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3704 �ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം വ��കളിൽ ഓൺൈലൻ �ലംമാ�ം
നട�ിലാ�ിയി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓൺൈലൻ �ലംമാ�ം നട��തിന് സ��ം േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി��
വ��കൾ ഏെതാെ�;

(സി) എൻ.ഐ.സി.-�െട േസാ�് െവയർ �ഖാ�ിരം �ലം മാ�ം നട�ിയേ�ാൾ
അപാകതകൾ ഉ�ായി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അപാകതകൾ
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ വ��ി�ം ഓൺൈലൻ �ലംമാ�ം നട�ക എ�ത് സർ�ാരിെ�
അജ�യി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് എ�േ��് നട�ിലാ�വാൻ സാധി�ം;
വിശദമാ�േമാ?

ആഭ��ര വ��ിെല ആ�ിത നിയമനം

3705 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമനം സംബ�ി�് െപാ�ഭരണ വ��ിൽ നിലവി�� എൽ.ഡി.
�ർ�് (ആ�ിത നിയമനം) ത�ികയിേല�� സീനിേയാറി�ി ലി�ിൽ നി�ം
2016 ജ�വരി �തൽ നാളി�വെര�� കാലയളവിൽ എ� േപെര ആഭ��ര
വ��ിൽ നിയമി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016 ജ�വരി �തൽ നാളി�വെര�� കാലയളവിൽ ആഭ��ര വ��ിൽ എൽ.ഡി.
�ർ�് ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കൾ ഉ�ായി��്; ഈ കാലയളവിൽ �തിയ
എ� എൽ.ഡി �ർ�് ത�ികകൾ ആഭ��ര വ��ിൽ ��ി�ി��്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ നടപടി

3706 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിൽ െക�ി�ിട�� ഫയ�കളിൽ �രിഭാഗ�ം വ��കൾ�്
കീഴി�� ഓഫീ�കളിൽ നി�ം റിേ�ാർ�്, വിശദീകരണം �ട�ിയവ
ലഭ�മാകാ��വയാേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സം�ാന, ജി�ാ തല�ളി�� ഓഫീസർമാർ�് തീർ�ാ�ാൻ കഴി��
വിഷയ��മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ െസ�േ�റിയ�ിേല�് അയ�� രീതി
അവസാനി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�ിൽ നി�ം അടിയ�രം എ�് േരഖെ���ി അയ��
തപാ�കൾ�് മ�പടി നൽകാ� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�ിൽ ഫയൽ അദാല�കൾ നട�േ�ാൾ വ��കൾ�് കീഴി��
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ഓഫീ�കളിൽ നി�ം ലഭ�മാേക� മ�പടിക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ി ��ത
ഓഫീ�കളിേല�് അയ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അഴിമതി�ം ൈക�ലി�ം തടയാൻ നടപടി

3707 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സിവിൽ സർ�ീസിെല ചില വ��കളിെല ജീവന�ാർ നട��
അഴിമതി�ം ൈക�ലി വാ��ം കാരണം െപാ�ജന�ൾ��ാ��
�യാസ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ���ികൾ നട�� ജീവന�ാർെ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ൈക�ലി�മായി ബ�െ��്
എ� േക�കളാണ് വിജിലൻസ് എ��ി��െത�് ജി�, വ��് തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

വിശ�കർ� സ�ദായ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�്

3708 �ീ. േ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�് വിശ�കർ� ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�് �ർണമാ�ം നട�ാ�ാൻ നടപടി
ആയി�േ�ാ; ആയതിന് ഉ�ായിരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത സ�ദായമായ വിശ�കർ�ജെര പര�രാഗത െതാഴിൽ സ�ദായമായി
അംഗീകരി�് പര�രാഗത വ�വസായ�ൾ�് നൽകി വ�� ആ��ല��ൾ
അ�വദി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സംവരണ തത��ളിെല അപാകതകൾ പരിഹരി�് െമഡി�ൽ പി.ജി.
േകാ�കൾ�് നിലവി�� സംവരണം നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിശ�കർ�ജർ�് േദവസ�ം േബാർ�കളിൽ സംവരണം അ�വദി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

��റ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട �േരാഗതി

3709 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��റ നിേയാജകമ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം നട�ി
വ�� ���ികൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ�് ഭരണാ�മതി നൽകിയ തീയതി വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത പ�തികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�് നാളി�വെരയായി�ം ���ികൾ
�ർ�ിയാ�ാ�തിെല കാലതാമസം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
കാലതാമസം പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന�ൾ

3710 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാർ അധികാരേമ� തീയതി �തൽ 2022 േമയ് 31 വെര�� കാലയളവിൽ
പി.എസ്.സി. �േഖന എ� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നിയമനം ന�ിയി�െ��്
വർഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�േശഷം �തിയ ഏെതാെ� �ാപന��െട
നിയമനം പി.എസ്.സി. �് വി�ി�െ��് �ാപന�ിെ� േപ�ം ത�ികക�െട
എ��ം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് പരി�രണ�ിനായി ഈ സർ�ാർ ഇേതവെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇനി നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി��െതെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�േശഷം ��തായി ��ി� ത�ികക�െട എ�ം
വ��ക�െട�ം ത�ികക�െട�ം േപര് സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ഭര ണം ധനകാര� വ��കളിെല ത�ികകൾ

3711 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �ൈല �തൽ 2022 �ൺ വെര െസ�േ�റിയ�ിെല െപാ�ഭര ണം, ധനകാര�
വ��കളിലായി ആെക എ� ത�ികകൾ ��ി�; ഇനം, വ��് തിരി�്  വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ ഇേത വ��കളിലായി ആെക എ� ത�ികകൾ
നിർ�ലാ�ി; ഇനം തിരി�്  വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െസറി�ൽ പാൾസി, ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ളിൽ നി��� നിയമനം

3712 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസറി�ൽ പാൾസി, ഭി�േശഷി വിഭാഗ��െട നിയമന�ിനാ��
സംവരണ��ിക ത�ാറാ�� നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ളിൽ നി�ം നിയമനം നട��ത് സംബ�ി� നിലവിെല
�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െസറി�ൽ പാൾസി വിഭാഗ�ിൽ നി�ം നിയമനം നട��ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) അടിയ�രമായി ��ത വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട നിയമന�ിന് േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ ഓഫീ�ക�െട ���ി ദിന�ൾ

3713 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പതിെനാ�ാം ശ�ള ക�ീഷെ� ഏഴാമത് റിേ�ാർ�ി�ം ഭരണ പരി�ാര
ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ി�ം സർ�ാർ ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം ആ�യിൽ 5
ദിവസം ആ�ാൻ ശിപാർശ െച�ി�േ�ാെയ�ം ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ
നിലപാട് എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സർ�ാ�ം മ�േനകം സം�ാന സർ�ാ�ക�ം ബാ�് ഉൾെ�െട��
െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം ���ിദിനം ആ�യിൽ 5 ആ�ിയ
സാഹചര��ിൽ സം�ാന�ം സർ�ാർ ഓഫീ�ക�െട ���ി സമയം
�മീകരി� െകാ�്, സമിതി�െട ��ത ശിപാർശ നട�ാ��ത്
പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

സർ�ാർ വാഹന��െട ��പേയാഗം

3714 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ വ��കൾ, സർ�ാർ ഉടമ�തയി�� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ൾ, േബാർ�കൾ, േകാർ�േറഷ�കൾ, മിഷ�കൾ, സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ, �ണിേവ�ി�ികൾ എ�ി�െന ��വൻ �ാപന�ളി�ം
നിലവി�� വാഹന��െട എ�ം വ��് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിൽ ഔേദ�ാഗിക വാഹന�ൾ�് �റെമ ടാ�ി വാഹന�ൾ
ഉപേയാഗി��േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ വാഹന��െട ��പേയാഗം നിർ�ലാ��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

ഏകീ�ത പൗര േസവന വിതരണ �ാ�്േഫാം

3715 �ീ. 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�് വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിൽ നി�� േസവന�ൾ�ായി
വ�ത�� ഓൺൈലൻ �ാ�്േഫാ�കൾ ഉപേയാഗിേ��ി വ����ലം
െപാ�ജന�ൾ��ാ�� അസൗകര��ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിൽ നി�� േസവന�ൾ ഒ� �ാ�്േഫാമിൽ
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ലഭ�മാ��തിന് ഏകീ�ത പൗര േസവന വിതരണ �ാ�്േഫാം നിർ�ി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ തല�ിൽ ഉപേയാഗി�് വ�� ഡിജി�് എ� േസാ�് െവയർ ഏകീ�ത
പൗര േസവന വിതരണ �ാ�്േഫാമിനായി ഉപേയാഗി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിൽ നി�� ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ
വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി എം-ആ�് നിലവിൽ വ�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ഗവൺെമ�് െസ�േ�റിയ�ിൽ ഒഴി�� ത�ികകൾ

3716 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഗവൺെമ�് െസ�േ�റിയ�ിൽ വിവിധ വ��കളിലായി നിലവിൽ
ഒഴി�കിട�� ത�ികക�െട കാ�ഗറി തിരി�� എ��ം വിശദാംശ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

��ംബ െപൻഷൻ അ�വദി��തിന് നടപടി

3717 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 13.02.1993-ൽ സർ�ീസിലിരിെ� മരണെ�� െഹഡ് േകാൺ�ബിൾ സി.െക.
വിശ�നാഥെ� (എ�്.സി. 1531) വിധവ ഗീത (േചാഴിയേ�ാട് വീട്,
ക�ംപരിയാരം, മ�ര) ��ംബ െപൻഷനായി നൽകിയ അേപ�യിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയലിൽ (എ.6(9)-1177723/2021/പി.എ�്.ക�.) നടപടി
സ�ീകരി�് അടിയ�രമായി ��ംബ െപൻഷൻ അ�വദി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി നിയമന�ൾ

3718 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി ��കളിൽ െവാേ�ഷണൽ
സ��് ൈകകാര�ം െച�� അ��ാപക�െട നിയമനം നിർ�ിവ�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ അതി�� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിൽ ഓേരാ ത�ികയി�ം എ� ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി. �്
റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തിന് റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ?
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െസ�േ�റിയ�ിെല അ�ർ െസ��റി �തൽ �കളിേല�� ഉേദ�ാഗ��െട ഒഴി�കൾ

3719 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിൽ നിലവിൽ അ�ർ െസ��റി �തൽ �കളിേല��
ഉേദ�ാഗ��െട എ� ഒഴി�ക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2022 ജ�വരി �തൽ െമയ് 31 വെര അ�ർ െസ��റി തല�ിൽ ഓേരാ മാസ�ം
റി�യർെമ�് �േഖന�� ഒഴി�കൾ, ഇതിന് ആ�പാതികമായി �ൺ വെര
നിക�ിയ ഒഴി�കൾ, 2023 െമയ് 31 വെര �തീ�ി�� ഒഴി�കൾ എ�ിവ
എ�യാെണ�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല െസല�് ലി�ിൽ അ�ർ െസ��റി �തൽ അഡീഷണൽ െസ��റി
വെര എ� േപർ വീതം അവേശഷി��െ��് അറിയി�േമാ; ആയത് നട�
വർഷെ� �േമാഷന് മതിയായ എ�ം ഉേ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ അഡ്േഹാക് ഡി .പി .സി. ���തി�� നടപടി ഇേ�ാേഴ
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�ിൽ �േമാഷൻ, റി�യർെമ�് എ�ീ ഒഴി�കൾ വ�� �റ�് ഉടൻ
തെ� െസല�് ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം നട�ാ�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; 2022 െമയ് 31-ന് നിലവിൽ വ�
റി�യർെമ�് �േമാഷൻ ഒഴി�കൾ എേ�ാഴാണ് നിക�ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) െസല�് ലി�ിൽ മതിയായ എ�ം ഉേദ�ാഗ�െര ഉൾെ���ാെത പി�ീട്
അഡ്േഹാക് ഡി .പി .സി. �േട�ി വ��ത് �ല��ാ�� െചലവ്, സമയ ന�ം
ഇവ കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് ഒഴിവാ��തിന് ഡി .പി .സി.
��േ�ാൾ തെ� ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര ഉൾെ���� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗ�ാർ�� െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�്

3720 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട േകഡർ െ�ങ്�ം അതിൽ എ� എസ്.സി./
എസ്.�ി. ജീവന�ാർ നിലവിൽ േജാലി െച�� എ��ം സംബ�ി�് വ��്,
ത�ിക തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം ��ത വിഭാഗ�ാർ�ായി�� െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�ിനായി
എ� ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��് വ��് തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തിന് എ� തവണ െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�്
നട�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ വ��ി�ം പ�ികജാതി/പ�ികവർ� �ാതിനിധ�ം സംബ�ി� വാർഷിക
അവേലാകനം ഏത് വർഷം വെര �ർ�ിയാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എസ്.സി./എസ്.�ി. �ാതിനിധ�ം പരിേശാധി�് ഒഴി�കൾ യഥാസമയം
പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�് െച��തി�ം ��ത ഒഴി�കളിൽ നിയമന
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നടപടികൾ േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിന് േദശീയതല�ി�� അംഗീകാരം

3721 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� (2016-21) കാലയളവിൽ ഏെത�ാം രംഗ�ളിലാണ് സം�ാനം
േദശീയതല�ി�� അംഗീകാരം േനടിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാത�� സമര േസനാനി െപൻഷൻ

3722 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സ�ാത�� സമര േസനാനി െപൻഷൻ വാ��യാൾ മരി� കഴി�ാൽ അവ�െട
��ംബാംഗ�ൾ�് െപൻഷന് അർഹത�േ�ാ; എ�ിൽ ആർെ�ാെ�യാണ്
അർഹത��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െപൻഷന�െട ജീവിത പ�ാളി ജീവി�ിരി��ിെ��ിൽ മ�്
��ംബാംഗ�ൾ�് െപൻഷൻ അ�വദി��തിന് �േത�ക പരിഗണന ഉേ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നിേയാജക മ�ല�ളിെല വികസന �വർ�ന�ൾ

3723 �ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ല�ളിൽ നട�ിലാ�� വികസന �വർ�ന��െട
വിവര��ം നടപടി �മ��ം ഉ�ര�ക�ം യഥാസമയം ബ�െ��
സാമാജികെര അറിയി�ണെമ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഉ�രവിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ�ണെമ�് നിർേ�ശി�െകാ�് �ടർ ഉ�ര�ക�ം
നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ഉ�ര�ക�െട പകർ�ം സ�ീകരി� നടപടിക�ം അറിയി�ാേമാ?

സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി

3724 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി �കാരം 06.07.2012 െല ജി.ഒ.(എം.എസ് )
നം.174/2012/െപാ.ഭ.വ ഉ�രവ് �കാരം െസ�േ�റിേയ�് അസി��്
ത�ികയിൽ െപാ�ഭരണ വ��ി�ം, ധനകാര� വ��ി�ം ��ർ ന�മററിയായി
നിയമിതരായ ഉേദ�ാഗാർ�ികളിൽ നാളി�വെര എ�േപെര �ിര
ത�ികയിേല�് �മെ���ി ഉ�രവായി��്; �ിരെ����തിന്
കാലതാമസം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) �മെ���ിയതിൽ െപാ�ഭരണ (കംപാഷേണ�് എംേ�ാെ��് െസൽ)
വ��ിെല സീനിേയാറി�ി മറികട�് എ� േപെര �ിരെ���ിയി��്;
ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2000 �തൽ 2012 വെര�� ആ�ിത നിയമന�ിനാ�� സീനിേയാറി�ി
ലി�ിൽ നി�ം 2006 �ത�� അേപ�കെരയാണ് ��ർന�മററിയായി
നിയമി�ി��െത�തിനാൽ കംപാഷേണ�് എംേ�ാെ��് െസൽ സീനിേയാറി�ി
�കാരം ഏെത�ി�ം വ��ികൾ�് 06/07/2012 തീയതിയിെല ജി.ഒ.(എം.എസ് )
നം .174/2012/െപാ.ഭ.വ. ഉ�രവി���് സീനിേയാരി�ി മറികട�് ആ�ിത
നിയമനം നൽകിയി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ഓൺ ൈലൻ �ലം മാ�ം

3725 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ഓൺൈലൻ �ലം മാ�ം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് ഓൺ ൈലൻ �ലംമാ��ൾ
നട�ിലാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ�് വ��കളിൽ ഓൺൈലൻ �ലമാ�ം നട�ിലാ�ാ�തി�� കാരണം
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ��വൻ വ��കളി�ം ഓൺ ൈലൻ �ലം മാ�ം
നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ത�നം �േ��ടി േറാഡിെ� ഉടമ�ാവകാശം

3726 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ാ�ര മ�ല�ിെല ത�നം �േ��ടി േറാഡ് നിലവിൽ ഏത് വ��ിെ�
കീഴിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് ത�ൾ�് കീഴിലെ��് െപാ�മരാമ�് വ��ം െകാ�ിൻ
േകാർ�േറഷ�ം കിഫ് ബി�ം നിലപാട് എ��ിരി��തിനാൽ െസ�് �ഡ്
ചർ�ിന് സമീപം േറാഡ് �ർ�മാ�ം തകർ�് ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായ ഭാഗ�്
പണി�ർ�ീകരി�് ഗതാഗത േയാഗ�മാ�വാൻ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വിരമി� ഉേദ�ാഗ��െട �നർനിയമനം

3727 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2016 ജ�വരി ഒ�ിന് േശഷം വിരമി� ഐ. എ. എസ്., ഐ. പി.
എസ്. ഉേദ�ാഗ�രിൽ എ�േപർ�ാണ് സർ�ാർ, അർ�സർ�ാർ, മ�്
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ �ട�ിയവയിൽ �നർനിയമനം ന�ിയി ��ത്;
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(ബി) ഇവർ ഓേരാ��ർ�ം �നർനിയമനം നൽകിയി�� ത�ിക, �ി. എ., ഡി. എ.,
മ�് അലവൻ�ക�ം ആ��ല���ം ഉൾ�െട�� ആെക ശ�ളം, േജാലിയിൽ
�ടർ� കാലാവധി എ�ീ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ�ർ ഏെത�ി�ം േക�കളിൽ �തികൾ ആയി�േ�ാ; എ�ിൽ
േകസ് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാേളാണിയൽ ഭാഷാ�േയാഗ�ൾ ഒഴിവാ��തി�� നടപടി

3728 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ച��ളിൽ/നടപടി�മ�ളിൽ െകാേളാണിയൽ രാജവാ� കാല��
ഏെത�ി�ം ഭാഷാ�േയാഗ�േളാ നടപടി�മ�േളാ ഇേ�ാ�ം
നിലനിൽ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഒഴിവാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

കാസറേഗാഡ് ജി�യിെല  ക�ഡ�ം മലയാള�ം അറിയാ��വർ�ാ�� എൽ ഡി
�ാർ�് നിയമനം

3729 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ വിവിധ വ��കളിെല ക�ഡ�ം മലയാള�ം
അറിയാ��വർ�ായി നീ�ി െവ�ി�� എൽ.ഡി �ാർ�് ത�ികക�െട
എ��ം, അതിൽ പി.എസ് .സി ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം ലഭി�് നിലവിൽ
േജാലി െച��വ�െട എ��ം, പി. എസ്. സി�് നിലവിൽ റിേ�ാർ�്  െച�
ഒഴി�ക�െട എ��ം വ��് തിരി� നൽകാേമാ;

(ബി) റവന� വ��ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�മട�ം എൽ.ഡി.സി ക�ഡ , മലയാളം
ത�ികക�െട ഒഴി�കൾ ജനറൽ എൽ.ഡി �ാർ�് ത�ിക�് മാ�ി നൽകി
അ�ിമറി�െ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെനതിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റാ�് ലി�് നിലവിലി�ാ�തിനാൽ വിവിധ വ��കൾ എൽ.ഡി �ാർ�്
ക�ഡ�ം മലയാള�ം ത�ിക�െട ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി�് റിേ�ാർ�് 
െച�ാെത ജനറൽ എൽ. ഡി. സി�് റിേ�ാർ�്  െച�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ അതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ നിര�രം സർ�ലർ ഇറ�ിയി�ം ക�ിടപാ�കൾ നട�ിയി�ം
ഭാഷാന�നപ��ളായ ക�ഡ, മലയാളം എൽ.ഡി �ാർ�് ത�ിക�െട എ�ം
നി�യി�ാൻ ത�ാറാകാ� വ��് േമധാവിക�െട അനാ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഈ വിഷയം പരിഹരി�ാൻ എെ��ി�ം നടപടി
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ത�ർ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

3730 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) ത�ർ മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��
���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല പി.എസ്.സി. വഴി�� എൽ. പി. എസ് .എ നിയമനം

3731 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിൽ എൽ.പി.എസ്.എ റാ�് ലി�ിൽ (387/14) ൽ നി�ം
എ�േപർ�് നിയമനം നൽകിയി��്; ജനറൽ, എസ്.സി, എസ്.ടി, ഒ.ബി.സി
�തലായവ�െട വിഭാഗം തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എസ്.സി വിഭാഗ�ിെല ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട അഭാവ�ിൽ മ�് സംവരണ
വിഭാഗ�ാർ�് നിയമനം നൽകി വ�ി��ത് നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ��തൽ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ര�ിൽ നിർ�ലാ�ിയ തീയതി� �േ� െകാ�ം ജി�യിെല
എൽ.പി.എസ്.എ േവ�ൻസികളിൽ എ� എ�ം മ�് സംവരണ വിഭാഗ�ാർ�്
നൽകിയി��്; അ�ര�ിൽ മാ�ി നൽകിയ േവ�ൻസികളിൽ എ�െയ�ം
എസ് .സി വിഭാഗ�ാർ�് തിരിെക നൽകി എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ��ത
േവ�ൻസികൾ �ർ�മാ�ം തിരിെക നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
അടിയ�രമായി തിരിെക നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇത്
സംബ�ി�് േകാടതിയിൽ േകസ് നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാരം മാ�ിെവ� േവ�ൻസികളിേല�് എ� തവണ െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�്
നട�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

മേ�ശ�രം, കാസർേഗാഡ് ഭാഷാന�നപ� േമഖലകളിെല എൽ.ഡി. �ാർ�് നിയമനം

3732 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല മേ�ശ�രം, കാസർേഗാഡ് ഭാഷാന�നപ�
േമഖലകളിൽ '50% ക�ഡ മലയാളം' അറിയാ�� എൽ.ഡി. �ാർ�മാെര
നിയമി�ണെമ� ജി�ാ കള��െട ഉ�രവ് റ�ാ�ിെ�ാ�് വ� േകരള
അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണൽ OA EKM 264/2022 വിധി�െട അടി�ാന�ിൽ
ഭാഷാന�നപ��ൾ �റ�� േമഖലകളിൽ 50% ക�ഡ, മലയാളം എൽ.ഡി.
�ാർ�മാർ�് നിയമനം നൽ��ത് ��തലാെണ�ം അേത സമയം
ഭാഷാന�നപ��ൾ ��ത�� േമഖലകളിൽ 50% നൽകിയാൽ എ�ം �റ�
േപാകാനിട�െ��ം അത് ആ േമഖലയിൽ സർ�ാർ നട�ിലാ�� നയ�ിന്
അനിവാര�മാെണ��� വിലയി��ലിൽ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ വ��് തലവ�ാ�ം ക�ഡ, മലയാളം എൽ.ഡി. �ാർ�് ത�ികക�െട
എ�ം നി�യി�് �റ� േപാ�കയാെണ�ിൽ ഒഴി�കൾ ആ വിഭാഗ�ിന്
നൽകി പി. എസ് .സി�് റിേ�ാർ�്  െച�വാ�ം ��ത ഉ�രവ് ര�്
മാസ�ിനകം നട�ിലാ�ണെമ��� നിർേ�ശ�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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െന�ാറ-െന�ിയാ�തി േറാഡ്

3733 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ിയ െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല
െന�ാറ-െന�ിയാ�തി േറാഡിെ� ���ി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�് �ട�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

3734 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ
ഏെത�ാം ���ികൾ�ാണ് ഇ�വെര അംഗീകാരം ന�ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിനായി സർേ� നടപടിക�മായി
�േ�ാ�േപാ�� മ�ല�ിെല ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി

3735 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

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

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ത�ാനിമ�ം ��്
പാല�ിെ� നിർ�ാണം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ിൽ തകർ� പഴയ പാല�ിെ� അവശി��ൾ നീ�ം െച��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ത�ാനിമ�ം പാല�ിെ� നിർ�ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

���ാട് മ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി

3736 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാട് മ�ല�ിൽ റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഏെത�ാം
���ികൾ�ാണ്  അംഗീകാരം ന�ിയി��െത�ം ഇവ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?



13 of 119

േദവി�ളം മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

3737 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
നട�ിലാ�ി വ�� ���ികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളിൽ ഓേരാ�ം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എ� എ�ം
�ർ�ികരിെ��ം െട�ർ നടപടികൾ �േരാഗമി��വ എ�െയ�ം
സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത പ�തികളിൽ അ�വാദം ലഭി�ി���ം എ�ാൽ നാളി�വെര
ആരംഭി�ാ��മായ ���ികൾ അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി പാേ�ജ്

3738 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി പാേ�ജ് നട�ാ��തിന് ഏെതാെ� േമഖലകൾ�ാണ് �ക
അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ േറാ�ക�െട നിർ�ാണ�ിന് ഇ��ി പാേ�ജിൽ �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ െതാ��ഴ മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�ക�െട
നിർ�ാണ�ി�� �ക ��ത പാേ�ജിൽ ഉൾെ����തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േഫാറൻസിക് ലാ�കൾ

3739 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ റവന� ജി�കളി�ം ജി�ാതല േഫാറൻസിക് ലാ�കൾ
�പീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ഇ�വെര ആരംഭി�വ�െട വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) േഫാറൻസിക് വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തിന് ൈകെ�ാ� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�്  ഓ�േറ�ർ ത�ിക�െട േയാഗ�ത

3740 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള പി.എസ്.സി. കാ�ഗറി ന�ർ 211/2020 വി�ാപന�കാരം അേപ�
�ണി� പ�് ഓ�േറ�ർ ത�ിക�െട േയാഗ�ത എെ�ാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത ത�ിക�്, വി�ാപന�ിൽ പറ�ി�ി�ാ� ഉയർ� േയാഗ�തേയാ
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മേ�െത�ി�ം േയാഗ�തേയാ ത�ല�മാെണ�് സർ�ാർ ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ.ഡ��.എസ്. സംവരണം

3741 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ നിയമന�ളിൽ ഇ.ഡ��.എസ്. സംവരണം
ഏർെ����തി�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇ.ഡ��.എസ്. സംവരണം �ടി ഉൾെ��� െറാേ�ഷൻ ചാർ�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവരണം ഏർെ����തി�� നടപടികൾ �ർ�ിയായി�ിെ��ിൽ
ആയത് �ർ�ിയാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
അവേശഷി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ.ഡ��.എസ്. സംവരണം ഉൾെ���ി വി�ാപനം െച�വയിൽ ആദ�മായി
നിയമന ഉ�രവ് നൽേക�� കാ�ഗറി ന�ർ 125/2020, 266/2020
എ�ിവയിെല നിയമന ഉ�രവ് നൽ��തി�� നടപടികളിൽ എെ�ാെ�
�ർ�ിയായി�െ��ം േശഷി�� നടപടികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ?

ൈലവ്േ�ാ�് ഇൻസ് െപ�ർ േ�ഡ്-2 റാ�് ലി�്

3742 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ൈലവ് േ�ാ�് ഇൻസ് െപ�ർ േ�ഡ്-2 തസ് തിക�െട റാ�് ലി�് ഇ�വെര
�സി�ീകരി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് അടിയ�രമായി
�സി�ീകരി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത തസ് തിക�െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തിന് എെ��ി�ം നിയമ
തട��േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട വ��് മാ�ം

3743 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് വ��് മാ��തിന് സാധി�േമാ;
ആയതിെ� നടപടി�മ�ൾ അറിയി�ാേമാ; സം�ാന�് വ��് മാറാൻ
പ�ാ�തായി ഏെത�ി�ം വിഭാഗം ജീവന�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ സർ�ീസിെല ആ�ിത നിയമനം

3744 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സർ�ാർ സർ�ീസിൽ ആ�ിത നിയമനം നട�തി�� വ�വ�കൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴിവ് വ�� േവ�ൻസിക�െട എ� ശതമാനമാണ് ആ�ിത നിയമന�ിനായി
മാ�ിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െഹഡ്ക�ാർ�ർ േവ�ൻസിയിൽ ആ�ിത നിയമനം നട��തിന് എെ��ി�ം
തട��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇത് സംബ�ി� േരഖക�െട പകർ�് നൽകാേമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ആ�ിത നിയമനം

3745 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ആ�ിത നിയമനം നിലവിൽ വ�ത്
എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് കഴി� പ�് വർഷ�ി��ിൽ എ� ആ�ിത നിയമന�ൾ
നട�ിെയ�് വ��ം വർഷ�ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമനം സർ�ാരിന് സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ��േ�ാ; എ�ിൽ
എ�െനെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അവസാനമായി ആ�ിത നിയമനം നട�ിയത് എേ�ാഴാെണ�ം ഏത്
വ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആ�ിത നിയമനം റ�് െച�ാൻ ആേലാചന�േ�ാ; എ�ിൽ പകരം എ�്
സംവിധാനമാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ� എ�ിനീയറിംഗ് സർ�ീസ്

3746 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിെല സിവിൽ, ഇല�ി�ൽ, െമ�ാനി�ൽ
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�െള �േത�കം സംേയാജി�ി�് െപാ�
എ�ിനീയറിംഗ് സർ�ീസ് �പീകരി�ാൻ പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) െപാ� എ�ിനീയറിംഗ് സർ�ീസ് �പീകരി��ത് വഴി വിവിധ വ��കളിൽ
�വർ�ി� എ�ിനീയർമാ�െട ���ി പരിചയം �ണകരമായി
�േയാജനെ���ാൻ സാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക-േഫാൺ പ�തി

3747 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െക-േഫാൺ പ�തി യാഥാർ��മായി�േ�ാ; പ�തി�ായി
െചലവഴി�� �ക എ�യാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന എ� ��ംബ�ൾ�ം സർ�ാർ  ഓഫീ�കൾ�ം
അതിേവഗ ഇ�ർെന�് േസവനം സൗജന�മായി ലഭ�മാ��തിനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; മ��വർ�് മിതമായ നിര�ിൽ ഇ�ർെന�് േസവനം
ലഭ�മാ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) ��ക ഇ�ർെന�് േസവന ദാതാ��െട �ഷണം അസാധ�മാ��തിനായി െക-
േഫാൺ േസവന ദാതാവായി വർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനായി േക�
െടലിേകാം ഏജൻസി�െട അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െക-േഫാൺ പ�തി

3748 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ നൽകിയി�� െക-േഫാൺ കണ��ക�െട എ�ം
നിേയാജക മ�ല അടി�ാന�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദ�ഘ�മായി ജി�യിൽ എ� കണ��കൾ നൽ�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാദാ�രം മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒപ്�ി�ൽ �ൗ�്
വയർ �ാപി�� ���ി�െട �േരാഗതി വിലയി���തി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല െക-േഫാൺ പ�തി

3749 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല ഏെത�ാം സർ�ാർ ഓഫീ�കളിലാണ് െക-േഫാൺ
പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന�ൾ�് െക-േഫാൺ ലഭി��തി�� മാനദ���ം
നടപടി�മ��ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിൽ ഐ.ടി. പാർ�്

3750 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിൽ മാറന�ർ പ�ായ�് േക�മായി ഐ.ടി.
പാർ�് ആരംഭി��തിന് 2021-22 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ എ� �കയാണ്
വകയി��ിയി��ത്; ��ത നിർേ�ശ�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ?

െക ഡിസ്ക്-െ� �വർ�ന�ൾ

3751 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ഡവല�്െമ�് ആ�് ഇ�േവഷൻ �ാ�ജിക് കൗൺസിലിെ� ഉേ�ശ�
ല���ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� �വർ�ന�ളാണ് െക-ഡിസ്ക് ഏെ���് നട��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ികൾ�് േവ�ി ഇ�േവഷൻ രംഗ�് നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) യ�് ഇെ�ാേവേ��് േ�ാ�ാമിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

3752 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക-േഫാൺ പ�തി�െട �േയാജനം �ർ�േതാതിൽ െപാ�
ജന�ൾ�് എ��തൽ ലഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിൽ നാളി�വെര എ� െക-േഫാൺ കണ��കൾ
നൽകിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ; പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ ഇ�വെര
നൽകിയി�� െക-േഫാൺ കണ��ക�െട എ��ം ഇനി നൽകാ��വ�െട
എ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ പ�തി ൈകകാര�ം െച�� ഉേദ�ാഗ��െട
േപര് വിവര�ം േഫാൺ ന��ം നൽകാേമാ;

(ഡി) പ�ാ�ി മ�ലം അടി�ാന�ിൽ െക-േഫാൺ പ�തി�െട �േരാഗതി
വിലയി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െക-േഫാൺ പ�തി നട�ിലാ�േ�ാൾ േകബിൾ ഓ�േറ�ർമാർ�് ലഭി��
�േയാജനം വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി. പാർ�ക�ം െതാഴിലവസര��ം

3753 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� ആറ് വർഷം െകാ�് എ� ച�ര� അടി ഐ.ടി. പാർ�കൾ
നിർ�ി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് വഴി ഐ.ടി. രംഗ�് എ� െതാഴിലവസര�ൾ ��തായി ��ി��തിന്
സാധി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�� അ�് വർഷം േകരള�ിെല ഐ.ടി. വ�വസായ�ിൽ എ� ച�ര�
അടി ഐ.ടി. പാർ�ക�ം െതാഴിലവസര��ം ��ി�ാനാണ്
ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ� േശഷം ഐ.ടി. േമഖലയിൽ എ� അഭ��വിദ�ർ�്
െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ാൻ കഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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സി-ഡി�ിെല താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട �ിരെ���ൽ

3754 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സി.ഡി�ിൽ പ�് വർഷ�ിലധികമായി താൽ�ാലികമായി േജാലി
െച�വ�ി�� 114 ജീവന�ാെര ത�ിക ��ി�്  െറ�ലൈറസ് െച�
ഇലേ�ാണി�ം വിവര സാേ�തികവിദ��ം വ��ിെ� 04.02.2021 െല സ.ഉ (ൈക)
നം. 5/2021 ഉ�രവിൽ പരാമർശി�ി�� നിബ�നകൾ മ�ിസഭ�െട
അംഗീകാരേ�ാെടയാേണാ ഉൾെ���ിയി��ത്; എ�ിൽ ��ത മ�ിസഭ
േയാഗ തീ�മാന�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ �തിയ അ�യ േക��ൾ

3755 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ അ�യ േക��ൾ
�ട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അവ ഏെത�ാെമ�് നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി അ�യ േക��ൾ അ�വദി��തിെ� മാനദ��ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

അ�യ േക��ൾ

3756 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�യ േക�ം വഴി എെ��ാം േസവന�ളാണ് നൽകിവ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�യ േക�ം �ട��തിന് �തിയ എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��് ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത അേപ�കൾ തീർ�ാ��തി��
നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�യ േക�ം അ�വദി��തിന് എസ് . സി./എസ്.ടി. വിഭാഗ�ൾ�്
സംവരണം ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക-േഫാണിന് ഇ�ർെന�് െ�ാൈവഡർ ൈലസൻസ്

3757 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇ�ർെന�് സർ�ീസ് െ�ാൈവഡർ ൈലസൻസിനായി േക� െടലിേകാം
മ�ാലയ�ിൽ െക-േഫാൺ ക�നി അേപ� നൽകിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ െക-േഫാണിന് ഈ ൈലസൻസ് ലഭി��േതാെട ഗാർഹിക
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ഉപേഭാ�ാ�ൾ, മ�് സ�കാര� �ാപന�ൾ എ�ിവരിൽ നി�ം പണം
ഈടാ�ി ഇ�ർെന�് കണ�ൻ നൽ��തിന് സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക-േഫാൺ ഇൻ�ാ�ക്ചർ െ�ാൈവഡർ മാ�മായിരി�െമ�ം സർ�ാർ
ഒഴിെക�� �ണേഭാ�ാ�ൾ ഇ�ർെന�് േസവന�ൾ�ായി മ�് േസവന
ദാതാ�െള ആ�യി�ണെമ�ം െക-േഫാൺ ഇ�ർെന�് സർ�ീസ്
െ�ാൈവഡർ ആകിെ���� സർ�ാരിെ� �ൻ നയ�ിൽ നി�്
വ�തിചലി�ാ��ായ കാരണ�ൾ എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക-േഫാൺ ഇ�ർെന�് സർ�ീസ് െ�ാൈവഡർ ആ��േതാെട
േസവന�ൾ�ായി അേപ�ി�� ഉപേഭാ�ാ�ൾ അവ�െട െക.ൈവ.സി.
ഡാ� ഉൾെ�െട�� േരഖകൾ െക-േഫാൺ അധി�തർ�് നൽേക�ി വ�േമാ;
എ�ിൽ ഈ ഡാ� �ര�ിതമായി ��ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

സ്�ിം�ർ കരാറിെല അേന�ഷണ�ൾ

3758 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാല�് ജന��െട ആേരാഗ� േഡ� സമാഹരി��തിനായി
സ്�ിം�ർ ക�നി�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാർ വിവാദ�ൾ ഉയർ�തിെന �ടർ�്
റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കരാർ സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട��തിനായി നിേയാഗി� മാധവൻ
ന��ാർ ക�ി�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിെല
കെ���കൾ എെ�ാെ�യായി��െവ�ം ഈ കെ���ക�െട
അടി�ാന�ിൽ എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മാധവൻ ന��ാർ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�് വ�താപരമ� എ�് സർ�ാർ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കരാർ സംബ�ി�് അേന�ഷണ�ിനായി
മെ�ാ� ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ക�ി�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ� കാലയളവി��ിൽ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ാനാണ് നിർേ�ശി�ി��െത�ം ��ത റിേ�ാർ�ിെല �ധാന
കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ ഐ.ടി. അധി�ിത വ�വസായം

3759 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ ഐ.ടി. അധി�ിത വ�വസായം, ഐ. ടി. പാർ�്
എ�ിവ ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ിൽ ഇതിനായി എെ��ി�ം �ാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാതമംഗലെ� സാേ�തിക വിദ�ാലയ�ളിൽ നി�ം പഠി�ിറ��വർ�് 
സഹായകരമാ�� തര�ിൽ േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ ഐ. ടി. അധി�ിത
വ�വസായം, ഐ. ടി. പാർ�് എ�ിവ ആരംഭി��ത് പരിഗണി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല െക-േഫാൺ പ�തി

3760 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല െക-േഫാൺ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിൽ ബാ�്േബാൺ െന�് വർ�് ���ി എ� കിേലാമീ�ർ �രം
�ർ�ിയാ�ിയി��്;

(സി) ��ത ജി�യിൽ എ� കിേലാമീ�ർ ഒപ്�ി�ൽ ൈഫബർ �ംഖല
ആവശ��െ��ം അതിൽ എ� �രം �ർ�ിയായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-ഗേവണൻസ് സർ�ീസ് െഡലിവറിയിൽ സം�ാന�ിന് ഒ�ാം �ാനം

3761 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ േസവന�ൾ ��തൽ െമ�െ�� നിലയിൽ െപാ�
ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിന് വിവര സാേ�തികവിദ�ാ സേ�ത��പേയാഗി�്
നട�ി വ�� �വർ�ന��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സർ�ാരിെ� ഭരണപരി�ാര-െപാ� പരാതി വ��് സമർ�ി� നാഷണൽ
ഇ-ഗേവണൻസ് സർ�ീസ് െഡലിവറി അെ�സ് െമ�് �കാരം േകരള�ിെ�
�ാനം ഒ�ാമതാ��തിന് ഇടയാ�ിയ ഘടക�ൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ��കളിെല എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് ��ത റിേ�ാർ�്
പരിഗണന�് എ��ത്;

(ഡി) സം�ാന�് ഇ-ഗേവണൻസ് ���ികൾ ��തൽ തല�ളിേല�്
എ�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�്
െവളിെ���േമാ?

�രിതാശ�ാസ ധന സഹായ�ിന് �തിയ അേപ� േഫാറം

3762 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം വിവിധ ധന സഹായ�ൾ�ായി
അേപ�ി��തിന് �തിയ മാ�കയി�� അേപ� േഫാറം
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�സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത അേപ� േഫാറ�ിെ��ം െമഡി�ൽ ഓഫീസറിൽ നി�്
അേപ�കൻ സാ��െ���ി വാേ�� സർ�ിഫി��ിെ� മാ�ക�െട�ം
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�� സഹായം

3763 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പിറവം മ�ല�ിൽ നി�ം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി��
ധന സഹായ�ിന് അേപ�ി�� ��തര േരാഗ��വർ�്  നാമമാ� �ക
നൽ��താ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ േരാഗ�ിെ� ചികി��് മതിയായ �ക അ�വദി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി � ര�് വർഷം പിറവം മ�ല�ിൽ നി�ം ലഭി� അേപ�കളിൽ
ഇനി�ം �ക അ�വദി�ാ�� അേപ�ക�െട എ�ം അറിയി�ാേമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള വികസനം

3764 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള റൺേവ�െട നീളം ���തിനാവശ�മായ �ലം
ഏെ���് നൽ���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �മി വി�നൽ��വർ�് ന�പരിഹാര �ക നി�യി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെ� വികസന�ിന് േവ�ി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള വികസനം

3765 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെ� വികസനം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിമാന�ാവള�ിൽ നി�ം ഏെത�ാം ആഭ��ര വിമാന സർവീ�കൾ,
ഏെത�ാം �ലേ��്, ഏെത�ാം സമയ�ളിൽ, എ� ദിവസ�ളിൽ െഷഡ�ൾ
െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ി, ക�ർ വിമാന�ാവള�െള അേപ�ി�് ഇവിെട ആഭ��ര
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സർവീ�കൾ �റ��തിെ��ം സൗകര��ദമായ സമയ�് സർവീസ്
നട�ാ�തിെ��ം കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

മലബാറിൽ വിമാന�ാവളം േവണെമ� ആവശ�ം

3766 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മലബാറിൽ ഒ� വിമാന�ാവളം �ടി േവണെമ� ആവശ�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയം സംബ�ി� സർ�ാർ സമീപനം വ��മാ�ാേമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

3767 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�� സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�് �ാൻേഡർഡ് േഗജ്
െതരെ���വാ�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) രാജ�െ� ബ��രിപ�ം െറയിൽേവ ൈല�ക�ം േ�ാഡ്േഗജ്
ആെണ�ിരിെ� �ാൻേഡർഡ് േഗജിൽ സിൽവർ ൈലൻ പ�തി നട�ാ��ത്
മ� െറയിൽ �ംഖലക�മാ�� ഫല�ദമായ സംേയാജനം ഇ�ാതാ�ക�ം
ആയത് പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല��െ� തെ� ഇ�ാതാ�ക�ം െച�െമ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവമായി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�ായി വാ� ത��തിന് ഏെത�ി�ം വിേദശ ധനകാര�
�ാപന�ൾ താത്പര�ം അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
��ത �ാപന�ൾ �ാൻേഡർഡ് േഗജിൽ പ�തി നട�ാ�ണെമ�
നിബ�ന �േ�ാ� വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�ായി ധനസഹായം

3768 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�ായി ധനസഹായം നൽ�വാൻ �േ�ാ�വ�ി��
അ�ാരാ� ഏജൻസികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം അവർ �േ�ാ�വ�� പലിശ
നിര�ം വായ് പാ നിബ�നക�ം എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട 293-ാം വ��് അ�സരി�് ഒ� സം�ാന�ിന്
വിേദശ വാ� സ�ീകരി��തിന് േക� സർ�ാരിെ� ഗ�ാര�ി



23 of 119

ആവശ�മാെണ�ിരിെ� ��ത അ�ാരാ� ഏജൻസിക�മായി ചർ�
നട��തിന് �ൻപ് േക� സർ�ാരിൽ നി�ം ഇത് സംബ�ി� ഉറ�്
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�ാ�� വിേദശ വാ��ായി േക� ധനകാര� വ��ിെ�
അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

3769 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിർദി� സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�െട സാ�ഹിക ആഘാത പഠന�ിനായി
നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ�ഹിക ആഘാത പഠന�ിെ� ഭാഗമായി അതിരടയാള ക�കൾ �ാപി��
നടപടി േകാടതി തട�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ��ത
പഠന�ിനായി ഇ�കാരം ക�കൾ �ാപി�വാൻ തീ�മാനി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�് േക� സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭി��തിനായി
ഇനി എെ�ാെ� നടപടി�മ�ളാണ് �ർ�ീകരി�ാ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാ�ഹിക ആഘാത പഠനം �ർ�ിയാ�ി പ�തി സം�ാന�ിന്
അ�േയാജ�മ�ാെയ�് േബാധ�െ��ാൽ സിൽവർ ൈലൻ പ�തിയിൽ നി�്
പി�ാ�വാൻ ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

3770 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി നട�ാ��ത് �ല�� പാരി�ിതിക
ആഘാതെ��റി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ കെ���കൾ എെ�ാെ�യായി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ വീ�ം പഠനം നട�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�െട പാരി�ിതിക ആഘാതം സംബ�ി�് ര�ാമത്



24 of 119

നട�ിയ പഠനം �ർ�ീകരി�് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ജലപാത നിർ�ാണം

3771 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആരംഭി� െത�്-വട�് ജലപാത�െട �വർ�നം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലപാത�െട നിർ�ാണ ���ികൾ എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ം;
അറിയി�ാേമാ?

കേനാലി കനാൽ നവീകരണം

3772 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േനാർ�് മ�ല�ിൽ �ടി ഒ��� കേനാലി കനാൽ
നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ േകാര�ഴ�ാലം �തൽ ക�ായി�ഴ വെര ഓേരാ റീ�ി�ം �ലം
ഏെ����തിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) എ� മീ�ർ വീതിയിലാണ് ഓേരാ ഏരിയയി�ം �ലം ഏെ���ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െത�്-വട�് ജലപാത

3773 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദികെള�ം കായ�കെള�ം ബ�ി�ി�െകാ�� െത�്-വട�്
ജലപാത പ�തി�െട േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�െട കട�് േപാ�� ഭാഗ�ൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് ജി�യിൽ നട�വ�� ���ികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജലപാതെയാ���തിന് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം ഭാഗ�ളിൽ
ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചവറയിൽ േദശീയ ജലപാത�ായി �ലെമ��്

3774 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചവറ പാല�ിന് പടി�ാ�വശം േദശീയ ജലപാത�രികിലായി േദശീയ
ജലപാത വിഭാഗം �മി ഏെ���ിരി��ത് എ�് ആവശ��ിനാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) േദശീയ ജലപാത വഴി ചര�് കട�് ആരംഭി�േ�ാൾ കയ�ിറ�്
നട��തിനായി ചവറയിൽ െക�ിട സൗകര�ം ഏർെ���േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� േസവന നിർ�ഹണ�ിൽ സം�ാന�ിന് ഒ�ാം �ാനം

3775 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� ഭരണ പരി�ാര-െപാ� പരാതി വ��് സമർ�ി� നാഷണൽ
ഇ-ഗേവണൻസ് സർ�ീസ് െഡലിവറി അെ�സ് െമ�് �കാരം േകരളം
ഇ��യിൽ ഒ�ാം �ാന�് എ��തിന് സഹായി� ഘടക�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിെല ഈ-ഗേവർണൻസ് വഴി�� െപാ� േസവന
നിർ�ഹണ�ിെല മികവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ��ത റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �താര��ം െമ�െ���മായ സർ�ാർ േസവന�ൾ ജന��െട
അവകാശമാെണ� നിലപാടിന് ലഭി� അംഗീകാരമായി ഇതിെന കാ��േ�ാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാർ�ിൽ ഇതര സം�ാന��െട �വർ�ന മിക�മായി
നട�ിയി�� താരതമ� പഠനം സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
െവളിെ���ാേമാ?

േകരള �വാസി േകരളീയ േ�മ േബാർഡിെല അംഗത��ി�� �ായ പരിധി

3776 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള �വാസി േകരളീയ േ�മ േബാർഡിെല അംഗത��ി�� �ായ പരിധി
നിലവിൽ എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയത് വർ�ി�ി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ായ പരിധി വർ�ി�ി�ാ���ലം നിരവധി �വാസികൾ�് അംഗത�ം
ലഭി��തി�� അവസരം ന�മാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയതി�� പരിഹാരം കാ��തിന് ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മകെന കെ��ി നൽകണെമ�� നിേവദനം

3777 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിെല ��ൽ പ�ായ�ിെല ചിറെന�ർ വിേ�ജിൽ രായംമര�ാർ
വീ�ിൽ സി�ിഖിെ� മകൻ ഉ�ർ ഫഹദ് �ബായ് ജബൽ അലി ൈഫൻ ഫി�് ജിം
എ� �ാപന�ിൽ േജാലി െച� വരേവ 12.06.2022 �തൽ കാണാതായതിെന
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�ടർ�്  മകെന കെ���തിനായി സർ�ാരിെ� സഹായം
ആവശ�െ��െകാ�് സി�ിഖ് സമർ�ി� നിേവദനം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ സംബ�ി� വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

സാ��നം പ�തി

3778 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േനാർ��െട �വാസി �രിതാശ�ാസനിധിയായ സാ��നം പ�തി വഴി 2021-22
സാ��ിക വർഷം എ� േകാടി �പ വിതരണം െച�െവ�ം എ�േപർ�്
ആ��ല�ം ലഭി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി വഴി നൽ�� ആ��ല��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;
ആ��ല�ം ലഭി��തിന് ��ംബ വാർഷിക വ�മാനം എ� എ�്
നിജെ���ിയി�േ�ാ?

എം. പി.�െട ഓഫീസ് അടി� തകർ� സംഭവം

3779 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് എം.പി.�െട ഓഫീസ് 2022 �ൺ 24-ന് ഭരണക�ിയിൽെ�� ഒ�
വിദ�ാർ�ി സംഘടന�െട �വർ�കർ അടി� തകർ�തായി പറയെ���
സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സംഘ�ളായി എ�ിയ ��ത �വർ�കർ അ�ത് മിനി�കേളാളം ഓഫീസിൽ
അതി�മം കാ�ിയ േശഷമാണ് �റ�ിറ�ിയത് എ�ത് വ�തയാേണാ;
െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിെല മഹാ�ാഗാ�ി�െട ചി�ം തകർ�ത് ആരാെണ�്
അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

അ�മ സമരം നട�ിയവർെ�തിെര നടപടി

3780 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022 �ൺ മാസ�ിൽ ��ഖ �തിപ� പാർ�ി �വർ�കർ നട�ിയതായി
പറയെ��� അ�മ സമര�ളിൽ എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�ാണ് പരി�്
പ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ അ�മ സമരം നട�ിയവർെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?
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വിജിലൻസ് േമധാവിെയ തത് �ാന�നി�ം മാ�ിയ നടപടി

3781 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർ� കട� േകസിെല �ധാന �തി മജിസ് േ��് േകാടതി �ൻപാെക നൽകിയ
െമാഴി തി��ാൻ സ�ർ�ം െച��ിയതായി�റയെ��� ഇടനില�ാര�മായി
വിജിലൻസ് ഡയറ�റായി�� വ��ി നിരവധി തവണ സംസാരി� എ�
കാരണ�ാലാേണാ വിജിലൻസ് ഡയറ�റായി�� വ��ിെയ
തൽ�ാന�നി�ം മാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അെ��ിൽ വിജിലൻസ് േമധാവിെയ മാ�ാ��ായ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിജിലൻസ് േമധാവി �ാന�നി�ം മാ�ിയ എ.ഡി.ജി.പി. �് പൗരാവകാശ
സംര�ണ�ിനായി എ.ഡി.ജി.പി. �െട എ�് േകഡർ ത�ിക ��തായി
��ി�്  നിയമനം നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിമാന�ിൽ �തിേഷധ ��ാവാക�ം വിളി�വെര മർ�ി� സംഭവം

3782 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ിെ�തിെര വിമാന�ിൽ വ�് �തിേഷധ ��ാവാക�ം വിളി� ��ഖ
രാ�ീയ ക�ി�െട �വർ�കെര മർ�ി� സംഭവ�ിൽ ഭരണക�ി ��ണി
കൺവീനർെ�തിെര ലഭി� പരാതിയിേ�ൽ ശം��ഖം േപാലീസ് അസി��്
ക�ീഷണർ അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

വയനാട് എം. പി. �െട ഓഫീസ് ആ�മണം

3783 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് എം.പി.�െട ഓഫീസ് അടി�് തകർ�ാൻ ആേരാഗ� മ�ി�െട
�ാഫിൽ ഉ�ായി�� വ��ി േന�ത�ം നൽകി എ� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വ��ിെയ �തി പ�ികയിൽ
േചർ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ പ�ികയിൽ േചർ�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��ിെയ അറ�് െച�ാൻ േപാലീസ് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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�ഖ� �തിപ� പാർ�ി�െട ആ�ാനം ആ�മി� സംഭവം

3784 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ� �തിപ� പാർ�ി�െട ആ�ാന�് ��ഖ ഭരണപ� പാർ�ി�െട �വജന
സംഘടന �വർ�കർ നട�ിയതായി പറയെ��� ആ�മണ�ിെല
�തികൾെ�തിെര ഏെതാെ� വ��കൾ �കാരമാണ് േകസ് രജി�ർ
െച�ിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസിെല �തിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) പ��രിൽ �ഖ� �തിപ� പാർ�ി�െട ഓഫീസിെല ഗാ�ി �തിമ�െട ശിര�്
തകർ� സംഭവ�ിൽ അറ�ിലായവ�െട രാ�ീയ ബ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ഡ�ി �തികെള ഹാജരാ�� എ� ആേരാപണം

3785 �ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണപ�െ� �ധാന പാർ�ി�െട�ം അതിെ� �വജന വിദ�ാർ�ി
സംഘടനക�െട�ം േനതാ�ൾ ഉൾെ��� േക�കളിൽ േപാലീസ് ഡ�ി
�തികെളയാണ് ഹാജരാ��െത� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ആേരാപണ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ാൻ ത�ാറാേണാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വയനാട് എം. പി. �െട ഓഫീസ് ആ�മി�വരിൽ ഒരാൾ േപാലീസിേനാട്
ആേ�ാശി�ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇ�ാര�ം േപാലീസ് േസന�്
��വൻ അപമാനം ��ി� സംഭവമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

എം. പി. ഓഫീസ് ആ�മി� സംഭവം

3786 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിെല വയനാട് എം. പി. �െട ഓഫീസിൽ അ�മ��ാ�െമ�് ��റിയി�്
നൽകിയി�ം േപാലീസ് അ�മികെള തടയാേനാ ആ�മണ�ിൽ നി�ം
പി�ിരി�ി�ാേനാ നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസി��ായി�� ��് ജീവന�ാെര �രമായി മർ�ി�േ�ാൾ
െപാലീസ് േനാ�ി നിൽ�കയായി�� എ� ആേ�പം
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��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിെല േപാലീസിെ� അനാ� അേന�ഷണ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നാടിെ� സമാധാനാ�രീ�ം തകർ��വർെ�തിെര നടപടികൾ

3787 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ മതവിഭാഗ�ളിെല വളെര െചറിെയാ� വിഭാഗം തീ�സ�ഭാവ�ം അന�മത
വിേദ�ഷ�ം �ചരി�ി�ാനായി യാ��ിക സംഭവ�ൾ ഉപേയാഗി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിേദ�ഷം പര�ി ഭി�ി�ി�് �തെല��ാൻ ചില മാധ�മ��ം �മി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം �േത�കം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) നാടിെ� സമാധാനാ�രീ�ം തകർ�� ഛി� ശ�ികൾെ�തിരായി
എെ��ാം നിയമ നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

െപരി�ൽമ� ��ിംലീഗ് മ�ലം ക�ി�ി ഓഫീസ് തകർ� േകസിെ� നിലവിെല
�ിതി

3788 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻസർ�ാരിെ� കാല�് മല�റം ജി�യിെല െപരി�ൽമ� ��ിം ലീഗ്
മ�ലം ക�ി�ി ഓഫീസ് ഒ� രാ�ീയ പാർ�ിയി�ം വിദ�ാർ�ി സംഘടനയി�ം
ഉൾെ��വർ േചർ�് ത�ി�കർ�് നാശന��ൾ ഉ�ാ�ിയ�മായി
ബ�െ��് എ� േപർെ�തിെര േകെസ��ി�െ��ം ഏെത�ാം വ��കൾ
�കാരമാണ് േകെസ��ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ; അതിെല� �തികെള
അറ�് െച�ി�െ��ം ഇനി എ� േപെര അറ�് െച�ാ�െ��ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ; നാളി�വെര ��വൻ
�തികെള�ം അറ�് െച�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ; ��വൻ
�തികെള�ം അടിയ�രമായി അറ�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ���ാർെ�തിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി��തിൽ സർ�ാരിെ� ഭാഗ�
നി��ായ വീ�കളാണ് ഇ�രം സംഭവ�ൾ സം�ാന�് ആവർ�ി�ാ��
കാരണെമ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വയനാട് എം.പി�െട ഓഫീസിന് േനെര നട� ആ�മണം

3789 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
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�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് എം.പി�െട വയനാ�ിെല ഓഫീസ് അടി� തകർ� സംഭവ�ിൽ
ഓഫീസിൽ ഉ�ായി�� മഹാ�ാഗാ�ി�െട േഫാേ�ാ തകർ�ത് �ഖ�
�തിപ� ക�ിയിൽ െപ�വരാെണ�് അേന�ഷണ�ിൽ കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിൽ ഉ�ായി�� മഹാ�ാ ഗാ�ി�െട േഫാേ�ാ തകർ�ത്
�ഖ� �തിപ� ക�ിയിൽ െപ�വരാെണ� വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ��ത അേന�ഷണ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

െപ��ിലാവ് േക�മായി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ

3790 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപ��ിലാവ് േക�മായി �തിയ േപാലീസ്
േ�ഷൻ ആരംഭി��തി�� നിർേ�ശം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട്, മല�റം ജി�ക�െട അതിർ�ി പ�ി�� ���ളം േപാലീസ്
േ�ഷൻ പരിധിയിൽ �മസമാധാനപാലന�ിന് നിലവിെല േപാലീസ്
സംവിധാനം േനരി�� ��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ���ളം േപാലീസ് േ�ഷൻ വിഭജി�് െപ��ിലാവ് േക�മായി �തിയ
േപാലീസ് േ�ഷൻ അ�വദി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

�.എ.ഇ േകാൺ�േല�് ജനറലിെ� �ിഫ് ഹൗസിെല �ടി�ാ�

3791 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിേദശകാര� മ�ാലയ�ിെ� അ�മതിയി�ാെത 2016 -20 കാലഘ��ിൽ
�.എ.ഇ. േകാൺ�േല�് ജനറൽ �ഖ�മ�ി�െട ഔേദ�ാഗിക വസതിയായ
�ിഫ് ഹൗസിൽ �ടി�ാ� നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ �ടി�ാ��് ആധാരമായ വിഷയം എ�ായി��;

(സി) ഡിലി�് ബി�ദം സ�ീകരി�ാെന�ിയ ഷാർജ ഭരണാധികാരിെയ ��് മാ�ി
�ിഫ്ഹൗസിൽ എ�ി� എ�ത് വ�തയാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡിലി�് ബി�ദം സ�ീകരി�ാെന�ിയ ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട ��്
മാ�ിെ��ം അ�ബ� േരഖക�െട�ം പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട ��ത യാ��െട �മതല ഏത് േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�നായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;
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(എഫ് ) ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട യാ��െട ��് മാ��തിന് േപാലീസ്
ആ�ാനെ� എ.ഡി.ജി.പി േന�ത�ം നൽകി എ� സ�ർ��ട�്
േകസിെല �തി�െട ആേരാപണം ശരിയാേണാ; അെ��ിൽ സർ�ാർ
അവർെ�തിെര േകെസ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െക േഫാൺ പ�തി

3792 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നയത� ചാനൽ സ�ർ��ട�് േകസിൽ �തിയായ �ീമതി സ�� �േരഷിെ�
ഭർ�ാവിന് െക േഫാൺ പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ഏെത�ി�ം ഏജൻസികൾ
�േഖന ഏെത�ി�ം ത�ികയിൽ േജാലി നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏത് ത�ികയിൽ എ��തൽ എ�വെരയാണ് േജാലി നൽകിയെത�ം
ശ�ളം എ�യായി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

ൈവ�ം െവ�ർ േപാലീസ്  ഔ�് േപാ�ിന് �തിയ െക�ിടം

3793 �ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷം ��് േകാടി �പ അ�വദി�ക�ം 20 ശതമാനം
�ക വകയി��ക�ം െച� ൈവ�ം െവ�ർ േപാലീസ്  ഔ�് േപാ�്  െക�ിടം
���ിപണി�� പ�തി�െട നിർ�ഹണം ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിന് േനരി�� കാലതാമസം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ��ത പ�തി�െട �ർ�ീകരണം
േവഗ�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ��ർ പ�ായ�ിെല മെ���മായി ബ�െ�� പരാതിയിൽ േപാലീസ് സഹായം

3794 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആ��ർ �ാമപ�ായ�ിെല സ�കാര� ടർ�കൾ ഉൾെ�െട��
�ാപന�ൾ�് ൈലസൻസ് ഏർെ���ിയ��ല��ായ ���ൾ
പരിഹരി��തിനായി �സിഡ�് നൽകിയ പരാതിയിൻേമൽ �ള���ി
േപാലീസ് നടപടി സ�ീകരി�ാ� വിഷയം സർ�ാർ തല�ിൽ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�ിെല മെ���മായി ബ�െ�� േക�കളിൽ േപാലീസ്
�തികൾ�് അ��ലമായി നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ിൽ ആയത് സർ�ാർ
പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ൈലസൻസ് ഏർെ���ൽ, മെ���് തടയൽ എ�ീ നടപടികളിൻേമൽ
�ാമപ�ായ�ിന് �ള���ി േപാലീസിെ� േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?
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പൗരത� �േ�ാഭ�മായി ബ�െ�� േക�കൾ

3795 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പൗരത� �േ�ാഭ�മായി ബ�െ��് േകരള�ിൽ േപാലീസ് എ�� എ�
േക�കളിലാണ് േകാടതിയിൽ ചാർജ് ഷീ�് സമർ�ി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� േക�കൾ സർ�ാർ തീ�മാനമ�സരി�് പിൻവലി�ി��്;

(സി) ഏെത�ി�ം േക�കൾ പിൻവലി�ാ�തായി ഉെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

�ളി�ീഴ് േപാലീസ് േ�ഷൻ നിർ�ാണം

3796 �ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളി�ീഴ് േപാലീസ് േ�ഷൻ
നിർ�ാണ�ിനായി അ�വദി� �ക ���ിയ നിര�് �കാരം
നിർ�ാണ�ിന് തിക��ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഈ കാര�ം പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ േപാലീസ് നിയമന��ം ബ�ാലിയ�ം

3797 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര േകരള േപാലീസിൽ ��തായി എ�േപർ�് േജാലി
ലഭി�ി�െ��ം അതിൽ വനിതാ �ാതിനിധ�ം എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ ��തായി ബ�ാലിയ�കൾ �ാപി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

െറയിൽേവയിൽ േജാലി വാഗ് ദാനം െച�് ത�ി�്

3798 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്, മല�റം ജി�കളിെല െതാഴിലേന�ഷകരായ അ�േറാളം േപരിൽ
നി�ം െറയിൽേവയിൽ േജാലി വാഗ് ദാനം െച�് ത�ി�് നട�ിയ കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) പരാതി നൽകിയി�ം േകസ് രജി�ർ െച�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സംഭവ�ിൽ സമ� അേന�ഷണം നട�ി ���ാെര കെ���തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�് നൽകിയ പരാതിയിേ�ൽ നടപടി
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3799 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിൽ അ�ല�ഴ താ��ിെല അ�ല�ഴ െത�് പ�ായ�ിൽ
മാധവ ഭവന�ിൽ എം.വിശ�ംഭരൻ 2017 ഒേ�ാബർ 20ന് മരണെ��ത്
സംബ�ി�് സം�ാന േപാലീസിെല ഏെത�ി�ം വിഭാഗം അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണം ��ികരമെ��് ��ി�ാണി�് മരണെ�� ആ�െട മകൻ
�ഖ�മ�ി�് പരാതി നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പരാതിയിൽ നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

അ�ർ മ�ല�ിെല �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സർ�ീസ്

3800 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിൽ നിലവിൽ എ� ��കളിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്
സർ�ീസ് ഉ�്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമാ�വാൻ അ�ർ മ�ല�ിൽ എ� ��കൾ അേപ�
നൽകിയി��്; ആയതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ിെല എ�ാ ��കളി�ം �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്
നട�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

3801 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ് �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്
ആരംഭി��തിന് അേപ� നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

3802 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല
ഏെത�ാം ��കൾ�ാണ് �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ
അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ് �തിയതായി �ഡ �് േപാലീസ്
േകഡ�് �ണി�കൾ ആരംഭി��തിന് അേപ� സമർ�ി�ിരി��െത�്
വ��മാ�േമാ; ��ത അേപ�കളിൽ സ�ീകരി� �ടർ നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി



34 of 119

3803 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� വിദ�ാലയ�ളിൽ �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്
�ണി�് നിലവി�െ�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�് ആരംഭി��തിനായി ��തായി ലഭി�
അേപ�ക�െട എ�ം എ�െയ�ം ഈ വർഷം എ� �ാപന�ൾ�് �ണി�്
അ�വദി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് എം.പി. �െട ഓഫീസ് ആ�മണേ�സ്

3804 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഒ� മ�ി�െട �ാഫിൽ ഉ�ായി��തായി പറയെ���
ഭരണപ�െ� ഒ� ��ഖ വിദ�ാർ�ി സംഘടന േനതാവിെന വയനാട് എം.പി.
�െട ഓഫീസ് ആ�മി� േകസിൽ അറ�് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണപ�െ� ഒ� ��ഖ രാ�ീയ, �വജന, വിദ�ാർ�ി സംഘടന�െട
േനതാ�ൾ ഉൾെ��� േക�കളിൽ േപാലീസ് ഡ�ി �തികെളയാണ്
ഹാജരാ��െത� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഓഫീസ് ആ�മണേ�സിൽ അറ�് െച�് േപാലീസ് വാഹന�ിൽ
കയ�ിയ േമൽ പരാമർശി� വിദ�ാർ�ി സംഘടനയിെല �വർ�കർ മ�വശെ�
ജനാലയി�െട �റ�ചാടിയതായി പറയെ��� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ േപാലീസ് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ീധന നിേരാധന നിയമം

3805 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീധന നിേരാധന നിയമ�ം അ�മായി ബ�െ�� ച���ം
നിലവി�െ��ി�ം �ീധന പീഡന��ം മരണ��ം �ട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�മായി ബ�െ��് 2011 �തൽ 2022 െമയ് വെര നട� മരണ�ൾ,
പീ   ഡന�ൾ എ�ിവ സംബ�ി�് രജി�ർ െച�െ�� േക�ക�െട വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമ�ം ച���ം കാേലാചിതമായ മാ��ൾ�് വിേധയമാ�വാ�ം
�ീധന പീഡന�ം മരണ�ം ഉ�ാ�വാ�� കാരണ�ൾ കെ��ി പരിഹാരം
കാ�വാ�മായി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികെള സംബ�ി�
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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ആമിന അ�ൾഖാദർ െകാലപാതക േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി

3806 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ പി�ിമന �ാമപ�ായ�ിൽ ��ാരി�ർ
വിേ�ജിൽ അയി�ർ�ാടം സ�േദശിനി പാ��ാർ�ി�ിൽ വീ�ിൽ ആമിന
അ�ൾഖാദറിെ� െകാലപാതക േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ ൈ�ം നം. 434/2021, u/s 174 Crpc �കാരം
േകസ് രജി�ർ െച�ക�ം പി�ീട് 257/CB/EKM/R/2021 റീ ന�ർ െച�്
ൈ�ം�ാ�ിന് ൈകമാറിയതിന് േശഷം ഉ�ായി�� അേന�ഷണ �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 22.09.2021 �തൽ ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം ഏെ���് നട�� ��ത
േകസിൽ ��വാളികെള കെ��വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ാ�കൽ ഒ� നാടിെന ന��ിയ െകാലപാതക�മായി ബ�െ��
േകസേന�ഷണം ��തൽ ഊർ�ിതമാ��തി� േവ�ി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നയത� ചാനൽ �േഖന�� സ�ർ��ട�് േകസിെല �തി�െട ക�ഡി

3807 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നയത� ചാനൽ �േഖന�� സ�ർ��ട�് േകസിെല �ധാന �തിെയ
പാല�ാട് വിജിലൻസ് ക�ഡിയിൽ എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് േകസ്
അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായാണ് ക�ഡിയിൽ എ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ��ി�െട േഫാൺ പാല�ാട് വിജിലൻസ് പിടിെ���ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�ാണ് േഫാൺ പിടിെ���െത�ം ഏത് േക�മായി ബ�െ��
അേന�ഷണ�ിലാണ് േഫാൺ പിടിെ���െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം േഫാൺ പിടിെ���േ�ാൾ പാലിേ�� നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം ��ത സംഭവ�ിൽ എെ�ാെ� നടപടി�മ�ൾ
പാലി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം വിജിലൻസ് വിംഗ് അേന�ഷി�� ൈലഫ് മിഷൻ ത�ി�്
േകസിെ� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�ർ �േഖന ആേണാ ��ത േഫാൺ
േകാടതിയിൽ ഹാജരാ�ിയി��ത്; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ിര��ിയിൽ �ാഫിക് എൻേഫാഴ് സ് െമ�് �ണി�്

3808 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) കാ�ിര��ിയിൽ �ാഫിക് എൻേഫാഴ് സ് െമ�് �ണി�്
�ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��് നൽകിയ നിേവദന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�ിര��ിയിൽ ഗതാഗത���് നിയ�ി��തിന് പര�ാ�മായ
േപാലീ�കാർ കാ�ിര��ി േ�ഷനിലിെ�� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ശബരിമലയിേല�� എ�പത് ശതമാനം വാഹന�ം കട�േപാ��
�േദശമായതിനാൽ തീർ�ാടന സമയ�് ഉ�ാ�� ��ി��കൾ �ടി
കണ�ിെല��് കാ�ിര��ിയിൽ അടിയ�ിരമായി �ാഫിക്
എൻേഫാഴ് സ് െമ�് �ണി�് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

നില�രിൽ �തിയ �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷൻ

3809 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിൽ എ� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െ��് സബ് 
ഡിവിഷ�കൾ തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഓേരാ േപാലീസ് സബ് 
ഡിവിഷ�കൾ� കീഴി�ം ഒ� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷൻ എ�ി�ം സർ�ാർ
അ�വദി�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില�ർ േപാലീസ് സബ്  ഡിവിഷ� കീഴിൽ നിലവിൽ �ാഫിക് േപാലീസ്
േ�ഷ�കളി� എ�ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ ; നില�രിന്
അ��� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷൻ എവിെടയാെണ�ം ഈ േ�ഷനിൽ
നി�ം സം�ാന അതിർ�ിയായ വഴി�ടവിേല�് എ� �ര�െ��ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) നില�ർ സബ്  ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ �തിയ �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷൻ
ആരംഭി��തി�� എെ��ി�ം നിർേ�ശം സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അ�ർ-സം�ാന പാത എ� നിലയി�ം തമിഴ് നാ�മായി അതിർ�ി പ�ി��
സം�ാന അതിർ�ി �േദശം എ� നിലയി�ം �ര�ാ പരിേശാധന, ഗതാഗത
നിയ�ണം, �ാഫിക് നിയമലംഘന�ൾ കെ��ക �ട�ിയവ
ഫല�ദമാ�ാൻ നില�രിൽ �തിയ �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷൻ
അ�വദി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടി

3810 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനെയ നവീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ ആരംഭി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ മല�റം ജി�യിെല ഐ�ര�ടി േക�മായി �തിയ
േ�ഷൻ േവണെമ� ആവശ��ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?
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സ��മായി െക�ിടമി�ാ� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ

3811 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിതാ ബാര�കൾ, ക�ാർേ��കൾ എ�ിവ ഇനി�ം ലഭ�മാകാ�
എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി െക�ിടമി�ാ� എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ സം�ാന�്
നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ േപാലീസ്/ മിലി�റി മ�സിയം

3812 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ നിേയാജക മ�ല�ിൽ പ�ി�റം �ാമപ�ായ�ിെല പ�ി�റം
േകാ��െട സമീപെ� േപാലീസ് േ�ഷേനാട�ബ�ി�� ഒഴി� കിട��
�മിയിൽ േപാലീസ്/ മിലി�റി മ�സിയം �ാപി��തിനായി 15.07.2010 - ൽ
അ�െ� �റിസം ആഭ��ര വ��് മ�ി�െട അ���തയി��
േകാ   ർഡിേനഷൻ ക�ി�ി തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി േക� സർ�ാർ �ക അ�വദി�ി��ായി�േ�ാ; ഇ�
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 15/07/2010-െല േകാർഡിേനഷൻ ക�ി�ി തീ�മാനം എ��ി�െ��ിൽ ��ത
തീ�മാനം നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) �സ് �ത പ�തി�ായി �മി ലഭ�മാ��തിൽ േനരി�� തടസം എെ��്
വ��മാ�ാേമാ ?

��ാ�ര െവ�ലയിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ

3813 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�ല ആ�ാനമായി ഒ� �തിയ
േപാലീസ് േ�ഷൻ �ാപി��തി�� നിർേ�ശം സർ�ാർ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; ആയത് സംബ�ി�് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) െവ�ലയിെല ജനസാ�ത കണ�ിെല��് െവ�ല ആ�ാനമായി ഒ� �തിയ
േപാലീസ് േ�ഷൻ �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;വ��മാ�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട െക�ിട നിർ�ാണം

3814 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ നിലവിൽ
വാടകെക�ിട�ിൽ �വർ�ി���്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;
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(ബി) ഇതിൽ എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ�് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന്
�ലം ലഭ�മായി��്;

(സി) �ലം ലഭ�മായ േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ�് െക�ിടം നിർ�ി��തിന്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;

(ഡി) േമൽ�റ�് േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

��ാ�ൽ േപാലീസ് ക�ാർേ��് നിർ�ാണം

3815 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിെല ��ാ�ൽ േപാലീസ് ക�ാർേ��്
ജീർ�ാവ�യിലാെണ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ േപാലീസ് ക�ാർേ��്
നിർ�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ�േണാമിക് ഒഫൻസസ് വിംഗിെ� �വർ�നം

3816 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സാ��ിക ���ത��ൾ അേന�ഷി�� ഇ�േണാമിക്
ഒഫൻസസ് വിംഗിെ� �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക ���ത��ൾ അേന�ഷി��തിന് സാേ�തിക പരി�ാന�ം
സാ��ിക ��ാേന�ഷണ�ിൽ �ൻ പരിചയ��� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര
നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സാ��ിക ത�ി�് സംബ�ി� എ� പരാതികൾ ഇേ�ാൾ നിലവി��്; എ�
പരാതികളിേ�ൽ തീർ� കൽ�ി�ി��്; കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി പരാതികൾ
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നയത� ചാനൽ

3817 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-െല �.എ.ഇ. സ�ർശനേവളയിൽ �ഖ�മ�ി�േവ�ി നയത� ചാനൽ
�േഖന ബാഗ്/പാേ�ജ് അയ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ബാഗ്/പാേ�ജ്
ൈക��ിയത് ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) �ഖ�മ�ി�് ബാഗ്/പാേ�ജ് അയ��തിന് നയത� ചാനൽ
തിരെ���ാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) മ� രാജ��ിെ� നയത� ചാനൽ വഴി ബാഗ്/പാേ�ജ് െകാ��യ�േ�ാൾ
പാലിേ�� നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ിക�െട ഡിജി�ൽ അടിമ�ം

3818 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െമാൈബൽ േഫാൺ/ഇ�ർെന�് ഉപേയാഗ�മായി ബ�െ� � ���ളാൽ
കഴി� ��് വർ ഷം സം�ാന�് ആ�ഹത� െച� ��ിക�െട എ�ം
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം േവ�ിവ� േകാവി ഡ ് കാല�ിന് പി�ാെല എ�
ഡിജി�ൽ ലഹരി വിേമാചന േക��ൾ സം�ാന�് �ടേ��ി വ�;
എവിെടെയ�ാം; ഇത് വഴി നാളി�വെര എ� ��ികെള ചികി�ി�് ര�െ���ി;
നിലവിൽ എ� ��ികൾ�് ചികി� നൽകി വ�� എ�ീ വിവര�ൾ
നൽ�േമാ;

(സി) ��തരമായ ഡിജി�ൽ അടിമ��ിന് വിേധയരായ ��ികെള ര�ി�ാൻ
എെ�ാെ� അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

തീര �ര� നടപടികൾ

3819 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ �ര��ായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ �ര��് ഗാർ�മാരായി േപാലീസിൽ നി�ം അന�� േസവന
വ�വ�യിൽ ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട േസവന കാലയളവ് എ� കാലേ��ാണ് നിജെ���ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകരള േപാലീസിെല െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�്

3820 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016 ന് േശഷം േകരള േപാലീസിൽ െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് വഴി എ� േപർ�്
നിയമനം നൽകി;

(ബി) ഇതിൽ വയനാട് ജി�യിൽ നി�ം എ� േപർ�് നിയമനം ലഭി�;

(സി) വനിതകളായ എ� േപെരയാണ് വയനാട് ജി�യിൽ നി�ം േപാലീസ്
േസനയിേല�് െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് വഴി തിരെ���ിരി��ത്
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എ�റിയി�േമാ?

േപാലീസ് േമാേ�ാർ �ാൻസ് േപാർ�് വിഭാഗ�ിെല ഒഴി�കൾ

3821 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് േമാേ�ാർ �ാൻസ് േപാർ�് വിഭാഗ�ിൽ െമ�ാനി�്,
എം.�ി.എസ്.ഐ., ൈ�വർ എസ്.ഐ., എം.�ി.ഐ. ൈ�വർ, െ�ാേമാേ�ഡ് 
എം.ടി.ഒ. എ�ീ വിഭാഗ�ളിലായി നിലവിൽ എ� ഒഴി�ക��്; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) ൈ�വർ വിഭാഗ�ിന് െ�ാേമാഷനായി ലഭി�ി�� എം.ടി.ഒ. ത�ികകളിെല
ഒഴി�കൾ നിക�വാൻ അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസിൽ നിലവി�� െമ�ാനി�് ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ നിക�വാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

3822 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിെല മിനി�ീരിയൽ വിഭാഗ�ിൽ ആ�ിത നിയമനം വഴി എ�
േപർ�് നിയമനം ലഭി�ാ�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ��ത�� അേപ�കർ�ാണ് നിയമനം ലഭി�ാൻ ബാ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആെക�� ഒഴിവിെ� എ� ശതമാനമാണ് ആ�ിത നിയമന�ിനായി
നീ�ിവ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

അഴിമതി�ാെര കെ���തിന് �േത�ക ദൗത�ം

3823 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �േത�ക ദൗത��ി�െട അഴിമതി�ാരായ സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�െര കെ��ി
സർ�ീസിൽ നി�് പിരി�വി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അഴിമതി കാണി�ക�ം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ വ��വേരാട് അപമര�ാദയായി
െപ�മാ�ക�ം അനാവശ�മായി ��ി��ി�ക�ം െച�� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�െര �േത�ക ദൗത��ി�െട കെ��ി സർ�ീസിൽ നി�്
പിരി�വിടാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പ��ർ േകാടതി സ��യ�ിെ� നിർ�ാണം

3824 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ േകാടതി സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ���ി �ർ�ീകരിേ��ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിർ�ാണ ���ി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിർ�ാണ ���ി േവഗ�ിലാ�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഇ) നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�് എ�േ��് ഉദ്ഘാടനം െച�ാൻ കഴി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

സിവിൽ, �ിമിനൽ േകാടതികളിെല ജീവന�ാ�െട ഇ�േ�ഷൻ

3825 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സിവിൽ, �ിമിനൽ േകാടതികളിെല ജീവന�ാ�െട ഇ�േ�ഷൻ
സംബ�ി� നടപടികൾ ത�രിതെ���ാൻ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�േ�ഷൻ നടപടികൾ േവഗ�ിലാ�ാൻ ഭരണസിരാേക��ിൽ 2020
ഏ�ിൽ മാസ�ിൽ േചർ� േയാഗ�ിെ� മിനി�്സ് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

മേ�ശ�രം �ൻസിഫ് സബ് േകാടതി

3826 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�ശ�ര�് �ൻസിഫ് സബ് േകാടതി �ട��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇത്
സംബ�ി� �േ�ാസൽ നിലവി�േ�ാ; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ൻസിഫ് സബ് േകാടതി എേ�ാൾ �ട�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല ���യ�് ഫയർ േ�ഷൻ

3827 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിൽ ���യം �ാമപ�ായ�ിെ� അധീനതയി��
�ല�് എം.എൽ.എ. ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് പണികഴി�ി�ി��
െക�ിട�ം ഗ�ാേര�ം �േയാജനെ���ി ��ത �ല�് ഫയർ േ�ഷൻ
ആരംഭി�ണെമ� ആവശ��ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ാർ മ�ല�ിെല ���യ�് ഫയർ േ�ഷൻ �ാപി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�െത�് ഫയർ േ�ഷൻ

3828 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിെല അ�െത�് �ാമപ�ായ�ിൽ ഫയർ േ�ഷൻ
�ാപി��തി�� െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

ജയിൽ േമാചിതരായ തട�കാർ

3829 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ശിപാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ ജീവപര��ം തട�കാരായ എ�
േപെരയാണ് ഗവർണർ േമാചി�ി��തിന് ഉ�രവി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജയിൽേമാചിതരായ തട�കാർ ശി�ി�െ�� േകസ്, െച� ��ം, ശി�
കാലാവധി, തടവിൽ കഴി� കാലാവധി �ട�ിയ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിൽ രാ�ീയ ആ�മണ�ൾ, െകാലപാതക�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട രാ�ീയ
േക�കളിൽ �തികളായി ശി�ി�െ��വർ എ� േപരാണ്; ഇവർ
ഓേരാ���ം ഏെതാെ� രാ�ീയക�ിക�െട അംഗ�േളാ അ�ഭാവികേളാ
ആയി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജയിൽ േമാചിതരാേക�വ�െട ലി�് ജയിൽ ഉപേദശക സമിതി�െട അ�മതി
േതടാെത െസ��റിതല സമിതിയാേണാ ത�ാറാ�ിയി��ത്;

(ഇ) ജയിൽ േമാചന�ിനായി ഗവർണർ�് ആദ�ം സമർ�ി� ലി�്
തിരി�യ�ക��ാേയാ;

(എഫ് ) ആദ�ം അയ� ലി�ിൽ നി�ം എ� േപെര ഒഴിവാ�ിയാണ് ര�ാമെ� ലി�്
സമർ�ി�െത�് അറിയി�ാേമാ; എ�ിൽ ഇവെര ഒഴിവാ�ിയതിെ�
കാരണ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല സബ് ജയിൽ നിർ�ാണം

3830 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാടി മ�ല�ിെല ���ൽ �ാമപ�ായ�ിൽ സബ് ജയിൽ
നിർ�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ ��ത
പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വിശദവിവര�ൾ സഹിതം അറിയി�ാേമാ?

ചാവ�ാട് ജയിൽ ടൗണിൽ നി�് മാ�ി �ാപി�ാൻ നടപടി

3831 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാവ�ാട് ജയിൽ ടൗണിൽ നി�് മാ�ി �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

െപരി�ൽമ� സബ് ജയിലിെല �ടിെവ� �ശ് നം

3832 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപരി�ൽമ� സബ് ജയിലിെല �ഴൽ കിണറിെ� തകരാറിലായ േമാേ�ാർ പ�്
െസ�് മാ���മായി ബ�െ��് ജയിൽ വ��ിൽ ഏെത�ി�ം ക�്
ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ിൽ ��ത ക�ിേ�ൽ എ� നടപടി
സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജയിലിെല �ടിെവ� �ാമ�ിന് പരിഹാരം കാ��തിന് ��തായി
�ഴൽ കിണർ �ഴി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഗവൺെമ�് ഇ-മാർ��് േ�സ് േപാർ�ൽ

3833 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ �ാപന�ളിൽ േ�ഷനറി വ��് �േഖന നൽകി വ�� സാധന�ൾ
ഇനി ഗവൺെമ�് ഇ-മാർ��് േ�സ് േപാർ�ൽ �േഖന നൽ�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാർ�ൽ �േഖന വാ�� സാധന�ൾ ലഭ�മാ��തിന് കാലതാമസം
േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സർ�ാർ േമഖലയി�� �ാപന��െട ആവശ��ിേല�ാ�� സാധന��െട
വിതരണം േ�ഷനറി വ��ിൽ തെ� നിലനിർ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാര�ാ�ിൽ �ടിെവ� പ�തി

3834 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ന�നപ� േ�മ വ��ിൽനി�് അ�വദി� കിഴേ�ാ�് �ാമപ�ായ�ിെല
കാര�ാ�ിൽ �ടിെവ� പ�തി�് എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി വാ�ർ അേതാറി�ി �ർ�ിയാ�ി �ാമപ�ായ�ിന്
ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(സി) �റേ�ാ�് �മിയിൽ �ാപി� പ�് ഹൗസിന് പ�ായ�് ന�റി�്
നൽകാ�ത് കാരണം ൈവദ�തി കണ�ൻ ലഭ�മാകാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ണേഭാ� പ�ിക ത�ാറാ�ി സർ�ിഫി��് നൽകിയ �ാമപ�ായ�് ജി�ാ
കള��െട നിർേ�ശ��ായി�ം ന�ർ ഇ� നൽകാ� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �ബായ് യാ�

3835 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ൻ �ിൻസി�ൽ െസ��റി ആയി�� ഉേദ�ാഗ�ൻ വിവിധ
അേന�ഷണ ഏജൻസികൾ�് നൽകിയ െമാഴിയിൽ 2016- 20 കാലഘ��ിെല
�ബായ് യാ��െട സമയ�് �ഖ�മ�ി ബാേഗജ് എ��ാൻ മറ� എ�്
െമാഴിനൽകിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിൽ വാ�വ�േ�ാ
എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ സർ�ാരിെന അപകീർ�ിെ���ാൻ �മി�തായി പറയെ���
��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായിക താര�ൾ�് സർ�ാർ േജാലി

3836 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2021 �ൺ 15-െല സർ�ാർ വി�ാപനമ�സരി�് 2015 �തൽ 2019 വെര വിവിധ
വ��കളിൽ വിവിധ ത�ികകളിെല 249 ഒഴി�കളിേല�് കായികതാര�ളിൽ
ഒ�് �തൽ ��് വെര �ാന���വരിൽ നി�ം അേപ� �ണി�ി��തിൽ
നടപടി�മ�ൾ ഏ�വെരയായിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ിഫി��് പരിേശാധന എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റാ�് പ�ിക എ�േ��് �സി�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�ം നിയമനം
എ�േ��് ന�ാൻ കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സിൽവർ ൈലനിെ� ടി��് ഇതര വ�മാനം 

3837 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർ ൈലനിെ� ഡി.പി.ആർ. �കാരം ടി��് ഇതര വ�മാനമായി ലഭി��
�ക എ� ശതമാനമായിരി�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ നിതി ആേയാഗിൽ നി�ം വിശദീകരണം േതടിയി��േവാ;

(സി) ടി��ിതര വ�മാന മാർ��െള സംബ�ി�് വിശദമായി പഠനം നട�ാൻ
ഉേ�ശി�� േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ശി� വികസന വ��ിെ� പ�തികൾ

3838 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശി� വികസന വ��് വഴി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്
നട�ാ��ത് ; ��ത പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�ിയാർ ഇ��ാൻറ് ശ��ിയ െച�ി��വ�െട �വണ സഹായ ഉപകരണ�ൾ
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3839 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തി മ�രം / കാേതാരം / ൈഎ.എഫ്. എം.എ. പ�തികൾ �കാരം േകൾവി /
സംസാരേശഷി ഇ�ാ� ��ികൾ�് േകാ�ീയർ ഇ��ാൻറ് ശ��ിയ
െച�ി��വ�െട �വണ സഹായ ഉപകരണ�ൾ�് േക�പാ�കൾ
സംഭവി�തിെന �ടർ�് ഉപേയാഗി�വാൻ കഴിയാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;
ആയതിന് എ�് പരിഹാരനടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) �വണ സഹായ ഉപകരണ��െട �ണേമ��െട അഭാവം െകാ�ാേണാ
േക�പാ�കൾ സംഭവി�െത�് കെ��ിയി�േ�ാ ;

(സി) സർ�ാർ സഹായ�ാൽ ശ��ിയ െച�വർ�് �വണ സഹായ ഉപകരണ�ൾ
വിതരണം െച�� ക�നികൾ അവ�െട നിർ�ാണ�ം വിതരണ�ം
നിർ�ിയത് കാരണം �ണേഭാ�ാ�ൾ അ�ഭവി�� ��ി��് പരിഹരി�ാൻ
എ�് നടപടി ആണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ൈഎ.എഫ്.എം.എ. �കാരം സർജറി െച�ി��വ�െട ഇ��ാൻറ് ഒഴിെക
ബാഹ�മായി ഘടി�ി�� �വണ സഹായ ഉപകരണ�ൾ േകടായ�കാരണം
ഉ�ായ �യാസം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േകടാ�� �വണസഹായികൾ�് പകരം െപാ�വിപണിയിൽ നി�ം ഇ�രം
ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�� അ�മതി�ം ആയത് അർഹത��വർ�്
െമഡി�ൽ റീംേബഴ് െ��് ആയി അ�വദി��തി��� ഉ�രവ്
�റെ��വി�േമാ; വ��മാ�േമാ ?

�തസ�ീവനി

3840 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവദാന പ�തിയായ '�തസ�ീവനി' ഫല�ദമായി
�വർ�ി��ിെ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) മാ�ിെവ�ൽ ശ��ിയ�ായി അവയവം എ�ി��തിൽ '�തസ�ീവനി'
അധി�തർ അലംഭാവം കാ��തായി പരാതി ഉ�ായി�േ�ാ ;

(സി) ഈ പ�തി ഫല�ദമായ രീതിയിൽ നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േ�ാമാ െകയർ പ�തി

3841 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ�ാമാ െകയർ പ�തി ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; േറാഡപകട�ളിൽെ���വർ�് െമ�െ�� ചികി�
ലഭ�മാ��തിന് പ�തി ഉപകാരെ��േമാ?

സർ�ാരിെ� സൗജന� ചികി�ാ പ�തി

3842 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� 6 വർഷ�ിനിടയിൽ, േകരള�ിെല വിവിധ സർ�ാർ
ആ�പ�ികൾ �േഖന സർ�ാരിെ� സൗജന� ചികി�ാ പ�തി �കാരം എ�
േപർ�് ചികി� ലഭ�മാ�ിെയ�് ആ�പ�ി, വർഷം എ�ിവ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇതിനായി എ� �പ സർ�ാർ െചലവഴി�;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ ആർ.എസ്.ബി.ൈവ, െക.ബി.എഫ് �ട�ിയ ഇൻ�റൻസ്
�ീ�കൾ വഴി എ�േപർ�് ചികി� ലഭ�മാ�ിെയ�് പ�തി�െട േപര്, ഈ
പ�തി�ായി ആെക അ�വദി� �ക എ�ിവ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

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

3843 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

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

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി നാദാ�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല നാദാ�രം
താ��് േഹാ�ി�ലിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ എ� ജീവന�ാെര
നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 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?

ആർ�ം പ�തി

3844 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി കാ��ാട് മ�ല�ിെല വിവിധ
ആ�പ�ികളിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

നവേകരളം കർ�പ�തിയിൽ ആർ�ം-2 മിഷൻ വഴി നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ

3845 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി.വി.അൻവർ
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�ീ. എ. രാജ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഉ�ത നിലവാര�ി�� േസവന സൗകര�ം
ഒ���തി�ം അവെയ േരാഗീസൗ�ദമാ�ി മാ��തി�ം നവേകരളം
കർ�പ�തിയിൽ ആർ�ം-2 മിഷൻ വഴി എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ്
നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ബി) �ാഥമിക തല�ിെല�ം ദ�ിതീയ തല�ിെല�ം ആ�പ�ികെള നവീകരി�്
ഹബ് ആൻഡ് േ�ാ�് രീതിയിൽ സാധാരണ�ാർ�് ഏ��ം മിക� ചികി�
ലഭ�മാ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) ചികി�ാ േക���െട �വർ�ന സമയം ദീർഘി�ി��തി�ം ��ംബാേരാഗ�
േക��ളിൽ �ടി ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം
ഉേ�ശ��േ�ാ;

(ഡി) രാജ��് ആദ�മായി ഏകാേരാഗ� പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
ഇതിെ� ല���ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

3846 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി �കാരം ഹരി�ാട് മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ി, ആേരാഗ� േക��ളിലാണ്
ആർ�ം പ�തി �കാര�� �വർ�ന�ൾ നട�വ��െത�ം എ� േകാടി
�പ�െട േ�ാജ�കളാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയെത�ം
അറിയി�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

3847 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

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

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി നാദാ�രം താ��് േഹാ�ി�ലിൽ ഏെത�ാം
ത�ികകളിൽ എ� ജീവന�ാെര നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-െഹൽ�് പ�തി

3848 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
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�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ംബാേരാഗ� േക��െള താ��്, ജി�, സം�ാനതല േക���മായി
ബ�ി�ി�െകാ�് വീഡിേയാ േകാളി�െട കൺസൾേ�ഷൻ നട�ാൻ കഴി ��
െടലി-െമഡിസിൻ സംവിധാനം സം�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാ; പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�പ�ികളിെല ഒ.പി. രജിേ�ഷൻ �തൽ േരാഗീ പരിേശാധന�ം ചികിൽസ
�മ��ം േ�ാഡീകരി�് വിരൽ��ിൽ ലഭ�മാ�� ഇ-െഹൽ�് പ�തി
ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; ആേരാഗ� വ��ിെ� ��വൻ ഐ.ടി. അധി�ിത
േസവന��ം ലഭ�മാ�� ഏജൻസിയായി ഇ-െഹൽ�ിെന മാ��തിന്
കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

തി�വ� താ��് ആ�പ�ിയിൽ ജി�ാ �ാരംഭ ഇടെപടൽ േക�ം

3849 �ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ� താ��് ആ�പ�ിയിൽ ജി�ാ �ാരംഭ ഇടെപടൽ േക��ിന് (District
Early Intervention Center) �തിയ െക�ിടം പണി��തിനായി പണം
അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ��തി�� നിർ�ഹണ ഏജൻസി ഏതാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ി സംബ�ി�� നടപടി�മ�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിെല �തിയ എം.സി.എ�് േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണ
�േരാഗതി

3850 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിൽ എൻ.എ�്.എം..�േഖന െക.ഇ.എൽ. നിർ�ഹണ
ഏജൻസിയായി 3.19 േകാടി �പ വിനിേയാഗി�െകാ�� �തിയ എം.സി.എ�്.
േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ; ��ത ���ി
എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ിര��ി ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�് 

3851 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�് സംവിധാനം
�ാപി��തി�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്  ;

(ബി) കാ�ിര��ി ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�്
അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ;



49 of 119

(സി) നിലവി�� അടി�ാന സൗകര���െട പ�ാ�ല�ിൽ 10 �ണി�ക�� ഒ�
ഡയാലിസിസ് േക�ം �ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��് നൽകിയ
നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഡയാലിസിസിനായി േരാഗികൾ 50 കിേലാമീ�ർ അധികം സ�രി�് േകാ�യം
ജി�ാ ആ�പ�ിെയ ആ�യിേ��ി വ�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��്
അടിയ�രമായി ��ത �ണി�് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

ചാവ�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് NABARD ഫ�്

3852 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാവ�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് നബാർഡ് ഫ�്
ലഭ�മാ��തിന് സമർ�ി� എ�ിേമ�ിെല നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ജീവന�ാർെ�തിെര�� പരാതികൾ

3853 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ േകാേളജ് ഉൾെ�െട�� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ജീവന�ാെര
സംബ�ി�� പരാതികൾ വർ�ി� വ�� സാഹചര��ിൽ ഇത്
പരിേശാധി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല െഡ�ൽ ൈഹജീനി�് നിയമനം

3854 �ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നി�ിത േയാഗ�ത ഇ�ാ�വർ െഡ�ൽ ൈഹജീനി�് ആയി സർ�ീസിൽ
കയ��ത് തടയാൻ െസപ്ഷ�ൽ �ൾസ് ത�ാറാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ഈ ആവശ��മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം വ��ികേളാ സംഘടനകേളാ
നിേവദന�ൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം

3855 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ േകാവിഡാന�രം എം.എൽ.എ.മാ�െട ആ�ിവികസന
ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് ഐെസാേലഷൻ
വാർ�കൾ നിർ�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഇതിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം ��ംബാേരാഗ�േക��ിെല �ി�ി�ൽ േ�ാമാ െകയർ െസ�ർ
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3856 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം മ�ല�ിെല വാമന�രം ��ംബാേരാഗ�േക��ിൽ �ി�ി�ൽ
േ�ാമാ െകയർ െസ�ർ ആരംഭി��തിനായി ശിപാർശ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത ശിപാർശ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ� േക��ളിെല മ��് വിതരണം

3857 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജകമ�ല�ിെല പി.എ�്.സി/സി.എ�്.സി/എഫ്.എ�്.സി
�ട�ിയ െപാ�ജനാേരാഗ� േക��ളിൽ മ��ക�െട �ാമം ��മായി
�ട�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് െമഡി�ൽ സർ�ീസ് േകാർ�േറഷൻ �േഖന
സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ി��് മ�ല�ിെല ആേരാഗ�േക���െട �മതല�� വിവിധ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ മ��ിനായി േകാർ�േറഷനിൽ �ൻ�ർ �ക അട�്
മാസ�ൾ കഴി�ി�ം മ��കൾ ലഭ�മാ�ാ� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി
പരിേശാധി�േമാ?

ചിറയിൻകീഴ് താ��് ആ�പ�ി�െട കിഫ്ബി േ�ാജ�്

3858 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് താ��് ആ�പ�ി�െട കിഫ്ബി േ�ാജ�് എ�ാണ്
ആരംഭി�െത�ം അതിൽ ഏെത�ാം വിഭാഗ��െട ���ി�െട നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�് �ർ�ിയാ��തിന് ഇനി നട�ാേ�� കാര��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം അതിെ� ഇേ�ാഴെ� �േരാഗതി എ�ാെണ�ം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ാജ�് സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തിന് കാലതാമസം
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ േകാവിഡ് ഒഴിെക�� കാരണ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�ാജ�് എ�് �ർ�ിയാ�ാനാ�ം എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ
എ�ിൽ അ�ാര�ം െവളിെ���ാേമാ?

െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല അഡീഷണൽ േ�ാ�്

3859 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ി�െട അഡീഷണൽ േ�ാ�്
�വർ�ന�മമാകാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
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ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ഓ�ിജൻ ജനേറ�ർ �ാ�് �വർ�നം
ആരംഭി�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ �വർ�ന�മമാ�ാൻ
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

��ം�ളം താ��് ആ�പ�ി�െട �തിയ െക�ിട നിർ�ാണം

3860 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ം�ളം താ��് ആ�പ�ി�െട �തിയ
െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കിഫ്ബി പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഉ�ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി
���ി ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ��ംബേ�മ ഉപേക���െട നവീകരണ �വർ�ന�ൾ

3861 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ംബേ�മ ഉപേക���െട
നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ; അവ�െട
നവീകരണ�ിനായി അ�വദി� �ക എ�െയ�ം േക� സം�ാന വിഹിതം
എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തഴ�ര �ാമപ�ായ�ിെല അ���ിമംഗല�് �ിതി െച�� ��ംബേ�മ
ഉപേക��ിെ� നവീകരണ�ിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാെയ�ം ആവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

പ��ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ െമഡി�ൽ േബാർഡ് �പീകരണം

3862 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ താ��് െഹഡ്ക�ാർേ��് ആ�പ�ിയിൽ െമഡി�ൽ േബാർഡ്
�പീകരി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ��ർ താ��ിെല ഭി�േശഷി�ാർ െമഡി�ൽ േബാർഡ് സർ�ിഫി��ിനായി
നിലവിൽ ഏത് ആ�പ�ിെയയാണ് ആ�യി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിെയ �ടാെത ജി�യിൽ ഏെത�ാം താ��്
ആ�പ�ികളിലാണ് െമഡി�ൽ േബാർഡ് നിലവി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െമഡി�ൽ േബാർഡ് േയാഗം േച��തിന് മാനദ�ം നിലവിൽ ഉേ�ാ;
സാധാരണ മാസ�ിൽ എ� തവണയാണ് േയാഗം േചരാ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?



52 of 119

മ��ർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി�െട െക�ിട നിർ�ാണ ���ി

3863 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��ർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണ ���ി�െട �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

മല�ഴ മ�ല�ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

3864 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�ഴ മ�ല�ിെല ഏത് ആേരാഗ� േക��ിലാണ് ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്
ആരംഭി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ഈ ���ി�െട നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ?

ആ�പ�ികൾ�് ആം�ലൻസ് അ�വദി�ാൻ നടപടി

3865 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി നിേയാജമ�ല�ിെല ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിൽ
ആം�ലൻസ് സൗകര�ം ലഭ�മാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എൽ.എ. ഫ�്, എം.പി. ഫ�്, സർ�ാർ ഫ�് എ�ിവയി�െട
ആം�ലൻസ് സൗകര�ം ലഭ�മാ�ിയവ ഇനം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ ആം�ലൻസ് സൗകര�ം ലഭ�മ�ാ�
സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ; അവിെട
ആം�ലൻസ് ലഭ�മാ�ാൻ �ക അ�വദി�ാേമാ?

ക�ർ ഗവൺെമ�് ജി�ാ ആ�പ�ി അനേ�ഷ� േഡാ�ർമാ�െട അഭാവം

3866 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ഗവൺെമ�് ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ അനേ�ഷ� േഡാ�ർമാ�െട അഭാവം
�ലം ഓ�േറഷൻ �ട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗം �ർ� േതാതിൽ
�വർ�ി� �ട�ിേയാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആൻറിെവന�ം േപ��ി വിഷബാധ�� �തിേരാധ ��ിവ�ം ലഭ�മാ��തി��
നടപടികൾ

3867 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ക�മംഗലം മ�ല�ിെല െകാ���ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ ആ�ിെവനം
��ിവ�ം േപ��ി വിഷബാധ�� �തിേരാധ ��ിവ�ം ലഭ�മാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�വ�ി മ�ല�ിെല ആേരാഗ� �ാപന�ൾ

3868 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�വ�ി മ�ല�ിെല നരി�നി സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക�ം, മട�ർ
��ംബാേരാഗ� േക�ം, ക�ി�ാറ �ാഥമികാേരാഗ�േക�ം, െകാ�വ�ി സാ�ഹ�
ആേരാഗ� േക�ം എ�ീ �ാപന�ൾ�ായി ഭരണാ�മതി നൽകിയ
���ിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വിവരി�േമാ?

��ം�ളം താ��് ആ�പ�ിയിെല ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ നടപടി

3869 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ം�ളം താ��് ആ�പ�ിയിൽ േഡാ�ർമാ�േട�ം മ�് �ാ�ക�േട�ം എ�
ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�കൾ ഉെ��ിൽ അവ നിക�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല ആേരാഗ�വ��് ���ികൾ

3870 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി മ�ല�ിൽ ആേരാഗ�വ��ിൽ നിലവിൽ അ�വദി��ം,
പരിഗണനയി���മായ സർ�ാർ, കിഫ്ബി, എൻ.എ�്.എം ���ികൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വർ�ിക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട �ക�ം, നിർവഹണ ഏജൻസി, നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്, േകാൺടാ�് ന�ർ, ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് ന�ർ, തീയതി
�ട�ിയവ�െട വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാടാന��ി സി. എ�്. സി. �് ആം�ലൻസ്

3871 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം. എൽ. എ. �െട ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം മണ�ർ മ�ല�ിെല
വാടാന��ി സി. എ�്. സി. �ായി ആം�ലൻസ് വാ��തിന് ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ഭരണാ�മതി സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സി. എ�്. സി. �് ആം�ലൻസ് വാ��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) കാലതാമസം �ടാെത ��ത ആം�ലൻസ് വാ��തിന് േവ� അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

േഫാറൻസിക് സർജ�ാ�െട എ�ം

3872 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ 24 മണി�ർ േപാ�്േമാർ�ം
ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസർേഗാഡ് ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ നിലവിൽ എ� േഫാറൻസിക് 
സർജൻമാർ ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 24 മണി�ർ േപാ�്േമാർ��ിന് എ� േഫാറൻസിക് സർജ�ാ�െട
ആവശ��െ��് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിന് അനിവാര�മായി�� മ�
ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികകളിൽ കാസർേഗാഡ് ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ജീവന�ാ�േ�ാ
എ�ം ഇെ��ിൽ എേ�ാൾ നിയമി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ� േക��ൾ

3873 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�ം �ടർ�ി�വേര�ം വാമന�രം നിേയാജക
മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം ആേരാഗ�േക��െളയാണ് ��ംബാേരാഗ�
േക��ളാ�ി ഉയർ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിൽ ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയർേ�� ആേരാഗ�േക��ൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയർ�ിയ ആേരാഗ� േക��ളിൽ എെ��ാം
സൗകര���ം േസവന��മാണ് ��തായി ഏർെ���ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല സർജി�ൽ ഗ�ാേ�ാഎ�േറാളജി വിഭാഗം

3874 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല സർജി�ൽ ഗ�ാേ�ാ എ�േറാളജി
വിഭാഗ�ിൽ എം.സി.എ�്. േകാ�് �ട��തിന് െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല സർജി�ൽ ഗ�ാേ�ാ എ�േറാളജി
വിഭാഗ�ിൽ എ� േഡാ�ർമാ�െ��ം ഇവ�െട ത�ിക ഏതാെണ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ �ണി�ിൽ േഡാ�ർമാ�െട ഒഴി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് ത�ികയിലാെണ�്
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ണി�ിെല ഏെത�ി�ം ത�ിക മേ�െത�ി�ം െമഡി�ൽ േകാേളജിേല�്
മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ മാ�ിയ ത�ിക �ന:�ാപി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െപരിേ�ാണിയൽ ഡയാലിസിസ് പ�തി

3875 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ ഏെതാെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിലാണ് ഡയാലിസിസ്
സംവിധാന��െത�് ആ�പ�ിക�െട േപര്, �വർ�ന�മമായ �ണി�ക�െട
എ�ം എ�ിവ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപരിേ�ാണിയൽ ഡയാലിസിസ് പ�തി വ�ാപകമാ��തിെ� ഭാഗമായി
പാല�ാട് ജി�യിെല വിവിധ സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഈ സംവിധാനം
ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലായി
എ� േപർ�് ഈ സംവിധാനം ഏർെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ; ഇതിനായി
എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��ത ആ�പ�ികളിൽ െകാ�വരാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല ആ�ിത നിയമനം

3876 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ുഴ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ആർ�ി�് േഫാേ�ാ�ാഫർ ത�ികയിൽ േജാലി
െച� വരെവ 30/8/2016 ൽ മരണമട� ബി�േമാൻ എം-െ� ഭാര� �ീമതി.
ആശാേമാൾ�് സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി �കാരം െമഡി�ൽ
വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ �ാർ�ായി നിയമനം ലഭി��തിന് സർ�ാർ ഉ�രവ്
ന�ർ  28/2018/ആ�വ തീയതി 19/2/2018 ൽ �റെ��വി� ഉ�രവ് �കാരം
നിയമനം ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�രവ് ഇറ�ി നാല് വർഷം കഴി�ി�ം ഒ� �ടർനടപടി�ം
ഉ�ായി�ി�ാ�തിനാൽ ഇനി അധികകാലം സർ�ീസ് ഇ�ാ� േകാ�യം
സ�േദശിയായ ടിയാൾ�് േകാ�യം ജി�യിൽ നിയമനം നൽ��തിന്
അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െപരി�ൽമ� ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ േകാവിഡ് േരാഗികൾ�് ഭ�ണം വിതരണം െച�
വകയി�� �ടി�ിക

3877 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപരി�ൽമ� ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ ചികി�യിൽ കഴി�ി�� േകാവിഡ്
േരാഗികൾ�് ഭ�ണം വിതരണം െച� വകയിൽ ��ംബ�ീ �വർ�കർ�്
പണം �ടി�ിക വ��ിയ വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ��ത �ക വിതരണം െച�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ടി�ിക �ക വിതരണം െച��തിന് നിർേ�ശം നൽ�േമാ ; �ക എേ�ാൾ
വിതരണം െച�െമ�് വിശദമാ�േമാ.?

കാ�ണ� ഫാർമസി

3878 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ കാ�ണ� ഫാർമസി ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

പ��ർ താ��് ആ�പ�ി

3879 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട��
നിർ�ാണ ���ി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണം നട�െകാ�ിരി�� നിർ�ി� െക�ിട�ിൽ അ�ി�ാ��
േരാഗികൾ�് �ം സൗകര�ം ഇ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിെല �ാനിൽ �ം സൗകര�ം ഉൾെ���ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിൽ അ�വദി� �ക അധികരി�ാെത �ാനിൽ ആവശ�മായ മാ��ൾ
വ��ി �ം സൗകര�ം �ടി ഉൾെ����തിന് എെ��ി�ം തട��ൾ
നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിെല അടി�ാന സൗകര��ൾ

3880 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിൽ ര�് ൈഗനേ�ാളജി െ�ഷ�ലി�്
േഡാ�ർമാ�ം ഒ� അനെ��ി�ം അടി�ാന സൗകര���ം ഉ�ായി�ം
ൈഗനക് വിഭാഗം �വർ�നം ആരംഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിൽ ൈഗനക് വിഭാഗം ഉടൻ �വർ�നം
ആരംഭി�ം എ�് വ��മ�ി�ം ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��ം നൽകിയ ഉറ�
പാലി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ��ാട് അ��ം ��ം ആ�പ�ി

3881 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല കാ��ാട് ഒൻപതര േകാടി െചലവഴി�് നിർ�ി�
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അ��ം ��ം ആ�പ�ി ഉദ്ഘാടനം കഴി�് ഒ� വർഷ�ിന് േശഷ�ം
�റ�് �വർ�ി�ാ�തിെ� കാരണം എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി എ�് �തൽ �വർ�ന സ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

���നാട് മ�ല�ിെല െഹൽ�് ആ�് െവൽനസ് െസ��കൾ

3882 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിൽ െഹൽ�് ആ�് െവൽനസ് െസ�റായി ഉയർ�ിയ
സബ് െസ��ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െസ��കളിൽ എെ��ാം അടി�ാന സൗകര���ം േസവന��മാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയതിേല�ായി ഓേരാ സബ് െസ�റി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െവൽനസ് െസ��ക�െട നിർ�ാണ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടി േകാ��റ ൈ�ബൽ െ�ഷ�ാലി�ിയിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

3883 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ��ാടി േകാ��റ ൈ�ബൽ െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി �� കിട�കൾ ഉ�
ആ�പ�ിയായി ഉയർ�ിയി�ം �ൻ�� �ാഫ് പാേ�ൺ തെ�യാണ്
�ട��െത� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ �ാഫ് പാേ�ൺ അ�വദി�് നിയമനം നട�വാൻ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; �ടർനടപടി എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

െകാ���ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ �വ മാലിന� �ാ�്

3884 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ���ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ �വ മാലിന� �ാ�് �ാപി��തിന് �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാണ് �ക അ�വദി�െത�ം എ� �കയാണ്
അ�വദി�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�ം നിർ�ാണം
ആരംഭി��തിെല കാലതാമസം എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാേ�തിക നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഉടൻ
ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം ���ി
എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

ഭ���ര��മായി ബ�െ��് എ.ജി. റിേ�ാർ�്
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3885 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര��മായി ബ�െ��് നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ� വിഷയം
സംബ�ി� എ.ജി. റിേ�ാർ�് സർ�ാർ തല�ിൽ വിലയി��ൽ
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാപന�ൾ�് െെലസൻ�ക�ം രജിേ�ഷ�ം നൽ�� കാര��ിൽ
ക�ീഷണേറ�ിെ� �വർ�നം തിക� പരാജയമാെണ� എ.ജി.�െട
പരാമർശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �വർ�നം െമ�െ���ാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിയമലംഘനം നട�ിയ �ാപന�ൾ�് പിഴ �മ�ാ��ം, േകാ�ൗ�ിംഗ്
േക�കൾ തീർ�ാ�ാ��ം �ല��ായ ��തര ���ത��ൾ�്
ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

മ���ിെല മായം േചർ��ം വിപണന�ം

3886 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അയൽ സം�ാന�ളി ൽ നി�ം രാസപദാർ��ൾ കലർ��ം പഴകിയ�മായ
മ��ം കയ�ി വ�� വാഹന�ൾ െച�്േപാ�കളിൽ തെ� പരിേശാധി�്
അവ നശി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മായം കലർ��ം ആേരാഗ��ിന് ഹാനികര�മായ മ��ം പരിേശാധി��തിന്
സം�ാന സർ�ാരിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� ശാ�ീകരണം

3887 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2000 ഭ�� സംരംഭകർ�് ഒ� ഭ�� �ര�ാ ഉേദ�ാഗ�ൻ എ�
അ�പാത�ിൽ ഭ���ര�ാ വ��ിെന ശാ�ീകരി�ാൻ സർ�ാർ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ�െട ഭ���ര�ാ �ചിക 2020-21 �കാരം ര�ാം
�ാന�ായി�� േകരളം 2021-22 കാലയളവിൽ ആറാം �ാനേ��്
പി��െ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�് കാരണ�ാലാണ്
പി��െ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഉ�വ�ൾ, കേലാ�വ�ൾ േപാെല�� ആേഘാഷ�ളിേല�ം അടിയ�ര
സാഹചര��ളിേല�ം പരിേശാധന�് നിലവിെല താൽ�ാലിക ത�രിത
െറേ�ാൺസ് ടീമിെ� േസവനം അപര�ാ�മാെണ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ
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; ഇ�രം ആവശ��ൾ�ായി എ�ാ ജി��ം ര�് ഭ���ര�ാ ഉേദ�ാഗ�ർ
ഉൾെ��� ത�രിത െറേ�ാൺസ് ടീമിെ� �ിരം േസവനം ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല െച�് േപാ�കളിൽ ഭ���ര� ഉറ�ാ��തിനായി
എെ�ാെ� �ിരം സംവിധാന�ളാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഭ���ര�ാ ക�ീഷണർ ആേരാഗ�-��ംബേ�മ വ��ിന് സമർ�ി� ശിപാർശ
�കാരം ഭ���ര�ാ ഉേദ�ാഗ� ത�ികകൾ ��ി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� േമഖലയിെല വികസന �വർ�ന�ൾ

3888 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ.മാ�െട ആ�ി വികസനഫ�ിൽ നി�ം 2021-22 വർഷ�ിൽ മാ�ി
െവ� നാല് േകാടി �പ െചലവഴി�് എെ�ാെ� വികസന �വർ�ന�ളാണ്
േദവി�ളം മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) ആ�പ�ി�െട േപര്, വികസന ���ി, െചലവഴി� �ക, ���ി ഏത്
ഘ��ിലാണ് എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾെ�തിെര ശ�മായ നടപടി

3889 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ വർ�ി� വ�� സാഹചര��ിൽ
സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� �തിേരാധ നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൾ, േകാേളജ് തല�ളിൽ �ാമ പ�ായ�ക�െട�ം ��് ��ക�െട�ം
സഹകരണേ�ാെട ആേരാഗ� േബാധവത്�രണ ക�ാ�യിൻ നിര�രം
നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ംബ�ീ �ണി�കെള�ം �ാമസഭകെള�ം ��ത േബാധവത്�രണ
പ�തിയിൽ പെ���ി�് ജീവിതൈശലി േരാഗ�െള തട�വാൻ ശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

എൻേഡാസൾഫാൻ �രിതബാധിതർ�� ധനസഹായം

3890 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൻേഡാസൾഫാൻ �രിതബാധിതർ�് ��ീം േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം
സർ�ാർ അ�വദി� �ക ലഭ�മാകാ�തിനാൽ ��ത വിഭാഗം േനരി��
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��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അർഹത��വെരെ�ാ�് വീ�ം അേപ�ി�ി�ം വീ�ം ലി�്
ത�ാറാ��മായി ഒ� നടപടി�ം �ർ�ീകരി�ാെത േപാ�� അവ�
ഇ�ാതാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ബ�: ��ീംേകാടതി എൻേഡാസൾഫാൻ �രിതബാധിത�െട ���ളിൽ ��
തവണ ഇടെപ�ി�ം ��ത വിഭാഗ�ിെ� ക�ത �ട��ത്
അവസാനി�ി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� മാ�ിവ�ൽ ൈവകിയതിെന �ടർ�് േരാഗി മരി� സംഭവം

3891 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാളജിൽ ��മാ�ിവ�ൽ ൈവകിയതിെന �ടർ�്
േരാഗി മരി� സംഭവം സംബ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ േക�ീകരി�് ഇ�ര�ി�� ശ��ിയകൾ
നട��ത് അ�ിമറി��തിെ� ഭാഗം ആേണാ ഇെത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
അറിയി�േമാ;

(സി) സൗകര��ൾ ഉ� സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ അവയവ മാ�
ശ��ിയകൾ �റ� ചിലവിൽ െച��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ��ാം; ൈപല�് പ�തി എ� നിലയിൽ ഏെത�ാം െമഡി�ൽ
േകാേള�കളിലാണ് ��ത സർജറികൾ ആരംഭി�ി��ത്; ആയതിന് സ�കാര�
ആ�പ�ികൾ ഈടാ�� നിര�ം സർ�ാർ ഈടാ�� നിര�ം
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗികൾ�� സഹായം

3892 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹീേമാഫീലിയ ചികിൽസ കാ�ണ� പ�തിയിൽ നി�ം ആശാധാര
പ�തിയിേല�് മാ�ിയതിന് േശഷം ചികിൽസ�് ��ി��് േനരി�� വിവരം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഈ വിഷയം സംബ�ി�് നിേവദനം ലഭ�മായി�േ�ാ;
ആയതിൻേമൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗികൾ�് �ൻപ് പി .എ�് .സി. തല�ിൽ ലഭി� െകാ�ി��
ചികി� ഇേ�ാൾ ലഭി��ിെ��ം ചികി��് ആവശ�മായ എ�ാ മ��ക�ം
എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ലഭ�മാ��ിെ��ം ഉളള പരാതി പരിഹരി�വാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ചികി��ായി ദീർഘ�രം യാ� െചേ��ി വ���ം സാ��ിക ��ി��ം
കണ�ിെല��് പി .എ�് .സി. തല�ിൽ ചികിൽസ ഉറ�് വ���തി�ം എ�ാ
മ��ക�ം എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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വ��താ ചികി�

3893 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വതല�റ�ിടയിെല വ��താ നിര�ിെ� വർ�നവ്
ആശ�ാജനകമാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ��താ ചികി� േമഖലയിൽ സ�കാര� ചികി�ാ �ാപന��െട അമിത
നിര�ം �ഷണ�ം കണ�ിെല��് സർ�ാർ, വ��താചികി�ാ സംവിധാനം
ശ�ിെ���വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ�നിക ൈവദ�ശാ�ം സംഭാവന െച�ി�ളള ശാ�ീയമായ എ�ാ വ��ത
നിവാരണ ചികി�ക�ം വിദഗ്ധ േഡാ�ർമാ�ം സം�ാന�് സർ�ാർ
േമഖലയിൽ ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വ��ത തടയൽ, പരിചരണം, ചികി� എ�ിവ അടി�ാന ആേരാഗ�
േസവന��മായി സമന�യി�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േകാ�ിെ� ഒ�ാം വർഷ പരീ�

3894 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-ൽ ആരംഭി� െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േകാ�ിെ� ഒ�ാം വർഷ പരീ�
ഇ�വെര�ം നട�ി�ി�ാെയ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരീ� നട��തിന് എെ��ാം അടിയ�രനടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

3895 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവം ലഭി�ാനായി രജി�ർ െച� കാ�ിരി��
േരാഗിക�െട എ�ം എ�; ��, കരൾ �ട�ിയ അവയവ�ൾ�ായി
കാ�ിരി��വ�െട എ�ം തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തസ�ീവനി പ�തി നട�ിൽ വ�തിന് േശഷം നാളി� വെര സം�ാന�്
ഇ�ര�ിൽ എ� േപർ�്  അവയവ�ൾ ദാനം നൽകി ജീവൻ നിലനിർ�ി;
വ��മാ�േമാ;

(സി) �തസ�ീവനി പ�തി സജീവമാ�ാ�ം േനരായ വഴി��
അവയവദാന�ളിെലാ� േപാ�ം സാേ�തിക �ലാമാലകളിൽെ��
ൈവകാതിരി�വാ�ം ��ത േമഖലയിെല പരാതികൾ പരിഹരി�്
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അവയവദാനം �താര�മാ�വാ�മായി സർ�ാർ എെ�ാെ� അടിയ�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

െതാ��ഴ മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േമഖലയിെല വികസന �വർ�ന�ൾ

3896 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : 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�ം എ��ി�� നാല് േകാടി
�പ വീതം െചലവഴി�് ഇ��ി ജി�യിൽ എെ�ാെ� വികസന
�വർ�ന�ളാണ് ആേരാഗ�വ��ിൽ നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) െതാ��ഴ മ�ല�ിൽ ��ത �ക ഉപേയാഗി�് എെ�ാെ� വികസന
�വർ�ന�ളാണ് നട�ാ��ത്; ���ി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

അവയവമാ� ശ��ിയകൾ നട�� സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ

3897 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അവയവമാ� ശ��ിയകൾ നട�� സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ
ഏെതാെ�; ഏെതാെ� അവയവമാ� ശ��ിയകളാണ് ഈ ആ�പ�ികളിൽ
നട��ത്;

(ബി) അവയവമാ� ശ��ിയകൾ�് എ� �പയാണ് ഈടാ��ത്; ഇേത
ശ��ിയകൾ�് സ�കാര� േമഖലയിെല നിര�് എ�യാണ്;

(സി) എ� അവയവമാ� ശ��ിയകളാണ് ഈ ആ�പ�ികൾ വഴി നട�ിയി��ത്
എ�് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം അവയവമാ� ശ��ിയകൾ��
സൗകര�ം ഏർെ���ക�ം സൗകര�ം വർ�ി�ി�ക�ം െച��തിന്
എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

രാ�ികാല േപാ�്േമാർ�ം

3898 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാ�ികാലം േപാ�്േമാർ�ം നട��തിന് നിയമപരമായ തട��ൾ ഉേ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം നിലവിൽ
രാ�ികാല േപാ�്േമാർ�ം നട��േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അപകട മരണ�ൾ വർ�ി� വ�� സാഹചര��ിൽ എ�ാ െമഡി�ൽ
േകാേള�കളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം രാ�ികാല േപാ�്േമാർ�ം നട�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ൈ�നൽ മ�ലാർ അേ�ാഫിേരാഗം
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3899 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈ�നൽ മ�ലാർ അേ�ാഫി (എസ്.എം.എ.) േരാഗം ബാധി�വെര സംബ�ി�
ജി�തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;ഇവ�െട ചികി��ായി എെ��ാം
സഹായമാണ് നൽകിവ��ത്;

(ബി) എസ്.എം.എ. േരാഗിക�െട ചികി��ായി വിവിധ സ�� സംഘടനക�ം മ�ം
�ൗഡ് ഫ�ിങ് വഴി സ��പി� �ക സർ�ാരിേല�് ഒ��വാൻ ൈഹേ�ാടതി
നിർേ�ശി� �കാരം എ� േക�കളിൽ നി�് എ� �ക വീതം ആെക എ� �ക
സർ�ാരിേല�് ഒ��ിയി��്; ഇനി ഏെത�ി�ം േകസിൽ �ക ലഭി�ാ�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�കാരം ഒ��ിയ �കയിൽ നി�ം ഇ�രം േരാഗിക�െട ചികി��ായി �ക
അ�വദി��തിന് അേപ�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� അേപ�കൾ
ലഭി�ി��്; ഇതിൽ എ�േപർ�് എ� �ക വീതം അ�വദി�ി��്; ആെക എ�
�ക ഇതിനായി െചലവഴി�; ഇനി എ� �ക ബാ�ി��്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ?

അ�ർ മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േമഖലയിെല വികസന പ�തികൾ

3900 �ീമതി െദലീമ : 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�ം നീ�ി െവ� 4 േകാടി �പ
ഉപേയാഗി�് അ�ർ മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� േമഖലയിൽ നട�ിലാ��
പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭി�െവ�ം ഭരണാ�മതി
ലഭി� ���ികളിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ െട�ർ നടപടി ആെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാമിേയാ�തി ആ�പ�ി െമ�െ����തിന് നടപടി

3901 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാമിേയാ�തി ആ�പ�ികൾ വികസി�ി��തി�ം ചികി�
െമ�െ����തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� രംഗെ� �േത�ക കർമ പ�തികൾ

3902 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾെ�തിെര ചികി��ം �തിേരാധ�ം
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ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി �േത�ക ആേരാഗ� പരിേശാധന പ�തി
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ജീവിതൈശലി േരാഗ�െള�റി�ം അതിേല�് നയി��
കാരണ�െള�റി�ം വിവരേശഖരണ�ം പഠന��ം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആേരാഗ�രംഗെ� ഗേവഷണം ശ�മാ�ാൻ �േത�ക
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി �േത�ക കർ� പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

ഇരവി�രം നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� േമഖലയിെല നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

3903 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരവി�രം നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� േമഖലയിൽ നട�വ��
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഏത് ഫ�് ഉപേയാഗി�ാെണ�ം
ഏെതാെ� ആേരാഗ� �ാപന�ളിലാെണ�ം ഏത് ഏജൻസികളാണ്
നിർ�ഹണം നട��െത�ം ടി �വർ�ന��െട നിലവിെല �േരാഗതി
എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ബി.എസ്.സി. േന�ിംഗ് സീ�് വ ർ�ി�ി��തിന് നടപടി

3904 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ��ിെ� സ�യംഭരണ �ാപനമായ േ��് ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ ആ�് െടേ�ാളജി (സി-െമ�് ) �െട കീഴി�� മല�ഴ, പ���ി,
ഉ�മ, ���റ എ�ിവിട�ളിൽ �വർ�ി�� േന�ിംഗ് േകാേള�കളിൽ
ബി.എസ്.സി. േന�ിംഗ് സീ�് വ ർ�ി�ി��ത് സംബ�ി�് വ��ിെല
സി3/20/2019 ഫയലിൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം

3905 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ നിർ�ി�� ���ി
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ളിൽെ���വർ�് ക� ഒഴിവാ�ൽ

3906 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ� �ാപന�ളിൽ ഭി�േശഷി
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വിഭാഗ�ളിൽെ���വർ�് വിവിധ േസവന�ൾ�ായി ക�
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� അറിയി�് േബാർ�കൾ �ാപി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ാ ആേരാഗ� �ാപന�ളി�ം ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് വിവിധ
േസവന�ൾ�ായി ക� ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� അറിയി�് േബാർഡ്
�ാപി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ പരിേശാധന
നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം വിേ�ാറിയ ആ�പ�ി

3907 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം വിേ�ാറിയ ആ�പ�ിയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ��
കിഫ്ബി പ�തി�െട �പക�ന �ർ�ിയായി�േ�ാ; കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
സാ��ിക അ�മതി ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�െട
�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സംബ�ി� �ടർ നടപടികൾ അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി�്
���ി െട�ർ െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ജി�ാ ആ�പ�ികെള െമഡി�ൽ േകാേളജാ�ാ�� േക� പ�തി

3908 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി�ാ ആ�പ�ികെള െമഡി�ൽ േകാേളജാ�ാ�� േക� പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ാൻ േകരളം അേപ� നൽകിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
എ�ിൽ പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിന് ഏെതാെ� ജി�കെളയാണ്
െതരെ���ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ; േക�
സർ�ാരിെ� ഫ�് ഇ�ാര��ിൽ ലഭ�മാ�േമാ എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� �വർ�നം

3909 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് െമഡി�ൽ േകാേളജ് �ർ� േതാതിൽ �വർ�നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണ�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഏെതാെ� ഡി�ാർ�െമ�കളാണ് ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ
�വർ�ി��െത�ം േരാഗ നിർ�യ�ി�ം മ�് ചികി�ാ
സ�കര��ൾ�മായി എെ��ാം ഉപകരണ��ം സംവിധാന��മാണ് ഇവിെട
ലഭ�മായി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േവ�� അടി�ാന സൗകര��ൾ ഇ� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ അ�വദി� �ിരം ത�ികകൾ എ�;
ത�ികകൾ തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; അ�വദി�
ത�ികകളിേലെ��ാം ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ർ ഗവ. െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ത�ികകൾ

3910 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഗ�ാേ�ാ എ�േറാളജി, �േറാളജി
വിഭാഗ�ളിൽ േഡാ�ർമാ�െട ഒഴി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�െയ�ം, ഒഴിവ്
നിലവിൽ വ� തീയതി ഉൾെ�െട െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തി�� അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ർ ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ നി�ം മ�് െമഡി�ൽ
േകാേള�കളിേല�് േഡാ�ർമാ�െട ത�ികകൾ ഷി�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏെതാെ�െയ�ം ��ത ത�ികകൾ �നഃ�ാപി��തിന് അടിയ�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ർ ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ജനറൽ സർജറി വിഭാഗ�ിൽ
െ�ാഫസർ, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ ത�ിക നിലവിലി�ാ�ത് �ലം
േരാഗികൾ�് മിക� ചികി� കി�ാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഇ) ��ർ ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല െമഡി�ൽ റി�ാർഡ്സ് ൈല�റി
വിഭാഗ�ിൽ അ�വദനീയമായ ത�ിക�ം നിലവി�� ജീവന�ാ�െട എ��ം
െവളിെ���േമാ?

െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികളിൽ ചികി�ാസൗകര��ൾ െമ�െ���ാൻ നടപടി

3911 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികളിൽ ആ�നിക
ചികി�ാസൗകര��ൾ ഏർെ����തി�ം, നിലവി�� സൗകര��ൾ
െമ�െ����തി�ം, �ധാന േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ഉറ�വ���തി�ം
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�നാനി െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ

3912 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിന് കീഴിൽ �വർ�ി�വ�� �നാനി ഡിെ�ൻസറികൾ എ�െയ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �നാനി ആ�പ�ികളാണ് �വർ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിൽ എവിെടെയ�ാമാണ് �നാനി െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ ഉ�ത്;

(ഡി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഓേരാ �നാനി ആ�പ�ികെള�ി�ം �ട��തിന്
പ�തി�േ�ാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല അത�ാഹിത വിഭാഗ�ിൽ �തിർ�  േഡാ�ർമാ�െട
േസവനം

3913 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല അത�ാഹിത വിഭാഗ�ിൽ എ�ി��
േരാഗികൾ�് അടിയ�രമായി സീനിയർ േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ലഭി��ി 
െ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അത�ാഹിത വിഭാഗ�ിൽ എ�ി�� േരാഗികൾ�് അടിയ�രമായി �തിർ�
േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ലഭ�മാ��െ��് ഉറ�വ���തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അത�ാഹിത വിഭാഗ�ൾ േരാഗി സൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല വികസന �വർ�ന�ൾ

3914 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ആ�നിക സൗകര�േ�ാ� �ടിയ േ�ാമ െകയർ
െക�ിടം, തീെപാേ��് വ��വർ�� േബൺ �ണി�് എ�ിവ �ർ�േതാതിൽ
�വർ�ി�ി��തിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തി��
െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എമർജൻസി െമഡിസിൻ വിഭാഗം ആരംഭി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട
നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ; �ദയാഘാത�മായി ��ർ െമഡി�ൽ
േകാേളജിെല�� േരാഗികൾ�് ആൻജിേയാ�ാ�ി േപാ�� സൗകര��ൾ 24
മണി��ം ലഭ�മാ�ാൻ കാർഡിയാക് കാ�് ലാബ് സൗകര�ം
വി�ലീകരി��തിന് േവ� സൗകര���ം ജീവന�ാെര�ം ലഭ�മാ�ാൻ ഇത്
വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കിഫ്ബി �േഖന നിർ�ി�� ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ��ർ െ�ഷ�ലി�ി
േ�ാ�ിെ��ം മാ�-ശി� േക��ിെ��ം നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല
�ിതി വിശദീകരി�ാേമാ;
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(ഡി) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഐെസാേലഷൻ േ�ാ�് നിർ�ി��തിനായി
��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിന് ആദ� ഘ��ിൽ എ� �കയാണ് അ�വദി�്
നൽകിയത് എ�ം ര�ാം ഘ��ിൽ ഈ ���ി�ായി ��ർ െമഡി�ൽ
േകാേളജിന് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ എ�ം �ക അ�വദി�ി�െ��ിൽ എ�
എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഇ-െഹൽ�് സംവിധാനം

3915 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ഗവ. െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ ഇ-െഹൽ�് പ�തിയി�െട
ഓൺൈലനായി ഒ.പി ടി��ം അേ�ായി�്െമ�ം എ��വാൻ കഴി��
സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഇത് എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഈ സംവിധാനം വിജയകരമായി
നട�ിലാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കാഷ�ാലി�ികളിൽ �തിർ� േഡാ�ർമാ�െട േസവനം

3916 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ഒ.പി. വിഭാഗ�ം കാഷ�ാലി�ിക�ം
കാര��മമായി �വർ�ി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ഉൾെ�െട�� കാഷ�ാലി�ികളിൽ �തിർ�
േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ഷി�് അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ ?

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ േസവന �ണനിലവാരം െമ�െ����തി��
പ�തികൾ

3917 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ േസവന �ണനിലവാരം
െമ�െ���ൽ പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അത�ാഹിത വിഭാഗ�െള േരാഗീ സൗ�ദമാ��തിന് ഊ�ൽ നൽകി േസവന
�ണനിലവാരം െമ�െ���ാൻ ആദ� ഘ�മായി നട�ിലാ�� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി നൽകിയ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ എെ�ാെ�യാണ് എ�്
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വ��മാ�ാേമാ; അസി��് െ�ാഫസർ റാ�ിൽ �റയാ� സീനിയർ േഡാ��െട
േസവനം അത�ാഹിത വിഭാഗ�ളിൽ ഉറ�ാ�ാൻ നൽകിയ നിർേ�ശ�ൾ
എെ��ാം;

(ഡി) ഏെത�ാം െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഇത് നട�ാ�ി എ�ം അതിെ�
േമാണി�റിംഗ് നട��തിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ; ഇവ നട�ാ��തി�ം നിരീ�ി��തി�ം �മതല��
ഉേദ�ാഗ�ർ ആെരാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി അ�സരി�് ഡ��ി�് ഹാജരാകാ�വർ ഉേ�ാ; ഹാജരാകാ�
േഡാ�ർെ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

വയനാട് ജി�യിെല �ാഫ് ന�് നിയമനം

3918 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. �ഖാ�ിരം വയനാട് ജി�യിൽ ആേരാഗ� വ��ിൽ 2016 �ൺ 1
�തൽ 2022 െമയ് 31 വെര എ� �ാഫ് ന�മാർ�് നിയമനം ന�ിെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിൽ �ാഫ് ന�ിെ� ഒഴി�കൾ എ�; വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ികൾ

3919 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ സർ�ാർ ആ�ർേവദാ�പ�ികൾ എ� ; ആെക കിട�ക�െട
എ�ം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളിൽ ഉ� ആെക െതറാ�ി�ക�െട എ�ം എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� െതറാ�ി�കെള െകാ�് േരാഗീപരിചരണം �ഗമമായി നട�ാൻ
കഴി�േമാ; ഇെ��ിൽ ��തൽ െതറാ�ി�കെള നിയമി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ?

എൻ. എ�്. എം. െ� കീഴിൽ േകാൺ�ാ�് ജീവന�ാർ

3920 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൻ. എ�്. എം. െ� കീഴിൽ വിവിധ ആ�പ�ികളിേല�് േകാൺ�ാ�് ആയി
നിയമി�� ജീവന�ാർ�് എ� ദിവസമാണ് ലീവ് അ�വദി��ത്; ലീവ്
അ�വദി��തി�� മാനദ�െമ�ാണ്; ലീവ് അ�വദി�ക�ം തിരിെക
േജാലിയിൽ �േവശി�ാൻ പറ�� ദിവസം �ത�മായി േജാലിയിൽ
�േവശി�ാതിരി�ക�ം െച�� ജീവന�ാർെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൻ. എ�്. എം. െ� കീഴിൽ �ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ിയിൽ േസവനം
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അ��ി�� ഏെത�ി�ം ജീവന�ാർ�് ദീർഘകാല ലീവ് അ�വദി�ി�േ�ാ;
ലീവ് അേപ�ി�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ലീവ് അ�വദി�െവ�ിൽ ഏ�
മാനദ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ; അ�വദി� ലീവ് കഴി�് തിരിെക
േജാലിയിൽ �േവശി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എവിെടയാണ് േജാലിയിൽ �േവശി�ത്;

(സി) �ത�സമയ�് േജാലിയിൽ തിരിെക �േവശി�ി�ിെ��ിൽ
�േവശി�ാ�വർെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
�ത�സമയ�് േജാലിയിൽ �േവശി�ാതി�� ഉേദ�ാഗ�െര തിരിെക
േജാലിയിൽ �േവശി�ി�ാൻ ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത്
മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്; ��ത ഉ�രവിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ.;

(ഡി) എൻ. എ�്. എം. െ� കീഴി�� േകാൺ�ാ�് വ�വ�യിൽ തി�വന��രം
ജി�യിൽ പി.ആർ.ഒ. ത�ികയിൽ 2022 ഏ�ിൽ 02 � കരാർ കാലാവധി നീ�ി
നൽകിയ ഉേദ�ാഗ�ർ ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ; എ�ിൽ ഏ�
�ാപന�ിലാണ് േജാലി നൽകിയത്; കരാർ കാലാവധി നീ�ി
നൽകിയിെ��ിൽ േജാലിയിൽ നി�ം പിരി� വി�താേണാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; േജാലിയിൽ നി�ം പിരി� വി�ി�ാെയ�ിൽ കരാർ നീ�ി
നൽകാ� ജീവന�ാർ�് പി�ീട് ഏ� മാനദ�ം �കാരമാണ് നിയമനം
നൽ��ത്;

(ഇ) �ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ിയിെല എൻ. എ�്. എം. �ാഫ്  േന�മാർ�്
കഴി� ര� വർഷ�ിനിടയിൽ എ�േപർ�് ലീവ് അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ; ലീവ് അ�വദി�െവ�ിൽ ഏ� മാനദ��ിലാണ് എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ലീവ് അ�വദി�ി�ാെയ�ിൽ ഏ� മാനദ��ിലാണ് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ ലഭി�� റീ ഇേ��്െമ�് അേപ�കൾ

3921 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�് അ�മതി�ായി ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ
ലഭി�� അേപ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ വളെരയധികം കാലതാമസം
േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(ബി) ഏത് കാലയളവ് വെര�� അേപ�കൾ തീർ�ാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ എ� അേപ�കൾ തീർ�ാ�ാ�െ�� വിവരം നൽകാേമാ;

(ഡി) അ�മതി ലഭി�ാ�� അേപ�കളിേ�ൽ സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല  ആേരാഗ� വ��ിെല ആ�പ�ി അ�ൻഡർ േ� ഡ് II ഒഴി�കൾ

3922 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിൽ ആേരാഗ� വ��ിൽ ആ�പ�ി അ�ൻഡർ േ� ഡ് II
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ഒഴി�കൾ നിക��തിനായി ജി�യിെല പാർ�് ൈടം, ക�ിൻജ�്
ജീവന�ാ�െട ലി�് ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ (ആേരാഗ�ം) ജി�ാ കള�േറാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�കാരം ആവശ�െ�� ലി�് ലഭ�മായെത�ാണ് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ ലി�ിൽ നി�ം നാളി�വെരയായി എ� േപർ�ാണ് നിയമനം
നൽകിയെത�ം നൽകിയി�ാെയ�ിൽ അതിെ� കാരണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ�� നട�ഫയലിെ��ം �റി�് ഫയലിെ��ം പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) അ�ൻഡർ േ�ഡ് II െ� ലി�് ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസിൽ
ലഭ�മായതി�േശഷ�ം സീനിേയാരി�ി�ം ച���ം  ലംഘി�് �റംവാതിൽ
നിയമനം നൽ��തിനായി ��ത ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം
നട�ാതി��താ�� ആേരാപണം സംബ�ി�് വിജിലൻസ് അേന�ഷണം
നട�ാൻ സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�ർ താ��ാ�പ�ിയിൽ വിവിധ വിഭാഗ�ി�� ഒഴി�കൾ സംബ�ി�്

3923 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ താ��ാ�പ�ിയിൽ വിവിധ വിഭാഗ�ിൽ എ� അംഗീ�ത
ത�ികകളാണ് നിലവി��െത�് ത�ിക തിരി�� കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിൽ നിലവിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് ഒഴി�കൾ
ഉ�െത�ം, ഒഴി�കൾ നിക�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആല�ർ താ��ാ�പ�ിയിൽ ദിവേസന ചികി��ായി ശരാശരി എ� േപർ
വ�േപാ��െ��ം, ഐ.പി. വിഭാഗ�ിൽ എ� േപരാണ് ചികി�
േത��െത�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇവിെട ഏെത�ാം െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ൾ
�വർ�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ികളിെല നിലവി�� ത�ികക�ം, ജീവന�ാ�ം

3924 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിൽ നിലവി�� സർ�ാർ
ചികി�ാേക��ൾ ഏെത�ാമാണ്; നഗരസഭ/പ�ായ�്  തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ ചികി�ാ േക��ളിൽ നിലവി�� �ിരം ത�ികക�ം എൻ.എ�്.എം
�േഖന��വ�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �േഖന��വ�ം അട���
േകാൺ�ാ�്, താത് കാലിക ത�ികക�ം ചികി�ാ േക��ൾ തിരി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� �ിരം, േകാൺ�ാ�്, താൽ�ാലിക ത�ികകളിൽ ഏെത�ാം
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ത�ികകളിൽ ജീവന�ാർ േജാലിെച��െ��ം ഏെത�ാം ത�ികകൾ
ജീവന�ാരി�ാെത ഒഴി� കിട�കയാെണ�ം ഏെത�ാം ത�ികകളിെല
ജീവന�ാർ അവധിയിലാെണ�ം ചികി�ാ േക��ൾ തിരി�
വിശദീകരി�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല �തിയ ത�ികകൾ

3925 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ �ാർ�മാ�െട ത�ികയി�ാ� എ� ആേരാഗ�
�ാപന�ളാ��െത� വിവര�ൾ ആേരാഗ� �ാപന��െട േപ�ം ജി��ം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; �ാർ�മാർ ഇ�ാ� �ാപന�ളിൽ ത�ിക
��ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േലാ െസ��റി & �ഷറ�െട ത�ികയി�ാ� താ��് ആ�ാന ആ�പ�ികൾ
എ�; അവ�െട േപ� വിവര�ൾ ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ; േമൽ
�ാപന�ളിൽ േലാ െസ��റി & �ഷറർ ത�ിക ��ി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഹഡ് �ർ�്, �നിയർ ���് എ�ീ ത�ികകൾ ഇ�ാ� താ��്, ജി�ാ,
ജനറൽ ആ�പ�ികളിൽ ��ത ത�ികകൾ ��ി�� വിഷയം
പരിഗണി�േമാ; അറിയി�ാേമാ?

താ��് ആ�പ�ികളിെല ���മാ�െട നിയമനം

3926 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���് ത�ിക ഒഴി� കിട�� താ��് ആ�പ�ികൾ ഏെത�ാം ;

(ബി) ���മാർ ഇ�ാ� താ��് ആ�പ�ികളിൽ എ�േ��് ���മാെര
നിയമി�വാൻ സാധി�ം; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഫാർമസി�് േ�ഡ് 2 നിയമനം

3927 �ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിൽ ഫാർമസി�് േ�ഡ് 2 ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കൾ നിലവിൽ
ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�� 3 വർഷ�ി��ിൽ ��ർ ജി�യിൽ ഉ�ാകാൻ സാധ�ത�� ഒഴി�കൾ
അറിയി�ാേമാ?

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികളിെല വിവിധ ത�ികകൾ

3928 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികളിൽ അനേ�ഷ� െട�ീഷ�ൻ,
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തിേയ�ർ െമ�ാനി�്, ഓ�േറഷൻ തിേയ�ർ െട�ീഷ�ൻ എ�ീ ത�ികക�െട
എ�ം നി�യി��തി�� മാനദ��ൾ എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
ആ�പ�ി, ത�ിക എ�ിവ�െട ഇനം തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട്, മേ�രി സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഉൾെ�െട
സം�ാനെ� എ�ാ സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം അ�വദി�െ��
ത�ികകൾ എ� വീതമാണ്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട്, മേ�രി െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ �തിയ ത�ികകൾ
��ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ�� കിഫ്ബി
പ�തി

3929 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ��
കിഫ്ബി പ�തി�് �ഹ �ീ�ാർ േറ�ിംഗ് ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; കിഫ്ബിയിൽ നി�ം സാ��ിക അ�മതി
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ എ�കാരമാണ് �േരാഗമി��ത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നടപടികൾ അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി�് ���ി െട�ർ െച��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

��വ�ർ �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി

3930 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിൽ സർ�ാർ/എൻ.ആർ.എ�്.എം. േഹാമിേയാ
ഡിെ�ൻസറികളി�ാ� എ� പ�ായ�കൾ ഉെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��വ�ർ �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ
ഡിെ�ൻസറി �ട�ണെമ� ആവശ��ിേ�ൽ ഏെത�ി�ം ഉ�രവ്
ഉ�ായി��േവാ; എ�ിൽ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�ായ�ിൽ ഇത് �ട�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തവ�രിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി �ട��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മ�� സംഭരണശാല �ാപി��തിന് നടപടി

3931 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ മ��് സംഭരണശാല �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� മ�� സംഭരണശാല െസൻ�ൽ
െവയർഹൗസ് െക�ിട�ിേല�് മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� െക�ിട�ിന് വാടകയിന�ിൽ ഇ�വെര നൽകിയ �ക എ�, വാടക
കരാർ ഏ�വർഷം വെരയാണ്, കരാർ ���ി നൽകിയി�േ�ാ?

പഴകിയ മ���ൾ എ�ാതിരി��തിന് എ��ി�� �ൻക�ത�കൾ

3932 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ�ാളിംഗ് കാലയളവിൽ അന� സം�ാന�് നി�ം രാസവ��ൾ േചർ��ം,
പഴകിയ�മായ മ���ൾ എ�ാതിരി��തിന് സർ�ാർ എെ�ാെ�
�ൻക�ത�കളാണ് എ��ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മലബാർ കാൻസർ െസ�റിെ� വിവിധ വിഷയ�ൾ

3933 �ീ. 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�റിെ� വിവിധ വിഷയ�ൾ
ഉ�യി�� എെ�ാെ� ഫയ�കൾ ആണ് ആേരാഗ� വ��ിെ�
പരിഗണനയി��ത്; ആയത് സംബ�ി�് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��
നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാണ്; ഫയൽ ന�ർ അട�ം പരാമർശം
വ��മാ�ാേമാ?

ച�ംചാൽ �ാ� ആ�പ�ി�െട �ലം ൈകമാ��തി�ളള അേപ�

3934 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ച�ംചാൽ �ാ� േകാവി  ഡ് ആ�പ�ി�െട �ലം
ആേരാഗ�വ��ിന് ൈകമാറി കി�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത �ലം ൈകമാറി കി�ാൻ വ��തല �മി ൈകമാ��ി��
അേപ� നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രെ� വിവിധ ആ�പ�ികളിെല വികസന ���ികൾ

3935 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് മാ�ർ �ാ�മായി ബ�െ��
���ിക�െട വിശദവിവര��ം അട�ൽ �ക�ം ഓേരാ ���ി�ം
�ർ�ിയാ�വാൻ അ�വദി�ി�� കാലാവധി�ം �ർ�ിയായ ���ിക�െട
വിശദവിവര��ം ���ികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�വാൻ
കഴിയാ�തിെ� കാരണ�ം ���ികൾ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) �ലയനാർേകാ� �ദ് േരാഗ ആ�പ�ി�െട നവീകരണ�ി�ം വികസന�ി�ം
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി റിസർ�് ഇൻ�ി���് തല�ിേല�് ഉയർ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാ��ാറ ഐ.എഫ്.എ�്.സി.�െട വികസന�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) തീരേദശ ആേരാഗ� പരിപാലന േക�മായ േവളി എഫ്.എ�്.സി.�െട
വികസന�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

സൗജന�ചികി� ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

3936 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021 ഡിസംബർ മാസം പതിനാലാം തീയതി േകാവിഡ് �തിേരാധ വാ�ിൻ
ര�ാം േഡാസ് സ�ീകരി�തി�േശഷം �ീമതി നസീമ എസ്, േകാടിയാ�്
താഴ�ിൽ വീട് പനയേ�രി എ�യാൾ�് കാ��് മ�ൽ സംഭവി�ക�ം,
തി�വന��രം ക�ാ�പ�ിയിൽ ചികി� േത�ക�ം െച� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വാ�ിൻ എ���തിന് ��് മ�് അ�ഖ�ൾ ഉ�ാകാ�
വ��ിയാെണ�തിനാൽ വാ�ിേനഷ�മായി ബ�െ�� വിഷയ�ിൽ െകാ�ം
ഡി .എ ം.ഒ. തല�ിൽ എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയതായി റിേ�ാർ�്
െച�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് നൽകാേമാ;

(സി) പരസഹായമി�ാെത തനി�താമസി�� ��ത വ��ി�് മ�് വ�മാന
മാർഗ�ൾ ഒ�ം ഇ�ാ�തിനാ�ം സാ��ികമായി പിേ�ാ�മായതിനാ�ം
സൗജന�ചികി� ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഞാറ�ൽ താ��് ആ�പ�ിയിെല ഐെസാേലഷൻ വാർ�ക�െട നിർ�ാണം

3937 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഞാറ�ൽ താ��് ആ�പ�ിയിെല
ഐെസാേലഷൻ വാർ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം
നടപടി�മ�ളാണ് �ർ�ീകരി�ാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സൗജന� െമഡി�ൽ ഇൻ�റൻസ് പരിര�

3938 �ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് �ിേഗഡിെ� ഭാഗമായി താൽ�ാലിക േജാലിയിൽ
ഏർെ��ിരി��വർ�് �േത�ക െമഡി�ൽ ഇൻ�റൻസ് പരിര�
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ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ് ബാധിതരായവർ�് ഉ�ാ�� ഏെത�ാം ദീർഘകാല േരാഗ��ം
ആേരാഗ� ����മാണ് സൗജന� െമഡി�ൽ ഇൻ�റൻസ് സംവിധാന�ിൽ
ഉൾെ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് ബാധിതരായവർ�് ഉ�ാ�� ദീർഘകാല േരാഗ�ൾ�ം ആേരാഗ�
���ൾ�ം പരിര� ഉറ� വ��� രീതിയിൽ സൗജന� െമഡി�ൽ
ഇൻ�റൻസ് സംവിധാനം പരി�രി��ത് പരിഗണി�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ആേരാഗ� േമഖലയിെല പ�തികൾ

3939 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : 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�് കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ആേരാഗ�രംഗ�് നട�ിലാ��
പ�തിക�െട വിശദാംശം നിേയാജക മ�ലം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട ആ�ിതർ�� സാ��ിക സഹായം

3940 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിൽ േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട ആ�ിതർ��
ധനസഹായം ലഭി��തിന് എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭി� അേപ�കളിൽ എ� അേപ�കൾ പരിഗണി�് ധനസഹായം
അ�വദി�ി�െ��ം എ� അേപ�കൾ നിരസി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;
നിരസി�ാ�� കാരണ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിരസി�െ�� അേപ�കൾ �ന:പരിേശാധി�ണെമ�് ആവശ�െ��് എ�
അ�ീൽ അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; ��ത അേപ�കളിൽ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

ക�ർ ജി�യിെല ലാബ് െടക ്നീഷ�ൻ േ�ഡ് II ത�ിക

3941 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�യിൽ ആേരാഗ�വ��ിൽ ലാബ് െടക ്നീഷ�ൻ േ�ഡ് II
ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവിൽ വ�ത് എേ�ാഴാണ്;
��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നിയമനം
നൽകിയി��്; എ� ഒഴി�കൾ നിലവി��്;

(ബി) ��ത ത�ിക ��ി��തിന് െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�
ത�ിക ��ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ർ ഗവ. ആ�ർേവദ േകാേളജിൽ �തിയ േകാ�കൾ �ട��തിന് നടപടി
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3942 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ഗവ. ആ�ർേവദ േകാേളജിൽ നിലവി�� േകാ�കൾ ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത േകാേളജിൽ �തിയ േകാ�കൾ �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അവിെട എ� വിദ�ാർ�ികൾ�് �േവശനം ലഭി���്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഡിേ�ാമ ഇൻ െഡ�ൽ ഓ�േറ�ിങ് അസി��്

3943 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിൽ നട�ിവ�� ഡിേ�ാമ ഇൻ
െഡ�ൽ ഓ�േറ�ിങ് അസി��് എ� േകാ�് സം�ാന�് ഏെത�ാം
�ാപന�ളിൽ നട��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േകാ�ിന് സം�ാന�് െമാ�ം എ� സീ�കളാണ് നിലവി��െത�ം,
േകാ�് �ർ�ിയായവർ�് േജാലി ലഭി��തിനായി സം�ാന�് എ�
ത�ികകളാണ് നിലവി��െത�ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ സർ�ാർ �ാപന�ളി��
ത�ികകൾ�് ആ�പാതികമായി സ�കാര� െഡ�ൽ േകാേള�കളി�ം മ�ം ഈ
ത�ിക നിർബ�മാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ��ത േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ നിലവി�� ത�ികകളിേല�്
അവസാനമായി പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം നട�ിയെതേ�ാഴാണ് എ�് 
അറിയി�ാേമാ ;

(ഇ) ��ത േയാഗ�ത േനടിയതിന് േശഷം െതാഴിൽരഹിതരാ��വർ�് നിയമന
ലഭ�ത ഉറ�് വ���തിന് നിലവിൽ ഒഴി�� എ�ാ ത�ികളിേല�ം
പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ?

ക�ർ െമഡി�ൽ േകാേളജ്

3944 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ന�ിംഗ്, ഫാർമസി എ�ീ േകാേളജ്
അധ�ാപകർ, മിനി�ീരിയൽ �ാഫ് എ�ിവ�െട വർ�ീകരണ�ം �ടർ ആഗിരണ
നടപടിക�ം �ർ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം അധ�ാപകർ�ം െപൻഷൻകാർ�ം നട�ിലാ��
െമഡിെസപ് പ�തി ക�ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല എ�ാ ജീവന�ാർ�ം
നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േ�ാഫ�ിക് െമഡിസിൻ
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3945 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ�ാഫ�ിക് െമഡിസിൻ സംബ�ി�് ബ�. േകരളാ ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ഷിെ� പരിധിയിൽ ഉൾെ��ി�ി�ാ� ഈ ൈവദ�ശാഖ�െട അംഗീകാരം
സംബ�ി�് ആെര�ി�ം സർ�ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ;;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

േഹാമിേയാ�തി ഡിെ�ൻസറികൾ

3946 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 19.02.2021 െല 52/2021 ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം ആ�ഷ് വ��ിൽ
േഹാമിേയാ�തി വിഭാഗ�ിന് അ�വദി� 30 െമഡി�ൽ ഓഫീസർ ത�ികകൾ
നിലവിൽ വ�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന വ��കൾ�് കീഴി�� ഡിെ�ൻസറികൾ
ആ�ഷ് വ��് ഏെ���് �വർ�ി�ി��തിേല�ായി�ാേണാ ��ത
ത�ികകൾ അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ േമൽ�റ� ഡിെ�ൻസറികൾ ആ�ഷ് വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഈ കാര��ിൽ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ഴ േഹാംേകാ -യിൽ �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� പ�തികൾ

3947 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ േഹാംേകാ-യിൽ �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� എെ�ാെ�
നിർ�ാണ ���ികളാണ് നട�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ികൾ നില�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) നിർ�ാണ ���ികൾ�് എ� �പയാണ് െചലവഴി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിർ�ാണം േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം ഗവ.ആ�ർേവദ േകാേളജ്

3948 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�യിെല പരിയാരം ഗവ. ആ�ർേവദ േകാേളജിൽ നിലവിൽ നട�
വ�� �ധാന ���ിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;
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(ബി) 2022-23 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ ഉൾെ���ിയ പരിയാരം ഗവ. ആ�ർേവദ
േകാേളജിെല പ�തികൾ ഏെതാെ�യാണ് ;

(സി) ��ത പ�തികൾ�� െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േകാ��ൽ ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറി�െട െക�ിട നിർ�ാണം

3949 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ��ൽ നഗരസഭ�െട കീഴിെല േകാ��ൽ ഗവ: ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറി
വികസന�ിനായി സ�കാര� വ��ി നൽകിയ 30 െസൻറ് �ല�് �തിയ
െക�ിടം നിർ�ി��ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസൽ മല�റം ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസിൽ നി�ം ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലിേ�ൽ ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��് ഡയറ�ർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ; ആയത് സംബ�ി�� ഫയലിെ� ��വൻ
വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഡിെ�ൻസറി�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് �ാൻ ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മംഗല�രം സി� ആ�പ�ി െക�ിടം നിർ�ാണം

3950 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിൽ മംഗല�രം സി� ആ�പ�ി െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് 2020-21 ബഡ്ജ�ിൽ നി�ം 60 ല�ം �പ
അ�വദി��തി�� െ�ാേ�ാസൽ ആേരാഗ�വ��ിെ� പരിഗണന�ായി
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� മ�� വി�ന

3951 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിമാസം ശരാശരി എ� �പ�െട അേലാ�തി മ��കൾ
വിപണനം െച��െ��ാണ് ആേരാഗ�വ��് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) സം�ാനെ� മ�� വി�ന�് ആ�പാതികമായി �ണനിലവാര പരിേശാധന
നട��ിെ��� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി ഏർെ���ിയേതാെട ഇതര സം�ാന വിതരണ�ാരിൽ നി�ം
േനരി�് വിൽ�നേക��ളിൽ എ�� മ��ക�ം
പരിേശാധി�െ���ിെ��� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?
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വാ�കൾ�് േകാവിഡ് മഹാമാരികാല�് െമാേറാേ�ാറിയം

3952 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനിതാ വികസന േകാർ�േറഷനിൽ നി�ം എ��ി�� വാ�കൾ�് േകാവിഡ്
മഹാമാരികാല�് െമാേറാേ�ാറിയം അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എ� കാലേ��ായി�� െമാേറാേ�ാറിയം അ�വദി�ത്;

(സി) വാ� എ��ി��വർ�് േനരെ� അ�വദി� െമാേറാേ�ാറിയം
പിൻവലി�താ�ം �ടി�ിക എ��ം േവഗം അട�തീർ�ണെമ�ം
ആവശ�െ��െകാ�് അറിയി�് നൽകിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ അതി�� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

ആശ�ാസകിരണം പ�തി

3953 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആശ�ാസകിരണം പ�തി �കാര�� ധനസഹായം മാസ�ളായി
ലഭി��ിെ�� പരാതി പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �തിമാസ ധനസഹായം എ� �പയാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത �ക വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട അേപ�കൾ സ�ീകരി��ത് ഓൺൈലൻ
�േഖനയാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�െട ലഭി�െകാ�ിരി�� ധനസഹായം �ടർ�ം
ലഭി��തിന് സർ�ാർ �റെ��വി�ിരി��
മാർ�നിർേ�ശ�െളെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിെല അ�ണവാടിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം.

3954 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ചാ��ർ മ�ല�ിെല
അ�ണവാടിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം എ� �പ വിനിേയാഗി�ി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചായം പ�തിയിൽ ചാ��ർ മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം അ�ണവാടികെള
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ണവാടികൾ

3955 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) വനിത ശി� വികസന വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി� വ�� അ�ണവാടികളിൽ
െക�ിടം ഇ�ാ� �ാപന�ൾ�് സ��ം െക�ിട�ം അടി�ാന സൗകര��ം
ഒ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� എ� അ�ണവാടികൾ സം�ാന�്
�വർ�ി���് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ��വ��ൾ അ�ണവാടിയിൽ ��ി��തിന് ആവശ�മായ സൗകര��ൾ
എ�ാ അംഗൻവാടിയി�ം സ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ണവാടികളിേല�� ഭ��ധാന��ൾ

3956 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ണവാടികളിേല�� ഭ��ധാന��ൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഏജൻസി വഴിയാണ്
വിതരണം നട�ി വ��ത്;

(ബി) േകാ-ഓ�േറ�ീവ് മാർ��ിംഗ് െസാെെസ�ികൾ വഴി വിതരണം െച�ണെമ�്
ആവശ�െ��െകാ�� അേപ�കൾ നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിെല അ�ണവാടികൾ

3957 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിൽ മാ�ക അ�ണവാടികൾ �ാപി��തി��
െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദീകരി�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിൽ ചായം പ�തി

3958 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിൽ എ� അ�ണവാടികൾ�ാണ് സ��മായി െക�ിടം
ഇ�ാ�െത�ം അവ ഏെത�ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ��ാർ മ�ല�ിെല
അ�ണവാടിക�െട നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) മ�ല�ിെല ഏെത�ാം അ�ണവാടികെളയാണ് ചായം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയിരി��െത�ം എെ��ാം �വർ�ികളാണ് ഇ�വഴി
നട�ാ��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

അ�ണവാടികൾ�് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് നടപടി

3959 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അ�ണവാടികൾ എ�; �ലം ഉെ��ി�ം
െക�ിടം ഇ�ാെത വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി��വ എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി �മി���ം വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി���മായ
അ�ണവാടികൾ�് �ല വി�ീ�ം അ�സരി�് െക�ിടം നിർ�ി��തിന്
മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല വനിതാ ഹ�്

3960 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022-23 വർഷ ബഡ്ജ�ിൽ ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല വനിതാ ഹ�്
എ� ���ി�ായി 20 ശതമാനം �ക വകയി��ിയി�� വിവരം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ി�ായി �ലം കെ��ി നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�ാ�� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികെള
സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ ?

�മി സംഭാവന നൽകിയവർ�് അ�ണവാടികളിൽ നിയമനം

3961 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ണവാടികൾ�് െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി �മി സംഭാവന
നൽകിയവർ�് അ�ണവാടിയിൽ വർ�ർ, െഹൽ�ർ ത�ികകളിേല�്
നിയമനം ലഭി��തി�� മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചവറ ഐ.സി.ഡി.എസ്. പരിധിയിൽ 2022 മാർ�് വെര �മി സംഭാവന
നൽകിയവരിൽ എ� േപർ അ�ണവാടികളിേല�് േജാലി�ായി അേപ�
സമർ�ി�ി��്; എ� േപർ�് നിയമനം നൽകിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) അ�ണവാടികളിൽ താൽ�ാലിക നിയമനം നട��തി�� മാനദ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�ണവാടികൾ

3962 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയിൽ സ��മായി െക�ിട��
അ�ണവാടികൾ എ�; അവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�ണവാടികളിൽ അ����ണി ആവശ���വ ഏെതാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��മായി െക�ിടമി�ാ� അ�ണവാടികൾ എ� െയ�ം ഏെതാെ�െയ�ം
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വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന ഭ�� ക�ീഷെ� �വർ�നം

3963 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന ഭ�� ക�ീഷെ� �വർ�നരീതി�ം �മതലക�ം വിശദമാ�ാേമാ;
ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ ശ�ള ഇന�ി�ം യാ��ടി ഇന�ി�ം
ക�ീഷൻ അംഗ��ം െചയർമാ�ം ഓേരാ വർഷ�ം െെക��ിയ �ക ഇനം
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ീഷൻ അംഗ��െട വാഹന�ിൽ ഔേദ�ാഗിക പതാക ഉപേയാഗി��തിന്
സർ�ാർ അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ�� ക�ീഷൻ അംഗ�ൾ�് െടലിേഫാൺ, ആ�കാലിക �സി�ീകരണ�ൾ
എ�ിവ�് അലവൻസ് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) 2016 �തൽ ജി�ാടി�ാന�ിൽ ഭ�� ക�ീഷന് എ� പരാതികൾ
ലഭി�െവ�ം അവയിൽ എ� പരാതികൾ തീർ�് കൽ�ി�െവ�ം വർഷം
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഓഫീ�ക�െട�ം േഗാഡൗ�ക�െട�ം ഒ�മി�� നിർ�ാണം

3964 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത നിയമം അ�സരി�് ഓഫീ�ക�ം േഗാഡൗ�ം ഒ�മി�്
നിർ�ി���മായി ബ�െ�� നിർേ�ശ�ൾ സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതി�� േക�-സം�ാന സഹായം എ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി താ��ിൽ ഇ�രം ഒ� േക��ിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വട�ാ േ�രി മ�ല�ിൽ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തിനായി ലഭി�
അേപ�കൾ

3965 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�് േറഷൻ കാർ�കൾ മാ��തിനായി വട�ാ േ�രി
നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�ം എ� അേപ�കൾ ലഭി�െവ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിൽ സമയബ�ിതമായി തീർ�് കൽ�ി�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ

3966 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
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മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േറഷൻ കാർഡ് ഉടമകളാ��െത�് ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധയിനം േറഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ�് േറഷൻ കടകൾ വഴി നിലവിൽ
ലഭി�� ഉത്പ��ൾ, അവ�െട അളവ്, വില എ�ിവ ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തൽ നിേത�ാപേയാഗ സാധന��ം പലവ��ന��ം സബ്സിഡി നിര�ിൽ
േറഷൻകടകൾ വഴി വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ� േശഷം അർഹതയി�ാ� ബി.പി.എൽ. േറഷൻ
കാർ�ടമകളിൽ എ�േപർ ആ കാർ�കൾ സ�േമധയാ സറ�ർ െച�ി�െ��ം
വ��തല നടപടികളി�െട എ� അനർഹെര കെ��ിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�െന റ�ാ�െ�� ബി.പി.എൽ. കാർ�കൾ�പകരം അർഹത��വർ�്
ബി.പി.എൽ. കാർ�കൾ നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല �ൻഗണനാ വിഭാഗം

3967 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ
അനർഹരായ എ� േപർ �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡിൽ നി�് സ�േമധയാ
ഒഴി�് േപാ�കേയാ നിർബ��ർ�ം ഒഴിവാ�െ��കേയാ െച�ി��്;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ നി�യി� സമയ�ി��ിൽ സ�േമധയാ ഒഴി �് േപാകാ�
അനർഹരായവർെ�തിെര ജി�യിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) അനർഹെര ഒഴിവാ�ക വഴി അർഹരായ എ� േപെര �ൻഗണന േറഷൻ
കാർഡിൽ ഉൾെ���ാൻ സാധി�ി��്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ൻഗണന ലി�ിൽ ഉൾെ���ാ�� എ� അേപ�കൾ ജി�യിൽ തീർ�്
കൽ�ി�ാ��്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിൽ േറഷൻ കാർഡ് തരം മാ��തിന് നടപടി

3968 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിൽ എ.പി.എൽ വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ബി.പി.എൽ
വിഭാഗ�ിേല�് േറഷൻ കാർ�കൾ തരം മാ��തിനായി നൽകെ��ി�ളള എ�
അേപ�കളാണ് തീർ�ാകാെത േശഷി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� നടപടികൾ ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അേപ�കൾ ��കാലാടി�ാന�ിൽ തീർ�ാ��തി�� �േത�ക
അദാല�കൾ സംഘടി�ി�േമാ?
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�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ

3969 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അർഹത��ായി�ം നിരവധി േപർ�് �ൻഗണനാ േറഷൻകാർഡ് ലഭി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വീടിന് 1000 സ്ക�യർ ഫീ�ിൽ ��തൽ വി�ീർ�ം ഉെ�� കാരണ�ാൽ
�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ് ലഭി�ാ� വിധവകളായവ�െട േറഷൻ കാർഡ്
�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡായി മാ�ി നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല േറഷൻ കാർ�കൾ

3970 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ിെല ആെക േറഷൻ കാർ�ക�െട എ�ം പ�ായ�് /
നഗരസഭ തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ� നൽകി േറഷൻ കാർഡിന് കാ�ിരി��വർ ഉേ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷൻ കാർഡ് സമയബ�ിത വിതരണം

3971 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കാർഡ് സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അനർഹർ െെകവശം െവ�വ�� �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ തിരിെക
ലഭ�മാ�ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െക-േ�ാ�കൾ

3972 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ െക-േ�ാർ പ�തി നട�ിലാ���മായി ബ�െ��്
എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക-േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിന് ഈ മ�ല�ിൽ നി�ം തിരെ���െ��
േറഷൻ കടക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ നി�ം ��തൽ േറഷൻകടകെള ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��യാട്, കടവ് േകാളനികളിൽ സ�രി�� േറഷൻ കട

3973 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ��പറ�് നിേയാജമ�ല�ിെല പാട�ം പ�ായ�ിൽെ�� ��യാട്, കടവ്
േകാളനികളി�� എ�പ�ിയാറ് ആദിവാസി ��ംബ�ൾ�് േറഷൻ
കടകളിേല�് ��് കിേലാമീ�ർ സ�രിേ��ിവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വനേമഖലയിെല ��ത േകാളനികളിൽ േറഷൻ കട�് അ�േയാജ�മായ
െക�ിടമി�ാ�തിനാൽ സ�രി�� േറഷൻകടേയാ മ�് സൗകര��േളാ
ഏർെ���ാൻ സംവിധാനെമാ��േമാ;

(സി) ആദിവാസിക�െട വർഷ�ളാ�� ��ത ��ി��കൾ�് പരിഹാരം
കാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

നില�ർ മ�ല�ിെല െക-േ�ാ�കൾ

3974 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആദ�ഘ��ിൽ എ� െക-േ�ാ�കളാണ് ആരംഭി��െത�ം
ഇതിൽ മല�റം ജി�യിൽ എ� എ�മാണ് ആരംഭി��െത�ം
അറിയി�ാേമാ; സം�ാന�് ആെക എ� െക-േ�ാ�കളാണ്
അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നില�ർ മ�ല�ിൽ നി�് െക-േ�ാർ അ�വദി��തിനായി അേപ�കൾ
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത മ�ല�ിൽ എ�
െക-േ�ാ�കളാണ് അ�വദി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; അവ ഏെതാെ�യാെണ�്
െതരെ���ി�േ�ാ; എ�ിൽ േറഷൻ കടക�െട വിശദാംശം പ�ായ�്
തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െക-േ�ാർ

3975 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ നി�ം െക-േ�ാർ ആരംഭി��തിന് സ��ത
അറിയി�് ഇ�വെര എ� അേപ�കൾ ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദ�ഘ�മായി അ�ിട�ളിൽ ആരംഭി�� െക-േ�ാ�കൾ
എവിെടെയാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െക േ�ാ�കൾ

3976 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കടകൾ െക. േ�ാ�കളായി നവീകരി�ാൻ സർ�ാർ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് െക േ�ാ�കൾ എ�േ��് �ാവർ�ികമാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം േ�ാ�കൾ ആരംഭി��തി�� സംവിധാനം എ�െന ഉ�ാ�െമ�ം
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എെ��ാം ഭ�� ഉ���ളാണ് ഇത് വഴി ലഭ�മാ�ക എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ േ�ാ�ിൽ �മ േ�ട് കാ��വർെ�തിെര നടപടി

3977 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ അറിയാെത േറഷൻ സാധന�ൾ
വിതരണം െച��തായ സംഭവ�ൾ ഉ�ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറഷൻ കടകളിെല േ�ാ�ിൽ �മ േ�ട് കാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇവർ െ�തിെര സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിൽ �തിയ േറഷൻ കടകൾ

3978 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിെല മീന�ിൽ താ��ിൽ ��ാർ െതേ��ര പ�ായ�്
പ�ാം വാർഡിെല േചാല�ടം എ� �ല�ം തിടനാട് പ�ായ�് ഏഴാം
വാർഡിെല വാര�ാനി�ാട് എ� �ല�ം �തിയതായി േറഷൻ കടകൾ
അ�വദി��തിനായി സമർ�ി� അേപ�കളിൽ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�ളിൽ �തിയ േറഷൻ കടകൾ അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

എ.പി.എൽ. കാർ�കാർ�� അരി, േഗാത�് വിതരണം

3979 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് കാല�് േറഷൻ കടകൾ വഴി കി�് വിതരണം െച�
വകയിൽ േറഷൻകട�ാർ�് നൽ�വാ�� പതിെനാ�് മാസെ� ക�ീഷൻ
�ക േകാടതി ഉ�ര��ായി�ം െകാ�� തീർ�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മ�് േ�മനിധികളിൽ ഉ��േപാെല�� സർ�ാർ വിഹിതം േറഷൻ
കട�ാർ�� േ�മനിധിയിൽ ഇ�ാ�ത് പരിഹരി��തി�ം േ�മനിധി
െപൻഷൻ വർ�ി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) േറഷൻകട�ാർ�� ചികിൽസാ സഹായം ഇ�പ�ി അ�ായിരം �പയിൽ
നി�ം ഒ� ല�ം �പയായി വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ.പി.എൽ. കാർഡ് ഉടമകൾ�� േഗാത�് വിതരണം നിർ�ിവ�ിരി��ത്
പരിഹരി��തി�ം മെ���െട വിതരണ അളവ് വർ�ി�ി��തി�ം
വിലവർ�നവ് തട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എ.പി.എൽ. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എ�ാ മാസ�ം പ�് കിേലാ അരി
നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ് ) ഒ� ��ംബ�ിന് േറഷൻകട ഉെ��ിൽ േവെറ കട�് അേപ� നൽകാൻ
പാടി�ാെയ�ം െസയിൽസ് മാന് പ�് വർഷെ� പരിചയം
ഉ�ാകണെമ��� േകരള േറഷനിംഗ് ഓർഡർ പരി�രണ�ിെ�
ഫലമാ�� വ�വ�കൾ �നഃപരിേശാധി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിെല െക-േ�ാ�കൾ

3980 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം േറഷൻ കടകെള െക-േ�ാ�കളാ�ി
മാ��തിന് പരിഗണി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ ൈലസൻസികെള കെ��ാൻ നടപടി

3981 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �തിയതായി േറഷൻ കടകൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് േറഷൻ കടക�െട ൈലസൻസ് ഏെത�ി�ം കാരണവശാൽ
താൽ�ാലികമായി റ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇവ�െട ൈലസൻസ്
�ന:�ാപി��തിേനാ �ിരമായി റ�് െച��തിേനാ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവിൽ േറഷൻകടക�െട ൈലസൻസ് �ിരമായി റ�് െച�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ ൈലസൻസികെള കെ���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചവറ മ�ല�ിൽ െക-േ�ാ�കൾ

3982 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ചവറ നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� െക-േ�ാ�കൾ ആരംഭി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല അേ�വാസികൾ�് േറഷൻ

3983 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല
അേ�വാസികൾ�് േറഷൻ വിഹിതം ലഭി�ാ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എ� �തലാണ് േറഷൻ വിഹിതം ലഭി�ാ�െത�ം ആയതിെ�
കാരണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) അഗതികളായ അേ�വാസികൾ�് േറഷൻ �ത�മായി വിതരണം െച��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� അംഗ��� ��ംബ�ൾ�് േറഷൻ ആ��ല��ൾ

3984 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� ��ിക�ൾെ��� ��ംബ��െട േറഷൻ
കാർഡിന് മ�് മാനദ��ൾ ഒഴിവാ�ി ദാരി�� േരഖ�് താെഴ��വർ�്
ലഭി��തിന് സമാനമായ ആ��ല��ൾ നൽ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് നിേവദന�ൾ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻകട വഴി �ൾ ഉ�ഭ�ണ�ി�� അരി

3985 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൾ ഉ�ഭ�ണ�ിനായി അ�വദി�� അരി സൈ�േകാ േഗാഡൗ�കളി�ം
മാേവലി േ�ാ�കളി�ം മാസ�േളാളമി��് േകടാ��ത് പരിഹരി�ാൻ
ഇവ�െട വിതരണം ആഴ് �േതാ�ം ��ക�െട െതാ���� േറഷൻകട വഴി
നട��ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ നിലവിൽ എഫ്.സി.ഐ.യിൽ നി�ം �ൺ ഫീഡിംഗ് ൈറസ് ആയി
ലഭി�� ���ലരിയിൽ നി�് േറഷൻകാർ�ടമകൾ�് വിതരണം െച��
��നാടൻ മ� അരി (സി.എം.ആർ.) 50:50 അ�പാത�ിൽ പരിവർ�നം െച�്
�ൾ ��ികൾ�് നൽ��ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) േറഷൻകടകൾ വഴി �ൾ ��ികൾ�ായി സി.എം.ആർ. വിതരണം നട��തിന്
സാേ�തികമായി എെ��ി�ം തട���േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

വില�യ�ം നിയ�ി�വാൻ നടപടി

3986 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
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വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അവശ�വ� വിപണനരംഗ�് സർ�ാർ ഇടെപട�കൾ ഉെ��ി�ം െപാ�
വിപണിയിൽ വില�യ�ം ഉ�ാ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതര സം�ാന േലാബിക�ം ഒ�ം സം�ാന േലാബിക�ം മ�
വ�വസായ ��കക�ം നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ നട�� പ�ം അത്
കർശനമായി നിയ�ി�ാ�ം മാർ��ിടെപടൽ ശ�മാ�ി വിപണിവില
നിയ�ി�ാ�മായി വ��് സ�ീകരി� വ�� �ധാന �വർ�ന��ം ഇ�മായി
ബ�െ��് ��തായി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�� �വർ�ന��ം
സംബ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

താ��ടി�ാന�ിൽ േഗാഡൗ�കൾ

3987 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) താ��് അടി�ാന�ിൽ േഗാഡൗ�കൾ ആരംഭി��തിന് വ��് തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ; ഇ�െന േഗാഡൗ�കൾ നിർ�ി�ാൻ ആവശ�മായ �മി
എ�െനയാണ് കെ���ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഏെത�ാം താ��കളിലാണ് പ�തി�ായി �ലം കെ��ി
���ി ആരംഭി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട നിർ�ഹണം ഏത് വ��് �േഖനയാണ് നട�ിലാ��ത്; ഓേരാ
േഗാഡൗണി�ം എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് നൽ��ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

േറഷനരി കട�്

3988 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സൈ�േകാ േഗാഡൗ�കളിൽ നി�ം സ�കാര� േഗാഡൗണിേല�് േറഷനരി
കട��താ�� പരാതികൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം കട�ിെ�ാ� േപാകൽ തട��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��ം ഇതിനായി ഉപേയാഗി�� വാഹന�ളിൽ ജി.പി.എസ്.
സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െന�ിെ� വില നൽ��തിന് നടപടി

3989 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െനൽകർഷരിൽ നി�് വിവിധ മി�കൾ �േഖന സൈ�േകാ ഏെ��� െന�ിെ�
വില കർഷകർ�് അ�വദി�് നൽ��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്
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��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ കാലതാമസം �ടാെത െനൽവില നൽ��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ���ാട് മ�ല�ിൽെ�� അളഗ�നഗർ �ഷിഭവന് കീഴി�� �േ�ാട്-
വ�ണാ� പ�ളി�റം പാടേശഖര�ിെല �ീ എം.െക. തിലകൻ, മഠ�ി�റ�ിൽ
വീട്, െച�ാ�ർ എ� കർഷകന് മാസ�ൾ പി�ി�ി�ം െന�ിെ� വില
അ�വദി� നൽകാ�ത് പരിേശാധി��തി�ം ഉടൻ അ�വദി� നൽ��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�കളിെല�ം ��ർ മാർ��കളിെല�ം ജീവന�ാർ

3990 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിവിൽ സൈ�സ് േകാർ�േറഷന് കീഴി�� മാേവലി േ�ാ�കളി�ം ��ർ
മാർ��കളി�ം ഒ� �ിരം ജീവന�ാരെന നിയമി�ാൽ മതിെയ�്
നിർേ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നിർേ�ശ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ിൽ തീ�മാനെമ�� 29.04.2022 െല ബ�. ഭ��വ��്
മ�ി�െട അവേലാകന േയാഗ�ിെ� നടപടി�റി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ മാേവലി േ�ാറി�ം ��ർ മാർ��ി�ം നിലവിൽ എ� ജീവന�ാെര
നിയമി�ണെമ�ാണ് നിർേ�ശി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ഇതിൽ എ�
�ിരം ജീവന�ാരാണ് നിലവിൽ േജാലി െച�് വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ിരം ജീവന�ാ�െട എ�ം �റ�് സിവിൽ സൈ�സ് േകാർ�േറഷനിൽ
താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട എ�ം വർ�ി�ി�ണെമ�താേണാ നയപരമായ
തീ�മാനെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഭി� ഭ��ശാലകൾ

3991 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ആരംഭി� �ഭി�
ഭ��ശാലക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി മ��ർ മ�ല�ിൽ അ�വദി�
�ഭി� ഭ��ശാലക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ?

അളവ്-�� ഉപകരണ��െട പരിേശാധന

3992 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ മ�ല�ിൽ അളവ്-�� ഉപകരണ��െട പരിേശാധന�മായി
ബ�െ��് 2016 �തൽ 2022 വെര ചാർജ് െച� േക�ക�െട എ��ം
ഈടാ�ിയ പിഴ�ക�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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�ചിത� -മാലിന� സംസ് �രണ �വർ�ന�ൾ

3993 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ചിത�, മാലിന� സംസ് കരണ �വർ�ന��െട സം�ാനതല
വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി� റിേ�ാർ�് ലഭ�മാേണാ;
എ�ിൽ റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���ക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) അതിെ� അടി�ാന�ിൽ മാലിന� സംസ് കരണ ആ�ൻ �ാൻ
തയാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�ൻ �ാൻ നട�ാ��തിന് സമയ �ി�ത നി�യി�ി�േ�ാ;
എ�ഭാഗം �ർ�ിയായി�െ��ം ബാ�ി��വ എ�േ��്
�ർ�ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ �ീരകർഷകർ

3994 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ��ാളി െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം നഗരസഭകളിെല �ീരകർഷകർ�് 100
െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി��ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�ര�ിൽ പ�ായ�കളിെല �ീരകർഷകർ�ം 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
നട�ിലാ��തിന് �ൻകെ���േമാ; എ�ിൽ അതിനായി സ�ീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

അതിദാരി�� നിർ�ാർ�നം

3995 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിൽ അതിദാരി��ം അ�ഭവി�� എ�േപർ ഉെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വർ�ല മ�ല�ിൽ ഇ�ര�ി�� എ�േപർ ഉെ��് തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപനാടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതിദാരി��ം നിർ�ാർ�നം െച��തിന് സർ�ാർ വിഭാവനം െച�ി��
പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

സമ� ഖര മാലിന� പരിപാലന മാ�ർ �ാൻ

3996 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
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�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലാകാല�ളായി മാലിന��ൾ നിേ�പി�� െപാ� ഇട�ൾ കെ��ി
അ�രം ഇട�ളിെല മാലിന��ൾ �ർ�മായി നീ�ി അവ െപാ�
ആവശ��ൾ�ായി �േയാജനെ��േ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പര�രാഗത മാലിന� േക��ളിെല മാലിന�ം �ർ�മാ�ം സംസ് കരി�് �മി
വീെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ന:ചം�മണം സാധ�മാ�ി മാലിന��ിൽനി�ം �ല�വർ�ിത ഉൽ���ൾ
നിർ�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പരി�ിതി�് േകാ�ം ത�ാെത�� ഖര മാലിന� പരിപാലന�ിനായി ഓേരാ
തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�ിെ��ം �ാേദശിക
�േത�കതകൾ��സരി�� സമ� ഖര മാലിന� പരിപാലന മാ�ർ �ാൻ
ത�ാറാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എൽ.എസ്.ജി.ഡി േറാ�കൾ�് ബി.എം ആൻഡ് ബി.സി നിലവാരം

3997 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൽ.എസ്.ജി.ഡി േറാ�കൾ ബി.എം ആൻഡ് ബി.സി നിലവാര�ിൽ
അഭി��ിെ����തിന് നാ�്-പാ�് �ഡി റിേ�ാർ�് േവണെമ� നിബ�ന
വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� പി.ഡബ്ള�.ഡി. ഒ.ഡി.ആർ (അതർ ഡി�ി�് േറാഡ് )
േറാ�കൾേപാ�ം ബി.എം ആൻഡ് ബി.സി നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�െ��
സാഹചര��ിൽ �ധാനെ�� പി.ഡബ്ള�.ഡി കണ�ൻ േറാ�കളായ
എൽ.എസ്.ജി.ഡി േറാ�കൾ ബി.എം ആൻഡ് ബി.സി നിലവാര�ിൽ
ഉയർ��തിന് ഇ�ര�ി�� �ഡി റിേ�ാർ�് േവണെമ� നിബ�ന
ഒഴിവാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െപാ� ആവശ��ൾ�് �ലം വി�് നൽ�� നടപടികൾ

3998 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റിലി��ിെ��് േഫാം �േഖന സ�തം അറിയി�െകാ�് വ��ികൾ െപാ�
ആവശ��ിനായി തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ�് �ലം വി�്
നൽകിയാൽ ആയത് ആ�ി രജി�റിൽ ഉൾെ���േമാ; �മി രജി�ർ െച�
ന�ിയാൽ മാ�േമ സ�ീകരി�ാൻ കഴി� എ�് നിയമ��തിനാൽ നിരവധി
പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ കഴി��ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ായ�് രാജ് ആ�ിെല 178-ാമത് വ��് �ലമാണ് ഇ�ര�ിെലാ� ��ം
ഉ�ായി��ത് എ�തിനാൽ പഴയ നില �ന:�ാപി��തിനായി നിയമ
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േഭദഗതി വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ നിയമ േഭദഗതി വ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സർ�ാരിേല�് �മി വി�് നൽ��തിന് റിലി��ിെ��് േഫാമിൽ അേപ�
ന�ിയാൽ മതിെയ�ിരിെ� തേ�ശ �ാപന�ൾ�് �ടി ��ത വ�വ�
ബാധകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��റ മ�ല�ിെല സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തി

3999 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��റ നിേയാജക മ�ല�ിൽ
നട�ി വ�� ���ികൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭി� തീയതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�് നാളി�വെരയായി�ം ��ത ���ികൾ
�ർ�ിയാ��തിെല കാലതാമസം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
കാലതാമസം പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാമസഭാ േപാർ�ൽ ഓൺൈലൻ �ാ�്േഫാം

4000 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ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�് �ാമസഭയിെല ജനപ�ാളി��ം സംവാദാ�കത�ം
ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി �ാമസഭാ േപാർ�ൽ എ� ഓൺൈലൻ
�ാ�്േഫാം വികസി�ി�ി�േ�ാ; െപാ�ജന�ൾ�് �േദശ�ിെ� വികസന
േ�മ �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�� നിർേ�ശ��ം വ�തക�ം
സമർ�ി��തിന് ��ത േപാർ�ലിൽ സംവിധാനം ഉേ�ാ; മെ�െ��ാം
കാര��ളാണ് ഇതി�െട ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമ പ�ായ�ക�െട േസവനം എ�ാവരി�ം എ�ി��തിെ� ഭാഗമായി
വാർഡ് തല�ിൽ �ാമേസവ േക��ൾ �പീകരി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
ല��മി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈ�വർമാർ�് �ാൻ�ർ അ�വദി��തി�� നടപടി

4001 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ കാല�ളായി േജാലി െച�വ��
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ൈ�വർമാർ�് അവ�െട ജി�കളിേല�് �ാൻ�ർ അ�വദി��തിനാവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

�ീ സൗ�ദ െപാ�യിട�ം ൈ�ം മാ�ിംഗ് പ�തി�ം

4002 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീകൾ�ം ��ികൾ�ം േനെര�� അതി�മ�ൾ �റ�ക എ�
ല��േ�ാെട തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നട�ി വ�� �വർ�ന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ സൗ�ദ െപാ�യിടം ��ി�ക എ� ല��േ�ാെട ��ംബ�ീ
നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈ�ം മാ�ിംഗ് പ�തി എ� പ�ായ�കളിലാണ് ഇേ�ാൾ നട�ാ�ി
വ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ� ജാ�താ സമിതികൾ �വർ�ി��െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) അതി�മ�ൾ േനരി�� �ീകൾ�് ജാ�താ സമിതികൾ �േഖന നൽ��
പി�ണ�ം സഹായ�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം മ�ല�ിെല അ�ത് പ�തി

4003 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം േകാർ�േറഷൻ �േഖന െകാ�ം നിേയാജക മ�ല പരിധിയിൽ
നട�ിലാ�ിവ�� അ�ത് പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭയിെല ധനാപഹരണം

4004 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭ െക�ിട നി�തി ഇന�ിൽ േശഖരി� �കയിൽ എ�
�കയാണ് ജീവന�ാർ ത�ിെയ��തായി കെ��ിയി��ത്; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) നഗരസഭ�െട ഏെതാെ� േസാണൽ ഓഫീ�കളിൽ ഏെതാെ� കാലയളവിൽ
േജാലി െച� ജീവന�ാരാണ് ത�ി�ിൽ ഉൾെ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാർ ധനാപഹരണം നട�ിയത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�്
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �ിൻസി�ൽ െസ��റി�ം നഗരകാര�
ഡയറ�ർ�ം നഗരസഭാ െസ��റി സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ വ��മാ�േമാ; ��ത റിേ�ാർ�്
�കാരം എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െക�ിട നി�തി ധനാപഹരണം സംബ�ി�് നഗരസഭ അ�ൗ�്സ് ഓഫീസർ
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അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ധനാപഹരണ�മായി ബ�െ��് �ടർനടപടികൾ�ായി നഗരസഭ
നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(എഫ് ) സംഘടിതമായി അധികാര �ർവിനിേയാഗം നട�ി െപാ� പണം
കവർെ��� ജീവന�ാർെ�തിെര സർ�ീസ് ച��ൾ �കാര��
എെ�ാെ� ശി�ാനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം മ�്  എെ�ാെ�
നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

ഇരവി�രം മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�� പ�തികൾ

4005 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരവി�രം മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം 2020-21
�തൽ നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ�ി വ���മായ പ�തിക�െട വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

��ം�ളം �നിസി�ാലി�ിയിെല െസ��റി നിയമനം

4006 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ം�ളം �നിസി�ാലി�ിയിൽ ��വൻ സമയ െസ��റിെയ നിയമി�ി�ി�ാ�
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി��ായി�� െസ��റിെയ �ലം മാ�ിയി�് എ� കാലമായി എ�
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിെല െസ��റിെയ മാ�േ�ാൾ പകരം ആെള നിയമി�േമാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െസ��റിെയ നിയമി�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�മംഗലം മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

4007 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�മംഗലം മ�ല�ിെല �രഹിത�ം ഭവന രഹിത�മായ ��ംബ�ൾ�്
ൈലഫ് പ�തിയി�െട �ല�ം വീ�ം നൽ��തിേനാ അെ��ിൽ �ാ�്
നൽ��തിേനാ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല അ�വീടിെ� നിർ�ാണം

4008 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിൽ ഒ�െ�� കഴി�� അ�മാർ�ായി എം.എൽ.എ. ഫ�്
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ഉപേയാഗി�് നിർ�ി� അ�വീടിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എ�ാണ്
�ർ�ിയായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തി�ം ജന�ൾ�്
�േയാജനെ����തി�ം എെ��ി�ം തട���േ�ാ; കാലതാമസ�ിെ�
കാരണ�ം വിശദാംശ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വീടിെനാ�ം �ാപി�ി�� �ീ സൗ�ദ കാ�ിരി�് േക��ം വിപണന
�ണി�ം ജന�ൾ�ായി �റ� നൽകാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

നില�ർ മ�ല�ിെല ൈലഫ് ഭവന പ�തി

4009 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം പാർ�ിട സ��യം നിർ�ി��തിനായി �മി
ഏെ���േതാ വില നി�യി�് വാ�ിയേതാ ആയ നില�ർ മ�ല�ിെല
തേ�ശ �ാപന��െട േപ�ം ൈകവശ�� �മി�െട വി�ീർ�ം സംബ�ി�
വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നില�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ
ൈകവശാവകാശ���ം ഒഴി �കിട���മായ �മി�� തേ�ശ
�ാപന��െട േപ�ം ൈകവശ�� �മി�െട വി�ീർ��ം ലഭ�മാ�േമാ;
േമൽപരാമർശി� �മി ഏെത�ി�ം �േത�ക ആവശ��ിനായി വാ�ിയേതാ
കര�െ���ിയേതാ ആെണ�ിൽ അത് എ�് ആവശ��ിനാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വിഭജനം

4010 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിൽ നിലവി�� �ാമ പ�ായ�കൾ വിഭജി�് �തിയ
പ�ായ�കൾ �പീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം
പ�ായ�കളാണ് വിഭജി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മേ�രി നഗരസഭയിൽ വാർഡ് വിഭജനം നട�ിലാ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വാർഡ്
വിഭജന�ിെ� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല ��വ�ർ �ാമപ�ായ�ിെല �തിപ� അംഗ��െട
പരാതി

4011 �ീ. 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�ിെല ��വ�ർ �ാമപ�ായ�്
ഭരണസമിതിയിെല 5 �തിപ� അംഗ�െള പ �ായ�ിെ� ആ��ണ
സമിതി, വർ�ിംഗ് ��് എ�ിവയിൽ ഉൾെ���ാ�തിെനതിെര ��ത
അംഗ�ൾ സമർ�ി� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

പാവറ�ി, ��േ�രി പ�ായ�കളിെല േറാ�ക�െട �നർനിർ�ാണം

4012 �ീ. �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 പാവറ�ി, ��േ�രി പ�ായ�കളിൽ �ടിെവ�
പ�തിക�െട ഭാഗമാ�� ൈപ�് ൈലൻ �ാപി�� �വ ൃ�ികൾ �ലം
പ�ായ�് േറാ�കൾ തകർ�് വാഹനഗതാഗത�ം കാൽനടയാ��ം ��ര�ം
അപകടകര�മായി മാറിയ സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�കളിെല തകർ� േറാ   �കൾ �നർനിർ�ി�വാൻ അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി പ�തി �കാരം ബിൽ �ക അ�വദി�ൽ

4013 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് പ�തി �കാരം തി�വ�ാടി നിേയാജക
മ�ല�ിൽ അ�വദി� ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല
�ിതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം 14.05.2021-ൽ �ർ�ിയായ തി�വ�ാടി പ�ായ�ിെല
ക��ാനംപടി ക��് നിർ�ാണ ���ി�െട ബിൽ �ക അ�വദി��തിൽ
കാലതാമസം വ�തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ബിൽ �ക അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ
എ�് അറിയി�ാേമാ?

ന�� �ാമപ�ായ�ിൽ അസി��് എ�ിനീയ�െട നിയമനം

4014 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല ന�� �ാമപ�ായ�ിൽ അസി��് എ�ിനീയർ
ത�ികയിൽ നാല് വർഷമായി �ിരം ജീവന�ാരൻ ഇ� എ� വിഷയം
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

തഴ�ര �ാമപ�ായ�ിെല�ം മാേവലി�ര �നിസി�ാലി�ിയിെല�ം റീബിൽ ഡ് േകരള
പ�തി

4015 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽ ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയിൽ ഉൾെ��ിരിെ� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ മ�് പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി �ർ�ീകരി� ���ികൾ�്
പകരമായി നിർേ�ശി�െ�� തഴ�ര �ാമപ�ായ�ിെല�ം മാേവലി�ര
�നിസി�ാലി�ിയിെല�ം ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ന�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�്
അറിയി�ാേമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല എളവ�ി ഗവൺെമ�് എ�്.എസ്.എസ്. െക�ിടനിർ�ാണം

4016 �ീ. �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 എളവ�ി ഗവൺെമ�് എ�്.എസ്.എ�ിന് െക�ിടം
നിർ�ി��തിനായി എം.എൽ.എ. ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
31.03.2017 െല സ.ഉ (സാധാ) നം. 924/2017/ജി.ഇ.ഡി.എൻ. �കാരം ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ�ക�ം 23.07.2018 െല 41/ഇ.ഇ./എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഡിവിഷൻ ��ർ/18-
19 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം െക�ിട നിർ�ാണ�ി�� കരാറിൽ ഏർെ��ക�ം
െച�െവ�ി�ം ��ത ���ി നാളി�വെര �ർ�ീകരി�വാനായി�ി� എ�
വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി �ർ�ീകരി��തിെല കാലതാമസ�ി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട എ� ശതമാനം നാളി�വെര �ർ�ീകരി�െവ�ം
എെ��ാം ���ികളാണ് ഇനി �ർ�ീകരി�വാൻ അവേശഷി��െത�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ���ി അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല �.ഐ.ഡി.എസ്.എസ്.എം.ടി. പ�തി

4017 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തലേ�രി നഗരസഭയിൽ �.ഐ.ഡി.എസ്.എസ്.എം.ടി. �ടിെവളള പ�തി
നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് 16.3.2022-ൽ തലേ�രി നഗരസഭ
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി�് നൽകിയ
അേപ�യിേ�ൽ ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് ഫയൽ ന�ർ അട�ം വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര നഗരസഭയിെല േകാ�േ�ാടിെ� �ന��ാരണം

4018 �ീ 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 നഗരസഭയിെല േകാ�േ�ാടിെ� �ന��ാരണ�ി�ം
�ചീകരണ�ി�മായി നഗരസഭ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;
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��ത ���ികൾ�ായി നഗരസഭ വകയി��ിയ �ക എ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല േമൽ�റി േനാർ�് ഗവ.എൽ.പി. �ൾ െക�ിട നിർ�ാണം

4019 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2014 -15 െല എം.എൽ.എ. ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം അ�ത് ല�ം �പ
അ�വദി� മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല േമൽ�റി േനാർ�് ഗവ.എൽ..പി.
�ളിെ� െക�ിട നിർ�ാണ ���ി നില�ിരി�� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാേ�തിക നടപടികൾ �ർ�ീകരി�് േശഷി�� ���ികൾ എ�േ��്
ആരംഭി�വാൻ സാധി�െമ�ം പഠന�ിനായി �ാസ് �റികൾ എ�േ��്
സ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് തേ�ശസ�യംഭരണ (എൽ.ഐ.ഡി. ആൻഡ്
ഇ.ഡബ്ള�) വ��് ചീഫ് എ�ിനീയ�േട�ം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�േട�ം
പരിഗണനയി�� ഫയ�കൾ എ�േ��് തീർ�ാ�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല േട�് എ േ��് പ�തി

4020 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ച�നാേ�രി നിേയാജക
മ�ല�ിൽ എ� േക��ളാണ് �ാപി��െത�ം അവ
എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവയിൽ എ� േക���െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�െവ�ം ��തൽ
േക��ൾ അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. ���ികൾ

4021 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തിയിൽെ���ി കാ��ാട് മ�ല�ിൽ
ഭരണാ�മതി നൽകിയ േറാ�ക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തികൾ

4022 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ ���നാട് നിേയാജക
മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ആയതിൽ ���ി �ർ�ിയാകാ� േറാ�ക�െട വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�െട ���ികൾ �ർ�ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േറാ�ക�െട പണി �ർ�ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ർ മ�ല�ിെല െവേ�ാടംപട–��ൻത�് പാലം നിർ�ാണം

4023 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിൽ വ�ർ മ�ല�ിെല കാളികാവ്-േചാ�ാട് പ�ായ�കെള
ബ�ി�ി�� െവേ�ാടംപടി-��ൻത�് പാല�ിെ� നിർ�ാണ ���ി�്
2020-2021 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ എ�ിേമ�് �ക�െട ഇ�പത് ശതമാനം
അ�വദി�ി��െവ�ി�ം ���ി ആരംഭി�ാൻ സാധി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നിർ�ാണം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ഇതിെ� നിർ�ാണ
���ി ആംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നിർ�ാണം എ�് �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മല�ഴ മ�ല�ിെല സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തികൾ

4024 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തി �കാരം മല�ഴ മ�ല�ിൽ
അ�വദി�തിൽ ഇനി�ം പണികൾ ആരംഭി�ാ� ���ിക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട േപര്, �ക, ���ികൾ എ�് ആരംഭി�ാൻ കഴി�ം
എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മണി�ർ ഐ.ടി.ഐ�െട വാടക �ടി�ിക

4025 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണി�രിൽ �വർ�ി�� ഐ.ടി.ഐ. െക�ിട�ിെ� വാടക മണി�ർ
പ�ായ�ിൽ നി�് െക�ിട ഉടമ�് നൽകാൻ സാധി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ച��ളം വ�ം കളി�് സാ��ിക സഹായം
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4026 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ച��ളം �ലം വ�ം കളി�് സാ��ിക സഹായം നൽ��തിന് ��നാ�ിെല
പ�ായ�കൾ�് �േത�കാ�മതി നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് �ലം ര� െകാ�മായി നിർ�ിവ�ി�� വ�ം കളികൾ
�നരാരംഭി�േ�ാൾ ��തൽ സർ�ാർ സഹായം അ�വദി��തിന് നടപടി
ഉ�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ൈലഫ് ഭവന പ�തി

4027 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ നാളി�വെര കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ നി�ം ഉൾെ��
��ംബ��െട എ��ം അതിൽ വീ�കൾ അ�വദി�ി�� ��ംബ��െട എ��ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം വീട് ലഭി�വരിൽ കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല എ� എസ്.സി/
എസ്.�ി. ��ംബ�ൾ ഉൾെ��ി�െ��ം എ� മ��െതാഴിലാളി ��ംബ�ൾ
ഉൾെ��ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി- മാേവലി�ര

4028 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
ഭരണാ�മതി ലഭി��ം എ�ാൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ മ�്
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ാണം �ർ�ീകരി��മായ ���ികൾ�്
പകരമായി നിർേ�ശി�െ�� മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ���ിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ന�വാൻ സ�കീരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�്
അറിയി�ാേമാ?

��ം നഗരസഭയിെല ��ി�ാല-േച�മംഗ�ർ േറാഡ് ���ി

4029 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൾഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2.5 േകാടി �പ
അ�വദി�് െട�ർ െച� ��ം നഗരസഭയിെല ��ി�ാല - േച�മംഗ�ർ േറാഡ്
���ി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ���ി െച�വാൻ ത�ാറാകാ� കരാർ ക�നിെ�തിെര
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സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാ�കാരെന െടർമിേന�് െച�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ി എേ�ാൾ റീ-െട�ർ െച�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ാ�പാറ �ടിെവ� പ�തി

4030 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് താ��ിൽ ഉഴമല�ൽ വിേ�ജിൽ മ�ാ�പാറയിെല േ�ാ�്
അൻപത് റീസർേവ 399/1, 399/2, 399/3 റവന� �റേ�ാ�് �മി മ�ാ�പാറ
�ടിെവ� പ�തി�ായി അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ഉഴമല�ൽ
�ാമപ�ായ�് �േഖന റവന� വ��ിന് അേപ� സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത അേപ�യിൽ ഇ�വെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്
പ�ായ�് വ��ിന് അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി ��ത �ലം വി�് നൽ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം
ഉ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െപർേഫാമൻസ് ഓഡി�് വിഭാഗം �ട��തി�� നടപടികൾ

4031 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�് വ��ിെല െപർേഫാമൻസ് ഓഡി�് വിഭാഗം
നിർ�ലാ��തിന് തീ�മാനെമ��ാൻ ഉ�ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപർേഫാമൻസ് ഓഡി�് വിഭാഗം നിർ�ലാ��ത് പ�ായ�് ഭരണ
നിർ�ഹണെ� �തി�ലമായി ബാധി�െമ�തിനാൽ ��ത വിഭാഗം
�ട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െപരി�ൽമ� മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�കൾ

4032 �ീ. 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 വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്
കീഴിൽ ആെക എ� േറാ�കൾ ഉെ��ം അവ�് എ� കിേലാമീ�ർ
ൈദർഘ��െ���� വിവരം തേ�ശ�ാപന�ൾ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓൺൈലൻ െക�ിട നിർ�ാണ അേപ�കൾ

4033 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െക�ിട നിർ�ാണ അേപ�കൾ ഓൺൈലൻ ആയി സ�ീകരി�്
െപർമി�് നൽ��തി�� േസാ�് െവയർ സംവിധാന�ിൽ അപാകതകൾ
ഉെ�� പരാതികൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഓൺൈലനായി സമർ�ി�െ��� �ാ�കൾ സി�ം തെ� പരിേശാധി�് അവ
ബിൽഡിംഗ് �ളിന് വിേധയമായി�ാേണാ എ�് തീ�മാനി��തി��
സംവിധാനം നിലവിെല േസാ�് െവയറിൽ ലഭ�മാേണാ;

(സി) േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗം സംബ�ി�് ജീവന�ാർ�് പരിശീലനം നൽകാൻ
സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അപാകതകൾ പരിഹരി�െകാ�് െക�ിട നിർ�ാണ െപർമി�കൾ അ�വദി��
നടപടി�മം ��മ�താ�ാൻ സംവിധാനം ഏർെ���േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

വഴിേയാര ക�വട�ാർ�് സഹായം

4034 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വഴിേയാര ക�വട�ാർ�ായി സർ�ാർ എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് നൽകി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട സംര�ണ�ിനായി ഏെത�ാം നിയമനിർ�ാണ�ൾ നട�ിയി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വികസന�ിെ� ഭാഗമായി ചില �േത�ക േക��ളിൽ ഇ�രം ക�വട�ാെര
ഒഴി�ി�േ�ാൾ പകരം എ� സംവിധാനമാണ് അവർ�ായി
ഏർെ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് �ലം തകർ� ��ത വിഭാഗ�ാ�െട ജീവിത �േരാഗതി�ായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� ഇ�േ�ഷൻ

4035 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� കീഴിൽ നട�� ഇ�േ�ഷൻ നടപടികൾ�്
നിലവിൽ എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അനധി�ത െക�ിട�ൾ�് െക�ിട ന�ർ നൽ��ത് തടയാൻ നടപടി

4036 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗരസഭയിൽ വ�ാപകമായി അനധി�ത െക�ിട�ൾ�് െക�ിട
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ന�ർ നൽകിയ സംഭവം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന്
കാരണമായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �സർെനയി�ം പാ�് േവർ�ം ഉപേയാഗി�് െകാ�് ത�ി�്
നട�വാ�� സാഹചര���ായത് എ�െനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇ�ാര��ിൽ ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഉപേയാഗി�് നിരവധി അനധി�ത െക�ിട�ൾ�്
െക�ിട ന�ർ നൽകിയ സാഹചര��ിൽ ��ത േസാ�് െവയറിൽ പിഴ�കൾ
സംഭവി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ�ാ�ാെക ഇ�ര�ിൽ ത�ി�് നട�ിയിരി�ാ�� സാധ�ത
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് വ��തല അേന�ഷണം നട�വാൻ
ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ നട��ത് തട��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എഫ് ) ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ ഈ കാര��ിൽ നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെ�
റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ �ധാന കെ���കൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െതളിനീെരാ��ം നവേകരളം

4037 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതളിനീെരാ��ം നവേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി തി�വ�ാടി നിേയാജക
മ�ല�ിൽ നട�ാ�ിയ പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ�ി�ം
െചലവായ �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ണഫല�ൾ വിശദമാ�േമാ?

��നാ�ിെല പ�ായ�് ഓഫീ�ക�െട നവീകരണം

4038 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ�ം �ലം ��നാ�ിെല പ�ായ�് ഓഫീ�കൾ ബല�യം
േനരി��തിനാൽ അ�രം ഓഫീ�കൾ നവീകരി��തിന് അടിയ�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��നാ�ിെല പ�ായ�കൾ�് ഓഫീസ് െക�ിട�ൾ ഉൾെ�െട നവീകരി�ാൻ
��തൽ �ക അ�വദി�ാൻ നടപടി ഉ�ാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസ്

4039 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
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�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസിൽ ഉൾെ���ിയ നഗര �ാമാ��ണ
വ��ിെല ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�കൾ�ായി നഗരാ��ണ
ആ�് േഭദഗതി െച�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി��് മാ�മാേയാ സം�ാനെ�ാ�ാകേയാ പ�ായ�കളിേല�ം
�നിസി�ാലി�ികളിേല�ം ജീവന�ാെര ഏേകാപി�ി�് െപാ� സർ�ീസ്
�പവൽ�രി�ാെമ�് �നിസി�ാലി�ി ആ�ിൽ വ�വ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� സർ�ീസ് �പവൽ�രണം സംബ�ി�് പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി
ആ�കൾ േഭദഗതി െച�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�� ൈലഫ് ഭവന പ�തി

4040 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി എ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ൾ�ാണ് വീ�കൾ നൽകിയി��െത� വിവരം ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ��െട ധനസമാഹരണം

4041 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. 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) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സാ��ിക �ിതി
െമ�െ����തിന് എെ��ാം നിർേ�ശ�ളാണ് പരിഗണനയി�ളളത്;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട വികസന �വർ�ന�ൾ�് സർ�ാരിൽ
നി�് ലഭി�� സഹായം മാ�ം ആ�യി�ാെത മ�് സാ��ിക പ�ാളി�ം
ഉറ�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) കട��ം വഴി ധന സമാഹരണ�ിന് അ�മതി നൽ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

�� സംരംഭ പ�തിക�ം സംരംഭക െഹൽപ് െഡസ് �ം

4042 �ീ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) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ �� സംരംഭ പ�തികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നട�ിലാ�� സംരംഭക െഹൽപ് െഡസ്ക്
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പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമാ��തി�� മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ബഡ്സ് ��ക�െട നവീകരണം

4043 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� ബഡ്സ് ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി
സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ബഡ്സ് ��കൾ അ�വദി�ാൻ സ�ീകരി�� മാനദ��ൾ
ഏെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബഡ്സ് ��കളിെല അ��ാപക, അന��ാപക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േസവന,
േവതന വ�വ�കെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ബഡ്സ് ��ക�െട ഏേകാപന�ിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാഡ് ���ി

4044 �ീ എം നൗഷാദ് : 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�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ഇരവി�രം
നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�െട േപ�ം, �വർ�ന �േരാഗതി�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

അനിമൽ ബർ�് കൺേ�ാളർ േ�ാ�ാം

4045 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െത��നായക�െട ശല�ം നിയ�ി��തി�� അനിമൽ ബർ�് കൺേ�ാളർ
േ�ാ�ാം (എ ബി സി േ�ാ�ാം) എ�ാ തേ�ശ�ാപന�ളി�ം കാര��മമായി
നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; പ�തി�ായി സർ�ാർ നിലവിൽ എെ��ാം
സഹാ�ളാണ് തേ�ശ�ാപന�ൾ�് നൽ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ച��ളിൽ അ�ശാസി�ം �കാര�� േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി
എ�ാ തേ�ശ�ാപന�ളി�ം �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഏെത�ാം
തേ�ശ�ാപന�ളിലാണ് �പീകരി�ാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) െത��നാ�െള പാർ�ി��തി�� െഷൽ�ർ നിർ�ാണ�ി�േവ�
ധനസഹായം അനിമൽ െവൽെഫയർ േബാർഡ് ഓഫ് ഇൻഡ�യിൽ നി�്
ലഭ�മാ��േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇതിനായി �ഗസംര�ണ വ��ിൽ നി�ം
എെ��ി�ം സഹായം തേ�ശ�ാപന�ൾ�് ലഭി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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കായം�ളം മ�ല�ിെല േറാഡ് �ന��ാരണ ���ികൾ

4046 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
കായം�ളം മ�ല�ിൽ അ�വദി�ി�� ���ികൾ ഏെതാെ�െയ�ം
ഇതിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല അഴിമതി

4047 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല ചില
ജീവന�ാർ വ�ാപക അഴിമതി നട��തായി വ��് മ�ി ��ാവന
നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഏെതാെ� െതളി�ക�െട
അടി�ാന�ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�ാര��ിൽ എെ�ാെ� �ടർ
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജീവന�ാർെ�തിെരയാണ് പരാതി��െത�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശ �ാപന ഭരണസമിതികൾ�് അഴിമതി�ാർെ�തിെര നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിന് എെ�ാെ� അധികാര�ളാ��ത്;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�്  ��ത �ാപന െസ��റിമാർ�് എെ�ാെ�
അധികാര�ളാണ് നൽകിയി��ത്; നൽകിയ അധികാര�ളിൽ ഏെത�ി�ം
ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് പിൻവലി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ജീവന�ാെര �ലം മാ�ണെമ�് ഭരണസമിതികൾ ആവശ�െ��ി�ം മാ�ാ�
േക�കളിൽ നടപടി��ാ�േമാ;

(എഫ് ) െപാ� ജന�ൾ�് പരാതികൾ നൽ��തിന് സംവിധാനം ഏർെ���ി
അഴിമതി തട��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ജലജീവൻ പ�തി�ായി തേ�ശ �ാപന�ൾ �മി ഏെ���് നൽ�� നടപടി

4048 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജലജീവൻ പ�തി�ാവശ�മായ �മി അതത് തേ�ശ �ാപന�ൾ ഏെ���്
ൈകമാറണെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ �മി ഏെ���്
ൈകമാ��തിൽ കാലതാമസം േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് �ർ�ിയാ�ണെമ�ാണ് വ�വ�
െച�ിരി��ത്; ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിെല തട��ൾ മാ��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ നി�യി�ി�� െഫയർ വാല�വിേന�ാൾ ��ത് ശതമാന�ിലധികം
�ക തേ�ശ �ാപന�ൾ�് അ�വദി�ാൻ സാധി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;
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(ഡി) പലയിട�ം മാർ��് വില അതിെന�ാൾ ഉയർ�് നിൽ��ത്
കണ�ിെല��് ജലജീവൻ പ�തി�േവ�ി ��ത ച��ിൽ ഇളവ്
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഇ) �ല വിലയായി പ��രസ��ി�െട ലഭി�� ഏ��ം �റ� ക�േ�ഷൻ
�ക�് �ലേമെ����തിന് തേ�ശ �ാപന�ൾ�് അ�മതി നൽ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െക�ിട നി�തി പരി�രണം

4049 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ �ാപന��െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തിനായി
െചറിയ വീ�കെള�ം െക�ിട നി�തി�െട പരിധിയിൽ െകാ�വ��തി�ം
െക�ിട നി�തി ഓേരാ വർഷ�ം ���ി നി�യി��തി�ം നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ പിരിെ���� െക�ിട നി�തി അ�്
വർഷ�ിെലാരി�ൽ പരി�രി�ണെമ� നിയമ�ിൽ മാ�ം വ��ാൻ
തീ�മാനി�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക�ിട നി�തി ഈടാ��ത് സംബ�ി� ���ിയ നിർേ�ശ�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാൻ ഫ�് വിഹിതം

4050 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നട�വർഷെ� ബജ�് �േഖന തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അ�വദി�
ജനറൽ �ാൻ ഫ�് ലഭി�ാ�തിനാൽ വികസന �വർ�ന�ൾ�് വിഘാതം
ഉ�ാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നട�വർഷെ� ജനറൽ �ാൻ ഫ�് �കയിൽ �ൻ വർഷെ� അേപ�ി�് �റവ്
വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അനധി�ത െക�ിട��െട �മവൽ�രണം തടയാൻ നടപടി

4051 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാർ�േറഷ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം അനധി�തമായി
പണിത െക�ിട�ൾ�് ന�ർ നൽകി �മെ���� സംഘ�ൾ
�വർ�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;
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(ബി) േകാഴി േ�ാട് േകാർ�േറഷനിൽ ഇ�കാരം അനധി�ത െക�ിട�ൾ�് ന�ർ
നൽകിയവെര തിരി�റി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇവർ െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�; ഇ�രം സംഭവ�ൾ
ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം

4052 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ി�ം �ഴക�െട�ം നദിക�െട�ം
സ�ാഭാവികമായ ഒ��് �ഗമമാ��തി�ം സർ�ാർ എെ��ി�ം
കർ�പ�തി�് �പം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ അതിെ� അടി�ാന�ിൽ േകരള�ിെല എ� ജലേ�ാത�കളാണ്
നവീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിൽ മലിനീകരി�െ�� എ� ജലേ�ാത�കളാണ്
കെ��ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മെ���് മാ��തി�� അ�മതി

4053 �ീ. െ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�ിെ� ഭാഗമായി മെ���് മാ��തിന് അ�മതി
ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��ിൽ നി�ം അ�മതി
വാേ���േ�ാ എ�്  അറിയി�ാേമാ?

�ീൻ മാേവലി�ര പ�തി

4054 �ീ 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 നിേയാജകമ�ല�ിൽ നട�ിലാ�� �ീൻ മാേവലി�ര
പ�തി�മായി ബ�െ��് സം�ാന �ചിത�മിഷൻ സ�ീകരി�ി���ം
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി���മായ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

��ി�റം പ�ായ�ിെല �ടിെവ� പ�തികൾ

4055 െ�ാ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 മ�ല�ിെല ��ി�റം പ�ായ�ിൽെ�� ��വൻ �ടിെവ�
പ�തിക�ം 2022-23 വാർഷിക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ണേഭാ�
സമിതികൾ�് ൈകമാ��തിനായി, 2022 േമയ് മാസം വെര ��ത
�വർ�ന�ൾ�ായി െചലവഴി�� �ക�് സാ�കരണം
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നൽകണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് ��ി�റം പ�ായ�് �സിഡ�് സമർ�ി�
നിേവദനം സംബ�ി�്  തേ�ശസ�യംഭരണ (എഫ്.എം) െസ�നിൽ നിലവി��
36/എഫ്.എം3/2022 ന�ർ ഫയലിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �വർ�ന െചല�കൾ�് സാ�കരണം നൽ��തിന് അടിയ�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഇേ�ാ േഷാ�ക�െട വാടക സബ്സിഡി

4056 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാേദശിക കാർഷിക വിപണികളിെല ഇേ�ാ േഷാ�കൾ�് 50 ശതമാനം �ക
മാ�േമ വാടക�ിഴിവായി പ�ായ�കൾ�് അ�വദി�ാൻ കഴി�ക��
എ�് നിർേദശി�� സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
കർഷക�െട വിപണി�ം വ�മാന�ം ഇ�ാതാ�ാൻ ഇടയാ�െമ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ൻ വർഷ�ളിെലേ�ാെല വാടകയിൽ 100 ശതമാനം കിഴിേവാ അെ��ിൽ ഒ�
ല�ം �പ പരിധിേയാ പരിഗണി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� േരാഗികൾ�� ധനസഹായം

4057 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡയാലിസിസി� വിേധയമാ�� �� േരാഗികൾ�് �തിമാസം 4000 �പ
ധനസഹായം നൽ��ത് സംബ�ി�് സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

വളർ��ഗ�ൾ�് ൈലസൻസ്

4058 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വളർ��ഗ�ൾ�് ൈലസൻസ് ഏർെ���ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) െത�വ് നാ��െട ആ�മണം �ലം പി� ��ികൾ�് വെര കടി ഏൽ��
സാഹചര��ിൽ ഇവെയ നിയ�ി�ാനായി ഇ�രം നാ��െട വ��ംകരണ�ം
�നരധിവാസ�ം സംബ�ി� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക

4059 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : 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, �ാമ വികസന വ��കൾ� കീഴിൽ പാല�ാട് ജി�യിെല
ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിൽ എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക ഒഴി�് കിട�െ��ം
ഇവ എവിെടെയ�ാമാണ് എ�തിെ��ം വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകൾ പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�് െച�ാ�തിെ� കാരണം
എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ തട�് െവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഒഴി�കൾ അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�് െച�വാൻ നിർേ�ശം
നൽ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിൽ പി.എസ്.സി. നിയമനം

4060 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിൽ, കഴി � 6 വർഷ�ിനിടയിൽ പി.എസ്.സി. �േഖന
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിൽ നിയമനം ലഭി� ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട എ�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിൽ, 2011-16 കാല�് പി.എസ്.സി. �േഖന തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��ിൽ എ� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നിയമനം നൽകിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ായ�്  വ��ിെല അസി��് െസ��റി ത�ിക

4061 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�്  വ��ിൽ എ� അസി��് െസ��റി ത�ികകളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അസി��് െസ��റി ത�ികകൾ നിലവിലി�ാ� �ാമ പ�ായ�കൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അസി��് െസ��റി ത�ിക ഇ�ാ� പ�ായ�കളിൽ ��ത ത�ിക
അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ� വ��കളിൽ െഹഡ് �ാർ�്, �നിയർ ���് അ�പാതം
നി�യി�ി���കാരം �ാമ പ�ായ�കളിൽ െഹഡ് �ാർ�്, �നിയർ
���് /അസി��് െസ��റി അ�പാതം നി�യി�് ത�ികകൾ
അ�വദി�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െപാ� സർ�ീസിെല ത�ികകൾ

4062 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസിെ� ഭാഗമായി നിലവിൽ വ� ത�ികകൾ
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത സർ�ീസിെ� ഭാഗമായി ഏെതാെ� ത�ികകളാണ് അപ്േ�ഡ്
െച��ത്; വിശദ വിവര�ൾ സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതി�െട ഏെതാെ� ത�ികകളിെല െ�ാേമാഷൻ സാധ�തയാണ്
വർ�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ായ�്  ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലംമാ�ം

4063 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�്  ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലംമാ��ി�ം നിയമന�ൾ���
മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം മാ��ിനാ�� െപാ�താൽ�ര�ം എ� വ�വ�യിൽ ഏെതാെ�
കാര��ൾ ഉൾെ��െമ�ം ഈ കാര��ൾ മാനദ��ളിൽ
ഉൾെ���േമാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�താൽ�ര�ം എ�തിൽെ��� കാര��ൾ െപാ��ലംമാ�
മാനദ��ളിൽ ഉൾെ���ിയിെ��ിൽ, ആയത് െത�ായി വ�ാഖ�ാനി�്
�ലം മാ�ം നട�വാൻ ഇടയാ�െമ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െ�ാേമാഷൻ നട�േ�ാൾ നിലവി�� ഒഴി�കളിൽ എ�െന നിയമനം
നൽകണെമ�് മാനദ��ളിൽ വ�വ� െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ സർ�ീസ്
സീനിേയാരി�ി കണ�ിെല��ണെമ� വ�വ� വ�േമാ;

(ഇ) കഴി� അ�് വർഷ�ിലധികമായി �ടർ�യായി േസവനമ�ഷ് ഠി� വ��
പ�ായ�് വ��ിന് കീഴി�� എ�ാ ഓഫീ�കളിേല�ം ജീവന�ാ�െട
േപര് വിവരം നൽ�േമാ; ഇവരിൽ ആർെ�തിെരെയ�ി�ം പരാതികൾ
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ സ�ീകരി� വ��തല നടപടി�െട വിശദവിവര�ൾ
നൽകാേമാ;

(എഫ് ) െപാ�താൽ�ര�മ�സരിേ�ാ മ�കാരണ�ളാേലാ മാനദ� �കാരമ�ാെത
ഒ� ഓഫീസിൽ അ�് വർഷം കഴി�വെര �ലംമാേ���േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ�്  പ�ായ�ക�െട �വർ�നം

4064 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാ�്  പ�ായ�ക�െട �വർ�നം ��തൽ
കാര��മമാ�ാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ�ാ�് പ�ായ�കൾ വഴി നൽ�� വ��ിഗത ആ��ല��ൾ കാലതാമസം
�ടാെത �ണേഭാ�ാവിന്  ലഭി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�
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വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

വികസന പരിശീലന േക��ളിെല ലക്ചറർ ത�ിക

4065 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമവികസന വ��ിെല വികസന പരിശീലന േക��ളിൽ േ�ാ�്
െഡവല�്െമ�് ഓഫീസർമാെര ലക്ചറർമാരായി നിയമി��േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) വികസന പരിശീലന േക��ളിെല ലക്ചറർമാർ�് േ�ാ�് െഡവലപ്െമ�്
ഓഫീസർ ത�ികയിേല�് മാ�ം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) സർ�ാർ ജീവന�ാരായ, വികസന പരിശീലന േക��ളിെല ലക്ചറർമാെര
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിന് ൈകമാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇത്
സംബ�ി�് ��ത ജീവന�ാേരാട് അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ഡി) േ�ാ�് െഡവലപ്െമ�് ഓഫീസർ ത�ിക�ം, വികസന പരിശീലന
േക��ളിെല ലക്ചറർ ത�ിക�ം മ��ൽ �ാൻ�ർ സാധ�മാ��
ത�ികകളാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

െപരി�ൽമ� മ�ല�ിൽ നട�ാ�ിയ പ�തികൾ

4066 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� അ�് വർഷ�ിനിെട �ാമവികസന വ��് െപരി�ൽമ�
മ�ല�ിൽ നട�ാ�ിയ വികസന പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�ം എ� �ക
ഇതിനായി െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

പ��ർ മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി

4067 �ീ. 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 മ�ല�ിൽ പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
നട�ിലാ�ിവ�� ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം അവ ഓേരാ�ിെ��ം
നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ���ികൾ സം�ാന
സർ�ാരിെ� േന�ത��ിൽ അവേലാകനം െച��തി�� സംവിധാനം
നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ, എം.എൽ.എ. മാെര �ടി ഉൾെ���ി
മ�ലാടി�ാന�ിേലാ ജി�ാ അടി�ാന�ിേലാ അവേലാകനം െച��തിന്
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

കാസർേകാട് ജി�യിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി �കാര�� േറാ�കൾ
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4068 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി �കാരം കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ എ� േറാ�കൾ
നിർ�ി�ി�െ�� വിവരം മ�ലം തിരി�്  ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട േപര്, നീളം, വീതി എ�ിവ അവ�െട ���ി
�ർ�ീകരി� വർഷം സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�െട പരിപാലന കാലാവധി എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡിൽ എ� ടൺ വെര ഭാര�� വാഹന�ൾ�ാണ് ഗതാഗത�ിന്
അ�മതി��െത�ം ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവ് എേ�ാഴാണ്
�റ�ിറ�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ; ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി �ഖാ�ിരം നിർ�ി�െ�� േറാ�കൾ തകർ�ാൽ
അതിന് കാരണം നിർ�ാണ�ിെല അപാകതയാേണാ അേതാ അധികഭാരം
വഹി�� ഗതാഗതമാേണാ എ�് കെ��ാൻ കഴി�േമാ; എ�ിൽ
എ�കാരെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭെയ ആ�നികീകരി�ാൻ നടപടി

4069 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ത് ര�ാംഘ�ം �കാരം തി�വന��രം നഗരസഭയിെല ഏെത�ാം
വാർ�കളിലാണ് സ�ീവേറജ് സംവിധാനം �ാപി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം നഗരസഭ പരിധിയി�� �ധാന േറാ �ക�െട
പരിപാലന�ി�� അർബൻ അേ�ാമേറഷൻ ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��ത
േറാ�കൾ�ി�വശ�ം �ടിെവ� വിതരണ ൈല�കൾ �ാപി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നഗരസഭ�െട േസാണൽ ഓഫീ�കൾ ആ�നിക രീതിയിലാ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം നഗരസഭാ പരിധിയി�� �ധാന േറാ�കൾ മാ�കാ
േറാ�കളാ�ി മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള റിയൽ എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ിയിെല പരാതികൾ തീർ�ാ�ൽ

4070 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള റിയൽ എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി (െററ) �ൻപാെക
സമർ�ി�െ��� പരാതികളിൽ സമയബ�ിതമായി തീർ�് കൽ�ി��േ�ാ;
നാളി�വെര ലഭി� പരാതികളിൽ എ� എ�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാൻ
ബാ�ി��്; ഏത് തീയതി �ത�� പരാതികളാണ് �ടി�ിക��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേതാറി�ി�് �ൻപാെക സമർ�ി�െ��� പരാതികൾ എ�
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സമയപരിധി��ിൽ തീർ�ാ�ണെമ�ാണ് വ�വ� െച�ി��ത്; ��ത
സമയപരിധി��ിൽ പരാതികൾ തീർ�ാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േഗാ�ീ പാല��െട പരിപാലനം

4071 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഗാ�ീ ദ�ീപ് വികസന അേതാറി�ി�െട കീഴി�� എറണാ�ളം-േബാൾഗാ�ി,
േബാൾഗാ�ി-വ�ാർപാടം, വ�ാർപാടം-ൈവ�ിൻ �ട�ിയ പാല��െട
േശാചനീയാവ� പരിഹരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയം സംബ�ി�് 31.03.2022-െല േഗാ�ീ ദ�ീപ് വികസന
അേതാറി�ി�െട 32-ാമത് ജനറൽ കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ ��ത പാല�ൾ
െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ൈകമാ��തിനായി എ�� തീ�മാനം
നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� ക�് സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

കില വികസന പരിശീലന േക�ം

4072 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ഇൻ�ി���് ഓഫ് േലാ�ൽ അ�ിനിേ�ഷൻ (കില) ജി�കളിൽ
പരിശീലന േക��ൾ �ട��തിന് താ�ര�പ�ം �ണി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത പരിശീലന േക��ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഈ േക���െട നട�ി�്
ഏത് വിധ�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിൽ വികസന പരിശീലന േക�ം ആരംഭി��തിന്
െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത പരിശീലന േക�ം െപ��ാ�ർ
മ�ല�ിൽ �ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വേ�ാളി ഗവ.�.പി.�ളിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

4073 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ��ക�െട നിർ�ാണ നിർ�ഹണ�ി�� എസ്.പി.വി.
ആയി �മതലെ���ിയ കില യിൽ ആവശ��ി�� �ാഫ് ഇ�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കില എസ്.പി.വി. ആയി നിർ�ാണ നിർ�ഹണം നട�� വേ�ാളി
ഗവ.�.പി.�ളിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ��ത
���ി എ�് �ർ�ിയാ�ാനാണ്  ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?
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അ�രിൽ എൈ�സ് ഔ�്േപാ�് �ാപി��തിന് നടപടി

4074 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ക�ം േകാേള�ക�ം േക�ീകരി�് ലഹരി മ��ിെ� വിതരണ�ം ഉപേഭാഗ�ം
��� കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെനതിെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�രിൽ ലഹരി മ��് വ�ാപനം തട��തിനായി എൈ�സ് ഔ�്േപാ�്
�ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മയ�മ��് വ�ാപനം തടയാൻ നടപടി

4075 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മയ�മ�നിെ� നിർ�ാണം, വിപണനം, ഉപേഭാഗം എ�ിവ
�ർ�മായി നിേരാധി�് മയ�മ��് വ�ാപന�ിെ� േവര��ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

���ഴി 5-ാം ��ിെല ക�് ഷാ�ക�െട റീ-െട�ർ നടപടി

4076 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം േറ�ിന് കീഴിെല ���ഴി 5-ാം ��ിെല ക�് േഷാ�കൾ ഒ�
വ��ി േലല�ിൽ എ��ി��െവ�ി�ം �ടർ�് ��ത േഷാ�കൾ
ഏെ���ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േഷാ�കൾ േലല�ിൽ എ�� വ��ി അവ �ടർ�് നട�വാൻ
താ�ര�മി� എ� കാര�ം സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േഷാ�കൾ േലല�ിെല�� കരാ�കാരൻ �ടർ�് അത് 
നട�ാതിരി�� സാഹചര��ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ന�മാ��
അവ� സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��ത േഷാ�കൾ അടിയ�ിരമായി റീ-െട�ർ െച��തിന് േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിൽ എെെ�സ് െക�ിടം

4077 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ എെെ�സ് വ��ിന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ
ഉേ�ശി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി��ം സ�ീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി���മായ നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷൻ താൽ�ാലിക സ�ീ�ർമാ�െട േവതനം

4078 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷൻ ഔ�് െല�കളിൽ താൽ�ാലികമായി േജാലി
െച�� സ�ീ�ർമാ�െട േവതനം വർ�ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദീകരി�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിെല ശ�ള പരി�രണം

4079 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ബിവേറജസ് (എം&എം) േകാർ�േറഷനിെല ജീവന�ാർ�്
അവസാനമായി ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ�ിയത് എ�ാെണ�ം സം�ാന
സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ശ�ളപരി�രണം നട�ി ദീർഘകാലമായി�ം
ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിെല ജീവന�ാർ�് ശ�ളപരി�രണം നട�ി
ഉ�രവ് നൽകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം അ��ാപകർ�ം നട�ിലാ�ിയ ശ�ളപരി�രണം,
സമാന രീതിയിൽ അേത തീയതി �ാബല��ിൽ േകാർ�േറഷനിൽ
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�് േകാർ�േറഷൻ
അധി�തർ സമർ�ി� അേപ�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) യഥാസമയം ശ�ള പരി�രണം നട�ാ�ത് �ലം ജിവന�ാർ അ�ഭവി��
സാ��ിക ��ി��കൾ പരിഹരി��തിനായി േകാർ�േറഷനിൽ എ��ം
േവഗം ശ�ളപരി�രണം നട�ി ഉ�രവ് നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് എക് ൈസസ് േകാം��്

4080 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് എക് ൈസസ് േകാം��് നിർ�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത േകാം��് എവിെടയാണ് നിർ�ി��െത�ം �മി�െട
ഉടമ�ാവകാശം ആർ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ എേ�ാഴാണ്
ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�ം ഭരണാ�മതി �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി െട�ർ െച�ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ എേ�ാഴാണ് െട�ർ
െച�െത�ം ���ി ഏെ��� കരാ�കാരൻ ആരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസർേഗാഡ് എക് ൈസസ് േകാം��് എേ�ാൾ യാഥാർ��മാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ അംഗീകരി� തീയതി: 05-07-2022
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െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

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)].




