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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1709 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വേയാജന�ൾ�ാ�� േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) േകരളെ� ബാരിയർ �ീ സം�ാനമാ�വാൻ

സർ�ാർ നട�� പ�തികെള�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) (എ) േകരളെ� ബാരിയർ �ീ
സം�ാനമാ�വാൻ ബാരിയർ �ീ േകരള,
ആ�സബിൾ ഇ�� ക�ാ�യിൻ എ�ീ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��. 1) ബാരിയർ�ീ േകരള പ�തി
- ഭി�േശഷി�ാെര സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിൽ
എ�ി��തി�ം അവകാശ അധി�ിത
സാ�ഹിക�േ��ം ഉറ�ി��തി�ം
ഭി�േശഷി�ാ�െട സ�ാര�ിന്

അ�േയാജ�മായ െപാ�ജനേസവനം നൽ��
െക�ിട�ൾ, �ല�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
ആവശ�മായ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട�ി

�തിബ���മാ��തി�ം ല��മി��
പ�തിയാണ് ബാരിയർ�ീ േകരള പ�തി.
അ�കാരം ഭി�േശഷി�ാ�െട അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിെ� ഭാഗമായി
സം�ാനെ� എ�ാ െപാ� െക�ിട�ളി�ം
അവയിൽ റാ�കൾ, ൈകവരികൾ,
തട��ളി�ാ� ലി�കൾ, വി�മ �റികൾ,
ശൗച�ാലയ�ൾ, െ�യിലി ലിപിയിെല �േത�ക
ചി��ൾ, ഇ�േപാ�ളള മ�് അടി�ാന

സൗകര��ൾ നിർ�ി��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. െകാ�ം, പ�നംതി�, ആല�ഴ,
എറണാ�ളം, ��ർ, പാല�ാട് , മല�റം,
േകാഴിേ�ാട് , വയനാട് , ക�ർ, ഇ��ി,
കാസർേഗാഡ്  ജി�കളിൽ ഇ�മായി ബ�െ��

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��. ക�ർ
ജി�െയ സ�ർ� ഭി�േശഷി സൗ�ദ ജി�യായി
�ഖ�ാപി�ി��്. 2) ആ�സബിൾ ഇ�� ക�ാ�യിൻ
പ�തി - േക� ഗവൺെമ�ിെ� ആ�സബിൾ

ഇ�� ക�ാ�യിൻ പ�തി�െട ആത��ിക

ല��െമ�ത് ഭി�േശഷി�ാർ�് അവ�െട
ഭൗതിക സാഹചര��ൾ, െപാ�നിര�കൾ,
വാഹന�ൾ, വിവരസാേ�തികവിദ� എ�ിവ
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സൗ�ദപരമാ�ക എ�താണ്. ��ത
പ�തി�െട ഭാഗമായി തി�വന��രം സി�ിയിെല
28 െപാ�െക�ിട�ൾ ഭി�േശഷി
സൗ�ദമാ��തിേല�ായി 4,29,98,000/- (നാല്
േകാടി ഇ�പ�ിെയാ�ത് ല��ി

െതാ��ിെയ�ായിരം �പ മാ�ം) തി�വന��രം
െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട വിഭാഗം എ�ിക��ീവ്
എൻജിനീയർ�് അ�വദി� നൽകിയി��്.
�ടാെത പ�തി�െട ര�ാംഘ�മായി
തിരവന��രം സി�ിയിെല 23 െപാ� ഇട�ൾ �ടി
ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് നടപടികൾ നട�
വ��.

(ബി)

േകരള�ിെല വേയാജന�ൾ�് േസവന�ൾ
വാതിൽ�ടിയിൽ നൽ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വേയാജന�ൾ�് വീ�പടി�ൽ േസവന�ൾ
എ�ി��തിെ� ആദ�ഘ�മായി മെ�റിംഗ്
ൈലഫ് സർ�ിഫി��്, സാ�ഹ�
�ര�വേയാജന�ൾ�് വീ�പടി�ൽ
േസവന�ൾ എ�ി��തിെ� ആദ�ഘ�മായി

മെ�റിംഗ് ൈലഫ് സർ�ിഫി��്, സാ�ഹ� �ര�
െപൻഷൻ, CMDRF സഹായം, ജീവൻ ര� മ��്
എ�ിവ വീ�പടി�ൽ എ�ി��തിന് തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് പ�ായ�കൾ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. വാതിൽ�ടി േസവനപ�തി�െട
നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��് 50 LSGI - ൽ
ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ ആരംഭി��

�വർ�ന��െട ഭാഗമായി സാ�ഹ� നീതി വ��്
നട�ിലാ�� സഹജീവനം പ�തി�െട ഭാഗമായി,
�വർ�ി�� ജീവന�ാർ/വാള�ിയർമാർ,
വേയാജന�ൾ�ായി �വർ�ി�� െഹൽ�്
ൈലൻ ജീവന�ാർ, െമയിൻ�നൻസ്  ൈ�ബ�ണൽ
െട�ി�ൽ അസി��മാർ എ�ിവർ�് പരിശീലനം
നൽകി ഇവ�െട േസവനം വിനിേയാഗി��തിന്
പ�തി േനാഡൽ ഓഫീസറായ ൈലഫ് മിഷൻ
േകരള ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസർ�് നിർേദശം
നൽകിയി��്.

(സി) വേയാജന സർേ� �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ;
അറിയി�േമാ?

(സി) (സി) വേയാജന സർേ� സാ�ഹ� നീതി വ��്
�േഖന നട�ിയി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


