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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 424 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ , 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

േഡാ. ആർ ബി�
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സാ�ഹ� �ര� മിഷെ� ആശ�ാസ കിരണം
പ�തി �ട�ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷൻ നട�ിലാ�ി
വ�� ആശ�ാസകിരണം പ�തി �കാര��
�തിമാസ ധനസഹായം ഫ�ിെ� ലഭ�ത�്
അ��തമായി നൽകി വ���്. നിലവിൽ
��ത പ�തി�് 92412
�ണേഭാ�ാ�ളാ�ളളത്. സാ�ഹ�നീതി
വ��ിെ� 11.10.2012 തീയതിയിെല സർ�ാർ
ഉ�രവ് (എം.എസ്) നം.60/2012 �കാരം
ആശ�ാസകിരണം പ�തി�െട മാനദ�ം

ല�കരി�ക�ം ആ��ല�ം ലഭി��
ശ�ാവലംബർ, ��ിമാ��ം, ഓ�ിസം, െസറി�ൽ
പാൾസി, മാനസിക ൈവകല��ളളവർ, മാനസിക
േരാഗികൾ, എ�ിവ�് �റെമ 100% അ�ത

ബാധി�വെര�ം �ായാധിക�ം െകാ�ം ക�ാൻസർ
�തലായ പലവിധ ��തരമായ േരാഗ�ളാ�ം
കിട�ിലായവെര�ം ൈദനംദിന കാര��ൾ�്
പരസഹായം ആവശ�മാ�ക�ം െച��
അവ�യി�ളള ��വൻ ആ�ക�െട

പരിചാരകെര�ം ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ക��ായി. ത�ലം ��ത
പ�തിയിെല അേപ�ക�െട എ�ം
�മാതീതമായി വർ�ി�ക�ം ബഡ്ജ�്
വിഹിത�ിെന�ാൾ ��തൽ �ക പ�തി�്
ആവശ�മായി വ�� സാഹചര�ം
സംജാതമാ�ക�ം െച�. 

 �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം വർഷം േതാ�ം
വർ�ി��ത് �ലം ബഡ്ജ�് വിഹിത�ി� �റേമ
അധികധനവിനിേയാഗം ആവശ�മായി വ���്. 

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
സഹായ വിതരണം സമയബ�ിതമായി

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
സഹായ വിതരണം സമയബ�ിതമായി
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നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി��്. 2021-2022
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ടി പ�തി�ായി 40
േകാടി �പയാണ് പ�തി വിഹിതമായി
അ�വദി�ി��ത്. ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ� േശഷം ടി �ക ഉപേയാഗി�്  9 ജി�കളിെല
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 7 മാസെ��ം 5 ജി�കളിെല
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 6 മാസെ��ം �ടി�ിക
ധനസഹായം അ�വദി�് നൽകിയി��്. 

(സി) മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� ��ികെള അട�ം
പരിചരി�� മാതാപിതാ�ൾ�് നൽകിവ��
��ത പ�തി അ�ിമറി��തി�� �മം
നട�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ആശ�ാസകിരണം പ�തി അ�ിമറി��തി��
�മം നട�� എ� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�ി�. ഈ പ�തി �കാരം
�തിമാസം നൽ�� ധനസഹായം ഫ�ിെ�
ലഭ�ത�് അ��തമായി നൽകി വ���്.
കഴി� സാ��ിക വർഷം (2021-22) ബഡ്ജ�്
വിഹിതമായി ലഭി� 40 േകാടി �പ െചലവഴി�്
ഒ�ത് ജി�കളിെല �ണേഭാ�ാ�ൾ�് 7
മാസെ��ം അ�് ജി�കളിെല
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 6 മാസെ��ം �ടി�ിക
ധനസഹായം വിതരണം െച�. െകാ�ം,
പ�നംതി�, േകാ�യം, ഇ��ി, കാസർേഗാഡ് ,
വയനാട്  എ�ീ ജി�കളിെല 20,000
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 2020 െസപ്�ംബർ മാസം
വെര�� �ടി�ികയാണ് ഇ�കാരം വിതരണം
െച�ത്. 8,82,23,074 (എ�് േകാടി എൺപ�ി

ര�് ല��ി ഇ�പ�ി �വായിര�ി എ�പ�ി

നാല്) �പയാണ് ഇതിനായി െചലവ് വ�ത്.
ബാ�ി 8 ജി�കളിെല 76086 �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

2020 ആഗ�് മാസം വെര�� ധനസഹായം
അ�വദി�് നൽകിയി��്. ഇതിനായി
31,17,63,744 (���ിെയാ�് േകാടി പതിേനഴ്
ല��ി അ�പ�ി�വായിര�ി എ���ി

നാ��ി നാല്) �പ െചലവഴി�ി��്. നട�്
സാ��ിക വർഷം 42.5 േകാടി �പ ബഡ്ജ�ിൽ
വകയി��ിയി��്. ടി �ക ഉപേയാഗി�്
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് കഴി��� േവഗം
ധനസഹായം വിതരണം െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി� വ��. സാ�ഹ�േ�മ വ��ിെ�
11.10.2012 തീയതിയിെല സർ�ാർ ഉ�രവ്

(എം.എസ്) നം. 60/2012 �കാരം
ആശ�ാസകിരണം പ�തി�െട മാനദ�ം

ല�കരി�ക�ം ആ��ല�ം ലഭി��
ശ�ാവലംബർ, ��ിമാ��ം, ഓ�ിസം, െസറി�ൽ
പാൾസി, മാനസിക ൈവകല��ളളവർ, മാനസിക
േരാഗികൾ, എ�ിവ�് �റെമ 100% അ�ത

ബാധി�വെര�ം, �ായാധിക�ം െകാ�ം ക�ാൻസർ
�തലായ പലവിധ ��തരമായ േരാഗ�ളാ�ം
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കിട�ിലായവെര�ം ൈദനംദിന കാര��ൾ�്
പരസഹായം ആവശ�മാ�ക�ം െച��
അവ�യി�ളള ��വൻ ആ�ക�െട

പരിചാരകെര�ം ഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

ഉ�രവായി. ത�ലം ടി പ�തിയിെല
അേപ�ക�െട എ�ം �മാതീതമായി
വർ�ി�ക�ം ബഡ്ജ�് വിഹിത�ിെന�ാൾ

��തൽ �ക പ�തി�് ആവശ�മായി വ��
സാഹചര�ം സംജാതമാ�ക�ം െച�ി��്.

�ണേഭാ�ാ��െട എ�ം വർഷം േതാ�ം വളെര
�ടി വ��തിനാൽ അധിക �ക
ലഭ�മാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി� വ��.
�ടാെത നിലവി�� �ണേഭാ�ാ��െട ൈലഫ്
സർ�ിഫി��് േശഖരി��തി�ം
�ണേഭാ�ാ��െട സർ�ിഫി��് ആധാ�മായി

ബ�ി�ി��തി��� നടപടി സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


