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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2022 �ൈല 6, �ധൻ

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--392]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 1934 �തൽ 2075 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 2076 �തൽ 2195 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 2196 �തൽ 2236 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 2237 �തൽ 2325 വെര

ഇതര സം�ാന�ളിെല ഇ-ഗേവണൻസ് സംവിധാനം

1934 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ- ഗേവണൻസ് സംവിധാനം െമ�െ����തിനായി ഇതര സം�ാന�ളിെല
സംവിധാനെ���ി പഠി��തിന് ഉ�ത ഉേദ�ാഗ� സംഘെ�
നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത സംഘം ഏെത�ാം സം�ാന�ൾ സ�ർശി�് പഠനം
നട�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണ കാര���ം പ�തി അവേലാകന�െമ�ാം േവഗ�ിലാ�ാൻ �ജറാ�്
�ഖ�മ�ി�െട ഡാഷ് േബാർഡ് സി��ിന് സമാനമായ ഒ� സംവിധാനം
സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ��ലം ഭരണ നിർ�ഹണം െമ�െ���ാൻ സാധി�േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

വിേദശ രാജ��ളിൽ നി�് മട�ിെയ�ിയ െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർ പഠനം

1935 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരി�ം ���ം കാരണം വിേദശ രാജ��ളിൽ നി�്



2 of 121

മട�ിെയ�ിയ െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർ പഠന�ിനായി സർ�ാർ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം ഇതിനായി എ� �ക
െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ നിയമ�ൾ�് ച�ം

1936 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ നിയമ�ൾ�് ച�ം �പീകരി�ി�ി�ാ�വ
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ സം�ാന�് ഏെത�ാം നിയമ��ം ച���ം നിലനിൽ��െ��്
അറിയി�ാേമാ; േ�ാഡീകരി� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ; ഇവയിൽ
കാലഹരണെ��തായി ക�താ��വ എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരളം േന��ൾ െെകവരി� േമഖലകൾ

1937 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരളം മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് മിക�
േന��ൾ െെകവരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�� അംഗീകാരമായി ഇ�ഴി� 6 വർഷ�ിനിെട ഏെതാെ�
�ര�ാര�ൾ സം�ാന സർ�ാരിന് െെകവരി�ാനായി��്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

ഫയൽ ഡിജി�ൈലേസഷൻ

1938 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഫയ�കൾ ഡിജി�ൈലസ് ഡ് ആ��തി�� ���ികൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്
എ�ം ആയതിെ� �വർ�ന �േരാഗതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ േസവന�ൾ �ർ�മാ�ം കടലാസ് രഹിതമാ�ാ�ം അ�കാരം
�താര��ം അഴിമതിരഹിത�മാ�ാ��� �വർ�ന�ൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം �ർ�മാ�ം കടലാസ് രഹിതമായ സർ�ാർ േസവന�ൾ
ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അ�ിപഥിെനതിെര സം�ാനെ� �വജന��െട വ�ാപക �തിേഷധം

1939 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� അ�ിപഥ് പ�തിെ�തിെര സം�ാനെ� �വജന�ൾ
വ�ാപക �തിേഷധം ഉയർ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2018 �തൽ �തിേരാധ േസനാ േമഖലയിേല�� െതാഴിലിനായി വിവിധ
റി��്െമ�് റാലികളിൽ പെ���് കായിക�മത, ൈവദ� പരിേശാധനാ
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പരീ�കൾ പാ�ായി��വ�ം എൻ.സി.സി. സർ�ിഫി��് ഉ�വ�മായി
സം�ാന�് എ� േപ��് എ�ത് പരിേശാധി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവർ�് ഐക�ദാർഢ�ം �ഖ�ാപി�് ��ത പ�തിെ�തിെര ഡൽഹി
ജ�ർമ�റിൽ നട�ിയ സമര�ിൽ സം�ാന�നി�� രാജ�സഭാ അംഗം
ഉൾെ�െട��വർെ�തിെര ഡൽഹി േപാലീസ് നട�ിയ അതി�മം
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ജന�തിനിധികൾെ�തിെര നട�ിയ േപാലീസ് അതി�മ�ൾെ�തിെര
സം�ാന സർ�ാരിെ� �തിേഷധം േക� സർ�ാരിെ��ം േലാക് സഭാ
�ീ��െട�ം ��യിൽെ���ാൻ എ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െ�ഷ�ൽ �ൾസ്

1940 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െ�ഷ�ൽ �ൾസ് �പികരി�ാ�തിനാൽ പി.എസ്.സി. വഴി��
നിയമന�ൾ നിക�ാൻ സാധി��ി� എ�ത് കണ�ിെല��്
ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാൻ സർ�ാർ നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

1941 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ�േപർ�് ആ�ിത നിയമനം
വഴി േജാലി നൽകിയി�െ��ം നാളി�വെര ഉ�രവായതിൽ എ�േപർ�് ഇനി
േജാലി നൽകാ�െ��ം വ��് തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

ചീഫ് െസ��റി ഉൾെ�� ഉേദ�ാഗ�തല സംഘ�ിെ� �ജറാ�് സ�ർശനം

1942 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് സം�ാന ചീഫ് െസ��റി�െട േന�ത��ി��
ഉേദ�ാഗ�തല സംഘം �ജറാ�് സ�ർശി�ി�േ�ാ; ��ത സ�ർശന�ിെ�
ഉേ�ശല��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ദിവസമാണ് ��ത സംഘം �ജറാ�ിൽ താമസി�് പഠനം നട�ിയത്;
ഏ� േ�ാജ�ിെന അടി�ാനമാ�ിയായി�� പഠനം; ��ത പഠന�ി�ം
യാ�ാ െചല�കൾ�മായി ആെക എ� �പ െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) േമൽ�റ� പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ചീഫ് െസ��റി സമർ�ി�
റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

��ൈവ�ിൻ വിേ�ജിൽ ജയിൽ വ��ിനായി �ലം ഏെ���ൽ
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1943 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല ��ൈവ�ിൻ വിേ�ജിൽ ജയിൽ വ��ിനായി �ലം
ഏെ���� ���ി�െട�ം പ�തി�േട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഏെ���ൽ നടപടി�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ; റവന� വ��്
��ത �മി ജയിൽ വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ �മി
ൈകമാ��തിൽ േനരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�തിപ� േനതാവിെ� ഓഫീസ് വസതി വിവര�ൾ

1944 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം �തിപ� േനതാവിന്
അ�വദി� ശ�ളം, മാസം േതാ�ം അ�വദി� അലവൻ�കൾ, യാ�ാബ�, മ�്
ആ��ല��ൾ എ�ിവ ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിപ� േനതാവിെ� ഓഫീസിൽ നിയമിതരായി�� േപഴ് സണൽ �ാഫിെ�
ശ�ളമട��� വിവര�ൾ, വാഹന സൗകര��ൾ, മ�് ആ��ല��ൾ എ�ിവ
ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം �തിപ� േനതാവിെ�
ഔേദ�ാഗിക വസതിയിൽ നിയമിതരായി�� �ാഫിെ� ശ�ളമട���
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ഭാഷ ന�നപ� േമഖലകൾ

1945 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി� �പീകരി��തിന് ��് ഭാഷ ന�നപ� േമഖലകൾ
വി�ാപനം െച�് ��ത േമഖലയിെല സർ�ാർ കാര�ാലയ�ളിൽ
ആവശ�െമ�ിൽ ആെക�� എൽ.ഡി. �ാർ�് ത�ിക�െട ത�ല�ം വെര
ന�നപ� ഭാഷ േയാഗ�ത േവ� ത�ികയാ�ി അതാത് വ��്
േമധാവികൾ�് തീ�മാനി�ാെമ� സർ�ാർ ഉ�ര�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഏത് വർഷമാണ് ഈ ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയത്;
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാഷ ന�നപ� േമഖലയായി വി�ാപനം െച�ാൻ സ�ീകരി��
മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�്
എേ�ാെഴ�ി�ം സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഉ�ര�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കാസർേഗാഡ്-മേ�ശ�രം താ��കൾ ഭാഷ ന�നപ� േമഖലയായി
വി�ാപനം െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ എേ�ാഴാണ്
വി�ാപനം െച�െത�് വ��മാ�ാേമാ; ബ�െ�� ഉ�രവിെ�/
വി�ാപന�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ഡി) കാസർേഗാഡ്-മേ�ശ�രം താ��കളിൽ 50 ശതമാനം എൽ.ഡി. �ാർ�്
ത�ിക ക�ഡ-മലയാളം േയാഗ�ത ഉ�വർ�ായി മാ�ിെവ�ാൻ സർ�ാേരാ
ജി�ാ ഭരണ�ടേമാ ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ
��ത ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഈ ഉ�രവ് അ�ിനിസ് േ��ീവ്
ൈ�ബ�ണൽ റ�് െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ഇ) ൈ�ബ�ണൽ േക� നിലനിൽെ� മേ�ശ�രം കാസർേഗാഡ് താ��കളിെല
റവന� വ��ിൽ ആെക�� 106 എൽ.ഡി. �ാർ�് ത�ികകളിൽ 53 എ�ം
ക�ഡ േയാഗ�ത േവ� ത�ികയാ�ി �നർനിർ�യം
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; മ� വ��കൾ�ം ഇ�ര�ിൽ
നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിവിധ വ��കളിെല എൽ.ഡി. �ാർ�്
സാധ�താ പ�ികയി��വെര ഇത് ബാധി�െമ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എഫ് ) 2011-െല ജനസംഖ� കണെ���ിെ� അടി�ാന�ിൽ കാസർേഗാഡ്-
മേ�ശ�രം താ��കളിൽ ക�ഡ ഭാഷ സംസാരി��വർ ��ത��
വിേ��കെള വി�ാപനം െച�് ��ത േമഖലയിൽ ആവശ�മായ ത�ിക
ക�ഡ/മലയാളം ആ�ി മാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; ക�ഡ ഭാഷ
ആവശ�ം ഇ�ാ� ഓഫീസികളി�ം വ��കളി�ം ക�ഡ ഭാഷ
ന�നപ��ൾ�ായി ത�ിക മാ�ിെവ�ാ��ാ�� �യാസ�ൾ
�രീകരി�ാൻ എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് പി.എസ്.സി. ഓഫീസിന് സ��ം െക�ിടം

1946 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് പി.എസ്.സി. ഓഫീസ് നിലവിൽ എവിെടയാണ്
�വർ�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് �ലം
ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല കാര��മത ഉറ�് വ��ാൻ സ�ീകരി�� നടപടികൾ

1947 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല കാര��മത ഉറ�് വ��ാൻ സ�ീകരി��
നടപടികെള �റി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ��ക�െട െവബ്െെസ�കൾ�്  കാലാ�സരണം മാ��ൾ വ��ിയി�െ��്
ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ േഫാൺ �ഖാ�ിരം െപാ�ജന�ൾ ബ�െ��േ�ാൾ
ഉ�ാ�� ��ി��കൾ ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(ഡി) എ�ാ വ��കളി�ം ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; എ�ാ
വ��കളി�ം പ�ിക് റിേലഷൻസ് ഓഫീസർമാർ നിലവി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല ഒഴി�കൾ

1948 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ സർ�ാർ വ��കൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ,
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ ഉൾെ�െട ��വൻ സർ�ാർ ഓഫീ�കളി�ം നിലവിൽ
എ� ഉേദ�ാഗ� ത�ികകൾ ഒഴി�് കിട��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്
വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കൾ എേ�ാൾ നിക�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വിവരാവകാശ നിയമം - വാർഷിക റിേ�ാർ�്

1949 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വിവരാവകാശ നിയമം വ��് 25 (2)(4) �കാരം 2019-2020 സാ��ിക
വർഷെ� വാർഷിക റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാ� �ാപന�ൾെ�തിെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 2020-2021 സാ��ിക വർഷം വാർഷിക റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാ� വ��കൾ/
�ാപന�ൾ ഏെതാെ�െയ�ം ഇവർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2019-2020 സാ��ിക വർഷെ� വാർഷിക റിേ�ാർ�് സഭ�െട േമശ�റ�്
വ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷെ� 2019-2020 �തൽ 2021-2022 വെര��
വരവ് ചിലവ് കണ�് സഭ�െട േമശ�റ�് വ�േമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

1950 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി
ന�ിയ പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം �വർ�ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ചീഫ് െസ��റി�െട �ജറാ�് സ�ർശനം

1951 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
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�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ചീഫ് െസ��റി�െട േന�ത��ി�� ഉേദ�ാഗ�
സംഘം �ജറാ�് സ�ർശി�ി�േ�ാ; ��ത സ�ർശന�ിെ� ഉേ�ശ�ല��ം
എ�ായി��; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചീഫ് െസ��റി�െട േന�ത��ിൽ �ജറാ�് േമാഡൽ ഭരണ
നിർ�ഹണെ��റി�് പഠി��തിനായി ഉേദ�ാഗ� സംഘെ�
നിേയാഗി�ാൻ ഇടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ഒ� �േത�ക പ�തി�മായി ബ�െ���ിയാേണാ ��ത പഠനം
നട�ത്; പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ചീഫ് െസ��റി റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ റിേ�ാർ�ിെല �ധാനെ�� കെ���കൾ
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര േമൽ�റ� �കാരം
ഭരണനിർ�ഹണം പഠി��തിനായി ചീഫ് െസ��റി�െട േന�ത��ി��
സംഘം ഏെതാെ� സം�ാന�ൾ സ�ർശി�ി��്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

സർേ�യർ േ�ഡ് II നിയമനം

1952 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ സർേ�യർ േ�ഡ് II ത�ികയിൽ പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ; ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വെരെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ നിലവി�� ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
റിേ�ാർ�് െച�ിരി�� ഒഴി�കൾ എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� ഒഴി�കളിൽ പി.എസ്.സി. നിയമനം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകരള പ�ിക് എ�ർൈ�സസ് െസല�ൻ ആ�് റി��്െമ�് േബാർഡ് 

1953 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് എ�ർൈ�സസ് െസല�ൻ ആ�് റി��്െമ�് േബാർഡ് 
സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ സം�ാന�് �വർ�ി�� വിവിധ െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളിെല സാേ�തിക ത�ികക�െട നിയമനം പി.എസ്.സി.-യിൽ
നി�ം മാ�ി േബാർഡിന് നൽ�വാൻ ആേലാചന�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ പി.എസ്.സി.-യിൽ നി�ം മാ��ത് അഴിമതി�ം
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സ�ജനപ�പാത�ി�ം കാരണമാ�െമ� അഭി�ായം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
��ത തീ�മാനം പിൻവലി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി

1954 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അംഗീകരി�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��ിെ� കീഴിൽ വ�� േറാ�കളിൽ േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല
മണിക�ംചാൽ-െവ�ാരം��് േറാഡ് ഉൾെ��ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േറാഡ് നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ; ��ത
നിർ�ാണം എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

1955 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സിവിൽസർ�ീസിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് ആ�ിത നിയമനം
നൽ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമന�ിനായി സർ�ാരിേല�് നിലവിൽ എ� അേപ�കളാണ്
സമർ�ി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട േകരള സ�ർശനം

1956 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട േകരള സ�ർശനേ�ാട�ബ�ി�് �ഖ�മ�ി�െട
േന�ത��ിൽ നട�ിയ ചർ��െട വിശദാംശ�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത ചർ�ക�മായി ബ�െ��് ഉ�ായ �ടർനടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�ർശനേ�ാട�ബ�ി�് േകരള�ം ഷാർജ�മായി ഏർെ�� കരാ�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���ാേമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല റീബിൽ ഡ് േകരള പ�തികൾ

1957 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ റീബിൽ ഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ി നട�ാ�ിവ��
പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ അ�വദി��ം എ�ാൽ നാളി�വെര
നട�ിലാ�ാ��മായ പ�തികൾ അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണമികവിെ� ഭാഗമായി സർ�ാരിന് ലഭി�ി�� അവാർ�കൾ

1958 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണമികവിെ� ഭാഗമായി സർ�ാരിന് ഏെതാെ� അവാർ�കളാണ്
ലഭി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

1959 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഉൾെ���ിയി�� ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ ;എ� എ�ം �ർ�ിയാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ികൾ�ായി ചിലവഴി�� �ക എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�ം നാളി�വെര ���ികൾ
ആരംഭി�ാ� പ�തികെള സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷൻ സമർ�ി� ശിപാർശ

1960 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷൻ സമർ�ി�ി�� ശിപാർശകളിേ�ൽ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മല�ഴ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

1961 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മല�ഴ മ�ല�ിൽ എെ��ാം
���ികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ; ��ത
���ിക�െട േപര്, അ�വദി� �ക, നിലവിെല �ിതി എ�ിവ
വിശദമാ�ാേമാ?

പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി

1962 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ പ�വ�ര പ�തികൾ ഇേ�ാൾ നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;
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(ബി) എ�ിൽ പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തിയിൽ ഏെത�ാം േമഖലകൾ�ം
പ�തികൾ�മാണ് സം�ാന സർ�ാർ ഊ�ൽ നൽ�വാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� േവ�ി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദീകരി�േമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

1963 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല
���ികൾ ഏെതാെ�െയ�ം ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം ���ികളിൽ ഏെതാെ�
�ർ�ിയായി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) എക�ൽ-ക�യം-ഡാം ൈസ�് േറാഡ് നവീകരണം റീബിൽഡ് േകരള
പ�തി�െട പരിഗണന ലി�ിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

1964 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികൾ�ാണ് റീബിൽഡ് േകരള
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അംഗീകാരം നൽകിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഓേരാ ���ികൾ�ം അ�വദി� �ക�ം ��ത ���ിക�െട
നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

ശാ� സാേ�തിക േമഖലയിെല �ണനിലവാരം

1965 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശാ� സാേ�തിക േമഖലയിെല വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം
സം�ാന�ിെ� നിലവാരം െമ�െ��ത� എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ� പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�� അേപ�കൾ

1966 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി ��ാെക സമർ�ി� അേപ�കളിൽ
തീ�മാനെമ��ാൻ ബാ�ി��വ�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത അേതാറി�ി�് സമർ�ി�� അേപ�കളിൽ തീ�മാനെമ���ത്
ൈവ����ലം സർ�ാർ െക�ിട��ം വാസ�ഹ��ം നിർ�ി��തിന് തട�ം
േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) അേപ�കളിൽ തീ�മാനെമ���ത് േവഗ�ി�ം സമയബ�ിതമാ�ം
െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ നി�ം ലഭി� അേപ�കളിൽ തീ�മാനെമ��ാൻ
ബാ�ി�� അേപ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗൺസിലി� കീഴി�� �ാപന�ളിെല ശ�ള
പരി�രണം

1967 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗൺസിലി� കീഴിൽ
സി.ഡ��.ആർ.ഡി.എം., നാ�്പാക്, േകരള േഫാെറ�് റിസർ�് ഇൻ�ി���്,
േബാ�ാനി�ൽ ഗാർഡൻ, േകരള �ൾ ഓഫ് മാ�മാ�ി�് എ�ീ �ാപന�ളിൽ
അ�ിനിസ് േ��ീവ് വിഭാഗ�ി�ം, െട�ി�ൽ വിഭാഗ�ി�ം േജാലി െച��
ഏകേദശം 300 ഓളം ജീവന�ാർ�്, 10/02/2021 െല ജി.ഒ.(പി) 27/2021/ഫിൻ
ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് നട�ിൽ വ��ിയ ശ�ള പരി�രണ�ിെ�
ആ��ല��ൾ ഇ�വെര ലഭി�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജീവിത െചലവ് �മാതീതമായി �ടി വ�� സാഹചര��ിൽ 2016-െല േവതന
ഘടനയിൽ �ട�� ��ത ജീവന�ാ�െട ശ�ളം പരി�രി��തിന്  സത�ര
നടപടി സ�ീകരി�െമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണ നടപടികൾ�� നിലവിെല തട��ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് േ�ഡ് II �ിൽ െട�്

1968 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 30.04.2022 ന് പി.എസ്.സി. നട�ിയ േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് േ�ഡ് II
(കാ�ഗറി ന�ർ 277/2018) പരീ��െട �ിൽ െട�ിന്  �ട�ബ് ചാന�കളിൽ 
ആറ് മാസം ��് വ� േചാദ�േപ�ർ യാെതാ� മാ��ം വ��ാെത
ഉപേയാഗി�െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�്  പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ പരാതികളിൽ
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അേന�ഷണം നട�ിയി�െ��ിൽ എ�് �ടർ നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല പി.എസ്.സി. നിയമനം

1969 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലയളവ് �തൽ 2022 േമയ് 31 വെര വയനാട് ജി�യിൽ എ�
േപർ�് പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം നൽകി എ� വിവരം ത�ിക തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഏ��ം ��തൽ നിയമനം നട� വ��് ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് സിവിൽ േ�ഷൻ ജീവന�ാ�െട വീ�വാടക ബ�

1970 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേകാട് സിവിൽ േ�ഷൻ �ിതിെച��ത് പ�ായ�് പരിധിയിലാേണാ
നഗരസഭ പരിധിയിലാേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സിവിൽ േ�ഷനിെല ജീവന�ാർ�് നൽ�� വീ�വാടക ബ� എ�
ശതമാനമാെണ�ം ഇത് പ�ായ�് �േദശെ� വീ�വാടക ബ��്
�ല�മാേണാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത സിവിൽ േ�ഷനിെല ജീവന�ാർ�് �ൻകാല ശ�ള പരി�രണ
ഉ�ര�കളിൽ വീ�വാടക ബ� സംബ�ി�് അർഹമായ പരിഗണന
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ; ഇ�വണ ��ത പരിഗണന
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട് ജി� ആ�ാന�ളിെല ജീവന�ാർ�് �േത�ക
പരിഗണന നൽകി വീ�വാടക ബ� ഉയർ�ി നൽ��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ കാസർേഗാഡിന് ഈ പരിഗണന നൽകാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നഗരസഭകളിൽ �ിതിെച�� സിവിൽ േ�ഷ�കളിൽ അ�വദി��
വീ�വാടക ബ� കാസർേകാട് സിവിൽ േ�ഷനിെല ജീവന�ാർ�ം
അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േവാ�ർ പ�ിക ആധാ�മായി ബ�ി�ി�ൽ

1971 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േലാക് സഭ, നിയമസഭ മ�ല�ളിെല േവാ�ർ പ�ിക ആധാ�മായി
ബ�ി�ി��തി�ളള നടപടികൾ സംബ�ി�് േക� സർ�ാ�മായി ആശയ
വിനിമയം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െതരെ���ിന് േവ�ി ത�ാറാ��
േവാ�ർ പ�ിക  ആധാ�മായി ബ�ി�ി��തിന് േവ�ി നയപരമായ തീ�മാനം
സം�ാന െതരെ���് ക�ീഷേനാ സം�ാന സർ�ാേരാ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ഇ�സംബ�ി�് േക� സർ�ാരിെ�േയാ ചീഫ് ഇല�ൻ
ക�ീഷെ�േയാ നിർേ�ശ�ൾ ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ക�ർ ജി�യിെല െക-േഫാൺ പ�തി
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1972 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക-േഫാൺ പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ക�ർ ജി�യിൽ എ� കണ��കൾ നൽകിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിയി�െട ക��ാേ�രി മ�ല�ിൽ എ� കണ��കൾ
നൽകിയി�െ��ം ആദ�ഘ�മായി എ� കണ��കൾ നൽ�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�േവഷൻ േസാൺ

1973 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ വ��കളിൽ �തന വിദ�കൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഇ�േവഷൻ
േസാൺ എ� �േത�ക സംവിധാനം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ��ത സംവിധാനം
ആരംഭി�ി�� വ��കൾ ഏെതാെ�െയ�ം ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി�െട
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല െക-േഫാൺ പ�തി

1974 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക-േഫാൺ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒപ്�ി�ൽ �ൗ�് വയർ �ാപി��
���ി െകാ�ം ജി�യിൽ ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ���ി�െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസിൽ മികവിെ� േക�ം

1975 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് േമഖലയിൽ ഒ� മികവിെ� േക�ം �ാപി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

�ാർ��കൾ�� �ലധന�ം നിേ�പ�ം

1976 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാർ��കൾ�് �വർ�ന �ലധനം ലഭ�മാ��തി�ം അവ�് നിേ�പം
ആകർഷി��തി�ം �പം നൽകിയ വിവിധ പ�തിക�െട വിശദാംശം
ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല അ�യ േക��ൾ

1977 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഉ�രവി�െട പാല�ാട് ജി�യിൽ ��തായി അ�യ േക��ൾ
�ട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെത�ാെമ�് മ�ലാടി�ാന�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�യേക�ം നട�ി�ിന് �മതലെ��വെര പരീ� നട�ി
െതരെ����തിന് ഏത് ഏജൻസിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിൽ അ�യ േക��ൾ

1978 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2021 ജ�വരി 1 �തൽ ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിൽ അ�യ േക�ം
�ട��തി�� എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; ഏെത�ാം �ല�ളിൽ
അ�യ േക�ം �ട��തി�� അേപ�കളാണ് ലഭി�ത്; ഈ അേപ�കൾ
തീർ�ാ��തി�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�യ േക���െട ഉടമ�ാവകാശം

1979 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ അ�യേക��ൾ നട��വർ�് ടി േക��ിെ� ഉടമ�ാവകാശം
ൈകമാറാൻ കഴി�േമാ; എ�ിൽ അതി�� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വിവര സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിത േസവന�ൾ

1980 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ വിവര സാേ�തിക വിദ� �േയാജനെ���ി
െപാ�ജന�ൾ�് നൽകിവ�� േസവന�ൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഈ േസവന��െട എ�ം ���തി�ം ��തൽ േവഗ�ിൽ നൽ��തി�ം
േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

െക-േഫാൺ പ�തി

1981 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അതിേവഗ ഇ�ർെന�് സൗകര��ിനായി ഒപ്�ി�ൽ ൈഫബർ �ംഖല
�ാപി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിൽ ഏെത�ാം സർ�ാർ ആഫീ�കളിലാണ് െക-േഫാൺ
പ�തി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത ആഫീ�ക�െട



15 of 121

മ�ലം തിരി�� വിവരം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി െഷാർ�ർ മ�ല�ിൽ എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക-േഫാൺ പ�തി നട�ിലാ�ിയാൽ ഇതിെ� �ടർനിയ�ണം ഭാരത്
ഇലേ�ാണി�് ലിമി�ഡിന് മാ�മായിരി�േമാ;

(ഇ) പ�തി�മായി ബ�െ��് വരാൻ സാധ�ത�� മ�് സർ�ീ�ക�െട�ം പരാതി
പരിഹാര�ിെ��ം �മതല സർ�ാർ �ാപനെ� ഏൽ�ി�േമാ; അേതാ
സ�കാര� ഏജൻസികെള �മതലെ���േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

���ാട് മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ േസവനം

1982 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാട് മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ േസവനം ഏെത�ാം �ല�ളി�ം
ഓഫീ�കളി�ം ലഭ�മാ��തിനാണ് നടപടി സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� �വർ�നം ഏത് ഘ��ിലാണ്; അ��ഘ��ിൽ മ�ല�ിെല
��വൻ സർ�ാർ ഓഫീ�കളി�ം െക-േഫാൺ സൗകര�ം ഏർെ���വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ�ല�ിെല ��വൻ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം തട��ളി�ാ� ഇ�ർെന�്
േസവനം ഉറ�വ��� വിധ�ിൽ െക-േഫാൺ കണ�ൻ നൽ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

െകാ���ർ മ�ല�ിൽ െക- േഫാൺ േസവനം

1983 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ���ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ േസവനം നിലവിൽ
ഏെതാെ� േക��ളിൽ ലഭ�മാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തൽ േക��ളിൽ െക- േഫാൺ േസവനം ലഭി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

േഡ�ാ   �ാ��ൻ നടപടികൾ

1984 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ േഡ�ാ    ൈ�വസി�ം  േഡ�ാ  െ�ാ���ം േവ�ി
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� േവ�ി ഏെത�ാം ഏജൻസികളാണ് േന�ത�ം നൽ��ത്;

(സി) ഇവ�െട �വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��തി�ളള എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?
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ഐ.ടി. േമഖല

1985 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാ�ം ഈ സർ�ാ�ം ഐ.ടി. േമഖലയിൽ നട�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ ആരംഭി� ഐ.ടി. പാർ�ക�െട എ��ം ഐ.ടി.
േമഖലയിൽ െതാഴിൽ ലഭി� അഭ��വിദ��െട എ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െടക ്േനാപാർ�്, ഇൻേഫാപാർ�്, ൈസബർപാർ�് എ�ിവ�െട
വികസന�ിനായി �ൻ സർ�ാ�ം ഈ സർ�ാ�ം നട�ിയ �ധാന
�വർ�ന��ം അ�വഴി��ാ�ിയ െതാഴിലവസര��ം വ��മാ�േമാ?

െക-േഫാൺ പ�തി

1986 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക-േഫാൺ പ�തി�െട എ� ശതമാനം �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�ായി നാളി�വെര െചലവഴി� �ക�െട വിവരം ഇനം തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�ാണ്
കണ�ാ��ത്?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

1987 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�ം വിവിധ ഡയറ�േറ�കളി�ം ഇ- ഓഫീസ് സംവിധാനം ��തൽ
കാര��മമാ�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േനരേ� ഫയലിെ� ന�ർ, ഫയൽ �ാ�സ്, ഫയൽ ഡീെ�യിൽസ്, ഫയൽ
�വ്െമ�്, ഹി�റി എ�ിവെയ�ാം ലഭി�മായി��െവ�ി�ം കഴി� ജ�വരി
മാസ�ിെല അപ്േഡഷ� േശഷം ��ത വിവര�ൾ ഇ-ഓഫീസ്
സംവിധാന�ിൽ ലഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േനരേ� ലഭി� െകാ�ി�� വിവര�ൾ �ടർ�ം ലഭി�� തര�ിൽ ഈ-
ഓഫീസ് സംവിധാനം മാ�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

ഐ.ടി. പാർ�ക�െട വികസനം

1988 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
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�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി. പാർ�കളിൽ ക�നികൾ�ായി �ലസൗകര��ൾ
ലഭ�മാ��തി�ം ഐ.ടി. േമഖലയിൽ ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�ം ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷ�ം
തി�വന��രം, െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട് എ�ീ ഐ.ടി. പാർ�കളിൽ
എ�േ�ാളം വികസനം സാധ�മാ�ാൻ കഴി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(സി) ഐ.ടി. േമഖലയിൽ �തിയ പാർ�കൾ ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) ഐ.ടി. രംഗ�് സർ�ാർ ഇടെപടലി�െട ഉ�ാ�� �േ��ം വഴി
സം�ാന�ിെ� െതാഴിൽ, സാ��ിക േമഖലകളി�ം സം�ാന
വികസന�ിന് െപാ�വി�ം എെ��ാം മാ��ളാണ് �തീ�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ടി. വ�വസായ േമഖല

1989 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ. ടി. വ�വസായ േമഖലയിൽ �വർ�ി�� ആേഗാള
ക�നികൾ ഉൾെ�െട�� �ാപന�ൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ��ഖ ആേഗാള
ക�നികൾ ഉൾെ�െട�� �ാപന�െള സം�ാനെ��ി�വാൻ
സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐ. ടി. പാർ�കളിൽ അഭ��വിദ�ർ�് െതാഴിൽ ഉറ�വ��ാ�ം മാർ��ിംഗ്
�വർ�ന�ൾ മ�രാധി�ിതമാ�ാ�മായി ചീഫ് മാർ��ിംഗ് ഓഫീസെറ
നിയമി�ാൻ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

നില�ർ ���ടവിെല �ളയാന�ര �നരധിവാസം

1990 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ിൽ �മി�ം വീ�ം ന�മായ നില�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല
ക�ളായ് ���ടവ് ആദിവാസി േകാളനിയിൽ �നരധിവാസം ൈവ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിയിെല എ� ��ംബ�ൾ�ാണ് 2019-െല �ളയ�ിൽ �മി�ം
വീ�ം ന�െ��െത�് അറിയി�ാേമാ; ഇവർ�് ആെക ന�മായ
�മിെയ�െയ�ം പകരം ഓേരാ ��ംബ�ി�ം നൽകാ�േ�ശി�� �ക
എ�െയ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ംബ��െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാളനി നിവാസികൾ�് �മി�ം വീ�ം ലഭ�മാ�ാൻ നാളി�വെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?
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െകാ�ി െമേ�ാ െറയിൽ �ലേമെ���്

1991 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയിൽ പ�തി�െട ര�ാംഘ��ിനാ�� �ലേമെ���്
ആരംഭി�െത�ാണ്; ആയത് �ർ�ിയായി�േ�ാ; ആെക എ� െഹ�ർ
�മിയാണ് ഏെ��േ��ത്; ഇനി എ� െഹ�ർ ഏെ���ാൻ ബാ�ി��്;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) �മി ഏെ���ലിനായി ആെക എ� �കയാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;
ഏെ���ൽ ൈവകിയത് �ലം എ� �കയാണ് അധികമായി േവ�ിവ��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െമേ�ാ െറയിൽപ�തി�് സമയബ�ിതമായി �മിേയെ���ാൻ കഴിയാ�
സാഹചര�ം ഉെ��ിൽ സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� മ�് െറയിൽ
പ�തികൾ�് സമയബ�ിതമായി �മിേയെ���ാ�ം ന�പരിഹാരം വിതരണം
െച�ാ�ം സാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല വാ�ർ െമേ�ാ

1992 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ വാ�ർ െമേ�ാ�െട െജ�ികൾ എവിെടെയ�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െജ�ിക�െട നിർ�ാണ ���ി�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െജ�ികൾ എ�േ��് �വർ�നസ�മാ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ

1993 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ പാലാരിവ�ം �തൽ ഇൻേഫാപാർ�് വെര ദീർഘി�ി���മായി
ബ�െ�� �വർ�ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി നാളി�വെര ഏെ��� �ലം എ�െയ�ം ഇനി എ�
�ലം ഏെ���ാൻ ഉെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെ��� �ല�ിെ� ഉടമകളായ എ� േപർ�് നാളി�വെര ന�പരിഹാര
�ക അ�വദി�ി�െ��ം എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി എ� േപർ�് ന�പരിഹാര �ക അ�വദി�ാൻ ബാ�ി ഉെ��ം
ആയതിന് എ� �ക ആവശ�മായി വ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

െവ�്േകാ�് കനാലിെ� നിർ�ാണം

1994 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) െവ�്േകാ�് കനാലിെ� നിർ�ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജലപാത േദശീയ ജലപാതയായി �ഖ�ാപി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� �റിസം, ഗതാഗത േമഖലകൾ�് ഊർ�ം പകരാൻ കഴി��
��ത ജലപാത യാഥാർ��മാ�വാൻ എെ��ി�ം തട�ം
നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി അടിയ�രമായി �ർ�ിയാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവളം-േഹാസ്�ർ�് ജലപാത

1995 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവളം �തൽ േഹാസ്�ർ�് വെര�� ജലപാത ഇനി എ� കിേലാമീ�ർ
�ർ�ീകരി�ാ�െ��ം ഈ പാതയിൽ എ� കിേലാമീ�ർ ��ിമ കനാ�കൾ
ആവശ��െ��ം അറിയി�ാേമാ; �സ് �ത ജലപാത എ�് �റ�െകാ��ാൻ
കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

േകാ��റം-േകാവളം ജലപാത ���ി

1996 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ��റം- േകാവളം ജലപാത�െട ���ി ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ��ത ജലപാത�െട ഭാഗമായി െച�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം ഇതിനാ�� ഫ�് എ�െന കെ��ാനാണ്
തീ�മാനി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ജലപാത�െട ആ�ളം കായൽ �തൽ േകാവളം വെര�� ഭാഗ�്
എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�ം എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി കിഫ്ബി �േഖന�ം മ�ം എ� �ക
അ�വദി�ി�െ��ം ��ത �ക എെ��ാം ���ികൾ�ാണ്
വിനിേയാഗി��െത�ം എസ് .പി .വി. ആയി ഏെത�ി�ം
നി�യി�ി�േ�ാെയ�ം ഇേ�ാൾ ���ികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ആ�ളം �തൽ േകാവളം വെര ജലപാത�െട ഭാഗമായ പാർവതി ��നാറിെ�
ഒ�വശ�് ൈസഡ് െ�ാ��ൻ വാൾ ഇ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ജലപാത�െട നിർ�ാണ�ിെ� ഭാഗമായി ൈസഡ് വാൾ
നിർ�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ് ) ഇെ��ിൽ തിരേ�റിയ കാരാളി-വ��ടവ് േറാഡിേനാട് േചർ�
��നാറിെ� ഭാഗം ൈസഡ് വാൾ ഇ�ാ�ത് അപകട സാധ�ത
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വർ�ി�ി��തിനാൽ ��ത വാൾ �ടി പ�തി�െട എ�ിേമ�ിൽ
ഉൾെ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േസവന�ൾ പരസ�െ����തി�� �വർ�നം

1997 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ വ��കളിെല േസവന�ൾ െപാ�ജന��െട അറിവിേല�ായി
പരസ�െ����തിന് എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് നട��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

സിംഗിൾ �ാ�സ് സർ�ിഫി��് അ�വദി��തി�� നടപടി

1998 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വിേദശ രാജ��ളിൽ േജാലിെച�വ�� മലയാളികൾ�് മേലഷ� േപാ��
രാജ��ളിെല ആ�കെള വിവാഹം െച��തിന് ഇവിെട വിവാഹിതരെ��
സാ��പ�ം അനിവാര�മാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അേപ�കർ ബ�െ�� തേ�ശ �ാപന�േള�ം റവന� വിഭാഗെ��ം
സമീപി�േ�ാൾ ത��െട േസവന��െട പ�ികയിൽ സിംഗിൾ �ാ�സ്
സർ�ിഫി��് ഇെ�� കാരണം പറ�് സാ��പ�ം നൽ��ിെ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം സാ��പ��ൾ നൽകാൻ സർ�ാർ തല�ിൽ ബ�െ��
വ��കൾ�് �മതല നൽ�� കാര��ിൽ വ��മായ ഉ�രവ് ഇറ�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

ഓവർസീസ് േകരൈള�്സ് ഇൻെവ�്െമ�് & േഹാൾഡിംഗ് ലിമി�ഡിെ� �വർ�നം

1999 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഉടമ�തയി�� ഓവർസീസ് േകരൈള�്സ് ഇൻെവ�്െമ�് &
േഹാൾഡിംഗ് ലിമി�ഡിെ� �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ; ഇവ�െട അ�ാരാ�
നിലവാര�ിൽ ഉ� െറ�് േ�ാ�് പ�തി�െട �വർ�നം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസികൾ�� േ�മപ�തികൾ

2000 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ �വാസികൾ�് േവ�ി നട�ിലാ�ി വ�� േ�മ
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പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി േ�മ പ�തികൾ

2001 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി ആവി�രി� പ�തികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് �വാസി േ�മേബാർഡ് നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �വാസികൾ�ായി ഏർെ���ിയ �വാസി ലാഭവിഹിത പ�തി
ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ; ��ത പ�തിയി�െട കിഫ്ബിയിേല�്
എ� �ക സമാഹരി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

േനാർ�ാ ��്സിെ� �ി�ിൾ വിൻ േ�ാ�ാം

2002 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േനാർ�ാ ��്സിെ� �ി�ിൾ വിൻ േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി ജർമനിയിൽ
ന�മാരായി െതരെ���െ��വ�െട അ�ിമ റാ�് ലി�് പ�ിക
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� േപരാണ് അ�ിമ റാ�് പ�ികയിൽ
ഉൾെ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് പ�ികയിൽ എസ്.സി/എസ്.�ി �ാതിനിധ�ം എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�രാവ� ത�ി�് േകസിൽ ആേരാപണ വിേധയ േലാക േകരള സഭയിൽ പെ���
സംഭവം

2003 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2022 �ണിൽ തി�വന��ര�് നട� േലാക േകരള സഭയിൽ �രാവ� ത�ി�്
േക�മായി ബ�െ��് ആേരാപണ വിേധയയായ വനിത പെ���തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; പെ���;

(ബി) ��ത വ��ി�് േലാക േകരള സഭയിേല�് �ണം നൽകിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ സർ�ാർ എെ�ാെ� അേന�ഷണ�ളാണ് നട��ത്;
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അേന�ഷണ�ിെ� കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ സേ�ളന��െട വിശദാംശ�ൾ

2004 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാക േകരള സഭ സേ�ളന�ൾ എ� �ാവശ�ം ഏെത�ാം
സമയ�ളിൽ നട�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ സേ�ളന�ിെല�ം �തിനിധികൾ ആെര�ാമായി��; ഇവെര
തിരെ���ാ�� മാനദ�ം എ�ായി��; ഇവർ ഏെത�ാം
��ാന�െള �ധിനിധികരി�് പെ���; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ സേ�ളന�ളി�ം ചർ� െച��ം ഉയർ�് വ��മായ ���ൾ
േ�ാഡീകരി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഓേരാ സേ�ളന�ി�ം ഉയർ�് വ�
ആവശ��ൾ എെ��ാമായി��; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ നിർേ�ശ�ളിൽ ഏെത�ാം നട�ാ�ിെയ�് സേ�ളനം തിരി��
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഓേരാ സേ�ളന�ി�ം എ�ാ വ��ക�മായി േചർ�് എ� �പ െചലവഴി�
എ�തിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ് ) േലാക േകരള സഭയിൽ വ� നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�
നിയമപരമായ ബാധ�തകൾ ഉറ�് വ���തിന് എെ��ി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േലാക േകരളസഭ

2005 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േലാക േകരളസഭയിൽ നാളി�വെര അംഗ�ളായവ�െട പ�ിക�ം ഏത്
േമഖലെയ �തിനിധീകരി�താെണ��� വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ; ഈ സഭയിൽ
നി�് വിരമി�വ�െട പ�ിക�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േലാകേകരള സഭ�മായി നാളി�വെര��ായി�� െചലവ്
എ�യാെണ�ം ഏതിന�ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) േലാക േകരളസഭ ആരംഭി�തി�േശഷം �വാസികൾ ൈകവരി� ഏ��ം
�ധാനേന�െമെ��് അറിയി�േമാ?

േലാക േകരള സഭ

2006 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻസർ�ാർ ആരംഭി� േലാക േകരള സഭ നാളി�വെരയായി എ� തവണ
�ടിയി�െ��ം ഓേരാ േലാക േകരള സഭയി�ം പെ���/അംഗ�ളായ
�വാസി മലയാളികൾ ആെര�ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ;
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(ബി) �ൻപ് നട� േലാക േകരള സഭകളിലായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ി��െത�ം അതിനായി എ� �ക �വാസികൾ നിേ�പി�െവ�ം
��ത പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി േലാക േകരള സഭയിൽ �േത�കമായി
എെ��ി�ം പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഓേരാ േലാക േകരള സഭയി�ം �വാസികൾ �േ�ാ�് വ� ആവശ��ൾ /
നിർേ�ശ�ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ; ആയതിൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ �തിനിധികൾ

2007 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ�െട ഒ�്, ര�്, ��് സേ�ളന�ളിൽ പെ���
�തിനിധിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭ സേ�ളന�ളിൽ �തിനിധികളായി െതരെ���െ�ടാ�
ഏെത�ി�ം വ��ികെള പെ���ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏ� സാഹചര��ിലാണ്
അ�കാരം പെ���വാൻ അ�വദി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

കലാപ�മം തട��തി�� നടപടികൾ

2008 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചില സംഘടനകൾ കലാപം ��ി�് രാ�ീയ �തെല��ിന്
നട�ിയതായി പറയെ��� �മ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ
നിർ�ീര�മാ��തിനായി സർ�ാർ നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചില സംഘടനകൾ െകാ���ികെള വിേദ�ഷ �ചരണ�ിനായി ഉപേയാഗി�
സാഹചര�ം ഉ�ായതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ചില സംഘടനകൾ ആരാധനാലയ�ൾ േക�ീകരി�് നട��
പരിശീലന പരിപാടിക�ം വർ�ീയ ഉദ്േബാധന��ം െപാ�സ�ഹ�ിൽ
ഉളവാ��തായി പറയെ��� ഭവിഷ��കെള�റി�് െപാ�ജന�െള
േബാധ�െ����തി�ം െപാ�ജനപ�ാളി�േ�ാെട ഇ�രം പരിശീലന-
ഉദ്േബാധന പരിപാടികൾ അവസാനി�ി��തി�മായി ��തൽ കാര��മമായ
�വർ�ന�ൾ ആ��ണം െച�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വർ�ി�വ�� മയ�മ��ിെ� ഉപേയാഗ�ം അ�വഴി ഉ�ാ�� അ�മവാസനക�ം

2009 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ െപാ�വി�ം വിദ�ാർ�ികളിൽ �േത�കി�ം വർ�ി�വ��
മയ�മ��ിെ� ഉപേയാഗ�ം, അ�വഴി ഉ�ാ�� അ�മവാസനക�ം
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് തട��തിന് �േത�കമായ
നടപടി�ം, വിദ�ാർ�ികളിൽ അവേബാധം ��ി��തിന് വി�ലമായ
കാ�യി�ം നട�ാൻ ആഭ��ര വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

�വജന സംഘടന �വർ�കെര മർദി� സംഭവം

2010 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി സ�രി� വിമാന�ിൽ െവ�് �ഖ� �തിപ� പാർ�ി�െട �വജന
സംഘടനാ �വർ�കെര മർദി� �ശ��ൾ �റ�വ��ായി പറയെ���
സാഹചര��ിൽ ഭരണപ� ��ണി കൺവീനർെ�തിെര േപാലീസ് േകസ്
എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ� വ��കൾ �കാരമാണ് േകസ് എ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മർ�ി�തായി പറയെ��� സംഭവ�ിേ�ൽ ലഭി� പരാതി �കാരം
അേ�ഹ�ിെനതിെര േകസ് രജി�ർ െച�് �ടർ നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണപ� ��ണി കൺവീനർെ�തിെര േകസ് രജി�ർ െച�ണേമാ എ�
വിഷയ�ിൽ േപാലീസ് നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
നിയേമാപേദശം എ�ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ട� നടപടി�് ശിപാർശ െച�് െകാ�ളള െ�ഷ�ൽ റിേ�ാർ�്

2011 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവർ� പീഡന നിേരാധന നിയമ�കാരം പ�നംതി�
ജി�യിെല ഏെത�ി�ം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ ബലാ�ംഗ ���ിന്
എതിെര�� വ��കൾ �ടി ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�് രജി�ർ െച�െ��ി��
ഏെത�ി�ം േകസിൽ അേന�ഷണ�ിൽ വീ� വ��ിയതായി ആേരാപി�
െകാ�് െഡപ��ി േപാലീസ് ���് റാ�ിേലാ േപാലീസ് ���് റാ�ിേലാ
ഉ� ഏെത�ി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െനതിെര വ��തല അ�ട� നടപടി�്
ശിപാർശ െച�് െകാ�ളള െ�ഷ�ൽ റിേ�ാർ�് പ�നംതി� ജി�ാ േപാലീസ്
േമധാവി 2021-ൽ സർ�ാരിേല�് സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ പ�നംതി� ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി ഏത് തീയതിയിലാണ് ഈ
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ; ഈ റിേ�ാർ�ിേ�ൽ
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?
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സ�ർ��ട�് േകസ് �തി�െട ആേരാപണ�ൾ അേന�ഷി��തിന് �േത�ക
അേന�ഷണ സംഘം

2012 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�ം ��ംബാംഗ�ൾ�ം എതിെര സ�ർ��ട�് േകസ് �തി
ഉ�യി� ആേരാപണ�ളിൽ �ഢാേലാചന ഉേ�ാെയ�് അേന�ഷി��തിന്
േവ�ി �േത�ക അേന�ഷണ സംഘെ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത അേന�ഷണ സംഘ�ിൽ ഉൾെ��ിരി��വർ
ആെരാെ�യാെണ�് ത�ിക അടി�ാന�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസിൽ �ിമിനൽ പ�ാ�ലം ഉ�തായി പറയെ���വെര സംബ�ി�്
ആഭ��ര വ��ിൽ �ത�മായ വിവര�ൾ ലഭ�മാേണാ; ആയ��കാരം �ിമിനൽ
പ�ാ�ല�� ആെര�ി�ം േമ�റ� അേന�ഷണ സംഘ�ിൽ
ഉൾെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അവ�െട േപ�ം ത�ിക�ം �ിമിനൽ
പ�ാ�ല�ം വ��മാ�േമാ?

സ�ർ� കട�് േകസിെല �തി�െട ആേരാപണം

2013 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർ� കട�് േകസിെല �തി �ഖ�മ�ി�ം ��ംബാംഗ�ൾ�ം എതിെര
നട�ിയ ആേരാപണ�ിെ� നിജ�ിതി ജന�െള േബാധ�െ����തിനായി
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ�തിെര �ഖ�മ�ി അപകീർ�ിേ�സ് ഫയൽ െച�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ��ത േകസിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ�ർ� കട�് േകസിെല �തി�െട ആേരാപണ�ൾ സംബ�ി� �ടർ
നിയമനടപടികൾ�ായി സർ�ാർ നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
നിയേമാപേദശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െടേ�ാ പാർ�ിൽ േകരളാ േപാലീസിെ� പ�തികൾ

2014 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െടേ�ാ പാർ�ിൽ �ൻ സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട ഭാര�
േജാലി െച�തായി പറയെ��� �ാപന�ിന് േകരളാ േപാലീസിെ�
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പ�തികളിൽ േനരിേ�ാ അ�ാെതേയാ പ�ാളി���ായി�േ�ാ; എ�ിൽ
പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിൽ ടിയാ�െട ഭാര� േജാലി െച�തായി പറയെ���
കാലയളവിൽ അവ�െട �ര��ം മ�മായി അധികമായി പതിെന� വനിതാ
േപാലീ�കാെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വനിതാ േപാലീ�കാ�െട
േപ�വിവര��ം അവർ�് േവ�ി അധികമായി െചലവഴിേ��ി വ� �ക�െട
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന വ�വസായ �ര�ാ േസനാ കമാൻഡ�് ഇ�മായി ബ�െ��്
േപാലീസ് ആ�ാനേ��ം സർ�ാരിേല�ം സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഉ�തായി പറയെ��� അഴിമതി�ം
സ�ജനപ�പാത�ി�ം െപാ�പണ �ർ�ി�െമതിെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അഖിേല�� സർ�ീസ് അ�ട� നടപടികൾ �കാരം �ൻ ഡി .ജി .പി െ�തിെര
അ�ട� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ിൽ വിശദാംശ��ം ടിയാനിൽ നി�ം
�ക ഈടാ��െ��ിൽ ആയത് ഗ��ളായാേണാ ഒ��വണ ആയാേണാ
വ�ലാ��ത് എ�ത് സംബ�ി� വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ?

അഴിമതി�ാരായ േപാലീ�േദ�ാഗ��െട പ�ിക

2015 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല േപാലീസ് ഓഫീസർമാെര അവർ
നട�ിയി�� അഴിമതി�െട സ�ഭാവ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ പ�ികെ���ി
തരം തിരി�ക��ാേയാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെതാെ� ഇന�ളിലായാണ് േപാലീസ് ഓഫീസർമാെര തരം
തിരി�ി��ത്; എെ�ാെ� മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് ഇ�കാരം
പ�ിക ത�ാറാ�ിയി��ത്;

(സി) ഓേരാ പ�ികയി�ം ഉൾെ��ി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാ�െട എ�ം ത�ിക
തിരി�് ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികയിെല ഓേരാ ഇന�ി�ം ഉൾെ��ി�� സം�ാനതല ഉേദ�ാഗ��െട
േപര് വിവര�ൾ തരംതിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

േഗാൾഡ് പാലസ് �വ�റി നിേ�പ ത�ി�്

2016 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ���ാടി േക�ീകരി�� േഗാൾഡ് പാലസ് �വ�റി
നിേ�പ ത�ി�് സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാണ്; ത�ി�ിന്
ഇരയായവർ�് നീതി ലഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;



27 of 121

(ബി) ��ത ത�ി�ിന് ഇരയായവർ സമരം നട��തിനിെട ആ�മി�െ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ���ാർെ�തിെര ഏ� തര�ി��
അേന�ഷണമാണ് നട��ത്; വിശദമാ�േമാ?

കാണാതായ ��ിക�െട എ�ം

2017 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാലയളവിൽ കാണാതായ ��ിക�െട
എ�ം വർഷം തിരി�ം ജി� തിരി�ം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതിൽ െപൺ��ിക�െട�ം
ആൺ��ിക�െട�ം എ�ം �േത�കം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ികെള ക�കി�ാ� േക�കളിൽ ഏെത�ി�ം സാഹചര��ിൽ േപാലീസ്
അേന�ഷണം അവസാനി�ി�ാ�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇ�രം േക�കളിൽ
��ിക�െട ര�ിതാ�ൾ�് േരഖാ�ലം മ�പടി നൽകാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

2018 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിൽ ഉൾെ�� കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷെ� �തിയ
െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

വീ�ിൽ നി�ം സ�ർണ�ം പണ�ം അപഹരി�താ�� പരാതി

2019 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപ�ർ�ട േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽ േപാലീസ് കാവൽ ഉ�ായി��
വീ�ിെല അലമാരയിൽ ��ി�ി�� സ�ർണ�ം പണ�ം
അപഹരി�തായി�� പരാതിയിൽ ൈ�ം�ാ�് �േത�ക അേന�ഷണ
സംഘം അ�െ� െ�ാേബഷണറി എസ്.ഐെയ �തിയാ�ി േകാടതിയിൽ
റിേ�ാർ�് സമർ�ി� സംഭവ�ം ഇത് സംബ�ി� 18.06.2022-െല
പ�വാർ��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ത�കൾ എസ്.എ�്.ഒ.േയാട് ച�വി��മായി ��ി�ാൻ നിർേ�ശി�
അ�െ� സി.ഐ.െ�തിെര അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ആയതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ സർ�ീസിൽ നി�ം വിരമി� അ�െ� േപ�ർ�ട
സി.ഐ.െ�തിെര ടിയാൻ സർ�ീസിൽ ആയി�� കാല�് ��തര
അ�ട�നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഏെതാെ�
ഉ�രവ് �കാരമാണ് ടിയാൾെ�തിെര അ�ട�നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��ത്
എ�ം ഏെതാെ� ����െട േപരിൽ ആണ് അ�ട� നടപടി േനരി�ത്
എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ം അഴിമതി േകസ് അേന�ഷി�ാൻ വ� വിജിലൻസ് ഉേദ�ാഗ�െര
ക�ഡിയിെല��തിന് ടിയാെന സർ�ീസിൽ നി�ം സെ�ൻഡ്
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െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഇ) സർ�ീസി�� കാല�് അ�ട�ലംഘനം നട�ിയതിന് ശി�ണനടപടികൾ
ഏ�വാ�ിയ�ം കള�ിത പ�ാ�ല���മായ ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� ഈ
േകസിെല പ�് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട��തിന് ആഭ��ര വ��്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ് ) ഈ േകസിെല യഥാർ� �തികെള കെ���തിന് അേന�ഷണ�ിനായി
�തിർ� ഐ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ�െന നിേയാഗി�േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

വിസിൽേ�ാവർമാെര സംര�ി�ാൻ നടപടി

2020 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ വ��ിേലാ സ�കാര� �ാപന�ിേലാ നിയമവി��മായി
സംഭവി�� കാര��ൾ അധികാരികെള അറിയി��വെര (വിസിൽ േ�ാവർ)
സംര�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിസിൽേ�ാവർമാെര സംര�ി�ാൻ �തിയ നിയമ നിർ�ാണം നട�ാൻ
ത�ാറാ�േമാ;

(സി) വിസിൽേ�ാവർമാെര പീഡി�ി��തായ സംഭവ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പ��രിൽ ��ിമ രസീ��ാ�ി െതരെ���് ഫ�ിൽ അ�പത് ല�ം
ത�ിെയ� ആേരാപണം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ഇ) ജന�ളിൽ നി�ം പിരി�� പണം വ��ികൾ അപഹരി��ത്
നിയമവി��മായതിനാൽ പ��ർ ര�സാ�ി സഹായ ഫ�് അപഹരി�
േകസിൽ അേന�ഷണം നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ��ർ ഫ�്  ത�ി�്

2021 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പ��രിൽ 2021 -െല നിയമസഭാ െതരെ���് ഫ�്, ഏരിയ ക�ി�ി ഓഫീസ്
െക�ിട നിർ�ാണ ഫ�്, ധനരാജ് ര�സാ�ി സഹായ ഫ�് എ�ിവയിൽ
നി�ം പണം തിരിമറി നട�ിയതായി േപാലീസിന് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ജന��െട ൈക�ിൽ നി�ം പിരി� പണം ത�ി�് നട�ിയതായി
പറയെ��� സംഭവ�ിൽ േപാലീസ് േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ േകസിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;
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(ഡി) ഇെ��ിൽ േകസ് എ��ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�കൾ�് ഉേദ�ാഗ�ളിൽ പരിഗണന

2022 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സർ�ിഫി��് ഉ�വർ�് സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ളിൽ
�േത�ക പരിഗണന നൽ�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

�ഴൽ�ണ േകസ്

2023 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2021 -ൽ നട� നിയമസഭാെതരെ���് അ�ിമറി�ാൻ ല��മി�് �ഴൽ�ണം
കട�ിയ േകസിൽ ഒ� ��ഖ രാ�ീയ ക�ി�െട ഉ�ത േനതാ��െട പ�്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകസ് സംബ�ി�് എെ��ാം അേന�ഷണമാണ് ഇേ�ാൾ
നട��െത�് അറിയി�ാേമാ; അേന�ഷണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസിൽ ഇ�വെര ആെരെയ�ാം േചാദ�ം െച�ി�െ��ം ആർെ��ാം
അേന�ഷണ സംഘം േനാ�ീസ് അയ�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) രാജ��ിെ� സാ��ികനില അ�ിരെ���� ��ത ���ത��ിെനതിെര
െമെ�േപാ�് നയമാണ് സ�ീകരി��െത� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീ �ര� ഉറ� വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

2024 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാനസിക-ശാരീരിക പീഡനം �ലം ആ�ഹത�യിേല�്
നയി�െ��� �ീക�െട എ�ം വർ�ി�് വ�� കാര�ം പരിേശാധനാ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് കഴി� ഒ� വർഷ�ി��ിൽ ഭർ� �ഹ�ിെല പീഡന�മായി
ബ�െ��് എ� േക�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�െ�� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ
നൽകാേമാ;
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(സി) �ീധന മരണ�ൾ ഇ�ാതാ��തി�ം �ീ �ര� ഉറ� വ���തി�ം
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ിര��ിയിൽ േപാേ�ാ േകാടതി

2025 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി േപാേ�ാ േകാടതികൾ ആരംഭി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�യിൽ ��തൽ േപാേ�ാ േക�കൾ ൈകകാര�ം െച��ത്
കാ�ിര��ി ഡി.ൈവ.എസ്.പി.�െട അധികാരപരിധിയിൽെ�� േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിലാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ േപാേ�ാ േകാടതികൾ അ�വദി�േ�ാൾ കാ�ിര��ി േകാർ�്
േകാം��ിൽ ഒ� േപാേ�ാ േകാടതി അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�േമാ?

�ീകൾെ�തിരായ ���ത��ൾ

2026 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2006 �തൽ നാളി�വെര �ീകൾെ�തിെര�� ���ത��ൾ തട��ത്
സംബ�ി�് എെ��ാം നയ�ളാണ് �പീകരി�ി��ത് എ�ം ഏെതാെ�
സർ�ാ�ക�െട കാലഘ��ിലാണ് ��ത നയ�ൾ �പീകരി�ത് എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീകൾെ�തിരായ ���ത��ൾ തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
േമൽ�റ� ഭരണ കാലഘ��ളിൽ സ�ീകരി�ി��ത്; അതിനായി
�റെ��വി�ി�� ഉ�ര�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ നയ��െട�ം നടപടിക�െട�ം അടി�ാന�ിൽ �പീകരി�െ��
പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം അത് സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പകർ�ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� ഓേരാ �ീ�ര�ാപ�തി�െട�ം ഇ�വെര�� �വർ�ന-
വിശകലന റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േമൽ�ചി�ി� പ�തികളിൽ ഇേ�ാൾ നിലവിലി�ാ�വ ഏെത�ം അതിെ�
കാരണ�ം വ��മാ�േമാ?

നടി ആ�മി�െ�� േകസിെ� �ടർനടപടികൾ

2027 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നടി ആ�മി�െ�� േകസിൽ രാജിവ�കേയാ േകസിൽനി�് പി�ാ�കേയാ
െച�ി�� പ�ിക് േ�ാസിക��ർമാ�െട എ�ം അറിയി�ാേമാ;
പി�ാറിയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;
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(ബി) അവസാനമായി െ�ഷ�ൽ പ�ിക് േ�ാസിക��ർ രാജിവ� തീയതി
അറിയി�േമാ; �തിയ പ�ിക് േ�ാസിക��െറ നിയമി�ണെമ�്
ആവശ�െ��് അതിജീവിത സർ�ാരിന് അേപ� സമർ�ി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ
അേപ� നൽകിയ തീയതി അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ അേപ� ലഭി�തി�േശഷം സർ�ാർ െ�ഷ�ൽ പ�ിക് േ�ാസിക��െറ
നിയമി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ിൽ നിയമന�ി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �സ് �ത േകസിൽ അഭിഭാഷകർ െതളിവ് നശി�ി�തായി അേന�ഷണസംഘം
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അഭിഭാഷകർെ�തിെര േകെസ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) അേന�ഷണ�ിന് േമൽേനാ�ം വഹി�ി�� ഉേദ�ാഗ�െന തൽ�ാന�
നി�ം മാ�ിയത് �തിഭാഗം വ�ീലിന് േനാ�ീസ് നൽകിയ ഘ��ിലാെണ�
ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ; ഇ�മായി ബ�െ��് അതിജീവിത
സർ�ാരിന് പരാതി നൽകിയി�േ�ാ ;എ�ിൽ അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െന
മാ��തി��ായ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(എഫ് ) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണം അ�ിമറി�െ���താ�ം �ശ��ൾ
േചാർ�താ��� ആേരാപണ�ിേ�ൽ അതിജീവിത സർ�ാരിന് പരാതികൾ
സമർ�ി� തീയതികൾ അറിയി�േമാ; ഈ പരാതികളിേ�ൽ സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ? ;

(ജി) ഈ പരാതികളിൽ േമൽ നടപടി എ���തിൽ വലിയ കാലതാമസം
ഉ�ായി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�ിൽ കാലതാമസ�ി��
കാരണ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�ീ �ര�

2028 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീധനം എ� വിപ�ിെന േനരിടാൻ സാ�ഹികമായ ഇടെപടൽ
ശ�മാ�� കാര��ിൽ നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീപീഡനം തട��തി�ം �ീ �ര� ഉറ�വ���തി�മായി നിയമ�ൾ
കർശനമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീകൾെ�തിരായ ���ത��ളിൽ േവഗ�ിൽ നീതി ലഭ�മാ��തിനായി
�േത�ക േകാടതികൾ പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീ�ര� ഉറ�വ���തിന് ൈ�ം മാ�ി�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ജനകീയ
ക�ാ�യിൻ സംഘടി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര� �ൻനിർ�ി നട�ിലാ�� പ�തികൾ

2029 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര� �ൻനിർ�ി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ദളിത് ബാലിക�െട ��ഹ മരണം

2030 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ിയിെല ശബരി ബാലികാ സദന�ിൽ �ര��നിൽ എ� ദളിത് ബാലിക
��ഹ സാഹചര��ിൽ മരണെ���മായി ബ�െ��് ബാലികാ സദനം
നട�ി�കാ�െട പ�് ഉൾെ�െട അേന�ഷണ വിേധയമാ�ി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �വർ�ി�� ബാലികാ സദന�ളിെല അേ�വാസികൾ�്
േനെര�� പീഡന��ം വർ�ി�വ�� ��ഹ മരണ��ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതിെനതിെര സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

��ാ ആ�മണ�ൾ

2031 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ാ ആ�മണ�ൾ വർ�ി� വ��ത് തടയാൻ കഴിയാതായ
സാഹചര�ം എെ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ, എ�ിൽ എ�ാണ് കാരണെമ�്
വ��മാ�േമാ, ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് സം�ാന�് നട�ി��
��ാ ആ�മ��െട�ം െകാ�െ��ി��വ�േട�ം പരിേ��വ�െട�ം അറ�്
െച� �തിക�െട�ം ഇനി അറ�് െച�ാ��വ�െട�ം എ�ം ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏകേദശം എ� ��ാ സംഘ�ൾ �വർ�ി��െ��ം ��ാ
�വർ�ന�ളിൽ സജീവമായവ�െട എ�െമ�െയ�ം അറിയി�േമാ; 'കാ�'
�മ�ാൻ അധികാരെ�� സമിതി �ത�മായ ഇടെപടൽ നട��ിെ��
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; കാ� �മ��തിന് േപാലീസിന് അധികാരം
നൽകണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�്
സർ�ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

േറാഡ് അപകട�ൾ

2032 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ�� കാല�് സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ം ൈബ�് േറസിം�ം കാർ
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േറസിം�ം നട���ം അേതാെടാ�ം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ൈ�വർമാർ
ബേ�ാടി�് ൈബ�് യാ��ാെര മനഃ�ർ�ം അപകടെ���ിയ�ം സ�കാര�
വാഹന��ം ചര�് േലാറിക�ം അപകട��ാ���ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവർെ�തിെര കർശന നടപടികൾ�ം ആവശ��െ��ിൽ കർശന ശി�
ഉറ�വ��ാ�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ കാലയളവിൽ നട� വാഹന അപകട��േട�ം അവ �ല��
മരണ��േട�ം കണ�് മാസം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� ഒ� വർഷ�ാലയളവിൽ എ� കാൽനടയാ��ാർ�്
അപകട��ായിെയ�ം മരണെ��വർ എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��ാർ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ നി�ം ഔേദ�ാഗിക വിവര�ൾ േചാർ� സംഭവം

2033 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ നി�ം ഔേദ�ാഗിക വിവര�ൾ േചാർ�
സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം �ർ�ിയായി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) അേന�ഷണ�ിൽ ���ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർ ആെരാെ�െയ�്
കെ��ിയി�േ�ാ;അറിയി�േമാ?

ക�വം േപാലീസ് േ�ഷൻ നിർ�ാണ�ി�� �ലം ഏെ���ൽ

2034 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�വം േപാലീസ് േ�ഷൻ
നിർ�ാണ�ിനായി വനം വ��ിെ� �ലം ഏെ����തിന് ആഭ��ര വ��്
സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലേമെ���ൽ േവഗ�ിലാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷന് സ��ം െക�ിട�ം മിക� വാഹന��ം

2035 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� മാരായ��ം േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി
�തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; ആയതിെ�
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല മലേയാര, �ാമീണ േമഖലകളി��
േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ ആവശ�മായ െമയി�നൻസ് നട��തി�ം �തിയ
വാഹന�ൾ അ�വദി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��ം േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

2036 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) േശാച�ാവ�യി�� ��ം േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ�
�ർ�ീകരണ�ിന് അ�വദി�െ�� എം.എൽ.എ. ഫ�് അപര�ാ�മായതിനാൽ
�ാൻ ഫ�് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഇനി�ം എ� �ക �ടി േവ�ി വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

തി�ര�ാടി േപാലീസ് േ�ഷൻ നവീകരണം

2037 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി േപാലീസ് സ് േ�ഷൻ നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഉയർ�
അഴിമതി ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ല�ം �പ�െട നവീകരണമാണ് തി�ര�ാടി േപാലീസ് സ് േ�ഷനിൽ
നട�െത�് അറിയി�ാേമാ; ഏെത�ാം ���ികൾ നട�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് പിടിെ��� െതാ�ി മണൽ ��ത ���ികൾ�്
ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി��ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;
നവീകരണ�ിന് േ�ഷൻ പരിധിയിെല വിവിധ േഷാ�കളിൽ നി�ം പണം
നൽകാെത സാധന�ൾ വാ�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േപാലീസിന് പാരിേതാഷികമാേയാ, സ് േപാൺസർഷി�ിേലാ നിർ�ാണ
���ികൾ നട�ാൻ അ�മതി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; എ�ിൽ
അ�ര�ിൽ ഏെത�ാം േപാലീസ് സ് േ�ഷ�കളിൽ ഇ�രം നവീകരണ
���ികൾ നട�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ; അ�രം കാര��ൾ�് േന�ത�ം
നൽകിയ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ വിഷയ�ിൽ ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാൻ�ടി േപാലീസ് േ�ഷേനാട�ബ�ി�� അമിനി�ി െസ�ർ

2038 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െപാൻ�ടി േപാലീസ് േ�ഷേനാട�ബ�ി�് കഴി� വർഷം ഉദ്ഘാടനം
നട�ിയ വിേനാദസ�ാരികൾ�ാ�� അമിനി�ി െസ�ർ (െഫസിലിേ�ഷൻ
േക�ം) �റ�് �വർ�ി�ാതിരി�ാ�� കാരണം എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇവിെട വിേനാദസ�ാരികൾ�ായി
ഒ��ിയി��ത്; ഇതിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�ായി എ� �പയാണ്
െചലവഴി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാരാ�കൾ പരിഹരി�് വിേനാദസ�ാരികൾ�ായി ഇത് എ�് �റ�
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െകാ��ാൻ സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��ി േപാലീസ് കാ�ീൻ

2039 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കേളാ� േചർ� നട�ിയി��
ക�ാ�ീ�കൾ നിർ�ലാ�ിയതിെ� കാരണ�ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ാ�ീ�കളിൽ ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട ഓഫീസിൽ നി�ം
ആരംഭകാലം �തൽ വാർഷിക ഓഡി�് നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
ഉെ��ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ിൽ ഓഡി�്
നട�ാതി��തിെ� ഉ�രവാദി ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ാൻറീ�കൾ ജി�ാ േപാലീസ് െസാൈസ�ിയിൽ നി�ം േലാ�കൾ
എ��ി�േ�ാ എ� വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ േലാ�കൾ
തിരി�ട�ാെതയി��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േലാ�കൾ തിരി�ട�ാ�തിന് ആരാണ് ഉ�രവാദിെയ�ം അവർെ�തിെര
എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നവീകരണം

2040 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��വാ�ർ മ�ല�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നവീകരണ�ിൽ
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2022-23 ബജ�ിൽ ഉൾെ���ിയ ചാവ�ാട് േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��വാ�ർ നിേയാജക മ�ല�ി�ൾെ�� �ലസൗകര�മി�ാ��ം
ആവശ��ിന് ക�ാർേ��കൾ ഇ�ാ��മായ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

െടേ�ാപാർ�ിെല ക�നി�െട �ര��ായി േപാലീസ് േസന

2041 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ െപാലീസ് േമധാവി�െട ഭാര� േജാലി െച�ി�� െടേ�ാപാർ�ിെല
ക�നി�െട �ര��ായി േപാലീസ് േസനയിൽ നി�ം അനധി�തമായി
ആ�കെള �ര�ാ ഡ��ി�ായി നിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�കാരം
എ�േപെര എ� കാലയളവിേല�ാണ് നിേയാഗി�ത്;ഇത് സംബ�ി�
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ത് ആരാണ്;അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േമൽ�റ� നടപടി �ലം ഉ�ായ േകാടിക�െട ബാധ�ത തീർ��ത്
സംബ�ി�് ഡിജിപി ആഭ��ര വ��ിന് ക�് നൽകിയി�േ�ാ; ��ത
ക�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) അനധി�തമായി േപാലീസ് േസനെയ �ര�ാ ഡ��ി�് നിേയാഗി� ബാധ�ത
വ��ി െവ�ത് സംബ�ി� പരാമർശി�� എസ്. ഐ .എസ്. എഫ്  െ�
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ബാധ�ത �ൻ ഡി ജി പി യിൽ നി�ം ഈടാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െപ�വ�ാ�ഴിയിെല േക� റിസർവ് േപാലീസ് ബ�ാലിയെ� �വർ�നം

2042 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േപരാ� മ�ല�ിെല ച�ി��ാറ പ�ായ�ിെല െപ�വ�ാ�ഴിയിൽ േക�
റിസർവ് േപാലീസിെ� ഏെത�ി�ം ബ�ാലിയൻ �വർ�ി��േ�ാ; എ�ിൽ
എ� വർഷമായി �വർ�ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇറിേഗഷൻ വ��ിെ� ൈകവശ�� എ� ഏ�ർ �മിയാണ് ��ത
ബ�ാലിയ�േവ�ി വി�െകാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; പാ��രാറിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് ഈ �മി വി�നൽകിയെത�ിൽ ഇതിെ� വ�വ�കൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാ��രാർ പാലി�െ��ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ടി �മി തിരിെ����തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ��ത �മി വി�നൽകിയെത�്
വ��മാ�ാേമാ; ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;?

അഴിമതി ആേരാപണ�ൾ �നരേന�ഷി��തിന് നടപടി

2043 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെല ഏെതാെ� മ�ിമാർ�ം ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ�ർ�െമതിെരയാണ് അഴിമതിയാേരാപണ�ൾ ഉയർ�് വ�ി�ളളത്;
ആേരാപണ�ൾ എെ��ാമായി��; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരിൽ ആർെ�ാെ� എതിെര വിജിലൻസ് അേന�ഷണം നട��െവ�ം
ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് വിജിലൻസ് ഉൾെ�െട�ളള സർ�ാർ
സംവിധാന�ൾ ഉപേയാഗി�് അഴിമതി േക�കൾ േത�മായ്�് കള�വാൻ �മം
നട�ിയതായി പറയെ��� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
അഴിമതി ആേരാപണ�െള�ാം �നരേന�ഷി��തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ�ൾ േക�ീകരി�് േപാലീസ് നട�� �വർ�ന�ൾ

2044 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമാൈബൽ േഫാണിന് അടിമെ��� ��ികെള അതിൽ നി�്
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േമാചി�ി��തിനായി സം�ാന�് േകരള േപാലീസ് നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ൾ േക�ീകരി�് േകരള േപാലീസ് നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ജനറൽ എ�ിക��ീവ് �ാ�് സബ് ഇൻെ���െട ത�ിക

2045 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസിൽ ജനറൽ എ�ിക��ീവ് �ാ�് സബ് ഇൻെ��ർ
ത�ികക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ നിലവിൽ േജാലി െച�വ��വ�െട എ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിൽ േനരി�ം �േമാഷൻ വഴി�ം നിയമനം ലഭി�വ�െട
ജി�തിരി�� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

2046 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിൽ നി�ം വിവിധ വ��കളിേല�് ആ�ിത നിയമന�ിന്
അേപ� നൽകിയവ�െട അേപ� പരിഗണി��തിെല കാലതാമസം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി��തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരിെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�് വ��കളിൽ ആ�ിത നിയമനം ഒ� വർഷ�ി��ിൽ നട�േ�ാൾ
ആഭ��ര വ��ിൽ ആ�ിത നിയമനം ൈവ��തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആഭ��ര വ��ിൽ നി�ം ആ�ിത നിയമന�ിന് അേപ� നൽകിയവ�െട
ലി�് നൽകാേമാ?

േ�ാസിക��ർമാ�െട ഒഴി�നിക�ാൻ നടപടി

2047 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിജിലൻസ് േകാടതികളി�ം ൈ�ബ�ണ�കളി�ം േകസ് നട�ാൻ
േ�ാസിക��ർമാർ നിലവിൽ ഇ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� നാല് വിജിലൻസ് േകാടതികളിൽ വിചാരണ നട�ാൻ
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േ�ാസിക��ർമാർ ഇ�ാ�തിെന�ടർ�് േക�കൾ െക�ി�ിട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നാ� േകാടതികളിേല�ായി നാ�േപെര നിയമി��തിനായി 20 േപ�െട പ�ിക
ത�ാറാ�ിെയ�ി�ം സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ാ�തിെന�ടർ�്
നിയമനം ൈവ��തായ ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

��പറ�് മജിേ��് േകാടതി നിർ�ാണം.

2048 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കൺ��ൻ േകാർ�േറഷൻ �േഖന ��പറ�ിൽ നിർ�ി�� മജിേ��്
േകാടതി സ��യ�ിനായി സർ�ാർ അ�വദി� 25 േകാടി �പ അ�വദി�ി�ം
നിർ�ാണ ���ി ആരംഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത്
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് തട�ം വ��ം നിലവി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�േമാ?

���ാട് �ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതി ആരംഭി��തി�� നടപടി

2049 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാട് �തിയ �ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതി അ�വദി��തിനായി
ൈഹേ�ാടതി�െട �ൻഗണനാ ലി�ിൽ ഉൾെ��ി�ം സർ�ാർ നടപടി
സ�ീകരി�ാ�തിനാൽ �വർ�നം ആരംഭി�വാൻ സാധി�ി�ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാടതി യാഥാർ��മാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

���ാട് �തിയ �ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതി

2050 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാട് �തിയ �ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതി അ�വദി��തിനായി
ബ�.ൈഹേ�ാടതി�െട �ൻഗണനാ ലി�ിൽ ഉൾെ��ി�ം സർ�ാർ നടപടി
സ�ീകരി�ാ�തിനാൽ �വർ�നം ആരംഭി�വാൻ സാധി�ി�ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ൻസിഫ് -മജിേ��് േകാടതി അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ
അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േപാേ�ാ േകാടതികളിൽ ��തൽ ത�ികകൾ ��ി��തിന് നടപടി
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2051 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� േപാേ�ാ േകാടതികൾ �വർ�ി���്; പ�ിക
നൽകാേമാ; �തിയ േകാടതികൾ �ട�ാൻ പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപാേ�ാ അതിേവഗ േകാടതികളിൽ ആവശ��ിന് �ിരം
ജീവന�ാരിെ��കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് പരിഹരി�ാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാേ�ാ േക�കൾ േപാ�� ��തര സ�ഭാവ�� േക�കൾ ൈകകാര�ം
െച�� േകാടതികളിൽ േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��്, ൈട�ി�് േപാ��
ത�ികകളിൽ കരാറടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാെര നിയമി��ത്
അഭികാമ�മാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േപാേ�ാ അതിേവഗ േകാടതികളിൽ ��തൽ ത�ികകൾ ��ി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

റാ�ി �ഡീഷ�ൽ േകാം��് നിർ�ാണം

2052 �ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിൽ റാ�ിയിെല േകാടതികൾ�് അ�വദി� �ഡീഷ�ൽ
േകാം��് നിർ�ാണ�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം പി.ഡ��.ഡി. (െക�ിട വിഭാഗം) വഴി സമയബ�ിതമായി
�ർ�ിയാ�വാൻ സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; െക�ിട
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�വാൻ എെ��ി�ം തട���തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ?

ഉ�ള ഫയർ േ�ഷന് െക�ിടം

2053 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�ള ഫയർ േ�ഷന് േവ�ി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് അ�വദി� �മി�െട
ൈകവശാവകാശം വ��ിന് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഫയർ േ�ഷന് േവ�ി എ� െസ�് �മിയാണ് അ�വദി�ി�ളളത്; അ�വദി�
വർഷം, സർ�ാർ ഉ�രവിെ� പകർ�് ഉൾെ�െട വിശദവിവര�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �മിയിൽ ഫയർ സ് േ�ഷൻ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് എ�് തട�മാണ്
നിലവി��െത�ം ആയത് എേ�ാൾ പരിഹരി�ാൻ കഴി�െമ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട�ിന് ബജ�ിൽ �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദ
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം എേ�ാൾ �ട�ാൻ കഴി�െമ�്
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വിശദമാ�േമാ?

പ��ർ ഫയർ & റസ്ക� േ�ഷനിൽ �ാഫ് ക�ാർേ��്

2054 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ ഫയർ & റസ്ക� േ�ഷനിൽ �ാഫ് ക�ാർേ��്, വി�മ �റി എ�ിവ
നിർ�ി��തി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�ായി
സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ േവഗ�ിൽ ഭരണാ�മതി നൽകാൻ ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിടം

2055 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ കഴി� ബഡ്ജ�ിൽ �ക അ�വദി�ി�� പ�ാ�ി ഫയർ
േ�ഷെ� െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് �മി ലഭ�മാ�� നടപടിക�െട
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിൽ ഫയർ & റസ്ക� േ�ഷൻ

2056 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫയർ & റസ്ക� േ�ഷൻ അ�വദി��ത് സംബ�ി�്
എെ��ി�ം മാനദ��ൾ നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) KSIDC യിെല നിരവധി വ�വസായ ശാലകൾ, നിര�രം അപകടം സംഭവി��
കരിയാ�ംപാറ വിേനാദസ�ാര േക�ം, ക�യം ഡാംൈസ�്, െവ�െ�ാ�
ഭീഷണി േനരി�� �ഴേയാര ജനധിവാസ േക��ൾ എ�ിവ ഉൾെ���
ബാ�േ�രി മ�ല�ിൽ ഫയർ&റസ്ക� േ�ഷൻ അത�ാവശ�മാെണ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ആല�ർ ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

2057 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിെ� നിലവിെല �ിതി
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഫയർ േ�ഷൻ നിലവിൽ �വർ�ി�െകാ�ിരി�� െക�ിട�ിെ�
േശാചനീയാവ� പരിഗണി�് �തിയ െക�ിടം പണിതീ�ം വെര
വാടകെ��ിട�ിേലാ മ�് സർ�ാർ െക�ിട�ിേലാ ഫയർ േ�ഷൻ
�വർ�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?
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എ�േമലി ഫയർ േ�ഷന് െക�ിടം

2058 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ലഭി� എ�േമലി ഫയർ േ�ഷന് െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി
�ലം ഏെ���� നടപടി�മ�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലം ഏെ����ത് �ർ�ിയാ�ി ഫയർ േ�ഷെ� �വർ�നം
ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല േത�ി�ല�് ഫയർ േ�ഷൻ

2059 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജക മ�ല�ിൽ േത�ി�ലം േക�ീകരി�് ഫയർ േ�ഷന്
അ�മതി നൽ��തി�ളള ഫയൽ �നഃപരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ��ത �ലം വ�വസായ �ാപന�ൾ, �ണിേവ�ി�ി, വിമാന�ാവളം എ�ിവ
ഉൾെ�െട അതീവ �ര�ാ �ാധാന��� നിരവധി �ാപന�ൾ
�ിതിെച�� �േദശെമ� നില�് ഫയർ േ�ഷന് അ�മതി
നൽേക�താെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) വ��് തല�ിൽ അട��� ശിപാർശകൾ എ�ാം ലഭ�മായ ��ത ഫയർ
േ�ഷന് അ�മതി നൽ�� കാര�ം അ�ഭാവ�ർ�ം പരിഗണി�ാേമാ?

ഹരി�ാട് ഫയർ േ�ഷെ� െക�ിട നിർ�ാണം

2060 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബഡ്ജ�ിൽ എ�ിേമ�് �ക�െട 20% അ�വദി�ി�� ഹരി�ാട് ഫയർ േ�ഷെ�
െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് െപാ�മരാമ�് വ��് സമർ�ി� എ�ിേമ�ിന്
നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഹരി�ാട് ഫയർ േ�ഷൻ ഇേ�ാൾ �വർ�ി�� വാടക െക�ിട�ിൽ നി�ം
മാറാൻ നിർബ�ിതമായിരി�� സാഹചര��ിൽ ��ത ���ി�്
അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ഫയർ ആൻഡ് റസ്ക� േ�ഷ�കൾ

2061 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ എ� ഫയർ ആൻഡ് റസ്ക� േ�ഷ�കൾ
�വർ�ി��െ��് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയർ േ�ഷ�കൾ ഏത് വർഷമാണ് പണി കഴി�ി�െത�ം
നിർ�ാണ�ിനായി െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം േ�ഷൻ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) �വർ�നം ആരംഭി�തിന് േശഷം നാളി�വെര ഇവ�െട �ന��ാരണ
�വർ�ന�ിന് െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�് േ�ഷൻ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവയിൽ േശാചനീയാവ�യി�� െക�ിട�ൾ ഏെതാെ�; അവ�െട
�നർനിർ�ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ �തിയ ഫയർ ആൻഡ് റസ്ക� േ�ഷ�കൾ
നിർ�ി�ാൻ െ�ാേ�ാസ�കൾ ഉേ�ാെയ�ം ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ്
ഇവ �ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െന���ം അ�ിശമന േസന ഓഫീസ്

2062 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െന���ം അ�ിശമനേസനാ വിഭാഗം ഓഫീസിനായി െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് റവന� വ��ിൽ നി�ം �ലം ൈകമാറി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� ��ത �ാപന�ിന് സ��ം െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; െക�ിടം പണി��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

എ�മെ��ി �േദശ�് �റ� ജയിൽ

2063 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ം�ളം മ�ല�ിൽ എ�മെ��ി �േദശ�് �റ� ജയിൽ ആരംഭി��ത്
സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��ത്?

പേരാൾ അ�വദി�െ�� തട�കാ�െട വിവരം

2064 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ �ടർ�് ആെക എ� തട�കാർ�് പേരാൾ
അ�വദി�ി�െ��ം ഏെത�ാം ജയി�കളിൽ ഉ� തട�കാർ�ാണ് പേരാൾ
അ�വദി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ; അതിൽ പേരാൾ കാലാവധി കഴി�ി�ം
തിരിെക എ�ാ�വ�െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ; തിരിെക എ�ാ�വരിൽ
െകാലപാതക േക�കളിെല �തികൾ, രാ�ീയ തട�കാർ എ�ിവ�െട എ�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് പേരാൾ അ�വദി�വ�െട
എ�ം അറിയി�ാേമാ; അതിൽ െകാലപാതക േക�കളിെല �തികൾ, രാ�ീയ
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തട�കാർ എ�ിവ�െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഏ��ം ��തൽ പേരാൾ ദിന�ൾ
അ�വദി�െ��വ�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പേരാൾ ദിനം കഴി�ി�ം തിരിെക എ�ാ� �തിക�െട കാര��ിൽ എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ ജയി�കളിെല ആം�ലൻസ് സംവിധാനം

2065 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ ജയി�കളിൽ അടിയ�ര ആവശ��ൾ�്
ഉപേയാഗി��തിനായി ആം�ലൻസ് സൗകര�ം ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ാ
ജി�ാ ജയി�കളി�ം സ��മായി ആം�ലൻസ് സൗകര�ം ലഭ�മാേണാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ �തിയ സബ്  ജയിൽ

2066 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ �തിയ സബ്  ജയിൽ നിർ�ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈബെ�ാേമാഷൻ വഴി�� െവൽെഫയർ ഓഫീസർ

2067 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ജയിൽ വ��ിൽ എം.എസ്.ഡ��. േയാഗ�ത�� �ണിേഫാം
ജീവന�ാർ�് ൈബെ�ാേമാഷൻ വഴി െവൽെഫയർ ഓഫീസർ ആ��തി��
െ�ാേ�ാസൽ അട�ിയ ഫയൽ പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് ഏത്
ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാേലാളി ക�ി�ി റിേ�ാർ�്

2068 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജ�ിസ് സ�ാർ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�് സം�ാന�് നട�ാ��ത് സംബ�ി�
നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�ാനായി 2007-ൽ പാേലാളി �ഹ�ദ് ��ി�െട
േന�ത��ിൽ ക�ി�ി �പീകരി�ി��േവാ; എ�ിൽ ഈ ക�ി�ി എെ��ാം
നിർേ�ശ�ളാണ് സമർ�ി�െത�ം ��ത നിർേ�ശ�ൾ
അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ി�ി�െട നിർേ�ശ�ളിൽ അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട പരിഗണിേ��വ
ഉ�ായി�േ�ാെയ�ം അവയിൽ ഏെത�ാം നിർേ�ശ�ൾ ഇതിനകം
�ാവർ�ികമാ�ിെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാേലാളി ക�ി�ി നിർേ�ശ�ൾ സമയ ബ�ിതമായി
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നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�സ അ��ാപക�െട െപൻഷൻ

2069 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മ�സ അ��ാപകർ�് നൽകിവ�� െപൻഷൻ �ക എ�യാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�മനിധിയിൽ നി��ാെത െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ നൽകിവ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അവസാനമായി ഇവർ�് െപൻഷൻ വർ�ി�ി�ത് എേ�ാഴാണ്; ഉ�രവിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈമേനാറി�ി േകാ�ിംഗ് െസ��കൾ

2070 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ന�നപ� േ�മ വ��ിന് കീഴിൽ �തിയ ൈമേനാറി�ി േകാ�ിംഗ് െസ��കൾ
ഈ വർഷം �ട��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവര�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മേ�ശ�രം മ�ല�ിൽ ന�നപ� വിഭാഗ�ൾ ��ത���ം സർ�ാർ
സർ�ീ�കളിൽ മതിയായ ഉേദ�ഗ�രി�ാ��ം പരിഗണി�് ൈമേനാറി�ി
േകാ�ിംഗ് െസ�ർ �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ന�നപ� ധനകാര� േകാർപേറഷെ� �വർ�നം

2071 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാർ�േറഷെ�
�വർ�ന�ൾ വിശദീകരി�ാേമാ; േകാർ�േറഷെ� േമഖല ഓഫീ�കൾ
എവിെടെയ�ാെമ�ം ഓേരാ ഓഫീസി�ം എ� ജീവന�ാർ ഉെ��ം
അവ�െട ത�ിക�ം േയാഗ�ത�ം ശ�ള�ം �ിരമാേണാ
താൽ�ാലികമാേണാ എ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകാർ�േറഷെ� കഴി� അ�് വർഷെ� ബജ�് നീ�ിയി��് എ�യാണ്;
ഓേരാ ഓഫീസി�ം നൽകിയ വിഹിതം എ�െയ�ം അേലാ�്െമ�ം െചല�ം
എ�െയ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) േകാർ�േറഷൻ എെ��ാം ആവശ��ൾ�ാണ് വാ� നൽകി വ��ത്;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) െപരി�ൽമ�യിെല േമഖല േക��ിൽ കഴി� അ�് വർഷം ലഭി�
അേപ�ക�ം അ�വദി� വാ��െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;
എെ��ാം ആവശ��ൾ�ാണ്  വാ� അ�വദി�ത് എ�് തരംതിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ഇ) ഇതിൽ ആെര�ി�ം വാ� �ടിശിക വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട േപര്
വിവര�ൾ െവളിെ���േമാ; �ടി�ിക വ��ിയവെര യഥാസമയം വിവരം
അറിയി�ാ�േ�ാ; അറിയി��ിെ�� പരാതി േകാർ�േറഷെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എഫ് ) മല�റം േമഖല േക��ിെല ൈദനം ദിന ഓഫീസ് �വർ��ൾ
��മ�താ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

തിേരാധാനം സംബ�ി�� അേന�ഷണം

2072 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല മണ�ർ പ�ായ�ിെല ��ംപ�ി വീ�ിൽ �ീ. �നിൽ
�മാറിെ� മകൻ ആദി�് മാലിദ�ീപിെല എം. �ി- അലിമാസ് എ� ക�ലിൽ
2022 ഏ�ിൽ 9 ന് േജാലി�് കയ�ക�ം 15.04.2022 ന് ടിയാെന ക�ലിൽ നി�ം
കാണാതാ�ക�ം മകന് എ�് സംഭവി� എ�് മാലിദ�ീപ് അധി�തരിൽ നിേ�ാ
ക�ൽ അധി�തരിൽ നിേ�ാ യാെതാ� മ�പടി�ം കി�ാ�തിനാൽ ടിയാെ�
തിേരാധാനം സംബ�ി�് ഉചിതമായി അേന�ഷി��തിന് സം�ാന
സർ�ാരിെ� സഹായം അഭ�ർ�ി�് �ീ. �നിൽ�മാർ �ഖ�മ�ി�് സമർ�ി�
ഹർജി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തി - �ാമീണ േറാ�ക�െട വികസനം

2073 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�െട വികസന�ിനായി േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തി
(ആർ.െക.ഐ.)യിൽ ഉൾെ���ി എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�െത�് ജി�,
നിേയാജകമ�ലം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിൽ നിർ�ാണം �ർ�ീകരി� േറാ�കൾ, നിർ�ാണം നട�വ��
േറാ�കൾ, ഇനി�ം നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�ി�ാ� േറാ�കൾ എ�ിവ�െട
ജി�, നിേയാജകമ�ലം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണം തട�െ�� ���ികൾ ഒഴിവാ�ി അവ�് പകരം അേത
നിേയാജകമ�ല�ിെല എം.എൽ.എ.മാർ നിർേ�ശി�� മെ�ാ� േറാഡിന്
��ത ഫ�് അ�വദി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

2074 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��
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���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയിൽ �ർ�ീകരി� ���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �ർ�ീകരി�ാ� ���ികൾ നിലവിൽ ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

2075 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� �പ സർ�ാർ െചലവഴി�;
ഇനം തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയിൽ �തിയ അംഗ�െള ഉൾെ���ാൻ നടപടി

2076 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയിൽ �തിയ അംഗ�െള േചർ�� കാര�ം
പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ അംഗ�ൾ അ�ാ� �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ംബ�െള
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി

2077 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ണ� ചികി�ാപ�തി നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ�
ആ�പ�ികളിൽ ഏെതാെ� േരാഗ�ൾ�് എ� �പ വെര�� ചികി��ാണ്
സഹായം ലഭി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് മേ�െതാെ� ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തികളാണ്
നിലവി��െത�ം േരാഗികൾ�് അവ ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ��ം
അറിയി�ാേമാ?

ഇ-െഹൽ�്

2078 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ-െഹൽ�ിെ� കീഴിൽ വ�� ഐ.ടി. അധി�ിത േസവന��െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

നിർധനരായ േരാഗികൾ�് ധനസഹായം

2079 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാരകമായ േരാഗ�ൾ ബാധി� ചികി�യി�� നിർധനരായ േരാഗികൾ�്
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ധനസഹായം ലഭ�മാ�ി നൽ��തിനായി ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴിൽ
എെ�ാെ� പ�തികളാ��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിേല�് ധനസഹായ�ിനായി അേപ�ി��തിന്
നി�യി�ി�� നിയമാവലികൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തികൾ�ായി �േത�ക അേപ�ാേഫാറം നൽകിയി�േ�ാ;
ആയതിെ� പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാൻസർ െകയർ പ�തി

2080 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ ശരാശരിേയ�ാൾ ഉയർ� കാൻസർ േരാഗ നിര�� സം�ാന�്
കാൻസർ േരാഗ ചികി��ായി ��തൽ സൗകര��ൾ ഏർെ���വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് കാൻസർ േരാഗിക�െട എ�ം വർ�ി�� സാഹചര�ം
കണ�ിെല��് �ാരംഭദശയിൽ തെ� േരാഗം കെ��ി ചികി�
േത��തിനായി ജി�ാ കാൻസർ െകയർ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാൻസർ െസ��കൾ, െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ �ട�ിയ കാൻസർ ചികി�ാ
േക���� �ാപന�ളിെല സൗകര���ം മാനവവിഭവേശഷി�ം
വർ�ി�ി��തിനാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

2081 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിൽ നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം
ഇ�വെര കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി �കാരം എ� േപർ�് ചികി�ാ
ധനസഹായം നൽകിെയ�ം ഇതിനായി എ� �പയാണ് െചലവായെത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മണ�ർ മ�ല�ിൽ നി�ം ��ത പ�തി �കാരം അേപ�ി� എ�ാവർ�ം
ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

2082 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ നട�ിലാ�� കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയിൽ
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അർഹരായ �തിയ �ണേഭാ�ാ�െള േചർ��തിേനാ അംഗത�ം
എ���തിേനാ നിലവിൽ തട�ം ഉേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; എ�ിൽ
കാരണ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തട�ം ഉെ��ിൽ �തിയ �ണേഭാ�ാ�െള േചർ��തിന് സർ�ാർ
എ�േ��് അ�മതി നൽ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി �ധാനമ�ി ജൻ ആേരാഗ� േയാജന
പ�തി�മായി സംേയാജി�ി�ാേണാ നട�ിലാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ േക�-സം�ാന സർ�ാ�കൾ ത�ി�� െചലവ്
അ�പാതം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിൽ �ധാനമ�ി ജൻ ആേരാഗ� േയാജന പ�തിയിൽ �തിയ
�ണേഭാ�ാ�െള േചർ��തിേനാ അംഗത�ം എ���തിേനാ നിലവിൽ
തട��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; എ�ിൽ കാരണ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

ആർ�ം പ�തി �കാരം വർ�ല മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

2083 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വർ�ല മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയി��
പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി വർ�ല മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ
എ� ജീവന�ാെര നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ആർ�ം പ�തി

2084 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി അ�സരി�് ൈ�മറി െഹൽ�് െസ��കെള ക��ണി�ി
െഹൽ�് െസ��കളായി ഉയർ�ിയ �ല�ളിൽ ക��ണി�ി െഹൽ�്
െസ�റിെ� �ാഫ് പാേ�ൺ അ�സരി�് നിയമനം നൽ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ി�ാറ ഗവ: ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിെല ത�ികകൾ

2085 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ ആലേ�ാട് പ�ായ�ിൽ െന�ി�ാറ ഗവ:
ആ�പ�ിയിൽ നിലവിെല �ാഫ് പാേ�ൺ അ�സരി�� ത�ിക�ം
ജീവന�ാ�െട എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ ഏെതാെ� ത�ികൾ ഒഴി� കിട��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സാനിേ�ഷൻ വർ�ർ, ��് എ�ീ ത�ികകൾ അ�വദി�ാ�തിനാൽ
േരാഗികൾ�് �യാസം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
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ത�ികകൾ അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ക�വാ� പിഎ�് സി�േട�ം, ഹരി�ാട് ടിബി െസ�റിേ��ം
�വർ�നം

2086 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ക�വാ� പി.എ�് .സി.�േട�ം, ഹരി�ാട് ടി.ബി.
െസ�റിേ��ം �വർ�ന�ളിെല േപാരാ�കൾ സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന��െട �വർ�നം െമ�െ����തി�ം ഇവ�െട അടി�ാന
സൗകര��ളിലട�ം നിലനിൽ�� �തിസ�ിക�ം േപാരാ�ക�ം
പരിഹരി��തി�ം സർ�ാർ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ?

ഡയാലിസിസ് േരാഗികൾ

2087 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��േരാഗിക�െട എ�ം വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ എ�ാ താ��്
ആ�പ�ികളി�ം സി.എ�്.സി കളി�ം ഡയാലിസിസ് േക��ൾ �ട�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ക�ർ ജി�യിൽ എ� േരാഗികൾ ഡയാലിസിസ് െച�വ���്;

(സി) ക�ർ ജി�യിൽ െെ�വ�്, സർ�ാർ ആ�പ�ികളിലായി എ� േരാഗികൾ�്
ഡയാലിസിസ് െച�വാൻ സൗകര���്; വിശദമാ�േമാ?

ഉഴ�ർ െക.ആർ.നാരായണൻ ആ�പ�ിയിൽ െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗം

2088 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉഴ�ർ െക.ആർ.നാരായണൻ ആ�പ�ിയിൽ െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗം
�വർ�ി�ി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിയിൽ എ� ഓ�േറഷൻ തീേയ��ക�ം അ�ബ�
സ�ീകരണ��ം െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ിനായി �വർ�ി�ി�ാൻ
തീ�മാനി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ ഈ ആ�പ�ിയിൽ എ� ത�ികകൾ അ�വദി�ി�െ��ം അവ
ഏെത�ാമാെണ�ം എ�േപർ േജാലി െച��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;
ഒഴി�� ത�ികകളിൽ �ാഫിെന ഉടൻ നിയമി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗം ഡയറ�ർ ഓഫ് െഹൽ�് സർ�ീസസിെ�
കീഴിലായതിനാൽ െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി ആ��തി�േവ�ി �േത�ക
ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���ാേമാ;
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(ഇ) ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റായി ഒ� നിലയിൽ �വർ�നം �ട�ിയ
ആ�പ�ി�് ആറ് നിലക�� ബിൽഡിംഗ് ഉെ��ി�ം ബാ�ി�� �ലം
�ടി ഉപേയാഗെ���ി െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗം ആരംഭി��തിന് ഡി.എ�്.എ�്
���ിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ിെ� െക�ിടം നിർ�ാണ�ിന് �േത�ക �പേരഖ

2089 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ംബാേരാഗ� േക��ിെ� െക�ിടം നിർ�ാണ�ിന് �േത�ക
�പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വർ�ന�മമ�ാ� ചികി� ഉപകരണ�ൾ

2090 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ, ജി�ാ ആ�പ�ികൾ, താ��്
ആ�പ�ികൾ എ�ിവയിൽ �വർ�ന�മമ�ാ� ചികി� ഉപകരണ�ൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ�ം വാ�ിയ തീയതി എ�ാെണ�ം
ഓേരാ�ിെ��ം വില എ�യാെണ�ം ആ�പ�ി തിരി�് വ��മാ�േമാ?

എട�ാൾ സി.എ�്.സി.-യിെല ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി�ാൻ നടപടി

2091 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തവ�ർ മ�ല�ിെല എട�ാൾ സി.എ�്.സി.-യിൽ മാ� ശി� േ�ാ�ിെ�
ഓ�േറഷൻ തിേയ�ർ ഉൾെ�െട�� നിർ�ാണ ���ികൾ �ർ�ിയായി�ം
അത് ഉപേയാഗി�ാതിരി�� അവ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ഉപേയാഗി��തിനാവശ�മായ ജീവന�ാരിെ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനാവശ�മായ �ാഫ് പാേ�ൺ
�നഃ�മീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം താ��് െഹഡ്ക�ാർേ�ഴ് സ് ആ�പ�ിെയ ജനറൽ ആ�പ�ിയാ�ി
ഉയർ�ാൻ നടപടി

2092 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം താ��് െഹഡ് ക�ാർേ�ഴ് സ് ആ�പ�ിെയ ജനറൽ ആ�പ�ിയാ�ി
ഉയർ�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�ാനെ� ഏക സർ�ാർ ആ�പ�ി എ��ം ജി�യിൽ ഒ� ജനറൽ
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ആ�പ�ി ഇ� എ��ം പരിഗണി�് മല�റം താ��് െഹഡ് ക�ാർേ��്
ആ�പ�ിെയ ജനറൽ ആ�പ�ിയാ�ി ഉയർ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� ആ�പ�ിയിൽ �ഡ് ബാ�്, കാ�ണ� ഫാർമസി എ�ിവ
അ�വദി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലയിടം���് സി.എ�്.സി.യിെല വികസനം

2093 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ�ാ�് െലവൽ ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയർ�ിയ മലയിടം���്
സി.എ�്.സി.യിൽ എെ��ാം അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേല�ായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം അത് ഏെത�ാം
�വർ�ികൾ�ാണ് വിനിേയാഗി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മലയിടം���് സി.എ�്.സി.യിെല േഡാ�ർമാർ , മ�് ജീവന�ാർ എ�ിവ�െട
അ�വദി�െ�� ത�ികക�േട�ം ��ത ത�ികകളിൽ നിലവി��
ഒഴി�ക�േട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സി.എ�്.സി.യിൽ കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാ�ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി

2094 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��േരാഗം ബാധി��വ�െട എ�ം �മാതീതമായി വർധി�വ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് പഠന�ൾ നട�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��പറ�് മ�ല�ിൽ ��േരാഗിക�െട എ�ം �ടി വ�� സാഹചര��ിൽ
പാ�ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം ആരംഭി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത കാര��ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വിശദമാ�േമാ ?

���നാട് മ�ല�ിെല വട�േകാട് സി.എ�്.സി.

2095 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�േകാട് സി.എ�്.സി.യിൽ നി�് േകാവിഡ് �തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ�ായി മ�് �ാപന�ളിേല�് നിേയാഗി�െ��
ജീവന�ാ�െട ത�ിക തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് വ�ാപനം �റ� സാഹചര��ിൽ ��ത ജീവന�ാെര വട�േകാട്
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സി.എ�്.സി.യിേല�് തിരിെക നിേയാഗി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�തിേലെറ െബ�കൾ ലഭ�മായ ��ത ആ�പ�ിയിൽ കിട�ി ചികി�
�നരാംരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േപാ�േമാർ�ം െച�ാ�� പ�ാ�ല സൗകര�ം ഉ� ��ത ആ�പ�ിയിൽ
േപാ�്േമാർ�ം നട��തി�� അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടികൾ
െെകെ�ാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ��ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ കാ�് ലാബ് �വർ�നം

2096 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ കാ�് ലാബ് �വർ�നം �ട��തി��
നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് പറയാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� ഉപകരണ��ം സ�ീകരണ��മാണ് കാ�് ലാബ്
�ാപി��തിനായി ഇ�വെര ഒ��ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� ത�ികകളാണ് കാ�് ലാബിെ� �വർ�ന�ിന് േവ�ി
വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികകൾ അ�വദി�ി�െ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
ഇെ��ിൽ ഇത് അ�വദി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരിെ��്
പറയാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല പി.എ�്.സി, എഫ്.എ�്.സി, സി.എ�്.സി എ�ിവ�െട
�വർ�നം

2097 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിൽ എ� ൈ�മറി െഹൽ�് െസ�ർ, ഫാമിലി
െഹൽ�് െസ�ർ, ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ എ�ിവ�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െഹൽ�് െസ��കളിെല ത�ികക�െട എ��ം അതിെല ഒഴി�ക�െട
എ��ം ഇനം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മതിയായ ജീവന�ാരി�ാ�ത് �ലം മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം ൈ�മറി
െഹൽ�് െസ�ർ, ഫാമിലി െഹൽ�് െസ�ർ, ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ
എ�ിവ�െട �വർ�നം തട�െ���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ �ാപി� ഓ�ിജൻ �ാ�ിെ� �വർ�നം

2098 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ �ാപി� ഓ�ിജൻ �ാ�് �വർ�നം
ആരംഭി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓ�ിജൻ �ാ�് �വർ�നം ആരംഭി��തിനായി ഇനി �ർ�ീകരിേ��
���ികൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓ�ിജൻ �ാ�് �ർ�േതാതിൽ �വർ�നം ആരംഭി��തിന് എ� �കയാണ്
വിനിേയാഗി�െത�ം �ർ�േതാതിൽ �വർ�നം ആരംഭി��തിന് ഇനി
എ� �കയാണ് േവ�െത�ം ���ി �ർ�ീകരി��തിന് ഏത്
ഏജൻസിെയയാണ് സർ�ാർ �മതലെ���ിയെത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ി�ഴി പ�ായ�ിൽ സി� ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി�� കാര�ം

2099 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ െന�ി�ഴി പ�ായ�ിൽ സി� ഡിെ�ൻസറി
ആരംഭി�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ി�ഴി പ�ായ�ിൽ സി� ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി��തിനായി ആ�ഷ്
ഡയറ്കടർ ന�ിയി�� െ�ാേ�ാസൽ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� �ടർനടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ചിറയിൻകീഴ് താ��് ആ�പ�ി�െട അടി�ാന സൗകര�ം

2100 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് താ��് ആ�പ�ിയിൽ കിഫ്ബി വഴി നട�ാ�� അടി�ാന
സൗകര� വികസന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി െമ�ാനി�ൽ, ഇല�ി�ൽ, �ംബിംഗ്, സ�ീേവജ്
�ട�ിയ വർ�ക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�ം ഓേരാ വർ�ം
എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം വിശദീകരി�ാേമാ?

താമരേ�രി താ��് ആ�പ�ി വികസനം

2101 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) താമരേ�രി താ��് ആ�പ�ി വികസന�മായി ബ�െ��് ആേരാഗ�വ��്
ഡയറ�ർ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ൈകമാറിയ നിേവദന�ിൽ (ഫയൽ
ന�ർ ഇ5958083/22/ എം (എ�്ഡ��&സിഡി) എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) താമരേ�രി താ��് ആ�പ�ിയിൽ േ�ാമാെകയർ �ണി�ം �ഡ് ബാ�ം
�ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

പി.എ�്.സി. എഫ്.എ�്.സി. ആ��തിന് നടപടി

2102 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-



54 of 121

ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി മ�ല�ിൽ ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി പ�ി�േ�ാട്,
വിഴി�േ�ാട് എ�ീ പി.എ�്.സി.കെള�ം ഇടയിരി��ഴയിെല
സി.എ�്.സി.െയ�ം എഫ്.എ�്.സി.കളാ��തി�� ���ി ഏത്
ഘ��ിലാെയ�ം എ�േ��് �ർ�ിയാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�ം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല കരി�ാ�ർ, െന���ം, കാളെക�ി എ�ിവിട�ളിെല
പി.എ�്.സി.കെള എഫ്.എ�്.സി.കളാ��തി�� െക�ിടനിർ�ാണ
���ി�ായി എൻ.എ�്.എം. ഫ�ിൽ നി�ം മതിയായ �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�
എ�റിയി�േമാ;

(സി) കാ�ിര��ി ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല ഒ.പി. നവീകരണ�മായി ബ�െ��
നിർ�ാണ ���ികൾ ഏത് ഘ��ിലായി എ�ം എ�േ��്
�ർ�ിയാ�െമ�ം അറിയി�േമാ?

എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം ആ�പ�ികളിൽ െചലവഴി� �ക

2103 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ
നി�് നീ�ിെവ� �ക വിനിേയാഗി�് ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ ആേരാഗ�
വ��് എെ��ാം ���ികളാണ് നട �ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വികസന �വർ�ന�ൾ�ായി ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിൽ എ� �ക
െചലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ന�� ��ംബാേരാഗ� േക�ം

2104 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ന�� ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ നിലവിൽ എ� േഡാ�ർമാർ േജാലി
െച��െ��ം ഇവിെട �ിരമാ�ം േകാൺ�ാ�് അടി�ാന�ി�ം ഉ�
േഡാ�ർമാ�െട എ� ത�ികകൾ നിലവി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ന�� ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം എൻ.എ�്.എം. - ൽ
നി�ം ര�് വീതം േഡാ�ർമാെര നിയമി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ന�� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�െ� ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി മാ�ിയേ�ാൾ
എെ��ാം ��തൽ സൗകര��ളാണ് ലഭ�മായി��ത് ; എ� ജീവന�ാെര
��തായി നിയമി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ന�� ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് കീഴിെല െഹൽ�് ഇൻെ��ർ, �ാഫ്
നഴ് സ് എ�ിവ�െട ഒഴിവ് നിക�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�രിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ� ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയർ��ത്
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2105 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�വ നിേയാജകമ�ല�ിെല കാ�ർ പ�ായ�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ�
േക�ം ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയർ��തി�� െ�ാേ�ാസൽ ഇേ�ാൾ
നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; നിലവി�െ��ിൽ ടി െ�ാേ�ാസൽ ഏ�
ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആമ�ൽ ആ�പ�ിയിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

2106 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ ആമ�ൽ ആ�പ�ിയിൽ ഐെസാേലഷൻ
വാർഡ് ആരംഭി��തി�� നിർേ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഐെസാേലഷൻ
വാർഡ് ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ േവഗ�ിലാ�േമാ?

േചേല� ആ�ർേവദ ആ�പ�ി അപ്�േഡഷൻ

2107 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജകമ�ല�ിെല േചേല� �ാമ പ�ായ�് സർ�ാർ
ആ�ർേവദ ആ�പ�ിെയ 30 െബഡാ�ി ഉയർ��തിന് േവ�ി സമർ�ി�
നിേവദന�ിൽ േമൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ എ�ാ തര�ി�� അടി�ാന സൗകര���ം ലഭ�മായ േചേല�
ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിൽ 30 കിട� അ�വദി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ആ�ഷ് വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം
റിേ�ാർ�് സർ�ാരിൽ ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ

2108 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിൽ ആേരാഗ�വ��ി�കീഴിെല ��ംബേ�മ
ഉപേക��ൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇവെയ�ാം �വർ�ന
സ�മാേണാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വർ�ന സ�മെ��ിൽ ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� ��ംബേ�മ
ഉപേക���െ�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇവ�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന്
പ�തിക�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പാ�ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ െ�ഷ�ലി�് േഡാ�ർമാെര നിയമി�വാൻ നടപടി
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2109 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��പറ�് മ�ല�ിെല പാ�ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ ജനറൽ െമഡിസിൻ,
ജനറൽ സർജറി, ൈഗനേ�ാളജി, ൈചൽഡ് െ�ഷ�ലി�് �ട�ിയ
വിഭാഗ�ളിൽ െ�ഷ�ലി�് േഡാ�ർമാർ ഇ�ാ�തിനാൽ ജന�ൾ
അ�ഭവി�� ��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ���മായി ബ�െ��് നൽകിയ അേപ�കളിൽ സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാ�ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ അത�ാവശ� വിഭാഗ�ളിൽ െ�ഷ�ലി�്
േഡാ�ർമാെര എ�േ��് നിയമി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േമലാ�ർ സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിൽ ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം

2110 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േമലാ�ർ സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിൽ ൈഗനേ�ാളജി�് ഇ�ാ��ം ഇവിെട
�സവെമ��ം അ�ബ� ചികി��ം വർഷ�ളായി ഇ�ാ��ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗ�ം ��ിക�െട വിഭാഗ�ം
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ��ർ മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം താ��് ആ�പ�ിയിൽ രാ�ികാല ഒ.പി.

2111 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം താ��് ആ�പ�ിയിൽ രാ�ികാല ഒ.പി.
േസവനം ഇേ�ാൾ നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ��ത േസവനം തട�െ�ടാൻ
എ�ാണ് കാരണം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ിയിൽ േഡാ�ർമാ�െട എ� ത�ികകളാണ് നിലവിൽ ഉ�ത്
എ�ം അതിൽ എ� ഒഴി�ക�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േജാലി �മീകരണം �ലം േഡാ�ർമാെര മ�് ആ�പ�ികളിേല�് മാ�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ അതിന് പകരം േവെറ േഡാ�െറ നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആലി�റ�് പി.എ�്.സി. സബ് െസ�ർ െക�ിട നിർ�ാണം

2112 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആലി�റ�് പി.എ�്.സി.�് കീഴി�� സബ് െസ�ർ െക�ിടം െപാളി�
നീ�ിയത് �നർനിർ�ി��തിന് സർ�ാർ �ക അ�വദി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;
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(ബി) എ�ിൽ എ� �പയാണ് അ�വദി�ത് എ�ം ഇത് ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
വിശദമാ�േമാ?

��ം സി.എ�്.സി. �് നബാർഡ് ധനസഹായം

2113 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ��ം സി.എ�്.സി. �് ആ�നിക സൗകര����
�തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് നബാർഡ് ധനസഹായേ�ാെട ഫ�്
അ�വദി��തി�� നിർേ�ശം സമർ�ി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നബാർഡ് ധനസഹായം അ�വദി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

നില�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല �തിയ കാഷ�ാലി�ി േ�ാ�് നിർ�ാണം

2114 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് നില�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ നിർ�ി�ാൻ
ഉേ�ശി�ി�� �തിയ കാഷ�ാലി�ി േ�ാ�് നിർ�ാണം എ� ���ി�് 2020-
ൽ ഭരണാ�മതി [ജി.ഒ.(ആർ.�ി.)നം.2091/2020/എ�്. ആ�് എഫ്. ഡ��.ഡി.]
ആയി�ം നാളി�വെര �ടർനടപടികളി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ� �ക�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�ം നിർ�ഹണ ഏജൻസി ആരാെണ�ം
ഏെത�ാം േ�ാ�ക�െട നിർ�ാണമാണ് പ�തിയിൽ ഉൾെ��െത���
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നില�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ കാഷ�ാലി�ി േ�ാ�് നിർ�ി��തിന്
അ�േയാജ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് ഭാഗെ��ം
ഇവിെട പഴയ െക�ിട�േളാ നിർ�ിതികേളാ െപാളി�മാേ���േ�ാ എ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) േമൽ കാഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിെ� ഡിൈസ�ം എ�ിേമ�ം ഡി.പി.ആർ.-ഉം
നിർ�ഹണ ഏജൻസി ത�ാറാ�ി കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; ഡിൈസൻ ത�ാറാ��തിന് ��് ആ�പ�ി അധി�തർ,
ജന�തിനിധികൾ എ�ിവ�മായി �ടിയാേലാചനകൾ നട�ിയി�േ�ാ എ�ം
ഇെ��ിൽ കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമൽ ���ി�െട ധനാ�മതി, സാേ�തിക അ�മതി, െടൻഡർ നടപടികൾ
എ�ിവ ആരാണ് നടേ��െത�ം എ�േ��് ഇവ �ർ�ീകരി�് �തിയ
േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണം ആരംഭി�ാനാ�ം എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െവൺപകൽ സി.എ�്.സി. യിൽ ഐ.സി.�. �ാപി��ത് സംബ�ി�്

2115 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര െവൺപകൽ ആ�പ�ിയിൽ ആരംഭി�ാൻ േപാ�� ഐ.സി.
�ണി�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന��െട നിലവിെല അവ� എെ��്
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േകാടി �പ�െട ഐ.സി.�. ആണ് െവൺപകൽ സി.എ�്.സി.യിൽ
�ാപി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി താ��ാ�പ�ി�െട �ലേമെ���ൽ നടപടി

2116 �ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റാ�ി താ��ാ�പ�ി�െട �തിയ െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി
�ലേമെ���ൽ നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലേമെ���ൽ നടപടി�മ�ിെ��ം െക�ിടനിർ�ാണം
ആരംഭി��തിെ��ം �ടർ �വർ�ന�മം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റാ�ി താ��ാ�പ�ി�െട െക�ിട നിർ�ാണ�ി�� ഭരണാ�മതി
����തിനാവശ�മായ നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലായിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എ�്.സി.-�െട സബ് െസ�ർ

2117 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇട�ള�ൽ �ാമപ�ായ�ിെല പി.എ�്.സി. -�െട സബ് െസ�ർ മാ�ളം
�േദശ�് അ�വദി��ത് സംബ�ി�് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) യാ�ാസൗകര�ം �റവായ, വി�ര ഉൾ�േദശ�� ഇട�ള�ൽ പ�ായ�്
പി.എ�്.സി.-യിൽ യാ�ാ��ി��കൾ കാരണം ഇട�ള�ൽ, മാ�ളം
�േദശ��വർ�് എ�ിേ�രാൻ കഴി��ിെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) യാ�ാ��ി��കൾ പരിഗണി�് മാ�ളം �േദശ�് പി.എ�്.സി. -�െട
സബ്െസൻറർ �റ��തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാള�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ക�ർ ഗവൺെമ�് ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ െനേ�ാളജി�് ത�ിക ��ി��തി�ളള
നടപടി

2118 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ െനേ�ാളജി�് ത�ിക ��ി�ാൻ �മി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ അസി��് സർജനായി േജാലി െച�� െനേ�ാളജി�ിന്
െ�ഷ�ാലി�ി ആ��ല�ം നൽകി നിലനിർ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േച��ഴിയിൽ  ��ംബേ�മ േക�ം

2119 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കരവാ�ർ പ�ായ�ിെല ��് വാർ�കൾ�് �േയാജനമാ�� രീതിയിൽ
കരവാ�ർ േച��ഴി േക�മാ�ി ��ംബേ�മ േക�ം അ�വദി��ത്
സംബ�ി�് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ ന�ിയ െ�ാേ�ാസൽ, പ�ായ�് ഭരണ സമിതി
തീ�മാനം എ�ിവ �ടി പരിഗണി�്  ഈ േമഖലയിൽ എഫ് .ഡ�� .സി. സബ്
െസ�ർ അ�വദി�േമാ; എ�ിൽ ��ത സബ് െസ�ർ എ�േ��്
ആരംഭി�ാൻ കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

�ടിെവ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�� മാനദ�ം

2120 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ടിെവ� �ണനിലവാര പരിേശാധനാഫലം (ൈജവ, രാസ�ണഗണ�ൾ)
നിയമ�ാബല��� ലാബിൽ (റീജിയണൽ പ�ിക് െഹൽ�് ലാബ്സ് )
പരിേശാധി��തി�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരിേശാധനാഫലം ലഭി�ാൻ കാലതാമസ��ാ��െതാഴിവാ�ാൻ താ��്
തല�ിൽ ലാബ് സ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ�കാര� ലാ�കളിൽ ��ത േസവനം അ�വദി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
��ത പരിേശാധന�് അംഗീകാരം നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ലാബിൽ ��ത പരിേശാധന��ാ�� കാലതാമസ�ി� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ; ഈ പരിേശാധന ഇ��ം സാേ�തിക സ�ീർ�തക��
പരിേശാധനയാേണാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ; ഇതിന് �ാപ�മായ എെ��ി�ം
പരിഹാരനിർേ�ശ�ൾ ഉേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഭ�� �ര�ാ വ��ിന് കീഴിെല ത�ികകൾ

2121 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ വ��ിന് കീഴിെല ത�ികകൾ ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട
എ��ം വിന�ാസ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ വ��ിെല വിവിധ ത�ികകളി�� ജീവന�ാർ�്
നി�യി�െ�� �മതലകൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭ�� �ര� വ��ിന് കീഴിൽ ഉേദ�ാഗ��െട�ം വാഹന��െട�ം
ലേബാറ�റിക�െട�ം എ�ം വർ�ി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭ�� �ര� വ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ�ണ പദാർ��ളിൽ മായം േചർ��ത് തടയാൻ നടപടി



60 of 121

2122 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�ണ പദാർ��ളിൽ മായം േചർ�തി�ം �ണനിലവാരമി�ാ� ഭ�ണ
പദാർ��ൾ വിതരണം െച�തി�ം ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�
േശഷം ഇ� വെര എ� േക�കളാണ് രജി�ർ െച�ി��ത്; ജി� തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�ണ പദാർ���െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിനായി േഹാ��കൾ,
റസ് േ�ാറ�കൾ, ത�കടകൾ എ�ിവിട�ളിൽ കർശന പരിേശാധന നട�ാ�ം
നിയമലംഘന�ിെനതിെര ശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�ം ത�ാറാ�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ ��ംബ ആേരാഗ� സർെ�

2123 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� ആേരാഗ� മ�ാലയം �റ�ിറ�ിയ േദശീയ ��ംബ ആേരാഗ� സർെ�-5
െല കണ�കൾ �കാരം േകരള�ിെ� ആേരാഗ� രംഗെ� േന��ൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സർെ� �കാരം േകരള�ിെ� ആേരാഗ� േമഖലെയ ��തൽ
െമ�െ����തിന് സം�ാന സർ�ാർ നട�ാൻ ഉേ�ശി��
�വർ�ന�ൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

എയിംസ് �ാപി��തിന് േക� സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം

2124 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എയിംസ് �ാപി��തിന് േക� സർ�ാരിെ�
അംഗീകാര�ിനായി എെ�ാെ� �വർ�ന�ൾ നട�ിയി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപനം ൈവ��ത് എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല�ം ആ�പ�ികളിെല�ം ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ

2125 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം ആ�പ�ികളി�മായി എ�
ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ ��തായി ഏർെ���ിയി�െ�� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ഏെതാെ� ആ�പ�ികളി�ം സി.എ�്.സി.കളി�മാണ്
ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ ഉ�െത� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം



61 of 121

2126 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിപണിയിൽ എ�� മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാൻസർ േരാഗികൾ�� െപൻഷൻ

2127 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാൻസർ േരാഗികൾ�് എ� �പ വീതമാണ് െപൻഷനായി നൽകി വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇത് വർ�ി�ി��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഓൺൈലനായി അേപ� സമർ�ി�വർ�് െപൻഷൻ മാസ�ളായി
�ട�ികയാെണ�കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ �ടി�ിക തീർ�് �ക
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ാർ ആ��തികളിെല �വർ�ന�മമ�ാ� ചികി�ാ ഉപകരണ�ൾ

2128 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ ഉൾെ�െട�� സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ ധാരാളം ചികി�ാ ഉപകരണ�ൾ �വർ�ന�മമ�ാതായി
കിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;

(ബി) ല��ണ�ിന് �പ �ട�ി വാ�� ചികി�ാ ഉപകരണ�ൾ വളെര േവഗം
തെ� �വർ�ന�മമ�ാെത ആ�� എ� ആേരാപണം സംബ�ി�്
ആേരാഗ�വ��് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
കെ���കൾ എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ചികി�ാ ഉപകരണ�ൾ �വർ�ന�മമ�ാ�തിനാൽ സാധാരണ�ാരായ
േരാഗികൾ �ാനിങ് ഉൾെ�െട�� വിവിധ പരിേശാധനകൾ�ായി വലിയ �ക
നൽകി സ�കാര� �ാപന�െള ആ�യിേ��ി വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ �രവ� പരിഹരി��തിനായി
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ ഉപകരണ�ൾ യഥാവിധി
പരിപാലി�ാെത ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതാ�ി തീർ��വർെ�തിെര കർശന
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര ഇ�കാരം
എ� േപർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ി�ം േഡാ�ർമാർ�ം ആേരാഗ��വർ�കർ�െമതിെര�� അതി�മ�ൾ
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2129 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�പ�ി�ം േഡാ�ർമാർ�െമതിെര�� ആ�മണ�ൾ സം�ാന�്
വർ�ി�് വ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േരാഗികൾ�ം ആ�പ�ി ജീവന�ാർ�ം സംര�ണം ഉറ�വ��ാൻ
ആ�പ�ികെള �ര�ാേമഖലയായി �ഖ�ാപി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ�പ�ിക�െട�ം ആേരാഗ� പരിപാലന �ാപന��െട�ം നിലവാരം
ഉയർ��തിന് നിലവിെല സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ിനി�ൽ എ�ാ�ിഷ് െമ�് ആ�് നട�ിലാ��തിൽ ചില ന�നതകൾ
ഉ�തായി പരാതികൾ ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ എെ��ാമാെണ�ം
ഇ�ാര��ിൽ എെ��ാം പരിഹാര നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ക എ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ അധി�ത�െട അനാ�

2130 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ അധി�ത�െട അനാ� �ല�ം
സ�കാര��ാപന��മാ�� അവി��ബ�ം �ല�ം േരാഗികൾ�്
ആവശ�മായ ചികി� നിേഷധി�െ��� സാഹചര�ം നിലനിൽ��തായ
ആേരാപണം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ; എ�ിൽ അടിയ�രമായി തി��ൽ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ േകാേളജിെല എം.ആർ.ഐ. �ാനിംഗ് െമഷീൻ രാ�ികാല�ളിൽ
മാ�ം േകടാ��താ�ം ��ാശയ��് നീ�ം െച��തി��
ഇ.എസ്.ഡ��.എൽ. െമഷീൻ ഉൾെ�െട�� ചികി�ാ ഉപകരണ�ൾ
�വർ�ന�മമ�ാ�ത് സംബ�ി�ം ഫാർമസിയിൽ ആവശ��ി��
മ��കൾ ലഭ�മ�ാ�തിെന സംബ�ി�ം ആേ�പം ഉയർ� സാഹചര��ിൽ
ഇ�ാര��ിെല വ�ത പരിേശാധി�് സാധാരണ�ാരായ േരാഗികൾ�്
രാ�ികാല�ളി�ം ആവശ�മായ ചികി�ാ സംവിധാന��ം മ��ം
ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമാർ�റിയിെല ഉേദ�ാഗ��െട അലംഭാവം �ലം േപാ�്േമാർ�ം െച��തി��ാ��
കാലതാമസം

2131 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േപാ�്േമാർ�ം െചേ�� േബാ ഡികളിൽ
നി�് േകാവിഡ് െട�ി�� സ�ാബ് എ��ാൽ എ� സമയ�ി��ിലാണ്
റിസൾ�് േമാർ�റിയിേല�് നൽ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇ-െമയിൽ ആയാേണാ റിസൾ�് ലഭ�മാ��ത്; ഇ-െമയിൽ ആയി ലഭി��
റിസൾ�് ബ�െ��വർ�് �ത�സമയ�് ലഭ�മാ��തിൽ േമാർ�റിയിെല
ഉേദ�ാഗ�ർ അലംഭാവം കാണി��തിനാൽ ഇൻക��് നടപടിക�ം
േപാ�്േമാർ��ം ൈവ��തായ ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-െമയിലായി കി�� റിസൾ�് �ത� സമയ�് ലഭ�മാ��െ��്
ഉറ�വ��ാൻ �േത�ക രജി�ർ ��ി��തി�ം ആയത് പരിേശാധന
നട��തിനം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ േരാഗി മരി� സംഭവം

2132 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ �� മാ�ിവ�ലിനിെട
േരാഗി മരി� സംഭവ�ിൽ അധി�തർ�് വീ� പ�ിെയ� ആേരാപണം
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിൽ ആ�പ�ി അധി�തർ�് ഏേകാപന�ിൽ
പിഴ��ാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) െകാ�ിയിൽ നി�് ��് മണി�ർ െകാ�് �� എ�ി�ി�ം ശ��ിയ
നാ�മണി�ർ ൈവകിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് ബാധി�് മാതാപിതാ�ൾ മരണെ�� ��ികൾ

2133 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് ബാധി�് മാതാപിതാ�ൾ മരണെ�� ��ിക�െട എ�ം
ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇ�രം ��ിക�െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് േക� സം�ാന സർ�ാ�കൾ സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-െഹൽ�് സംവിധാനം

2134 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല േസവന�ൾ ജനസൗ�ദമാ��തി�ം
മിക��താ��തി�ം നട�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-െഹൽ�് സംവിധാനം സം�ാന�് വി�ലീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാവിഡ് കാല�് ആരംഭി� െടലി െമഡിസിൻ സംവിധാനം �ട��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�േമഖലയിെല അതി�മ�ൾ

2135 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ, സഹകരണ, സ�കാര� േമഖലകളിെല ആ�പ�ികെള
�ര�ിത േമഖലകളായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആ�പ�ി, േഡാ�ർമാർ,
ജീവന�ാർ എ�ിവ�െട സംര�ണ�ിനായി ആ�പ�ിക�െട േകാ�ൗ�്
സംര�ിത േമഖലകളായി �ഖ�ാപി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2021 �ൺ 1 �തൽ 2022 �ൺ 15 വെര സം�ാന�് ആ�പ�ികൾ,
േഡാ�ർമാർ, ജീവന�ാർ എ�ിവർ�് േനെര അ�മം േനരി�ത് സംബ�ി�്
ലഭി� പരാതികൾ/േക�കൾ എ�ിവ എ�െയ�് ജി�കൾ തിരി�്
വ��മാ�േമാ; ഓേരാ പരാതികളി�ം ഇ�വെര സ�ീകരി� �ടർ നടപടികൾ
വിശദീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയിെല ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

2136 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ േരാഗ�ൾ കെ���തി�ം ഫല�ദമായി �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ
നട��തി�മായി ആേരാഗ� േമഖലയിെല ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ
ശ�മാ�ാൻ സർ�ാർ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഇൻ�ി���ക�െട സഹായേ�ാെടയാണ് ഗേവഷണം
നട�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ?

ഇ-െഹൽ�് പ�തി

2137 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-െഹൽ�് പ�തി വഴി െപാ�ജന�ൾ�് എെ��ാം
േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ കഴി�ം; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) േരാഗചികി��ായി ആ�പ�ികളിൽ �ൻ��ി�� അേ�ാ�്റ്െമ�്
എ���തിനായി ഓൺൈലനായി ഒ.പി. ടി��് എ��വാൻ ഇ-െഹൽ�് വഴി
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�േത�ക സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനായി എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് െചേ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

സം�ാന�് �തിയ �ഡ് ബാ�കൾ

2138 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ തല�ിൽ എ� �ഡ് ബാ�കൾ ഉെ��ം അവ
ഏെതാെ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി ��തൽ ആ�പ�ികളിൽ �ഡ് ബാ�കൾ �ാപി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അവ എവിെടെയാെ�യാെണ�ം ആ�പ�ികെള
െതരെ����തി�� മാനദ�ം എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

ജീവിതൈശലീ േരാഗ�ൾ നിയ�ി�ാൻ നടപടി

2139 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിതൈശലീ േരാഗ�ൾ വർ�ി�വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�രം േരാഗ�ൾ തട��തി�ം
നിയ�ി��തി�മായി പീ�ിൾസ് ക�ാ�യിൻ നട�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് ഇ�രം ക�ാ�യി�കൾ
സംഘടി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��ത്; �ാമപ�ായ�േതാ�ം ��ത ക�ാ�യിൻ
സംഘടി�ി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �വാ�ൾ ജീവിതൈശലീ േരാഗ�ൾ�് അടിമെ���ത് ഒഴിവാ�വാൻ
ഫല�ദമായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാളജ് ആ�പ�ിയിെല �� മാ�ിവ�ൽ ശ��ിയ

2140 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ �� മാ�ിവ��മായി
ബ�െ�� അവയവ�മായി ആം�ലൻസ് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ��ർ
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െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിെല�ിയി�ം �� ��ി�ി�� െപ�ി വാ�ാൻ ആ�ം
ഉ�ായി��ി� എ� ആേ�പം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ആ�വയിൽ നി�ം ���മായി ആം�ലൻസ് വ�� കാര�ം തി�വന��രം
െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �� ഏ�വാ�ാൻ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ആ�മി�ാതി��തിനാൽ �റ�
നിെ��ിയവർ �� അട�ിയ െപ�ിെയ��് ഓടി എ�് പറയെ���ത്
ഗൗരവ�� വീ�യേ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല�ം ആ�പ�ികളിെല�ം കിഫ്ബി പ�തി

2141 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം
ആ�പ�ികളി�മായി കിഫ്ബി �േഖന എ� േകാടി �പ�െട
���ികൾ�ാണ് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��െത� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;
ഇതിൽ എ� ���ികളാണ് ആരംഭി�ി��െത�ം ഏെതാെ� ���ികൾ
�ർ�ീകരി�ി�െ���� വിവരം അറിയി�ാേമാ?

െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് സർ�ാർ ഏർെ���ിയ പരി�ാര�ൾ

2142 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-ന് േശഷം െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് ഏർെ���ിയ പരി�ാര�ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽകി വ�ി�� എെ��ാം
ആ��ല��ൾ നിർ�ലാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് അടി�ാനസൗകര��ൾ ഉറ�ാ��തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ കാലയളവിൽ സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവിൽ െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽകി വ�� െെ���ിൽ
കാേലാചിതമായ വർ�നവ് വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ?

�� മാ�ിെവ�ൽ ശ��ിയ ൈവകിയതിെന �ടർ�് േരാഗി മരി�ാനിടയായ സംഭവം

2143 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ �� മാ�ിെവ�ൽ ശ��ിയ
ൈവകിയതിെന �ടർ�് േരാഗി മരി�ാനിടയായ സംഭവ�ിൽ എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയവമാ� ശ��ിയ നടപടികൾ ഏേകാപി�ി�� കാര��ിൽ വീ�
ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ സമ�മായ അേന�ഷണം നട�ിേയാ; ഇ�രം സംഭവ�ൾ
ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

��ർ െ�ഷ�ാലി�ി �ീ�്െമ�കൾ

2144 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ അധീനതയി�� ഏെതാെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം
ആ�പ�ികളി�മാണ് ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി �ീ�്െമ�കൾ നിലവി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; അവയവമാ� ശാ��ിയ െച�� ഏെതാെ� �ാപന�ളാണ്
സർ�ാർ അധീനതയിൽ ഉ�െത�ം അറിയി�ാേമാ?

െകാബാൾ�് െതറാ�ി െമഷീൻ വാ��തിന് നടപടി

2145 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ഗവ. െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ െകാബാൾ�് െതറാ�ി െമഷീൻ
വാ��തിനായി െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ സമർ�ി� �േ�ാസലിൽ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ േമാേഡൺ ഇ�ർെവൻഷണവൽ േറഡിേയാളജി
ഡി�ാർ�്െമ�്

2146 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ േമാേഡൺ ഇ�ർെവൻഷണൽ
േറഡിേയാളജി ഡി�ാർ�്െമ�് �പീകരി��തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ആയത് �ാപി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മേ�രി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�്

2147 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�രി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�്
�ാപി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) മേ�രി െമഡി�ൽ േകാേളജ് സൗകര��ദമായ മെ�ാ� �ലേ��് മാ�ി
�ാപി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മേ�രിയിൽ ഇേ�ാൾ െമഡി�ൽ േകാേളജ് �വർ�ി�� �ല�്
�ൻ��ായി�� ജനറൽ ആ�പ�ി �ന:�ാപി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മേ�രിയിൽ െമഡി�ൽ േകാേളജിേനാട�ബ�ി�് ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� ന�ിംഗ്
േകാേളജ് �ാപി��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല േഡാ�ർമാ�െട�ം പാരാെമഡി�ൽ �ാ�ക�േട�ം
ഒഴി�കൾ

2148 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ഓേരാ ചികി�ാ
വിഭാഗ�ളി�ം േഡാ�ർമാ�െട�ം പാരാെമഡി�ൽ �ാ�ക�േട�ം എ� വീതം
ഒഴി�ക�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഡാ�ർമാ�േട�ം ജീവന�ാ�േട�ം അഭാവം�ലം േരാഗികൾ�് യഥാസമയം
ചികി� ലഭി�ാതിരി��ത് പരിഹരി��തിനായി അടിയ�ര നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ചികി�ാവീ�

2149 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ നിര�രമായ ചികി�ാവീ�
സംഭവി��തായ ആേരാപണം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) വാതിലിനിടയിൽ വിരൽ ���ി െമഡി�ൽ േകാേളജിെല�ി� അസം
സ�േദശിയായ ��വ�കാരി�െട ശ��ിയ 36 മണി�ർ ൈവകിയതായി
പറയെ��� സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; അേന�ഷണ�ിൽ
േഡാ�ർമാർ�് വീ� വെ��് റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
േഡാ�ർെ�തിെര െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ��െട ഭാഗ�നി�്
നടപടി��ായി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഭി�േശഷി�ാരെന പരിേശാധി�ാൻ
േഡാ�ർ ത�ാറായിെ��ം വീൽെചയറിലിരി�� േരാഗിെയ പരിേശാധി�ാൻ
േഡാ�ർമാർ വിസ�തിെ���� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ
സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

തി�വന��രം ഗവ. െമഡി�ൽ േകാേളജിെല �� മാ�ിെവ�ൽ
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2150 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ഗവ. െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ �� മാ�ിെവ�ൽ ൈവകിയതിന്
പി�ാെല േരാഗി മരി� സംഭവ�ിൽ നട�ിയ അേന�ഷണ�ം സ�ീകരി�
നടപടി�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ആേരാഗ� അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി�െട
അേന�ഷണ�ിെ� റിേ�ാർേ�ാ, �ാഥമിക റിേ�ാർേ�ാ കി�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
പകർ�് സഹിത�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �� അട�ിയ െപ�ി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ആം�ലൻസിൽ എ�ി�േ�ാൾ
�റ�് നി��വർ അത് എ��െകാ�് ഓടി എ� റിേ�ാർ�്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ �� മാ�ി െവ�ൽ നടപടി�െട േ�ാേ�ാേകാൾ
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സംഭവ�ിൽ സമ� അേന�ഷണം നട�ി ���ാർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��മാ�ിെവ�ൽ ശ��ിയ നട�ിയതിൽ ഉ�ായ വീഴ്�

2151 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ �� മാ�ിവ�ൽ ശ��ിയ�്
വിേധയനായ േരാഗി മരണെ�ടാൻ ഉ�ായ സാഹചര�ം സംബ�ി�്
എെ��ി�ം അേന�ഷണ�ൾ നട�ക��ാേയാ;

(ബി) ��കൾ തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാളജിൽ എ�ി�് നാ� മണി��കൾ�്
േശഷമാേണാ ശ��ിയ നട�ിയത്;

(സി) അേന�ഷണ�ിൽ ആെരെയാെ�യാണ് ���ാരായി കെ��ിയി��ത്;
ശ��ിയ നട��തിൽ കാലതാമസം ഉ�ായതി�� കാരണ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ാണ് ��ത അേന�ഷണ�ിൽ കെ��ിയി��ത് ;

(ഡി) അവയവ�ൾ ൈകകാര�ം െച��തിൽ ൈവദഗ്ധ�ം േനടിയി�ി�ാ� ആ�കൾ
�� ൈകകാര�ം െചേ��ി വ�ത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ ;

(ഇ) ഈ സംഭവ�ിൽ സർ�ാർ ഇതിേനാടകം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ; ���ാെര മാ�കാപരമായി
ശി�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ?

സർ�ാർ ആ�പ�ിക�െട �ാഫ് പാേ�ൺ ���ൽ

2152 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ധാരാളം േരാഗികൾ എ�ിേ���തിനാൽ ഉ�ാ��
തിര�ിന��തമായി നിലവിൽ േഡാ�ർമാർ ഉൾ�െട��വ�െട �ാഫ് പാേ�ൺ
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����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതിന് േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

കാസർേകാട് ജി�യിൽ ആേരാഗ� വ��ിൽ ഒഴി�കിട�� ത�ികകൾ

2153 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേകാട് ജി�യിൽ മഴ�ാല േരാഗ�ൾ വർ�ി�� വിവരം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത സാഹചര�ം േനരിടാൻ എെ�ാെ�
നടപടികൾ ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ�വ��ിൽ നിലവിൽ എ� ത�ികകൾ ഒഴി�കിട��െ��ം
എ�കാലമായി ഈ ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��ം �ാപനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�� കാല�് കാസർേകാട് ജി�യിൽ നി�് �ലംമാ�െ�� എ�
ഉേദ�ാഗ��ാ�െ��് �ാപനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവർ�പകരം
നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വർ�ിംഗ് അേറ�്െമ�ിൽ കാസർേകാട് ജി�യിൽ നി�് എ�േപെര �ലം
മാ�ിയി�െ��് �ാപനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡ��ി�ിെട മരണെ�� �േ�ാ�് പറ�് പി.എ�്.സി. െഹൽ�് ഇൻെ���െട അവധി

2154 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ �േ�ാ�് പറ�് പി.എ�്.സി. യിൽ െഹൽ�് ഇൻെ��റായി
േജാലിയിലിരിെ� ഡ��ി�ിടയിൽ അപകട�ിൽെ��് മരണെ��
അേശാകൻ.സി.പി.�െട ലീവ് അ�വദി�� വിഷയ�ിൽ (ഫയൽ
സി2/196/2018 ആ.ക.വ.) നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) അപകട�ിന് േശഷ�� അവധി അ�വദി�് ഉ�രവാകാൻ േവ�ി എ�ാണ്
അേപ� നൽകിയി��െത� വിവരം അറിയി�ാേമാ ; അേപ�യിേ�ൽ
തീ�മാനെമ���തിൽ ൈവ��തിെ� കാരണ�ം ആയതിെ� നിലവിെല
തട���ം വിശദമാ�ാേമാ ?

ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയിെല ജീവന�ാ�െട അഭാവം

2155 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയിൽ ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) താ��ാ�പ�ിയിെല ജീവന�ാ�െട അഭാവം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(സി) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയിൽ �തിയ ത�ിക ��ി��തിനായി
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െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത അേപ�യിൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

ആർ�ം മിഷനിെല ജീവന�ാർ

2156 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം മിഷനിൽ ആെക എ� േപർ കരാർ/ദിവസേവതന/അന�� േസവന
വ�വ�യിൽ   േജാലി െച��െ��� വിവരം ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട േവതന�ിെല വിേവചനം

2157 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഫിസിേയാെതറാപി�്/ഒ��േപഷണൽ െതറാപി�്/�ീ�് െതറാപി�് എ�ീ
ബി�ദ േകാ�കൾ പഠി�ിറ�ി സം�ാന�്  സർ�ാർ േമഖലയിൽ േകാൺ�ാ�്
വ�വ�യിൽ േജാലി െച��വർ�് ഒേര നിര�ി�� േവതനമാേണാ നൽകി
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിൽ എെ��ി�ം അപാകത��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഒ��േപഷണൽ െതറാപി�കളായി േജാലി െച��വ�െട
ദിവസേവതനം ഫിസിേയാെതറാപി�കൾ�് നൽകി വ�� �ക�്
സമാനമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ആേരാഗ�/െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ��ത വിഭാഗം
ജീവന�ാ�െട �തിയ ത�ികകൾ ��ി�് നിയമനം ഉറ�വ��േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�ർ

2158 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ ആരാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട ത�ികയിൽ എ�നാളായി ഡയറ�ർ-
ഇൻ-ചാർജ് �വർ�ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��ിൽ ഡയറ�ർ- ഇൻ-ചാർജ് അ�ാെത ഒരാളിെന നിയമി�ാൻ
കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

സ�ർ� ആ�ിബേയാ�ിക് സാ�രത�� സം�ാനം

2159 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2023-ൽ സ�ർ� ആ�ിബേയാ�ിക് സാ�രത�� സം�ാനമാ�ി േകരളെ�
മാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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ആേരാഗ� പരിപാലന വ�വസായ�ിന് േവ�ി�ളള എ�്പർ�് ക�ി�ി

2160 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാലഘ��ിൽ േഡാ. ജയൻ േതാമസ് അ���നായി �പീകരി�
േകരള�ിെല ആേരാഗ� പരിപാലന വ�വസായ�ിന് േവ�ി�ളള എ�്പർ�്
ക�ി�ി�െട ശിപാർശകൾ എെ��ാമായി��; ശിപാർശകൾ സർ�ാർ
അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇത് സംബ�ി�് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദീകരി�ാേമാ?

മ ൃഗജന�േരാഗ�ൾെ�തിെര �ൻക�തൽ

2161 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ ൃഗജന�േരാഗ�ൾ െചറിയ േതാതിെല�ി�ം വീ�ം പട�� സാഹചര��ിൽ
ഇ�മായി ബ�െ��് നട�� �ൻക�ത�കൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻകാല�ളിൽ സർ�ാർ ഇതിനായി സ�ീകരി� ശ�മായ �തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിവര��ം, ��റിയി�ക�ം
ജന�ളിേലെ��ി�വാൻ ആവശ�മായ ക�ാ�യി�കൾ സംഘടി�ി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഫാമ നൽകിയ െവ�ിേല�ർ സംബ�ി�്

2162 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഫാമ എ� �വാസി സംഘടന േകരള�ിെല ആ�പ�ികളിൽ
നൽ��തിനായി െവ�ിേല�ർ െക.എം.എസ്.സി.എൽ .-െന ഏൽ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏൽ�ി� �കാരം ആ�പ�ികൾ�് െക.എം.എസ്.സി.എൽ.
െവ�ിേല�ർ നൽകിയി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സംഘടന നൽകിയ െവ�ിേല��കളിൽ �െ��ം കാണാനി� എ�
ആേ�പം സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

പ�ിക് െഹൽ�് ലേബാറ�റികൾ

2163 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ിക് െഹൽ�് ലേബാറ�റി�െട �വർ�ന �േരാഗതി സംബ�ി�്
സർ�ാർ തല�ിൽ വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ലേബാറ�റികളിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� േസവന��െട
േപാരാ�കൾ പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരിേശാധനാഫല��െട �ത�ത ഉറ�വ���തി�ം അവ യഥാസമയം
നൽ��തി�ം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റീജിയണൽ പ�ിക് െഹൽ�് ലാ�കൾ ��തായി �ാപി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സാൻ ഫാർമയിൽ നി�ം പി.പി.ഇ. കി�് വാ�ിയ നടപടി

2164 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാൻ ഫാർമ എ� �ാപനം �േറാപ�ൻ ക�ീഷൻ സർ�ിെെഫ െചയ് തി��
�ാപനമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിൽ നി�ം പി.പി.ഇ. കി�് അട�ം വാ�ാൻ തീ�മാനി�
െക.എം.എസ് .സി. എൽ.- െ� േനാ�് ഫയലിൽ 31.03.2020 തീയതിയിൽ തെ�
15,000 പി.പി.ഇ. കി�കൾ മാ�ം വാ�ിയാൽ മതി എ� തീ�മാനം ഫിനാൻസ്
മാേനജർ േരഖെ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിൽ നി�ം 50,000 പി.പി.ഇ. കി�കൾ�് പകരം 15,000
പി.പി.ഇ. കി�കൾ വാ�ാൻ 31/03/2020-ൽ തെ� െക.എം.എസ്.സി.എൽ.
തീ�മാനി�ി�ം േപാ�് ഫാേ�ാ അംഗീകാര�ിന് സർ�ാരിന് സമർ�ി�
ഫയലിൽ 50,000 കി�കളാണ് വാ�ാൻ തീ�മാനി�െത�ം ഇതിനായി 7.75
േകാടി �പ േവ�ിവ�െമ�ം െത�ായി േരഖെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ിൽ നി�ം 50,000 പി.പി.ഇ. കി�കൾ വാ��തിന് 7.75
േകാടി �പ�െട അംഗീകാരം സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ിെയ�ി�ം 15,000
പി.പി. ഇ. കി�ക�െട �ക മാ�മാേണാ ��ത �ാപന�ിന് നൽകിയത്;
എ�ിൽ സർ�ാർ അംഗീകാരം നൽകിയതിൽ േശഷി�� �ക
െക.എം.എസ്.സി.എൽ. എ�െന വിനിേയാഗി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആശാധാര �േഖന സഹായം അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം

2165 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആശാധാര �േഖന ൈഫ�ിേനാജൻ ഫാ�ർ എ� മ��്
ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് ര��ാവ ൈവകല�ം കാരണം ��ി���
േകാ��ൽ മ�ല�ിെല �ീമതി �ഷ്റ സമർ�ി� നിേവദനം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിൻേമൽ സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ൈഫ�ിേനാജൻ ഡിേസാർഡർ എ� ര��ാവ ൈവകല�ം ഉ� ടിയാൾ
നിലവിൽ കഴി�െകാ�ിരി�� �ഷ് േ�ാസൻ �ാ� നിരവധി ര�ജന�
േരാഗ�ൾ ഉ�ാ��തിനാൽ ടിയാ�െട ജീവൻ നിലനിർ�ാൻ ആവശ�മായ
ൈഫ�ിേനാജൻ ഫാ�ർ എ� മ��് ആശാധാര വഴി ലഭ�മാ��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ��ശാലകളിൽ വിതരണം െച�� ഭ�ണപദാർ���െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ�ാ�� നടപടികൾ

2166 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല ഭ��ശാലകളി�ം പാചക�ിന് �ണേമ�യി�ാ� എ�
ഉപേയാഗി�് വ��താ�ം, ഇവ തെ� ആവർ�ി�് ഉപേയാഗി��താ�ം
പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മായം േചർ� ഭ�ണ�ം �ണേമ�യി�ാ� ഭ�ണ�ം വിതരണം െച��മായി
ബ�െ��് കഴി� വർഷം എ� േക�കളാണ് രജി�ർ െച�ത്; ��ത
നടപടികൾ ഇവ തടയാൻ സഹായകരമാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

റീജിയണൽ കാൻസർ െസ�റിെല അ��ാപക നിയമന�ളിെല സംവരണം

2167 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം റീജിയണൽ കാൻസർ െസ�റിെല അ��ാപക നിയമന�ളിൽ
ഭരണഘടന ഉറ�് നൽകിയി�ളള സംവരണ തത��ൾ പാലി�ാ�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ അതിന് സ�ീകരി�ി�ളള േറാ�ർ എ�െനയാണ് നട�ിലാ��ത്;
ഇെ��ിൽ അതി�ളള കാരണ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� പ�് വർഷ�ി�ളളിൽ ഓേരാ വർഷ�ം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം  
െ�ാഫസർ, അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ, അസി��് െ�ാഫസർ ത�ികകളിൽ
എ� നിയമന�ൾ നട�ിയി�െ��ം ഇതിൽ പി�ാ� ,പ�ികജാതി-
പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ളിൽ ഉൾെ�� എ� േപർ�് സംവരണ തത��ൾ പാലി�്
നിയമനം നൽകിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� പ�് വർഷ�ി�ളളിൽ ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം സീനിയർ
റസിഡ�മാരായി എ� േപർ�് നിയമനം നൽകിെയ�ം അതിൽ പി�ാ�,
പ�ികജാതി-പ�ിക വർ� വിഭാഗ�ളിൽ ഉൾെ�� എ� േപർ�്
സംവരണതത��ൾ പാലി�് നിയമനം നൽകിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

��ാ�ര മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ൾ

2168 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാ�ര മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ൾ ഏെത�ാം
എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) േമൽ �ാപന�ളിൽ ഓേരാ�ിേല�ം നിലവിെല �ാഫ് പാേ�ൺ, �ാഫ്
സ് െ�ങ്ത് എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ?

വിവിധ കൗൺസി�ക�െട ഓഫീസ് �വർ�നം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

2169 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴിൽ വ�� വിവിധ കൗൺസി�ക�െട ഓഫീസ്
�വർ�നം കാര��മമാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കൗൺസി�കളിൽ ലഭി�� അേപ�കളിേ�ൽ തീർ�് കൽ�ി�ാൻ
കാലതാമസം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) കൗൺസി�കളിൽ േഫാൺ �േഖന ബ�െ��േ�ാൾ ഉ�ാ�� ��ി��്
ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കൗൺസി�ക�െട അംഗീകാരം േന��തിനായി ലഭി�� അേപ�കൾ�്
സമയബ�ിതമായി മ�പടി െകാ��ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവറൽ പനി വ�ാപനം

2170 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��കൾ �റ�തിെന�ടർ�് ��ികൾ�ിടയിൽ ൈവറൽ പനി
�ടിയ�ം ചില �ല�ളിൽ െച�് പനി �ല�� മരണ�ൾ �ിരീകരി��ം
�ലം ജന�ൾ�ിടയിെല ആശ� കണ�ിെല��് ഇതിെ� വ�ാപനം െച��ാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

മലബാർ കാൻസർ െസ�റിൽ കിഫ്ബി �ഖാ�രം നട�ിലാ�� ���ികൾ

2171 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തലേ�രി മ�ല�ിെല മലബാർ കാൻസർ െസ�റിൽ കിഫ്ബി �ഖാ�രം
നട�ിലാ�� ��വൻ ���ിക�െട�ം നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം
ഓേരാ ���ി�ം ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിന് അ�വദി� �കയട�ം
വ��മാ�ാേമാ?

െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്. ജീവന�ാ�െട നിയമനം, അവധികൾ

2172 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്. ജീവന�ാർ വിരമി�േ�ാൾ പണമാ�ാൻ കഴി��
ആർ�ിതാവധിക�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആർ. �കാരം 300 ദിവസം പരമാവധി ആർ�ിത അവധി
അ�വദി��ത് െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്. ജീവന�ാർ�് ബാധകമാേണാ;
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എ�ിൽ ഇ�കാരം ആ��ല�ം വിതരണം െച��തിന് നാളി�വെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി� നിർേ�ശം െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്.-ൽ നി�ം
സർ�ാരിേല�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് നട�ാ��തിനായി
അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്.-ൽ സർ�ാർ അംഗീകാരം/അ�മതി ഇ�ാെത �തിയ
നിയമന�ൾ നട��െത�് വ�വ� െച�് 19.05. 2007-ൽ ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ഉ�രവ് നിലനിൽ�േ�ാൾ വിവിധ
ത�ികകളിൽ കരാർ വ�വ�യിൽ ദിവസേവതന അടി�ാന�ിൽ നിയമനം
നട��തിന് 17.6.2022-ൽ മാേനജിങ് ഡയറ�ർ അേപ� �ണി�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; േമൽ നിയമന�ൾ�് സർ�ാർ അംഗീകാരം
നൽകിയി�േ�ാ?

വാ�ിേനഷൻ സ�ീകരി�തിെന �ടർ�� മരണം

2173 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് -19 ആദ� േഡാസ് വാ�ിൻ എ��തിെന �ടർ�് ��ി�റം
േതാണി�ടവ�് വീ�ിൽ പി.വി. അ� മരണെ���മായി ബ�െ��് �പീകരി�
അേന�ഷണ സമിതി സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിൻേമൽ േക� ആേരാഗ�
മ�ാലയ�ിൽ നി�ം മ�പടി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) അേന�ഷണ സമിതി�െട റിേ�ാർ�ിെല കെ���കളിേ�ൽ സർ�ാർ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ടിയാ�െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി��തിനായി സമർ�ി�
അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
ടിയാ�െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി��തി�� അടിയ�ര
നടപടികൾ ൈകെ�ാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ എ���ിെന �ടർ� മരണെ��ത്
സംബ�ി� എ� പരാതികൾ നാളി�വെര സർ�ാരിൽ ലഭി�ി��്;

(ഇ) ഇ�കാരം മരണെ��വ�െട ആ�ിതർ�് ധനസഹായം അ�വദി��തിനായി
എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; അവയിൽ എ� അേപ�കളിേ�ൽ
ധനസഹായം അ�വദി�ി��്; എ�ിൽ വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് വാ�്സിേനഷൻ സ�ീകരി�ാ�വർ

2174 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് വാ�ിൻ സ�ീകരി�ാ�വ�െട എ�ം
വാർഡ്തല�ിൽ കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ�
േപർ േകാവിഡ് വാ�ിൻ സ�ീകരി�ാ�വരായി ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് വാ�ിൻ സ�ീകരി�ാ�വർ�് േകാവിഡ് �ിരീകരി�േശഷം േരാഗം
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�ർ�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് എ� േപർ ��ർ േഡാസ് വാ�ിൻ സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് �തിേരാധ�മായി ബ�െ��് ആല�ർ മ�ല�ിെല ���ികൾ

2175 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ. മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം മാ�ിെവ�െ�� �ക
വിനിേയാഗി�് േകാവിഡ് �തിേരാധ�മായി ബ�െ��് ആല�ർ മ�ല�ിൽ
എെ��ാം ���ികൾ െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ടാ� േകാവിഡ് ആ�പ�ി�െട ഭാവി വികസനം

2176 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ച��ാൽ ടാ� േകാവിഡ് ആ�പ�ി�െട ഭാവി
വികസന�മായി ബ�െ��് വിളി� േചർ� ഉ�തതല േയാഗ തീ�മാന �കാരം
എെ��ി�ം �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇ� സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

�തിയ അംഗൻവാടികൾ അ�വദി�ാ�� മാനദ�ം

2177 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആവശ�മായിട�ളിൽ �തിയ അംഗൻവാടികൾ അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ അംഗൻവാടികൾ അ�വദി�ാ�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം നിേയാജകമ�ല�ിൽ സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഇ�ാ�
അംഗൻവാടികൾ

2178 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം നിേയാജകമ�ല�ിൽ ആെക എ� അംഗൻവാടികൾ ഉെ��ം
അവ ഏെതാെ�െയ�ം ഇതിൽ സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഇ�ാ�ത്
ഏെതാെ� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈചൽഡ് െവൽെഫയർ ക�ി�ി അംഗ�ൾ

2179 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈചൽഡ് െവൽെഫയർ ക�ി�ി/ �വൈനൽ ജ�ിസ് േബാർഡ്
എ�ിവയിൽ അംഗ�െള െതരെ����തിന് �പീകരി� െസല�ൻ
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േബാർഡിൽ എൻ.ജി.ഒ. വിഭാഗെ� �തിനിധീകരി�് നിയമി� അംഗ�ിെ�
േപര് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അംഗം �വർ�ി�ി�� എൻ.ജി.ഒ. �െട േപ�ം േമൽവിലാസ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത എൻ.ജി.ഒ. യിൽ �വർ�ി�തി�� �വർ�ിപരിചയ സർ�ിഫി��്
ലഭ�മാ�േമാ?

വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിനായി അ�വദി�െ�� ത�ികൾ

2180 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിനായി അ�വദി� ത�ികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി�െ�� എ� ത�ികകളിൽ നിയമനം നട�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമനം നട�് കഴി�തിൽ വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േസവനം
അ��ി��വ�െട എ��ം ത�ിക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�െന നിയമനം നട�തിൽ വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിന് �റ�് േസവനം
െച��വ�െട ത�ിക�ം എ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ജനറൽ ന�ിംഗ് വിദ�ാർ�ിക�െട ഒ�ാം വർഷ പരീ�

2181 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ�ാം വർഷ ജനറൽ ന�ിംഗ് വിദ�ാർ�ിക�െട വാർഷിക പരീ�
യഥാസമയം നട�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ടി പരീ�
സമയബ�ിതമായി നട�വാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഉൈ�നിൽ നി�് മട�ിെയ�ിയ െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർപഠനം

2182 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉൈ�നിൽ െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ാെത മട�ി
എ�ിയ േകരള�ിൽ നി�� വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�് �ർ�ിയാ��തിന് അവസരം നൽകണെമ�ാവശ�െ��് എ�
വിദ�ാർ�ികളാണ് അേപ� നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� സർ�കലാശാല

2183 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ ആേരാഗ� സർ�കലാശാല �ാപി�ത് ഏത് വർഷമാണ്; ഈ
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സർ�കലാശാല�െട ഉേ�ശ� ല���ൾ എെ�ാെ�;

(ബി) ��ത സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ ഉ� സർ�ാർ, എയ് ഡഡ്, സ�ാ�യ
േകാേള�കൾ എ� വീതെമ�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�കലാശാല നട�ിയ വിവിധ പരീ�കളിൽ ��ിക�െട വിജയ ശതമാനം
സംബ�ി�് എെ��ി�ം താരതമ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിൽ �തിയ ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറികൾ�� അടി�ാന
സൗകര�ം.

2184 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിെല �യ��ി, ക�വാ��ൽ, ചിറ�ര എ�ീ �ാമ
പ�ായ�കളിൽ ഭാരതീയ ചികി� വ��ിെ� ഡിെ�ൻസറികൾ
�ാപി���മായി ബ�െ��് ( ഫയൽ നം : എ 1 / 16 / 2021 ആ�ഷ് തീയതി
21.01.2021 ) അടി�ാന സൗകര��ൾ സ�മാ�ി ബ�െ�� പ�ായ�്
ക�ി�ികൾ തീ�മാനം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ ;വിശദമാ�ാേമാ ?

�ീ �ര�ാ പ�തി

2185 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2006-2011, 2011-2016, 2016-2021 സർ�ാ�ക�െട ഭരണകാല�് വനിതകൾ�്
എതിെര ഉ� ���ത��ൾ തട��ത് സംബ�ി�് എെ��ാം നയ�ളാണ്
�പീകരി�ി��ത് എ�് ഭരണകാലഘ�ം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീകൾെ�തിരായ ���ത��ൾ തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
��ത കാലഘ��ളിൽ സ�ീകരി�ി��ത്; അതിനായി �റെ��വി�ി��
ഉ�ര�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ നയ��െട�ം നടപടിക�െട�ം അടി�ാന�ിൽ �പീകരി�െ��
പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം അവ�െട ഉ�ര�ക�െട പകർ�ക�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ �ീ�ര�ാ പ�തി�േട�ം ഇ�വെര�� �വർ�ന വിശകലന
റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ീ�ര�ാ പ�തികളിൽ ഇേ�ാൾ നിലവിൽ ഇ�ാ�വ ഏത് എ�ം
ആയതിെ� കാരണ��ം വ��മാ�ാേമാ?

അംഗൻവാടികളിൽ എ�� ��ിക�െട എ�ം

2186 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗൻവാടികളിൽ എ�� ��ിക�െട എ�ം �മാ�ഗതമായി
�റ�വരികയാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;
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(ബി) സം�ാനെ� അംഗൻവാടികളിൽ നിലവിൽ എ� ��ിക��് എ� കണ�്
ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഒ�ാം �ാ�ിൽ �േവശനം േന�� ആെക വിദ�ാർഥിക�െട
എ��ം ആെക അംഗൻവാടി ��ിക�െട എ��ം ത�ി�� അ�പാതം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി�� വനിതാ ശി� വികസന വ��ിന് കീഴിെല ഓഫീ�കൾ

2187 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ വനിതാ ശി� വികസന വ��ിന് കീഴിൽ എ�
ഓഫീ�കളാണ് നിലവി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിൽ വാടകെ��ിട�ിൽ �വർ�ി�� ഓഫീ�ക�േ�ാ; എ�ിൽ
വാടകെ��ിട�ിൽ നി�് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല �ാർ�് അ�ണവാടികൾ

2188 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ സ��മായി �ലം ഉ�ായി�ം വാടക െക�ിട�ളിൽ
�വർ�ി�� അ�ണവാടികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ �ാർ�് ആ��തിനായി നിർേ�ശി�െ��
അ�ണവാടികൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അ�ണവാടികൾ �ാർ�് ആ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വാടക െക�ിട�ളിൽ �വർ�ി�� അ�ണവാടിക�െട വാടക ഇന�ി��
സർ�ാർ വിഹിതം എ�യാെണ�ം ബാ�ി �ക എ�െനയാണ്
കെ���െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

േഹാ��ക�െട�ം ത�കടക�െട�ം �ണനിലവാരം

2189 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� േഹാ��കൾ, ത�കടകൾ മ�് ഭ�ണ പദാർ�ം
നിർ�ി�് വിതരണം െച�� �ാപന�ൾ എ�ിവ�െട �ണനിലവാരം ഉറ�്
വ���തിന് �ാമപ�ായ�് തല�ിൽ ആർ�ാണ്�മതല എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ാർ�് അംഗൻവാടി പ�തി

2190 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) �ാർ�് അംഗൻവാടി പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ഈ വർഷം �ാർ�് അംഗൻവാടികളാ�ാൻ
െതരെ��� അംഗൻവാടിക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ?

�ാർ�് അംഗൻവാടി പ�തി

2191 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാർ�് അംഗൻവാടിക�െട നിർ�ാണ�ിന് �ലലഭ�ത��സരി�് വ��്
അ�വദി�� ഫ�ം െക�ിട��െട ഘടന�ം സംബ�ി� വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത അംഗൻവാടികളിൽ ��ികൾ�് ഒ��� സൗകര���ം േസവന��ം
സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാർ�് അംഗൻവാടി പ�തി �കാരം മ��ർ നഗരസഭ�് അ�വദി�
അംഗൻവാടി�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

അംഗൻവാടി പരിശീലന േക��ൾ

2192 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശി�േ�മ സമിതി�െട കീഴിൽ സം�ാന�് എ� അംഗൻവാടി പരിശീലന
േക��ൾ ഉെ��് ജി� തിരി�� വിവരം നൽകാേമാ;

(ബി) അംഗൻവാടി ജീവന�ാർ�് ശി�േ�മസമിതി�െട കീഴിൽ പരിശീലനപരിപാടി
സംഘടി�ി��തിന് നിലവിൽ എെ��ി�ം തട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�ാ പ�ായ�് ഒ�രേ�ാടി �പ ചിലവഴി�് നിർ�ി�
െകാ�വാ�ർ ശി�േ�മ സമിതി�െട പരിശീലന േക�ം ഉപേയാഗ�ന�മായി
കിട�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത �ാപനെ� ഫല�ദമായി
ഉപേയാഗെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വർ�ല മ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിടമി�ാ� അംഗൻവാടികൾ

2193 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല മ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിടമി�ാ� അംഗൻവാടികൾ എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത അംഗൻവാടികൾ�് െക�ിടം നിർ�ി��തി�� ഫ�്
അ�വദി�േമാ?

�ാർ�് അ�ണവാടികൾ

2194 �ീ ഡി െക �രളി
�ീമതി െദലീമ
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�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ണവാടിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം കരി�ലം
പരി�രണ�ി�മായി �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) �ാർ�് അ�ണവാടികൾ ആരംഭി��തി�� പ�തികൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്;
ഇവ�െട �പക�ന�ം �വർ�ന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ിക�െട മാനസിക�ം ബൗ�ിക�മായ വികസന�ിന് �ാർ�് അ�ണവാടികൾ
എ�െനെയ�ാം സഹായകരമാ��; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ ?

�ാർ�് അംഗൻവാടി

2195 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗൻവാടികെള, ��ിക�െട ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ
വളർ��് ഉത�ംവിധം �ാർ�് അംഗൻവാടികളാ��തിെന അടി�ാനമാ�ി
�േത�ക പഠന�ൾ സർ�ാർ തല�ിൽ നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ �ാർ�് അംഗൻവാടി �വർ�നം സം�ാന�് ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ്; എെ��ാം ആ�നിക സൗകര���ം സംവിധാന��മാണ്
ഇവിെട ഒ��ിയിരി��ത്; ശാരീരിക മാനസിക െവ�വിളികൾ േനരി��
��ികൾ�ായി �ാർ�് അംഗൻവാടികളിൽ �േത�ക സൗകര���ം
സംവിധാന��ം ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ഭ��ധാന���െട �ണേമ� ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ

2196 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ��ധാന���െട �ണേമ� ഉറ�വ���തിന് ��തായി സ�ീകരി�
നടപടിക�ം ഒ��ിയ സംവിധാന��ം വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണം െമ�െ���ാൻ നടപടി

2197 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� െപാ� വിതരണം െമ�െ����തി�േവ�ി ��തായി
േറഷൻ കടകേളാ മാേവലി േ�ാ�കേളാ മ� സംവിധാനേമാ അ�വദി��ത്
സംബ�ി� തീ�മാനെമെ��ി�ം പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ;
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(ബി) �ൻഗണേനതര വിഭാഗ�ളിൽ ഉ�വെര ��തലായി �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ
ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�� ഭ�ത ഉറ�വ��ാൻ പ�തി

2198 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� ഭ�ത ഉറ�് വ���തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�് നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ�� ക�ീഷെ� �വർ�ന�ൾ

2199 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ��-െപാ� വിതരണ േമഖലയിെല ���ളിേ�ൽ കാര��മമായ
ഇടെപട�കൾ നട��തിെ� ഭാഗമായി ഭ�� ക�ീഷൻ സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�ണം ഔദാര�മ� അവകാശമാണ് എ� ആശയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ
േഗാ�വർ� വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി ഭ�� ക�ീഷൻ �േത�ക പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�കാര�� അവകാശ�ൾ േഗാ�വർ� വിഭാഗ�ൾ�്
ലഭ�മാകാൻ ��ത പ�തി എ�െനെയ�ാം �േയാജന�ദമാണ്; വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

സം�ാന വില നിയ�ണ അേതാറി�ി

2200 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാ��കളിൽ ഭ�ണ�ിന് അമിത വില ഈടാ��തായ
പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഹാ��കളിെല ഭ�ണ പാനീയ�� െട വില നി�യി��തിന് സം�ാന വില
നിയ�ണ അേതാറി�ി �പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനായി
നിയമനിർ�ാണം നട�ാൻ ആേലാചന�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േഹാ��ക�െട േ�ഡിംഗ്

2201 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േഹാ��കളി�ം െറേ�ാറ�കളി�ം ഭ��വ��ൾ�് വില ഈടാ��ത്
യാെതാ� മാനദ��മി�ാെതയാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഹാ��കെള അവ�െട സൗകര���െട അടി�ാന�ിൽ തരം തിരി�് �ാർ
േറ�ിംഗ് നൽ��തി�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ ഭ��വ��ൾ�് വില
നി�യി��തി�ം നിയമനിർ�ാണം നട��ത് പരിഗണി�േമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല �ഭി� േഹാ��കൾ

2202 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ച�നാേ�രി നിേയാജക
മ�ല�ിൽ എ� �ഭി� േഹാ��കളാണ് ആരംഭി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഭി� േഹാ��കൾ�് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് നൽ��െത�ം ഇവ
ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

നില�ർ താ��ിൽ ആദിവാസി ��ംബ�ൾ�് േറഷൻ കാർഡ്

2203 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ താ��ിൽ എ� ആദിവാസി ��ംബ�ൾ�ാണ് േറഷൻ കാർഡ്
അ�വദി�ി��െത� വിവരം വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നില�ർ താ��ിൽ േറഷൻ കാർ�കളി�ാ� എ� ആദിവാസി
��ംബ��െ�� കണ�് വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇവർ�് േറഷൻ
കാർഡ് അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
ഇതിനായി വനാ�ർഭാഗെ� ആദിവാസി േകാളനികളിൽ വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ
ഫീൽഡ് വിസി�് നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആദിവാസി ��ംബ�ൾ�് നൽ�� േറഷൻ സാധന��െട അള� വിവരം
അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി േറഷൻ കാർഡിെല ��ംബാംഗ��െട എ�ം
പരിഗണി�ാ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആദിവാസി ഊ�കളിൽ ഒേര േറഷൻ കാർഡിൽ ഒ�ിലധികം ��ംബ�ൾ
ഉൾെ��ി��തിനാൽ ഇവർ�് ആവശ�മായ ഭ��ധാന��ൾ
ലഭി�ാതിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

എ.ടി.എം. കാർഡ് മാ�കയി�� േറഷൻ കാർഡ്

2204 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ.ടി.എം. കാർഡ് മാ�കയി�� േറഷൻകാർഡ് എ�ാ വിഭാഗ�ൾ�ം ന�ാൻ
നടപടി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതിന് കാലതാമസം ഉ�ാ�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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േറഷൻ കാർഡിെല വിവര�ൾ മാ�ം വ��വാ�� നടപടി �മ�ൾ

2205 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കാർഡിെല േപര് നീ�ം െച���ൾെ�െട കാർഡിെല വിവര�ൾ മാ�ം
വ��വാ�� നടപടി �മ�ൾ ��തൽ ലളിതമാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ

2206 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എ. രാജ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ ��ിരഹിതമായി �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ  �ക�െട എ�ം
നിജെ���ിയത് ��ി�� ���ൾ കണ�ിെല��് അത്
�ന:പരിേശാധി�ാൻ ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാരിെ� ഫല�ദമായ ഇടെപടലിെന �ടർ�് അനർഹമായി �ൻഗണനാ
കാർ�കൾ ൈകവശം വ�ി��വർ അ� തിരിേ�ൽ�ി�ാൻ ത�ാറായി�േ�ാ;
സ�േമധയാ കാർഡ് തിരിേ�ൽ�ി�ാൻ ത�ാറാകാ� അനർഹർെ�തിെര
കർശന നടപടിെയ��ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനായി പരിേശാധന
എർെ���ാൻ നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; �ൻഗണനാ കാർഡിനാ��
അേപ�കളിൽ തീർ�ാ�ാ��ത് എ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ഇ�വെര എ� �തിയ േറഷൻ കാർ�കൾ
നൽകിെയ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ

2207 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം േകാതമംഗലം താ��ിൽ എ�
�ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ ��തായി അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത താ��ിൽ നി�ം �ൻഗണന കാർഡിനായി എ� അേപ�കൾ
ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത താ��ിൽ നി�ം ലഭി�ി�� അേപ�കളിൽ നിലവിൽ എ� േപർ�്
�ൻഗണനാ കാർ�കൾ ന�ിെയ�ം ഇനി എ� േപർ�് �ടി നൽകാ�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത താ��ിൽ അനർഹരായ എ� േപെര �ൻഗണനാ ലി�ിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) താ��ിൽ �ൻഗണനാ കാർഡിനാ�� അേപ�കളിൽ അർഹരായ ��വൻ
േപർ�ം ആയത് േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിേല�് മാ���ിനാ�� അേപ�കൾ

2208 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ വർ�ല മ�ല�ിൽ എ� എ.പി.എൽ.
േറഷൻ കാർ�കൾ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിയി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തിനായി ��ത മ�ല�ിൽ നി�ം എ�
അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തിന് ലഭി�� അേപ�കളിൽ എ�
ദിവസ�ി��ിൽ അ�ിമ തീ�മാനം സ�ീകരി�വാനാണ്
നി�യി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മാരകേരാഗ�ൾ ബാധി�് ചികി�യി��വർ�് �ൻഗണന േറഷൻകാർ�കൾ

2209 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാരകേരാഗ�ൾ ബാധി�് ചികി�യി��വർ ഉൾെ��� േറഷൻ കാർ�കൾ
�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േറഷൻകാർ�കൾ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തി��
മാനദ��ൾ വ��മാ�ാേമാ?

�ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ നി�് അനർഹെര ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ

2210 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കാർഡ് �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ നി�് അനർഹെര ഒഴിവാ��തിന്
സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ��് വർഷം ഏ��ം ��തൽ കാർ�കൾ �ൻഗണന പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ിയ ��് താ��് സൈ� ഓഫീ�കൾ ഏെതാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) വടകര താ��് സൈ� ഓഫീസിൽ നി�ം െപാ�വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിയ
േറഷൻ കാർ�കൾ�് പകരമായി എ� കാർ�കൾ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ
ഉൾെ���ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ിര��ി താ��ിൽ �ളയ�ിൽ നശി�േപായ േറഷൻ സാധന�ൾ

2211 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി താ��ിൽ 2021 ഒേ�ാബറി��ായ �ളയ�ിൽ 13 േറഷൻ
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കടകളിൽ െവ�ം കയറി േറഷൻ സാധന�ൾ നശി�േപായതായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) നശി�േപായ സാധന�ൾ�� �ക ലഭി��തി�ം േ�ാ�് ഇ-േപാസിൽ
നി�് �റവ് െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി
എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േ�ാ�് നശി�തിെന �ടർ�് ആ�െടെയ�ി�ം ൈലസൻസ് റ� െച�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ൈലസൻസ് തിരിെക നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?

��ർ ജി�യിെല െക-േ�ാ�കൾ

2212 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ ജി�യി�ം എ� വീതം േറഷൻ കടകെളയാണ് െക-
േ�ാ�കളാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; ഇതിെ� മാനദ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ർ ജി�യിെല ഏെതാെ� േറഷൻ കടകെളയാണ് െക-േ�ാ�കളാ�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിൽ െക-േ�ാ�കൾ

2213 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറഷൻ കടകെളയാണ് െക-േ�ാ�കളാ�ി
മാ��തിനായി െതരെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല അ�രി, െവ�റട, ക�ി�ാട്, ഒ�േ�ഖരമംഗലം എ�ീ
മലേയാര േമഖലകളിെല�ം ആദിവാസി േമഖലകളിെല�ം േറഷൻ കടകെള െക-
േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിന് �ൻഗണന നൽ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ർ വടേ� അ�ാടിയിൽ �തിയ േറഷൻ േഷാ�്

2214 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷൻ േഷാ�കൾ ഇേ�ാൾ അ�വദി��േ�ാ; �തിയ
േറഷൻ േഷാ�കൾ അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാണ് ;
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല ന�� പ�ായ�ിൽെ�� ��ർ വടേ�
അ�ാടിയിൽ �തിയ േറഷൻ േഷാ�് അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��്
എം.എൽ.എ �േഖന നൽകിയ അേപ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത
അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �േദശ�് �തിയ േറഷൻ േഷാ�് അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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സ�രി�� േറഷൻകട

2215 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�രി�� േറഷൻകട എ� പ�തി ഉേ�ശി�� ല��ം ൈകവരി��തായി
ക�താേമാ; സം�ാന�് ഇ�ര�ിൽ എ� േറഷൻകടകൾ
�വർ�ി���്;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ��വൻ ആദിവാസി ഊ�കളി�ം ഭ��സാധന�ൾ
എ�ി�ാൻ സാധി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം താ��ിെല േറഷൻ ഡിേ�ാ ൈലസൻസിക�െട നിയമനം

2216 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അംഗീ�ത ൈലസൻസികേളാ നിയമപരമായ അവകാശികേളാ ഇ�ാ� േറഷൻ
ഡിേ�ാകൾ�് ൈലസൻസികെള നിയമി��തിന് നിലവിൽ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീ�ത ൈലസൻസികളി�ാെത �വർ�ി�� േറഷൻ ഡിേ�ാകൾ�്
ൈലസൻസികെള നിയമി��തിനായി �റെ��വി�ി�� വി�ാപന�ിൽ
െകാ�ം താ��് സൈ� ഓഫീസ് പരിധിയിെല ഏെത�ാം േറഷൻ ഡിേ�ാകൾ
ഉൾെ��ി�െ��ം ആയതിൽ െപാ�വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�� ഡിേ�ാകൾ
ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വി�ാപന �കാരം െകാ�ം താ��ിൽ സംവരണ വിഭാഗ�ൾ�ായി
വി�ാപനം െച�ി�� േറഷൻ ഡിേ�ാകൾ ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട
സംവരണ വിഭാഗം ഏതാെണ��� വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ ൈലസൻസിക�െട നിയമന നടപടികൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ?

പ�ീര�ാവിൽ �തിയ േറഷൻ േഷാ�്

2217 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ീര�ാവിൽ ഒ� �തിയ േറഷൻ േഷാ�്
ആരംഭി��തിന് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത അേപ�യിൻേമൽ
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� നടപടികൾ ത�രിതെ���േമാ?

ഭ��-െപാ�വിതരണ േമഖലയിെല �തിയ പ�തികൾ

2218 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ഭ��-െപാ�വിതരണ േമഖലയിൽ
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ആവി�രി� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരി���ം �ഴ് �ിവയ്�ം തടയാൻ എെ��ാം മാർ��ളാണ് സ�ീകരി�
വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

�ണനിലവാര പരിേശാധന

2219 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കടക�ം മാേവലി േ�ാ�ക�ം വഴി വിതരണം െച�� ഉൽ����െട
�ണനിലവാര പരിേശാധന �ത�മായി നട�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സിവിൽസൈ�സ് വഴി വിദ�ാലയ�ളിൽ വിതരണം െച�� ഉൽ����െട
�ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ താ��് ഡിേ�ാകൾ അ�വദി�ാൻ നടപടി

2220 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ നിലവിൽ വ�േശഷം അേ��ാദയ അ�േയാജന കാർ�കൾ
എ�േപർ�് വിതരണം െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ എ� സ�രി�� േറഷൻകടകൾ �ട�ിയി��്; ജി�
തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് സൈ�േകാ താ��് ഡിേ�ാകളി�ാ� താ��കൾ എ�യാണ്;
ഇവിട�ളിൽ താ��് ഡിേ�ാ അ�വദി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

എൻ.എഫ്.എസ്.എ./എഫ്.സി.ഐ. േഗാഡൗ�കൾ

2221 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ എെത�ാം നിേയാജക മ�ല�ിലാണ്
എൻ.എഫ്.എസ്.എ/എഫ്.സി.ഐ. േഗാഡൗ�കൾ അ�വദി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ എൻ.എഫ്.എസ്.എ./എഫ്.സി.ഐ. േഗാഡൗ�കൾ
അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�� കി�ക�െട എ�ം

2222 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരി�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് ആെക വിതരണം െച�
ഭ�� കി�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതിനായി എ� �പ
െചലവഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?
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കാസർേകാട് ജി�യിെല അരി വിതരണം

2223 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേകാട് ജി�യിൽ 2022 �ൺ മാസം ��രി എ� േപരിൽ വിതരണം
െച�ത് ര�ാംതരം ��വയരിയാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��രി വിതരണം �ട�ിയത് �തൽ അടി�ടി വിതരണം �ട��ത് �ടാെത മ�്
അരികൾ ��രി എ� േപരിൽ നൽ��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��രി െവ� കാർഡിന് എ� കിേലാ�ാമാണ് വിതരണം െചേ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; മ� കാർ�കൾ�് അംഗ�ിന് എ� കിേലാ�ാം എ�
േതാതിലാണ് വിതരണം െചേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ� ജി�കളിൽ �ടിയ അളവിൽ അരി നൽ�േ�ാൾ കാസർേകാട് ജി�യിൽ
െവ��ാർഡിന് അരകിേലാ�ാം, മ� കാർ�കാർ�് അംഗ�ിന്
അരകിേലാ�ാം എ� രീതിയിൽ ��മായാണ് അരി നൽ��െത�്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) മ� ജി�കളിൽ പാല�ാടൻ മ� ��രിയായി വിതരണം െച�േ�ാൾ
കാസർേകാട് ജി�യിൽ ഇത് ലഭ�മ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വില�യ�ം തടയാൻ നടപടി

2224 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവശ� സാധന��െട വില വർ�ി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) അവശ� സാധന��െട വില പിടി�നിർ�ാൻ െപാ�വിപണിയിൽ എെ��ാം
ഇടെപട�കളാണ് സർ�ാർ നട�ിയിരി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ� വിപണിയിൽ ഇടെപടൽ നട�ാെത സൈ��േകാ അട��� സർ�ാർ
സംവിധാന�ളിൽ മാ�ം ഒ��ിനിൽ�� �വർ�നമാണ് സർ�ാർ
നട��ത് എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

എൻ.എഫ് .എസ്.എ. േഗാഡൗണിൽ നി�ം അനധി�തമായി ധാന��ൾ കട�ി എ�
പരാതി

2225 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� എൻ.എഫ്.എസ്.എ. േഗാഡൗ�കളിൽ നി�ം ��രി,
���ലരി, പ�രി, േഗാത�് �ട�ിയ ഭ��ധാന��ൾ അനധി�തമായി
കട��ത് സംബ�ി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�മായി ബ�െ��്
എ� �പ�െട ന�മാണ് സർ�ാരിന് ഉ�ായി��െത� വിവരം ലഭ�മാേണാ;
എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സൈ�േകാ വിജിലൻസ് വിഭാഗം ��ത പരാതിെയ സംബ�ി� റിേ�ാർ�്
സൈ�േകാ െചയർമാന് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം പരാതിക�െട അടി�ാന�ിൽ സൈ�േകാ വിഭാഗ�ിെല ഏെത�ി�ം
ജീവന�ാർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം വലിയ�റ എൻ.എഫ്.എസ്.എ. േഗാഡൗണിൽ നി�ം
അനധി�തമായി ഭ��ധാന��ൾ കട�ി എ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത പരാതിയിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��ധാന� സംഭരണം

2226 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശാ�ീയ രീതിയി�� േഗാഡൗ�ക�െട �റവ് �ലം
ഭ��ധാന��ൾ േക�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2022-2027 കാലയളവിൽ സം�ാനെ� എ�ാ താ��കളി�ം െപാ�വിതരണ
വ��ിെ� ഉടമ�തയിൽ എൻ.എഫ്.എസ്.എ. േഗാഡൗ�കൾ നിർ�ി��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ എഫ്.സി.ഐ.യിൽ നി�് െപാ�വിതരണ�ിന് ലഭ�മാ�� അരി
ഇന�ിന് പകരം സം�ാന�് ��തലായി ഉപേയാഗി�� ആ� ജയ,
�േരഖ �ട�ിയ ഇനം അരി�െട േ�ാ�് ലഭ�മാ�ാൻ എഫ്.സി.ഐ.�മായി
ധാരണയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എഫ്.സി.ഐ.യിൽ നി�് ഭ��ധാന� വിഹിതം വി�കി��തിന് �ൻപ് ��തൽ
പരിേശാധന�ം �ത�ത�ം ഉറ�ാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ ഇ�
സംബ�ി� ധാരണാപ��ിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

അവശ� സാധന��െട �ണനിലവാരം

2227 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സൈ�േകായി�െട സബ്സിഡി നിര�ിൽ വിതരണം െച�� അവശ�
സാധന��െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാൻ നിലവിൽ സംവിധാന�ൾ
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ഏർെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാൻ ആവശ�മായ സംവിധാന�ൾ
ഏർെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല േചന�ാടിയിൽ സൈ�േകാ വി�നശാല

2228 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിൽ എ�േമലി �ാമപ�ായ�ിെല േചന�ാടിയിൽ
സൈ�േകാ വി�നശാല ആരംഭി�ണെമ� പ�ായ�് ഭരണസമിതി�െട
അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േചന�ാടിയിൽ സൈ�േകാ വി�നശാല ആരംഭി�വാൻ ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അതിയ�ർ പ�ായ�ിെല േപാ�ിൽ ആരംഭി�� സൈ�േകാ മാർ��്

2229 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര മ�ല�ിൽ അതിയ�ർ പ�ായ�ിെല േപാ�ിൽ
ആരംഭി�� സൈ�േകാ മാർ��ിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സൈ�േകാ മാർ��് ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
�ർ�ീകരിേ��െത�ം മാർ��ിെ� �വർ�നം എ�് ആരംഭി�ാൻ
കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി െപേ�ാൾ പ�് നിർ�ാണം

2230 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാന�വാടിയിൽ നിർ�ാേണാദ്ഘാടനം കഴി� സിവിൽ സൈ�സ് വ��ിന്
കീഴി�� െപേ�ാൾ പ�ിെ� നിലവിെല നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണം എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

���ാറ മാേവലി േ�ാർ അപ്േ�ഡ് െച�ൽ

2231 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം മ�ല�ിെല ���ാറ മാേവലി േ�ാർ അപ്േ�ഡ് െച�് ��ർ
മാർ��് നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് സൈ�േകാ ഡിേ�ാ�െട പരിധിയിൽ ഏ��ം ��തൽ വി�വര��
��ത മാേവലി േ�ാർ ��ർ മാർ��് ആ��തിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക
തട��ൾ നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ എൻ.എഫ്.എസ്.എ. േഗാഡൗൺ

2232 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിൽ എൻ.എഫ്.എസ്.എ. േഗാഡൗണി�ം
ഓഫിസി�മായി �ലം ഏെ���വാൻ ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലേമെ���ൽ നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ� നിയമേഭദഗതി �കാര�� മീഡിേയഷൻ െസൽ

2233 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേഭാ� നിയമേഭദഗതി �കാര�� മീഡിേയഷൻ െസൽ
�പികരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതിെ� നടപടി �മ�ൾ നിലവിൽ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മീഡിേയഷൻ െസ�ിെ� ഉദ്ഘടാനം ഏെത�ാം ജി�കളിൽ
നട�ിയി��്; എ� ജി�കളിൽ ഇനി�ം െസൽ �ാപി�വാ��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െസ�ിന് ജി�കൾ േതാ�ം ആ�ാന മ�ിര�ൾ നിർ�ി��തിനായി
എ� �കയാണ് േക� സർ�ാർ നൽകാെമ�് അറിയി�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ക േനടിെയ��ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��്;
വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-േറഷൻ കാർഡ്

2234 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ-േറഷൻ കാർഡ് പ�തി നിലവിൽ വ��േതാെട എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ�ക എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അളവ്-�� �മേ��കൾ തടയാൻ നടപടി

2235 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപേ�ാൾ-ഡീസൽ ബ�കളിൽ അള�പരമായ �മേ��ക�േ�ാ
എ�റിയാൻ �േത�ക പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; പരിേശാധന നട�ി
�മേ��കൾ കെ��ിയി�േ�ാ; ഇതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;
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(ബി) സം�ാനെ� വ�ാപാര �ാപന�ളിൽ അളവ്-�� ഉപകരണ�ൾ ��
െച�ാതിരി�ൽ, അളവ്-�� ��ിമം, ബി�് നൽകാതിരി�ൽ �ട�ിയ
�മേ��കൾ കെ���തിനായി ഓ�േറഷൻ ജാ�ത എ� പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; �മേ��കൾ
തട��തിന് ��ത പ�തി സഹായകരമായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അളവ്-�� ഉപകരണ��െട പരിേശാധന

2236 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ അളവ്-�� ഉപകരണ��െട പരിേശാധന�മായി
ബ�െ��് 2016 �തൽ 2022 വെര ചാർ�് െച� േക�ക�െട എ��ം
ഈടാ�ിയ പിഴ�ക�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ� തേ�ശസ�യംഭരണം ഒ� ഉ��ം പ�തി

2237 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ� തേ�ശസ�യംഭരണം ഒ� ഉ��ം എ� പ�തി�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത പ�തി എ�േ��് നട�ിലാ�വാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട തേ�ശേറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

2238 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശേറാഡ് �ന��ാരണ
പ�തിയിൽ (സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി.) ഉൾെ���ി എ� േറാ�കൾ�് എ�
�ക വീതമാണ് അ�വദി�ത് എ�് ജി�, നിേയാജകമ�ലം എ�ിവ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിൽ നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയവ, നിർ�ാണം നട�െകാ�ിരി��വ,
നിർ�ാണം ഇനി�ം ആരംഭി�ി�ി�ാ�വ എ�ിവ�െട എ�ം ഇനം തിരി�്
നിേയാജകമ�ല അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ; നിർ�ാണം ൈവ��തിെ�
കാരണ�ൾ എെ�ാെ�; ഇവ എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�ി�ാ� ���ികൾ ഒഴിവാ�ി അേത �ക
അേത നിേയാജകമ�ലം എം.എൽ.എ. നിർേ�ശി�� മെ�ാ� ���ി�ായി
മാ�ിെവ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ അതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ആ�ിക�െട ഡിജിൈ�േസഷൻ

2239 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ആ�ിക�ം അവ�െട അധികാര
പരിധിയിൽവ�� മ�് സ�കാര� ആ�ിക�ം ഡിജിൈ�സ് െച��ത്
സംബ�ി�് നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഡിജിൈ�േസഷനി�െട െക�ിട��െട യഥാർ� വി�ീർണ�ം വിശദവിവര��ം
ലഭ�മാ��തിനാൽ നി�തി സംബ�ി� നടപടി�മ�ൾ എ��മാ�വാൻ
സാധി�െമ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�വഴി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട വ�മാനന�ം ഏെറ�െറ ഇ�ാതാ�വാൻ സാധി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�ിക�െട ഡിജിൈ�േസഷൻ വഴി േറാ�ക�െട യഥാർ� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�െമ�തിനാൽ അ��ലം പ�തി ആ��ണ�ിൽ ഉ�ാ�� േന��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�ിക�െട ഡിജിൈ�േസഷൻ �ർ�ീകരി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ആ�ികൾ ഡിജിൈ�സ് െച��തിനായി ത�ാറാ�ിയി�� േസാ�് െവയർ
യഥാസമയം അപ്േഡ�് െച��തി�� സംവിധാന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

2240 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല ��േ�രി േ�ാ�് പ�ായ�ിന് ആർ�ം പ�തി�െട
നട�ി�ിെ� ഭാഗമായി അവാർഡ് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അവാർഡ് േനടിയതിെ� ഭാഗമായി ��േ�രി േ�ാ�് പ�ായ�ി�ം
��േ�രി സി.എ�്.സി -�ം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ലഭി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി

2241 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ വാതിൽ�ടി
േസവന പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എേ�ാഴാണ് സം�ാനെ�ാ�ാെക നട�ിലാ�വാൻ
കഴി��െത�് അറിയി�േമാ?

അതിദാരി�� നിർ�ാർജന പ�തി

2242 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിദാരി�� നിർ�ാർജന പ�തി�െട ഭാഗമായി വട�ാേ�രി
നിേയാജകമ�ല�ിെല അതിദരി��െട പ�ിക ത�ാറാ��ത് സംബ�ി��
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�വർ�ന�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ�ിെല നിബ�നകൾ

2243 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലാൻഡ് അ��ിസിഷൻ നിയമ�കാരം �മി വി�െകാ��വ�െട െക�ിട�ളിൽ
അധിക നിലകൾ നിർ�ി�േ�ാൾ എെ�ാെ� നിബ�നകളാണ്
പാലിേ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �മി വി�് െകാ����ലം െക�ിട�ിെ� �ൻഭാഗ�് നിയമ �കാര�� �രം
ന�മാ�� അവ�യിൽ �കൾനില നിർ�ി��തിന് സാധി�േമാ; ��ത
അധിക നിർ�ാണ�ിന് ആ�പാതികമായ പാർ�ിംഗ് ലഭ�മ�ാ� പ�ം
�മവൽ�രണ�ിന് സാധി�േമാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) േറാഡ് നിർ�ാണ�ിനായി �ീ സറ�ർ വഴി �മി വി�െകാ���വർ�് െക�ിട
നിർ�ാണ�ിന് ലഭി�� ഇള�കൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

അതിദരി� ��ംബ��െട ഉ�മന�ിനാ�� പ�തികൾ

2244 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നട�ിയ സർേ� �കാരം കെ��ിയ ��ംബ�െള
ദാരി��േരഖ�് �കളിെല�ി�വാൻ എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ േറാ�കൾ

2245 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ്
�ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഏെത�ാം േറാ�കൾ�ാണ്
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക�ം നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ;
ഉ�ര�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

റീബിൾഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി

2246 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൾഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് (ആർ.െക.ഐ) േഫസ് 1 പ�തിക�െട
ഭരണാ�മതി �ക വർ�ി�ി��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ചീഫ്
എ�ിനീയർ 18.02.2022 െല ഡി4/ആർ.െക.ഐ/21-22 ന�ർ ക�് �േഖന
സമർ�ി�ി�� െ�ാേ�ാസലിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�ളള �ടർനടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതി��
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണം

2247 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണം �ർ�ിയാ�ിയ
സാഹചര��ിൽ െപാ�സർ�ീസിെ� ഭാഗമാ�� ജി�ാ ഓഫീ�കൾ
�ർ�മാ�ം എ��തൽ �വർ�ന�മമാ�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ� സർ�ീസിൽ ഉൾെ�� വിവിധ വ��ക�െട റീജിയണൽ ഓഫീസ്, ജി�ാ
ഓഫീ�കൾ എ�ിവ എ��തൽ �വർ�നം അവസാനി�ി�ം എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2022-23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ��ത ��ിയ �ർ�ീകരി�ാൻ
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി�ായി നിർ�ാണ സാമ�ി വിതരണം െച�വർ�� �ടി�ിക

2248 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട ഭാഗമായി േറാഡ്,
ക��്, കിണർ �തലായ ആ�ിക�െട  നിർ�ാണ�ിന് നിർ�ാണ സാമ�ികൾ
വിതരണം െച�വർ�് ല��ൾ �ടി�ിക��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ��ലം േമൽപരാമർശി� ആ�ിക�െട നിർ�ാണം �തിസ�ിയിലായത്
ഗൗരവ�ിെല��േമാ;

(സി) ��ത നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട �ക �ാമപ�ായ�ിെ� തനത്
ഫ�ിൽനി�ം വിതരണം െച�് �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

2249 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �കാരം നൽകിയി�� വീ�കളിൽ �മി��ായി��
ഭവന രഹിതർ എ� ; �മിയി�ാ� ഭവന രഹിതർ എ�;

(ബി) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �കാരം 2022-23 കാലയളവിൽ എ� േപർ�് വീട്
അ�വദി�വാനാണ്  ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

നവേകരളം ��ി��തിൽ ��ംബ�ീ�െട പ�്

2250 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
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�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലിംഗസമത� നീതി േനടിെയ���തി�ം �േദശിക വികസനം
സാധ�മാ��തി�ം ��ംബ�ീ�് മിക� േന�ം ��ി�ാനായ
പ�ാ�ല�ിൽ, നവേകരളം ��ി�� �വർ�ന�ളിൽ േനത�ത�പരമായ
പ�് വഹി�� രീതിയിൽ ��ംബ�ീ�െട �വർ�നം വി�ലെ���ാൻ
പ�തി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ് ��ി� സാ��ിക മാ��ം അതിജീവി��തിനായി സർ�ാർ
�ഖ�ാപി� ��ദിന കർ�പ�തിയി�െട ല��മി� േന�ം ��ംബ�ീ�്
ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ;

(സി) േദശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത��ിൽ മിക� പ�തി നിർ�ഹണ�ി�െട
സം�ാന�ിന് േദശീയതല�ിൽ ഒ�ാം �ാനം ലഭി�� തര�ി��
�വർ�നം കാ�വ�വാൻ ��ംബ�ീ�് കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

നഗര ദരി��െട ഉ�മന�ിനാ�� പ�തികൾ

2251 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ വി േജായി
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ�ാം �ാനം ലഭി��തിന് ഉത�� തര�ിൽ സം�ാനെ�
നഗര�േദശ�ളിെല ദരി��െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തിനായി
ദാരി��നിർ�ാർജനം, പാർ�ിടം, ൈന�ണ� വികസനം, സ�യം െതാഴിൽ സംരംഭം
�ട�ിയ േമഖലകളിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

�ഷറി വ��ിന് �മി ൈകമാറൽ

2252 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി മ�ല�ിെല ആനി�ാട് വിേ�ജ് േ�ാ�് 46 സർേ� 135/6-ൽ
െ�� 15 െസ�് �ല�ിെ� �ർ� ഉടമ�ാവകാശം �ഷറി വ��ിന്
ൈകമാ�വാൻ പാ�ാടി േ�ാ�് പ�ായ�ിന് 19.06.2012-െല സ.ഉ.(സാധാ)
നം.1662/2012/ത.സ�.ഭ.വ. �കാരം അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ, ��ത അ�മതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ പാ�ാടി േ�ാ�്
പ�ായ�് എ� െസ�് �ലം ഏത് തീയതിയിൽ �ഷറി വ��ിന്
ൈകമാറിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) അ�കാരം �മി ൈകമാ��തിൽ കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വിശദമാ�േമാ?

തവ�ർ മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി
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2253 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തവ�ർ മ�ല�ിൽ എട�ാൾ പ�ായ�ിെ� ഉടമ�തയി�� 1 ഏ�ർ 3
െസ�് �മി, ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �രഹിത ഭവനരഹിതർ�്
�ാ�് നിർ�ി��തിനായി വി�െകാ��ാൻ പ�ായ�് ഭരണസമിതി
തീ�മാനി� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത �മി ഏെ���് എട�ാൾ പ�ായ�ിെല �രഹിതരായ
ഭവനരഹിതർ�് �ാ�് നിർ�ി�് നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
അറിയി�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

2254 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിെല �രഹിതരായ ഭവനരഹിതർ�് മ�ല�ിെല വിവിധ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിലായി ൈലഫ് പ�തി �കാരം �ാ�്
നിർ�ാണ�ി�� �മി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ
എവിെടെയ�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി �കാരം വീട് ലഭി��തിനായി ��ത നിേയാജക
മ�ല�ിെല വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി�് �രഹിതരായ
ഭവനരഹിത�െട എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��ം, നാളി�വെര എ� േപർ�്
പാർ�ിടം ഉറ�ാ�ിെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിൽ എ�ാവർ�ം പാർ�ിടം എ� �ഖ�ാപനം എ�്
�ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പാലിേയ�ീവ് നഴ് �മാെര �ിരെ���ാൻ നടപടി

2255 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴിൽ പരിര� പാലിേയ�ീവ് രംഗ�് പ�്
വർഷ�ിലധികമായി േജാലി െച�വ�� നഴ് �മാെര �ിരെ���ണെമ�
ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� 5650069/21/എം (എൽ.എസ്.ജി&ആർ.ഡി.&ഇ) ന�ർ
ഫയലിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി സർ�ാരിന് നിർേദശ�ൾ
സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െപാ��ശാനം �ാപി��തി�� നടപടി

2256 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ��ശാനം ഇ�ാ� പ�ായ�കളിൽ അവ �ാപി��തിന് എെ��ാം
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നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വേര�ം െപാ��ശാന�ൾ �ാപി�ി�ി�ാ� എ� പ�ായ�ക��്;
വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ായ�കളിൽ ഇവ �ാപി��തിന് എ�ാണ് ഉ�രവ്
�റെ��വി�െത�ം �ലെമ��ി�ം അ�ബ� ���ികൾ�മായി എ�
�ക�െട ധനസഹായമാണ് അ�വദി�ിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ; ��ത
�ക പര�ാ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ��ശാന�ൾ �ാപി��തിന് �ഖ� തട�മായി നിലനിൽ��
വിഷയ�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ; ആയത് ഫല�ദമായി
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

എടേ�രി രജി�ഷൻ ഓഫീസിന് െക�ിടം

2257 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിൽ വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� എടേ�രി
രജി�ഷൻ ഓഫീസിന് െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ പ�ായ�ിെ� അധീനതയി��
�മി അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് രജി�ഷൻ വ��് സമർ�ി�
ക�ിൽ നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് രജി�ഷൻ വ��ിന് ഓഫീസ് െക�ിട�ൾ നിർ�ി�ാൻ
പ�ായ�് വ��് എവിെടെയാെ� �മി നൽകി��് എ� വിവരം ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�ാ�ൽ പ�ായ�് �മി ൈവദ�തി േബാർഡിന് ൈകമാ�� നടപടി

2258 �ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വ��ിന് ഓഫീസ് െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി �മി വി�്
നൽ�വാ�� �േമയം പാ�ാ�ി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് േകാ�ാ�ൽ
പ�ായ�് നൽകിയി�� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം വി�നൽ��തി�� നടപടി�മ�ിെ� ഭാഗമായി പ�ായ�് ഡയറ�ർ
ഭരണ വ��ിന് ൈകമാേറ� െ�ാേഫാർമ�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ലം ൈവദ�തി വ��ിന് ൈകമാ��തിൽ തട���േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

എടേ�രി �ാമപ�ായ�് ഓഫീസ് െക�ിട നിർ�ാണം

2259 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി �ാമപ�ായ�് ഓഫീസിെ�
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െക�ിടനിർ�ാണ�ിനായി സ് ഥലം എം.എൽ.എ നൽകിയ ക�ിൽ നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ി റീബിൾഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ി
�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എം.എ.ൈവ - അ�ത�ടീരം ഭവനപ�തി

2260 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിെല വട�േകാട് ��ൻ�രിശ് പ�ായ�ിെല
അ�ത�ടീരം േകാളനി നിവാസികൾ�ായി പി.എം.എ.ൈവ (അർബൻ) �ീമിൽ
ഉൾെ���ി നിർ�ി�� 117 വീ�ക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ െപാ�മരാമ�് േറാഡിേനാട് അഭി�ഖമായി വ�� 21
വീ�ക�െട നിർ�ാണ�ിനായി െക�ിട നിർ�ാണ ച��ളിൽ ഇളവ്
അ�വദി�ണെമ� നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �ർ�ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

പ��ർ നഗരസഭയിെല �ാ�് നിർ�ാണം

2261 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ നഗരസഭയിെല േകാേറാം-ൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട കീഴിൽ
നട�വ�� �ാ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ���ികൾ സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) നിർ�ാണ ���ികൾ �ർ�ീകരി�് �ാ�കൾ എ�േ��്
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് ൈകമാ�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പടി�ാ��റി �ടിെവ� പ�തി

2262 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ��വ �ാമപ�ായ�ിെല പടി�ാ��റി �ടിെവ�
പ�തി�ായി 2011-12 ൽ െചലവഴി� �ക വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�മായി ബ�െ��് നിർ�ഹിേ�� ���ികൾ
ഏെത�ാമായി��െവ�ം അവയിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ
�ർ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ാവശ�മായ �മി പ�ായ�ിന് വി�നൽകിയി�േ�ാെയ�ം
ഉെ��ിൽ ആരാണ് വി�നൽകിയെത�ം എ�ാണ് വി�നൽകിയെത�ം
വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) ��ത �മി പ�ായ�ിെ� ആ�ി രജി�റിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ആ�ി ന�ർ വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട ആ��ല�ം എ�േപർ�ാണ് ലഭി�ി��െത�ം അത്
ആർെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�� ���ികൾ

2263 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി, ബ�.�ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് വികസന പ�തി
എ�ിവയിൽ ഉൾെ���ി പാറ�ാല മ�ല�ിൽ അംഗീകാരം നൽകിയി��
���ികൾ ഏെത�ാമാണ് ; ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം,
അ�വദി�ി�� �ക�ം പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവയിൽ എ� ���ികൾ �ർ�ിയായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;
�ർ�ീകരി�വാ�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി, അതിേ�ൽ
കാലതാമസം സംഭവി�ി�െ��ിൽ അതിെ� കാരണം സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിൽ 2021 ഏ�ിൽ മാസ�ി�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��ിന് കീഴിൽ �ർ�ീകരി� ���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ- ഫ�ിെ� േപര്,
ഭരണാ�മതി �ക, എ�ിേമ�് �ക, െചലവഴി� �ക എ�ിവ സഹിതം
ലഭ�മാ�േമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ഇ.എം.എസ്. ഭവന പ�തി

2264 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ആറാ��ഴ �ാമപ�ായ�ിൽ ഇ.എം.എസ്. ഭവന
പ�തി �ണേഭാ�ാവായി�� അഷ് റഫ് ��ൻക��ിൽ ൈലഫ് ഭവന
പ�തി �കാരം ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി നൽകിയി�� അേപ��െട
ഇേ�ാഴെ� അവ� എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയലിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ വിേക�ീ�താ��ണ സം�ാനതല േകാ-ഓർഡിേനഷൻ
ക�ി�ി എെ��ി�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ�
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

ആല�ഴ മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ പ�തികൾ

2265 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
2020-21 �തൽ നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ�ി വ���മായ പ�തിക�െട
വിശദവിവരം �ൻസി�ാലി�ി/പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?
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മിക� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട തിരെ���്

2266 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� മിക�
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളായി തിരെ���ി�� പ�ായ�കൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�െള തിരെ���ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

2267 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബ�. �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�� ��ാർ മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയിൽ എ� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം �ർ�ിയായി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ർ�ീകരി�വാ�� േറാ�ക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

���ാട് മ�ല�ിെല സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തി

2268 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാട് മ�ല�ിൽെ�� വിവിധ പ�ായ�കളിൽ ബ�. �ഖ�മ�ി�െട
തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം അ�വദി�ി�� േറാ�കൾ
ഏെത�ാമാെണ�ം ��ത േറാ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ?

െപരി�ൽമ� മ�ല�ിെല തേ�ശ �ാപന��െട പ�തി നിർ�ഹണം

2269 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപരി�ൽമ� മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ഓേരാ�ം
2016-17 �തൽ 2021-22 വെര�� കാലയളവിെല ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം
എ� ശതമാനം പ�തി നിർ�ഹണം നട�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ൾ േമൽ �ചി�ി� വർഷ�ളിൽ േക� വിഹിതേ�ാെട
എ� േകാടി �പ�െട പ�തികൾ നട�ാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. �ണിയൻ ഓഫീസിെ� നി�തി നിർ�യം

2270 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) തി�വന��രം നഗരസഭയിൽ TC14/533(1) ന�ർ െക�ിട�ിൽ �വർ�ി��
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. �ണിയൻ ഓഫീസിന് അമിതമായി നി�തി
നി�യി�െ��തിെന�ടർ�് 21.4.2014 െല ഫയൽ ന�ർ 55649 �കാരം
നൽകിയ റിവിഷൻ െപ�ീഷ�േമൽ നടപടി ഉ�ാകാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റിവിഷൻ െപ�ീഷൻ നൽകിയ ക�ിെയ ഹീയറിംഗിന് വിളി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
അത് ആ�െട ഭാഗ�നി�� വീ�യാെണ�ം ��ത ഫയലിൽ എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് 20.8.2019 ൽ നൽകിയ ടാ�് അ�ീൽ
അേപ�യിേ�ൽ ഫയൽ ന�ർ 66800 �കാരം സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ��ത അ�ീൽ പരിഗണി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ� രാ�ീയ/െതാഴിലാളി സംഘടനക�െട ഓഫീ�കൾ�് സമാനമായ നിര�ിൽ
��ത ഓഫീസി�ം നി�തി നിർ�യി�് �വർ�നാ�മതി നൽ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.െെവ. പ�തി

2271 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ 2020 �തൽ നാളി�വെര അ�വദി�
പി.എം.ജി.എസ്.െെവ. പ�തിക�െട വിശദവിവര�ൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2022-23 വർഷ�ിൽ പി.എം.ജി.എസ്.െെവ. പ�തിയിേല�് ��ത
മ�ല�ിൽ നി�് �തിയ പ�തി നിർേ�ശ�ൾ ലഭ�മായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എഫ്. ���ികൾ�് െഡേ�ാസി�് �ക നൽ�� നടപടി

2272 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���് നട�� എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എഫ്.
െഡേ�ാസി�് ���ികൾ�് �ൻ�റായി �ക െഡേ�ാസി�് െച��തിൽ
എൽ.എസ്.ജി. എ�ിനീയറിംഗ് വിംഗ് വീ� വ���തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാര�� െഡേ�ാസി�് �വർ�ികൾ�ായി ഏത് വർഷം വെര��
�കയാണ് എൽ.എസ്.ജി.ഡി. നൽകാ��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� ഇ�േ�ഷൻ നടപടി

2273 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� ഇ�േ�ഷൻ നടപടിക�െട നിലവിെല
�ിതിവിവരം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�േ�ഷൻ നടപടി �ർ�ിയാ��തിന് കാലതാമസ��ാ�േമാ; വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

2274 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം കഴി�
സാ��ിക വർഷം എ� െതാഴിൽ ദിന�ളാണ് ��ി�ാനായത്;

(ബി) ഉ�ാദനേമഖലയിൽ എ� �പ െചലവഴി�ാനായി��്; പ�തി�െട ഭാഗമായി
നവീകരി�ാൻ സാധി� േറാ�ക�െട ജി� തിരി�� വിവര�ം നിർ�ി�ാൻ
സാധി� മ�ിര��െട ജി� തിരി�� വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

���ര�് ബേയാ ൈമനിംഗ്

2275 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ���ര�് എ� ടൺ മാലിന�മാണ് അടി�
കിട��െത�ം ഇത് ബേയാ ൈമനിംഗ് നട��തിന് സർ�ാർ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ അതിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ബേയാ ൈമനിംഗ് നട��െ��ിൽ അതിന് മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത േബാർഡിെ� നിബ�നകൾ
അ�സരി�ാേണാ ബേയാ ൈമനിംഗ് നട��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ബേയാ ൈമനിംഗിന് െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�െയ�ം ഇനി എ� ടൺ മാലിന�മാണ് അവേശഷി��െത�ം
െവളിെ���േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി

2276 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െതാഴിൽ ദിന�ൾ ഗണ�മായി �റയാനിടയാ�� േക� സർ�ാർ
തീ�മാനം േകരള�ിെല െതാഴി�റ�് പ�തിെയ എ�െന ബാധി�െമ�ാണ്
ക���ത്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) എസ്.സി., ജനറൽ വിഭാഗ�ൾ�് വ�ത�� സമയ�ളിലാണ് െതാഴി�റ�്
േവതനം ലഭി��ത് എ�ത്  പരാതികൾ�ിടയാ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ഒ� �ാമപ�ായ�ിന് െമ�ീരിയൽ ഫ�് വിനിേയാഗി�്
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നട�ാൻ കഴി�� �വർ�ികൾ�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിയ�ണ�ൾ
െകാ�വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ിയിൽ േവ�് � എനർജി �ാ�്

2277 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ി േകാർ�േറഷനിൽ മാലിന� സം�രണ �ണി�് കാര��മമ�ാെയ�
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് കാര��മമാ�ാൻ എ�് നടപടി
സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േവ�് � എനർജി �ാ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

െക.എം.ബി.ആർ. അംഗീകാരം ലഭി��തിന് നടപടി

2278 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബി സഹായേ�ാെട നിർ�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�്
ഡി.പി.ആർ.ത�ാറാ�ി നൽകിയി�ം െക.എം.ബി.ആർ ലംഘന�ൾ ഉ�ത്
കാരണം അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�ാെയ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െചറിയ േതാതി�ളള െക.എം.ബി.ആർ ലംഘന�ൾ കാരണം ���ികൾ�്
അംഗീകാരം നൽകാ�തിനാൽ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട ഭൗതിക
സാഹചര��ൾ െമ�െ���വാൻ സാധി��ി� എ� പരാതിയിൻേമൽ എ�്
നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �ന��ാരണ�ിന് അ�മതി നൽ�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി�െട ര�ാംഘ� ലി�്

2279 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�െട ര�ാംഘ� �ണേഭാ� ലി�ിെ� �ാഥമിക പരിേശാധന
�ർ�ിയാ�ി കരട് ലി�് �സി�ീകരി�തിൽ ��വാ�ർ നിേയാജക
മ�ല�ിൽ എ� അേപ�കൾ�് അംഗീകാരം ലഭി�ി��് എ�്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം തിരി�് വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സി.ആർ.ഇസഡ്. പരിധിയി�� വീ�കൾ�് െപർമി�്

2280 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സി.ആർ.ഇസഡ്. വ�വ�കളിൽ മാ�ം വ�ി�േ�ാ; വിവിധ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല സി.ആർ.ഇസഡ്. പരിധി�െട അള�കൾ
തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സി.ആർ.ഇസഡ്. പരിധിയി�� വീ�ക�െട െപർമി�് അേപ�യിൽ തീർ�്
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കൽ�ി��തിന് കാലതാമസ��ാ�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ-ഗേവണൻസ് സ�ദായം ശാ�ീകരി��തിന് പ�തി

2281 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ടർ�യായി ��ാം തവണ�ം രാജ�െ� ഏ��ം മിക� ജി�ാ പ�ായ�ായി
മാറാൻ തി�വന��രം ജി��ായി�േ�ാ; സം�ാനെ� നഗരസഭകെള
�വർ�ന മികവിെ� അടി�ാന�ിൽ റാ�ിംഗ് നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �വർ�നം ��തൽ
ജനകീയ�ം �താര��ം അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന് ഇ-ഗേവണൻസ്
സ�ദായം ശാ�ീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) സർ�ാർ േസവനം വാതിൽ�ടിയിെല�ി��തിന് തേ�ശ�ാപന�ൾ
നട�� �വർ�നം സം�ാനെമാ�ാെക വ�ാപി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല േട�് എ േ��് പ�തി

2282 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ആല�ഴ ജി�യിൽ എ�
േക��ളാണ് �ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; ഇതിൽ എ� എ��ിെ�
���ി �ർ�ീകരി�; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ� വഴിേയാര വി�മ േക��ളാണ്
�ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം എ� എ�ം �ർ�ീകരി�െവ�ം
വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട അ�ിമ കരട് പ�ിക

2283 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�ായി ത�ാറാ�ിയ അ�ിമ കരട് പ�ികയിൽ അർഹരായ പല�ം
ഉൾെ��ി�ിെ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ
എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അപാകതകൾ പരിഹരി�് വീടി�ാ� അർഹതെ�� ��വൻ േപെര�ം അ�ിമ
പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി വീട് നൽകാൻ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി 2020 ര�ാംഘ� �ണേഭാ� പ�ിക

2284 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയിൽ �ണേഭാ�ാ�ൾ�് �ൻഗണന നി�യി��തിെ�
അർഹതാ മാനദ���ം �േത�കം പരിഗണി�� േ�ശഘടക��ം
വിശദമാ�ാേമാ; ഇവയിൽ കാലാ��തമായ േഭദഗതികൾ വ��ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ടി�കളി�ം താ�ാലിക െഷ�കളി�ം ഷീ�് വലി�െക�ി�ം താമസി��വർ,
ൈലഫ് 2020 ഭവന പ�തി�െട ര�ാംഘ� കരട് �ണേഭാ�പ�ികയിൽ വളെര
പിറകിലായാണ് ഉൾെ��ിരി��ത് എ� കാര�ം സർ�ാർ ഗൗരവ�ിൽ
കാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ വിഭാഗ�ിൽെ�� �ണേഭാ�ാ��െട അവ� പരിഗണി�് അ�ിമ പ�ിക
�സി�ീകരി�േ�ാൾ �ൻഗണനയിൽ മാ�ം വ���തിന് തേ�ശ �ാപന
ഭരണസമിതികൾ�് അധികാരം നൽ�േമാ; ഇ�ാര��ിൽ അഭി�ായം
അറിയി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

2285 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഭവനരഹിതർ/�രഹിത ഭവന രഹിതർ എ�ിവർ�്
കിട�ാടം നൽ��തിന് പ�തി നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം ഓേരാ സാ��ിക
വർഷ�ം ആെക എ� �പ വീതം െചലവ് വ�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തിയിൽ നിലവിൽ െ�ാവിഷണലായി 6,47,578 എ�ം �മി��
ഭവനരഹിത ��ംബ��ം 2,72,678 എ�ം �രഹിത ഭവനരഹിത ��ംബ��ം
അേപ�കരായി ഉെ�� �ാഥമിക കണ�് ബ�െ�� േരഖകൾ പരിേശാധി�്
ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാ�ൾ�് യഥാ�മം നാല് ല�ം �പ, ആറ് ല�ം �പ എ�
കണ�ിൽ ധനസഹായം നൽ��ത് സർ�ാരിന്  സാ��ിക ബാധ�ത
ഉ�ാ��തേ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� അേപ�ക�െട എ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ കണ�ാ�ിയാൽ
ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാൻ 42000 േകാടി േവ�ിവ�െമ�ിരിെ� നിലവിെല
സാ��ിക �തിസ�ി�െട പ�ാ�ല�ിൽ ഈ �ക എ�കാരം
കെ��ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദവിവര�ൾ നൽകാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

2286 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈലഫ് പ�തി ആരംഭി�ത് എ�് �തലാെണ�ം പ�തി�െട
ആദ� പ�ിക �സി�ീകരി� തീയതി എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആദ� ഘ��ിൽ എ� വീ�കൾ നിർ�ി��തിനാണ് അംഗീകാരം
നൽകിയി��െത�് നിേയാജകമ�ലം അടി�ാന�ി�� കണ�്
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ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആദ�ഘ��ിൽ നിർ�ി��തിനായി അംഗീകാരം നൽകിയി�� ��വൻ
വീ�ക�െട�ം നിർ�ാണം ഇതിേനാടകം �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
എ� എ�മാണ് ഇനി�ം �ർ�ിയാ�ാൻ ബാ�ി��െത�്
നിേയാജകമ�ലം അടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ര�ാംഘ��ിൽ എ� വീ�കൾ നിർ�ി�് നൽ��തിനാണ് സർ�ാർ
ഉേ�ശി��െത�ം അവ എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�മാണ് സർ�ാർ
ക���ത്; ഇതിേല�ാ�� ലി�് �സി�ീകരി�ക��ാേയാ; എ�ിൽ
�സി�ീകരി� തീയതി അറിയി�േമാ?

െക�ിടനിർ�ാണ അ�മതിയിൽ കാലതാമസം

2287 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ െക�ിടനിർ�ാണ അ�മതി�ം
�ർ�ീകരി� െക�ിട�ൾ�് ന�ർ നൽ��തി�ം അനാവശ� കാലതാമസം
വ���തായ ആേ�പം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ നയ�ിന് വി��മായി കാലതാമസ�ിന് ഇടയാ��
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക .എസ് .ഇ .ബി. ഇ���ർ െസ�ൻ �പീകരണം

2288 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ��ൽ െക .എസ് .ഇ .ബി. െസ�ൻ വിഭജി�് ഇ���ർ െസ�ൻ
�പീകരി���മായി ബ�െ��് െക .എസ് .ഇ .ബി. ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ�
വാടക നൽ��തി�� അ�വാദ�ിനായി േകാ��ൽ നഗരസഭ സമർ�ി�
െ�ാേ�ാസലിൻേമൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� വാടക നൽ��തിന് േകാ��ൽ നഗരസഭെയ
അ�വദി�് െകാ�� അടിയ�ര ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ��ര� െപൻഷ�� മ�റിംഗ്

2289 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�റിംഗ് നട�ാൻ കഴിയാെത വ�തിനാൽ എ�
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് സാ�ഹ��ര� െപൻഷൻ �ട�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശാരീരികമായ അവശത �ലം മ�റിംഗ് െച�ാൻ കഴിയാെത വ�വർ�് മ�റിംഗ്
നട��തിന് എെ�ാെ� സൗകര�മാണ് ഏർെ���ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?
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കാസർേഗാഡ് നഗരസഭാ മിനി േകാൺഫറൻസ് ഹാൾ നിർ�ാണം

2290 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2005-06 െല എം.ജി.പി. പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി കാസർേഗാഡ് നഗരസഭാ
ഓഫീസിൽ മിനി േകാൺഫറൻസ് ഹാൾ നിർ�ി� വകയിൽ കരാ�കാരന് �ക
നൽകാ�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാടതി ഉ�രവ് പാലി��തിനായി നഗരസഭ�െട തനത് ഫ�ിൽ നി�ം
��ത �ക നൽ��തിന് അ�വാദം നൽകണെമ� നഗരസഭ�െട
�േ�ാസലിൽ സർ�ാർ അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ കാസർേഗാഡ് നഗരസഭാ െസ��റി നഗരകാര�
ഡയറ�േറ�് േലാ ഓഫീസർ�് നൽകിയ പി.ഡ��. -1-15171/05/തീയതി 23.11.21-
െല ക�ിൽ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ിൻകര നഗരസഭയിെല മാർ��് നവീകരണം

2291 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2020-21 വർഷ�ിൽ ധനകാര�വ��ിെ� �േത�ക ഫ�് അ�വദി�്
നവീകരി�ാൻ ഉ�രവായി�� െന�ാ�ിൻകര നിേയാജക മ�ല�ിെല
െച�ൽ പ�ായ�ിെല ഉദിയൻ�ള�ര മാർ��്, െന�ാ�ിൻകര നഗരസഭയിെല
ആറാ�ം�ട് മാർ��് എ�ിവ�െട ഡി.പി.ആർ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ; ��ത ���ി എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാർ��കൾ നവീകരി��ത് സംബ�ി�് �റെ��വി� സർ�ാർ
ഉ�രവിെ� ന�ർ, തീയതി, അ�വദി� �ക എ�ിവ വ��മാ�േമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ�ളിൽ �ീ എ�ിനീേയർഡ് �ീൽ സാേ�തിക വിദ�

2292 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക�ിട നിർ�ാണ�ിൽ പര�രാഗത നിർ�ാണ രീതി�് പകരം �തന
സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി��ത് പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ;

(ബി) െക�ിട നിർ�ാണ�ിൽ �ന�പേയാഗി�ാൻ സാധി�� �ീ എ�ിനീേയർഡ്
�ീൽ സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി��തി�� �മീകരണ�ൾ നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�രം സാേ�തിക വിദ�കൾ
തേ�ശ�ാപാന��െട നിർ�ാണ �വ ൃ�ികളിൽ ഉപേയാഗി��തിേല�ായി
ൈ�സ് േസാ�് െവയറിൽ �മീകരണ�ൾ ഏർെ����തിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �തന െക�ിട നിർ�ാണ സാേ�തിക വിദ�കളിൽ �ാവീണ���
ഏജൻസികെള എംപാനൽ െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
അറിയി�ാേമാ?
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തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ത�ിക ഏേകാപനം

2293 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ഏേകാപന�മായി ബ�െ��് എ� അധിക
ത�ികകളാണ് േവ�ത് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ െമ�െ�� �വർ�ന�ിനായി ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് സമാന
െ�യി�കളിേല�് ഉയർ�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

�നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർമാ�െട നിയമനം

2294 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമപ�ായ�കളിൽ �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർമാ�െട
ത�ികകൾ ഇ�ാ�ത് കാരണം പല �വർ�ന�ൾ�ം കാലതാമസം
േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർമാെര നിയമി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഓഫീസ് അ���മാർ�് െ�ാേമാഷൻ നൽ��തിന് നടപടി

2295 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ ഓഫീ�കളിെല ഓഫീസ്
അ���മാർ�് അർഹമായ െ�ാേമാഷൻ സമയബ�ിതമായി ലഭി��ി�
എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ഓഫീസി�ം ��ത ത�ികയിൽ ഏ��ം അവസാനം നൽകിയ
െ�ാേമാഷൻ ഏ� വർഷ�ളിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�ാമപ�ായ�കളിെല അസി��് െസ��റി ത�ിക

2296 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ാമപ�ായ�കളിലാണ് അസി��് െസ��റി ത�ിക
നിലവിലി�ാ�ത്;

(ബി) ��ത ത�ിക ഇ�ാ� �ാമപ�ായ�ക�െട ഭരണ നിർ�ഹണ
�വർ�ന�ളിൽ ��തരമായ �തിസ�ി ഉ�ാ�� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശ െപാ�സർ�ീസ് �പീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ��ത
�ാമപ�ായ�കളിൽ അസി��് െസ��റി ത�ിക ��ി�� കാര�ം
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പരിഗണി�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല നിയമന�ൾ

2297 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ിതല പ�ായ�കൾ, �നിസി�ാലി�ികൾ, േകാർ�േറഷ�കൾ
എ�ിവിട�ളിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ അസി��് എ�ിനീയർ,
ഓവർസീയർ ഒ�ാം തരം, ര�ാം തരം, ��ാം തരം എ�ിവ�െട ആെക
ഒഴി�കൾ സംബ�ി�� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ വ��് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ �ിര നിയമനം ലഭി� ഒ� വിഭാഗം
ഉേദ�ാഗ�ർ മ�് വ��കളിേല�് പി.എസ്.സി. നിയമനം ലഭി�് മാറിയ��ലം
ചില തേ�ശ �ാപന�ളിൽ പ�തി െചലവ് കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന്
തട�ം േനരി�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എംേ�ാെ��് എ�്േച�് �േഖന നിയമിതരാ�� അസി��്
എ�ിനീയർമാ�െട േസവന കാലാവധി ആറ് മാസമായ�കാരണം കഴി� ര�്
സാ��ിക വർഷ�ളിൽ മരാമ�് ���ികൾ നട�ിലാ��തിന് േനരി�
�യാസം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഒഴി�� അസി��് എ�ിനീയർ, ഓവർസീയർ
ഒ�ാംതരം, ര�ാംതരം, ��ാംതരം എ�ീ ത�ികകളിേല�് �ിരനിയമനം
നട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

2298 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�കാരം േജാലി െച�
െതാഴിലാളികൾ�് യഥാസമയം �ലി ലഭ�മാ��ി� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� മാസെ� �ടി�ികയാണ് െകാ��്
തീർ�വാ��ത്; ജി�ാടി�ാന�ിൽ വിശദാംശം ന�ാേമാ;

(ബി) പതിന�് ദിവസ�ിലധികം �ടി�ിക വ�ാൽ പലിശ കണ�ാ�ണെമ�
നിയമ�ിെല വ�വ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാമവികസന വ��ിെല �ാർ�മാ�െട �നർവിന�ാസം

2299 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമവികസന വ��ിെല �ാർ�മാേര�ം സീനിയർ �ാർ�മാേര�ം അതത്
ജി�യിെല േ�ാ�് പ�ായ�ിൽ ഒഴി�� �നർവിന�ാസ ത�ികയിൽ
നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പല പ�ായ�ി�ം �നർവിന�ാസം വഴി നിയമി�െ�േട� �ാർ�മാ�െട
േസവനം മ�് വ��കൾ വി�നൽ��ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(സി) ��ത വ��കളിെല �ാർ�മാേര�ം സീനിയർ �ാർ�മാേര�ം മ�്
വ��കളിേല�് �നർവിന�ാസം െച��േ�ാ;

(ഡി) േ�ാ�് പ�ായ�ിേല�് �നർവിന�ാസം വഴി നിയമി�� ഒ� �ാർ�്
ത�ിക �ാമവികസന വ��ിെ� േകഡർ ത�ികയാ�ിയാൽ ഈ �ശ് നം
പരിഹരി�ാെമ�ിരിെ� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വളാേ�രി സബ് �ഷറി െക�ിട നിർ�ാണം

2300 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി� വ�� േകാ��ൽ മ�ല�ിെല
വളാേ�രി സബ് �ഷറി�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് �ാമ വികസന
വ��ിെ� ൈകവശം ഉ� �മി ലഭ�മാ�ണെമ� വിഷയ�ിൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൻേമൽ �ാമ വികസന ക�ിഷണർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�േമാ;

(സി) �മി ൈകമാ��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം തട��ൾ നിലനിൽ��േ�ാ;
െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി കാലതാമസം �ടാെത �മി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േഡ�ാ ബാ�ിൽ ഉൾെ�ടാ� �മിയിെല വീട് നിർ�ാണം

2301 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവി�� നിയമ�കാരം ഡാ�ാ ബാ�ിൽ ഉൾെ�ടാ� �മിയിൽ
പ�ായ�കളി�ം �ൻസി�ാലി�ികളി�ം േകാർ�േറഷ�കളി�ം വീട്
നിർ�ി��തിന് അ�മതി നൽകാ�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) കര�മിയായി പരിവർ�നെ��് ദശാ��ളായ�ം ഡാ�ാ ബാ�ിൽ
ഉൾെ�ടാ��മായ �മി, റവന� വ��ിെ� ബി .ടി .ആർ -ൽ നിലം എ�്
േരഖെ���ിയ കാരണ�ാൽ ��ത �മിയിൽ 120 മീ�ർ സ്ക�യർ വീടിന്
മാ�േമ നിർ�ാണ അ�മതി നൽ� എ�ിരിെ� ഉടമ�ൻ 120 മീ�ർ സ്ക�യർ
വി�തി�് �കളിൽ വീട് നിർ�ി��പ�ം അതിേ�ൽ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�ം ��ത വീടിന് ന�ർ നൽ�േമാെയ�ം
അറിയി�േമാ;

(സി) െനൽവയൽ ത�ീർ�ട �മിയിൽ അ�വദനീയ പരിധി�� നിർ�ാണാ�മതി
വാ�ിയേശഷം ��ത പരിധിയിൽ കവി� അളവി�� െക�ിടം െവ�തിെ�
േപരിൽ വീ�് ന�ർ നൽകാെത � .എ. ന�ർ മാ�ം ന�ിയ എ� േക�കൾ
പരിഗണന�ായി ലഭി�ി��്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

കിലയിെല ഉേദ�ാഗ� ത�ികക�െട അടി�ാന േയാഗ�തകൾ

2302 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) കിലയിെല ഡയറ�ർ ജനറൽ, അസി��് െ�ാഫ�ർ എ�ീ ത�ികക�െട
അടി�ാന േയാഗ�തകൾ വ��മാ�േമാ?

ക�ർ ഇൻ�ി���് ഓഫ് പ�ിക് േപാളിസി ആ�് ലീഡർഷി�ിന് �.ജി.സി. അംഗീകാരം

2303 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ തളി�റ�ിൽ ആരംഭി�� ഇൻ�ി���് ഓഫ് പ�ിക് േപാളിസി ആൻഡ്
ലീഡർഷി�് എ� �ാപന�ി�ം അത് നട�ാൻ ഉേ�ശി��
േകാഴ് �കൾ�ം �.ജി.സി.�െട അംഗീകാരം ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇെ��ിൽ അതിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇൻ�ി���് കില�െട അധീനതയിലാേണാ അേതാ സ�ത�
�ാപനമായി�ാേണാ �വർ�ി��ത്;

(സി) കില�െട അധീനതയിലാെണ�ിൽ �.ജി.സി. നി�ർഷി��, �ാപന
േമധാവി�് ഉ�ാേക� േയാഗ�തകൾ ��ത ഇൻ�ി���ിെ� ഡയറ�ർ
ജനറലിന് ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േക��ിൽ ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�് ആരംഭി�േ�ാൾ �.ജി.സി.
മാനദ��ൾ പാലി�വാ�ം അത�സരി�് �ാപന േമധാവിെയ
നിയമി�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കർ�ാടക അതിർ�ികളി�െട�� ലഹരി�ട�്  തട��തി�� നടപടികൾ

2304 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കർ�ാടക അതിർ�ികളി�െട കാസർേഗാഡ് ജി�യിേല�്  വ�ാപകമായ
േതാതിൽ മദ��ം മയ�മ��ം കട��ത്  തട��തിനായി
െച�്േപാ�കളിെല പരിേശാധന ശ�ിെ���വാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) െച�്േപാ�കൾ ഇ�ാ� �േദശ�ളിൽ ശ�മായ പരിേശാധന
ഏർെ���േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ലഹരിവി�� ക�ാ�യി�കൾ

2305 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �വതല�റെയ ��തരമായി ബാധി�� ��ൻ ലഹരിപദാർ��ൾ
അതിർ�ി കട�വ��ത് തട�വാൻ ൈകെ�ാ� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എം.ഡി.എം.എ. േപാ�� മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം �ല�� ��തരമായ
�ത�ാഘാത�ൾ �വതല�റയിേല�് എ�ി�വാൻ ക�ാ�യി�കൾ
നട��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദവിവര�ൾ നൽ�േമാ?

മാേവലി�ര,�റനാട് എൈ�സ് ഓഫീ�ക�െട നിർ�ാണം
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2306 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര എൈ�സ് ഓഫീസ് നിർ�ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ; ��ത െക�ിട�ിന് ആവശ�മായി വ�� അധിക �ക
അ�വദി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റനാട് എൈ�സ് ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി�ാനാവശ�മായ �ക
അ�വദി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എൈ�സ് �ിവ�ീവ് ഓഫീസർമാ�െട സീനിേയാരി�ി ലി�്

2307 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 02.02.1993 �തൽ 30.06.2003 വെര�� എൈ�സ് �ിവ�ീവ് ഓഫീസർമാ�െട
ജി�ാതല കരട് സീനിേയാരി�ി ലി�ക�ം ജി�ാതല അ�ിമ സീനിേയാരി�ി
ലി�ക�ം �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിെല ജി�ാതല കരട് സീനിേയാരി�ി ലി�കളിൽ ഉൾെ�ടാ�
ആെര�ി�ം ജി�ാതല അ�ിമ സീനിേയാരി�ി ലി�കളിൽ ഉൾെ��ി�െ��ിൽ
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവിെല ജി�ാതല അ�ിമ സീനിേയാരി�ി ലി�കളിൽ
ഉൾെ�ടാ� ആെര�ി�ം സം�ാനതല അ�ിമ സീനിേയാരി�ി ലി�ിൽ
ഉൾെ��ി�െ��ിൽ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവിെല ജി�ാതല കരട് സീനിേയാറി�ി ലി�കൾ, ജി�ാതല
അ�ിമ സീനിേയാറി�ി ലി�കൾ, സം�ാനതല അ�ിമ സീനിേയാറി�ി ലി�്
എ�ിവയിേ�ൽ ആെര�ി�ം ആേ�പ�േളാ പരാതികേളാ ഉ�യി�ി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ലി�കൾ സംബ�ി�് േകാടതി �ൻപാെക എെ��ി�ം േക�കൾ
നിലനിൽ��േ�ാ; എ�ിൽ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ആര��ാവ് എൈ�സ് െച�് േപാ�്

2308 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ന�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ആര��ാവ് എൈ�സ് െച�് േപാ�് മതിയായ
സൗകര��ളി�ാ� താൽ�ാലിക സംവിധാന�ിലാണ് �വർ�ി��ത്
എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട �ാനർ ഉൾെ�െട�� ആ�നിക സൗകര���െട അഭാവം �ലം ക�ി
ഉപേയാഗി�് ��ി�� പര�രാഗത രീതിയാണ് പരിേശാധന�്
സ�ീകരി��ത് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത െച�് േപാ�ി�െട ക�ാവ് ഉൾെ�െട�� ലഹരി വ��ൾ
കട��തായി പറയെ���ത്  ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) ��ത െച�് േപാ�ിൽ മതിയായ അടി�ാനസൗകര���ം ആ�നിക
പരിേശാധനാ സംവിധാന��ം ഏർെ���ി പരിേശാധനകൾ
കർശനമാ��തി�േവ� നടപടികൾ ൈകെ�ാ�േമാ?

െപരി�ൽമ� എക് ൈസസ് ഓഫീസിൽ രജി�ർ െച� േക�കൾ

2309 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-ൽ െപരി�ൽമ� എക് ൈസസ് ഓഫീസിൽ എ� േക�കൾ രജി�ർ
െച�െവ�ം ഓേരാ ���ത��മായി ബ���് എ� േകസ് വീതം രജി�ർ
െച�െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ലഹരി വി�� േബാധവൽ�രണ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി കഴി� ര�്
വർഷ�ിനിെട ��ത ഓഫീസിന് കീഴിൽ എെ��ാം �വർ�ന�ൾ
നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

�ാ�് ആ�് േ�യ്സ് സംവിധാനം

2310 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ിെ� ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം നിരീ�ി��തിനാ�ം ��തൽ �താര�ത
ഉറ�ാ��തിനാ�ം �ാ�് ആ�് േ�യ്സ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിേയാ; ��ത
സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േഗാ�േമഖലയിൽ �തിയ ജനൈമ�ി എൈ�സ് സ്ക�ാ�കൾ
�പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി വി�� േബാധവൽ�രണം

2311 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി വ���െട േവ��ായി �പം നൽകിയ െ�ഷ�ൽ എൻേഫാ�്െമ�്
സ്ക�ാ�ക�െട �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ൾ, േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഹരി വി�� േബാധവൽ�രണം
നട�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

െവ�രി��് എക് ൈസസ് േറ�് ഓഫീസ്

2312 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െവ�രി��് എക് ൈസസ് േറ�് ഓഫീസ് ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� എക് ൈസസ് സർ�ിൾ ഓഫീ�കൾ�് കീഴിൽ എക് ൈസസ് േറ�്
ഓഫീ�കൾ ഇ�ാെയ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ല�ളിൽ േറ�് ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് തീ�മാനം ആയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി വി�� േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ

2313 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�്  ലഹരി മ��് മാഫിയ�െട �വർ�നം ശ�മാെണ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി മ��് മാഫിയെയ അമർ� െച��തി�ം ലഹരിവി��
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��തി�മായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ലഹരി വി��
േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ�ായി ഓേരാ വർഷ�ം അ�വദി� �ക�ം
െചലവഴി� �ക�ം വ��മാ�േമാ; എെ��ാം �വർ�ന�ൾ�ായാണ്
��ത �ക െചലവഴി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല അഴിമതി തടയാൻ നടപടി

2314 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് എൈ�സ് ഡിവിഷനിെല ജീവന�ാർ�് ൈക�ലി നൽകാൻ
എ�ി� 10.03 ല�ം �പ വിജിലൻസ് പിടിെ��� സംഭവം സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��തല അേന�ഷണം നട�ിേയാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ിൽ ���ാരായവെര കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ിെല ൈക�ലി�ം അഴിമതി�ം അവസാനി�ി��തിന്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല സീനിേയാറി�ി

2315 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൈ�സ് വിഭാഗ�ിെന േസനാവിഭാഗം ആയി അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
േസനകൾ�് നൽ�� എ�ാ അലവൻ�ക�ം ആ��ല���ം എൈ�സ്
വ��ിെല ജീവന�ാർ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) എക് ൈസസ് വ��ിൽ പതിേനഴ് വർഷ�ിലധികമായി സർവീസ് ഉ�ായി�ം
�േമാഷൻ ലഭി�ാ� സിവിൽ എൈ�സ് ഓഫീസർമാ��് എ� വ�ത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം പരിഗണി�െകാ�് ��തൽ
അസി��് എൈ�സ് ഇൻെ��ർ ത�ികകൾ ��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ിൽ സിവിൽ എൈ�സ് ഓഫീസർമാ�െട�ം �ിവ�ീവ്
ഓഫീസർമാ�െട�ം സീനിേയാരി�ി�മായി ബ�െ��് തീർ�ാകാ� എ�
പരാതികൾ നിലവി�െ��ം ഓേരാ പരാതി�ം എ� കാലമായി തീർ�ാകാെത
അവേശഷി�കയാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സീനിേയാരി�ി സംബ�ി� പരാതികളിൽ തീർ�കൽ�ി�ാെത ഒ� ��ം
�ിവ�ീവ് ഓഫീസർമാർ�് താൽ�ാലികമായി െ�ാേമാഷൻ നൽകിയത് എ�്
അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത പരാതികളിൽ തീർ�്
കൽ�ി�േ�ാൾ അ�വദി� �േമാഷ�കൾ അനധി�തമാെണ�്
േബാധ�െ��ാൽ അവർ�് നൽകിയ ആ��ല��ൾ തിരി�പിടി�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ലഹരി വി�� �വർ�ന�ൾ

2316 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� 10 വർഷ�ിനിടയിൽ വയനാട് ജി�യിൽ എൈ�സ് വ��് രജി�ർ
െച� േക�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�െട എ�ം വർഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ലഹരി വി�� �വർ�ന��മായി ബ�െ��്  എൈ�സ് വ��് വയനാട്
ജി�യിൽ നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പ�തികൾ വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിനാ�� നടപടികൾ

2317 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിനായി
നട�ിലാ�ി വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

കാർഷിക ഉ���ളിൽനി�ം വീര�ം �റ� മേദ�ാ�ാദനം

2318 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� �തിയ മദ�നയം ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന്
സഹായകരമാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) കർഷകർ�് �േയാജനം ലഭി��വിധം ക�മാ�, ൈകത��, വാഴ�ഴം
�ട�ിയ കാർഷിക ഉ���ളിൽനി�ം വീര�ം �റ� മദ�ം ഉ�ാദി�ി��ത്
സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ പരാമർശി� രീതിയി�� മദ� ഉ�ാദന�ിന് അ�മതി നൽ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മദ� ഉ�ാദന�മായി ബ�െ�� അ�ബ� വ�വസായ�ൾ ബിവേറജസ്
േകാർ�േറഷൻ �േഖന ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ബിവേറജ് ഔ�് െല�കൾ പരി�രി��തിന് നടപടി

2319 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബിവേറജ് ഔ�് െല�കളിൽ മദ�ം വാ�ാൻ െവയില�ം
മഴയ�ം ഒ� �ര�ിതത��ം ഇ�ാെത ഉപേഭാ�ാവ് ക� നിൽ�� അവ�
പരി�ത സ�ഹ�ിന് േയാജി�� തര�ിലാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
ഈ വിഷയ�ിൽ അഭി�ായം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അപകട��ാ�� തര�ിൽ ഒരാൾ�് നി�തിരിയാൻ േപാ�ം സൗകര�മി�ാ�
വിധ�ിൽ ക�ി അഴിയി� ടിൻ ഷീ�് െകാ�് മറ� ഇടനാഴികൾ ബീവേറജ്
േഷാ�ിെ� ��ി��ത് മ�ഷ��െട �ര��് േയാജി� വിധ�ിലാേണാ; ഇത്
പണിതിരി��ത് നഗര െക�ിടനിർ�ാണ ച��കാരമാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം നിർ�ാണ�ൾ നട�ിയിരി��ത് സം�ാനെ� ഏത് നിർ�ാണ
ച��കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയ, അ�ർേദശീയ �റി�കൾ�ം സം�ാന�ി�െട കട�് േപാ��
��വൻ േപർ�ം നാണേ�ട് ഉ�ാ�� തര�ി�� അപരി�ത സ�ദായം
അവസാനി�ി�് സം�ാന�ിെ� അ��് ഉയർ�ി�ിടി�� തര�ിൽ
ബിവേറജ് ഔ�് െല�ക�െട �ഖം മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന സർ�ാർ നിയമ�കാരം വിതരണം െച�� ഉ��ം വാ�ാൻ
പരി�ത സ�ഹ�ിന് ഒ�ം തെ� േയാജി�ാ��ം അപകടകരമായി
നിർ�ി�ിരി���മായ രീതികൾ മാ�ി ആ�നിക സൗകര�േ�ാെട മദ�ം
വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഐ.ടി. പാർ�കൾ�് സമീപം ബീവേറജ് ഔട് െല�കൾ

2320 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 ൽ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േ�ാൾ സം�ാന��ായി��
ബാ�കൾ, ബീവേറജ് ഔ�് െല�കൾ എ�ിവ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016 െമയ് �തൽ നാളി�വെര എ� ബാ�കൾ, ബീവേറജ് ഔട് െല�കൾ എ�ിവ
��തായി അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ ;
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(സി) ഐ.ടി. പാർ�കൾ�് സമീപം ബാ�കൾ, പ�കൾ �ട�ിയവ അ�വദി��
കാര��ിൽ തീ�മാന�ൾ എ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മദ��ിെ� �ലഭമായ ലഭ�ത സ�ഹെ� മദ�ാസ�ിയിേല�ം െതാഴിലിട�െള
അരാചക��ിേല�ം നയി�െമ� കാരണ�ാൽ മദ� നയ�ളിൽ മാ�ം
വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ം വി�ന�ം

2321 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ം വി�ന�ം തട��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�രയിൽ ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ം ക�വട�ം
നിയ�ി��തി�ം തട��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക�ം രജി�ർ െച�്
നടപടി എ�� േക�ക�െട വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ?

ലഹരി വി�� േകരളം

2322 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി മ��ക�െട കട�ം ഉപേഭാഗ�ം വർ�ി�വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ലഹരി�ട�മായി
ബ�െ��് എ� േക�കൾ ആണ് എ��ി��ത്; എ�േപർ അറ�ിലായി;
ഏെതാെ� ലഹരി മ��് സാധന�ൾ ആണ് പിടിെ���ത്;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ��വൻേപെര�ം നിയമ�ിന് �ൻപിൽ െകാ�വരാ�ം
അർഹി� ശി� വാ�ി നൽ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ലഹരി വി�� േകരള�ിനായി സർ�ാർ ഇേതവെര എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അബ്കാരികളിൽ നി�� �ടി�ിക

2323 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിന് 2021-22 കാലയളവിൽ അബ്കാരികളിൽ നി�ം �ടി�ിക
ലഭി�ാ�േ�ാ; ഇവ എ�യാണ്; ആയത് ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിേല�ം �ടി�ിക എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ടി�ിക�് പലിശ�ം പിഴപലിശ�ം ഈടാ��േ�ാ; ഇവ ഒഴിവാ�ി
െകാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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അ���ി പ�ായ�ിെല എൈ�സ് �മി

2324 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല അ���ി പ�ായ�ിൽ എൈ�സ് വ��ിെ�
ഉടമ�തയി���ം നിലവിൽ കാ�പിടി�് കിട���മായ �മി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േദശെ� �റിസം വികസന�മായി ബ�െ��് ��ത �മി �റിസം
വ��ിന് വി�നൽ��തിനായി ഏെത�ി�ം അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഡീ-അഡി�ൻ െസ�ർ വഴി ചികി�

2325 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി വർ�നം ല��മാ�ി സം�ാന സർ�ാർ �പം നൽകിയ വി��ി
മിഷൻ എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ബി) മയ� മ��് ഉപേയാഗ�ിെ� �തിേരാധ �വർ�ന�ളിൽ ജനപ�ാളി�ം
ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം വാർഡ് തല�ളിൽ
�േത�ക സമിതികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ; സമിതികളിെല അംഗ�ൾ,
�വർ�ന�ൾ എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലഹരി വ��ൾ�് അടിമെ��് ചികി� ആവശ�മായി��വർ�് ജി�ാ ഡീ-
അഡി�ൻ െസ�ർ വഴി ചികി� ലഭ�മാ��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 26-06-2022
കവിത ഉ�ി�ാൻ,

െസ��റി ഇൻ ചാർജ്

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


