
ലകാവിഡട് -19 ടറെ ഭാഗമായി വിവിധ 
ലബാധവത്ക്രണ ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
കുടുംബശ്രീ ഏടറെടത്തട് നെപെിലാക്കു
ന്നതിടനക്കുറിച്ചട് മുലനലെഖനങ്ങെില് 
്രലതിലും വായിച്ചിരിക്കുമലലൊ. 
ലബാധവത്ക്രണത്തിലൂടെ ലകാവി
ഡിടനതിലരയുള്ള ല്രാരാട്ടും നാും 
ഓലരാരുത്തരുും ് ക്മാക്ണടമന്ന 
സലന്ദ്ും ്രരമാവധി ജനങ്ങെിലല
ടക്ത്തിക്ാനും അതുവഴി മികച്ച 
ശ്രതിലരാധും തരീര്ക്ാനും കുടുംബശ്രീ 
സുംഘെനാ സുംവിധാനും ്രരിശ്മ
ങ്ങള് നെത്തിവരികയാണട്. 

ലബാധവത്ക്രണത്തിന്രരിയായി 
ലകാവിഡട് ശ്രതിസന്ിടയത്തുെര്ന്നട് 

ലകാവിഡട് ല്രാരാട്ടും; 20,000 
എ.ഡി.എസുകൾക്ട് 200 ലകാെി 
രൂ്രയുടെ ്രാലക്ജട്

വിഷമതകള് അനഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ട് സ�ാ
യടമത്തിലക്ണ് ആവ്്കത കൂെിയുടണ്ന്നട് അറി
ഞ്ഞുടകാണ്ട് െില ്രദ്ധതികള് സര്ക്ാരിനട് ഞങ്ങള് 
സമര്പെിച്ചിരുന്നു. മുഖ്മനശതിയുടെ 2021 ലമയട് 14ാും 
തരീയതിയിടല ലയാഗ തരീരുമാന ശ്രകാരും അതില് 
താടഴ ്രറയുന്ന മൂന്നട് ്രദ്ധതികള്ക്ട് അുംഗരീകാരും 
ലഭിച്ചു. 

1. ലകാവിഡിടറെ ഒന്നാും തരുംഗത്തില് 2.30 ലക്ും 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങെിടല 25.17 ലക്ും അയല്ക്കൂട്ടാും
ഗങ്ങള് മുഖ്മനശതിയുടെ സ�ായ �സ്ും വായ്ാ 
്രദ്ധതി ശ്രകാരും 1917.55 ലകാെി രൂ്ര ്രലി്ര�ിത 
വായ്ടയടത്തിരുന്നു. ്രലി് സബട് സിഡിയുടെ 
ഒന്നാും ഗഡു 165 ലകാെി രൂ്ര സര്ക്ാരില് നിന്നട് 
ലഭ്മാക്ി മാര്ച്ചട് മാസത്തില് അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങ
െിലലടക്ത്തിക്ാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ാും വര്ഷ
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ലകാവിഡട് ല്രാരാട്ടും; 20,000 
എ.ഡി.എസുകൾക്ട് 200 ലകാെി 
രൂ്രയുടെ ്രാലക്ജട്

ബുദ്ധിമുട്ടനഭവിക്കുന്ന അുംഗങ്ങളുള്ള 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്ാണട് തുക ലഭി
ക്കുക. ഇതട് അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് റിലവാ
െ്വിങട് �ണ്ായി ഉ്രലയാഗിക്കുും. 
തങ്ങളുടെ അെിയന്ിര ആവ്്ങ്ങ
ള്ക്കുും ആലരാഗ്്രരമായ ആവ്്
ങ്ങള്ക്കുും ജരീവലനാ്രാധികള് വരീ
ടണ്ടക്ാനും അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്ട് 
ഉ്രലയാഗിക്ാനാകുും. ലകരെത്തിടല 
20,000 എ.ഡി.എസുകള്ക്ായി 
200 ലകാെി രൂ്രയുടെ ശ്രലത്ക 
്രാലക്ജാണട് സര്ക്ാര് അുംഗരീക
രിച്ചിട്ടുള്ളതട്. അട്ടപൊെിയിടല ഊരു
സമതികള്ക്ട് ഉള്ടപെടെ ഈ 
സ�ായും ലഭിക്കുും. 

ലകരെത്തിടറെ ദാരിദ്രയനിര്മ്മാ
ര്ജന ദഡൗത്മായ കുടുംബശ്രീയില് 
സാധാരണക്ാരില് സാധാരണക്ാ
രായവരാണട് ഭൂരിഭാഗും അുംഗങ്ങളുും. 
ലകാവിഡട് ശ്രതിസന്ിയില് സക
ത്താങ്ങായി അവര്ക്ട് ലനരിട്ടട് സ�ാ
യടമത്തിക്കുകടയന്ന ലക്്ലത്താ
ടെയാണട് കുടുംബശ്രീയിലൂടെ ഈ 
്രദ്ധതികള് നെപെിലാക്ാന് സര്ക്ാ
ര് മുന്സകടയടത്തതട്. ഏറെവും മികച്ച 
സുംഘെനാ സുംവിധാനമുള്ള കുടും
ബശ്രീ വഴി തുകയുടെ കൃത്മായ 
വിനിലയാഗും ഉറപ്പുവരുത്താനും ഇതട് 
വഴി സര്ക്ാരിനട് കഴിയുും. ഇതിനാ
യുള്ള ടശ്രാലപൊസലും മാതൃകാ മാ
ര്ഗനിര്ലദ്ങ്ങളുും സര്ക്ാരിനട് 
സമര്പെിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സര്ക്ാര് 
ഉത്തരവട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്കട് ഈ തുക 
എ.ഡി.എസുകള്ക്ട് വിതരണും 
ടെയ്ാന് കഴിയുടമന്നട് ശ്രതരീക്ി
ക്കുന്നു.

ടത്ത 93 ലകാെി രൂ്ര ്രലി് സബട് സിഡി 2022 
മാര്ച്ചട് മാസലത്താടെ ലഭിലക്ണ്തട് ഈ വര്ഷും 
തടന്ന മുന്കൂറായി ലഭ്മാക്ാനള്ള തരീരുമാനമാണട് 
ഇലപൊള് സകടക്ാണ്ിരിക്കുന്നതട്. ഇതിനട് ലവണ്ി
യുള്ള ടശ്രാലപൊസല് ധനകാര് വകുപെിലലക്ട് എത്തി
ക്കുകയുും വകുപെിടറെ അുംഗരീകാരും ലഭിക്കുകയുും ടെയ്തു 
കഴിഞ്ഞു. ഉെന് തടന്ന ്രലി് സബട് സിഡി അയ
ല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്ട് ലഭ്മാക്കുും. 

2. ശ്രെയകാലത്തട് റരീസര്ജറെട് ലകരെ ലലാണ് സട് കരീും 
ശ്രകാരും ശ്രെയബാധിതരായ 30,267 അയല്ക്കൂട്ട
ങ്ങെിടല 2,02,789 അുംഗങ്ങള് 1794.02 ലകാെി 
രൂ്ര ്രലി്ര�ിത വായ്ടയടത്തിരുന്നു. മുഖ്മ
നശതിയുടെ ദുരിതാ്്വാസനിധിയില് നിന്നാണട് ഈ 
്രലി്ര�ിത വായ്യുടെ സബട് സിഡി ലഭ്മാക്ി
യതട്. ആദ് വര്ഷും 131 ലകാെി രൂ്രയുും രണ്ാും 
വര്ഷും 129.87 ലകാെി രൂ്രയുും കുടുംബശ്രീ അുംഗ
ങ്ങള്ക്ട് ഇത്തരത്തില് ്രലി് സബട് സിഡിയായി 
ലഭ്മാക്ിയിരുന്നു. മൂന്നാും വര്ഷടത്ത 76 ലകാെി 
രൂ്രയുടെ സബട് സിഡി ഈ വര്ഷും അവസാന
ലത്താടെ ലഭിലക്ണ്തട് മുന്കൂറായി നല്കാനാണട് 
ലക്്മിട്ടിരിക്കുന്നതട്. ഇതിനള്ള ടശ്രാലപൊസല് 
ധനകാര് വകുപെിനട് സമര്പെിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതട് 
ലഭിക്കുന്ന മുറയ്കട് വിതരണും ടെയ്ന്നതാണട്. 

ലമല്പെറഞ്ഞ ്രദ്ധതികള് കൂൊടത മൂന്നാമതായി 
ലകാവിഡട് ശ്രതിസന്ിയിലകടപെട്ട അയല്ക്കൂട്ടങ്ങ
ടെ സ�ായിക്കുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീ എ.ഡി.
എസുകള്ക്ട് ഓലരാ ലക്ും രൂ്ര വരീതും നല്കാനും 
തരീരുമാനും സകടക്ാണ്ടു. കുടുംബശ്രീയുടെ ശതിതല 
സുംഘൊന സുംവിധാനത്തിടല വാര്ഡതലത്തില
ള്ള സുംവിധാനമാണട് എ.ഡി.എസട് (ഏരിയ ടഡ
വലപെട് ടമറെട് ടസാസസറെി). ലക്്ഘെകങ്ങളുടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില് അര്�താ മാനദണ്ഡങ്ങള് അന
സരിച്ചാകുും എ.ഡി.എസുകള് അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്ട് 
തുക നല്കുക. ലകാവിഡട് മൂലും ഏറെവും 
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