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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4740 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന �വജന ക�ീഷെ� കർ�പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ,
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 
�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്

മ�ി)

(എ)

വിവിധ സാ�ഹ����ൾ പരിേശാധി�ാ�ം
സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�് നൽകാ�മായി സം�ാന

�വജന ക�ീഷൻ ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി
വ�� കർ�പ�തികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) വിവിധ സാ�ഹ����ൾ പരിേശാധി�ാ�ം
സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�് നൽകാ�മായി സം�ാന

�വജന ക�ീഷൻ ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി
വ�� കർ�പ�തികൾ �വെട േചർ��:- i.
മദ�ം-മയ�മ��് ��പേയാഗം, റാഗിംഗ്,
ൈസബർ ���ത��ൾ, തീ�വാദം
എ�ിവെ�തിെര�ം േറാ� �ര�, മാനസിക
ആേരാഗ�ം എ�ിവ സംബ�ി�  ്േകാേള�കളി�ം
പ�ികജാതി/പ�ികവർ� േകാളനികളി�ം
േബാധവത്�രണ പരിപാടികൾ ii. െസമിനാ�കൾ,
സിേ�ാസിയം, വർ�്േഷാ�് iii. ഇ.എം.എസ്
െമേ�ാറിയൽ ഇ�ർ-�ണിേവ�ി�ി �സംഗ
മ�ര�ം �വജനദിന പരിപാടിക�ം iv.
�വജന�ൾ�� സൗജന� നിയമ സഹായം
‘��് ലീഗൽ സേ�ാർ�് െസ�ർ’ v.
�വജന��െട െഫസിലിേ�ഷൻ േ�ാ�ാം (a)
�ീൻ ��് പ�തി (b) വിർച�ൽ എംേ�ാെ��്
എ�്േച�് vi. ജി�കളിൽ അദാല�ക�ം
േലാ�ൽ െലവൽ സി�ിം�ം നട��ത് vii. ��്

ഐ�ൺ അവാർഡ്  viii. പാർശ�വത്�ത
�വജന��െട ശാ�ീകരണം/ആേരാഗ�

പരിപാലനം.

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി
ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���ൾ
�വെട േചർ��:- 1. സാ�ഹ� വിപ�കളായ മദ�ം,
മയ�മ��്, �കയില ഉത്പ��ൾ,
നിേരാധി�െ�� മ�് ലഹരി പദാർ��ൾ

എ�ിവ�െട ഉപേയാഗ�ം ൈസബർ ���ത��ൾ
തട��തിനാവശ�മായ പരിപാടികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ക�ം, ഏത് െതാഴി�ം അ��ായി
െച�് ജീവിതമാർ�ം കെ���തി�� അറിവ്
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
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െച�ക. 2. �ർബല വിഭാഗ�ി�ം േഗാ�വർ�
വിഭാഗ�ി�ം െപ��വ�െട സാ�ഹിക -
സാ��ിക വികസന�ിെ� ആ��ണ

നടപടികളിൽ നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�ക. 3.
�വാ��െട സർ�ാ�കത�ം ൈന�ണ��ം
വികസി�ി� െകാ�് ഉ�ത നിലവാര�ി��

േന��ൾ ൈകവരി��തിന് �ാ�രാ��തിന്
എ�ാ തല�ളി��� �വർ�ന�ളിൽ അവ�െട
സാധ�തക�ം കഴി�ക�ം കെ��ക. 4.
�വാ��െട അവകാശ��ം സംര�ണ
വ�വ�ക�ം നിേഷധി�തായി പറ��
പരാതികളിൻേമ�ം, �ഥമ���ാ േബാധ�മാ��
���ളിൻേമൽ സ�േമധയാ�ം, അേന�ഷണം
നട�ക�ം, അ�രം കാര��ൾ ബ�െ��

അധികാര�ാന��െട ��യിൽ െകാ�
വരിക�ം, നടപടികൾ�് �പാർശ െച�ക�ം
െച�ക. 5. പരി�ിതി സംര�ണം, പൗരേബാധം,
ജനാധിപത�േബാധം, സാ�ഹിക േബാധം,
സാ�രത �ട�ിയവ വളർ�ിെയ���തിന്

ആവശ�മായ നടപടികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ക. 6. �വാ��െട േ�മ�ി�ം

സംര�ണ�ി�ം േവ�ി ഭരണഘടനയിേലാ
മേ�െത�ി�ം നിയമ�ിൻ കീഴിേലാ സർ�ാർ
ഉ�രവിൻ കീഴിേലാ വ�വ� െച�ി�� �കാരം
�ഷണ�ിെനതിെര�ം മ� തര�ി�ം ഉ� വിവിധ
സംര�ണ വ�വ�ക�െട �വർ�നരീതി�ം

നട�ി�ം അേന�ഷി�ക�ം പരിേശാധി�ക�ം
പരിഹാര നടപടികൾ ശിപാർശ െച�ക�ം
െച�ക. േമൽ�റ� ല���ൾ
േനടിെയ���തിനാ�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി
വ���്.

(സി) ��ത ല���ൾ നട�ാ�ാൻ ഭരണതല�ിൽ

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

(സി) ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���ൾ
�വെട േചർ��:- 1. സാ�ഹ� വിപ�കളായ മദ�ം,
മയ�മ��്, �കയില ഉത്പ��ൾ,
നിേരാധി�െ�� മ�് ലഹരി പദാർ��ൾ

എ�ിവ�െട ഉപേയാഗ�ം ൈസബർ ���ത��ൾ
തട��തിനാവശ�മായ പരിപാടികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ക�ം, ഏത് െതാഴി�ം അ��ായി
െച�് ജീവിതമാർ�ം കെ���തി�� അറിവ്
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
െച�ക. 2. �ർബല വിഭാഗ�ി�ം േഗാ�വർ�
വിഭാഗ�ി�ം െപ��വ�െട സാ�ഹിക -
സാ��ിക വികസന�ിെ� ആ��ണ

നടപടികളിൽ നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�ക. 3.
�വാ��െട സർ�ാ�കത�ം ൈന�ണ��ം
വികസി�ി� െകാ�് ഉ�ത നിലവാര�ി��
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േന��ൾ ൈകവരി��തിന് �ാ�രാ��തിന്
എ�ാ തല�ളി��� �വർ�ന�ളിൽ അവ�െട
സാധ�തക�ം കഴി�ക�ം കെ��ക. 4.
�വാ��െട അവകാശ��ം സംര�ണ
വ�വ�ക�ം നിേഷധി�തായി പറ��
പരാതികളിൻേമ�ം, �ഥമ���ാ േബാധ�മാ��
���ളിൻേമൽ സ�േമധയാ�ം, അേന�ഷണം
നട�ക�ം, അ�രം കാര��ൾ ബ�െ��

അധികാര�ാന��െട ��യിൽ െകാ�
വരിക�ം, നടപടികൾ�് �പാർശ െച�ക�ം
െച�ക. 5. പരി�ിതി സംര�ണം, പൗരേബാധം,
ജനാധിപത�േബാധം, സാ�ഹിക േബാധം,
സാ�രത �ട�ിയവ വളർ�ിെയ���തിന്

ആവശ�മായ നടപടികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ക. 6. �വാ��െട േ�മ�ി�ം

സംര�ണ�ി�ം േവ�ി ഭരണഘടനയിേലാ
മേ�െത�ി�ം നിയമ�ിൻ കീഴിേലാ സർ�ാർ
ഉ�രവിൻ കീഴിേലാ വ�വ� െച�ി�� �കാരം
�ഷണ�ിെനതിെര�ം മ� തര�ി�ം ഉ� വിവിധ
സംര�ണ വ�വ�ക�െട �വർ�നരീതി�ം

നട�ി�ം അേന�ഷി�ക�ം പരിേശാധി�ക�ം
പരിഹാര നടപടികൾ ശിപാർശ െച�ക�ം
െച�ക. േമൽ�റ� ല���ൾ
േനടിെയ���തിനാ�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി
വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


