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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 240 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ിടയിെല േകാവിഡ്  വ�ാപനം തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്  

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ
േകാവിഡ്  വ�ാപനം ��മാ��ത് തട��തിന്
ആേരാഗ�വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട വ��്
നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പ�ികവർ� േമഖലകളിൽ േകാവിഡ്  േരാഗ വ�ാപനം
തട��തിെ� ഭാഗമായി വ��് സ�ീകരി�  ്വ��
നടപടികൾ �വെട േചർ��. േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ൾ േകാവിഡ്  19 േരാഗ�തിേരാധ
�വർ�ന ��െട ഏേകാപന�ിനായി

പ�ികവർ� വികസന വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ
�േത�ക െസൽ �വർ�ി��. സം�ാനെ�

എ�ാ പ�ികവർ� േകാളനി കളി�ം തേ�ശ സ�യം
ഭരണ �ാപന�ൾ, ആേരാഗ� വ��്
എ�ിവ�മായി േചർ�് േകാവിഡ്  �തിേരാധ
�വർ�ന�െള �റി�� വി�ലമായ
േബാധവൽ�രണം നട�ി വ��. �ടർ േസവനം
ലഭ�മാ��തി�ളള െഹൽ�് ൈലൻ ന��ക�ം
ഇവർ�് നൽകിയി��്. േരാഗ ല�ണ�ൾ
സംശയി��വെര ക�ാറ�ീനിലാ�ി
നിരീ�ി�ക�ം േരാഗ ല�ണ���വെര
െട�ിന് വിേധയമാ� ക�ം െച�. േകാവിഡ്
മാനദ��ൾ പാലി�െകാ�� െമഡി�ൽ
ക�ാ�കൾ നട�ി വ��. േകാവിഡ്  19
�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�് േഗാ�ഭാഷയി�ളള
ല�േലഖക�ം, �സ� ചി���ം
േബാധവത്�രണ �വർ�ന �ൾ�ായി
ഉപേയാഗി��. ആേരാഗ� �വർ�ന�ൾ

ആേരാഗ� വ��മായി േചർ�് തി�വന��രം,
വയനാട് , േകാഴിേ�ാട് , എറണാ�ളം, േകാ�യം
�ട�ിയ ജി�കളിൽ പ�ികവർ��ാർ�ായി
�േത�ക വാ�ിേനഷൻ ക�ാ�കൾ
സംഘടി�ി�ി��്. പ�ികവർ� േകാളനികളിൽ
ൈ�ബൽ എ�്�ൻഷൻ ഓഫീസർമാർ,
െ�ാേമാ�ർമാർ എ�ിവർ �േഖന
േബാധവൽ�രണം നട�ക�ം വാ�ിൻ
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രജിേ�ഷന് സഹായി�ക�ം െച�ി��്.
പ�ികവർ��ാർ�് വ��്, സ�� സംഘടനകൾ
എ�ിവ �േഖന മാസ്ക് വിതരണം നട�ക�ം
ആേരാഗ� വ��ിൽ നി�ം നൽകിയ േനാ�ീ�കൾ,
ബാന�കൾ, ല�േരഖകൾ എ�ിവ േകാളനികളിൽ
വിതരണം നട�ക�ം െച�ി��്. പ�ികവർ�
േമഖലകളിൽ ഭ�� ധാന��ൾ, �� ജലം എ�ിവ
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
േകാവിഡ്  േരാഗബാധിതര�ാ� മ�് േരാഗ�ൾ�്
ചികി�യിൽ കഴി��വർ�ം, നിേത�ന മ��്
കഴി��വർ�ം ആവശ�മായ മ��കൾ
�ത�മായി എ�ി��തി�ം േകാവിഡി��
േഹാമിേയാ �തിേരാധ മ��് വിതരണം
െച��തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ െമഡി�ൽ ക�ാ�കൾ
നട�ക�ം ഒ.പി. �ിനി�കൾ, ഗവൺെമ�്
ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറികൾ എ�ിവ�െട
േസവനം, ചികി�ാസഹായം ആവശ��ളളവർ�്
വാഹന സൗകര�ം എ�ിവ�ം നൽകിവ��. �ഡ്
& ന��ീഷൻ സേ�ാർ�് പ�തി, സമ� ആേരാഗ�
�ര� പ�തി എ�ിവ വ��് നട�ിലാ�ി വ��.
പ�ികവർ� വികസന വ��ിന് കീഴി�ളള
�ാപന�ൾ CFLTC, DCC �ട�ിയ
േക��ളാ��തിന് വി�നൽകിയി��്.
പ�ികവർ� സേ�ത�ളിൽ വ�ാജ മദ��ിെ�

ഉപേയാഗം തട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�
വ��. പ�ികവർ��ാർ�് MNREGS �േഖന
െതാഴി�ം വ�മാന�ം ഉറ�് വ���.
വനവിഭവ�ൾ േശഖരി�� പ�ിക വർ� �ാർ�്
ആയതിെ� വിപണന�ിനായി വനം വ��ിെ�
സഹായേ�ാ��ടി നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

(ബി)
ആദിവാസി േമഖലകളിൽ േകാവിഡ്  കാരണം
മരണമട�വ�െട വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ വ��്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  കാരണം മരണമട�
പ�ികവർ��ാ�െട വിവര�ൾ വ��് തല�ിൽ

േശഖരി�ക�ം നിലവിെല �ിതി നിരീ�ി�്
വ�ക�ം െച��.

(സി)
േകാവിഡ്  കാരണം മരണമട� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� എ�ാ
വ��ിക�െട�ം വിവരം ആേരാഗ�വ��ിെ�
േകാവിഡ്  മരണ പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി�േ�ാ
എ�ത് വ��് പരിേശാധന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��, േകാവിഡ്
കാരണം മരണമട� വ��ിക�െട കണ�കൾ
വ��് തല�ിൽ േശഖരി�  ്വ��. മരണെ��
വ��ിക�െട വിവരം ആേരാഗ� വ��ിെ�
േകാവിഡ്  മരണ പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി��തിനായി നടപടി
സ�ീകരി��താണ്. പ�ിക ജാതി വികസന വ��്
ഇ�ാര��ിൽ കണ�കൾ േശഖരി�വ���്.

(ഡി) േകാവിഡ്  കാരണം മരണമട� പ�ികജാതി, (ഡി) േകാവിഡ്  19 �ലം മരണെ�� നിർ�നരായ
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പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� എ�ാവ�െട�ം
��ംബ�ൾ�് �രിതാശ�ാസ �ക ഉറ�വ��ാൻ

വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികവർ��ാരായ ആ�കൾ�് വ��ിെ�
ചികി�ാ ധനസഹായം പ�തിയിൽ നി�ം
അടിയ�ിര െചല�കൾ�ായ്  �ക നൽ���്.
േകാവിഡ്  ബാധി�  ്മരണമട� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ാരിൽ ഏകവ�മാന
ദായക�െ��ിൽ അവ�െട ��ംബ�ൾ�് 2
ല�ം �പ വെര ധനസഹായം അ�വദി��
പ�തി �കാരം പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന
വ��കളിൽ നി�ം �ക അ�വദി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


