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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 434 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

വേയാജന സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ,
�ീ. േജാബ്  ൈമ�ിൾ, 
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് , 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ 

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

(എ)
സം�ാന�് ��സദന�ളിൽ
അേ�വാസിക�െട എ�ം വർ�ി�വ��താ��
സർേ� ഫല�ൾ ലഭി�ി�േ�ാ;

(എ) നിലവിൽ �� സദന�ളിൽ 17105
വേയാജന�ൾ താമസ�ാരായി��്. വ��ിൽ
ലഭ�മായ കണ�കൾ �കാരം �� സദന�ളിെല
അേ�വാസിക�െട എ��ിൽ ഗണ�മായ
വർ�നവ്  ഉ�ായി�ി� എ�് കാ��.

(ബി)

സർ�ാർ േനരി�് നട�� ��സദന�ൾ
എവിെടെയാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
അവയി�െട നൽകിവ�� േസവന�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ േനരി�്  നട�� 16 �� സദന�ൾ
സം�ാന�് �വർ�ി� വ���്. എ�ാ
ജി�കളി�ം ഓേരാ സർ�ാർ �� സദന�ൾ
�വർ�ി���്. എറണാ�ളം, തി�വന��രം
ജി�കളിൽ ര� വീതം സർ�ാർ �� സദന�ൾ
ഉ�്. ��സദന�ൾ എവിെടെയാെ�
യാെണ�ം അവയി�െട നൽകി വ��
േസവന��ം അ�ബ�ം-Iആയി േചർ��.

(സി)

��സദന��െട നിലവാരം േദശീയതല�ിേല�്

ഉയർ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �� സദന��െട  നിലവാരം േദശീയ തല�ിൽ

ഉയർ��തിനായി  ആരംഭി� പ�തിയാണ്
െസ��് ഇ�ി�്സ്  േഹാം  പ�തി . സർ�ാർ
�� സദന�ളിെല േസവന നിലവാരം ഉയർ�ക,
വേയാ സൗ�ദ സൗകര��ൾ ഒ��ക
എ�ിവയാണ് പ�തി�െട �ധാന ല���ൾ .
ക�ർ, െകാ�ം, മല�റം ഓൾഡ്   ഏജ്  േഹാ�കളിൽ
പ�തി ആരംഭി�ി��് .

(ഡി)

സ�കാര� ഏജൻസികൾ ��സദനം
നട��തി�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

രജിേ�ഷൻ നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� ഏജൻസികൾ നട�� ��
സദന��െട രജിേ�ഷൻ നട��ത് ഓർഫേനജ്
കേ�ാൾ േബാർഡ്  �േഖനയാണ്. Kerala State
(Orphanages and other Charitable Homes)
Board of Control Rules, 1961 അ�സരി�ാണ്
�ാപന�ൾ�് registration അ�വദി�വ��ത് 

(ഇ) സം�ാനെ� വേയാജന ജനസംഖ��െട വിവരം
േശഖരി�് ഡാ�ാേബസ്  ത�ാറാ��തിന് നടപടി

(ഇ) സം�ാനെ� വേയാജനസംഖ� വിവരം േശഖരി�
ഡാ�ാേബസ്  ത�ാറാ��തിന് നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ; ��ത ഡാ�ാേബസിെ�
അടി�ാന�ിൽ വേയാജനേ�മ�ിനായി

�തിയ പ�തികൾ ആ��ണം െച�്
നട�ാ�ാേമാ?

സ�ീകരി�ി�ി�. നിലവിൽ 2011-െല െസൻസസ്
ഡാ�ാ അടി�ാനമാ�ി�ം വിവിധ പഠന
റിേ�ാ�കളിൽ ഉൾെ��വ�� ഡാ�ാ
അടി�ാനമാ�ി�മാണ് വേയാജന�ൾ�ാ�ളള
േ�മ പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി
വ��ത്. നിലവിൽ വേയാജനേ�മ�ിനായി

സാ�ഹ� നീതി വ��് നട�ിലാ�ി വ��
പ�തികൾ അ�ബ�ം-II ആയി േചർ��.
വിശദമായ വേയാജന സർേ� നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനഞ്ചാം  -I

ക്രമ. നഞ്ചാം ജതില്ല  വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം 
1 തതിരുവനന്തേപുരഞ്ചാം സകേയർകഹഞഞ്ചാം, പുലയനഞർകകേഞട്ട, തതിരുവനന്തേപുരഞ്ചാം 
2 തതിരുവനന്തേപുരഞ്ചാം വനതിതഞ വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം &കഡ സകേയർ സസനർ , പൂജപ്പുര , 

തതിരുവനന്തേപുരഞ്ചാം 
3 സകേഞല്ലഞ്ചാം വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം ,ഇഞവതിള,സകേഞല്ലഞ്ചാം
4 പതനഞ്ചാംതതിട്ട വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം , വയതല,പതനഞ്ചാംതതിട്ട 
5 കകേഞട്ടയഞ്ചാം വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം ,തതിരുവഞ്ചൂർ ,കകേഞട്ടയഞ്ചാം 
6 ഇടുകതി വൃദ്ധ വതികേലഞഞ്ചാംഗ സദനഞ്ചാം ,മുതലക്കുളഞ്ചാം ,മഠതതികണഞ്ചാം ,ഇടുകതി 
7 ആലപ്പുഴ വൃദ്ധ വതികേലഞഞ്ചാംഗ സദനഞ്ചാം,മഞയതിതറ , ആലപ്പുഴ 
8 എറണഞകുളഞ്ചാം വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം,കതവര ,സകേഞചതി -13
9 എറണഞകുളഞ്ചാം വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം &ഡതിസമൻഷദ പരതിപഞലന കകേനഞ്ചാം ,എടവനകഞടയ

,എറണഞകുളഞ്ചാം 
10 തൃശ്ശൂർ വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം,രഞമവർമപുരഞ്ചാം ,തൃശ്ശൂർ 
11 മലപ്പുറഞ്ചാം വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം,തവനൂർ ,തൃകണഞപുരഞ്ചാം, മലപ്പുറഞ്ചാം .
12 പഞലകഞടയ  വൃദ്ധ വതികേലഞഞ്ചാംഗ സദനഞ്ചാം,സകേഞടുവഞയൂർ ,പഞലകഞടയ  
13 കകേഞഴതികകഞടയ വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം,സവള്ളതിമഞടുകുന ,കകേഞഴതികകഞടയ 
14 വയനഞടയ വൃദ്ധ വതികേലഞഞ്ചാംഗ സദനഞ്ചാം,കേണതിയമ്പറ,വയനഞടയ 
15 കേണ്ണൂർ വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം ,അഴതികകഞടയ , ഒകണൻ കറഞഡയ  ,കേണ്ണൂർ 
16 കേഞസർകഗഞഡയ വൃദ്ധ സദനഞ്ചാം ,പരവനടുകഞ്ചാം ,കേളനഞടയ,കേഞസർകഗഞഡയ  

വൃദ്ധ സദനങ്ങളതിലൂസട നല്കേതി വരുന്ന കസവനങ്ങള 
വൃദ്ധ  സദനങ്ങളതിസല  തഞമസകഞർകയ  കവണ  ശദ്ധയുഞ്ചാം  പരതിചരണവഞ്ചാം  നല്കേതി  അവർകയ

മഞനദവഞ്ചാം  സുരക്ഷതിതവമഞയ  ജശ്രീവതിതഞ്ചാം  സഞധദമഞകതി  വരുന  .  തഞമസകഞർകയ  നതിശതിത
മഞനദണ്ഡമനുസരതിച്ചുള്ള  തഞമസ  സസൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം  ഭക്ഷണവഞ്ചാം  ആകരഞഗദ  കസവനങ്ങളുഞ്ചാം  ഉറപഞകതി
വരുന.  
1)വകയഞ അമൃതഞ്ചാം പദ്ധതതി
         സഞമൂഹദനശ്രീതതി വകുപതിസന കനരതിട്ടുള്ള നതിയനണതതിലള്ള 16 വൃദ്ധ സദനങ്ങളതില് വകയഞ അമൃതഞ്ചാം
പദ്ധതതി നടപതിലഞകതി വരുന.  ഓകരഞ വർഷവഞ്ചാം എകേകദശഞ്ചാം 900-1000 തഞമസകഞർകയ ഈ പദ്ധതതിയുസട
പ്രകയഞജനഞ്ചാം ലഭദമഞകുനണയ. 
        വൃദ്ധ  സദനങ്ങളതിസല  തഞമസകഞർ  അനുഭവതിക്കുന്ന  ഒറസപടല്,  മഞനസതികേ  സമ്മേർദ്ദേഞ്ചാം,
ആകരഞഗദ  പ്രശ്നങ്ങള,  കരഞഗങ്ങള  എന്നതിവയയ  ആയുർകവദ  ശഞസ്ത്രവതിധതി  പ്രകേഞരഞ്ചാം,  ചതികേതിത്സയുഞ്ചാം
സഞന്തേസന  പരതിചരണവഞ്ചാം  നല്കുകേ  എന്നതഞണയ  പദ്ധതതി  ലക്ഷദഞ്ചാം  വയ്ക്കുന്നതയ .  വകയഞ  അമൃതഞ്ചാം
പദ്ധതതിയുസട സുഗമമഞയ നടതതിപതിനഞയതി ഓകരഞ വൃദ്ധ സദനതതിലഞ്ചാം ഒരു സമഡതികല് ഓഫശ്രീസർ,
ഒരു അറൻഡർ എന്നതിവസര കകേഞൺടഞകയ അടതിസഞനതതില് നതിയമതിചയ കസവനങ്ങള നല്കുന.  
ആയുർകവദ വതിധതിപ്രകേഞരമുള്ള മരുനകേളുഞ്ചാം ലഭദമഞക്കുന .



(2)  സസകനയ  ഇന്നതിങ്ങയസയ കഹഞഞ്ചാം  
            വൃദ്ധ  സദനങ്ങളുസട  നതിലവഞരഞ്ചാം കദശശ്രീയ  തലതതികലകയ  ഉയർത്തുന്നതതിസന   ഭഞഗമഞയതി 
അടതിസഞന  സസൗകേരദ  വതികേസനഞ്ചാം,  കസവനതതിസന  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പു  വരുതല്,  തഞമസകഞരുസട
അവകേഞശ സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,  വകയഞ സസൗഹൃദ സസൗകേരദഞ്ചാം  ഒരുക്കുകേ എന്നതിവ ലക്ഷദമഞകതി  ഹതിനസഞൻ
ലഞസറകയ  ഫഞമതിലതി  സപ്രഞകമഞഷൻ ടസതിസന സഹകേരണകതഞസട കേണ്ണൂർ വൃദ്ധ സദനതതില് പദ്ധതതി
ആരഞ്ചാംഭതിച്ചു.  വതിജയകേരമഞയതതിസന  തുടർന  സകേഞല്ലഞ്ചാം,  മലപ്പുറഞ്ചാം  വൃദ്ധ  സദനങ്ങളതില്  കൂടതി  പദ്ധതതി
നടപഞകതി വരുന.

(3). ഡതിസമൻഷദ സകേയർ   :-
വകയഞജനങ്ങളഞയ  അല്ഷതിസമഴയ  കരഞഗതികേളുസട  പരതിചരണതതിനഞയതി  ARDSI  യുസട

സഹകേരണകതഞസട തൃശ്ശൂർ ജതില്ലയതിസല കുന്നഞ്ചാംകുളതയ  പകേല് പരതിപഞലന കകേനവഞ്ചാം,  എറണഞകുളഞ്ചാം
ജതില്ലയതിസല  എടവനകഞടയ  സർകഞർ  വൃദ്ധസദനതതില്  മുഴുവൻ  സമയ  പരതിചരണ  കകേനവഞ്ചാം
പ്രവർതതിച്ചു വരുന.  ഡതിസമൻഷദ കരഞഗതികേളകയ  സമമ്മേറതി  കതിനതികേയ  ,ആകരഞഗദ  കബഞധവല്കരണഞ്ചാം
തുടങ്ങതിയ പരതിചരണ പരതിപഞടതികേള 2015-16 മുതല് നടപതിലഞകതി വരുന .



അനുബനഞ്ചാം  -II

നതിലവതില് വകയഞജനകക്ഷമതതിനഞയതി  സഞമൂഹദ നശ്രീതതി വകുപയ നടപതിലഞകതി വരുന്ന പദ്ധതതികേള ചുവസട

കചർക്കുന.

1. വകയഞ  അമൃതഞ്ചാം  പദ്ധതതി :-സർകഞർ  വൃദ്ധ  സദനങ്ങളതിസല  വകയഞജനങ്ങളുസട  ആകരഞഗദ

സഞ്ചാംരക്ഷണതതിനു  കവണതി  സഞമൂഹദനശ്രീതതി  വകുപയ  ഭഞരതശ്രീയ  ചതികേതിത്സ  വകുപ്പുമഞയതി  കചർന്നയ  14

ജതില്ലകേളതില് നടപതിലഞക്കുന്ന പദ്ധതതിയഞണയ വകയഞ അമൃതഞ്ചാം പദ്ധതതി.

2. വകയഞമധുരഞ്ചാം പദ്ധതതി 

 പ്രകമഹകരഞഗതതിനയ  അടതിമകേളഞകുന്ന  ബതി.പതി.എല്  വതിഭഞഗതതില്സപട്ട  വകയഞജനങ്ങളകയ

വശ്രീട്ടതിലതിരുനതസന്ന  രക്തതതിസല  പഞസഞരയുസട  അളവയ  നതിർണയതിക്കുന്നതതിനയ

സഹഞയതിക്കുന്ന  ഗ്ലൂകകഞമശ്രീറർ  എന്ന  ഉപകേരണഞ്ചാം  സസൗജനദമഞയതി  നല്കുന്ന  പദ്ധതതിയഞണയ

വകയഞമധുരഞ്ചാം പദ്ധതതി.  

3. വകയഞമതിത്രഞ്ചാം പദ്ധതതി  .

നഗരപ്രകദശതയ  തഞമസതിക്കുന്ന  വകയഞജനങ്ങളകഞയതി  ആകരഞഗദ  പരതിരക്ഷയുഞ്ചാം,  മഞനസതികേ

ഉല്ലഞസവഞ്ചാം അവരുസട സലങ്ങളതില് തസന്ന ഒരുക്കുകേസയന്ന ലക്ഷദകതഞടു കൂടതി  2011 –  മുതല്

സഞമൂഹദനശ്രീതതി വകുപയ  കകേരളഞ സഞമൂഹദ സുരക്ഷഞ മതിഷൻ വഴതി  നടപതിലഞക്കുന്ന പദ്ധതതിയഞണയ

വകയഞമതിത്രഞ്ചാം പദ്ധതതി.

4. വകയഞരക്ഷ പദ്ധതതി:-  

സഞമൂഹതികേ   സഞമ്പതതികേ  ശഞരശ്രീരതികേ  ബുദ്ധതിമുട്ടുകേള  അനുഭവതിക്കുന്ന  സമൂഹതതിസല  മുതതിർന്ന

പസൗരൻമഞർകയ  അടതിയന്തേതിര  സഞഹചരദങ്ങളതില്  സഹഞയഞ്ചാം  എതതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  പ്രയഞസങ്ങള

അഭതിമുഖേശ്രീകേരതികകണതി  വരുന്ന  സമൂഹതതിസല  മുതതിർന്ന  പസൗരൻമഞർകയ  മറ്റുളളവകരകഞള  കൂടുതല്

ശദ്ധയുഞ്ചാം പരതിചരണവഞ്ചാം ഉറപഞക്കുന്നതതിനുമഞയതി 2021-22 സഞമ്പതതികേ വർഷഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭതിച  പദ്ധതതിയഞണയ

വകയഞരക്ഷ പദ്ധതതി. 

5.  വകയഞകപഞഷണഞ്ചാം

             കകേഞവതിഡയ  സഞഹചരദതതില്  മുതതിർന്ന  പസൗരൻമഞരുസട  ആകരഞഗദ  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം,  കപഞഷകേഞഹഞര  ലഭദതയ്ക്കുമഞയതി  സഞയഞ്ചാം  പ്രഭ  പകേല്  വശ്രീടുകേളതിലൂസട  ഫുഡയ  കേതിറയ

വതിതരണഞ്ചാം സചയ്യുന്ന പദ്ധതതിയഞണയ വകയഞകപഞഷണഞ്ചാം. 



6.   സഞയഞ്ചാംപ്രഭ പകേല് വശ്രീടയ പദ്ധതതി

    പഞഞയത്തുകേളുമഞയതി സഹകേരതിച്ചു വകയഞജനങ്ങളകഞയതി പകേല് പരതിപഞലന കകേനങ്ങള നടത്തുന്ന

പദ്ധതതിയഞണയ സഞയഞ്ചാംപ്രഭ പകേല് വശ്രീടയ പദ്ധതതി 

7.   മഞതൃകേഞ സഞയഞ്ചാംപ്രഭഞ കഹഞഞ്ചാം പദ്ധതതി

       സന്നദ്ധ  സഞ്ചാംഘടനകേളുസടയുഞ്ചാം  പഞഞയത്തുകേളുസടയുഞ്ചാം  സഹകേരണകതഞസട

വകയഞജനങ്ങളകഞയുള്ള  പകേല്വശ്രീടുകേളതിസല  കസവനങ്ങള  സമചസപടുത്തുന്നതതിനയ  ആരഞ്ചാംഭതിച

പദ്ധതതിയഞണയ മഞതൃകേ സഞയഞ്ചാം പ്രഭ പദ്ധതതി .  

8.   വകയഞജന കസവന രഞ്ചാംഗസത മതികേച പ്രവർതനങ്ങളക്കുള്ള അവഞർഡയ

    മതികേച  കനട്ടങ്ങള  മകേവരതിച  വകയഞജനങ്ങസള  ആദരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  വകയഞജന  രഞ്ചാംഗതയ

പ്രവർതതിക്കുന്ന  വദക്തതികേസളയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘടനകേസളയുഞ്ചാം  തകദ്ദേശ  സസയഞ്ചാം  ഭരണ  സഞപനങ്ങസളയുഞ്ചാം 

കപ്രഞത്സഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി  ‘വകയഞ കസവന അവഞർഡയ  ’ പുരസഞരഞ്ചാം നല്കേതിവരുന .

9.        മഞതഞപതിതഞകളുസടയുഞ്ചാം  മുതതിർന്ന  പസൗരൻമഞരുസടയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  കക്ഷമവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച

നതിയമഞ്ചാം  -2007   ഫലപ്രദമഞയതി നടപതിലഞക്കുന്നതതിനഞയുള്ള പദ്ധതതി  .

           മഞതഞപതിതഞകളുസടയുഞ്ചാം  മുതതിർന്ന  പസൗരൻമഞരുസടയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  കക്ഷമവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച

നതിയമഞ്ചാം  2007  സഞ്ചാംസഞനതയ നടപഞക്കുന്നതതിസന കനഞഡല് ഏജൻസതിയഞണയ  സഞമൂഹദനശ്രീതതി  വകുപയ.

പ്രസ്തുത നതിയമ o  ഫലപ്രദമഞയതി  നടപതിലഞക്കുന്നതതിനുള്ള പ്രചഞരണ പ്രവർതനങ്ങള നടത്തുകേ,  RDO

മഞസര സഹഞയതിക്കുന്നതതിനഞയതി സടകതികല് അസതിസന്റുമഞസര നതിയമതിക്കുകേ എന്നശ്രീ പദ്ധതതികേള സഞമൂഹദ

നശ്രീതതി വകുപയ നടപതിലഞകതി വരുന   

10.   സഞപന തല സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

      സർകഞർ  കനരതിട്ടയ  നടത്തുന്ന  16  വൃദ്ധ  സദനങ്ങള  സഞ്ചാംസഞനതയ  പ്രവർതതിച്ചു  വരുന.

തഞമസകഞർകയ നതിശതിത മഞനദണ്ഡമനുസരതിച്ചുള്ള  പഞർപതിടവഞ്ചാം ഭക്ഷണവഞ്ചാം ആകരഞഗദ കസവനങ്ങളുഞ്ചാം

ഉറപഞക്കുന്നകതഞസടഞപഞ്ചാം,  അവർകയ  മഞനുഷതികേ  പരതിഗണന  നല്കേതി  മഞനദമഞയതി  ജശ്രീവതികഞനുള്ള

സഞഹചരദഞ്ചാം  സൃഷതിച്ചു  സകേഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം  സചയ്യുനണയ.  സർകഞർ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞസട  പ്രവർതതിക്കുന്ന

199 വൃദ്ധ സദനങ്ങളകയ സർകഞർ ഗഞനയ നല്കുനണയ .



11.  എല്ഡർമലൻ  പദ്ധതതി:  മുതതിർന്ന പസൗരന്മഞരുസട പരഞതതികേള  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,

സശ്രീനതിയർ  സതിറതിസൺസയ  സവല്സഫയർ  ആകയ  ശരതിയഞയതി  നടപതിലഞക്കുന്നതതിനുമഞയതി  കകേന

ധനസഹഞയകതഞസട സഞ്ചാംസഞനതയ നടപതിലഞകതിയതിട്ടുള്ള പദ്ധതതിയഞണയ   എല്ഡർ മലൻ. 


