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�വാസി മലയാളിക�െട �യാസ�ൾ പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ്
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) �വാസിക�െട ���ൾ പരിഹരി��തിന്
സർ�ാർ സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്-19പ�ാ�ല�ിൽ �വാസികൾ
േനരിേട�ി വ� ���ൾ പരിഹരി��തിന്
സർ�ാർ സ�ീകരി� വ�� �ധാന നടപടികൾ
�വെട വിശദമാ��. വിേദശരാജ��ളിൽ
പഠി��വർ�ം, െതാഴിൽ ആവശ��ൾ�ായി

േപാ��വർ�ം, വാ�ിേനഷന് �ൻഗണന
നൽ�ക�ം, നാ�ിൽ വ�  ്േകാവിഡ്
വാക് സിേനഷൻ �ർ�ിയാ�ിയ �വാസികൾ�്
പാേ�ാർ�് ന�ർ �ടി േചർ�് വാക് സിേനഷൻ
സർ�ിഫി��് നൽ�ക�ം െച�ി��്. േകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ിൽ നാ�ിെല�ി േലാ�്ഡൗൺ �ലം
തിരി� േപാകാനാകാെത ���ി�ിട��
�വാസികളിൽ 72 മണി�റിനക�് RTPCR െട�്
െനഗ�ീവ് ആയവർ�് െതാഴിലിട�ളിേല�്
തിരിെക േപാ��തിനായി നയത�ചാനൽ
വിനിേയാഗി�  ്പരിഹാരം കെ��വാൻ േക�
വിേദശകാര�/ആേരാഗ� ��ംബേ�മ മ�ാലയ
�േളാട്  അഭ�ർ�ി�ക�ം േകാവിഡ്-19െ�
പ�ാ�ല�ിൽ, വിവിധ രാജ���മായി
ഉ�ാ�ിയ എയർ ബബിൾ കരാർ സംവിധാനം വഴി
മട�യാ��ാ�� സൗകര�ം ഒ��ക�ം
െച�ി��്. വാക് സിേനഷൻ സർ�ിഫി��്
അപ് േലാഡ്  െച���മായി ബ�െ��

സാേ�തിക തകരാ�കൾ, വാ�ിൻ അംഗീകാരം
സംബ�ി� ���ൾ, വിസ റ�ലൈറേസഷൻ,
വിമാനയാ�ാ നിര�ിെല വർ�നവ് എ�ിവ�്
നയത�ചാനൽ വിനിേയാഗി�  ്പരിഹാരം
കെ��വാൻ ബ�െ�� േക�സർ�ാർ
മ�ാലയ�േളാ�ം ബ�.�ധാനമ�ി, വിേദശകാര�
വ��മ�ി എ�ിവേരാ�ം അഭ�ർ�ി�ി��്.
�വാസിേ�മം ഉറ�ാ��തിനായി സം�ാന

സർ�ാർ േനാർ�-��്സ്  �ഖാ�രം നട�ിലാ��
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മ�് പ�തികെള�ം, സഹായ�െള�ം സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(ബി) േകാവിഡിെന �ടർ�് േജാലി ന�െ��്
നാ�ിെല�ിയ �വാസികൾ�് സർ�ാർ
നൽകിവ�� സഹായ�ൾ എെ�ാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ?

(ബി) േകാവിഡ്-19 പ�ാ�ല�ിൽ, 2020 ജ�വരി
ഒ�് �തൽ 2020 െമയ്  5 വെര വിേദശ രാജ��ളിൽ
നി�ം സാ�വായ പാേ�ാർ�്/ െതാഴിൽ വിസ
എ�ിവ�മായി നാ�ിൽ തിരിെ��ി േലാക്ഡൗൺ
കാരണം െതാഴിലിട�ളിേല�് തിരിെകേപാകാൻ
കഴിയാ�വർ�് 5,000/- �പ അടിയ�ര
ധനസഹായ�ം, േകാവിഡ്  ബാധി� �വാസികളിൽ
�വാസി േ�മനിധി േബാർഡ്  അംഗത���വർ�്
േ�മനിധി േബാർഡ്  �േഖന�ം, മ��വർ�്
േനാർ�-��്സ്  �േഖന�ം 10,000/- �പ വീതം
ധനസഹായ�ം അ�വദി�ി��്. േകാവിഡ്  -19
മഹാമാരി�െട ആദ�ഘ��ിൽ �വാസി
േ�മനിധി െപൻഷൻ ൈക��� 14218 േപർ�്
1000/- �പ വീതം ഒ��വണ ധനസഹായ�ം,
ര�ാം തരംഗ�ിൽ േ�മ െപൻഷൻ ൈക���
18278േപർ�് 1000/- �പ വീതം ധനസഹായം
നൽ�ക�ം െച�. അംശദായം �ടി�ിക വ��ി

�വാസി േ�മനിധി അംഗത�ം റ�ായവർ�് 
അംഗത�ം �നഃ�ാപി��തിന്  �മ�ിയി��

പിഴ�ം പിഴപലിശ�ം, 6 മാസ�ാലേ��് 
ഒഴിവാ�ി നൽ�ക�ം െച�. േകാവിഡ്   കാല�്

േജാലി ന�െ��ം അവധിയി�ം നാ�ിെല�ിയ

േശഷം േകാവിഡ്   ബാധി�  ്മരണമട�
�വാസിക�െട ��ംബ�ൾ�് സാ��ന പ�തി
�കാരം മരണാന�ര ധനസഹായമായി പരമാവധി
ഒ�ല�ം �പ വെര�ം, �വാസി േ�മനിധി യിൽ
അംഗമായിരിെ� മരണമട��വ�െട
ആ�ിതർ�് പരമാവധി അൻപതിനായിരം �പ
വെര�ം, േനാർ�-��് സ്   ഡയറ��ം ��ഖ
വ�വസായി�മായ േഡാ.രവിപി��െട ആർ.പി.
ഫൗേ�ഷെ� സാ��ിക പി�ണേയാെട
േകാവിഡ്   �ലം മരണമട� �വാസിക�െട�ം,
തിരിെ��ിയ �വാസിക�െട�ം അവിവാഹി
തരായ െപൺമ�ൾ�്  25000/- �പ വീതം
ഒ��വണ വിവാഹധനസഹായ�ം ലഭ�മാ���്.
േകാവിഡ്  -19 പ�ാ�ല�ിൽ െതാഴിൽ
ന�െ��് തിരിെകെയ�ിയ �വാസികെള
�നരധിവസി�ി��തിനായി 50 േകാടി �പ
വകയി��ി േനാർ� �വാസി �നരധിവാസ
ഏേകാപന സംേയാജന പ�തി (�വാസി ഭ�ത)
��തായി ആവി�രി�  ്നട�ിലാ���്. സാ��ന
പ�തി�െട �ണഫലം ��തൽ േപർ�്
ലഭ�മാ��തിനായി നട�് സാ��ിക വർഷെ�
പ�തി വിഹിതം 27 േകാടി �പയിൽ നി�് 30
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േകാടി �പയായി ഉയർ�ക�ം,
�വാസികൾ�ായി നട�ിലാ�ിയി��
�നരധിവാസ പ�തിയായ NDPREM-െ� പ�തി
വിഹിതം 18 േകാടിയിൽ നി�് 24.4 േകാടി
�പയായി വർധി�ി�ക�ം െച�ി��്. േകാവിഡ്  
�ലം വിേദശ�� േജാലി ന�െ��വ�ം,
മരണെ��വ�മായ �വാസിക �െട ��ംബ�ൾ�്/
ആ�ിതർ�് വിേദശെ� െതാഴിൽ ദാതാ�ളിൽ
നി�് അർഹമായ ഇൻഷ�റൻസ്  ഉൾെ�െട��
േസവനാ��ല��ൾ േനടിെയ���തിനായി
ബ�െ�� എംബസിക�െട�ം വിേദശകാര�
മ�ാലയ��െട�ം ��യിൽെ���ി നടപടി
സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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