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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3739 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അതിദരി�െര കെ��ാ�� സർേ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 
�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

എ�ാവെര�ം ഉൾെ�ാ�� വികസനം എ�
ആശയം സാ�ാത്കരി��തിെ� ഭാഗമായി
സം�ാന�് സാ�ഹിക �ര� ഉറ�് വ��ാൻ

നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. ഭി�േശഷി�ാർ, �തിർ� പൗര�ാർ,
�ാൻസ്െജൻഡർ വിഭാഗം, മ�് അശരണർ
എ�ിവർ�് സാ�ഹിക �ര� ന��തി��
വികസന- േ�മ പരിപാടികൾ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ, സാ�ഹ�നീതി വ��് എ�ിവ വഴി
നിലവിൽ നട�ിലാ�ി വ���്. �ടാെത
�ീക�െട കാര�േശഷി�ം സാ�ഹ� ഇടെപടൽ
േശഷി�ം വർ�ി�ി��തി�ം,
അതി�മ�ൾെ�തിെര �തികരി�� തി�ം,
േപാരാ��തി�ം, വ�മാനദായക
�വർ�ന�െള�റി�� അറി�ം അവസര��ം
��ംബ�ീ അയൽ���ളിെല അംഗ�ൾ
െ��േപാെല അയൽ��ാംഗ�ൾ
അ�ാ�വർ�ം ലഭ�മാ�ി, �ീ ശാ�ീകരണ�ം

സാ��ിക ഉ�മന�ം അ�വഴി സാ�ഹിക
വികസന�ം ല��മി�് പര�ര സഹകരണേ�ാെട

�വർ�ി�� �വതിക�െട ��ാ�
വളർ��തിനായി 18 �തൽ 40 വയ�വെര
�ായ�� വനിതകെള ഉൾെ���ി ��ംബ�ീ വഴി
�േത�ക ��ക�െട �പീകരണം നട��തിനായി
തേ�ശ സ�യംഭരണ വാർ�തല�ളിൽ ഓ�ിലറി
��കൾ �പീകരി��തിനായി 02/10/2021
തീയതി സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1894/2021/ത.സ�.ഭ.വ
ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം പ�തിേരഖ�്
ഭരണാ�മതി ന�ിയി��്. പ�തിേരഖ അ�ബ�ം

-I ആയി നൽ��. തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന

വാർ�തല�ിൽ പരമാവധി 50 േപ�െട ��്
എ� കണ�ിലാണ് ��ത �വതീ ��കൾ
�പീകരി��ത്.

(ബി) അതിദാരി�� ല�കരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി
അതിദരി�െര കെ���തിന് സർേ�

(ബി) ഉ�്. സം�ാന�് അതീവദാരി��ം അ�ഭവി��
��ംബ�െള കെ���തി�ം അതിതീ�
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നട�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; ദരി��െട നിർ�യ ��ിയ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തി�മായി 16/07/21 െല സ.ഉ
(ൈക) നം. 145/2021/തസ�ഭവ ഉ�രവ് �കാരം
മാർ�േരഖ അംഗീകരി�  ്ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. ആയത് �കാരം നടപടികൾ
ആരംഭി�ി��്. മാർ�േരഖ അ�ബ�ം -II ആയി
നൽ��.

(സി)

അതിദരി�െര കെ��ാ�� സർേ��െട
�േ�ാടിയായി മാർ�േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. സം�ാന�് അതീവദാരി��ം അ�ഭവി��
��ംബ�െള കെ���തി�ം അതിതീ�
ദരി��െട നിർ�യ ��ിയ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തി�മായി 16/07/21 െല സ.ഉ
(ൈക) നം. 145/2021/തസ�ഭവ ഉ�രവ് �കാരം
മാർ�േരഖ അംഗീകരി�  ്ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. ആയത് �കാരം നടപടികൾ
ആരംഭി�ി��്. മാർ�േരഖ അ�ബ�ം -II ആയി
നൽ��.

(ഡി) സർേ��െട ഭാഗമായി �ാഥമിക പ�ിക,
അ�ിമപ�ിക എ�ിവ ത�ാറാ�ാ��
നടപടി�മം നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ാളി�പരമായ ഒ� ��ിയയി�െടയാണ്
�ാഥമിക പ�ിക ത�ാറാ��ത്. വാർഡ്
തല�ിൽ �മീകരി�� സമിതി�ാണ് ഇതിെ�
�മതല. താെഴ പറ�� ഘ��ളാണ് ഈ
��ിയ�ായി അവലംബി�ിരി��ത്. *
വാർഡ്തല സമിതി േചർ�് ��് ചർ�യി�െട
അതിദരി��െട പ�ിക �ാഥമികമായി ത�ാറാ�ക.
* വാർഡിെല വിവിധ സാ�ഹിക
സംഘടനക�മാ�� േഫാ�സ്  ��് ചർ�. *
��ംബ�ീ �വർ�ക�മാ�� േഫാ�സ്  ��്
ചർ�. * വലിയ വാർ�കൾ, നഗരസഭാ
വാർ�കൾ എ�ിവെയ ��ർ ആ�ി തിരി�്
േഫാ�സ്  ��് ചർ�കൾ. * മ� പ�ികക�മായി
േചർ�� പരിേശാധന. * �ാഥമിക േഫാ�സ്
��് ചർ�കളിൽ വ� പ�ിക ഏേകാപനം. *
വാർഡ്തല സമിതി�െട അ�ിമ പരിേശാധന�ം
പ�ിക ത�ാറാ��ം. * വാർഡ്  തല സമിതി
സാ�ഹിക സംഘടന, ��ംബ�ീ, ��ർതല
ചർ�കൾ എ�ിവയിൽ ഉയർ�വ�
നിർേ�ശ�ൾ േ�ാഡീകരി�  ്�ാഥമിക പ�ിക
ത�ാറാ�ക. * ഈ പ�ികെയ, അേ��ാദയ
അ�േയാജന, ഭി�േശഷി�ാർ എ�ിവ�െട
പ�ിക�മായി താരതമ�ം െച�് അവയിെല
അതിദരി�ർ ആ�ം തെ� ഈ പ�ികയിൽ നി�്
വി�േപായി�ി� എ�് ഉറ�ാ�ക. * പ�ാളി�
ചർ�യി�െട അ�ിമപ�ിക�് �പം നൽകി
മാേനെ��് ഇൻഫർേമഷൻ സി��ിൽ

േരഖെ����തി�ം സർേ� നട�ി�ി�മായി

പ�ായ�്തല സമിതി�് ൈകമാ�ക. അ�ിമ
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പ�ിക ത�ാറാ�ൽ അ�ിമ പ�ിക ത�ാറാ��
�മതല തേ�ശ �ാപനതല ജനകീയ സമിതിയിൽ
നി�ി�മാണ്. മാേനെ��് ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം
(എം.ഐ.എസ്) വഴി വാർഡ്  തല�ി��

െതരെ���െ��വ�െട പ�ികകൾ ലഭ�മാ�ം.
ഈ പ�ികകൾ തേ�ശ �ാപനതല സമിതികൾ
എം.ഐ.എ�ിൽ നി�് േശഖരി�  ്വാർഡ്  തല
സമിതികൾ�് നൽകണം. പരാതികൾ ഉെ��ിൽ
ആയത് പരിഹരി� േശഷം �ാമസഭ
അതിദരി��െട പ�ിക അംഗീകരി��.

(ഇ)
�ാഥമിക പ�ിക എ�േ��് ത�ാറാ�െമ�്
െവളിെ���ാേമാ?

(ഇ) �ാഥമിക പ�ിക നവംബർ 30-നകം
ത�ാറാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�
വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ












































