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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 596 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വേയാമി�ം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ 

Dr. R. Bindu
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വേയാജന��െട േ�മ�ി�ളള

വേയാമി�ം പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. അ�ൗ��് ജനറലിെ� വാർഷിക ഓഡി�്,
െപർേഫാർമൻസ്  ഓഡി�്, ഇേ�ർണൽ ഓഡി�്

എ�ിവ �ടാെത �വർ�ന�ൾ എ�ിക��ീവ്

ക�ി�ിയി�ം ഗേവർണിംഗ് േബാഡിയി�ം ചർ�

െച�െ����്. സം�ാനെ� നഗര/�ാമ

�േദശ�ളിൽ വസി�� 65 വയ�് കഴി�

�തിർ� പൗരർ� ആവശ�മായ ജീവിതൈശലി

േരാഗ നിയ�ണ മ��കൾ, പാലിേയ�ീവ്

പരിചരണം, െഹൽപ് െഡ�ിെ� േസവനം,
കൗൺസിലിങ്  േസവനം എ�ിവ പ�തിയി�െട

നൽ��. 2010-11 സാ��ിക വർഷം െകാ�ം,
തി�വന��രം നഗരസഭകളിൽ ആരംഭി� പ�തി

ഘ�ം ഘ�മായി സം�ാനെ� 85
നഗരസഭകളി�ം, 6 േകാർപേറഷ�കളി�ം 4
േ�ാ�് പ�ായ�ി�ം നട�ാ�ിയി��്.
ബ�െ�� തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട നട�ാ�� പ�തിയിൽ എ
പി എൽ /ബി പി എൽ വ�ത�ാസം ഇ�ാെത രജി�ർ

െച�� എ�ാ 65 വയ� കഴി� �തിർ�

പൗരർ�ം പ�തി േസവനം ലഭി��താണ്.
നഗരസഭാ/�ാമപ�ായ�് പരിധിയിൽ ര�

�തൽ ��് വാർഡി� ഒ� �ിനിക് എ� രീതിയിൽ

ഒ� െപാ� �ലം കെ��ി (അംഗൻവാടി,
വായനശാല �തലായവ) െമഡി�ൽ ഓഫീസർ,
�ാഫ് േനഴ്  സ് , െജ പി എ�  ്എൻ എ�ിവരട��

െമഡി�ൽ ടീം മ��മായി എ�ി

�ണേഭാ�ാ�െള പരിേശാധി�  ്ആവശ�മായ

മ��് നൽകി വ��. ഈ േസവന�ൾ�് �റെമ

�തിർ� പൗരർ� മാനസിക ഉ�ാസ�ി��

ധാരാളം േവദിക�ം വേയാമി�ം പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ിയി��്. വിവിധ ആേഘാഷ��മായി
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ബ�െ��് കലാപരിപാടികൾ, വേയാജന

ദിനാേഘാഷം, വിവിധ ക�ാ�കൾ എ�ിവ�ം

വേയാമി�ം �ണി�് തല�ിൽ

സംഘടി�ി�ാ��്.

(ബി)

േകാവിഡ്  19 -െ� പ�ാ�ല�ിൽ

ആ�പ�ികളിൽ ചികി� േതടാൻ കഴിയാ�

വേയാജന�ൾ�ായി ��ത പ�തി �കാരം

നട�ാ�ിയി�� ആേരാഗ� േസവന�ൾ

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  19 -െ� പ�ാ�ല�ിൽ

ആൾ���ൾ ഒഴിവാ�ണെമ� സർ�ാർ

നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ വേയാമി�ം

ക�ാ�കൾ താൽ�ാലികമായി

നിർ�ിവ�ക��ായി. എ�ാൽ

�ണേഭാ�ാ�ളായ വേയാജന�ൾ�

ആവശ�മായ മ��കൾ വേയാമി�ം ജീവന�ാർ,
ജന�തിനിധികൾ, ആശാ വർ�ർമാർ,
അംഗൻവാടി �വർ�കർ എ�ിവർ �േഖെന

അവ�െട വീ�കളിൽ എ�ി�ക��ായി.
അത�ാവശ� സ�ർഭ�ളിൽ െടലിേഫാൺ

ഉപേയാഗി�  ്�ണേഭാ�ാ�ൾ�് െമഡി�ൽ

ഓഫീസെറ േനരി�് വിളി�ം, വീഡിേയാ കാളിങ്

ആവശ��� സ�ർഭ�ളിൽ അ�കാര�ം

ബ�െ�ടാൻ സംവിധാനം ഒ��ിയി��.
വേയാജന��െട ആേരാഗ� �ര�

ഉറ�ാ��തിേല�് സാ�ഹ� നീതി വ��്, വനിതാ

ശി� വികസന വ��്, േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ

മിഷൻ എ�ിവ�െട സം��ാഭി�ഖ��ിൽ

േബാധവത്കരണ ക�ാ�യിൻ നട�ിയി��് .
വേയാജന��െട ആേരാഗ� �ര�

ഉറ�ാ��തിേല�് സാ�ഹ� നീതി വ��്, വനിതാ

ശി� വികസന വ��്, േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ

മിഷൻ എ�ിവ�െട സം��ാഭി�ഖ��ിൽ

'�ാൻഡ്  െകയർ' എ� േപരിൽ ഒ� പ�തി

നട�ാ�ക�ം, വേയാജന�െള േഫാൺ �ഖാ�രം

ബ�െ��് അവ�െട ആേരാഗ� നില�ം,
ഏെത�ി�ം േസവന�ൾ ആവശ��േ�ാ എ�

വിവരം തിര�ക�ം, ആവശ�മായവ മ�

വ��ക�മായി ബ�െ���ി നൽകാ�ം കഴി�.
േകാവിഡ്  19 ��തലായി പടർ� പിടി�

തി�വന��രം ജി�യിെല ചില തീര�േദശ�ളിൽ

ആേരാഗ� വ��ം ജി�ാ ഭരണ�ട�മായി േചർ�്

Reverse Quarantine Facility (RQF) െസ��കൾ

ആരംഭി�. ബ��ൾ േകാവിഡ്  19 പിടിെപ�്

ആ�പ�ിയി�ം/ quarantine െസ��കളി�ം

കഴി�� അവ�യിൽ വീ�കളിൽ ഒ�െ�� േപായ

വേയാജന�െള ഈ െസ��കളിൽ എ�ി�

ആവശ�മായ മ��്, ആഹാരം എ�ിവ

നൽ��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�.

(സി) ��ത പ�തി പ�ായ�് പരിധികളിേല�് �ടി (സി) വേയാമി�ം പ�തി പ�ായ�് തല�ിൽ �ടി
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വ�ാപി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ; നട�ാ��തിന് േവ� നടപടികൾ േകരള സാ�ഹ�

�ര�ാ മിഷൻ സ�ീകരി�ി��്. ആയതിെ�

ഉദ് ഘാടനം 13 -05 -2018 � േകാഴിേ�ാട്  �റൽ

േ�ാ�ിൽ നട�ക�ം ഘ�ം ഘ�മായി പാറശാല

േ�ാ�് (തി�വന��രം), ക����ി േ�ാ�്

(േകാ�യം), ഒ��ര േ�ാ�് (��ർ)
എ�ിവിട�ളിെല പ�ായ�കളിൽ �വർ�നം

ആരംഭി�ക���ായി. കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല

കാറ�� േ�ാ�ിൽ പ�തി ഉദ് ഘാടനം

കഴി�ി��്. മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി,
േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല െകാ�വ�ി എ�ീ

േ�ാ�കളിൽ പ�തി ആരംഭി��തിന് േ�ാ�്

പ�ായ�് താൽപര�ം �കടി�ി�ി��്. ഫ�ിെ�

ലഭ�ത���തമായി ഘ�ം ഘ�മായി എ�ാ

പ�ായ�കളിേല�ം പ�തി �ർണമായി

വ�ാപി�ി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ാ��താണ്.

(ഡി)

��ത പ�തി �കാരം വേയാജന�ൾ�്

ചികി� േസവന�ൾ�് �റേമ ലഭ�മാ��

േസവന�ൾ എെ��ാെമ�് െവളിെ���ാേമാ?

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം വേയാജന�ൾ�

ചികി� േസവന�ൾ�് �റെമ െഹൽപ്

െഡ�ിെ� േസവനം, പാലിേയ�ീവ് േസവനം,
കൗൺസിലിങ്  േസവനം എ�ിവ�ം

വേയാജന�ൾ� മാനസിക ഉ�ാസം

നൽ��തിേല�് േവ�ി�� വിവിധ

പരിപാടിക�ം നൽകി വ���്. പ�തിയിെല

�ധാന േസവന�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം 

പദ്ധതതിയതിലലെ  പ്രധധാന സസേവനങ്ങള: 

1. ലമധാബബല് കതിനതികക:
ഓസരധാ  വസയധാമതിതന്ധം  പദ്ധതതിയുലടെയുന്ധം  പരതിധതിയതില്  വരുന,  ശധാരരീരതിക  അസുഖങ്ങള  സനരതിടുന
വസയധാജനങ്ങളകധായതി  ഒസനധാ  രസണധാ  വധാര്ഡുകള  സകനരീകരതിചക  വസയധാജനങ്ങളകക
എതതിസചേരധാന്  സേസൗകരര്യപ്രദവന്ധം  ലപധാതുസേസ്വഭധാവവമുളള   സധാപനങ്ങള  കലണതതി  അവലയ
ലമധാബബല് കതിനതികക സകനമധായതി വളര്തതിലയടുക്കുക. അടെതിസധാന സേസൗകരര്യങ്ങള സേജ്ജമധാകതിയ
ഇതരന്ധം സകനങ്ങളതില് ഒനതിടെവതിട്ട ആഴ്ചകളതില് രണക മണതിക്കൂര് വരീതന്ധം ലമധാബബല് കതിനതിക്കുകള
മുന് നതിശ്ചയതിച സേമയ പ്രകധാരന്ധം ക്രമമധായ ദതിവസേങ്ങളതില് എതതിസചേരുക.  ലമഡതികല് ഓഫരീസേര്,
സധാഫക  നഴക,  ജൂനതിയര്  പബതികക  ലഹെല്തക  നഴക  തുടെങ്ങതിയവരുലടെ  സസേവനങ്ങളന്ധം  ആവശര്യമധായ
മരുന്നുകളന്ധം  ലമധാബബല്  കതിനതിക്കുകളതില്  ഉറപ്പുവരുത്തുക.  രജതിസര്  ലചേയ്ത  മുഴുവന്
വസയധാജനങ്ങളക്കുന്ധം സസേവനന്ധം നല്കുക.

2. ലഹെല്പക ലഡസക:
വസയധാമതിതന്ധം ഓഫരീസുകള വസയധാജനങ്ങളക്കുളള റഫറല് സേര്വരീസേധാകതി പ്രവര്തതിക്കുനതധാണക.
(പ്രധധാനമധായതി നല്കുന സസേവനങ്ങള) 
തധാലഴെപറയുന  വതിവരങ്ങള സശഖരതിചക ലവയ്ക്കുക.
1. വസയധാജന സസേവനവമധായതി ബനലപട്ട മുഴുവന് സഫധാണ് നമ്പരുകള 
2.  ആശുപതതി വൃദ്ധമനതിരങ്ങള, എന്.ജതി.ഒ ആമ്പുലെന്സേക,  സപധാലെരീസേക  എനതിവയുമധായതി ബനലപട്ട
വതിശദധാന്ധംശങ്ങള
3. വസയധാജനങ്ങളമധായതി ബനലപട്ട നതിയമ സേഹെധായങ്ങള 
4. വസയധാജന നയവമധായതി ബനലപട്ട വതിശദധാന്ധംശങ്ങള 
5. വസയധാജനങ്ങളകക ലെഭതിസകണ സേര്കധാര് സേഹെധായങ്ങളലടെ അസപക്ഷകള

സപധാലെരീസേക, നഗരസേഭ, തസദ്ദേശ സേസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങള, ആസരധാഗര്യ പ്രവര്തകര്, സ്ക്കൂള,
എന്.എസേക.എസേക,  എന്.സേതി.സേതി,  സസൗട്ടക,  ബഗഡകസേക,  സ്റ്റുഡന്സേക  സപധാലെരീസേക,   റസേതിഡന്സേക
അസസേധാസേതിസയഷന്  തുടെങ്ങതിയ  കൂട്ടധായ്മകളതിലലെലധാന്ധം  വസയധാമതിതതതിനക  ഒരുമതിചക  സചേര്നക
പ്രവര്തതികധാവനതധാണക.

തസദ്ദേശ  സേസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങള  നടെപതിലെധാകധാന്  ഉസദ്ദേശതിക്കുന  മുതതിര്ന
പസൗരര്കധായുളള  സസേവനങ്ങള  നടെപതിലെധാക്കുന  ഏജന്സേതിയധായതി  വസയധാമതിതന്ധം  പദ്ധതതികളകക
പ്രവര്തതികധാവനതധാണക.



3. കസൗണ്സേതിലെതിന്ധംഗക :
മുതതിര്ന പസൗരര് അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന മധാനസേതിക സേന്ധംഘര്ഷങ്ങള ലെഘൂകരതിക്കുനതതിനക വസയധാമതിതന്ധം
പദ്ധതതിയതില്  ആസൂതണന്ധം  ലചേയ്യുന  കതിനതികധാണക  വസയധാമതിതന്ധം  കസൗണ്സേതിലെതിന്ധംഗക .  ഒറ്റലപടെലന്ധം
അവഗണനകളന്ധം,  ശധാരരീരതിക  അസുഖങ്ങളന്ധം,  സേധാമ്പതതിക  പരധാധരീനതകളന്ധം  വസയധാജനങ്ങളകക
കടുത  മധാനസേതിക  സേന്ധംഘര്ഷങ്ങളകക  വഴെതിലയധാരുക്കുന്ധം.  ഇതരന്ധം  സേനര്ഭങ്ങളതില്  ലമധാബബല്
കതിനതിക്കുകളക്കുന്ധം,  പധാലെതിസയറ്റരീവക  ലകയറതിനുന്ധം  ഉപരതിയധായതി  പ്രവര്തതിക്കുവധാന്  വസയധാമതിതന്ധം
കസൗണ്സേതിലെതിന്ധംഗക ലസേന്ററതിനക സേധാധതിക്കുനതധാണക .


