II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/III-1
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള-സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 ഒകകഞബര് 4, തബങ്കള
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭയുടടെ മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 2021 ഒകകഞബര്
4-ാംതതീയതബ തബങ്കളഞഴ്ച രഞവബടലെ 9.00 മണബകക്ക് കദശതീയഗഞനഞലെഞപനകത്തഞടടെ
ബഹുമഞനടപ്പെട്ട സതീകര് ശതീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബടന്റെ അദദക്ഷതയബല
നബയമസഭഞ ഹഞളബല ആരഞ്ചാംഭബച.
വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നലകേബയ ഉത്തരങ്ങള
(ബഞകറബല ടകേഞടുത്തബരബക്കുന നമ്പര് ഈ സകമ്മേളനത്തബല അനുവദബച
കചഞദദങ്ങളുടടെ നമ്പറബടന സൂചബപ്പെബക്കുന.)
1 (*1 &*14) ടപഞതുവബതരണ സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ശകബടപ്പെടുത്തഞന് നടെപടെബ
ഭക്ഷദ-ടപഞതുവബതരണ വകുപ്പുമനബ (ശതീ. ജേബ. ആര്. അനബല) നലകേബയ
മറുപടെബയബല, സഞ്ചാംസഞനടത്ത ടപഞതുവബതരണഞ്ചാം ശകബടപ്പെടുത്തുനതബനഞയബ
വഞതബലപ്പെടെബ വബതരണഞ്ചാം, ഇ-കപഞസക്ക് ടമഷതീനുകേള, നബരതീക്ഷണ സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം,
ടമഞബബല ആപ്പെക്ക് എനബവ ഏര്ടപ്പെടുത്തബയബട്ടുടണ്ടെനക്ക് സഭടയ അറബയബച.
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തഞലൂകക്ക് സബപ്ലൈ ഓഫതീസുകേളബല ലെഭബക്കുന പരഞതബകേള സമയബനബതമഞയബ
തതീര്പ്പെഞകണടമനക്ക്

കേര്ശന

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നലകേബയബട്ടുണ്ടെക്ക് .

'വഞതബലപ്പെടെബ

വബതരണഞ്ചാം' നടെത്തുന വഞഹനങ്ങളബല ജേബ.പബ.എസക്ക്. ഘടെബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം എലഞ
കഗഞഡഡൗണുകേളബലഞ്ചാം സബ.സബ.ടെബ.വബ. സഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം തതീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.
കദശതീയ

ഭക്ഷദ

ഭദ്രതഞ

നബയമഞ്ചാം,

2013

പ്രകേഞരഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്

അനുവദബചബരബക്കുന മുന്ഗണനഞ പട്ടബകേയബല ഉളടപ്പെടുത്തഞവുനവരുടടെ പരബധബ
15480040 ആടണനഞ്ചാം മുന്ഗണനഞ പരബധബ വര്ദബപ്പെബച നലകുനതബനക്ക് കകേന
സര്കഞരബകനഞടെക്ക്
എ.എ.ബവ,

അഭദര്തബചബട്ടുടണ്ടെനഞ്ചാം
പബ.എചക്ക്.എചക്ക്.

മുന്ഗണനഞ

ഗുണകഭഞകഞകടള

വബഭഞഗങ്ങളഞയ

കേടണ്ടെത്തുനതബനുള

കകേന-സഞ്ചാംസഞന മഞനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഞരമുള പരബകശഞധനകേള നടെത്തബ
ആര്.സബ.എഞ്ചാം.എസക്ക്.

ഡഞറഞ

ഒഴബവഞകബവരുനടണ്ടെനഞ്ചാം
മുന്ഗണകനതര

'Give-UP'

വബഭഞഗത്തബകലെയക്ക്

തുടെര്നവരുനടണ്ടെനഞ്ചാം
കേഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം

മഞപ്പെബഞ്ചാംഗക്ക്

119866

2021

ജൂബലെ

നടെത്തബ

അനര്ഹടര

കേടണ്ടെത്തബ

പദതബ

പ്രകേഞരമുള

കേഞര്ഡുകേള

മഞറ്റുനതബനുളള
31

പബ.എചക്ക്.എചക്ക്.

വടര

നടെപടെബകേള

12596

എ.എ.ബവ.

കേഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം

തരഞ്ചാംമഞറബ

നലകേബയബട്ടുടണ്ടെനഞ്ചാം നഞളബതുവടര 6.67 ലെക്ഷഞ്ചാം അനര്ഹരഞയ മുന്ഗണനഞ
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കറഷന്

കേഞര്ഡുകേള

ടപഞതുവബഭഞഗത്തബകലെയക്ക്

മഞറബയബട്ടുടണ്ടെനഞ്ചാം

മനബ

വദകമഞകബ. ഗുരുതരമഞയ ശഞരതീരബകേ മഞനസബകേ പ്രശ്നമുള അഞ്ചാംഗങ്ങള ഉളടപ്പെട്ട
കുടുഞ്ചാംബങ്ങടള

പ്രകതദകേ പരബഗണന നലകേബ മുന്ഗണനഞ പട്ടബകേയബല

ഉളടപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നലകേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്. കറഷനബഞ്ചാംഗക്ക് ഇന്ടസകര്മഞര്
പ്രതബവഞരഞ്ചാം 10 കേഞര്ഡുകേടളങ്കബലഞ്ചാം പരബകശഞധബചക്ക് കേഞര്ഡുടെമകേളകക്ക് കറഷന്
സഞധനങ്ങള

കൃതദമഞയബ

ലെഭബക്കുനടണ്ടെനക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുഞ്ചാം

വതീഴ്ച

വരുത്തുനവരുടടെ കപരബല കേര്ശന നടെപടെബ സസതീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ്യുനണ്ടെക്ക് .
'സഞരബക്കുന കറഷന്കേടെ' പദതബ തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം, പത്തനഞ്ചാംതബട്ട ജേബലകേളബല
നടെപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം “വബശപ്പുരഹബത കകേരളഞ്ചാം”പദതബയുടടെ ഭഞഗമഞയബ സുഭബക്ഷ
കഹഞട്ടല

തബരുവനന്തപുരത്തുകൂടെബ

അകപക്ഷകയഞടടെഞപ്പെഞ്ചാം
സതദപ്രസഞവന

സമര്പ്പെബക്കുന

പരബഗണബചക്ക്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം
സസയഞ്ചാം

അകപക്ഷകേടന്റെയുഞ്ചാം

ടചയബട്ടുണ്ടെക്ക് .

സഞക്ഷദടപ്പെടുത്തബയ
കേഞര്ഡബല

ഉളടപ്പെടുന

അഞ്ചാംഗങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം ആധഞര് കേഞര്ഡക്ക് പരബകശഞധബചക്ക് മടറഞരു കറഷന് കേഞര്ഡബലഞ്ചാം
ഉളടപ്പെട്ടബട്ടബടലനക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തബ വഞടെകേയക്ക് തഞമസബക്കുനവര്ക്കുഞ്ചാം വതീടെബലഞടത
ടതരുകവഞരങ്ങളബല തഞമസബക്കുനവര്ക്കുഞ്ചാം കറഷന് കേഞര്ഡക്ക് അനുവദബക്കുനതബനക്ക്
ഉത്തരവക്ക് പുറടപ്പെടുവബചബട്ടുടണ്ടെനഞ്ചാം തഞലൂകക്ക് സബപ്ലൈ ഓഫതീസുകേളബല ലെഭബക്കുന
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അകപക്ഷകേളകക്ക്

ബകേപ്പെറക്ക്

നലകേബയബട്ടുടണ്ടെനഞ്ചാം

രസതീതക്ക്

മുന്ഗണനഞ

നലകുനതബനക്ക്

കേര്ശന

കേഞര്ഡുകേളകക്ക്

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

അകപക്ഷബക്കുനതബനക്ക്

ഓണ്ബലെന് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്ടപ്പെടുത്തുനതഞടണനഞ്ചാം ഒകകഞബര് 15-നുകശഷഞ്ചാം
മുന്ഗണനഞ കേഞര്ഡക്ക് ബകേവശഞ്ചാം വയ്ക്കുന അനര്ഹര്കക്ക് നബയമഞനുസൃതമഞയ
പബഴയുഞ്ചാം ശബക്ഷയുഞ്ചാം നലകുനതഞടണനഞ്ചാം നഞണദവബളകേളബലനബനഞ്ചാം മൂലെദവര്ദബത
ഉലപ്പെനങ്ങള

നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്

പദതബ

ആവബഷ്കരബചബട്ടുടണ്ടെനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങളകക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ വദകമഞകബ.
2 (*2 &*18) സതീകേളടകതബരഞയ അതബക്രമങ്ങള തടെയഞന് നടെപടെബ
മുഖദമനബ

(ശതീ.

ടപഞതുസമൂഹത്തബല

പബണറഞയബ
സതീകേളകക്ക്

വബജേയന്)

നലകേബയ

തുലെദനതീതബയുഞ്ചാം

മറുപടെബയബല,
ലെബഞ്ചാംഗസമതസവുഞ്ചാം

സുരക്ഷബതതസവുഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുനതബനഞയബ Gender Awareness Programme
ഉളടപ്പെടടെയുള

വബവബധ

സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബചവരുനടണ്ടെനഞ്ചാം

കബഞധവലകരണ
സതീ

സുരക്ഷ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം

അതബക്രമങ്ങള തടെയുനതബനുഞ്ചാം സതീ ശഞകതീകേരണത്തബനുമഞയബ പബങ്കക്ക് കപഞലെതീസക്ക് ,
നബഴല, അപരഞജേബത എനതീ പദതബകേള നടെപ്പെബലെഞകബവരുനടണ്ടെനഞ്ചാം സഭടയ
അറബയബച.

സതീകേളക്കുഞ്ചാം കുട്ടബകേളക്കുടമതബടരയുള ഗഞര്ഹബകേപതീഡനങ്ങള
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തടെയുനതബനുഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബങ്ങളബല

ജേനഞധബപതദപരമഞയ

നതീതബ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുമഞയബ എലഞ കപഞലെതീസക്ക് ജേബലകേളബലഞ്ചാം Domestic Conflict
Resolution

Centres

മഞനസബകേ

പ്രശ്നങ്ങള

(DCRC)

സഞപബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്

കുട്ടബകേളക്കുണ്ടെഞകുന
'CHIRI'

പദതബയുഞ്ചാം

പ്രഞയമഞയവരുടടെ കേഡൗണ്സബലെബഞ്ചാംഗബനഞയബ 'പ്രശഞന്തബ സതീനബയര് സബറബസണ്
ടഹലപ്പെക്ക് ടഡസക്ക് ' എനബവയുഞ്ചാം ആവബഷ്കരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.
അതബക്രമങ്ങള

പരമഞവധബ

കുറയ്ക്കുനതബനക്ക്

സതീകേളക്കുകനടരയുള
ടടക്രഞ്ചാം

മഞപ്പെബഞ്ചാംഗബടന്റെ

അടെബസഞനത്തബല ജേനകേതീയ കേദഞമ്പയബന് സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടെപടെബ
സസതീകേരബക്കുനതുഞ്ചാം അതുസഞ്ചാംബനബച പരഞതബകേള ടടകേകേഞരദഞ്ചാം ടചയ്യുനതബനഞയബ
സഞ്ചാംസഞനതലെ കനഞഡല ഓഫതീസറഞയബ പത്തനഞ്ചാംതബട്ട ജേബലഞ കപഞലെതീസക്ക്
കമധഞവബ ശതീമതബ ആര്. നബശഞന്തബനബ ടഎ.പബ.എസക്ക്.-ടന ചുമതലെടപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം
ടചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ടടലെഞ്ചാംഗബകേഞതബക്രമങ്ങളക്കുഞ്ചാം

വബകധയരഞകുന

സതീകേളക്കുഞ്ചാം

കുട്ടബകേളക്കുഞ്ചാം

ഗഞര്ഹബകേപതീഡനങ്ങളക്കുഞ്ചാം
സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

നലകുനതബനക്ക്

'നബര്ഭയ', കേഞകതഞര്ത്തക്ക്, രക്ഷഞദൂതക്ക് തുടെങ്ങബയ പദതബകേള ആവബഷ്കരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.
സതീകേളുടടെ പരഞതബകേള കകേളക്കുനതബനഞയബ '181 മബത്ര ടഹലപ്പെക്ക് ടടലെന്',
അതബക്രമത്തബനക്ക് ഇരയഞയ സതീകേളകക്ക് ടപടട്ടനക്ക് അഭയഞ്ചാം കതടെഞന് 'വണ്കസഞപക്ക്
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ടസന്റെറുകേള'

എനബവയുഞ്ചാം

അസമയത്തക്ക്

വഴബയബല

ഒറടപ്പെട്ടുകപഞകുന

വനബതകേളകക്ക് 'കേമഞന്റെക്ക് ടസന്റെറബ'ല നബനള കസവനവുഞ്ചാം ലെഭദമഞണക്ക്.
സുരക്ഷയ്ക്കുഞ്ചാം

സതീകേളടകതബടരയുള

ടടസബര്

സതീ

ആക്രമണങ്ങളക്കുടമതബടര

കേര്ശന നടെപടെബ സസതീകേരബക്കുനതഞടണനഞ്ചാം ടപണ്കുട്ടബകേളക്കുഞ്ചാം യുവതബകേളക്കുഞ്ചാം
സസയഞ്ചാം പ്രതബകരഞധ പരബശതീലെനഞ്ചാം നലകുന നടെപടെബ ശകബടപ്പെടുത്തുടമനഞ്ചാം
ഉപകചഞദദങ്ങളകക്ക് മറുപടെബയഞയബ മുഖദമനബ വദകമഞകബ.

