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സകബഭാര്ഡനികനററ  സലെജനികസ്ലേഷൻ  സമനിതനി  (2021-2023)-യുസടെ  അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ
ഞഭാൻ  സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിചറ,  സമനിതനിയുസടെ  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമര്പനിക്കുന.  
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ഇരുപതനിരണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടെപടെനി
സന്റിംബനനിച ആക്ഷന് കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേഭാണനിതറ.

പതനിമൂനഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയനിസലെ  സകബഭാര്ഡനികനററ  സലെജനികസ്ലേഷന്  സമനിതനി
(2014-2016)-യുസടെ ഇരുപതനിരണഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2014 ജൂലലെ 15-ാം തതീയതനി സഭയനില്
സമര്പനിച്ചു.  പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സസതീകേരനിച  നടെപടെനികേള
സന്റിംബനനിച  സര്കഭാര്  മറുപടെനി  വനിവനിധ  കയഭാഗങ്ങളനിലെഭായനി   സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേ
യുണഭായനി.  അതനിസന അടെനിസഭാനതനില് തയഭാറഭാകനിയതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021  നവന്റിംബര്  29-ാം  തതീയതനി  കചേര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

എന്റിം. എന്റിം. മണനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന്,
2022 മഭാര്ചറ 16. സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷന് സമനിതനി.
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അദദപ്പോയന്നാം   I

പതറിമൂനപ്പോന്നാം  പകേരള  നറിയമസഭയറിലലെ  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  ലലെജറിപസ്ലേഷന്  സമറിതറി
(2014-2016)-യുലടെ  ഇരുപതറിരണപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  2014 ജൂലലെ 15-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില്
സമര്പറിച.  മുതറിര്ന  പപൗരന്മേപ്പോരുലടെയുന്നാം  മപ്പോതപ്പോപറിതപ്പോകളുലടെയുന്നാം  പക്ഷമവന്നാം  പരറിരക്ഷയുന്നാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  നറിലെവറില്  വനതപ്പോണട  2007-ലലെ  ദ  ലമയറിന്റനന്സട  ആന്ഡട
ലവല്ലഫെയര്  ഓഫെട സസ്വീനറിയര് സറിററിസണ്സട  ആകട  (2007-ലലെ  56-ാം പകേന്ദ്ര ആകട).
പ്രസ്തുത ആകറിന് കേസ്വീഴറില് പുറലപടുവറിച്ച  999/2008, 696/2009, 697/2009, 698/2009,
723/2009 എനസ്വീ  നമ്പര് എസട.ആര്.ഒ.-കേള്  17-7-2013,  24-7-2013  എനസ്വീ  തസ്വീയതറികേളറില്
പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗങ്ങളറില് സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന നടെത്തുകേയുന്നാം   സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി, നറിയമന്നാം
എനസ്വീ വകുപ്പുകേളറിലലെ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറില് നറിനട ലതളറിലവടുപട നടെത്തുകേയുന്നാം ലചേയ.  തുടെര്നട
കേപ്പോസര്പകേപ്പോടെട,  തൃശൂര്   എനസ്വീ  ജറില്ലകേളറിലലെ   വൃദസദനങ്ങള്  യഥപ്പോക്രമന്നാം  24-9-2013,
17-12-2013  എനസ്വീ തസ്വീയതറികേളറില് സമറിതറി സന്ദര്ശറിക്കുകേയുന്നാം ലചേയ.  പ്രസ്തുത എസട.ആര്.ഒ.-കേളുലടെ
വറിശദമപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധനയറിലൂലടെയുന്നാം  ലതളറിലവടുപറിലൂലടെയുന്നാം  വൃദസദനങ്ങള്  സന്ദര്ശറിച്ചതറിലൂലടെയുന്നാം
സമറിതറികട  പബപ്പോദദലപട  കേപ്പോരദങ്ങളപ്പോണട  സമറിതറിയുലടെ  നറിഗമനങ്ങളുന്നാം ശറിപപ്പോര്ശകേളുമപ്പോയറി
ഇരുപതറിരണപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ലപടുതറിയറിരുനതട.

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറിലലെ  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്   ആഭദന്തര  (ജറി),  ആപരപ്പോഗദവന്നാം
കുടുന്നാംബപക്ഷമവന്നാം  (എഫെട.ഡബബ),  സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  എനസ്വീ  വകുപ്പുകേളറില്  നറിനന്നാം
യഥപ്പോക്രമന്നാം ലെഭറിച്ച 15-3-2016, 2-7-2019, 17-9-2019, 2-11-2020  എനസ്വീ തസ്വീയതറികേളറിലലെ
കേതട   മുപഖേനയുളള  നടെപടെറിപതറികേകേള്  18-1-2017,  28-11-2019,  12-2-2021  എനസ്വീ
തസ്വീയതറികേളറിലലെ പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം ശറിപപ്പോര്ശ  ഖേണറികേ 23 മുതല്
53 വലരയുളളവയറിപന്മേല്  (ആലകേ 31 ശറിപപ്പോര്ശകേള്) സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി  അന്നാംഗസ്വീകേരറിക്കുകേയുന്നാം
ലചേയ.

അദദപ്പോയന്നാം   II

സമറിതറി   (2014-2016)-  യുലടെ ഇരുപതറിരണപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിലലെ ശറിപപ്പോര്ശകേള്  ,   സര്കപ്പോര്
മറുപടെറി എനറിവ

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   23)

The Committee finds that there is a delay of 10 months to constitute the
Maintenance Tribunals in every district after the commencement of the Act in the
State and also in the issuance of the Rules for the implementation of the Act.  
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The Committee is of the opinion that such  delay will defeat the intention behind
the legislation  and  deprecates  the  delay  in  issuing  statutory  notifications.  The
Committee hopes that Government shall take note of this aspect and issue strict
directions in the matter.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

24-9-2008-ലലെ  G.O.(P)No.54/2008/SWD  (SRO  No.999/2008)  നമ്പര്  സര്കപ്പോര്
ഉതരവട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  മപ്പോതപ്പോപറിതപ്പോകളുലടെയുന്നാം  മുതറിര്ന  പപൗരന്മേപ്പോരുലടെയുന്നാം  സന്നാംരക്ഷണവന്നാം  പക്ഷമവന്നാം
സന്നാംബനറിച്ച  നറിയമപ്രകേപ്പോരന്നാം  സന്നാംസ്ഥപ്പോന  ചേടങ്ങള്  രൂപസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  ചേടങ്ങളുലടെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സബ്ഡറിവറിഷണല്  മജറിപസ്ട്രേടട/റവനന്യു  ഡറിവറിഷണല്  ഓഫെസ്വീസര്മപ്പോ     ര്
അദദക്ഷനപ്പോയുള്ള ലമയറിന്റനന്സട ലലട്രെെബബണലുകേള് 17-8-2009-ലലെ  G.O.(P)32/2009/SWD നമ്പര്
സര്കപ്പോര് ഉതരവറിലന്റ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് നറിലെവറില് വനറിട്ടുണട. ഇതരതറില് ചേടങ്ങള് രൂപസ്വീകേരറിച്ചട
ഉതരവപ്പോയതറിനുപശഷന്നാം ഏകേപദശന്നാം പത്തുമപ്പോസപതപ്പോളന്നാം ലലവകേറിയപ്പോണട ലമയറിന്റനന്സട ലലട്രെെബബണലുകേള്
രൂപസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുള്ളലതങറിലുന്നാം നറിലെവറില് സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി വകുപറിലന്റ സപ്പോമ്പതറികേ സഹപ്പോയമുള്ലപലടെയുള്ള
പറിന്തുണപയപ്പോലടെ   അവ  മറികേച്ചരസ്വീതറിയറില് പ്രവര്തനന്നാം നടെതറിവരുനണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   24)

The  Committee  recommends  to  constitute  the  Panel  of  Conciliation
Officers  as  per  rule  3(1)  without  further  delay.  The  Committee  wants  to  be
furnished with the details of Panel of Conciliation Officers constituted in every
district within a period of one month.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി 

നറിലെവറില്  പ്രവര്തറിചവരുന  21  ലമയറിന്റനന്സട  ലലട്രെെബബണലുകേളറിലുന്നാം
കേണ്സസ്വീലെറിപയഷന്  ഓഫെസ്വീസര്മപ്പോരുലടെ  പപ്പോനല്  രൂപസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.  2018  വര്ഷതറില്
റവനബ  വകുപറിലന്റ  ഉതരവകേളുലടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ലനടുമങ്ങപ്പോടെട,  പുനലൂര്,  ഇരറിങ്ങപ്പോലെക്കുടെ,
വടെകേര,  തളറിപറമ്പട,  കേപ്പോസര്പകേപ്പോഡട  എനറിങ്ങലന  ആറട  റവനബ  ഡറിവറിഷനുകേള്  കൂടെറി
രൂപസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത ഓഫെസ്വീസുകേളറില് കേണ്സസ്വീലെറിപയഷന് ഓഫെസ്വീസര്മപ്പോരുലടെ പപ്പോനല്
രൂപസ്വീകേരറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികേള്  പുപരപ്പോഗമറിക്കുന.  നറിലെവറിലലെ  23  ലമയറിന്റനന്സട
ലലട്രെെബബണലുകേളറിലലെ  കേണ്സസ്വീലെറിപയഷന്  ഓഫെസ്വീസര്മപ്പോരുലടെ  ലെറിസട  ഉള്ളടെകന്നാം  ലചേയ്യുന
(അനുബനന്നാം I).
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(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്  കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   25)

The Committee observes that the State Government may establish a State
Council  of  Senior  Citizens  to  advise  the  State  Government  on  effective
implementation of the Act and the Rules and to perform such other functions in
relation to senior citizens as the State Government may specify as per rule 21(1).
The  Additional  Secretary,  Social  Welfare  Department  informed  that  the  State
Council of Senior Citizens as envisaged in the Rules has not been constituted yet
and the one which already exists has been constituted before the commencement  of the
Act. The Committee opines that it is a serious lapses, i.e., dereliction of duty on
the part of Social Justice Department. The Committee seeks explanation in this
regard  and recommends to constitute  State Council  of  Senior Citizens  without
delay. The Committee also recommends to include non-official  members such as
specialists and activists working in the field of senior citizens and also eminent
senior citizens in the State Council as prescribed in Rule 21 (2) (iii) and (iv).

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി  

6-3-2010-ലലെ സ.ഉ.(എന്നാം.എസട.)നന്നാം.19/10/എസട.ഡബന്യു.ഡറി.  പ്രകേപ്പോരന്നാം സന്നാംസ്ഥപ്പോന
വപയപ്പോജന  കേപൗണ്സറിലുന്നാം  ജറില്ലപ്പോ  കേമറിററികേളുന്നാം  രൂപസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.  21-8-2013-ലലെ  സ.ഉ.
(എന്നാം.എസട.)  നന്നാം.66/2013/സപ്പോ.നസ്വീ.വ.  നമ്പര് സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  സന്നാംസ്ഥപ്പോന വപയപ്പോജന
കേപൗണ്സറിലെറില് അനപൗപദദപ്പോഗറികേ അന്നാംഗങ്ങലള ഉള്ലപടുതറിയറിട്ടുണട. ആയതറിനുപശഷന്നാം 2-5-2017-ലലെ
സ.ഉ.(എന്നാം.എസട.)നന്നാം.260/2017/സപ്പോ.നസ്വീ.വ.  നമ്പര്  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  സന്നാംസ്ഥപ്പോന
വപയപ്പോജന  കേപൗണ്സറിലെറിലുന്നാം  ജറില്ലപ്പോ  കേമറിററികേളറിലുന്നാം  അനപൗപദദപ്പോഗറികേ  അന്നാംഗങ്ങലള
ഉള്ലപടുതറി   പുനനഃസന്നാംഘടെറിപറിച്ചട   ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട.   കൂടെപ്പോലത  28-5-2019-ലലെ  സ.ഉ
(സപ്പോധപ്പോ.)നന്നാം.274/2019/സപ്പോ.നസ്വീ.വ. പ്രകേപ്പോരന്നാം സന്നാംസ്ഥപ്പോന കേപൗണ്സറില് പുനനഃസന്നാംഘടെറിപറിച്ചറിട്ടുണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   26)

The Committee noticed that the State Council has not convened meeting as
per  rule  21(3)  till  24-7-2013.  Hence  the  Committee  recommends  to  organise
meeting in time and take necessary steps to implement the rules and directs to
submit periodical report to the concerned authorities based on the decision taken
in these meetings.
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സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി  

2-5-2017-ലലെ  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  സന്നാംസ്ഥപ്പോന  വപയപ്പോജന  കേപൗണ്സറില്
പുനനഃസന്നാംഘടെറിപറിച്ചട  ഉതരവപ്പോയതറിനുപശഷന്നാം  21-6-2017,  29-11-2017,  25-7-2018  എനസ്വീ
തസ്വീയതറികേളറിലെപ്പോയറി  മൂനട  മസ്വീറസ്വീന്നാംഗുകേള്  നടെതറിയറിട്ടുണട.  ഇതരതറില്  MWPSC  Act-ലന്റ
സന്നാംസ്ഥപ്പോന ചേടങ്ങള് പ്രകേപ്പോരന്നാം മസ്വീററിന്നാംഗുകേള് സന്നാംഘടെറിപറിച വരുന.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി (സറി) വകുപട 17-9-2019-ലലെ സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ നമ്പര്  കേതട പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  28-11-2019-ല്  പചേര്ന  സമറിതറി  പയപ്പോഗന്നാം   പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം  അധറികേ
വറിവരന്നാം ആരപ്പോയുകേയുന്നാം ലചേയ.) 

സമറിതറി ആവശദലപട അധറികേവറിവരന്നാം

സന്നാംസ്ഥപ്പോന  വപയപ്പോജന  കേപൗണ്സറില്  ആറട  മപ്പോസതറില്  ഒരറികല്  പയപ്പോഗന്നാം
പചേരണലമന ചേടന്നാം  21(3)-ലലെ വദവസ്ഥ പപ്പോലെറിച്ചറിടറില്ല എനട കേലണത്തുകേയുന്നാം നറിലെവറില്
കേപൗണ്സറില് പയപ്പോഗന്നാം ചേടപ്രകേപ്പോരമപ്പോപണപ്പോ നടെക്കുനലതനട ആരപ്പോയുകേയുന്നാം ലചേയ.

അധറികേവറിവരതറിപന്മേല് ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി

വപയപ്പോജന നയന്നാം-2013  ചേടന്നാം  21(3)  പ്രകേപ്പോരന്നാം  സന്നാംസ്ഥപ്പോന വപയപ്പോജന കേപൗണ്സറില്
ആറുമപ്പോസതറില്   ഒരറികല്   പയപ്പോഗന്നാം    പചേപരണതപ്പോണട.   ഏറവന്നാം   അവസപ്പോനമപ്പോയറി
കേപൗണ്സറില്  പയപ്പോഗന്നാം  പചേര്നതട  8-8-2019-നപ്പോണട.  തുടെര്നട  പകേപ്പോവറിഡട-19  വദപ്പോപന
പശപ്പോതലെതറില് നപ്പോളറിതുവലര വപയപ്പോജന കേപൗണ്സറില് പയപ്പോഗന്നാം പചേരപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടറില്ല.

ജറില്ലപ്പോ  കേമറിററികേള്  വറിളറിച  പചേര്തട   (through  online  platform)  വപയപ്പോജനങ്ങള്
പനരറിടുന  പ്രപതദകേ  പ്രശ്നങ്ങള്  ജറില്ലപ്പോതലെ  കേമറിററികേളറില്  ചേര്ച്ച  ലചേയട  സന്നാംസ്ഥപ്പോനതലെതറില്
നടെപടെറി  ആവശദമുള്ള  വറിഷയങ്ങള്,  അജണയറില്  ഉള്ലപടുപതണ  ഇതര  വറിഷയങ്ങള്
എനറിവ ഉള്ലപടുതറി  എതയുന്നാം  ലപലടനട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുനതറിനു  എല്ലപ്പോ  ജറില്ലപ്പോ
സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  ഓഫെസ്വീസര്മപ്പോര്ക്കുന്നാം  നറിര്പദ്ദേശന്നാം  നല്കേറിയറിട്ടുണട.  അതറിലന്റ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്
അജണ നറിശയറിച്ചട സന്നാംസ്ഥപ്പോനതലെ സമറിതറിപയപ്പോഗന്നാം വറിളറിച്ചട പചേര്തട ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറികേള്
ലലകേലകപ്പോള്ളുനതപ്പോണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  2-11-2020-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   27)

The Committee enquired whether orders regarding the tenure of members of
the  State  Council  for  Senior  Citizens  other  than  ex-officio  members,  rules  of
procedure  of  the  State  Council  and  other  ancillary  matters  are  issued.   The
Director, Social Justice Department informed that orders has not been issued in
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this regard, but a proposal for fixing the tenure of unofficial members as three
years and also to give more than one chance to these members has been forwarded
to Government  for approval.   The Committee recommends to amend the rules
itself for fixing the tenure of unofficial members.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

സന്നാംസ്ഥപ്പോന വപയപ്പോജന കേപൗണ്സറില്, ജറില്ലപ്പോ കേമറിററികേള് എനറിവ പുനനഃസന്നാംഘടെറിപറിച
ലകേപ്പോണ്ടുള്ള  2-5-2017-ലലെ ഉതരവറില് അനപൗപദദപ്പോഗറികേ അന്നാംഗങ്ങളുലടെ കേപ്പോലെപ്പോവധറി നറിശയറിച
നല്കേറിയറിട്ടുണട.  ആയതട പ്രകേപ്പോരന്നാം സന്നാംസ്ഥപ്പോന കേപൗണ്സറിലെറിലലെ അനപൗപദദപ്പോഗറികേ അന്നാംഗങ്ങളുലടെ
കേപ്പോലെപ്പോവധറി ഉതരവട തസ്വീയതറി മുതല് രണട വര്ഷവന്നാം ജറില്ലപ്പോകമറിററിയറിലലെ അനപൗപദദപ്പോഗറികേ
അന്നാംഗങ്ങളുലടെ കേപ്പോലെപ്പോവധറി ഉതരവട തസ്വീയതറി മുതല് മൂനട വര്ഷവമപ്പോയറി നറിജലപടുതറിയറിട്ടുണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   28)

The Committee recommends the Department to convene meetings as per rule
22(2) and directs to furnish the details of the District Committees constituted and
the meetings convened so far.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

6-3-2010-ലലെ  സ.ഉ.(എന്നാം.എസട.)നന്നാം.19/10/എസട.ഡബബ.ഡറി.  പ്രകേപ്പോരന്നാം  സന്നാംസ്ഥപ്പോന
വപയപ്പോജന  കേപൗണ്സറിലുന്നാം  ജറില്ലപ്പോ  കേമറിററികേളുന്നാം  രൂപസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  ജറില്ലപ്പോകമറിററികേളുലടെ
മസ്വീററിന്നാംഗുകേള്  ചേടതറില്പറയുന്നാം  പ്രകേപ്പോരന്നാം  കൃതദമപ്പോയ  ഇടെപവളകേളറില്  വറിളറിച  കൂട്ടുനതറിനട
സന്നാംസ്ഥപ്പോന  വപയപ്പോജന  കേപൗണ്സറിലെറില്  നറിനള്ള  ഒരു  അന്നാംഗലത  കേണ്വസ്വീനറപ്പോയറി
നറിയമറിചലകേപ്പോണട  23-12-2018-ലലെ  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നന്നാം.744/2018/സപ്പോ.നസ്വീ.വ.  നമ്പര് പ്രകേപ്പോരന്നാം
സര്കപ്പോര് ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  28-11-2019-ല്  പചേര്ന  സമറിതറി  പയപ്പോഗന്നാം   പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം
അധറികേ വറിവരന്നാം ആരപ്പോയുകേയുന്നാം ലചേയ.) 

സമറിതറി ആവശദലപട അധറികേവറിവരന്നാം

സന്നാംസ്ഥപ്പോന  വപയപ്പോജന  കേപൗണ്സറിലെറിലന്റ  ജറില്ലപ്പോ  കേമറിററികേള്  കൃതദമപ്പോയ
ഇടെപവളകേളറില് പയപ്പോഗങ്ങള് കൂടെപ്പോറുപണപ്പോലയനട ആരപ്പോഞ.
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അധറികേവറിവരതറിപന്മേല് ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി

വപയപ്പോജന  നയന്നാം  -2013  ചേടന്നാം  22(2)  പ്രകേപ്പോരന്നാം  മുതറിര്ന  പപൗരന്മേപ്പോരുലടെ  ജറില്ലപ്പോതലെ
കേമറിററികേള്  മൂനട  മപ്പോസതറില്  ഒരറികല്  പയപ്പോഗന്നാം  പചേരണലമനട  വദവസ്ഥ  ലചേയറിട്ടുണട.
ആയതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം പയപ്പോഗന്നാം  പചേരുനതറിനട  എല്ലപ്പോ ജറില്ലപ്പോ  സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  ഓഫെസ്വീസര്മപ്പോര്ക്കുന്നാം
കേര്ശന നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  2-11-2020-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   29)

The Committee recommends to establish at least one old age home in every
District which can accommodate 150 inmates as per section 19(1) of the Act in
view of the demographic trend prevailing in our state.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലെവറില് സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി വകുപറിനട കേസ്വീഴറില് തറിരുവനന്തപുരതട രണ്ടുന്നാം എറണപ്പോകുളന്നാം
ജറില്ലയറില് രണ്ടുന്നാം ഉള്ലപലടെ 14 ജറില്ലകേളറിലെപ്പോയറി 16 വൃദസദനങ്ങള് പ്രവര്തറിചവരുനണട.
ഇതറില്  എറണപ്പോകുളന്നാം  ജറില്ലയറിലലെ  ഒരു  വൃദസദനന്നാം  ഡറിലമന്ഷദപ്പോ  ലകേയര്  ലസന്റര്
ആയറിടപ്പോണട പ്രവര്തറിച വരുനതട.  കൂടെപ്പോലത ഓര്ഫെപനജട കേണ്പട്രെെപ്പോള് പബപ്പോര്ഡറിനു കേസ്വീഴറില്
രജറിപസ്ട്രേഷപനപ്പോടു കൂടെറി സര്കപ്പോര് ധനസഹപ്പോയപതപ്പോലടെ 280-ല്പരന്നാം സസകേപ്പോരദ വൃദസദനങ്ങളുന്നാം
പ്രവര്തറിച  വരുനണട.  നറിലെവറിലുള്ള  16  വൃദസദനങ്ങളറില്  പപതപ്പോളന്നാം  വൃദസദനങ്ങളറില്
100-ഓളന്നാം  പപലര  പപ്പോര്പറിക്കുനതറിനുള്ള സപൗകേരദമുണട. വൃദസദനങ്ങളറില് കൂടുതല് സപൗകേരദന്നാം
ഏര്ലപടുത്തുനതറിനുള്ള നടെപടെറികേള് വകുപട സസസ്വീകേരറിചവരുന.  തറിരുവനന്തപുരന്നാം ലകേയര്
പഹപ്പോമറില് മുകേളറിലെലത നറിലെ പണറിതട ദമ്പതറികേളപ്പോയ തപ്പോമസകപ്പോര്കപ്പോയറി  Couple Home
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സസസ്വീകേരറിച  വരുന.  കേണ്ണൂര്  ഗവ.  വൃദസദനതറിലലെ
അടെറിസ്ഥപ്പോന സപൗകേരദങ്ങളുന്നാം മറട സപൗകേരദങ്ങളുന്നാം വറികേസറിപറിച്ചട പ്രസ്തുത പഹപ്പോമറിലന മപ്പോതൃകേപ്പോ
വൃദസദനമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികേള് HLL-മപ്പോയറി പചേര്നട ആരന്നാംഭറിച കേഴറിഞറിട്ടുണട.

    (സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്  കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   30)

The Committee recommends to provide necessary medical assistance to the
inmates of old age homes established under Section 19(1)  of the Act  and also
insists to provide consultation by doctors on specific days in a week.
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സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

വൃദസദനങ്ങളറിലലെ  അപന്തവപ്പോസറികേള്കട  ചേറികേറിതപ്പോ  സപൗകേരദവന്നാം  പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോരുലടെ

പസവനവന്നാം ലെഭദമപ്പോകറി വരുനണട.  നറിലെവറില് സര്കപ്പോര് വൃദസദനങ്ങളറില് ഒരപ്പോള്കട ഒരു

മപ്പോസന്നാം  1000  രൂപ മരുനറിനപ്പോയറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.   വൃദസദനങ്ങളറിലലെ തപ്പോമസകപ്പോര്കട

ലമഡറികല്  ലചേകപട  നടെത്തുനതറിനട  ലമഡറികല്  ഓഫെസ്വീസര്മപ്പോരുലടെ   പസവനന്നാം

ലെഭദമപ്പോക്കുനണട.   പകേരള  സപ്പോമൂഹദസുരക്ഷപ്പോ  മറിഷന്  വഴറി  നടെപപ്പോക്കുന  വപയപ്പോമറിതന്നാം

പദതറിയുലടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുന്നാം  വൃദസദനങ്ങളറില്   പഡപ്പോക്ടറുലടെ  പസവനന്നാം   ലെഭദമപ്പോകുനണട.

കൂടെപ്പോലത  സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  വകുപട  ഭപ്പോരതസ്വീയ  ചേറികേറിതപ്പോ  വകുപറിലന്റ  സഹകേരണപതപ്പോലടെ

സര്കപ്പോര്   വൃദസദനങ്ങളറില്   നടെപപ്പോക്കുന   വപയപ്പോ  അമൃതന്നാം  പദതറിയുലടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി

ആയൂര്പവദ പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോരുലടെ പസവനന്നാം എല്ലപ്പോ ദറിവസവന്നാം വൃദസദനങ്ങളറിലലെ   തപ്പോമസകപ്പോര്കട

ലെഭദമപ്പോകുനണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട

പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   31)

The  Committee  recommends  to  incorporate  a  form  titled  "Register  of

Maintenance  claim  cases"  as  Appendix  to  the  Rules  to  maintain  uniformity

throughout the state.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   32)

The Committee recommends to refer Rule 9(3) also in 'Form C'.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   33)

The Committee recommends to add the following provision after rule 9(3) as

(4) simultaneously with the issue of notice under sub-rules (2) and (3) of rule 9,

the  applicant(s)  and  the  opposite  party  shall  also  be  informed  of  the  date

mentioned in sub-rule (2) of rule 9 by notice issued in "Form C".

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   34)

In  the  light  of  the  above  provision,  the  Committee  also  recommends  to

incorporate the provision under rule 9(4) also in  Form C.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   35)

The Committee recommends to delete the portion "and if they express their
willingness in this behalf, the Tribunal shall ask them whether they would like the
matter to be referred to a person" as it is the repetition of the clause mentioned
just above and to correct the words "the panel prepared under the 3" as "the panel
prepared under rule 3".

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   36)

The Committee recommends to correct the title of Form D as "Reference to
Conciliation Officer under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior
Citizens Act, 2007".

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   37)

The Committee recommends to delete the sub-rule (iii) of Rule 13(1) and
renumber the rest accordingly.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   38)

  The Committee  recommends to incorporate the provision for signature of
the conciliation officer in Form 'F' and 'G'.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   39)

The Committee feels that  it  is necessary to include the provision of rule
12(2) also for issuing order under rule 13(2) and recommends to modify the rule
accordingly.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   40)

Rule 13(4) states that a copy of every order passed, whether final or interim
on  an  application  shall  be  given  to  the  applicant(s)  and  the
opposite party or their representatives, in person or shall be sent to them through a
process server or by registered post. The Committee observes that this is a general
provision  and  recommends  not  to  limit  this  provision  to  rule  13  only.  The
Committee observes that the rule 13(3) provides that an order passed under sub-
rule  (1)  shall  take into account  certain  criteria  such as amount  needed by the
applicant to meet his basic needs and income of the opposite party. Rule 7 relates
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to the procedure in case of ex-party order and rule 8 relates to the procedure in
case of admission of claim of maintenance. Sub-rule (1) of rule 13 relates to action
by  Tribunal  in  cases  other  than  those  mentioned  in  rules  7  and  8. Hence  the
Committee enquired whether the conditions mentioned in 13(3) is made applicable
to  rules  7  and  8  and  recommends  to  modify  the  rules  accordingly.  Thus  the
Committee is of the view that all the Orders for Maintenance issued under the rules 7, 8,
12(2),  13(1)  shall  be speaking one and the rules 13(2),  13(3) and 13(4) can be
treated as general provision for all the cases and may not be limited to rule 13.
Hence the Committee recommends to treat them as general case and to modify
them accordingly.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   41)

  The Committee observes that the usage 'persons in the family' in rule 14
lacks  clarity and recommends to change this usage as 'Members of the family'.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   42)

  The Committee  notes that the word 'order' has not been defined either  in
the Act  or in the Rules. Hence the Committee recommends to replace the word
“order” used in the rules as “order for maintenance”.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   43)

The Committee recommends to correct the word 'home' in rule 18(A) as 'old
age home' as in Rule 18(E). The Committee observes that rule 18(E) deals with
Management  Committees  of  old  age  homes  and  the  Comittee  recommends  to
correct the usage 'on the Committee' in rule 18 E as 'in the Committee'.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി   (  ശറിപപ്പോര്ശ ഖേണറികേ    31-43) 

മപ്പോതപ്പോപറിതപ്പോകളുലടെയുന്നാം  മുതറിര്ന  പപൗരന്മേപ്പോരുലടെയുന്നാം  സന്നാംരക്ഷണവന്നാം  പക്ഷമവന്നാം
സന്നാംബനറിച്ച നറിയമന്നാം  2007-ലന്റ സന്നാംസ്ഥപ്പോന ചേടങ്ങളറില് ആവശദമപ്പോയ മപ്പോറന്നാം വരുത്തുനതട
സന്നാംബനറിച്ച  ശറിപപ്പോര്ശകേള്  സന്നാംസ്ഥപ്പോന  ചേടങ്ങളറില്  കേപ്പോപലെപ്പോചേറിതമപ്പോയ  മപ്പോറങ്ങള്
വരുത്തുപമ്പപ്പോള് പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്  കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

247/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   44)

The  Committee  recommends  to  give  suitable  representation  to  the
inmates in the Management Committees as per rule 18 (E).

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി  

8-8-2014-ലലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)501/14/സപ്പോ.നസ്വീ.വ.  നമ്പര്  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട
പ്രകേപ്പോരമുള്ള മപ്പോനസലെറില്  മപ്പോപനജട ലമന്റട കേമറിററിയറി  ല് വൃദസദനങ്ങളറിലലെ  തപ്പോമസകപ്പോരുലടെ
പ്രതറിനറിധറികേലള ഉള്ലപടുതപ്പോന് ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  28-11-2019-ല്  പചേര്ന  സമറിതറി  പയപ്പോഗന്നാം   പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം
അധറികേ വറിവരന്നാം ആരപ്പോയുകേയുന്നാം ലചേയ.) 

സമറിതറി ആവശദലപട അധറികേവറിവരന്നാം

സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  മപ്പോപനജട ലമന്റട  കേമറിററിയറില്  വൃദസദനങ്ങളറിലലെ
തപ്പോമസകപ്പോരുലടെ പ്രതറിനറിധറികേലള ഉള്ലപടുത്തുനതറിനുള്ള തസ്വീരുമപ്പോനന്നാം  നടെപപ്പോകറിയറിട്ടുപണപ്പോ
ലയനട ആരപ്പോഞ.

അധറികേ വറിവരതറിപന്മേല് ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി

5-11-2017-ലലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) 509/2007/സപ്പോ.നസ്വീ.വ.  പ്രകേപ്പോരന്നാം വൃദമന്ദറിരങ്ങളറിലലെ
മപ്പോപനജട ലമന്റട  കേമറിററിയറില്   തപ്പോമസകപ്പോരുലടെ   പ്രതറിനറിധറികേലള ഉള്ലപടുത്തുനതറിനട
വദവസ്ഥ  ലചേയറിടറില്ല.  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി  കേമറിററിയറില്  തപ്പോമസകപ്പോരുലടെ  പ്രതറിനറിധറികേലള
ഉള്ലപടുത്തുനതട സന്നാംബനറിച്ച സര്കപ്പോര് ഉതരവട പഭദഗതറി ലചേയ്യുനതറിനട സര്കപ്പോരറിപലെകട
ലപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിക്കുനതറിനട സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി ഡയറക്ടര്കട നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  2-11-2020-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   45)

The  Committee  recommends  to  issue  necessary  publicity  to  the  
provisions of the Act as per rule 19(2) (iv).

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി  

മപ്പോതപ്പോപറിതപ്പോകളുലടെയുന്നാം  മുതറിര്ന  പപൗരന്മേപ്പോരുലടെയുന്നാം  സന്നാംരക്ഷണവന്നാം  പക്ഷമവന്നാം
സന്നാംബനറിച്ച  നറിയമന്നാം  2007-ലന്റ  സന്നാംസ്ഥപ്പോന  ചേടങ്ങള്   എനറിവ  സന്നാംബനറിച്ചട
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ലപപ്പോതുജനങ്ങള്കറിടെയറില്  അററിവട  നല്കുനതറിനുന്നാം  അവര്കട  പബപ്പോധവല്കരണന്നാം
നല്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ആക്ടട  സന്നാംബനറിച്ച  വറിവരങ്ങള്  FM  പറഡറിപയപ്പോ  വഴറിയുന്നാം,
പതമപ്പോധദമങ്ങള് വഴറിയുന്നാം പരസദന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട.  സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി വകുപട വഴറി നറിരവധറി
പബപ്പോഷറുകേളുന്നാം ലെഘുപലെഖേകേളുന്നാം അച്ചടെറിച്ചട വറിതരണന്നാം ലചേയറിട്ടുണട.  കൂടെപ്പോലത സ്കൂള്/പകേപ്പോപളജട
തലെങ്ങളറിലുന്നാം, ജറില്ലപ്പോ തലെങ്ങളറിലുന്നാം ലമയറിന്റനന്സട ലലട്രെെബബണല് തലെങ്ങളറിലുന്നാം ആവശദമപ്പോയ
പ്രചേപ്പോരണ പബപ്പോധവല്കരണ പരറിപപ്പോടെറികേള് നടെത്തുനതറിനട നടെപടെറി സസസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   46)

The  Committee  urges  the  Department  to  take  steps  to  ensure  that  the
application forms are available in Government Offices of common contact.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

  ലപപ്പോതുജനങ്ങള്  നറിരന്തരന്നാം   ബനലപടുന  സന്നാംസ്ഥപ്പോനലത   മുഴുവന് പബപ്പോകട
ഡവലെപ് ലമന്റട  ഓഫെസ്വീസുകേള്,  പഞപ്പോയതട  കേപ്പോരദപ്പോലെയങ്ങള്  എനറിവറിടെങ്ങളറില്
വപയപ്പോജനങ്ങള്കപ്പോയുള്ള  അപപക്ഷപ്പോ പഫെപ്പോറങ്ങള്  വകുപട   മുഖേപ്പോന്തരന്നാം ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
പഫെപ്പോറങ്ങളുലടെ  ആവശദകേത  (Requirement)  സന്നാംബനറിച്ചട  കൃതദമപ്പോയ വറിവരന്നാം  പശഖേരറിച്ച
പശഷന്നാം ഫെണറിലന്റ ലെഭദത കൂടെറി പരറിപശപ്പോധറിച ആവശദമപ്പോയ ലപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സര്കപ്പോരറിപലെകട
അന്നാംഗസ്വീകേപ്പോരതറിനപ്പോയറി  സമര്പറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സസസ്വീകേരറിക്കുനതപ്പോലണന  വറിവരന്നാം
സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി ഡയറക്ടര് അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  2-11-2020-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   47)

The  Committee  recommends  to  provide  dedicated  helplines  at  District
Headquarters.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

വപയപ്പോജന സന്നാംരക്ഷണന്നാം മുന്നറിര്തറി Prevention of Elder Abuse Cell (PEACE)
എന പപരറില് പുതറിയ പദതറി ആരന്നാംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയുള്ള നടെപടെറി സസസ്വീകേരറിചവരുനണട.  ടെറി
പദതറിയറില്  24x7  കേപ്പോള്ലസന്റര്  ഉള്ലപലടെയുള്ള  വറിവറിധ  സന്നാംവറിധപ്പോനങ്ങള്
ഉള്ലകപ്പോള്ളറിച്ചറിട്ടുണട.  കൂടെപ്പോലത നപ്പോഷണല് ലഹല്പട ലെയറിന് പഫെപ്പോര് സസ്വീനറിയര് സറിററിസണ്
എന  പകേന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറി  അനുസരറിച  മുതറിര്ന  പപൗരന്മേപ്പോര്കപ്പോയറി  പസറട  ലഹല്പട
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ലെയറിന്  2020-21-ല്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പകേരളന്നാം  സനദമപ്പോലണനററിയറിച്ചറിട്ടുണട.
നപ്പോഷണല്  ലഹല്പട  ലെയറിന്  സന്നാംസ്ഥപ്പോന  ലഹല്പട  ലെയറിനുകേളുലടെ  ശന്നാംഖേലെയപ്പോകേയപ്പോല്
നപ്പോഷണല്  ലഹല്പട  ലെയറിന്   യപ്പോഥപ്പോര്തദമപ്പോകുനപതപ്പോലടെ   പസറട  ലഹല്പട  ലെയറിനുന്നാം
യപ്പോഥപ്പോര്തദമപ്പോകുനതപ്പോണട. മുതറിര്ന പപൗരന്മേപ്പോരുലടെ  സന്നാംഘടെനകേള്, മുതറിര്ന പപൗരന്മേപ്പോര്കട
പവണറി  പ്രവര്തറിക്കുന സനദ  സന്നാംഘടെനകേള്, വൃദസദനങ്ങള്, സന്നാംസ്ഥപ്പോന സര്കപ്പോര്
വകുപ്പുകേള്,  സബട ഡറിവറിഷണല് മജറിപസ്ട്രേറടസട,  ലപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗദ സന്നാംവറിധപ്പോനന്നാം,  ലെസ്വീഗല്
സര്വസ്വീസട  അപതപ്പോററിററി,  ജറില്ലപ്പോ  ഭരണകൂടെവന്നാം  തപദ്ദേശ  സസയന്നാംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുന്നാം
തുടെങ്ങറിയവ പദതറിയുലടെ പസകട പഹപ്പോള്പഡഴറില് ഉള്ലപടുനണട.  (സപ്പോമൂഹദ നസ്വീതറി  (സറി)
വകുപട  2-11-2020-ലലെ സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി
12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   48)

The Committee observes that specific duties of the Police at various levels to
ensure  protection  of  life  and  property  of  senior  citizens  is  provided  by  the
concerned authorities as a separate chapter itself and details are mentioned in rule
20(2).  The Committee noticed that even though elaborate provisions are included
in  the  rules  to  ensure  safety  of  senior  citizens  and  the  registers  have  been
maintained  in  Police  Stations  for  the  purpose,  a  review  regarding  the
implementation of the rules under 20(2) has not been done so far.  The Committee
finds that the Director General of Police shall cause the reports submitted under
clause (xii) of rule 20(2) to be compiled and submit them to the State Government
once a quarter.  Hence the Committee recommends to review this matter in the
State  Council  meetings  of  Senior  Citizens.   The  Committee  also  urges  the
Government to furnish a report regarding this issue after the State Council's next
meeting and also wants the details of the meeting held so far within the next three
months.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

ഖേണറികേ 48-ല് പരപ്പോമര്ശറിക്കുന "Kerala Maintenance and Welfare of Parents
and  Senior  Citizens  Rules  2009-ലലെ Rules  20(2)  നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  പപപ്പോലെസ്വീസട
ആസ്ഥപ്പോനത്തുനറിനന്നാം    സര്ക്കുലെര്  നന്നാം.  16/2010  പുറലപടുവറിച്ചറിട്ടുണട  (അനുബനന്നാം  II).
റൂള്  20(2)-ലലെ ഉപവറിഭപ്പോഗന്നാം  (xii)-ല് പരപ്പോമര്ശറിക്കുന മുതറിര്ന പപൗരന്മേപ്പോര്കട എതറിലര നടെക്കുന
ക്രറിമറിനല്   പകേസുകേള് സന്നാംബനറിച്ച വറിവരങ്ങളുലടെ ലതമപ്പോസ പടറികേ സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി (ഡറി)
വകുപറിപലെ  കട യഥപ്പോസമയന്നാം പപപ്പോലെസ്വീസട ആസ്ഥപ്പോനത്തുനറിനന്നാം അയയ്ക്കുനണട.
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(ആഭദന്തര  (ജറി)  വകുപട  15-3-2016-ലലെ  73930/ജറി3/2014/ആഭദന്തരന്നാം  നമ്പര്  കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 18-1-2017-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   49)

The Committee noticed that the Rules and S.R.Os are issued in English.
Hence the Committee recommends to publish the Rules in Malayalam to make it
more accessible to common man.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

28-3-2009-ലലെ  സ.ഉ.(പറി)  നമ്പര്  38/2009/സപ്പോ.പക്ഷ.വ.  (എസട.ആര്.ഒ.
നന്നാം.723/2009)  പ്രകേപ്പോരന്നാം  മപ്പോതപ്പോപറിതപ്പോകളുലടെയുന്നാം  മുതറിര്ന  പപൗരന്മേപ്പോരുപടെയുന്നാം  സന്നാംരക്ഷണവന്നാം
പക്ഷമവന്നാം  സന്നാംബനറിച്ച  നറിയമതറിലന്റ  സന്നാംസ്ഥപ്പോന ചേടങ്ങള്  മലെയപ്പോളതറില്  കൂടെറി
പ്രസറിദസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുള്ള വറിവരന്നാം അററിയറിക്കുന. 

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   50)

The Committee recommends to follow-up the settled maintenance cases to
ensure whether maintenance has been awarded to them according to settlement.

സസസ്വീകേരറിച്ച മറുപടെറി

ലമയറിന്റനന്സട  ആക്ടറിലന്റ  നടെതറിപറിനട  RDO-മപ്പോലര  സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനട ലടെകറികല്
അസറിസന്റുമപ്പോലര കേരപ്പോര് അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് നറിയമറിച്ചറിട്ടുണട.  ലടെകറികല് അസറിസന്റുമപ്പോരുലടെ
സഹപ്പോയപതപ്പോലടെ  പവഗതറില്  പകേസുകേള്  തസ്വീര്പപ്പോക്കുനലണങറിലുന്നാം  പുറലപടുവറിക്കുന
ഉതരവട കൃതദമപ്പോയറി പപ്പോലെറികലപടുനപണപ്പോലയനട ഫെലെപ്രദമപ്പോയറി പമപ്പോണറിറര് ലചേയ്യുനതറിനട
മറികപപപ്പോഴുന്നാം കേഴറിയപ്പോററില്ല. ബനലപട കേക്ഷറികേള് ഇതട സന്നാംബനറിച്ചട പരപ്പോതറി നല്കുപമ്പപ്പോഴപ്പോണട
ടെറി  വറിഷയന്നാം  ശ്രദയറില്ലപടുനതട.  G.O.  (Rt)No.322/2019/  SJD  നമ്പര്   സര്കപ്പോര്
ഉതരവട   പ്രകേപ്പോരന്നാം   വപയപ്പോജനങ്ങള്കപ്പോയുള്ള   സന്നാംസ്ഥപ്പോന     കേപൗണ്സറിലെറിലന്റയുന്നാം ജറില്ലപ്പോ
കേമറിററികേളുലടെയുന്നാം പ്രവര്തനങ്ങള് ഏപകേപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനട നറിയമറിച്ചറിട്ടുള്ള കേണ്വസ്വീനര്കട
ജറില്ലപ്പോ  കേമറിററികേള്  വറിളറിച   പചേര്ക്കുന  പവളയറില്  ലമയറിന്റനന്സട  ലട്രെെബബണലുകേള്
പുറലപടുവറിച്ചറിട്ടുള്ള ഉതരവകേളറില് ലമയറിന്റനന്സട ഓഫെസ്വീസര് സസസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുള്ള നടെപടെറികേള്
ഏപകേപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനട ചുമതലെ നല്കേറി ഉതരവട പുറലപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  17-9-2019-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   51)

From the visit to the old age homes in Kasaragod and Thrissur Districts, the
Committee notices that there is much need to improve the facilities in the old age
homes  such  as  ramp  to  the  upper  stairs,  toilets,  rooms  etc.   The  Committee
understands that there is shortage of funds with the Social Justice Department in
providing  more  of  the  facilities.  The  Committee  finds  that  every  Local  Self
Government Institution such as Panchayats, Municipalities and Corporations can
utilise 5%  of the total fund allocation to the care of old age persons.  Even though
each such institution cannot by itself provide such facilities, a collective effort of
the institutions can be utilised for improving the facilities of old age homes in
districts.   The  Committee  is  of  the  opinion  that  if  State  Government  has  no
adequate funds for the purpose,  the R.D.O can convene meetings participating
members and officers of Village, Block and District Pachayats to urge them to
earmark a fixed amount from their allotted funds for senior citizens and the same
can be used for  constructing ramps, bathrooms and other basic facilities for old
age  homes.   The  Committee  urges  to  consider  the  matter  and  give  suitable
directions to the concerned departments.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

വൃദസദനങ്ങളറിലലെ സപൗകേരദങ്ങള് (മുകേള് നറിലെയറിപലെക്കുള്ള റപ്പോമ്പുകേള് നറിര്മറിക്കുകേ,
മുററികേളറിലലെയുന്നാം  ബപ്പോതട  റൂമുകേളറിലലെയുന്നാം  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സപൗകേരദങ്ങള്)  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനു
ഫെണറിലന്റ അപരദപ്പോപ്തത പരറിഹരറിക്കുനതറിനട ബനലപട തപദ്ദേശ സസയന്നാംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി
ബനലപട  പദതറികേളുണപ്പോക്കുനതറിനുള്ള   നടെപടെറി സസസ്വീകേരറിക്കുനതറിനുന്നാം LSG-കേള്കട ആലകേ
തുകേയുലടെ  5%  തുകേ  ഇതറിനുപവണറി  വകേയറിരുതപ്പോവനതപ്പോലണനന്നാം  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുണട.
ഇതറിനപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  ഓഫെസ്വീസര്മപ്പോര്കട  ആവശദമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശന്നാം  നല്കുനതപ്പോലണനട
സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  ഡയറക്ടര്  അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.  കൂടെപ്പോലത  RDO-മപ്പോര്കട  തപദ്ദേശസസയന്നാംഭരണ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിലലെയുന്നാം വറിപല്ലജുകേളറിലലെയുന്നാം പ്രതറിനറിധറികേലള ഉള്ലപടുതറി ചേര്ച്ച ലചേയ ഒരു
നറിശറിത  ശതമപ്പോനന്നാം  തുകേ  ഇതരന്നാം  പദതറികേള്കപ്പോയറി  മപ്പോററിവയ്ക്കുനതറിനുന്നാം  നറിര്പദ്ദേശന്നാം
നല്കേപ്പോവനതുന്നാം ഇതറിനുള്ള സപ്പോധദത പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതുമപ്പോണട.

വൃദസദനങ്ങളറിലലെ  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സപൗകേരദങ്ങള്  വര്ദറിപറിച്ചട  അവലയ  പദശസ്വീയ
നറിലെവപ്പോരതറിപലെകട  ലകേപ്പോണ്ടുവരുനതറിനു  ലസകന്റട  ഇനറിന്നാംഗ്സട  പഹപ്പോന്നാം  എന  പദതറി
നടെപറിലെപ്പോകറി  വരുനണട.   ആയതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  കേണ്ണൂര്  വൃദസദനതറില്  പ്രസ്തുത  പദതറി



15

നടെപറിലെപ്പോകറിയറിട്ടുണട.  തുടെര്നട  മലെപ്പുറന്നാം,  ലകേപ്പോല്ലന്നാം  വൃദസദനങ്ങളറിപലെക്കുന്നാം  പദതറി
തുടെങ്ങുനതറിനു  നടെപടെറികേള്  ആരന്നാംഭറിച്ചറിട്ടുണട.   ക്രപമണ  സന്നാംസ്ഥപ്പോനലത  എല്ലപ്പോ
വൃദസദനങ്ങളുലടെയുന്നാം  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സപൗകേരദങ്ങള്  വര്ദറിപറികപ്പോനുതകുന  ഇതരന്നാം
പദതറികേള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികേള്  സസസ്വീകേരറിചവരുനണട.   തൃശ്ശൂര്,
കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  എനസ്വീ  വൃദസദനങ്ങളറിലലെ  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സപൗകേരദങ്ങള്  (മുകേള്
നറിലെയറിപലെക്കുളള  റപ്പോമ്പട,  പടെപ്പോയട ലലെറട  തുടെങ്ങറിയവ)  ബനലപട  തപദ്ദേശ  സസയന്നാംഭരണ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുലടെ ധനസഹപ്പോയപതപ്പോലടെ വര്ദറിപറിച്ചറിട്ടുണട.

(സപ്പോമൂഹദനസ്വീതറി  (സറി)  വകുപട  2-11-2020-ലലെ  സറി2/95/2019/സപ്പോനസ്വീവ.  നമ്പര്   കേതട
പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   52)

The Committee notices that a separate chapter to provide medical care of

senior citizens has been included in the Act itself.  Clause 20(ii) of the Act states

that the State Government shall ensure that separate queues are to be arranged for

senior citizens in Government Hospitals.  The Committee expresses its displeasure

over the matter that this provision has not been complied by the State authorities.

Hence  the  Committee  urges  the  Health  Department  to  issue  directions  in  the

matter and take necessary steps to provide bed for senior citizens as far as possible

and to arrange separate queues for them in hospitals.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

സര്കപ്പോര് ആശുപതറികേളറില് വപയപ്പോജനങ്ങള്കട  പഡപ്പോക്ടലറ കേപ്പോണുനതറിനുന്നാം ഒ.പറി.
ടെറികറട  എടുക്കുനതറിനുന്നാം  മരുനട  വപ്പോങ്ങുനതറിനുന്നാം  പ്രപതദകേ  കേബ  സന്നാംവറിധപ്പോനന്നാം
ഏര്ലപടുതറിയറിട്ടുണട.  ആയതട കൃതദമപ്പോയുന്നാം പപ്പോലെറിക്കുനപണപ്പോ എനള്ളതട നറിരസ്വീക്ഷറികപ്പോന്
ജറില്ലപ്പോ ലമഡറികല് ഓഫെസ്വീസര്കട കേര്ശന നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട. സന്നാംസ്ഥപ്പോന ആപരപ്പോഗദ
വകുപറിലന്റ വപയപ്പോജന ആപരപ്പോഗദ പദതറിയുലടെയുന്നാം പകേന്ദ്ര ആവറിഷ്കൃത വപയപ്പോജന ആപരപ്പോഗദ
പദതറിയപ്പോയ  എന്.പറി.എച്ചട.സറി.യറിലൂലടെയുന്നാം  സന്നാംസ്ഥപ്പോനലത  ജറില്ലപ്പോ/ജനറല്
ആശുപതറികേളറില്  ജററിയപ്പോട്രെെറികേട  വപ്പോര്ഡുകേള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട  നടെപടെറികേള്
സസസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.   2012  മുതല്  2014  വലരയുള്ള വപ്പോര്ഷറികേ  പദതറിയറില്  ഉള്ലപടുതറി
വപയപ്പോജന  സപൗഹൃദ  ശപൗചേപ്പോലെയങ്ങള്  തപ്പോലൂകട  ആശുപതറികേളറില്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുന്നാം
നടെപടെറി  സസസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.  സ്ഥലെസപൗകേരദന്നാം  പരറിമറിതമപ്പോയുള്ള  ആശുപതറികേളറില്
വപയപ്പോജനങ്ങള്കപ്പോയറി  കേറിടെകകേള്  പ്രപതദകേമപ്പോകണലമനട  നറിര്പദ്ദേശന്നാം  നല്കേറിയറിട്ടുണട.
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ജററിയപ്പോട്രെെറികേട  ലസ്പെഷദപ്പോലെറിററിയുള്ള പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോരുലടെ  എണന്നാം സര്കപ്പോര് സര്വസ്വീസറില് നപന
കുറവപ്പോണട.   എന്.പറി.എച്ചട.സറി.  നറിലെവറിലുളള  ജറില്ലപ്പോ  ആശുപതറികേളറില്  ജററിയപ്പോട്രെെറികേട
വപ്പോര്ഡുകേളറില്  പ്രപതദകേന്നാം  പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോലരയുന്നാം,  സപ്പോഫെട  പനഴ്സുമപ്പോലരയുന്നാം  ഫെറിസറിപയപ്പോ
ലതറപ്പോപറിസ്റ്റുകേലളയുന്നാം  കേരപ്പോറടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  നറിയമറിച്ചറിട്ടുണട.   മുതറിര്ന  പപൗരന്മേപ്പോര്കട
സര്കപ്പോര് ആശുപതറികേളറില് സപൗജനദ ചേറികേറിതയപ്പോണട ലെഭദമപ്പോകറി വരുനതട.

(ആപരപ്പോഗദ  കുടുന്നാംബപക്ഷമ  (എഫെട.ഡബബ)  വകുപട  2-7-2019-ലലെ  FW2/679/2018-
HEALTH നമ്പര്  കേതട പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം
അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   53)

The Committee views seriously the process of ageing in Kerala and calls
attention of the Government to the matter.  The Committee is of the opinion that it
is high time to consider the diseases connected with elderly persons and urges
Government to enhance facilities related to geriatric care in Government Hospitals,
at  least  in  District  Hospitals.  The Committee  also  wants  the  Government to start
specialised wing of Geriatric care considering the increase of elderly population in
future.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

എല്ലപ്പോ ജറില്ലകേളറിലലെയുന്നാം ഒരു പ്രധപ്പോന ആശുപതറിയറില് വപയപ്പോജനസപൗഹൃദ വപ്പോര്ഡുകേള്
സജസ്വീകേരറിക്കുനതറിനട  നടെപടെറികേള്  സസസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.   വപയപ്പോജന  കറിനറിക്കുകേളുന്നാം  പ്രപതദകേ
ഒ.പറി.യുന്നാം   മറിക   ആശുപതറികേളറിലുന്നാം   ആപരപ്പോഗദ  പകേന്ദ്രങ്ങളറിലുന്നാം   നടെപറിലെപ്പോക്കുനണട.
പകേന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത വപയപ്പോജന ആപരപ്പോഗദ പദതറിയപ്പോയ നപ്പോഷണല് പപ്രപ്പോഗപ്പോന്നാം പഫെപ്പോര് ലഹല്തട
ലകേയര്  ഓഫെട  എല്പഡര്ലെറിയറിലൂലടെ  5  ജറില്ലകേളറില്  എല്ലപ്പോ  സപൗകേരദങ്ങപളപ്പോടുന്നാം  കൂടെറിയ
വപയപ്പോജന വപ്പോര്ഡുകേളുന്നാം  സജസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.  ഈ ജറില്ലകേളറിലലെ  ജറില്ലപ്പോ  ആശുപതറികേളറില്
പ്രപതദകേ വപയപ്പോജന ഒ.പറി.യുന്നാം ഫെറിസറിപയപ്പോലതറപ്പോപറി യൂണറിറന്നാം പ്രവര്തറിചവരുന.

പകേരളതറിലലെ  ലമഡറികല്  യൂണറിപവഴറിററികേളറില്  വപയപ്പോജനപ്പോപരപ്പോഗദന്നാം   ഒരു
ലസ്പെഷദപ്പോലെറിററിയപ്പോയറി  അന്നാംഗസ്വീകേരറിച്ചറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  സന്നാംസ്ഥപ്പോന  ആപരപ്പോഗദ  വകുപറില്
വപയപ്പോജന   ആപരപ്പോഗദ   വറിദഗ്ദ്ധരുലടെ   തസറികേകേള്    നറിലെവറില്   ഇല്ല.  എനറിരുനപ്പോലുന്നാം
സന്നാംസ്ഥപ്പോന  ആപരപ്പോഗദ  വകുപറിലലെ  ഒട്ടു  മറിക  പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോര്ക്കുന്നാം  പരറിശസ്വീലെനന്നാം  നല്കേറി
വപയപ്പോജനപ്പോപരപ്പോഗദ  ചേറികേറിതയറില്  മറികേവള്ളവരപ്പോകറി   തസ്വീര്ക്കുനതറിനുന്നാം  സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുണട.

കൃതറിമ  ദന്തങ്ങള്,  കൃതറിമ  ശ്രവണസഹപ്പോയറികേള് തുടെങ്ങറിയ മുതറിര്ന പപൗരന്മേപ്പോരുലടെ
പ്രധപ്പോന ആവശദങ്ങള്  ആപരപ്പോഗദ വകുപറിലന്റ പദതറിയറിലൂലടെ   വറിതരണന്നാം ലചേയറിട്ടുണട.
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വപയപ്പോജന ആപരപ്പോഗദ കേദപ്പോമ്പുകേളുന്നാം കറിനറിക്കുകേളുന്നാം  ഉപജറില്ലപ്പോ  തലെതറില്  സജസ്വീവമപ്പോണട.
നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുലടെ ലവളറിച്ചതറില് എല്ലപ്പോ ആശുപതറി സൂപ്രണണ്ടുമപ്പോര്ക്കുന്നാം പമലെധറികേപ്പോരറികേള്ക്കുന്നാം
അവരവരുലടെ  പ്രവര്തന  പമഖേലെയറിലലെ   ആശുപതറികേളുലടെ  ഭപൗതറികേ   സപ്പോഹചേരദങ്ങള്
വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുന്നാം  ആശുപതറികേലള  വപയപ്പോജനസപൗഹൃദ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളപ്പോയറി  മപ്പോറനതറിനുന്നാം
നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട.

(ആപരപ്പോഗദ കുടുന്നാംബപക്ഷമ  (എഫെട.ഡബബ)  വകുപട  2-7-2019-ലലെ  FW2/679/2018-
HEALTH നമ്പര്  കേതട പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി  28-11-2019-ല് പചേര്ന സമറിതറി
പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

എന്നാം. എന്നാം. മണറി,
 തറിരുവനന്തപുരന്നാം,                                               അദദക്ഷന്,
 2022 മപ്പോര്ച്ചട  16.                                സപബപ്പോര്ഡറിപനറട ലലെജറിപസ്ലേഷന് സമറിതറി.

247/2022.
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