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അനുബനന

ശശ  .   എ  .   കക  .   എന  .   അഷ്റഫഫ  ,   എന  .  എല  .  എ  .   ഉന്നയയിച്ച  
മഞഞ്ചേശശ്വരകത്തെ സര്കക്കാര് ആശുപതയികള് എന്ന സബ്മയിഷനഫ 

ആഞരക്കാഗഗ  -  വനയിത  -  ശയിശുവയികസന വകുപ്പുമനയി   (  ശശമതയി വശണക്കാ ഞജക്കാര്ജഫ  )
ഞമശപ്പുറത്തുവച്ച മറുപടയി

സക്കാമൂഹഗക്കാഞരക്കാഗഗ ഞകനന, മഞഞ്ചേശശ്വരന

ഏകഞദേശന  75  വർഷന പഴകമുള്ള ഈ സക്കാപനന ഒഞരകർ അമ്പത്തെയി

രണഫ  കസന്ററയിലക്കാണഫ  സയിതയി  കചെയ്യുന്നതഫ.  ഈ  സക്കാപനത്തെയിൽ  ദേയിവഞസന

200-ഓളന  ഞരക്കാഗയികൾകഫ  ഞസവനന  ലഭഗമക്കാക്കുന.  നയിലവയിൽ  ആശുപതയി

പ്രവർത്തെന  സമയന  രക്കാവയികല  9.00  മണയി  മുതൽ  ഉച്ചയഫ  2.00  വകരയക്കാണഫ.

ഓഫശസഫ,  ഫക്കാർമസയി,  ലക്കാബഫ,  ഞകക്കാവയിഡഫ  കടസഫ,  ഞകക്കാവയിഡഫ  വക്കാകയിഞനഷൻ,

കഡന്റല ഒ.പയി,  ഫയിസയിഞയക്കാകതറക്കാപയി,  പപ്രമറയി  &  കസകണറയി  കകയർ,

ഇമമ്മ്യൂപണഞസഷൻ ഞസവനങ്ങൾ മുതലക്കായ നൽകയിവരുന.

ഈ ആശുപതയിയയിൽ അസയിസന്റഫ സർജൻ-4,  ജൂനയിയർ കൺസൾട്ടന്റഫ-2,

കഡന്റൽ  സർജൻ-1  എന്നയിവർ  ഉൾകപകട  38  സയിരന  ജശവനകക്കാരുകട

അനഗശകൃത  തസയികകളുണഫ.  ഞഡക്കാക്ടർമക്കാരുകട  ഒഴയിവുകകളക്കാനനതകന്ന

നയിലവയിലയില.  ആർദന  മക്കാനദേണ്ഡപ്രകക്കാരന  സക്കാമൂഹയികക്കാഞരക്കാഗഗഞകനങ്ങളയിൽ
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പ്രസവചെയികയിത്സ വയിഭക്കാവനന കചെയ്യുന്നയിലക്കാത്തെതയിനക്കാൽ കക്കാസർഞഗക്കാഡഫ ജയിലയയിൽ

കകഗനഞകക്കാളജയിസയികന്റ  കുറവഫ  പരയിഗണയിചന  നയിലവയിലുള്ള  പഗനഞകക്കാളജയി

ജൂനയിയർ  കൺസൾട്ടന്റയികന  ജയിലക്കാ  ആശുപതയിയയിഞലയഫ  ഞജക്കാലയി

ക്രമശകരണടയിസക്കാനത്തെയിൽ മക്കാറയിയയിട്ടുണഫ.

നയിലവയിൽ ഈ സക്കാപനത്തെയികല ഒ.പയി ഞബക്കാകഫ, ലഞബക്കാറട്ടറയി, ഫക്കാർമസയി,

ഞസക്കാർ റന,  ഒബ്സർഞവഷൻ റന,  മൂന്നഫ സക്കാഫഫ കശ്വക്കാർഞട്ടഴഫ എന്നയിവ ഞകക്കാൺക്രശറഫ

കകട്ടയിടത്തെയിൽ  സയിതയികചെയ്യുന.  കമഡയികൽ  ഓഫശസർ  റന,  ഓഫയിസഫ  റന,

കഡന്റൽ ഒ.പയി.,  ഇമമ്മ്യൂപണഞസഷൻ റന,  ഐ.എൽ.ആർ.  റന,  പക്കാലയിഞയറശവഫ

റന,  ഫയിസയിഞയക്കാകതറക്കാപയി  റന,  സക്കാഫഫ  കശ്വക്കാർഞട്ടഴഫ-1,  ഞകക്കാൺഫറൻസഫ  ഹക്കാൾ

ഇവകയലക്കാന പഴയ കകട്ടയിടത്തെയിൽ പ്രവർത്തെയിചവരുന.  ഈ ആശുപതയികക്കായയി

പുതയിയ ആശുപതയി കകട്ടയിടന  നയിർമയിക്കുന്നതയിനക്കായയി  കക്കാസർഞഗക്കാഡഫ  വയികസന

പക്കാഞകജയിൽ  ഉൾകപടുത്തെയി  3.7  ഞകക്കാടയി  രൂപയ്ക്കുള്ള  അനുമതയി  നൽകുകയന,

തുടർന്നഫ  ഇകക്കാരഗത്തെയിൽ കപക്കാതുമരക്കാമത്തെഫ  വകുപഫ  കകട്ടയിട  വയിഭക്കാഗന  നയിർമക്കാണ

പ്രവൃത്തെയി  ആരനഭയിക്കുന്നതയിനക്കാവശഗമക്കായ  തുടർനടപടയികൾ  സശ്വശകരയിച്ചഫ

വരയികയമക്കാണഫ.
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ആർദന  മയിഷകന്റ  ഭക്കാഗമക്കായയി  മഞഞ്ചേശശ്വരന  റവനമ്മ്യൂ  ഞബക്കാകയിൽനയിനന

മഞഞ്ചേശശ്വരന  സയി.എച്ചഫ.സയി.-കയ  20.03.2020-കല  സ.ഉ(സക്കാധക്കാ)  619/2020/

ആ.കു.വ  നമ്പർ  സർകക്കാർ  ഉത്തെരവഫ  പ്രകക്കാരന  ഞബക്കാകഫ തല  കുടുനബക്കാഞരക്കാഗഗ

ഞകനമക്കാകയി  ഉയർത്തുകയന  ആയതയികന്റ  അടയിസക്കാനത്തെയിൽ  ഭഭൗതയിക

സക്കാഹചെരഗന  കമച്ചകപടുത്തുന്നതയികന്റ  ഭക്കാഗമക്കായയി  37.50  ലകന  രൂപ

അനുവദേയിച്ചതയികന്റ ഭക്കാഗമക്കായള്ള നയിർമക്കാണ പ്രവൃത്തെയികൾ പുഞരക്കാഗമയിചവരയികയന

കചെയ്യുന.

സക്കാമൂഹഗക്കാഞരക്കാഗഗ ഞകനന, കുമ്പള

കുമ്പള  സക്കാമൂഹയികക്കാഞരക്കാഗഗ  ഞകനന  ഒഞരകർ  അറുപത്തെയി  അഞ്ചു  കസന്റഫ

സലത്തെഫ  സയിതയി  കചെയ്യുന.  നയിലവയിൽ  ഈ  സക്കാപനത്തെയികല  പ്രധക്കാന

കകട്ടയിടത്തെയിൽ നഴയിനഗഫ  ഞസഷൻ,  ഫക്കാർമസയി,  കമയയിൽ  &  ഫശകമയയിൽ വക്കാർഡഫ,

ഓഫശസഫ എന്നയിവ പ്രവർത്തെയിചവരുന. ഞകക്കാൺക്രശറഫ കചെയ്ത രണഫ കകട്ടയിടങ്ങളയിൽ

ഒ.പയി.-യന,  ലക്കാബന  പ്രവർത്തെയിക്കുനണഫ.  കൂടക്കാകത  ജശവനകക്കാർകക്കായയി

6  കശ്വക്കാർഞട്ടഴ്സുകളുണഫ.  ഈ ആശുപതയിയകട  ശരക്കാശരയി  പ്രതയിദേയിന ഒ.പയി  165-ഉന

ഐ.പയി.3 -ഉന ആണഫ.
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കുമ്പള  സക്കാമൂഹഗക്കാഞരക്കാഗഗ  ഞകനത്തെയിൽ  അസയിസന്റഫ  സർജൻ-7,  സയിവയിൽ

സർജൻ-1 ഉൾകപകട 41 ജശവനകക്കാരുകട സയിരന തസയികകളുണഫ. ഇതഫ കൂടക്കാകത

എൻ.എച്ചഫ.എന.  മുഖക്കാന്തരന  ഒരു  ഫക്കാർമസയിസയികന്റ  ഞസവനനകൂടയി

ലഭഗമക്കാകയിയയിട്ടുണഫ.

കുമ്പള  സക്കാമൂഹയികക്കാഞരക്കാഗഗ  ഞകനകത്തെ  01.08.2021-കല  സ.ഉ(സക്കാധക്കാ)

1633/2021/ആ.കു.വ.  നമ്പര്  സർകക്കാർ  ഉത്തെരവഫ  പ്രകക്കാരന  ഞബക്കാകഫതല

കുടുനബക്കാഞരക്കാഗഗ ഞകനമക്കായയി പരയിവര്ത്തെനന കചെയ്തയിട്ടുണഫ.

ഒ.പയി.,  ഒബ്സര്ഞവഷന്  സനവയിധക്കാനന,  സശകളുകടയന  കുട്ടയികളുകടയന

ആഞരക്കാഗഗ  പരയിരക,  ഞരക്കാഗപ്രതയിഞരക്കാധ  കുത്തെയിവയഫ,  ആഞരക്കാഗഗ  കുടുനബഞകമ

പ്രവർത്തെനങ്ങൾ,  കപക്കാതുജനക്കാഞരക്കാഗഗ  ഫശൽഡ്തല  പ്രവർത്തെനങ്ങൾ,

കയഞരക്കാഗ നയിര്മക്കാര്ജ്ജനവുന ഞരക്കാഗചെയികയിത്സയന മക്കാനസയികക്കാഞരക്കാഗഗ ചെയികയിത്സ,

കവക്ടര്  കണ്ഞടക്കാള്  ഞപ്രക്കാഗക്കാന,  കകക്കാതുകുജനഗ  ചെയികയിത്സയന  നയിയനണവുന,

കഭൗമക്കാര  ആഞരക്കാഗഗ  പരയിപക്കാടയി,  കസകന്ററയി  പക്കാലയിഞയറശവഫ  കകയർ  തുടങ്ങയിയ

ഞസവനങ്ങളുന  മറ്റു  ആഞരക്കാഗഗഞകമ  പ്രവർത്തെനങ്ങളുന  നൽകയിവരുന.  ഈ

ആശുപതയിയകട  അടയിസക്കാന  സഭൗകരഗന  കമച്ചകപടുത്തുന്നതയിനക്കായയി  പുതയിയ

കകട്ടയിട നയിർമയിക്കുന്ന കക്കാരഗന പരയിഞശക്കാധയിചവരുന.
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തക്കാലൂകഫ ആശുപതയി, മനഗൽപക്കാടയി

23.01.2018-കല  ജയി.ഒ(ആർ.റയി)  258/2018/ആ.കു.വ  നമ്പർ  സർകക്കാർ

ഉത്തെരവഫ  പ്രകക്കാരമക്കാണഫ  മനഗൽപക്കാടയി  സക്കാമൂഹയികക്കാഞരക്കാഗഗ  ഞകനകത്തെ  തക്കാലൂകഫ

ആശുപതയിയക്കായയി അപ്ഞഗഡഫ കചെയ്തഫ ഉത്തെരവക്കായതഫ.

ദേയിവഞസന  700-ഓളന  ഞരക്കാഗയികൾകഫ  ഈ  സക്കാപനത്തെയിൽ  ഒ.പയി/

കക്കാഷശ്വലറയി  ഞസവനന  ലഭഗമക്കാകയി  വരുന.  24  കയിടകകളുള്ള  ഈ

ആശുപതയിയയിൽ പ്രതയിദേയിന ശരക്കാശരയി ഐ.പയി. 20 ആണഫ. 

24  മണയിക്കൂർ  കക്കാഷശ്വലറയി,  കയിടത്തെയി  ചെയികയിത്സ,  ഞപക്കാസഫ  ഞമക്കാർട്ടന,

ഡയക്കാലയിസയിസഫ, സക്കാനയിനഗഫ,  എകഫഞറ,  ലക്കാബഫ  സഭൗകരഗങ്ങൾ  തുടങ്ങയിയ

ഞസവനങ്ങളുന ഈ ആശുപതയിയയിൽനയിനന നൽകയിവരുനണഫ.

നയിലവയിൽ  ഈ  സക്കാപനത്തെയിൽ  സൂപ്രണഫ  (അസയിസന്റഫ  ഡയറക്ടർ)  -1,

ജൂനയിയർ കൺസൾട്ടന്റഫ  (കമഡയിസയിൻ) -1,  അസയിസന്റഫ സർജൻ -3,  കക്കാഷശ്വലറയി

കമഡയികൽ ഓഫശസർ - 4 എന്നയിങ്ങകന 9 ഞഡക്കാക്ടർമക്കാർ ഉൾകപകട അനുവദേയിച്ച

സയിരന  ജശവനകക്കാരുകട  തസയികകളുകട  എണന  56  ആണഫ.  ഞഡക്കാക്ടർമക്കാർ,

നഴയിനഗഫ  ഓഫശസർമക്കാർ  തുടങ്ങയിയ  തസയികകളയിലുള്ള  ഒഴയിവുകൾ  അഡ്ഞഹക്കാകഫ

വഗവസയയിലുള്ള  നയിയമനന  മൂലവുന,  എൻ.എച്ചഫ.എന.  മുഖക്കാന്തരവുന
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നയികത്തെയിയയിട്ടുണഫ. എൻ.എച്ചഫ.എന. മുഖക്കാന്തരന ഒരു അസയിസന്റഫ സര്ജകന്റയന ഒരു

കക്കാഷശ്വലറയി കമഡയികൽ  ഓഫശസറുഞടയന  ഉൾകപകട  5  തക്കാലകക്കാലയിക

ജശവനകക്കാരുകട  ഞസവനന  ലഭഗമക്കാകയിയയിട്ടുണഫ.  കൂടക്കാകത  അഡ്ഞഹക്കാകഫ

വഗവസയയിൽ  11  തക്കാലകക്കാലയിക ജശവനകക്കാരുകടയന എച്ചഫ.എന.സയി.  മുഖക്കാന്തരന

രണഫ ജശവനകക്കാരുകടയന ഞസവനന ലഭയിചവരുനണഫ.

നയിലവയിൽ സക്കാപനത്തെയിൽ പ്രവർത്തെയിക്കുന്ന കകട്ടയിടങ്ങൾ:- ഒ.പയി. കകട്ടയിടന-

1,  ഐ.പയി.  കകട്ടയിടന-2 (പുരുഷൻമക്കാരുകടയന സശകളുകടയന വക്കാർഡഫ),  ഓഫശസഫ

കകട്ടയിടന-1,  ലക്കാബഫ-1,  ഡയക്കാലയിസയിസഫ  കകട്ടയിടന-1  (12  കമഷശനുകൾ)

ഫയിസയിഞയക്കാകതറക്കാപയി/കസകണറയി പക്കാലയിഞയറശവഫ കകട്ടയിടന-1, ഞമക്കാർച്ചറയി കകട്ടയിടന-

1 എന്നയിവയക്കാണഫ.

മനഗൽപക്കാടയി തക്കാലൂകഫ ആശുപതയിയകട വയികസനത്തെയിനക്കായയി മക്കാസർ പക്കാൻ

പ്രകക്കാരമുള്ള കകട്ടയിടനയിർമക്കാണത്തെയിനക്കായയി കയിഫ്ബയി പദ്ധതയിയയിൽ ഉൾകപടുത്തെയി

13.74 ഞകക്കാടയി രൂപയകട ധനക്കാനുമതയി ലഭഗമക്കാകയിയയിട്ടുണഫ. മൂന്നഫ നയിലകളയിലക്കായള്ള

നയിർമക്കാണ  പ്രവൃത്തെയികൾക്കുള്ള  സക്കാമ്പത്തെയികക്കാനുമതയിയക്കാണഫ

കയിഫ്ബയിയയിൽനയിനന  ലഭഗമക്കായയിട്ടുള്ളതഫ.  ഇതയിനനുസൃതമക്കായള്ള  പക്കാൻ

തയക്കാറക്കാക്കുകയന  സക്കാഞങ്കേതയിക  അനുമതയി  ലഭഗമക്കാക്കുന്നതയിനുള്ള  നടപടയികൾ
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സശ്വശകരയിക്കുകയന  കചെയ്തയിട്ടുണഫ.  സക്കാഞങ്കേതയികക്കാനുമതയി  ലഭഗമക്കാകയിയക്കാൽ  കടണർ

കചെയ്തഫ നടപടയികൾ പൂർത്തെയിയക്കാകയി നയിർമക്കാണ പ്രവൃത്തെയികൾ തുടങ്ങക്കാവുന്നതക്കാണഫ.

7  നയില  കകട്ടയിടന  നയിർമയിക്കുന്നതയിനുള്ള നയിർഞദ്ദേശന  പരയിഗണയിക്കുന്നതയിനഫ

തുടകന  മുതൽക്കുള്ള  വയിശദേമക്കായ  പരയിഞശക്കാധനകൾ  ആവശഗമക്കാണഫ.  പുതുകയിയ

ഭരണക്കാനുമതയി  നൽഞകണതുണഫ.  കൂടക്കാകത  കയിഫ്ബയിയകട  അനഗശകക്കാരവുന

സക്കാമ്പത്തെയികക്കാനുമതയിയന ആവശഗമക്കാണഫ. ഈ സക്കാഹചെരഗത്തെയിൽ 7 നയില കകട്ടയിടന

ഞവണകമന്ന  ബഹുമക്കാനകപട്ട എന.എൽ.എ.-യകട  ആവശഗന

പരയിഗണയിക്കുന്നതയിനഫ പ്രക്കാഞയക്കാഗയിക തടസ്സമുണഫ എനള്ള കക്കാരഗന അറയിയയിക്കുന.


