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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2097 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജീവിതൈശലി േരാഗ�ിനി�് സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���,
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 
�ീ ഒ . ആർ. േക� 

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ജീവിതൈശലി അ�ഖ�ൾ ��ി��
അപായ�ിെ� വ�ാ�ി േകാവിഡ്  കാല�്

�റ�കാ�െ��തിനാൽ സം�ാന�് അവ
നിയ�ി�ാ�� �വർ�ന�ൾ ��തൽ
ഊർജിതെ���േമാ;

(എ) ജീവിത ൈശലി േരാഗ�ൾ ഉ�വരിൽ േകാവിഡ്
േരാഗ തീ�ത�ം മരണ�ം ��തലായി
കാണെ��തിനാൽ ഇത് നിയ�ി��തി��
�വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതമായി നട� വ��.
ജന�ളിൽ അവേബാധം ��ി�ാ��
േബാധവൽ�രണ�ം ഊർ�ിതമായി

നിര�രമായി നട��. ജീവിതൈശലീേരാഗ�ൾ
ഉയർ�� വലിയ െവ�വിളി േനരി��തിന്
സം�ാന ആേരാഗ� വ��് 'അ�തം ആേരാഗ�ം'
എ� േപരിൽ ജീവിതൈശലി േരാഗനിയ�ണ
പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. 30 വയ�ി� �കളിൽ
�ായ�� എ�ാവേര�ം
ജീവിതൈശലീേരാഗ�ൾ�ായി പരിേശാധി�ക,
േരാഗം കെ���വർ�് ചികി��ം മ��ം
സൗജന�മായി നൽ�ക, േരാഗ�ൾ
��തരാവ�യിേല�് �ർ�ി��ത് തട�ക എ�
ഉേ�ശ� ല��േ�ാെട ആരംഭി� ഈ പ�തി
ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� എ�ാ ആേരാഗ�

�ാപന�ളി�ം �വർ�ന�മമാണ്. ജീവിത
ൈശലീ േരാഗ നിയ�ണ�ിനായി ഭാരതീയ
ചികി�ാ വ��്, വാർഷിക പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ജീവനി പ�തി�ം, േയാഗ പ�തി�ം
നട�ിലാ���്. ൈടപ്-2 �േമഹ േരാഗ
നിയ�ണമാണ് ജീവനി പ�തി�െട ല��ം.
തി�വന��രം, െകാ�ം, എറണാ�ളം, ക�ർ
ജി�കളിലാണ് ജീവനി പ�തി നട�ിലാ��ത്.
ജീവിത ൈശലി േരാഗ�ൾ നിയ�ി�ാ��
�വർ�ന�ൾ ഊർജിതെ����തിെ�
ഭാഗമായി ജീവനി പ�തി ��വൻ ജി�കളിേല�ം
വ�ാപി�ി��തി� �മം നട�ി വ��. േയാഗ
പ�തി 14 ജി�കളി�ം നട�ിലാ�ി വ��.
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നാഷണൽ ആ�ഷ്  മിഷൻ �േഖന ആ�ഷ്

െവൽനസ്  െസ�ർ, ആ�ഷ്  �ാമം പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി)

വാർഷിക ആേരാഗ� പരിേശാധന�െട ആവശ�കത

േബാധ�െ����തി�� �ചരണം നട�ാ�ം

വീ�ിെല�ി വേയാജന��െട വിവരാേന�ഷണം
നട�ാ�ം പ�തി ത�ാറാ��േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��േട�ം സ��
�വർ�ക�േട�ം സഹായേ�ാ� �ടി ജീവിത
ൈശലി നിയ�ണ�ിനാ�� ഒ� പ�തി
നട�ിലാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ നി�് ആേരാഗ�

�വർ�കർ വേയാജന��െട വിവരാേന�ഷണം
നട�ാൻ ഭവന സ�ർശനം നട�ി വ��.
ആല�ഴ, എറണാ�ളം, ��ർ, േകാഴിേ�ാട് ,
ക�ർ, കാസർേഗാഡ്  ജി�കളിെല െതരെ���

�ാപന�ളി�െട ആ�ർേവദ പാലിേയ�ീവ്
ചികി�ാ പ�തിയായ 'േ�ഹധാര'
നട�ിലാ��. ഈ പ�തിയിൽ വാർഷിക
ആേരാഗ� പരിേശാധന�െട ആവശ�കത

േബാധ�െ����തി�� �ചരണം നട�ക�ം
വീ�ിെല�ി വേയാജന��െട വിവരാേന�ഷണം
നട�ക�ം െച��. സാ�ഹ�േ�മ വ��ിെ�
ധനസഹായേ�ാെട എ�ാ ജി�കളി�ം
െതരെ��� �� സദന�ളിൽ 'വേയാ അ�തം'
പ�തി നട�ിലാ��. വാർഷിക ആേരാഗ�

പരിേശാധന�െട ആവശ�കത

േബാധ�െ����തി�� �ചരണം നാഷണൽ
ആ�ഷ്  മിഷെ� 'ആ�ഷ്  �ാമം' പ�തി
നട�ിലാ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ �േദശ�ളിൽ
നട�ിവ���്.

(സി)
��ംബേ�മ േക��െള െവൽെനസ്
െസ��കളായി ഉയർ�ി ജീവിതൈശലി
േരാഗ�ിനി�് സംവിധാനം ശ�ിെ���ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; അറിയി�ാേമാ?

(സി) ��ംബേ�മ ഉപേക��ളിൽ ആ�യിൽ ഒ�
ദിവസം ഫീൽഡ്  വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട
േന�ത��ിൽ ജീവിതൈശലീേരാഗ �ിനി�കൾ
�വർ�ി�വ��. നാഷണൽ ആ�ഷ്  മിഷൻ
�േഖന ആ�ഷ്  െവൽനസ്  െസ�ർ, ആ�ഷ്  �ാമം
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


