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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1701 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േപാ�് േകാവിഡ്  അവശതകൾ അ�ഭവി��വർ�ളള ആശ�ാസ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േപാ�് േകാവിഡ്  അവശതകൾ
അ�ഭവി��വർ�ായി സാ�ഹ�നീതി വ��്
ആശ�ാസ പ�തികൾ ആവി�രി��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

(എ) െകാവിഡ്  വ�ാപന പ�ാ�ല�ിൽ

വേയാജന�ൾ�േവ�ി ആരംഭി� പ�തിയാണ്
വേയാേപാഷണം, െകാവിഡ്  സാഹചര��ിൽ

�തിർ� പൗരൻമാ�െട ആേരാഗ� സംര�ണം
ഉറ�വ���തി�ം, േപാഷകാഹാര ലഭ�ത�ായി
�ഡ്  കി�് വിതരണം െച�� പ�തിയാണ്
വേയാേപാഷണം, �തിർ� പൗരൻ മാർ�് വാർ�ക�
സഹജമായ ��ി��കൾ �റ��തി�ം, ആേരാഗ�ം

നിലനിർ��തി�മായി ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി��
തര�ി�ളള ര�് മാസേ� �ാവശ��ളള
ഭ��പദാർ��ൾ ഉൾെ���ിയാണ് കി�്
വിതരണം െച��ത്. സായം�ഭ പകൽ വീ�കൾ
വഴിയാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്. േകാവിഡ്  19
കാരണം വീ�കളിൽ കഴി�� ഭി�േശഷി�ാർ�ം
ഇവ�െട ര�ിതാ�ൾ�ം മാനസിക പി�ണ
ലഭ�മാ��തി�ം, അവശ� േസവന��ം,
സഹായ��ം വീ� പടി�ൽ എ�ി�ക എ�
പ�തി നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി സാ�ഹ�നീതി
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ വിദ�ാഭ�ാസം,
തേ�ശസ�യംഭരണം. ആേരാഗ�ം, വനിതാ-ശി�
വികസന വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട തനി��
നി�ൾ, ഒ���് ഞ�ൾ എ� സേ�ശ�യർ�ി

സഹജീവനം ഭി�േശഷി സഹായ േക��ൾ
സം�ാനെ� ��വൻ േ�ാ�കളി�ം
ആരംഭി�ി��്. ഭി�േശഷി�ാ�േട�ം
��ംബ�ിെ��ം മാനസികാേരാഗ�
സംര�ണ�ിനാ�ളള കൗൺ സിലിംഗ് റഫറൽ
േസവന�ൾ, േകാവിഡ് , �ളയം േപാ�ളള ��തി
�ര��ളിൽ നി�ളള സംര�ണം,
ഭി�േശഷി�ാെര പരിചരി�� ര�ിതാ�ൾ
േകാവിഡ്  ബാധിതരാ�� സാഹചര��ിൽ

ഭി�േശഷി�ാർ�് �ര�ിതമായ താമസ
സൗകര�ം ഒ��ാൻ �മീകരണ�ൾ െച��തിന്
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സഹായം ലഭ�മാ�ൽ, ഭി�േശഷി�ാ�െട
വാ�ിേനഷൻ നടപടികൾ ഉറ�് വ��ൽ, മ��്,
ഭ�ണം �തലായവ ലഭ�മാ��തിന് സ��
സംഘടനക�െട േസവനം ഉറ�ാ�ൽ
എ�ിവയാണ് ഈ പ�തി�െട �ധാന ഇടെപടൽ
േമഖലകൾ. പ�തി�െട ഭാഗമായി ��വൻ �ാമ
പ�ായ�കളി�ം, �നിസി�ാലി�ികളി�ം,
േകാർ�േറഷ� കളി�ം 3 വീതം േവാള�ിയർമാേര�ം
�ടാെത എ�ാ േ�ാ�് തല സഹായ േക��ളി�ം
��് േവാള�ിയർ മാേര�ം ആവശ�മായ പരിശീലനം
നൽകി സ�രാ�ിയി��്. സം�ാനെ�

െ�ഷ�ൽ ��കൾ, ബഡ്സ്  ��കൾ
എ�ിവിട�ളിെല അ��പകേര�ം, സമ� ശി�ാ
േകരള�െട, ബി.ആർ.സി. കളിെല െ�ഷ�ൽ
എഡ�േ��ർമാേര�മാണ് േവാള�ിയർമാരായി
െതെരെ� ��ിരി��ത്. ഇ�ര�ിൽ 3000
േവാള�ിയർമാർ പ�തി�െട ഭാഗമായി
�വർ�ി��. പ�ായ�് തല�ിൽ ഒ�
േവാള�ിയർ ഒ� ദിവസം 5 ഭി�േശഷി�ാെര
േഫാണിൽ അേ�ാ�് ബ�െ��് വിവര�ൾ
തിര�ക�ം, ��തൽ േസവനം ആവശ��ളളവെര

േ�ാ�തല േക���മായി ബ�െ���ക�ം

േസവനം ലഭ�മാ�� എ�് ഉറ�് വ��ക�ം
െച��. ജി�ാതല�ളിൽ നാഷണൽ ��് നിയമം
നട�ാ��തിനായി �പീകരി�ി�ളള േലാ�ൽ
െലവൽ ക�ി�ിക�െട സഹായേ�ാെട ജി�ാ
സാ�ഹ�നീതി ഓഫീസ�െട േന�ത��ിൽ മ�
വ��ക�െട േമധാവികൾ �ടി ഉൾെ�� ജി�ാതല
സമിതിയാണ് ഇതിെ� �വർ�നം

എേകാപി�ി��ത്. േ�ാ�് തല�ിൽ പരിഹാരം
കാണാൻ സാധി�ാ� വിഷയ�ളിൽ ജി�ാ തല
സമിതി പരിേശാധി�  ്നടപടികൾ സ�ീകരി���്.
േപാ�് േകാവിഡ്  അവശതകൾ
അ�ഭവി��വർ�ായി �േത�ക പ�തികൾ
നിലവിൽ നട�ാ�ി വ��ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


