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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2022 �ൺ 27, തി�ൾ

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--385]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 1 �തൽ 145 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 146 �തൽ 272 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 273 �തൽ 311 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 312 �തൽ 385 വെര

ചവറ െെട�ാനിയം-നീ�കര േദശീയ പാതയിൽ ഉ�ായ േറാഡപകട�ൾ

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

(എ) ചവറ െെട�ാനിയം ജംഗ്ഷൻ �തൽ നീ�കര പാലം വെര�� േദശീയ പാതയിൽ
ഈ വർഷം ഉ�ായ േറാഡപകട�ളിൽ പതി��് േപർ മരി�ക�ം ��തിലധികം
േപർ ��തരാവ�യിൽ കഴി�ക�ം െച�� എ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ടി �േദശ�് അപകട�ൾ �റ��തിന് അടിയ�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഓൺൈലൻ ഫയൽ അേന�ഷണം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല�ം മ� വിവിധ വ��കളിെല�ം ഓൺൈലൻ ഫയൽ
അേന�ഷണ�ി�� േസാ�് െവയർ െമാൈബൽ ��് ലി അ� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓൺൈലൻ ഫയ�ക�െട �ിതി അറി��തിനായി േസാ�് െവയർ െമാൈബൽ
��് ലി ആ��തി� എെ�ാെ� നടപടികൾ ആണ് സ�ീകരി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവർ��ാർ�� എംേ�ാെ��് െസൽ

3 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സർ�ാർ സർ�ീസിൽ പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം
പരിേശാധി��തിന് െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് ഉൾെ�െട�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിന് േവ�ി െപാ�ഭരണ വ��ി� കീഴിൽ �വർ�ി�ി��
എംേ�ാെ��് െസൽ - ബി നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് ഉ�രവ്
�കാരമാണ് നിർ�ലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസൽ ഏത് സാഹചര��ിലാണ് നിർ�ലാ�ിയെത�ം
നിർ�ലാ�ിയ��ലം സർ�ാരിന് എെ��ി�ം േന�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ���
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െസൽ �നഃ�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ

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

(എ) സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ െക�ി�ിട�� ഫയൽ തീർ�ാ�ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ േസവന�ൾ�� കാലതാമസം

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

(എ) ജന�ൾ�് ലഭിേ�� വിവിധ സർ�ാർ േസവന�ളിൽ നിലവി��
സ�ീർ�മായ നടപടി�മ�ൾ �ലം കാലതാമസം േനരി��ത് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ ല�കരി��തി�ം ജന��െട േസവകൻ എ� നിലയിൽ വിവിധ
സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ �േഖന ലഭിേ�� േസവന�ൾ ആവശ���വർ�്
ജീവന�ാർ വീ�കളിെല�ി നൽ��തി�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അനാവശ�കാലതാമസം വ��� ഉേദ�ാഗ�ർ�് എതിെര വ��തല നടപടി
സ�ീകരി�ാ�ം സമയബ�ിതമായി േസവന�ൾ ആവശ��ാർ�് ലഭി���്
എ�് ഉറ�് വ���തി�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

െക-െറയിൽ പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� െക-െറയിൽ പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���േമാ;

(ബി) പ�തി�ായി െചലവഴി�ാൻ ഉേ�ശി�� �ക എ�യാെണ�ം ഇത്
എ�കാരം കെ��െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി േക� െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി
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ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��ം
എ�ിനാണ് �ക െചലവാ�ിയത് എ��� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) പ�തി�ായി �ടിെയാഴി�ിേ��ി വ��വ�െട എ�ം, ഏെ��േ��
�ലവി�തി, �നരധിവാസ�ിന് െചലവഴിേ�� �ക എ�ിവ�െട
വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
നട�ിലാ�ി വ�� ���ിക�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഔേദ�ാഗിക വാഹന�ൾ�� ബഡ്ജ�് �ക

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം മ�ിമാർ, ഉേദ�ാഗ�ർ, ഗവർണർ
എ�ിവർ�ായി എ� ഔേദ�ാഗിക വാഹന�ൾ വാ�ി നൽകിയി��്;
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഔേദ�ാഗിക വാഹന�ൾ വാ��തിനായി ബഡ്ജ�ിൽ എ� �ക
വകയി��ിയി�� എ�ം അതിൽ എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��ം അ�വദി�
�കയിൽ ��തൽ �ക െചലവഴി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വർഷം ഇനി ഔേദ�ാഗിക വാഹന�ൾ വാ��തിന്
ആെര�ാം ആവശ�െ��ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

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

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

(എ) കാസർേഗാഡ് പി.എസ്.സി. ഓഫീസിന് �മി ലഭ�മായി�ം സ��ം െക�ിടം
ഇ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിന് സ��ം െക�ിടം നിർ�ി��തിന് നാളി�വെര എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിന് ആ�നിക െക�ിട സ��യം നിർ�ി��തിന് ഈ
സാ��ിക വർഷം ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല ഓൺൈലൻ േസവനം

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

(എ) സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല ഓൺൈലൻ േസവന സൗകര��ൾ �േത�കി�്
േസാ�് െവയർ സംവിധാന�ൾ പലേ�ാ�ം തകരാറിലാ����ലം േസവനം
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ലഭ�മാ�ാൻ വലിയ കാലതാമസ�ം തട���ം ഉ�ാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം തട��ൾ ഒഴിവാ��തി�ം ജന�ൾ�് കാലതാമസമി�ാെത
േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ സംവിധാന�ൾ ഒ��ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��ർ ന�മറി നിയമനം ലഭി� ഭി�േശഷി�ാ�െട നിയമനാംഗീകാരം

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

(എ) 2013-ൽ ��ർന�മററിയായി സർ�ാർ നിയമനം ലഭി�ത് എ�
ഭി�േശഷി�ാർ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട നിയമനം ഇേതവെര �ിരീകരി�െ��ി�ി�െയ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ലം അർഹമായ ശ�ള ആ��ല�േേമാ �േമാഷേനാ ഇവർ�്
ലഭി��ിെ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�െകാ�ാണ്
നിയമനാംഗീകാരം ൈവ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അടിയ�രമായി നിയമനാംഗീകാരം നൽ�വാൻ എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�
എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മി�വിവാഹ ദ�തിക�െട �ലം മാ�ം സംബ�ി�്

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

(എ) സർ�ാർ ജീവന�ാരായ മി�വിവാഹ ദ�തികൾ�് �ലം മാ��ിന് �േത�ക
പരിഗണന നൽ��േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

സർവീസ് ച�ം ലംഘി�് ��കരചന

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

(എ) സർവീസ് ച�ം ലംഘി�് ��കം എ�തിയതിന് വിജിലൻസ് �ൻ ഡയറ�ർ
േജ�ബ് േതാമസിെനതിെര �ിമിനൽ േക�ം വ��തല നടപടിക�ം സർ�ാർ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി�് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ച���െട�ം വ��ക�െട�ം അടി�ാന�ിലാണ് ഈ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ; ഇതിൻ �കാരം എെ�ാെ� ���ളാണ്
�ൻ വിജിലൻസ് ഡയറ�ർ െച�തായി കെ��ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമാന സ�ഭാവ�� മെ�ാ� രചനയായ അശ��ാമാവ് െവ�ം ഒ� ആന-�െട
രചയിതാ�ം നിലവിെല കായിക �വജനേ�മ െസ��റി�മായ എം.
ശിവശ�റിെനതിെര സർ�ാർ ഏെത�ി�ം ച��ൾ �കാര�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(ഡി) ��ക രചന�മായി ബ�െ��് എം. ശിവശ�ർ ഏെത�ി�ം തര�ി�� �ൻ�ർ
അ�മതി സർ�ാരിൽ നി�ം േനടിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ടിയാൾെ�തിരായി
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാതി��തി�� കാരണ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േജ�ബ് േതാമസിെനതിെര ശി�ാ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന്
അടി�ാനമാ�ിയി�� ച��ൾ എം. ശിവശ�റിെ� കാര��ിൽ
ബാധകമാെണ�് ക���േ�ാ; എ�ിൽ ഈ ര� േക�ക�ം ൈകകാര�ം
െച��തിൽ ഉ�ായി�� ൈവ���ം ഇ�ാതാ��തിന് സർ�ാർ എെ�ാെ�
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�ം; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �ബായ് സ�ർശനം

14 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര �ഖ�മ�ി എ� തവണ �ബായ് സ�ർശി�ി��്; ഓേരാ
യാ��െട�ം ഉേ�ശ�ം എ�ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ബായ് സ�ർശന�ി�ം �ഖ�മ�ി പെ��� പരിപാടികൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2016-െല �ബായ് യാ��െട സമയ�് �ഖ�മ�ി എ��ാൻ മറ� ബാേഗജ്
പി�ീട് �.എ.ഇ. േകാൺ�േല�ിെല നയത� �തിനിധി�െട ൈകവശം
�ബായിൽ എ�ി�് നൽകിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��ത ബാേഗജിൽ കറൻസി കട�ിെയ� സ�ർ��ട�് േകസ്
�തി�െട െവളിെ���ൽ വ�താപരമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�തികൾ നട�ാ�ാ�� കാലതാമസം

15 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ �കടന പ�ികയിൽ ഉറ� നൽകിയി�� പ�തികൾ േക�
സർ�ാരിെ� വിേവചനം െകാ�ം ചില ശ�ിക�െട ഇടെപടൽ െകാ�ം
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ാ� സാഹചര�ം
നിലനിൽ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ േക� ഭരണസഖ� അ��ലക�ികൾ ഭരി��
സം�ാന�ളിൽ സമാന രീതിയി�� �ഹത് പ�തികൾ അ�വദി�ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(സി) ഇ�ര�ിൽ രാ�ീയ വ�ത�ാസ�ിെ� േപരിൽ ജേനാപകാര�ദമായ സിൽവർ
െെലൻ േപാ�� പ�തികൾ�് ചിലർ തട�ം നിൽ��തിെനതിെര�ം
ജന�ൾ�് നൽകിയി�� വാ�ാന�ൾ ഏത് �തിസ�ിെയ അതിജീവി�ം
�ർ�ീകരി��തിനാ�ം നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സംര�ണ ഭി�ി നിർ�ി��തി�� നടപടി

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

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല േപാലീസ് േ�ഷേനാട് േചർ�് നിൽ��
വീടിെ� ഭി�ി ഇടി�് അപകടകരമായ അവ�യിലായത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; അപകടകരമായ ��ത �ല�് അ�� മഴ�് �ൻപ്
സംര�ണ ഭി�ി നി ർ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഉെ�യിനിെല വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർപഠനം

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

(എ) ഉെ�യിനിൽ െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് േചർ�ി�� മലയാളി
വിദ�ാ ർ�ിക�െട �ടർപഠന�ിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി�� നിയമനം

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

(എ) 2016 േമയ് �തൽ 2022 �ൺ വെര എ� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് പി.എസ്.സി. വഴി
നിയമന ശിപാർശ നൽകിയി��്; സം�ാന, ജി� തല�ിൽ എ� നിയമന�ൾ
��ത കാലയളവിൽ നട�ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ��ി പാേ�ജ്

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

(എ) ഇ��ി ജി��െട സമ� േമഖലകളി��� വികസനം ഉറ�് വ���തിനായി
�ഖ�ാപി�ി�� ഇ��ി പാേ��മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പ�െട പാേ�ജാണ് ഇ�മായി ബ�െ��് �ഖ�ാപി�ി��ത്;
നാളി�വെര എ� �പ അ�വദിെ��ം എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��ം
അറിയി�േമാ ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ അ�വദി� വിവിധ പ�തികൾ



7 of 119

20 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േകാ�ി
നിേയാജകമ�ല�ിൽ അ�വദി� വിവിധ പ�തിക�െട േപര്, �ക എ�ീ
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളിൽ നിർ�ാണം ആരംഭി�വ�െട�ം മ��വ�െട�ം
നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് പാേ�ജ് �ടർ നടപടികൾ

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

(എ) 2021-ൽ 7000 േകാടി �പ�െട വയനാട് പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�തി� േശഷം
ഇ�മായി ബ�െ��് ഇേതവെര എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിൽ അഭി�ഖീകരി�� തട��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത തട��ൾ പരിഹരി�ാൻ ഇ�വെര
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാേ�ജ് സമയബ�ിതമായി നട�ാ��തി�േവ� അടിയ�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

22 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� മാേവലി�ര മ�ല�ിെല
പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിൽ �ർ�ിയാ�ാ�� ���ികൾ അടിയ�രമായി
�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഉ��ൻേചാല നിേയാജകമ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

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

(എ) ഉ��ൻേചാല നിേയാജകമ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� ഓേരാ പ�തിക�ം ഏത്
ഘ��ിലാണ് എ� എ�ം �ർ�ിയാ�ിയി��് െടൻഡർ നടപടികളിൽ
ഇരി��വ എ� എ�ിവ സംബ�ി�് വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) േമൽ �വർ�ി�െട �ർ�ീകരണ�ിനായി അ�വദി� �ക എ�യാണ്;
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വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ അ�വദി��ം എ�ാൽ നാളി�വെര
ആരംഭി�ാ��മായ പ�തികൾ അടിയ�രമായി
�ർ�ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ാ��ഴ-േപാതീ�ാട് േറാഡ് വികസന പ�തി

24 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തിയിൽ ഉൾെ�� വ�ാ��ഴ-േപാതീ�ാട് േറാഡ്
വികസന പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദമായ പ�തി േരഖ സർ�ാരിൽ ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിൽ ഏെത�ി�ം തര�ി��
തട���േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ, ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിനായി സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

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

(ബി) ഏെത�ാം ���ികൾ�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�ം ���ിക�െട
നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല �നർനിർ�ാണ പ�തികൾ

26 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തി�െട ര�ാംഘ��ിൽ ഉൾെ�� േകാ�ി
നിേയാജക മ�ല�ിെല സീത�ഴി-��നാഗ�ൻമ�്, െകാ�ം��്-
പറയൻേകാട്-മ��ിൽ�ടി, ��ിട-വ�ം��ിൽ എ�ീ ���ികൾ എ�േ��്
ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) െന�ാറ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ിയ പ�തികൾ
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�ട���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ എ�േ��് �ട�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം പ�തിക�െട ���ികൾ ആരംഭി�് എ�േ��്
�ർ�ീകരി�ാനാണ് നിർേ�ശം നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െകാ���ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

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

(എ) റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െകാ���ർ നിേയാജക
മ�ല�ിൽ അ�വദി� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിൽ �ർ�ീകരി�വ ഏെതാെ�യാെണ�ം ബാ�ി��വ�െട
നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

��ിര വികസനം

29 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) രാജ�െ� ഇതര സം�ാന�െള പി�ിലാ�ി നീതി ആേയാഗിെ�
വിലയി��ൽ �കാരം ��ിരവികസന ല���ൾ ൈകവരി��തിൽ
�ടർ�യായി ��ാം തവണ�ം സം�ാനെ� ഒ�ാം �ാന�്
എ�ി��തിന് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാം;

(ബി) നീതി ആേയാഗ് 2021-െല ആേരാഗ� �ചികയിൽ േകരളം മിക� �വർ�ന�ൾ
നട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം േമഖലയിെല
�വർ�ന�െള അടി�ാനമാ�ിയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നാഷണൽ മൾ�ി ഡയമൻഷണൽ േപാവർ�ി സംബ�ി�് വിവിധ
സം�ാന�ളിെല േബസ് ൈലൻ റിേ�ാർ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല മൾ�ി ഡയമൻഷണൽ േപാവർ�ി രാജ�െ� ഏ��ം �റ�
ശതമാന�ിൽ എ�ി��തിന് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗൺസിലിെല നിയമനം

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

(എ) േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗൺസിലി� കീഴിൽ �വർ�ി��
�ാപന�ളിൽ അ�വദി�െ�� ത�ികക�െട എ��ം നിലവിൽ േസവനം
അ��ി�� ജീവന�ാ�െട എ��ം ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ത�ികകളിേല�� നിയമന രീതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കൗൺസിലിെ� കീഴി�� �ാപന�ളിൽ െ�ഷ�ൽ �ൾ
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ െ�ഷ�ൽ �ൾ നട�ിലാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാർബൺ ന��ൽ പ�തി

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

(എ) സം�ാനെ� കാർബൺ ന��ൽ ആ��തി�� കർ� പ�തി�െട ഭാഗമായി
10/11/2021-െല ജി.ഒ.(ആർ.�ി.) 81/2021/ഇ.എൻ.വി.�ി. ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ്
�കാരം �പീകരി�ി�� വർ�ിംഗ് ��ിെ� നിർേ�ശാ�സരണം കാർബൺ
ബഹിർഗമനം �റ��തി�� കർ�പ�തി സംബ�ി� നിർേ�ശ�ൾ
ഏെത�ാം വ��കൾ സമർ�ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന �ാൻ

32 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2011-െല തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��ി േക� പരി�ിതി
മ�ാലയം 2019-ൽ �റെ��വി� വി�ാപന�ിെല വ�വ�ക�െട
അടി�ാന�ിൽ സം�ാന സർ�ാർ ത�ാറാ�ി നൽകിയ തീരേദശ
പരിപാലന �ാൻ സംബ�ി�് േക� മ�ാലയം എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാൺ സംബ�ി�് സം�ാന�ിെ� താൽപര��ൾ
സംര�ി��തിന് എെ��ാം ഇള�കളാണ് േക� മ�ാലയം
അംഗീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന �ാൻ

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

(എ) േക� സർ�ാർ �റെ��വി� 2019-െല തീരേദശ പരിപാലന വി�ാപന
�കാര�� തീരേദശ പരിപാലന �ാൻ ത�ാറാ�ി േക� പരി�ിതി-വനം-
കാലാവ� വ�തിയാന മ�ാലയ�ിന് അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എ.എസ്. �ീം-I ൽ വയ�ിളവ്

34 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്.-ൽ ഉൾെ�ടാ� വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�് �ീം-II ൽ
അവസരം ലഭി�ാ�ത് പരിഗണി�് ��ത ഉേദ�ാഗ�ർ�് �ീം-I ൽ
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അേപ�ി�ാ�� വയ�് െപാ� വിഭാഗ�ിന് നാൽ��ിയ�ം സംവരണ
വിഭാഗ�ൾ�് നാ��ിെയ�ം ആയി ഉയർ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�്

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

(എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര പാല�ാട് ജി�യിെല എ� പ�ികവർ�
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ാണ് െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് വഴി വിവിധ വ��കളിൽ
പി.എസ്.സി. നിയമനം നൽകിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിൽ വിവിധ വ��കളിേല�് െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് �േഖന നിയമനം
നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി ഓഫീസർ ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

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

(എ) �ഷി ഓഫീസർ ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി. നട�ിയ പരീ��െട
അടി�ാന�ിൽ (കാ�ഗറി ന�ർ - 475/2020) ��� പ�ിക
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ �ഷി ഓഫീസർ ത�ിക�െട എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.യിൽ
റിേ�ാർ�് െച�െ��ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഭി�േശഷി ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�്

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

(എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര എ� ഭി�േശഷി ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ാണ് െ�ഷ�ൽ
റി��്െമ�് വഴി വിവിധ വ��കളിൽ പി.എസ്.സി. നിയമനം
നൽകിയി��െത�് ജി� തിരി�് വ��ടി�ാന�ി�� വിവര�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തായി വിവിധ വ��കളിേല�് പി.എസ്.സി. െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് �േഖന
ഭി�േശഷി ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നിയമനം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എയ്ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക നിയമന�ൾ�് ഭി�േശഷി
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് �േത�ക പരിഗണന നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

നിയമനം നട�ാ� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�കൾ

38 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) �ൻ സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാലയളവിൽ പി.എസ്.സി.
ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�കളിൽ ആർ�ം നിയമനം നൽകാ� റാ�്
ലി�ക�േ�ാ; എ�ിൽ റാ�് ലി�ിെ� േപര്, വ��്, ലി�് നിലവിൽ വ�
തീയതി, റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ�� ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട എ�ം എ�ിവ
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിൽെ�� ത�ിക�് എ� ഒഴി�കളാണ് ബ�െ�� വ��്
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി��ത്; റാ�് ലി�് തിരി�� വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��് വർഷം കഴി� എ� റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി സർ�ാർ
നിർേ�ശ�കാരം നീ�ിയി��്; എ� �ാവശ�ം നീ�ി; ��ത റാ�് ലി�കളിൽ
കാലാവധി നീ��തിന് ��് എ� നിയമന�ൾ നട�; കാലാവധി നീ�ിയതി�
േശഷം എ� നിയമന�ൾ നട�; റാ�് ലി�് തിരി�� വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�െട േജാലി സമയെ� �കടനം

39 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�് പി�ണ അറിയി�െകാ�് െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാർ േജാലി
സമയ�് �കടനം നട�ിയത് സർ�ാർ ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിൽ പ�ിങ് �േഖന ഹാജർ േരഖെ���ിയ േശഷം �റ�േപായി
�കടനം നട��തിന് ജീവന�ാർ�് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ ; ഇ�കാരം �റ�േപായവർ പ�് െച�േശഷമാേണാ ഓഫീസ്
വി�േപായി��ത്; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) അ�മതി �ടാെതയാണ് ഇ�കാരം �കടനം നട�ിയെത�ിൽ ��ത
ജീവന�ാർെ�തിെര എെ��ി�ം ശി�ാ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ��കം �സി�ീകരി�ാ�ളള അ�മതി

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

(എ) സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ��കം എ�തി �സി�ീകരി��തിന് സർ�ാരിെ�
അ�മതി ആവശ��േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�് �റെ��വി�ി��
മാർഗനിർേദശ��െട�ം ഉ�ര�ക�െട�ം പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �ൻ �ിൻസി�ൽ െസ��റി ��കം എ�തി �സി�ീകരി�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇതിന് സർ�ാർ അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ; അ�മതി
ലഭി�ാെതയാണ് ��കം �സി�ീകരി�െത�ിൽ ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദീകരി�േമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ പി.എസ്.സി നിയമനം

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

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ നിയമന�ൾ ഇനി�ം
പി.എസ്.സി.-�് വിടാ��വ�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� കാരണ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല നിയമന�ൾ�ായി െ�ഷ�ൽ �ൾ
ത�ാറാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ; െ�ഷ�ൽ �ൾ ത�ാറാ�ിയി�ിെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ; എ�േ��് ത�ാറാ�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ �ൾ ത�ാറാ��ത് വെര�� നിയമന�ൾ ഇേ�ാൾ
ഏതടി�ാന�ിലാണ് നട��ത്; കരാർ, താ�ാലിക, ദിവസ േവതന
അടി�ാന�ിൽ നിയമി�െ���വെര �ിരെ���� നിലപാട്
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�െന�� നിയമന�ളിൽ സംവരണം പാലി�ി�േ�ാ; നാളി�വെര വിവിധ
�ാപന�ളിൽ എ� ത�ികയിൽ താൽ�ാലിക നിയമനം നട�ിെയ�ം
അവെര �ിരെ���ിേയാ എ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�രം നിയമന�ളിൽ പിേ�ാ�, എസ്.സി/എസ്.ടി. സംവരണം �ത�മായി
പാലി�ി�േ�ാ; ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� ശതമാനമാണ് നിയമനം
നൽകിയി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വിവിധ വ��കളിെല അധിക ത�ികകൾ

42 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഗവ. െസ�േ�റിയ�ിൽ ഉൾെ�െട വിവിധ വ��കളിൽ േജാലിഭാരം അ�സരി�്
ത�ികകൾ �മീകരി�വാ�ം അധിക ത�ിക കെ��ി ജീവന�ാെര
�നർവിന�സി�ാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി�
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ വ��കളി�ം ഗവ. െസ��റിമാർ അധ��നാ�ളള സമിതി പഠനം നട�ി
അധിക ത�ികകൾ കെ��ാൻ ചീഫ് െസ��റി തല�ിൽ നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാ; ഇ�കാരം െസ��റിതല സമിതികൾ കെ��� അധിക
ത�ികകൾ �ന�മീകരി��തിന് �ൻപ് സർ�ീസ് സംഘടനക�മായി ചർ�
നട�ാ�ം അവ�െട അഭി�ായം �ടി കണ�ിെല��് �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ�ം ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��് ഇ�വെര പഠനം നട�ി സമർ�ി�
റിേ�ാർ�കളിൽ ��തലായി ത�ികകൾ അ�വദി�ണെമ�് ശിപാർശ
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം വ��കളിൽ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) േ�ഷനറി വ��ിെ� �വർ�നം വി�ലെ���ാൻ �തിയ ചില ത�ികകൾ
�ടി അ�വദി�ണെമ� ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��ിെ� േ�ഷനറി
വ��മായി ബ�െ�� വർ�്�ഡി റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശയിൻേമൽ എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) േ�ഷനറി വ��ിെല േമഖലാ ഓഫീ�കൾ നിർ�ലാ�ാ�ം ത�ികകൾ
െവ�ി�റ�ാ�ം വ��് െസ��റിെയ അധികാരെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
സംബ�ി� ഉ�രവിെ��ം മിനിട്സിെ��ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഗേവഷണ ബി�ദം േനടിയവ�െട അ�ർ വ��് �ലംമാ�ം

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

(എ) സർ�ാർ വ��കളിെല മിനി�ീരിയൽ വിഭാഗം ജീവന�ാരിൽ പിഎ�്.ഡി.
ബി�ദം കര�മാ�ിയി��വർ�് േയാഗ�ത�് അ�സരി�് �ാന�യ�ം
നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഗേവഷണ ബി�ദം �ർ�ിയാ�ിയവർ സർ�ാർ വ��കളിൽ അവർ�്
അ�േയാജ�മ�ാ� േസവനം അ��ി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ അവരവർ�് ഉത��
രീതിയിൽ അ�ർ വ��് �ലംമാ�ം നൽ��ത് പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവർ�് ഹയർ െസ��റി േപാ�� വ��കളിേല�് അ�ർ വ��് �ലംമാ�ം
ലഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) സർ�ാർ സർവീസിെല ആ�ിത നിയമന�ിെ� നടപടി�മ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ; നിയമനം നൽ��തിന് കാലപരിധി ഉേ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അഴീേ�ാട് മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ േസവനം

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

(എ) അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ േസവനം നിലവിൽ ഏെത�ാം
�ല�ളി�ം ഓഫീ�കളി�ം ലഭ�മായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിൽ എവിെടെയാെ�യാണ് ��തായി െക-േഫാൺ േസവനം
ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക-േഫാൺ പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് എ� സർ�ാർ �ാപന�ൾ�് ഇതിേനാടകം െക-േഫാൺ
പ�തിയി�െട കണ�ൻ നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ഇ�ര�ിൽ െക-േഫാൺ കണ�ൻ നൽകിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) സ�കാര� �ാേദശിക േകബിൾ െന�് വർ�് സംവിധാന�ി�െടയാേണാ
സം�ാനെ� വീ�കളിൽ െക-േഫാൺ കണ�ൻ എ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.ടി. വികസനം

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

(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷം എ� േകാടി �പ�െട ഐ.ടി. ഹാർഡ് െവയർ
ഉ�ാദനമാണ് സം�ാന�് നട�ത്;

(ബി) 2025-26 ആ�േ�ാേഴ�ം ഇത് എ� േകാടി �പയായി ഉയർ�ാനാണ്
ല��മി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� സ�കാര� ഐ.ടി. പാർ�കെള േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ �തനമായ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഐ.ടി. േമഖലയിൽ രാജ�െ� �ൻനിര സം�ാനമായി േകരളെ�
മാ�ിെയ��വാ�ം സം�ാനെ� ഐ.ടി. പാർ�കളിെല അടി�ാന സൗകര�ം
പരമാവധി വികസി�ി�വാ�മായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവിൽ സം�ാനെ� ഐ.ടി. സംരംഭകർ എ�െയ�ം ഐ.ടി, ഐ.ടി.
അ�ബ� േമഖലയിെല ജീവന�ാ�െട�ം െതാഴിലാളിക�െട�ം എ�ം
എ�െയ�ം ഇവ�െട േ�മം ഉറ�വ��ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല െക-േഫാൺ പ�തി

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

(എ) െക-േഫാൺ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒപ്�ി�ൽ �ൗ�് വയർ �ാപി��
���ി ഇ��ി ജി�യിെല ��വൻ പ�ായ�കളി�ം �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി �ർ�ീകരി�ാ� പ�ായ�കൾ ഏെതാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജന�ൾ�് െക-േഫാൺ ലഭി��തിനായി അേപ�
സമർ�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ടി. ഇടനാഴികൾ

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

(എ) വിവരസാേ�തിക േമഖലയിൽ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് േദശീയപാത
66 ന് സമാ�രമായി ഐ.ടി ഇടനാഴികൾ �ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ബി) എ�ിൽ ഇവ എവിെടെയാെ�യാണ് �ാപി��െത�ം ഏത് തര�ി��
നിർ�ാണ �വർ�ന�ളാണ് നട�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.ടി. ഇടനാഴിക�െട �വർ�നം വിശദമാ�േമാ; ഇതി�െട വിവരസാേ�തിക
രംഗ�് എെ�ാെ� േന��ൾ ൈകവരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) ഐ.ടി. ഇടനാഴികൾ �ാപി��തിനാ�� �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല അ�യ േക��ൾ

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

(എ) ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� അ�യ േക����്; ഇതിൽ ആധാർ
േസവന�ൾ നൽകാ� അ�യ േക���െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജന�ൾ�് ��തൽ േസവന�ൾ ആവശ��� �േദശ�ളിൽ ��തൽ അ�യ
േക��ൾ അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക-േഫാൺ പ�തിയിെല നിയമനം

51 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർ��ട�് േകസ് �തി�െട 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?

എം.എൽ.എ.-മാർ�് ഇ-ഓഫീസ് േലാഗിൻ

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

(എ) ഇ-ഓഫീസ് േസാ�് െവയറിെല നവീകരണ�ിെ� ഫലമായി സി�ിസൺ
േപാർ�ൽ പലേ�ാ�ം �വർ�നരഹിതമാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത
േപാർ�ലിെ� േവഗത വർ�ി�ി�് കാര��മത�ം �താര�ത�ം ഉറ�വ��ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഫയ�ക�െട �േരാഗതി നിരീ�ി��തിന് ഇ-ഓഫീസിൽ എം.എൽ.എ.-മാർ�്
േലാഗിൻ സംവിധാനം ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഐ.ടി. വ��ിന് ലഭി� G220400507/CMO ന�ർ
അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ-ഓഫീസിൽ എം.എൽ.എ. മാർ�് േലാഗിൻ സംവിധാനം നൽകാ��ിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?
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േകരള �ാർ��് മിഷൻ

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

(എ) ജി.എസ്.ഇ.ആർ സർേവ �കാരം �ാർ��് ഇേ�ാസി��ിൽ ഏഷ�യിൽ
ഒ�ാമതായി േകരളെ� കെ��ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ േകരള �ാർ��്
മിഷൻ ��തൽ പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) �ാർ��് മിഷൻ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

സി-ഡി�ിെ� �വർ�നം

54 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സി-ഡി�ിെല വീഡിേയാ ക��ണിേ�ഷൻ, ഒ�ി�ൽ ഇേമജ് േ�ാസ�ിംഗ്, ഇ-
ഗേവണൻസ് ഇം�ിെമേ�ഷൻ, ഡിജി�ൈലേസഷൻ, െടേ�ാളജി എ�്�ൻഷൻ,
ഇൻഫർമാ�ി�്, െവബ്  സർവീസസ്, ക��ണിേ�ഷൻ േകാ�് എ�ീ വിഭാഗ�ൾ
കായം�ളം, എറണാ�ളം, ക�ർ �ാേദശിക േക��ളിൽ 2016-17, 2017-18, 2018-
19, 2019-20, 2020-21 വർഷ�ളിൽ നട�ിയ േ�ാജ�ക�െട വരവ്-െചലവ്
കണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സി-ഡി�ിൽ 2016 ഏ�ിൽ 1 �തൽ 2022 മാർ�് 31 വെര �ടർ�യായി ന�ം
വ��ിയി�� വിഭാഗ�ൾ ഏെതാെ�യാണ്; �വർ�ന ന�ം വ���
വിഭാഗ��െട �വർ�നം െമ�െ���ാൻ കർ�പ�തി ആവി�രി�് സമയ
ബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാൻ സി-ഡി�ിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) �ാൻ ഫ�ായി സി-ഡി�ിന് 2016-17 �തൽ 2020-21 വെര ഓേരാ വർഷ�ം എ�
�ക ലഭി�ി��്;

(ഡി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ െട�ർ നടപടി �മ�ൾ പാലി�ാെത സി-
ഡി�ിൽ പ� ല�ം �പ�് �കളി�� എ� പർേ�സ്/വർ�് ഓർഡ�കൾ
നൽകിയി��്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഇ) ഈവിധം �മവി�� പർേ�സ് നട�ിയവർെ�തിെര നടപടിെയ��ാൻ
നിർേ�ശം നൽ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

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

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ േസവനം നിലവിൽ ഏെത�ാം
�ല�ളി�ം ഓഫീ�കളി�ം നൽകിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ പ�തി നട�ിലാ���മായി ബ�െ�� േകബിൾ
�ംഖല �ാപി�� നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ിെല ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി �റ� മലേയാര-ആദിവാസി
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േമഖലകളിൽ ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് �ൻഗണന നൽ�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

എൻ.സി.സി. നാഷണൽ െ�യിനിംഗ് െസ�ർ നിർ�ാണം

56 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൻ.സി.സി. േകഡ�കൾ�ായി ��നാ�ിൽ കിട�റയിൽ �ാപി��
നാഷണൽ െ�യിനിംഗ് െസ�ർ നിർ�ാണ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;
ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകസ് നിലവി�െ��ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ ൈകമാ�ം െച� �മിയിൽ െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ� നിർ�ാണം സമയ
ബ�ിതമായി �ർ�ികരി��തിന് എെ��ി�ം തട��ൾ ഉെ��ിൽ
ബ�െ��വ�മായി ചർ� നട�ി പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െ�യിനിംഗ് െസ�ർ യാഥാർഥ�മാ��േതാെട ��നാ�ിെല ജന�ൾ�ം
രാജ��ി�ം എെ��ാം �ണ�ളാണ് ലഭി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െ�യിനിങ് െസ�റിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എ�േ��്
ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�� ധനസഹായം

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയിൽ നി�് എ� �പ�െട ധനസഹായം എ� േപർ�ായി വിതരണം
െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഡാ��െട െമ ഡി�ൽ സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ എ� കാലയളവ്
കഴി�ാണ് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി��
ധനസഹായ�ിനായി വീ�ം അേപ�ി�ാനാ�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് അേപ�ി�ാ�� േഫാറം ���ിയതിനാൽ പഴയ
േഫാറം ഏ� കാലയളവ് വെര ഉപേയാഗി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽനി�� ആ��ല�ം

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

(എ) 2016 േമയ് �തൽ 2022 ജ�വരി വെര�� കാലയളവിൽ �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസനിധി വഴി എ� േപർ�് ആ��ല�ം നൽകി; െമാ�ം എ� േകാടി
�പ ഈ ഇന�ിൽ െചലവഴിെ�� വിവരം നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽനി�� ചികി� സഹായം

59 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയിൽ നി�് ചികി� ആവശ��ിനായി മാ�ം എ� �പ
അ�വദി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽനി�� സഹായം

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

(എ) ഇ�ഴി� ഒ� വർഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം
സാ��ിക സഹായമായി എ� �പ കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ അ�വദി�ി��്;
ആയതിെ� താ��് തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക-െറയിൽ പ�തി

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

(എ) െക-െറയിൽ പ�തി�ായി �ലേമെ����തിന് നി�യി�ി��
അർ�നാധികാരി ആരാണ്; അർ�നാധികാരിെയ നി�യി�െകാ��
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; പ�തി�ായി �ലേമെ����തിന് സർേ�
ക�കൾ �ാപി�ാൻ അധികാര��ത് ആർെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി �ലേമെ���േ�ാൾ ആെക എ� ��ംബ�ൾ�ാണ്
വീട് �ർ�മാ�ം ന�െ���ത്; ഇ� വഴി എ� േപെര �ടിെയാഴി�ിേ��ി
വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നാളി�വെര�� എ�ാ �മിേയെ���ൽ പ�തികളി�ം
സമയബ�ിതമായി ന�പരിഹാരം വിതരണം െച�ി�േ�ാ; ഇനി ഏെത�ാം
പ�തികളിലാണ് ന�പരിഹാരം നൽകാൻ ബാ�ി��ത്; എ� േപർ�് എ�
�പ�െട ന�പരിഹാരം നൽകാൻ അവേശഷി���്;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി �മിേയെ���് വി�ാപനം െച� തീയതികൾ
അറിയി�േമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

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

(എ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി ഇ�വെര നട�ിയ
�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം
���ി തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക െചലവഴി�ത് ഏത് ഫ�ിൽ നി�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏർെ���ിയി��
സ�ീകരണ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; എ� ഓഫീ�കൾ
�റ�ി�െ��ം അ�വദി�ി�� ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം
ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ നിലവിൽ ഉേദ�ാഗ��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓഫീ�ക�െട �വർ�ന�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െട ശ�ള�ി�ം ഓേരാ
മാസ�ം ആവശ�മായി വ�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�ായി ഏെ���ാ�േ�ശി�� �മി�െട�ം
െക�ിട�ളട�ം വിശദ വിവര�ൾ വിേ�ജ് തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�് േക� സർ�ാർ അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; േക�ാ�മതി ഇെ��ിൽ പ�തി നട�ാ�ാൻ കഴി�േമാ
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) ��ത പ�തി�് അ�മതി ആവശ�െ��് സം�ാന സർ�ാർ േക�
സർ�ാരിന് ക�് അയ�ി�േ�ാ; അവ�് മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ; ആയതിെ�
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കേനാലി കനാൽ നവീകരണം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് കേനാലി കനാൽ നവീകരി�് കനാൽ സി�ി പ�തി
നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് േകാര�ഴ �തൽ ക�ായി�ഴ വെര�� ഭാഗ�ളിൽ ഏെ����
�മി�െട വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

വടകര-മാഹി കനാൽ ���ി

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

(എ) വിവിധ ഘ��ളിലായി നട�� വടകര-മാഹി കനാൽ ���ി�െട നിലവിെല
അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല ���ികൾ കരാർ സമയ�മം പാലി�ാേണാ നട�വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ; വിവിധ ഘ��ളിെല ���ി ഏെ��� ഏജൻസിക�െട
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ���ി�െട ��ാം റീ�ിെല നിർ�ാണ�ിനായി സമർ�ി� േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്
അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിവിധ ഘ��ളിെല ���ികൾ ഏെതാെ� സമയ�ാണ്  �ർ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ി അഴി�ഖെ� തീരേദശ ൈഹേവ നിർ�ാണം

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

(എ) ൈവ�ിനി�െട�ം െകാ�ിയി�െട�ം കട�േപാ�� സം�ാന�ിെ� ബ ൃഹദ്
പ�തിയായ തീരേദശ ൈഹേവ െകാ�ി അഴി�ഖ�് �റിയെ�ടാതിരി�ാൻ
ബദൽമാർ��ൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവ�ിേന�ം െകാ�ിേയ�ം ബ�ി�ി�െകാ�് െകാ�ി അഴി�ഖ�് 2.5 കി.മീ.
നീള�ിൽ �ഗർഭ ടണേലാ എലിേവ�ഡ് ൈഹേവേയാ നിർ�ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സാധ�താപഠനം നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ആവശ��ൾ ഉ�യി�െകാ�് �ഖ�മ�ി�് സമർ�ി� ക�ിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാരിെ� വാർഷികാേഘാഷം

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

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� വാർഷികാേഘാഷേ�ാട�ബ�ി�് സം�ാന�് �ദർശന
വിപണന േമളകൾ നട�ിയി� േ�ാ; എ�ിൽ എവിെടെയ�ാം;

(ബി) ക�ർ ജി�യിെല േമള എ�ാണ് ആരംഭി�ത്; മ�് �ല�ളിൽ നി�ം
വ�ത��മായി േമള േനരേ� ആരംഭി�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സർ�ാരിെ� വാർഷികാേഘാഷ�ിനായി എ� �ക െചലവഴി�; ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ?

സർ�ാരിെ� ഒ�ാം വാർഷികാേഘാഷം

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

(എ) സർ�ാരിെ� ഒ�ാം വാർഷികാേഘാഷ�ിെ� ഭാഗമായി ജി�കളിൽ
സംഘടി�ി� പരിപാടികൾ എെ��ാം; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക ചിലവഴി�ി��് എ�തിെ� ജി� തിരി�� വിശദമായ
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

�വാസികൾ�� സഹായ പ�തികൾ

68 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ �ടർ�് െതാഴിൽ ന�െ��് മട�ി വ� �വാസികൾ�്
സഹായകരമായി സം�ാന സർ�ാർ ഏെത�ി�ം പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �വാസികൾ�ായി പ�തികൾ നട�ിലാ��തി�� േക�സഹായ�ിനായി
അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ; േക�സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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ഉൈ�നിെല വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർ പഠനം

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

(എ) ���ം മ�് �തിസ�ിക�ം കാരണം മട�ിെയ�ിയ ഉൈ�നിെല
വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർ പഠന�ിനായി സം�ാന സർ�ാർ എെ��ി�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉൈ�നിൽ നി�ം വിദ�ാർ�ികെള തിരിെകെയ�ി�ാൻ എ� �കയാണ്
സം�ാന സർ�ാർ െചലവി�ത് ; ഇതിനായി േക��ിൽ നി�ം എെ��ി�ം
സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി ചി�ി�മായി ബ�െ��് സി ഡി�് േസാ�് െവയർ

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

(എ) �വാസി ചി�ി�മായി ബ�െ��് സി ഡി�് ഏെതാെ� കരാ�കളാണ്
ഏെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഈ കരാ�കൾ സ�കാര� �ാപന�ൾ�്
ഔ�്േസാ�് െച�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി�മായി ബ�െ��് സി ഡി�് വികസി�ി� േസാഫ് �് െവയർ
ഏെത�് അറിയി�ാേമാ?

��ാം േലാക േകരള സഭ

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

(എ) ��ാം േലാക േകരള സഭ�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് ചിലവഴി� �ക�െട
വിശദാംശ�ൾ ഇനം തിരി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ�ം ര�ം േലാക േകരള സഭ�െട �ാൻഡിംഗ് ക��ികൾ സമർ�ി� 10
�പാർശകളിേ�ൽ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക�ം അവ�െട ഇേ�ാഴെ�
അവ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �പാർശകളിേ�ൽ ഏെത�ാം നട�ിലാ�ിയി�െ��� വിശദ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� ര�് സേ�ളന��െട ഫലമായി സം�ാന�ി�ം �വാസി
സ�ഹ�ി�ം ഉ�ായ േന��ൾ എെ��ാമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാന�് കഴി� 5 വർഷ�ിനിടയിൽ എ� േകാടി �പ�െട �വാസി
നിേ�പം ഉ�ായി��് എ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�ദായിക ഐക�ം ഊ�ി�റ�ി��തി�� നടപടികൾ

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

(എ) ര�് വ�ത�� രാ�ീയ �വർ�കർ �ടർ�യായ ദിവസ�ളിൽ
െകാലെച�െ��തിനാൽ സംഘർഷ സാധ�ത നിലനി�ി�� ആല�ഴ ജി�യിൽ
ഒേര ദിവസം തെ� ര�് വ�ത�� രാ�ീയ-സാ�ദായിക സംഘടനകൾ�്
�കടനം നട�വാൻ അ�മതി നൽകിയത് ഏ� സാഹചര��ിൽ ആെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംഘടനകൾ�് �കടനം നട��തിന് അ�മതി നൽ��തിന്
��ായി േപാലീസ് / ഇ�ലിജൻസ് റിേ�ാർ�് േതടിയി�േ�ാ; �കടന�ിന്
അ�മതി നൽ��തിന് അ��ലമായി േപാലീസ് റിേ�ാർ�് നൽകിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) അപകടകരമായ ഇ�രം �വണതകൾ ഒഴിവാ�ി മത സാ�ദായിക ഐക�ം
ഊ�ി�റ�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അ��ാടിയിെല ആൾ�� ആ�മണം

73 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ��ാടിയിെല ആൾ�� ആ�മണ െകാലപാതക േകസിെ� നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�ിെല �തികൾ�് ശി� നൽ��തിൽ പരാജയെ��തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) േകസിെ� വിചാരണ േവളയിൽ െ�ഷ�ൽ പ�ിക് േ�ാസിക��ർ
ഹാജരാകാതി��ത് ഗൗരവ�ർ�ം കാ��േ�ാ; വിചാരണ
�ർ�ീകരി�വാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േ�ാടക വ��ൾ , േതാ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�ളള ആ�മണ�ൾ

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

(എ) സം�ാന�് േബാംബ് അട��� േ�ാടക വ��ൾ, േതാ�് എ�ിവ
ഉപേയാഗി�് െകാ�� ആ�മണ�ിൽ 2016 �തൽ എ�േപർ മരണെ��; എ�
േപർ�് പരി�് പ�ി ; ഒേരാ സംഭവ�ം നട� തിയതി, ജി�, േപാലീസ് േ�ഷൻ
എ�ിവ സഹിത�� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിൽ എ� േപർ �തികളാെണ�ം എ� േപെര അറ�് െച�െവ�ം ഇനി
എ� �തികെള അറ�് െച�ാ�െ���� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) േ�ാടക വ���ം േതാ�ക�ം സം�ാന�് ആ�മികൾ�് എ�ിെന
ലഭി�� എ� കാര��ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഓേരാ
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േക�ി�ം ഏെത�ാം തര�ിൽ അേന�ഷണം നട�ി എ�് വ��മാ�േമാ ?

�ഖ�മ�ിെ�തിെര �തിേഷധ ��ാവാക�ം വിളി�വെര മർ�ി� സംഭവം

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

(എ) �ഖ�മ�ിെ�തിെര വിമാന�ിൽ െവ�് �തിേഷധ ��ാവാക�ം വിളി� ��ഖ
രാ�ീയക�ി�െട �വർ�കെര ത�ി വീ�ക�ം മർ�ി�ക�ം െച�െവ�
സംഭവ�മായി ബ�െ��് ഭരണപ���ണി കൺവീനർ െ�തിെര േപാലീസിന്
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എ� പരാതികൾ ലഭി�െവ�ം ആെരാെ�യാണ്
പരാതി�ാെര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരാതിയിേ�ൽ എ�് നടപടിയാണ് േപാലീസ് സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�േമാ?

പൗരത� േഭദഗതി ബി�ിെനതിെര നട� �തിേഷധ��മായി ബ�െ�� േക�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് പൗരത� േഭദഗതി ബി�ിെനതിെര നട� �തിേഷധ��മായി
ബ�െ��് എ� േപർെ�തിെര എ� േക�കൾ �മ�ിയി��്, ഓേരാ
ജി�യി�ം രജി�ർ െച� േക�കൾ എ� വീതമാണ്; നാളി�വെര പിൻവലി�
േക�കൾ എ�, ജി� തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ക�� മാ�ി�ം ക�� വ��ി��� വില�്

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

(എ) സം�ാന�് �ഖ�മ�ി പെ���� ചട�കളി�ം �ഖ�മ�ി യാ� െച��
വഴികളി�ം ക�� മാ�ം വ��ം ധരി�വെര േപാലീസ് വില�ക�ം
പീഡി�ി�ക�ം െച��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �ഖ�മ�ി പെ���� ചട�കളി�ം �ഖ�മ�ി യാ� െച��
വഴികളി�ം ക�� മാ�ം ക�� വ��ം ധരി�വെര ഉ�രവ് �കാരം
നിേരാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ ;

(സി) ക�ർ െമേ�ാ േ�ഷനിേല�് േപാ�കയായി�� ക�� വ�ം ധരി� ര�്
�ാൻസ്െജൻേഡ�ിെന േപാലീസ് തട�ക�ം ബലം �േയാഗി�് അറ�്
െച�ക�ം െച�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;



25 of 119

(ഡി) ഇ��� നിറ�ി�� വ�ം ധരി�ാൻ ഭരണഘടന നൽ��
സ�ാത���ി�േമ�� കട�കയ�മായ ഇ�രം സംഭവ�ൾ ഉ�ാകാനിടയായ
സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി യാ� െച�� �ല�ളിെല ജന��െട സ�ാര സ�ാത��ം

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

(എ) �ഖ�മ�ി യാ� െച�� �ല�ളിൽ ജന��െട സ�ാര സ�ാത��ം
തട��തിന് ഏെത�ി�ം ച��ിൽ വ�വ� െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട േകാ�യം സ�ർശനേവളയിൽ ഒ� ��ംബെ� േപാലീസ്
വഴിയരികിൽ തട�നിർ�ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
ആ�െട നിർേ�ശ�കാരമാണ് എ�് വ��മാ�േമാ; ഇ�ാര��ിൽ
ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ഖ�മ�ി പെ��� െപാ�ചട�കളിൽ വാർ� റിേ�ാർ�് െച�ാെന�ിയ
മാധ�മ �വർ�ക�െട ക�� മാസ്ക് നിർബ��ർ�ം മാ�ിയ സംഭവ�ൾ
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ മാസ്ക് മാ�ിയതിന് ഉ�ായ കാരണം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�� മാസ്ക് ധരി���മായി ബ�െ��് ഇട���ണി കൺവീനർ ��ാവന
നട�ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി� നിലപാട്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ര�ാ നടപടിക�െട േപരിൽ ജന��െട സ�ാരസ�ാത��ം തട�ക�ം
വ�ധാരണ�ിൽ നിയ�ണ�ൾ ഏർെ���ക�ം െച��േ�ാ; എ�ിൽ
ആയത് അവസാനി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

അ�മ സമര�ൾ

79 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ിെ�തിെര ക�രിൽ കരിെ�ാടി കാണി� �തിപ� വിദ�ാർ�ി
സംഘടന�െട ക�ർ ജി�ാ െസ��റിെയ േപാലീസ് ജീ�ിൽ വ�് ഭരണപ�
�വജന സംഘടന�െട �വർ�കർ ആ�മി�തായി പറയെ��� സംഭവ�ിൽ
േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് ജീ�ിൽ കയ�ിയ �തിപ� വിദ�ാർ�ി സംഘടന�െട േനതാവിെന
ജീ�ിൽ കയറി ആ�മി�വെര തടയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) സർ�ാരിെനതിെര�� സമര�ൾ റിേ�ാർ�്  െച�� മാധ�മ
�വർ�കർെ�തിെര ഭരണപ� ക�ിയിൽെപ� േനതാ�ൾ വധഭീഷണി
നട�ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അത്  ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;

(ഡി) ക�രിൽ മാധ�മ �വർ�കെനതിെര �ഖ�മ�ി�െട ബ� വധഭീഷണി
�ഴ�ിയതായി പറയെ��� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ േകസ്
എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� �മസമാധാനപാലനം

80 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ മാസം േകാഴിേ�ാട് തിെ�ാടിയിൽ ഒ� ഭരണക�ി �വജന സംഘടന�െട
�കടന�ിൽ �േകാപനകരമായ ��ാവാക�ം �ഴ�ിയ സംഭവ�ിൽ േപാലീസ്
േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ; ഏെതാെ�
വ��കളാണ് ഇവർെ�തിെര �മ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ഖ �തിപ� പാർ�ി ഓഫീ�കൾെ�തിെര�ം
േനതാ�ൾെ�തിെര�ം പലയിട�ം അ�മ�ൾ അരേ��േ�ാൾ േപാലീസ്
അ�മകാരികൾ�് ഒ�ാശ െച�കയാെണ� ആേ�പം ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� �മസമാധാന നില തകർ�� �വർ�ികളിേല�് ഭരണക�ി
പാർ�ിക�ം �വജന സംഘടനക�ം നീ��തായി പറയെ��� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തടയാൻ േപാലീസ് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

�തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതിയിേല�് അതി�മി�് കട�തായി
പറയെ��� സംഭവം

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

(എ) �തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതിയിേല�് ഒ� ��ഖ രാ�ീയ
ക�ി�െട �വജന സംഘടനാ �വർ�കർ അതി�മി�് കട�് ജീവന�ാെര
ആ�മി�ാൻ �മി�തായി പറയെ��� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) �തിപ� േനതാവിെ� ഓഫീസിൽ ഡ��ിയിൽ ഉ�ായി�� േപാലീ�കാെര�ം
ഉേദ�ാഗ�െര�ം ��ത �വർ�കർ ആ�മി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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എ�ിൽ ആ�മി�വർെ�തിെര നി�ാരമായ വ��കൾ മാ�ം �മ�ിയ
സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതിയിേല�് അതി�മി�് കട� ��ത
സംഭവ�ിന് പി�ിൽ �ഢാേലാചന ഉെ��ിൽ അത് അേന�ഷി�ാൻ
ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) �തിപ� േനതാവിെന�ം �ഖ� �തിപ�ക�ി�െട സം�ാന
�സിഡ�ിെന�ം കായികമായി േനരിടാൻ ഏെത�ി�ം ജന�തിനിധി ആഹ�ാനം
നൽകിയി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവർെ�തിെര
േ�രണാ���ിന് േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

മതസൗഹാർ�ം തകർ�� ��ാവനകൾ നട��വർെ�തിെര നടപടി

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

(എ) മതസൗഹാർ�ം തകർ�� ��ാവനകൾ നട��വർെ�തിെര േകരള
സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ �തികരണേമാ �വർ�ന�േളാ നട��വർെ�തിെര എ�
േക�കളാണ് ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം രജി�ർ െച�ി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(സി) മത�ർ� വളർ�� ��ാവനകൾ േകരള സ�ഹ�ിൽ ��ി�� വലിയ
അസ��തകൾ ഇ�ാതാ��തിനായി കാ�യി�കൾ സംഘടി�ി��തിന്
ത�ാറാ�േമാ?

സം�ാനെ� �മസമാധാന പരിപാലനം

83 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർ�ക��ട�് േക�ിെല �തി�മായി ��േചർ�് സം�ാനെ�
�തിപ�ക�ികൾ ഭരണഘടനാ��തം െതരെ���െ�� സർ�ാരിെന
അ�ിമറി�ാൻ നട��തായി പറയെ��� നീ�ം ഗൗരവ�ിെല��് െകാ�്
അ�ിമറി�മ�ിെനതിെര കർ�ശമായ ഭരണപരമായ നടപടിക�ം
നിയമനടപടിക�ം സ�ീകരി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) �മസമാധാനപാലനം സം�ാന�ിെ� �ർ� അധികാര�ി��തായിരിെ�
ക��ട�് േക�ിെല �തി�് ത�ൾ സംര�ണെമാ��െമ�് ഇ.ഡി.
പറെ�� വാർ� ശരിെയ�ിൽ ��തരമായ നിയമലംഘന�ിെനതിെര
ശ�മായ നിയമനടപടി�് �തി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; േക�
ഏജൻസികൾ�് വ��മായ രാ�ീയ�െ��് സം�ാനെ� �തിപ�
േനതാവ് ��ാവി�� ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) വിമാനയാ��ിെട �ഖ�മ�ി�് ജീവാപായം വ��ാൻ ചിലർ �മി��ം
അവെര �തിപ� രാ�ീയ ക�ിക�െട േന�ത��ി�� ചിലർ
സംര�ി�െമ�് ��ാവി��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
ഗൗരവ�ിെല��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അ�മസമര�ൾ

84 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ േക� ഏജൻസികൾ അേന�ഷി� േകസിെല ��ാേരാപിതെയ �ൻനിർ�ി
�തിപ� രാ�ീയ പാർ�ികൾ സം�ാന�് നട�� അ�മസമര�ൾ
ജനാധിപത�േ�ാ�ം ജന�േളാ��� െവ�വിളിയാെണ�് സർ�ാർ
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ഖ രാ�ീയ ക�ി�െട �വർ�കർ �ഖ�മ�ിെയ വിമാന�ിൽെവ�്
ആ�മി�ാൻ �മി�തിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത അ�മ���ിെയ ന�ായീകരി�െകാ�് �തിപ� രാ�ീയക�ികളിെല
ചില േനതാ�ൾ രംഗ� വ�ത് ഈ സംഭവ�ിന് പി�ിെല ആ��ണ�ിെ�
െതളിവായി�ാ��േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം അ�മ�െള �റ� കാ��തി�ം അ�മികൾെ�തിെര കർശന
നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

�മസമാധാന പരിപാലനം

85 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി രാജിെവ�ണെമ�് ആവശ�െ��് സമരം െച�തിെ� േപരിൽ ��ഖ
�തിപ� പാർ�ി ആ�ാനമ�ിരം ആ�മി� ഒ� ��ഖ ഭരണപ� രാ�ീയ
ക�ി�െട �വജന സംഘടനാ �വർ�കർെ�തിെര േപാലീസ് എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഭരണക�ി�െട �വജന സംഘടന�െട ആ�മണ�ിൽ
സം�ാനെമാ�ാെക�� �മസമാധാന നില തകരാറിലായിരി�� എ�
ആേ�പം ഗൗരവ�ർവം കാ��േ�ാ;

(സി) �മസമാധാന പരിപാലനം ഉറ�ാ��തിനായി കർശന നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ?
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അയി�ർ േപാലീസ് േ�ഷൻ

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

(എ) വർ�ല അയി�ർ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാൻസ്െജൻഡർ വ��ിക�െട ക�ഡി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ര�ാ നടപടിക�െട ഭാഗമായി ജന�ൾ ക�� വ��ൾ
ധരി��ത് എ� രീതിയിൽ േപാലീസി� നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട എറണാ�ളം സ�ർശനേവളയിൽ ക�ർ െമേ�ാ േ�ഷന് സമീപം
ക�� �രിദാർ ധരി�തിെ� േപരിൽ �ാൻസ്െജൻഡർ വ��ികെള തട�െവ�്
ഭീഷണിെ���ക�ം ക�ഡിയിെല��ക�ം െച� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നാളി�വെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

േപാലീസിെ� വാഹന പരിേശാധന

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

(എ) സം�ാന�് വാഹന പരിേശാധന നട��തി�ം വാഹനം
പിടിെ����തി�ം പിഴ ഈടാ��തി�ം ഏത് റാ�ിൽെ�� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർ�ാണ് അധികാര��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് േഹാം ഗാർ�കൾ�് വാഹന പരിേശാധന നട��തിന്
അധികാര�ം അ�മതി�ം നൽകിയി�േ�ാ ;

(സി) ഇ�ാ� അധികാരം ഉപേയാഗി�് വാഹന പരിേശാധന നട�� േഹാം
ഗാർ�കൾ അട���വർെ�തിെര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; ഇ�ര�ിൽ
നട�� വാഹന പരിേശാധനേയാട് സഹകരി�ാ�വർെ�തിെര
േകെസ��ാൻ സർ�ാേരാ സം�ാന േപാലീസിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�േരാ
േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ�് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ െറ�ിംഗ് �ം �വർ�ന�മമാ��തി�� നടപടി

89 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ ഭി�സൗ�ദ െറ�ിംഗ് ��കൾ ,
േടായ് ല�് െഫസിലി�ി എ�ിവ �ാവർ�ികമാ�ിയി�െ��ി�ം പല
േ�ഷ�കളി�ം െപാ�ജന�ൾ�് ��ത സൗകര��ൾ ലഭ�മ�ാ� അവ�
പരിഹരി��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?
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കാ�ാ�ടയിൽ േപാലീസ് കൺേ�ാൾ �ം

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

(എ) മലേയാര േമഖല�െട േക�മായ കാ�ാ�ട താ��ാ�ാന�് േപാലീസ്
കൺേ�ാൾ � ം ആരംഭി��തി�� നി ർേ�ശം സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇതിനാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപ�വ�ാ�ഴി േപാലീസ് േ�ഷൻ

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

(എ) െപ�വ�ാ�ഴി േപാലീസ് േ�ഷെ� പരിധിയിൽെ��� ��കാട് �േദശ�്
അടി�ടി��ാ�� മാേവായി�് ഭീഷണി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപ�വ�ാ�ഴി േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം പണി��തിന് േവ�ി ഇറിേഗഷൻ
വ��ിെ� �മി ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ െക�ിടം പണിയാനാവശ�മായ
എെ�ാെ� നടപടികൾ ഉ�ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജന��െട സ�ാര സ�ാത��ം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ര�ാ നടപടിക�െട ഭാഗമായി ജന��െട സ�ാര സ�ാത��ം
�ർ�മാ�ം തട��തിന് േപാലീസിന് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട േകാ�യം സ�ർശനേവളയിൽ മാേമാദിസ കഴി�് െകാ�
��ി�മായി വീ�ിേല�് മട�ിയ ��ംബെ� മണി��കേളാളം േറാഡിൽ
തട�നിർ�ി ��ി��ി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര ഇ�വെര
സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ?

െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) പ��ർ മ�ല�ിെല െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം
നിർ�ി�ാൻ ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��തി�� നടപടികൾ ഏ�വെര
ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് അപകട�ിൽ െപ�� വാഹന�ൾ

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

(എ) േറാഡ് അപകട�ിൽ െപ�� വാഹന�ൾ സംബ�ി� പരാതി ഉ�ായാൽ
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��ത വിവരം അതാത് പരിധിയിെല േപാലീസ് േ�ഷനിൽ അറിയി�ണെമ�
നിബ�ന�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഉ�ാ�� സംഭവ�ൾ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ റിേ�ാർ�് െച�ാൽ
ബ�െ�� വിവരം േ�ഷൻ ജനറൽ ഡയറിയിൽ േരഖെ���ാ�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 09.03.2012 �തൽ 11.03.2012 വെര�� ��് ദിവസെ� പാറശാല േപാലീസ്
േ�ഷനിെല ജനറൽ ഡയറി�െട സാ��െ���ിയ പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

മേ�ശ�രം, ��ള േപാലീസ് സ് േ�ഷ�കളിൽ രജി�ർ െച�  േമാഷണേ��കൾ

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

(എ) മേ�ശ�രം, ��ള എ�ീ േപാലീസ് സ് േ�ഷ�കളിൽ കഴി� ��്
വർഷ�ളിലായി എ� േമാഷണേ��കൾ രജി�ർ െച�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിൽ എ� �തികെള അറ�് െച�ി��് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േപാലീസ് സ് േ�ഷ�ക�െട പരിധിയിൽ നാളി�വെര �തികെള
പിടി�ടാൻ കഴിയാ� േമാഷണേ��ക�െട വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േമാഷണ�ൾ തട��തി�ം േമാഷണ േക�കളിൽ ഉൾെ�� �തികെള
പിടി���തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

സി.ആർ.പി.സി. 153 എ െസ�ൻ �കാര�ളള േക�കൾ.

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

(എ) സി.ആർ.പി.സി. 153 എ െസ�ൻ �കാരം 2016 �തൽ എ� േക�കൾ
എ��ി��് എ�് തീയതി, േകസ് എ�� േപാലീസ് േ�ഷൻ, �തികൾ ,
േകസിൽ േചർ� മ�് വ��കൾ എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� േപെര അറ�് െച�; ഓേരാ േകസി�ം �തികൾ എ� ദിവസം
റിമാ�ിൽ കഴി� ; േകസിൽ ഉൾെ�� ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ാൻ
ബാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ?

വേ�ാളി പാതിരി��യിെല ലിതാര�െട മരണം

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

(എ) ബീഹാറിെല ധനാ�ർ ഡിവിഷണൽ െറയിൽേവ മാേനജർ ഓഫീസിൽ
(ൈഫനാൻസ് ഡി�ാർ�്െമ�് ) �ാർ�് ആയി േജാലിെച�വ��ം മിക�
ബാ��്േബാൾ േ�യ�മായ ലിതാര െക.സി. ബീഹാറിൽ െവ�് ��ഹ
സാഹചര��ിൽ മരണെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഈ മരണ�മായി ബ�െ�� നട�� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിൽ ആെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ��ികമായി ഏെറ പിേ�ാ�ം നിൽ�� ലിതാര�െട ��ംബ�ിന് നീതി
ലഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ ആണ് സ�ീകരി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പി. െക. ഷമീമിെനതിെര�ളള േകസ്

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

(എ) മല�റം ജി�യിെല തി�ര�ാടി സ�േദശി �ീ. പി. െക ഷമീമിെനതിെര
തി�ര�ാടി േപാലീസ് ക�� ഷർ�് ധരി� എ� കാരണ�ാൽ FIR ന�ർ -
396/2022 �കാരം േകെസ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാന�് ക�� ഷർ�് ധരി� �റ�ിറ��ത് ��കരമാേണാ ;

(സി) ഏെത�ാം വ��കൾ �മ�ിയാണ് ടിയാെനതിെര േകെസ��ി��ത് ;

(ഡി) ക�തൽ എ� നിലയിൽ അറ�് െച�േ�ാൾ FIR റജി�ർ െച�� പതി�േ�ാ ?

ഇ�േ��ഡ് േകാർ േപാലീസിംഗ് സി�ം (ഐേകാ�് )

99 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനെയ രാജ��് ഏ��ം മിക�താ�ി
നിലനിർ��തിന് അടി�ാന സൗകര�വി�ലീകരണ�ി�ം
ആ�നീകരണ�ി�ം നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ാ ആ�മണ�ൾ�് അ�തി വ��ാൻ ഉേ�ശി�െകാ�� 'ഓ�േറഷൻ
കാവൽ' കാര��മമായി �ട��േ�ാ; ���ത��ളിൽ ആവർ�ി�് ഏർെ���
��വാളികെള ക�തൽ തട�ലിലാ�ാ�ം നിരീ�ണ�ിലാ�ാ�ം ��ാ
നിയമം ��തൽ ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ാൻ േവ� ഇടെപടൽ ഉ�ാ�േമാ;

(സി) �ിരം ��വാളികെള അടി�മർ�ാൻ ഇ�േ��ഡ് േകാർ േപാലീസിംഗ് സി�ം
(ഐേകാ�് ) �ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ?

സി.സി.ടി.വി. �ാപി��മായി ബ�െ�� അഴിമതി

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

(എ) നീ�കര, പാറ�ാല താ��് ആ�പ�ികളിൽ സി.സി.ടി.വി. �ാപി��മായി
ബ�െ��് അഴിമതി നട�ിയവർെ�തിെര �ിമിനൽ നടപടി�മ�ൾ
സ�ീകരി��തിനായി സി. ഡി�്- ൽ നി�ം തി�വ�ം േപാലീസ്  േ�ഷനിൽ
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പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ; ��ത പരാതിയിൻേമ�� അേന�ഷണ�ിെ�
�േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ികൾ �ടാെത മ�സിയം, കാെപ�് �ട�ിയ �ാപന�ളി�ം
സി.സി.ടി.വി. �ാപി���മായി ബ�െ�� �മേ��കൾ പരാതിയിൽ
��ി�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�ം േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിെ� പരിധിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) തി�വ�ം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ ലഭി� പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ ഇ�വെര
ആ�െടെയാെ� െമാഴി േരഖെ���ിയി�െ��് അറിയി�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ

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

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല പന�ർ േക�മായി �തിയ േപാലീസ്
േ�ഷൻ ആരംഭി���മായി ബ�െ��് അ�ിമ അ�മതി ആയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പന�ർ �ാമപ�ായ�ിെ� അധീനതയി�� െക�ിടം പരിേശാധി�തിൻ
�കാരം േപാലീസ് േ�ഷൻ �വർ�ി�ാൻ പര�ാ�മാെണ�് റിേ�ാർ�്
ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� പ�ായ�് �േദശ�ളാണ് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷെ�
പരിധിയിൽ വരികെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാരിെനതിെര േസാഷ�ൽ മീഡിയ നട�� അധിേ�പ�ൾ

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

(എ) 2016 - 2022 കാലയളവിെല സർ�ാരിെ� ജേനാപകാര�ദമായ �വർ�ന�െള
വിമർശി�െകാ�് േസാഷ�ൽ മീഡിയ ഉൾെ�െട നട�� അധിേ�പ��ം
�ഖ�മ�ിെയ വിമാന�ിൽ േപാ�ം തടയാ�ം ആ�മി�ാ�ം �മി��േപാ��
�വർ�ന��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� �വർ�ന��മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എ�േപ�െട േപരിൽ
നടപടികൾ സ�ീകരി�; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ഇ�ര�ി�� �വർ�ന�ൾെ�തിെര
സ�ീകരി�ി�� നിയ�ണ�ം ���ാർെ�തിെര സ�ീകരി�വ�� �ധാന
നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ?

കാസർേകാട് ജി�യിൽ ജാമ�മി�ാ വ��കൾ �കാരം എ��  േക�കൾ

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

(എ) 2021 ജ�വരി �തൽ 2022 െമയ് വെര കാസർേകാട് ജി�യിൽ ജാമ�മി�ാ
വ��കൾ �കാരം എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��് േപാലീസ് േ�ഷൻ
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തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േക�കളിൽ �തികെള തിരി�റി�ി�േ�ാ എ�ം എ�ിൽ തിരി�റി�
�തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ എ�ം േപാലീസ് േ�ഷൻ തിരി�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തികെള തിരി�റിയാ� േക�കൾ ഏെതാെ�യാെണ�് േപാലീസ് േ�ഷൻ
തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തികെള തിരി�റിയാ�ം തിരി�റി� �തികെള അറ�് െച�ാ�ം
കാലവിളംബം ഉ�ാ��ത് എ�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

നടിെയ അ�മി� േകസ്

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

(എ) എറണാ�ള�് നടിെയ അ�മി� േകസ് സർ�ാർ അ�ിമറി�� എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) േകാടതിയിൽ െതളിവായി സമർ�ി� െമ�റി കാർഡിെ� ഹാഷ് വാല�
മാറിയി��് എ�് േഫാറൻസിക് ലാബ് േജായി�് ഡയറ�ർ 29/1/2020 �
സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ അ�് തെ� അേന�ഷണം
നട�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകസിെല �ധാന �തിയായ നടെന �ൻ ഡി ജി പി നിരവധി തവണ
വിളി�ക�ം േകസ് അ�ിമറി�ാൻ �മി�ക�ം െച� എ� ആേരാപണ�ിൽ
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) നിരവധി അ�ിമറികൾ നട� എ�് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�ന്
േബാധ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിൽ നടപടി എ��ാൻ ൈവകിയതിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?

ആ�ി�ലിെല �ഡൻറ് േപാലീസ് േകഡ�്

105 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�ി�ൽ നിേയാജക മ��ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ്  �ഡ�് േപാലീസ്
േകഡ�് �ണി�് നിലവിൽ ഉ�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിൽ നി�ാണ് ��തായി �ഡ�്
േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�് ആരംഭി��തിന് അേപ� ലഭി�െത�ം നിലവിൽ
സ�ീകരി� നടപടിക�ം അറിയി�ാേമാ?

സം�ാനെ� രാ�ീയ െകാലപാതക�ൾ

106 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) േകരള പിറവി�് േശഷം േകരള�ിൽ നട� രാ�ീയ െകാലപാതക��െട
കണ�് ഇനം തിരി�് സം�ാന ൈ�ം റി�ാർഡ്സ് ബ�േറായിേലാ േപാലീസ്
ആ�ാനേ�ാ സം�ാന ആഭ��ര വ��ിേലാ ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ആയത് ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ിൽ േശഖരി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല നിേരാധി�െ�� സംഘടനകൾ നട�ിയ െകാലപാതക�ൾ
��ത സംഘടനക�െട ഇനം തിരി�് ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിൽ വർ�ി� വ�� രാ�ീയ െകാലപാതക�ൾ കാരണം
െപാ�ജനജീവിതം �:സഹമാ��ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള�ിൽ അ��ിടയായി അടി�ടി വർ�ി� വ��
െകാലപാതക�ൾെ�തിെര സർ�ാർ എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകരള�ിൽ വർ�ി�വ�� െകാലപാതക�ൾ�് േന�ത�ം നൽ�� ക�േ�ഷൻ
സംഘ�െള അമർ� െച��തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികെള പ�ി
വിശദമാ�ാേമാ?

�ീധനപീഡന േക�കൾ

107 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2016 �തൽ 2020 വെര എ� �ീധനപീഡന േക�കൾ രജി�ർ
െച�ി��് ; ഇവയിൽ എ� േക�കളിൽ അേന�ഷണം �ർ�ീകരി�്
���ാർ�് ശി� ലഭി�ി��്;

(ബി) 2021 �തൽ നാളി�വെര എ� �ീധന പീഡന േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��് ;
എ� േക�കളിൽ അേന�ഷണം �ർ�ിയാ�ി ശി� നൽകിയി��് ;

(സി) 2021 �തൽ �ീധന പീഡന േക�കളിൽ വലിയ വർധന ഉ�ാകാ��
സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) �ീധന�ിെ� േപരിൽ െപൺ��ികൾ�് ഗാർഹിക പീഡനേമൽേ��ി
വ��ത് തട�വാൻ കർശന നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ ?

�ീകൾ�ം ��ികൾ�െമതിെര�� ആ�മണ�ൾ

108 �ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദ സ�ാര േക��ളിൽ ഉൾെ�െട െപൺ��ികൾ ��
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ബലാ�ംഗ�ിന് ഇരയാ���ം ��ികൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ
ഉ�ാ���ം സർ�ാർ ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) �ീകൾ�ം ��ികൾ�െമതിരായ ആ�മണ�ൾ തട��തി�ം �ീ �ര�
ഉറ�ാ��തി�ം വീ� സംഭവി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) വാളയാർ െപൺ��ിക�െട മരണം ഉൾെ�െട സമീപകാല�് ആവർ�ി�െ��
സമാന സംഭവ��െട പ�ാ�ല�ിൽ ഇ�രം േക�കളിൽ ഉൾെ���വർ�്
രാ�ീയ സംര�ണം നൽ��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര� ഉറ�ാ��തിന് കർശന നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

അ��ാടി മ� േകസ്

109 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േ�ാസിക��ർമാർ�് ഫീസ് നൽകാെത അ��ാടി മ� േകസ് �ർബലെ���ാൻ
സർ�ാർ �മി��താ�� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിെന ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) േകസ് വാദി�ാൻ സർ�ാർ നിയമി� ര�് േ�ാസിക��ർമാർ�ം നാളി�വെര
അലവൻ�കേളാ സൗകര��േളാ അ�വദി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;
എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് േകസിെ� �േ�ാ�േപാ�ിെന ബാധി�ി�േ�ാ; േകസ് അ�ിമറി�ാ��
�മമാണ് നട��ത് എ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േകസിൽ ���ാർെ�തിെര ശ�മായ നടപടി എ���തിനായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െപ��ാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല അതിഥി െതാഴിലാളികൾ

110 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപ��ാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഉപജീവനാർ�ം പതിനായിര�ണ�ി�
അതിഥി െതാഴിലാളികൾ വ� േക�ീകരി��ത് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ? ;

(ബി) സർ�ാർ കണ�കൾ �കാരം ഏകേദശം എ� അതിഥി െതാഴിലാളികൾ ഈ
�േദശ�് ഉ�് ; കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട ഇടയിൽ മദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം
വ�ാപനം വർ�ി�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ; അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട
അതി�മ��ം ബാ�ല��ം കാരണം ഒ� അധിക േപാലീസ് േ�ഷൻ
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�ാപി�� കാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ? ഇെ��ിൽ
നിലവി�ളള േ�ഷനിൽ െ�ങ്ത് വർ�ി�ി��കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

താ�ർ േപാലീസിെ� അതി�മം

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

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ന�� പ�ായ�ിൽ വാർഡ്  ന�ർ 11-
ൽ ഉൾെ��� �ീ. �ഹ�ദ്  തൻവീറിെന താ�ർ േപാലീസ് അകാരണമായി
മർ�ി�ക�ം, മാനസികമായി പീഡി�ി�ക�ം, ഭീഷണിെ���ക�ം െച�
സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ിൽ പ�ാളികളായവർെ�തിെര കർശന നടപടികൾ
സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ�� �ലം എം.എൽ.എ ബ�. �ഖ�മ�ി�ം,
സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�ം നൽകിയ പരാതിയിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ ഉൾെ�� േപാലീ�കാർെ�തിെര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

��ക�െട�ം സാ�ഹ�വി���െട�ം അതി�മം തട��തിന് നടപടി

112 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ക�െട�ം സാ�ഹ�വി���െട�ം അതി�മം
വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വർഷ�ി��ിൽ സം�ാന�് നട� ��ാ ആ�മണ��െട�ം,
െകാലപാതക��െട�ം കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ാ അ�മ��ം, െകാലപാതക��ം േപാ�� ���ത��ൾ തട��തിന്
�േത�ക പ�തി�് സർ�ാർ �പം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

ൈസബർ ൈ��കൾ നിയ�ി��തി�� സംവിധാനം

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

(എ) സം�ാന�് ൈസബർ ൈ��കൾ നിയ�ി��തിന് നിലവി��
സംവിധാന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ; ആ�നിക സേ�ത�ൾ
ഉപേയാഗി�െകാ�് വലിയ രീതിയിൽ ൈസബർ ൈ��കൾ നട��തിെന
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് 2016 �തൽ നാളി�വെര എ� ൈസബർ ൈ�ം രജി�ർ
െച�ി��്; എ� േക�കൾ െതളിയി�െ��ി��്; എ�േപർ�് ശി�



38 of 119

ലഭി�ി��്; കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ൈസബർ ൈ��കൾ ഫല�ദമായി �തിേരാധി��തി�ം ���ാെര കെ��ി
ശി�ി��തി�ം േപാലീസ് സംവിധാന�ി�� പരിമിതികൾ പരിേശാധി�്
അടിയ�ര പരിഹാരനടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ൈസബർ േക�ക�െട അേന�ഷണം

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

(എ) സം�ാന�് ൈസബർ േക�ക�െട അേന�ഷണം ഏ� രീതിയിലാണ്
നട��െത�് വിശദമാ�േമാ; ആയതിന് േപാലീസിന് �േത�ക പരിശീലന�ം
സാേ�തിക പരി�ാന�ം നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈസബർ േക�കൾ അേന�ഷി�വാൻ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല ൈസബർ
െസ�കൾ�് കഴി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി �േത�ക
ൈവദ��ം േനടിയവെര േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ നിയമി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈസബർ േക�കളിെല അേന�ഷണം ൈവ��തി�െട �തികൾ ര�െ�ടാ�ം
ഇരകൾ�് നീതി നിേഷധി�െ�ടാ�ം ഇടയാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ീരാ�ാവിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിടം

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

(എ) പ�ീരാ�ാവിൽ ആരംഭി� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(സി) ആ�നിക ഡിെെസനിൽ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സർ�ാർ വിഭാവനം െച�ി��ത്?

ച�നാേ�രി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) ച�നാേ�രി േപാലീസ് േ�ഷന് ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടി�� �തിയ
െക�ിടം നിർ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� േകാ�യം ജി� േപാലീസ് േമധാവി�െട ശിപാർശ
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; ഉെ��ിൽ ശിപാർശയിേ�ൽ എെ��ാം
�ടർ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മ�ാർ�ാട് സബ് ജയിലിെ� ��മതിൽ നിർ�ാണ�ി�� ഫ�്
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117 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല മ�ാർ�ാട് സബ് ജയിലിെ� ��മതിൽ നിർ�ാണ�ിന്
ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ ; ���ി
എ�് ആരംഭി�ാൻ കഴി�ം?

കായം�ളം േപാലീസ് �ാഫ് ക�ാർേ��്

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

(എ) കായം�ളം േപാലീസ് �ാഫ് ക�ാർേ��് കാല�ളായി ജീർ�ാവ�യിലായി
അപകട ഭീഷണി ഉയർ�ി നിൽ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇവിെട �തിയ �ാഫ് ക�ാർേ��് നിർ�ി��തിനാവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സ�ർ��ട� േകസ്

119 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർ��ട�് േകസിെല �ധാന �തികൾ�് �ൻപിൽ �ഖ�മ�ി�ം പാർ�ി
െസ��റി�െമതിെര ��തര ആേരാപണം ഉ�യി�തായി പറയെ��� ര�്
ഇടനില�ാർെ�തിെര േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) എ.ഡി.ജി.പി. േലാ ആൻഡ് ഓർഡ�മാ�ം വിജിലൻസ് ഡയറ��മാ�ം നിരവധി
തവണ സംസാരി� എ�് ആേരാപണ�� ��ത ഇടനില�ാ�െട േഫാൺ
ക�ഡിയിൽ എ��ാെത െതളിവ് നശി�ി�ാ�� സാഹചര�ം ഒ��ി
െകാ��തായി പറയെ��� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാരിെ��ം �ഖ�മ�ി�െട�ം �തിനിധികെള�് അവകാശെ��െകാ�്
േകസിെല �തിെയ സ�ാധീനി�ാൻ ഇവർ �മി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇവർെ�തിെര നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

വിമാന�ിൽ വ�� ആ�മണ �മം

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

(എ) �ഖ�മ�ിെയ വിമാന�ിൽ വ�് ആ�മി�ാൻ �മി�തായി പറയെ���
സംഭവ�ിൽ േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� വ��കൾ േചർ�ാണ്
േകസ് രജി�ർ െച�ി��ത്; ആെരാെ�യാണ് �തികൾ;

(ബി) �തികെള എ�ാവെര�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ; �തികൾ ഏത് രാ�ീയ
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പാർ�ിക�മായി ബ���വരാണ്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെല �തികൾ മേ�െത�ി�ം േക�ിൽ �തികളായി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സംഭവ�ിൽ �ഢാേലാചന നട�ിയവെര കെ��ി �തിപ�ികയിൽ
ഉൾെ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

സ�ർ� കട� േക�ിെല ��േരാപിത�െട െവളിെ���ൽ

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

(എ) �ഖ�മ�ി�ം സി.പി.എം. േകരള സം�ാന െസ��റി�ം േവ�ി വിേദശേ��്
കറൻസി അട�ിയ ബാഗ് കട�ിെയ�ം �ിഫ് ഹൗസിേല�് ഭാരേമറിയ
പാ��ൾ എ�ി�െവ��� സ�ർണ�ട� േക�ിെല ��ാേരാപിതയായ
�ീ�െട െവളിെ���ൽ സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ?

െമാഴി പിൻവലി�ാൻ ഭീഷണി

122 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ിെ�തിെര നൽകിയ െമാഴി പിൻവലി�ാൻ ഒ� വ��ി സ�ർ�ം
െച��ി െയ�ം ഭീഷണിെ���െയ��� സ�ർ��ട�് േകസിെല
�തി�െട ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ ഭീഷണിെ���ിയതാ�ം സ�ർ�ം െച��ിയതാ�ം
ആേരാപി�െ�� വ��ിെ�തിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
അറിയി�േമാ ?

സംഘടനക�െട �വർ�നം

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

(എ) സർ�ാരിെനതിെര തിക�ം വ�താവി���ം െത�ി�ാരണ ഉളവാ���മായ
വാർ�കൾ ��ി�ക�ം േകരള�ിലാെക അ�മം അഴി�വി�ക�ം െച��
ചില സംഘടനകൾ �വർ�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സംഘ��െട �വർ�ന�െള�റി�് �േത�കമായ അേന�ഷണം
നട�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(സി) കലാപനീ��ൾെ�തിെര ആഹ�ാനം െച�� വ��ികൾെ�തിെര�ം
വ�ത�് നിര�ാ� ��ാവനകൾ നട��വർെ�തിെര�ം ശ�മായ നടപടി
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സ�ീകരി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ?

േഫാറൻസിക് ലാബിെല ത�ികകൾ�് വിേശഷാൽ ച�ം

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

(എ) സം�ാന േഫാറൻസിക് സയൻസ് ലാബിൽ അ�വദി�െ��
ത�ികകൾെ��ാം നിലവിൽ വിേശഷാൽ ച��ൾ �പികരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിേശഷാൽ ച��ളി�ാ�തിനാൽ നിയമനം നട�ാ� ഏെത�ി�ം ത�ികകൾ
േഫാറൻസിക് ലാബി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഫാറൻസിക് ലാബിൽ എ�ാ ത�ികകൾ�മായി ഒ� വിേശഷാൽ ച�ം
�പീകരി�ാൻ കഴി�േമാ; എ�ിൽ ഇത് സമയബ�ിതമായി എ�്
�പീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േപാലീസ് നിയമനം

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

(എ) �ൻ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം നാളി�വെര േപാലീസ്
േസനയിൽ എ� േപർ�ാണ് നിയമനം നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േകഡറിലാണ് നിയമനം നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േപാേ�ാ േകാടതി ആരംഭി��തിന് നടപടി

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

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ��ാർ േമഖലയിൽ േപാേ�ാ േക�കൾ വർ�ി� വ���
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിന് ജി�യിൽ അധിക േപാേ�ാ
േകാടതി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ാർ േമഖലയിൽ ��ത േകാടതി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ാ�ട േകാടതി സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

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

(എ) കാ�ാ�ട േകാടതിസ��യ�ിെ� നി ർ�ാണ �ർ�ീകരണ�ിനാ��
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?
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നില�രിൽ �ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതി�െട �വർ�നം ആരംഭി��തി�� നടപടി

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

(എ) നില�രിൽ �വർ�ി�വ�� �ഡീഷ�ൽ ഫ�് �ാസ് മജിേ��് േകാടതി
�ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതിയായി ഉയർ��തിന് സർ�ാർ
ഉ�രവായി��ത് എ�ാണ് ; ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ ഉ�ര��ായി�ം നില�രിൽ �ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതി
�വർ�നം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ; ആയ�
സംബ�ി� നിലവിെല തട��ൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) നില�രിൽ �ൻസിഫ് േകാടതി �വർ�ി��തിനാവശ�മായി
അ�വദിേ�� ആെക ത�ികകൾ എ�െയ�ം അവേയെതാെ�െയ�ം
എ� ത�ികകൾ ഇ�വെര അ�വദി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ; േശഷി��
ത�ികകൾ ��ി��തി�� തട�െമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 01.04.2015-ന് േശഷം സം�ാന�് വിവിധ േകാടതികളിേല�് �തിയ
ത�ികകൾ ��ി�് ഉ�രവായി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� ത�ികകളാണ്
01.04.2015-ന് േശഷം സം�ാന�് ��തായി അ�വദി�െത� കണ�കൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) നില�ർ െജ.എഫ്.സി.എം. േകാടതി �ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതിയായി പദവി
ഉയർ��തിനായി ബ�. ൈഹേ�ാടതി രജി�ാർ 30.04.2015-ന്
D7(A)-16913/2006 ന�ർ ക�് �കാരം സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി��
ത�ികകൾ ഉടെന അ�വദി�ാനാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) നില�ർ താ��ിെല ജന�ൾ സിവിൽ േക�കൾ നട��തിനായി ഇേ�ാൾ
ആ�യിേ�� �ൻസിഫ് േകാടതികൾ ഏെതാെ�െയ�ം സം�ാന
അതിർ�ി �േദശമായ വഴി�ടവ് നി�ം ഈ േകാടതികളിേല��
സ�ാര�രം എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�നില മ�ിര�ളിെല തീപി�� നിയ�ണം

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

(എ) സം�ാന�് ബ�നില മ�ിര�ളിെല തീപി��ം നിയ�ി�ാൻ നിലവി��
സംവിധാന�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�ലി�് അട��� അത�ാ�നിക ഉപകരണ�ൾ വാ��തി��
നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ആേഗാള െടൻഡർ വിളി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
ഇ�മായി ബ�െ��് വർ�ിംഗ് ��ിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

പര�ർ അ�ിര�ാ നിലയ�ിന് �തിയ െക�ിടം.

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

(എ) ചാ��ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഉൾെ�� പര�ർ അ�ിര�ാ നിലയ�ിന്
സ��മായി �തിയ െക�ിടം നിർ�ി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ ഫയർ േ�ഷൻ

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

(എ) ഇരി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഫയർ േ�ഷൻ �ാപി��തി�� നടപടി
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഫയർ േ�ഷൻ �ാപി��തിനാവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം
അ�മായി ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

മാള ഫയർ േ�ഷൻ നവീകരണം

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

(എ) െകാ���ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല മാള ഫയർ േ�ഷെ� േശാചനീയാവ�
പരിഹരി�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിനായി
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േനര�മംഗലം ഫയർ ആ�് െറസ്ക� േ�ഷൻ

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

(എ) �തിയ ഫയർ ആ�് െറസ്ക� േ�ഷ�ക�െട �ൻഗണന ലി�ിൽ ഉൾെ��ി���ം
തത��ിൽ അംഗീകാരം നൽകിയി���മായ േനര�മംഗലം ഫയർേ�ഷൻ
ആരംഭി��തി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 18.02.2021-െല 51/2021/ആഭ��രം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം തത��ിൽ
അംഗീകാരം നൽകിയി�� േനര�മംഗലം ഫയർേ�ഷൻ േനര�മംഗലം ബസ്
�ാ�ിേനാട് േചർ�� സാം�ാരിക നിലയ�ിൽ �ാപി��തി��
പ�ായ�ിെ� ശിപാർശയിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�ാ പ�ായ�ിെ� ൈകവശ�� അൻപത് െസ�് �ലം
��ത ഫയർേ�ഷൻ ആരംഭി��തിനായി ൈകമാ�ം െച��തിന് വ��്
തല�ിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിരവധി വ�വസായ �ാപന�ൾ �ിതി െച���ം ഇ��ി ജി��മായി
അതിർ�ി പ�ി���മായ േനര�മംഗല�ിെ� �മിശാ�പരമായ �േത�കത�ം
മ�് ഫയർേ�ഷ�കളിൽ നി�ം വളെര �ര�ിലാെണ�� വ�ത�ം
പരിഗണി�് േനര�മംഗല�് �തിയ ഫയർ ആ�് െറസ്ക� േ�ഷൻ
ആരംഭി��തിന് േവ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ക��ലം ഫയർ ആ�് റസ്ക� േ�ഷൻ

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

(എ) വർ�ല ക��ലം ഫയർ ആ�് റസ്ക� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം
നിർ�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ബിരി�ള�് ഫയർ േ�ഷൻ

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

(എ) പര� വിേ�ജിൽ ബിരി�ള�് ഫയർ ആ�് റസ്ക� േ�ഷൻ �ാപി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ിര��ി ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) കാ�ിര��ി ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ
ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇതിനാവശ�മായ �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) മണിമല - കാ�ിര��ി േറാഡിെ� വശ�ായി െപാ�മരാമ�് �റേ�ാ�ായി
കെ��ിയ �ലം ഫയർ േ�ഷൻ �ാപി��തിന് ഉപേയാഗി�ണെമ�
നിർേ�ശ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�ാേമാ; ��ത �ലം
െപാ�മരാമ�് വ��് ൈകമാറി നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫയർ േ�ഷന് ഏ��ം അ�േയാജ�മായ ��ത �ല�് �തിയ െക�ിടം
നിർമി��തി�� നടപടികൾ ത�രിതെ���ാേമാ?

ചാല�ടി ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) ചാല�ടി ഫയർ ആ�് െറസ്ക� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടമി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; നിലവിൽ �വർ�ി�� െക�ിട�ിെ�
�ലപരിമിതി�ം അസൗകര���ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി കെ��ിയ �ലം വി�നൽ�വാൻ
നിർ�ാഹമിെ��് ജലവിഭവ വ��് അറിയി� സാഹചര��ിൽ ഫയർ ആ�്
െറസ്ക� േ�ഷന് അ�േയാജ�മായ �ല�് ആ�നിക സൗകര��േളാട് �ടിയ
�തിയ െക�ിടം പണി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��പറ�് സ് െപഷൽ സബ് ജയിൽ

138 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) ��പറ�ിൽ ��തായി ആരംഭി� സ് െപഷൽ സബ് ജയിലിൽ ഏെതാെ�
ത�ികകൾ ��ി��വാനാണ് സർ�ാർ ഉേ�ശി��ത്; ��ത ത�ികകൾ
��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�� ത�ികകളിേല�� നിയമനം എേ�ാൾ �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ ?

വാ�ർ ഗവ. ��ിെല �ടിെവ� �ാമം

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

(എ) വാ�ർ ഗവൺെമ�് ��ിെല �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ
ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ം പരിഹരി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗവ. ��ിെല ജീവന�ാർ�ാ�� ക�ാർേ�ഴ് സ് നിർ�ാണ�ിെ� ഇേ�ാഴെ�
�ിതി വ��മാ�ാേമാ; ക�ാർേ�ഴ് സ് നിർ�ാണം യാഥാർ��മാ��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) േഫാം വിതരണ ഓഫീസ് ��ിെ� വളെര ഉ�ിലായി �ിതി െച����ല��
�ാേയാഗിക ��ി��് ഒഴിവാ�ാൻ േദശീയപാത�് അഭി�ഖമായി �തിയ േ�ാർ
െക�ിടം പണിയാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ന�നപ�േ�മ േ�ാളർഷി�്

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

(എ) സം�ാന ന�നപ�േ�മ വ��ിന് കീഴിൽ നട�ാ�ി വ�� വിവിധ
േ�ാളർഷി�് പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; എ� നാളായി ��ത
പ�തികൾ നട�ാ�ി വ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെതാെ� സ�ദായ�ൾ�ാണ് ��ത പ�തി�െട �ണം
ലഭി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഈ േ�ാളർഷി�കൾ അ�വദി��തിന്
സ�ദായം തിരി�് അ�പാതം നി�ർഷി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� മാനദ�ം
വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ സ�ദായ�ി�ം ഏത് അ�പാത�ിലാണ്
നൽ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� അ�് വർഷം വിവിധ േ�ാളർഷി�കൾ�ായി ലഭി� അേപ�ക�െട�ം
േ�ാളർഷി�് അ�വദി�വ�െട�ം എ�ം സ�ദായം, വർഷം എ�ിവ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

അ�ല�ഴ മ�ല�ിൽ നട�ാ�ിയി�� ��ദിന പരിപാടികൾ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�േശഷം എ� ��ദിന പരിപാടികളാണ്
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നട�ാ�ിയി��ത്; ഈ ഓേരാ പ�തിയി�ം �ഖ�ാപി�െ�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ല�ഴ മ�ല�ിൽ ഈ ര� ��ദിന പരിപാടികളി�ം �ടി നട�ാ�ിയ
പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി വിവിധ േമഖലകളിലായി ��ി�െ��
െതാഴിൽദിന�ൾ എ�െയ�് േമഖല തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

െക-െറയിൽ പ�തി

142 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 െഫ�വരി 2-ാം തീയതി അവതരി�ി� ബജ�ിൽ 174-ാം ഖ�ികയിെല
തി�വന��രം-ക�ർ അതിേവഗ െറയിൽ ഇടനാഴി�െട സാ��താ പഠനം
��ത വർഷം തെ� �ർ�ിയാ��താെണ� �ഖ�ാപനം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; അ�െ� ഭരണപ� േനത�ത��ിെല ആെര�ി�േമാ
പരി�ിതി സംര�കെര� േപരിൽ ഇേ�ാൾ സിൽവർ ൈലനിെനതിെര
എതിർ�യർ�� ആെര�ി�േമാ ഈ സാ��താ പഠനേ�ാട് അ�ാല�്
�തിേഷധം ഉയർ�ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക-െറയിൽ നട�ിയ �റ� വാദ�ിൽ ജനസമ�ം ത�ൾ�പറയാ��ത്
അവതരി�ി�ാൻ ത�ാറാകാ�വർ ചില സംഘടനകെള�ൾെ���ി കലാപ�ം
സംഘർഷ�ം ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) േക� സർ�ാരിെ� നയ�ിന��തമായ അർ� അതിേവഗ
െറയിൽ�ാതെ�തിെര ഒ� േക� സഹമ�ി പരസ�മായി ഇടെപടൽ നട��ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന വികസന�ിെ� ചാലക ശ�ിയായി�ീ�െമ�റ�� ഈ
പ�തി�് കാലവിളംബം �ടാെത േക� സർ�ാരിെ� അ�മതി േനടിെയ��ാൻ
ഇടെപടൽ നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ര�പാത നിർ�ാണം

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

(എ) നിർ�ി� ആന�ാംെപായിൽ-ക�ാടി-േമ�ാടി �ര�പാത നിർ�ാണ
പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�് സാ�ഹികാഘാത പഠനം നി�ർഷി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക� വനം മ�ാലയ�ിെ� �ിയറൻസ് ലഭി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) പ�തി�െട �ലേമെ���ൾ നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് അവ�യിലാെണ�ം
എേ�ാൾ കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തി നിർ�ാണം എേ�ാൾ ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ലി�് ��ർൈവസർമാ�െട ഡ��ി സമയം

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

(എ) ഗവ.െസ�േ�റിയ�ിെല ലി�് ��ർൈവസർമാർ ഡ��ി സമയ�് �ൾ
�ണിേഫാം ധരി�ിരി�ണെമ� ഉ�രവ് നിലവിൽ ഉേ�ാ; ഉെ��ിൽ
�ണിേഫാം ധരി���ം �ത�മായി ഡ��ി�് എ���ം പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ലി�് ��ർൈവസർമാ�െട ഡ��ി സമയം എ�യാെണ�ം ഡ��ി�് എ���ം
തിരിെക േപാ���ം ഡ��ി രജി�റിൽ േരഖെ���ാ�േ�ാെയ�ം വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പലേ�ാ�ം ലി�ിൽ ഓ�േറ�ർമാർ ഇ�ാതിരി���ം ഇതിന് േമൽേനാ�ം
വഹിേ�� ��ർൈവസർമാർ �ല�് ഇ�ാെത ഉ�രവാദിത��ിൽ നി�ം
മാറി നിൽ���ം �ണിേഫാം ധരി�ാെത ഇരി���ം പരിേശാധി�ാ�ം
നിയ�ി�ാ��� ഉ�രവാദിത�ം ആർ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓഫീസ് സമയേശഷ�ം അവധി ദിവസ�ളി�ം രാ�ിയി�ം ലി�്
�വർ�ി��തിനാൽ ലി�മായി ബ�െ�� �വർ�ി�� ജീവന�ാെര
നിയ�ി���ം ഡ��ി പരിേശാധി��തി�� �മതല ചീഫ് െസക�രി�ി
ഓഫീസർ�് നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക-െറയിൽ അതിേവഗ പാത

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

(എ) സം�ാന�് െക-െറയിൽ അതിേവഗ പാത നട�ാ�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ
ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടികൾ�്  േവ� േക� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ ; ആയതിെ�
സാ�ഹ�-സാ��ിക - പാര�ിതിക ആഘാത പഠന�ൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) നിലവിൽ ക�ി��തിന് േവ�ി െക-െറയിൽ േകാർ�േറഷന് എ� �പ
െചലവായി എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ക�ി��തിന് േവ�ി എ� ക�കൾ�ാണ് ഓർഡർ നൽകിയെത�ം
എ�െയ�ം വാ�ിെയ�ം എ� ക�കൾ എ� കിേലാമീ�ർ �രം നാ�ിെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഇത് വെര ക�ി�െത�ം, ക�ി��
നടപടികൾ നിർ�ിെവ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

േ�ാംേബാളി�ിക് ഇൻജ�ൻ സൗകര�ം
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146 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ ഏെതാെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിലാണ് േ�ാംേബാളി�ിക്
ഇൻജ�ൻ ന�ാൻ സൗകര�ം നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഇതി�� സൗകര�ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െന�ംക�ം താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഈ ചികി�ാ സൗകര�ം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ആേരാഗ� േമഖലയിെല
പ�തികൾ

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

(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ എം.എൽ.എ.മാ�െട നിേയാജക മ�ല ആ�ി
വികസന ഫ�ിൽ നി�ം ആേരാഗ�രംഗ�മായി ബ�െ�� പ�തികൾ�ായി
നീ�ി വ� �ക വിനിേയാഗി�് തി�വന��രം ജി�യിൽ നട�ാ�ിയി��
പ�തിക�െട നിേയാജക മ�ലം അടി�ാന�ി�� വിശദവിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് പാറ�ാല മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��
പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി���മായി
ബ�െ�� �വർ�ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ��ത
ഐേസാേലഷൻ വാർഡ് ഏത് തര�ിൽ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

കാ�ണ� പ�തി

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

(എ) കാ�ണ� പ�തി �േഖന എെ��ാം ചികി�ാസഹായ�ളാണ്
നിലവി��െത�ം ഈ പ�തിയിൽ നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിന്
നിലവി�� നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-െഹൽ�് പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് ഇലേ�ാണി�് സംവിധാന�ി�െട േരാഗി സൗ�ദ ചികി�
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ഉറ�ാ�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വൻ സർ�ാർ ആേരാഗ� േക��ളി�ം ഇ-െഹൽ�് പ�തി
നട�ാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-െഹൽ�് പ�തിയി�െട മാ�-ശി� സംര�ണം ��തൽ കാര��മമായി
നട�ാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�െട സം�ാനെ� ഓേരാ പൗര�ം ഇലക് േ�ാണിക്
െഹൽ�് കാർഡ് ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് കാർഡ്

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

(എ) ��തായി ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് കാർഡ് എ��ാ�ം ആ�കെള ��ിേ�ർ�ാ�ം
നിലവിൽ അവസര�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇതിനാ�� നടപടികൾ എ�് �ട�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ആർ.ബി.എസ്.െക. �ീം

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

(എ) 18 വയ�വെര�� ��ികൾ�് ആർ.ബി.എസ്.െക. �ീം വഴി സൗജന� ചികി�
നൽ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജനിതക േരാഗ വിഭാഗ�ിൽെ�� ബാർെഡ ബീഡൽ സിൻേ�ാം ബാധി� 18
വയ�് തികയാ� ��ി�് ആവശ�മായ െട�കൾ ആർ.ബി.എസ്.െക. �ീം വഴി
സൗജന�മായി െച��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ െട�് ആർ.ബി.എസ്.െക. �ീം വഴി സൗജന�മായി നൽ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജനിതക േരാഗ�മായി ബ�െ��് ഒ.പി.യി�ം ഐ.പി.യി�ം എ�� ��ിക�െട
എ�ാ ചികി��ം ആർ.ബി.എസ്.െക �ീം വഴി സൗജന�മായി നൽ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െമഡി�ൽ അസി��് � ദി �വർ എ� പ�തി�െട ഭാഗമായി അേപ�കൾ�് ലഭി�
സഹായം

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

(എ) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട കീഴി�� െസാൈസ�ി േഫാർ െമഡി�ൽ
അസി��് � ദി �വർ എ� പ�തി�െട ഭാഗമായി കഴി� സാ��ിക വ ർഷം
എ� അേപ�കൾ�് സഹായം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി നിലവിൽ എ� അേപ�കൾ പരിഗണന�ായി
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നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�െട മാനദ��ൾ ���ി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

െപരിേ�ാണിയൽ ഡയാലിസിസ് പ�തി

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

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

(ബി) െപരിേ�ാണിയൽ ഡയാലിസിസ് പ�തി വ�ാപകമാ��തിെ� ഭാഗമായി
ആല�ഴ 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��െത�ം
ഇതിനായി എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��ത ആ�പ�ികളിൽ
െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

ആർ�ം പ�തി

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

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി കായം�ളം മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയി��
പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�ം, അധികമായി ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ എ�
ജീവന�ാെര നിയമി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

��ി�റം താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) ��ി�റം താ��് ആ�പ�ി�െട െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി ബഡ്ജ�ിൽ 20
ശതമാനം �ക വകയി��ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ ആേരാഗ�വ��്
സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ വിശദമാ�േമാ; ധനവ��ിെ� നിർേ�ശം അ�സരി�്
േശഷി�� 80 ശതമാനം �ക�� െ�ാേ�ാസൽ അ�� വർ�ിങ് ��ിൽ
ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2018 ഡി .എസ് .ആർ. �കാര�� ���ിയ എ�ിേമ�് ലഭ�മായി�േ�ാ?

ഇരി�ർ താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) നബാർഡിെ� ധനസഹായേ�ാെട�� ഇരി�ർ താ��് ആ�പ�ി
െക�ിടനിർ�ാണ നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തി�� ആർ�ിെടക്ചറൽ േ�ായിംഗ്, �ക്ചറൽ
ഡിൈസൻ എ�ിവ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാൻ സാധി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ� േക��ൾ

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

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ� ��ംബാേരാഗ� േക��ളാണ് നിലവിൽ
അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� ആ�പ�ിക�െട �വർ�ികളാണ് �ർ�ീകരി�ി��െത�ം,
ബാ�ി ഏെത�ാം ആ�പ�ിക�െട ���ികളാണ്
�ർ�ീകരി�ാ��െത�ം; ��ത ���ികൾ എ�് �ർ�ീകരി�െമ�ം
വിശദമാ�േമാ?

െപാ�ാനി വനിതാ ശി� ആ�പ�ി

158 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ാനി വനിതാ- ശി� ആ�പ�ിയിൽ കിട�ക�െട എ�ം
നി�യി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ാനി വനിതാ- ശി� ആ�പ�ിയിൽ �ാഫ് െ�ങ്�് നി�യി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

ഉ��ൻേചാല മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയി�� വികസന �വർ�ന�ൾ

159 �ീ. എം. എം. മണി : 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 ചിലവഴി�് എെ�ാെ� വികസന �വർ�ന�ളാണ് ഉ��ൻേചാല
മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയി��ത്;

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

���ാടി ��ംബാേരാഗ� േക�ം -�തിയ േ�ാ�്

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

(എ) �ാൻ ഫ�ിൽ 50 ല�ം �പ അ�വദി� തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ���ാടി
��ംബാേരാഗ� േക��ിെല �തിയ േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണം ആരംഭി��തിന്
കാലതാമസം വ���ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;
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(സി) �വർ�ി എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കിഫ്ബി ഫ�് വിനിേയാഗം

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

(എ) കിഫ്ബി ഫ�് വിനിേയാഗി�് ആ�പ�ികൾ�് �തിയ െക�ിടം
നിർ�ി��തിനായി ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ��തി�ം കിഫ്ബിയിൽ
സമർ�ി��തി�മായി ഏ�ി�ി�� ഏജൻസികൾ ഏെത�ാെമ�ം,
ആ�പ�ികൾ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഏജൻസികൾ യഥാസമയം ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ി കിഫ്ബിയിൽ
സമർ�ി��ി�ാെയ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഡി.പി.ആർ. സമർ�ി�വാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാൻ ബ�െ��
ഏജൻസികൾ�് നിർേ�ശം നൽകാേമാ?

�ാഥമിക ആേരാഗ�േക��െള സംബ�ി�്

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

(എ) �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��െള ��ംബാേരാഗ�േക��ളായി ഉയർ�ക�ം
െമ�െ�� ചികി�ാ സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ിയതിെന�ം �ടർ�് േരാഗികൾ
��തലായി ��ത ആേരാഗ�േക��െള ആ�യി����ലം േഡാ�ർമാർ
നിർേ�ശി�� മ��കൾ എ�ാ േരാഗികൾ�ം സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ാൻ
സാധി�ാെത വ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജീവിതൈശലീ േരാഗ�ളട���തി�� മ��ക�െട ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാൻ
സ�ീകരി�ി�� �മീകരണ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിമ�ം �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിന് സി.എസ്.ആർ. ഫ�്

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

(എ) ���നാട് മ�ല�ിെല പ�ിമ�ം �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ിന്
സി.എസ്.ആർ. ഫ�് ഉപേയാഗി�് �തിയ ഒ.പി. േ�ാ�് നി ർ�ി��തി�ം
ലാബ് സൗകര�ം ഒ���തി�ം സമർ�ി� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ാേ�ാസൽ അംഗീകരി�് �തിയ ഒ.പി. േ�ാ�് നിർ�ാണ�ി�ം ലാബി�ം
അ�മതി നൽ��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ മാനസികാേരാഗ� േക���െട േശാച�ാവ�

164 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
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�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ മാനസികാേരാഗ� േക���െട േശാച�ാവ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േക��ളിെല പരിമിതികൾ �ലം അേ�വാസികൾ ചാടിേ�ാ��താ�ം
അ�ഹത� െച��താ�ം അവിട�ളിൽ െകാലപാതക�ൾ നട��താ�ം
റിേ�ാർ�് െച�െ��ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തി�ം അവ�െട
�വർ�നം െമ�െ����തി�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം ൈസക�ാ�ി വിഭാഗം

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

(എ) സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം ൈസക�ാ�ി വിഭാഗം
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിൽ എ� ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��ം ആയത് നിക��തിന്
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ഐെസാേലഷൻ വാർ�ക�െട നിർ�ാണം

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

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ��ം ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ,
െച�വാടിക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ എ�ിവിട�ളിൽ ഐെസാേലഷൻ
വാർ�കൾ നിർ�ി�� പ�തി ഇേ�ാൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �വർ�ി എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയർ�ാൻ നടപടി

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

(എ) �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ��തി�ം,
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം എ� �കയാണ് അ�വദി�വ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ��തിെ�
ഭാഗമായി എ� ജീവന�ാെരയാണ് അധികമായി നിയമി�ക; ത�ിക തിരി��
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വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� മാനസികാേരാഗ� േക��ൾ

168 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാനസികാേരാഗ� േക���െട നവീകരണ�ിന് േവ�ി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇേ�ാൾ നിലവി�� സർ�ാർ മാനസികാേരാഗ� േക��ൾ ഏത്
വർഷമാണ് നിലവിൽ വ�െത�റിയി�േമാ;

(സി) മാനസികേരാഗം �മാതീതമായി വർ�ി� സാഹചര��ിൽ �തിയ
മാനസികേരാഗ ആ�പ�ികൾ �ാപി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മാസികാേരാഗ�േക���െട സമ� പരി�രണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���ൽ സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ിെല ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം

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

(എ) ���ൽ സാ�ഹ� ആേരാഗ�േക��ിെല ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� നിലകളിലാണ് ��ത െക�ിട നിർ�ാണം നട��െത�ം ഫൗേ�ഷൻ
എ� നില നിർ�ി��തിന് അ�േയാജ�മായിരി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിട�ിൽ എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഏർെ����ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ െചലവ്, നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� തീയതി, നിർ�ാണം ഏെ��� കരാ�കാരെ� േഫാൺ ന�ർ
സഹിത�� വിശദാംശ�ൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ?

���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിൽ ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം

170 �ീ. െ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� അനസ് െത�ി�ം അടി�ാന സൗകര���ം ഉ�ായി�ം
ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം �വർ�നം ആരംഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ആ�പ�ിയിൽ ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം �വർ�നം
ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പഴയ�ാടി താ��് ആ�പ�ിയിൽ അ�വദി� ത�ികക�ം ഒഴി�ക�ം

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

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടി താ��് ആ�പ�ിയിൽ അ�വദി�
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ത�ികകൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ എ� ത�ികകൾ ഒഴി� കിട��െ��്
വിശദമാ�ാേമാ; ആയത് നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

�റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയ�ിൽ ഡയാലിസസ് �ണി�്

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

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയ�ിൽ
ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

െപരിേ�ാം താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) പ�� ർ മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം താ��് ആ�പ�ി െക�ിട
നിർ�ാണ�ിന് നബാർഡ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി� 12 േകാടി�െട
നിർ�ാണ ���ി �ട�ാൻ കാലതാമസം േനരി��തി�� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ി അടിയ�രമായി �ട�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയിൽ �തിയ േ�ാ�് നിർ�ാണം

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

(എ) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയിൽ �തിയ േ�ാ�് നിർ�ി��തിൽ
കാലതാമസം േനരി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കിഫ്ബിയിൽ നി�് ഫ�് അ�വദി�ി�ം ���ി ആരംഭി��തിൽ വ�
കാലതാമസം പരിഹരി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ േ�ാ�ിൽ എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ���ി �ർ�ീകരി�േ�ാൾ
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി എേ�ാൾ ആരംഭി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

മേ�ശ�രം, ��ള സി.എ�്.സി. െക�ിട നവീകരണം

175 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം, ��ള എ�ീ സി.എ�്.സി. കളിൽ മതിയായ െക�ിട
സൗകര�മി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത സി.എ�്.സി.കൾ�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് ഫ�്
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത സി.എ�്.സി. കളിൽ നിലവിൽ എ� ത�ികകളാണ് ഉ�ത് എ�്
വ��മാ�േമാ; ഇതിൽ ഒഴി�� ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

ന�വില�ര ��ംബേ�മ ഉപേക�ം �നഃ�ാപി��ത് സംബ�ി�്

176 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചവറ മ�ല�ിെല ന�വില�ര ��ംബേ�മ ഉപേക�ം െക�ിടം െപാളി�മാ�ി
വാ�ർ ടാ�് പണി�വാൻ വാ�ർ അേതാറി�ി�് അ�മതി നൽകിയതിൻ�കാരം
അേതാറി�ി വാ�ർ ടാ�് പണി �ർ�ിയാ�ിയി�ം ഉപേക�ം ��ത �ല�്
�നഃ�ാപി�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ംബേ�മ
ഉപേക�ം ടി �ല�് അടിയ�രമായി �നഃ�ാപി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ� ജി�യിൽ ഒ� ജി�ാ ആ�പ�ി

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

(എ) നില�രിൽ �വർ�ി�ി�� ഗവ. താ��് െഹഡ് ക�ാർേ��് ആ�പ�ി�െട
പദവി ഏ� വർഷ�ിലാണ് ഗവ. ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയർ�ിയത് എ�്
അറിയി�ാേമാ; േമൽ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നില�ർ ഗവ.താ��് െഹഡ് ക�ാർേ��് ആ�പ�ി ആയി��േ�ാഴെ� �ാഫ്
പാേ��ം േരാഗികൾ�് നീ�ിെവ� കിട�ക�െട എ��ം എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയർ�ിയതി� േശഷം നിലവി��
�ാഫ് പാേ��ം കിട�ക�െട എ��ം എ�െയ�ം ഈ ഇന�ിൽ
ഏെത�ി�ം വർ�നവ് ഉ�ാേയാ എ�ം എ�ിൽ ഇനം തിരി�ം വിവര�ൾ
നൽകാേമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�പ�ി, താ��് െഹഡ് ക�ാർേ��് ആ�പ�ി എ�ിവ�െട
വികസന�ിനാ�� പ�തി വിഹിതം ഏത് തല�ി�� തേ�ശ �ാപന�ൾ
വഴിയാണ് െചലവഴി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ; ഒ� ജി��് ഒ� ജി�ാ
ആ�പ�ി�െട വിഹിതമാേണാ അേതാ ജി�ാ ആ�പ�ിക�െട എ��ിന്
അ�സരി�ാേണാ വിഹിതം അ�വദി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ� ജി�ാ ആ�പ�ികൾ ഉെ��ത് ജി�കൾ തിരി�് വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ; ഒ� ജി�യിൽ ഒ� ജി�ാ ആ�പ�ി എ� നയം സർ�ാർ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ജി�കളിെല മ� ജി�ാ ആ�പ�ികൾ�് ഏ�തരം
പദവിയാണ് നൽകിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഒ� ജി�യിൽ ഒ� ജി�ാ ആ�പ�ി എ� നയ�ിെ� ഭാഗമായി മല�റം
ജി�യിെല ��് ജി�ാ ആ�പ�ികളിൽ േശഷി�� െപരി�ൽമ�, നില�ർ
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എ�ീ ജി�ാ ആ�പ�ിക�െട വികസന�ിനാ�� പ�തി വിഹിതം
െചലവഴി��ത് മല�റം ജി�ാ പ�ായ�് �േഖന എ�ത് മാ�ി യഥാ�മം
െപരി�ൽമ�, നില�ർ എ�ീ നഗരസഭകൾ �ഖാ�ിരം െചലവഴി��തിന്
സ��മാ�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ർ സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ിെല ഒഴി�കൾ

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

(എ) ���ാട് മ�ല�ിൽെ�� മ��ർ സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ിൽ നിലവിൽ
ഒഴി�� സിവിൽ സർജൻ, സീനിയർ െമഡി�ൽ ഓഫീസ�െട ലീവ് േവ�ൻസി
എ�ിവയിൽ നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആദിവാസി പ�ികവർ�-പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� ജനവിഭാഗ�ൾ
ആ�യി�� മ��ർ പ�ായ�് സാ�ഹ�ാേരാഗ� േക��ിൽ ൈ�ബൽ
ഫ�് ഉപേയാഗെ���ിെ�ാ�് ��തൽ അടി�ാന സൗകര�വികസന��ം
േസവന��ം ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ആർ�ം പ�തി

179 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിൽ ഉൾെ�� �യ��ി, പര�ർ െപാഴി�ര പി.എ�്.സികൾ
ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ംബആേരാഗ� േക��ളാ�ി
ഉയർ��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

�റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയ�ിൽ േ�ാമാെകയർ �ണി�്

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

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയ�ിൽ നബാർഡ്
ഫ�ിെ� ര�ാംഘ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�വാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയ�ിൽ േ�ാമാെകയർ �ണി�് ആരംഭി�വാൻ
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െച�ി�ാട് ആ�പ�ി വികസനം

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

(എ) ആല�ഴ മ�ല�ിെല െച�ികാട് ആ�പ�ി�ായി എ� �പ�െട വികസന
�വർ�ന�ളാണ് നട�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച�ി�ാട് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിെ� ഭാഗമായി �ലം ഏെ���ൽ
നടപടി �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത് �ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി�െട നിർ�ാണ �േരാഗതിെയ�റി�� വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േചേല� ആ�ർേവദ ആ�പ�ി അപ്�േഡഷൻ

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

(എ) വ�ി��് മ�ല�ിെല േചേല� �ാമ പ�ായ�് സർ�ാർ ആ�ർേവദ
ആ�പ�ിെയ ��ത് കിട��� ആ�പ�ിയായി ഉയർ��തിന് േവ�ി
സമർ�ി� നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

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

(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ആ�ഷ് വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം
റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത
�േ�ാസലിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ�് തല ��ംബാേരാഗ� േക���െട നട�ി�്

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

(എ) �ാമപ�ായ�ക�െട കീഴിൽ �വർ�ി�ി�� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള
േ�ാ�് തല ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയർ�ിയി�ം നിലവിൽ േ�ാ�്
പ�ായ�ക�െട പരിപാലന�ി�ം േമൽേനാ��ി�ം ��ത �ാപന�ൾ
വ�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാരണ�ാൽ േ�ാ�് തല എഫ്.എ�്.സി. കളാ�ി മാ�ിയ ആ�പ�ികൾ�്
േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� പ�തി വിഹിതമട��� ഫ�് വിനിേയാഗി�ാൻ
സാധി�ാ��മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�ി��് മ�ല�ിെല പ�ി�ൽ എഫ്.എ�്.സി. �െട പരിപാലന �മതല
േ�ാ�് പ�ായ�ിന് നൽകിയതിേനാെടാ�ം സി.എ�്.സി. യായി �വർ�ി�
കാലയളവിൽ ഉ�ായി�� എൻ.എ�്.എം. െ� അട��� �ാ�കെള
നിലനിർ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് പ�ി�ൽ േ�ാ�് പ�ായ�് നൽകിയ
ക�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ചാലാംേകാണം പി.എ�്.സി.

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

(എ) വർ�ല മ�ല�ിെല മട� ർ ചാലാംേകാണം പി.എ�്.സി.�െട അടി�ാന
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സൗകര� വികസന�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം

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

(എ) ആല�ർ മ�ല�ിെല ഏത് ആേരാഗ�േക��ിലാണ് ഐെസാേലഷൻ
വാർഡ് ആരംഭി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി��തിെ� �വർ�നം
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല ആേരാഗ� �വർ�ക�െട ഒഴി�കൾ

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

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല താ��് െഹഡ് ക�ാർേ��് ആ�പ�ി, െകാര�ി
ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ി എ�ിവിട�ളി�ം സി.എ�്.സി.കളി�ം 
പി.എ�്.സി.കളി�ം നിലവിൽ േഡാ�ർമാർ ഉൾെ�െട��
ആേരാഗ��വർ�ക�െട ഒഴി�ക�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെതാെ� ആ�പ�ിയിൽ ഏെതാെ� ത�ികയിൽ എ�് �തൽ
ഒഴി�കൾ നിലവിൽ വ� എ�ത് സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തി�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ  �ഡ് ബാ�് ആരംഭി�ാൻ നടപടി

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

(എ) ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഒ� �ഡ് ബാ�് ആരംഭി��തി��
നടപടികൾ ഏ�വെര ആയി��്; ആയതിേല�ായി സർ�ാർ ഇ�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഡ് ബാ�് എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് സർ�ാർ കണ�ാ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�നാഗ��ിയിൽ ഇേ�ാൾ �വർ�ി� െകാ�ിരി�� കാ�ണ� ഫാർമസി
രാ�ി കാല�ളിൽ �ടി �റ� �വർ�ി��ത് െപാ� ജന�ൾ�ം
േരാഗികൾ�ം ��തൽ സൗകര� �ദമായിരി�െമ�തിനാൽ ആയതി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളിെല ഐെസാേലഷൻ വാർ�ക�െട
നിർ�ാണം

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

(എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� േക��േളാട�ബ�ി�് �തിയ
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ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ ആരംഭി�� പ�തി നിലവിൽ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ; ആയതിേല�ായി ഏെതാെ�
ആേരാഗ�േക��െളയാണ് തിരെ���ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഐെസാേലഷൻ വാർ�ക�െട നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വാർ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി എ�േ��് �വർ�നം
ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��വ�ർ പി.എ�്.സി.

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

(എ) െഷാർ�ർ മ�ല�ിൽ 2022 മാർ�് മാസ�ിൽ ഉ�ായ ��തിേ�ാഭെ�
�ടർ�് ��വ�ർ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിെ� േമൽ�ര �ർ�മാ�ം തകർ�്
േപായതിനാൽ ആ�പ�ി�െട �വർ�നം തട�െ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�പ�ി�െട �വർ�നം �ർ��ിതിയിലാ��തിന് േവ�ി നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�മാലി താ��് ആ�പ�ി

190 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�മാലി താ��് ആ�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) അ�മാലി താ��് ആ�പ�ിയിൽ ദിവസം ചികി��ായി ശരാശരി വ�
േപാ��ത് എ� േപരാെണ�ം ഐ.പി വിഭാഗ�ിൽ എ� േപരാണ് ചികി�
േത��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ൾ �വർ�ി��െ��് വ��മാ�േമാ?

പാ�ർ താ��് ആ�പ�ി� േവ�ി �ലെമ��്

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

(എ) ��പറ�് മ�ല�ിെല പാ�ർ താ��് ആ�പ�ി� േവ�ി��
�ലെമ��മായി ബ�െ��് നിലവി�� തട��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഏെ���ൽ നടപടികൾ േവഗ�ിലാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് അറിയി�ാേമാ;
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(സി) ��ത �ലം ഏെ���ൽ നടപടികൾ എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

കാ��ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

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

(എ) കാ��ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി �ാപി��തി��
നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിൽ േഡാ�ർമാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം എ�
ത�ികകളാണ് ആവശ���െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) േഡാ�ർമാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം ത�ികകൾ ��ി�് നിയമനം
നട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയിൽ ഏെതാെ� ഉപകരണ�ളാണ്
ഇ�വെര �മീകരി�ി��െത�ം ഇനി എെ�ാെ� ഉപകരണ�ൾ
�ാപി�ാ�െ��ം വ��മാ�േമാ?

െച�വ�ർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി അപ് േ�ഡ് െച�ാൻ നടപടി

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

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െച�വ�രിൽ �ിതിെച�� ഗവ. ആ�ർേവദ
ആ�പ�ി താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിയായി അപ് േ�ഡ് െച��തിെ�
നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ; ഇ� അടിയ�രമായി അപ് േ�ഡ്
െച��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�പ�ി�െട അപ് �േഡഷ� േവ�ി ഭാരതീയ ചികി� വ��് ഡയറ�ർ
ത�ാറാ�ി സമർ�ി�ി�� �േയാരി�ി ലി�ിൽ െച�വ�ർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി
ഉൾെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ� കിട�കേളാട് �ടിയ ആ�പ�ിയായി ഉയർ��തിനാണ്
ശിപാർശെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഏല��ി താ��് ആ�പ�ി നവീകരണം

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

(എ) മല�ഴ മ�ല�ിെല ഏല��ി താ��് ആ�പ�ി�െട നവീകരണ�ി�ം,
അടി�ാന സൗകര� വി�ലീകരണ�ി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�് നബാർ ഡ് ഫ�് ലഭ�മാ�വാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ  മാനസികേരാഗവിഭാഗം
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195 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ കഴി� നാ� മാസമായി
മാനസികേരാഗവിഭാഗ�ിൽ േഡാ�ർ ഇ� എ� കാര�ം സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാനസിക േരാഗ ചികി��് േഡാ�ർ ഇ�ാ�തിനാൽ േരാഗികൾ ചികി�
കി�ാെത�ം മ��് കി�ാെത�ം ��ി��് അ�ഭവി��തിനാൽ
അടിയ�ിരമായി േഡാ�െറ നിയമി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി താ��് ആ�ർേവദ ആ�പ�ി

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

(എ) ക�നാഗ��ിയിൽ ഒ� താ��് ആ�ർേവദ ആ�പ�ി ആരംഭി��തി��
നടപടി�മ�ൾ ഏ� ഘ��ിലായിെയ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ിയിൽ താ��് ആ�ർേവദ ആ�പ�ി ആരംഭി��തി� േവ�ി
ഇ�വെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഈരാ�േപ� സി.എ�്.സി.യിൽ ഐേസാേലഷൻ വാർഡ്

197 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ. ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് ഈരാ�േപ� സി.എ�്.സി.യിൽ
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി��തി�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എ�േ��് ആരംഭി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

േപരാ�ർ താ��് ആ�പ�ി

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

(എ) കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി ഉദ്ഘാടന ം നട�ിയ േപരാ�ർ താ��്
ആ�പ�ി�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന ���ി�െട നിലവിെല �ിതി
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി ഇത് വെര ആരംഭി�ാൻ സാധി�ി�ി�
എ�ത്��യിൽെ��ി�േ�ാ; ���ി സമയബ�ിതമായി
�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

കാ�നാട് ഫാമിലി െഹൽ�് െസ�റിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�്

199 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ��ാ�ര മ�ല�ിെല കാ�നാട് ഫാമിലി െഹൽ�് െസ�റിൽ
ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ാപി��തിന് എം.എൽ.എ. ഫ�ിൽ നി�ം �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ാപി�� നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി
അറിയി�േമാ; പ�തി �ർ�ിയാ��തിെല കാലതാമസ�ി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ േഡാ�ർമാ�െട ഒഴി�കൾ

200 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ േഡാ�ർമാ�െട ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ
ഒഴി��്;

(ബി) പീഡിയാ�ിക് സർജൻ, ന�േറാളജി�്, ന�േറാസർജൻ, ഓേ�ാസർജൻ, ഗ�ാസ് േ�ാ
സർജൻ �ട�ിയ ത�ികകൾ നിലവിലി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) േമ�റ� ത�ികകൾ ��ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഈ ത�ികകളിൽ
നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ിര��ി ജനറൽ ആ�പ�ി

201 േ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 േറഡിേയാളജി, ത��് േരാഗ
വിഭാഗ�ളിൽ േഡാ��െട േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കാ�ിര��ി ജനറൽ ആ�പ�ി�െട അത�ാ�നിക സംവിധാന�േളാെട��
�തിയ െക�ിടം എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആർ�ം മിഷനിൽ ഉൾെ��ി�� ��ത ആ�പ�ിയിൽ ഗ�ാപ് അനൈലസിങ്
�കാരം ആവശ�മായ ത�ികകൾ ��ി��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല
�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ണ� �ര�ാ പ�തി�മായി ബ�െ��് കാ�ിര��ി ആ�പ�ി�ായി
ലഭിേ�� �ക എ�േ��് ലഭ�മാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�െട വികസനം

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

(എ) 2016 �തൽ പാറ�ാല മ�ല�ിെല വിവിധ ആ�പ�ിക�െട
വികസന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേല�ായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്; �ാപനം തിരി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ികളിൽ െപാ�ജന�ൾ�് ലഭി�� േസവന��െട
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വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െവ�റട സാ�ഹ� ആേരാഗ�േക��ിെല �ാഫ് പാേ�ൺ
പരി�രി��തിനായി സമർ�ി�ി�� േ�ാേ�ാസലിേ�ൽ സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ; ഫയൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ആ�പ�ികളിൽ ആവശ��ി�� ത�ിക ��ി�് നിയമനം
നട��ത് പരിഗണി�േമാ?

കാ�ിരം�ളം സർ�ാർ ആ�പ�ിയിൽ �തിയ േ�ാ�്

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

(എ) 2019-20 ബജ�ിൽ കാ�ിരം�ളം സർ�ാർ ആ�പ�ിയിൽ �തിയ േ�ാ�് 
നിർ�ാണ�ിന് ഒ� േകാടി �പ ബജ�ിൽ വകയി��ിയി�െ��ി�ം
നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ിെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
കാരണം വ��മാ�േമാ; നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ് േസ�ി ൈലസൻസി�ാ� �ാപന�ൾെ�തിെര നടപടി

204 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഡ് േസ�ി ൈലസൻസി�ാെത �വർ�ി�� �ാപന�െള
കെ��ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�വ�രിൽ ഷവർമ കഴി�് െപൺ��ി മരി� സംഭവ�ിൽ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഡ് േസ�ി ൈലസൻസി�ാെത �വർ�ി�� �ാപന�െള
കെ���തി�� അലംഭാവമാണ് ഇ�രം സംഭവ�ൾ ഉ�ാകാ��
കാരണം എ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയ�
പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ��കളിൽ വിതരണം െച�� ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം

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

(എ) സം�ാന�് േഹാ��കളിൽ നി�് പഴകിയ ഭ�ണം വ�ാപകമായി പിടി�
സാഹചര��ിൽ ജന�ൾ�് ന� ഭ�ണം ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാ��കൾ വഴി വിതരണം െച�� ഭ�ണ�ിന് �ിര പരിേശാധനാ
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ �ിരം പരിേശാധനാ സംവിധാനം
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ഏർെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�് അന�സം�ാന നിേരാധിത കവർ പാൽ വ�ാപകമായി വി�ഴി��ത്

206 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അന�സം�ാന നിേരാധിത കവർ പാൽ വ�ാപകമായി
വി�ഴി��ത് സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ വി�ഴി�� പാലിൽ ആ�ിബേയാ�ി�കൾ, ഇൻ��ൻ
മ��കൾ എ�ിവ േചർ��തായി പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) േബ�റികൾ േക�ീകരി�് നട�� ഇ�രം കവർപാൽ �ർണമാ�ം
ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ�ൽ ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം

207 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ)  സം�ാന�് േഹാ��കളിൽ നി�് വിതരണം െച�� ഭ�ണ�ിെ�
�ണനിലവാര�ം �ചിത��ം ഉറ� വ��ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ�ണം, മ� സൗകര��ൾ എ�ിവ�െട നിലവാരം വിലയി��ി േഹാ��കൾ�്
�ാർ േറ�ിംഗ് നൽ�� കാര�ം ആേലാചനയി�േ�ാ ; ഉെ��ിൽ ��ത �മതല
ആെര ഏൽ�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സം�ാനെ� ഭ��പരിേശാധനാ സംവിധാന�ൾ

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

(എ) സം�ാന�് ഭ��പരിേശാധന�മായി ബ�െ�� എെ�ാെ�
സംവിധാന�ളാണ് ഏർെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇ�മായി
ബ�െ��് സ�രി�� ലാ�കൾ ഏെതാെ� ജി�യിലാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��ധാന��ളിൽ മായം കലർ��ത് തടയാൻ നടപടി

209 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) പഴം, പ��റി, മ��ം, മ� ഭ��ധാന��ൾ എ�ിവയിൽ മായം കലർ���ം
കാൻസർ േപാ�� േരാഗ�ൾ�് കാരണമാ�� കീടനാശിനി
ഉപേയാഗി���ം തട��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ എെ��ാം എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വർഷം ഇ�ര�ിൽ മായം കലർ� എ� അളവ് മ��ം
പിടിെ��� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഭ��സാധന�ളിൽ മായം കലർ��ത് തടയാൻ എെ��ാം കർശന നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

ഭ�� �ര��ം ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� വി�ലീകരണ�ം

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

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ കഴി� മാസം ഭ��വിഷബാധ�ലം ഒ� വിദ�ാർ�ിനി
മരണമട� സാഹചര��ിൽ ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� വി�ലീകരണ�ിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ ഓഫീസർമാ�െട ��തൽ ത�ികകൾ ��ി��തിന്
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��് ��തൽ കാര��മമാ��തി�ം വി�ലീകരി��തി�ം
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� േഹാ�ൽ പരിേശാധനകൾ

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

(എ) 2021-22 കാലയളവിൽ േകരള�ിൽ ഭ�� �ര�ാ വ��് എ� േഹാ��കളിൽ
പരിേശാധനകൾ നട�ിയി��്; ജി� തിരി�് കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരിേശാധന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2021-22 കാലയളവിൽ മ�� പരിേശാധന�മായി ബ�െ��് എ� ടൺ
ഉപേയാഗ�ന�മായ മ��ം പിടിെ���് നശി�ി�ി��്; ജി� തിരി�് കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നിയമനടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

േഹാ��കളിെല ആഹാരപദാർ���െട �ചിത�ം

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

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� േഹാ��കളിെല ആഹാരപദാർ���െട
��ത�ം �ചിത��ം ഉറ� വ��ാൻ സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ��്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) െഹൽ�് ഇൻെ��ർമാർ�് ഇതി� േവ� �േത�ക പരിശീലനം
നൽകിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െഹൽ�് ഇൻെ��ർമാർ�് േഹാ��കളിൽ പരിേശാധന നട��തിനായി
വാഹനസൗകര�ം ഏർെ���ിയി�േ�ാ?

ഭ�� �ര�ാ വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� ലാ�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� എ�
ലാ�കൾ�് എൻ.എ.ബി.എൽ. അ�ഡിേ�ഷൻ േനടിെയ��ാൻ കഴി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ���ര�ാ വ��ിന് കീഴിൽ സ�രി�� ഭ�� �ര�ാ ലാ�കൾ
േകരള�ിൽ ഏെത�ാം ജി�കളിലാ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ���ളിൽ മായം േചർ�ൽ

214 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീമതി െദലീമ
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�നെ��� മ���ളിൽ വ�ാപകമായി മായം
േചർ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തട��തിന് �േത�ക
പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മാർ��കളി�ം കടകളി�ം ഭ�� വ��ൾ തരംതിരി�് പരിേശാധി��തി�ം
മായം കെ��ിയാൽ നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം �േത�ക
സംവിധാനെമാ��ിയി�േ�ാ; മായം കലർ� ഭ��വ��ൾ വിൽ���മായി
ബ�െ��് െപാ�ജന�ൾ�് പരാതികൾ അറിയി��തിന് �േത�ക
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

മ���ിെല മായം

215 �ീ സി എ�് ���
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അയൽ സം�ാന�ളിൽ നി�ം രാസവ� കലർ� മ��ം േകരള�ിേല�്
എ��ത് തട�വാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകടായ മ��ം പരിേശാധി�വാൻ െപാ�ജന�ൾ�് വിപണിയിൽ ര�് �പ�്
�ി�് നൽ�� പ�തി �ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ഭ���ര�ാ വിഭാഗ�ിെ� േന�ത��ിൽ േഹാ��കൾ, വ�ാപാര
�ാപന�ൾ, മാർ��കൾ, െച�് േപാ�കൾ �ട�ിയവ േക�ീകരി�്
നടേ�� പരിേശാധനകൾ കാര��മമാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

െച�പനി വ�ാപനം

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

(എ) സം�ാന�് െച�പനി വർ�ി�� സാഹചര�ം സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച�പനി പടരാതിരി�ാൻ എെ��ാം �തിേരാധ നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ പരിഷ് കരണം

217 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ പരിഷ് കരണ�ി��
നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �രിഭാഗം ആ�പ�ിക�ം അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിൽ
സമീപകാല�് ൈകവരി� േന��ിെ� ഫലം ജന�ളിേല�് എ�ി��തിന്
ഉത�ംവിധം �ാഫ് പാേ�ൺ �ടി പരിഷ് കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജനറൽ ആ�പ�ികളാ�ം െമഡി�ൽ േകാേള�കളാ�ം ആർ�ം മിഷനിൽ
ഉൾെ��് അപ് േ�ഡ് െച�െ�� ആ�പ�ികളിൽ െബഡ് ക�ാസി�ി
ഉയർ��തിന് ആവശ�മായ ത�ികകൾ ��ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� �ാഫ് പാേ�ൺ ഏത് വർഷ�ിൽ നി�യി�താെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ജനസംഖ�യി�� വർ�നവിന് ആ�പാതികമായി ആയത്
പരിഷ് കരി�േമാ?

എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി

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

(എ) എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ർ ജി�യിെല വ��ിറ പ �ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) �ാമപ �ായ�് �ലസൗകര�ം ഉറ�ാ�െമ�് അറിയി� സാഹചര��ിൽ
അടിയ�രമായി വ��ിറ �ാമപ �ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി
അ�വദി�് �വർ�നം ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��റ നിേയാജക മ�ല�ിെല ആേരാഗ�േമഖലയിെല നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

219 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��റ നിേയാജക മ�ല�ിെല ആേരാഗ�േമഖലയിൽ നട� വ�� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ�റ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഏത് ഫ�് ഉപേയാഗി�ാെണ�ം
ഏെതാെ� ആേരാഗ� �ാപന�ളിലാെണ�ം ഏത് ഏജൻസികളാണ്
�വ ർ�ിക�െട നിർ�ഹണം നട��െത�ം �വർ�ിക�െട ഇേ�ാഴെ�
�ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

എലി�നി നിർ�യം േവഗ�ിൽ

220 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എലി�നി നിർ�യം േവഗ�ിൽ നട��തിനായി െലപ്േ�ാൈ�േറാസിസ്
ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. പരിേശാധന വയനാ�ിൽ ആരംഭി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�തി ആരംഭി�െമ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഐേസാേലഷൻ വാർ�ക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി

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

(എ) േകാവിഡാന�രം എം.എൽ.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്
നിർ�ി�ാൻ പ�തിയി� ഐെസാേലഷൻ വാർ�ക�െട നിർ�ാണ
�േരാഗതിെയ സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന തല�ിൽ െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ാേണാ ഈ ���ികൾ
നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏത് ഏജൻസി ആണ് ��ത ���ികൾ ഏെ���ിരി��െത�ം
നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ിൽ നിലവിെല �ിതി സംബ�ി�്
വിശദവിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��തര േരാഗ ബാധിതർ�് അടിയ�രമായി �ാനിം�ക�ം സർജറിക�ം

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

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ �േവശി�ി�െ��� ��തര
േരാഗബാധിതർ�് എം.ആർ.ഐ./സി.�ി. �ാനിം�ക�ം സർജറിക�ം
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െച��തിന് വളെര നീ� സമയെ� തീയതി നി�യി� നൽ��താ��
പരാതികൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അടിയ�ര �ാനിം�ക�ം ശ��ിയക�ം അടിയ�രമായി തെ� െച��തി��
നിർേ�ശം നൽകാൻ കഴി�േമാ?

കാസർേകാട് സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ്

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

(എ) കാസർേകാട് സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� നിർ�ാണ�ിന് ഇ�വെര
എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഫ�ിൽ നി�ാണ് �ക അ�വദി�െത�ം ഈ �ക ��വൻ
െചലവഴിേ�ാ എ�ം ഏെത�ാം ���ികൾ�ാണ് െചലവഴി�െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാേളജ് നിർ�ാണം �ർ�ിയാ��തിന് ഇനി എ� �ക
ആവശ��െ��ം ഈ �ക എേ�ാൾ അ�വദി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജ് �ർ�േതാതിൽ ഏത് വർഷം �വർ�നം
ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ

224 �ീ. 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 കാഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിെ��ം ഓ�േറഷൻ
തിേയ�ർ സ��യ�ിെ��ം പണി �ർ�ിയായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ�
�വർ�നം ആരംഭി�ാൻ നടപടി ആയി�േ�ാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട �വർ�നം.

225 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്. സർ�ാരിെ� കാല�് �ട�ാൻ തീ�മാനി��ം ���ി
ആരംഭി��മായ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ �ർ�േതാതിൽ
�വർ�നസ�മായി�ളള െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ എെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�ി, ഇ��ി െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ 2021-22 അ��യന വർഷം
െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് �േവശനം നൽ�വാൻ സാധി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ആവശ�മായ ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ നാഷണൽ െമഡ ി�ൽ ക�ീഷെ�
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പരിേശാധന�് വിേധയമായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

താ��്, ജി�ാ ആ�പ�ികളിൽ ഉ�ായിരിേ�� ചികി�ാ വിഭാഗ��ം �ാഫ്
പാേ��ം

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

(എ) താ��്, ജി�ാ ആ�പ�ികളിൽ നിർബ�മാ�ം ഉ�ായിരിേ�� ചികി�ാ
വിഭാഗ�ൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) താ��ാ�പ�ിയിൽ അ�വദനീയമായ �ാഫ് പാേ�ൺ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ�ൺ എ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ആ�പ�ി ജീവന�ാ�െട ഒഴി�കൾ

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

(എ) വയനാട് ജി�യിെല താ��് ആ�പ�ി ഉൾെ�െട�� സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ േഡാ�ർ, േന�്, ഫാർമസി�് �ട�ിയ ത�ികകളിൽ േവ��
ജീവന�ാർ ഇ�ാ�തിനാൽ ആയത് ആ�പ�ിക�െട �വർ�നെ�
സാരമായി ബാധി��െ�� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല ആ�പ�ികളിൽ നിലവിൽ ഒഴി�� ത�ികകൾ
സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് അടിയ�രമായി നിയമനം നൽ��തിന് േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഫാർമസി േകാേള�കളിെല അ��ാപക ത�ികകളിെല നിയമനം

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

(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� തി�വന��രം, േകാ�യം, ആല�ഴ,
േകാഴിേ�ാട് സർ�ാർ ഫാർമസി േകാേള�കളിൽ ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ്
ഇ���െട മാനദ��കാരം എ� അ��ാപക ത�ികകൾ (േകഡർ ൈവസ് &
സ��് ൈവസ് ) ആവശ��െ��് വ��മാ�ാേമാ; ��ത േകാേള�കളിൽ
എ� അ��ാപക ത�ികകൾ നിലവി�െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം ഇനം
തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിൽ ഓേരാ േകാേളജി�ം എ� ഒഴി�കൾ ഉെ��് സബ് ജ�്,
േകഡർ എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ; ഓേരാ ത�ിക�ം എ� വർഷമായി
ഒഴി � കിട��െവ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ ഫാർമസി േകാേള�കളിൽ എൻ�ി േകഡർ (െലക്ചറർ/അസി��്
െ�ാഫസർ) ത�ികകളിൽ പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം നട��തിന്
വി�ാപനം നിലവി�േ�ാ; ഏത് വർഷമാണ് വി�ാപനം



72 of 119

�റെ��വി�ി��ത്; ��ത വി�ാപനം വഴി നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ഫാർമസി േകാേള�കളിെല ഹയർ േ�ഡ് ത�ികയായ അസി��്
െ�ാഫസർ, െ�ാഫസർ എ�ിവയിൽ നിയമനം നട��ത് ഡി.പി.സി.
വഴിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സർ�ാർ ഫാർമസി േകാേള�കളിെല അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ത�ികകളിെല ഒഴി�കളിേല�് സമയബ�ിതമായി ഡി.പി.സി. നട�ി െസല�്
ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസർേകാട് ഗവ. ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിൽ �ാർ�് ത�ിക

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

(എ) കാസർേകാട് ഗവൺെമൻറ് ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിൽ �ാർ�് ത�ിക
നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ിൽ ��ത ത�ികയിൽ
ആെര�ി�ം േജാലി െച��േ�ാെയ�ം േജാലി െച��ിെ��ിൽ ത�ിക
ഒഴി�കിട�ാൻ കാരണെമ�ാെണ�ം എ�കാലമായി ഒഴി� കിട��
എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ിക �നർവിന�ാസം വഴി കാ��ാട് �നിസി�ാലി�ിയിേല�്
മാ�ി നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ നടപടി�� അടിയ�ിര സാഹചര�ം
എ�ായി��െവ�ം ആ�െട ഉ�രവിേ�ലായി�� നടപടിെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ �റി�ൽ േജാലി ആരാണ് െച�വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസർേകാട് ഗവ. ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിൽ �ാർ�ിെന എേ�ാൾ
നിയമി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത �ാപന�ിെല െമഡി�ൽ ഓഫീസർ േഡാ. �ഹ�ദ് ഇംതിയാസിെന
�ലം മാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ പകരം ആെരയാണ്
നിയമി�െത�് വ��മാ�ാേമാ; തി�വന��രം നാഷണൽ ആ�ഷ് മിഷൻ
േ��് േ�ാ�ാം മാേനജർ േഡാ. സജിെയയാേണാ പകരം നിയമി�െത�
അറിയി�ാേമാ;

(എഫ് ) ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� പരിഹാര നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

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

(എ) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല മല�റം താ��് ആ�പ�ി, �േ�ാ�ർ
േ�ാ�് �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം �ട�ിയവ അപ്േ�ഡ് െച�ി�െ��ി�ം
�ാഫ് പാേ�ൺ ���ി നി�യി�ി�ിെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി�തിന് �ാഫ് പാേ�ൺ ���ി
നി�യി�് നിയമന�ൾ നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മല�റം താ��് ആ�പ�ി, ��േ�ാർ േ�ാ�് പി.എ�്.സി., പ�ായ�് 
പി.എ�്.സി.കൾ, മ� ആേരാഗ� േക��ൾ എ�ിവിട�ളിെല ഒഴി�കൾ
സംബ�ി�് വിശദ വിവരം നൽ�േമാ; ഒഴി�കൾ നിക�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തിയി�െട�� നിയമനം

231 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി �കാരം േകാഴിേ�ാട്
എ� േപർ�് നിയമനം നൽ�വാ��്;

(ബി) എ�് �ത�� അേപ�കർ�ാണ് നിയമനം നൽകാ��ത്;

(സി) നിയമന�ി� കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) ആേരാഗ�വ��ിൽ ആ�ിത നിയമന�ിന് വളെരയധികം കാലതാമസം
േനരി��െവ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ടി വിഷയ�ിൽ
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) G.O(MS)No.195/16/H&FWD തീയതി 18.10.2016 സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം
ആേരാഗ�വ��ിെല േലാവർ ഡിവിഷൻ �ാർ�് ത�ികയിൽ ആ�ിത
നിയമന�ിനർഹനായ �ീ. ബാ�മേഹ� ജി.�െട നിലവിെല സീനിേയാറി�ി
വ��മാ�ാേമാ; ടിയാൾ�് എ�േ��് നിയമനം ലഭി�വാൻ
സാധ�ത�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വേ�ാളിയിെല ദിബിഷ�െട മരണം

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

(എ) വേ�ാളിയിെല ദിബിഷ �സവെ� �ടർ�് 28-08-2021-ന് േകാഴിേ�ാെ�
സ�കാര� ആ�പ�ിയിൽ മരണെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത മരണം സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത സംഭവെ� �ടർ�� പാേ�ാളജി റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ െപാ�വിൽ ആവർ�ി�ാതിരി��തിന് എെ�ാെ�
നിർേ�ശ�ൾ നൽകാ�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�മാണ് ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

ക�ർ ജി�യിൽ കിഫ് ബി �ഖാ�ര�� ആേരാഗ�വ��ിെ� പ�തികൾ

234 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�യിൽ കിഫ് ബി �ഖാ�രം ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിൽ നട�ിലാ��
എെ�ാെ� ���ികളാ��െത�ം ആയതിന് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�ം മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�നൽ മ�ലാർ അേ�ാഫി എ� അ�ർ� േരാഗം

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

(എ) സം�ാന�് ൈ�നൽ മ�ലാർ അേ�ാഫി എ� അ�ർ� േരാഗം
ബാധി�ി��വർ എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അ�ഖ�ി�� ഉയർ� വില�� മ��് േരാഗികൾ�് മിതമായ നിര�ിൽ
ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

�ീഫാബ് െക�ിട�ൾ

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

(എ) സം�ാന�് ആ�പ�ികളിൽ നിർ�ി�� �ീഫാബ് െക�ിട��െട
നിർ�ാണ �േരാഗതി ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീഫാബ് െക�ിട��െട �കളിൽ മ�് നിർ�ാണ�ൾ സാധ�മെ��ം ഇ�രം
െക�ിട�ൾ നിർ�ി��േതാെട പരിമിത �ലസൗകര���� സം�ാനെ�
ആ�പ�ികളിൽ മ�് െക�ിട�ൾ നിർ�ി�ാൻ സാധി�ാ�
അവ���ാ�െമ��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സാധാരണ െക�ിട�േള�ാൾ �ീ ഫാബ് െക�ിട�ൾ�� �ണേമ�
വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�ിസം ബാധിതരായ ���ൾ�ാ�� പ�തികൾ

237 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓ�ിസം ബാധിതരായ ���ൾ�് നട�ിലാ�� പ�തികൾ എെ��ാം ;
വിശദമാ�േമാ ?

വ�ി�ർ�ാവ് മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� വ��് നട�ാ�ി വ�� പ�തികൾ
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238 �ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി�ർ�ാവ് മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� വ��് േനരി�ം വ��ിന് കീഴിെല
മിഷ�കൾ, ഏജൻസികൾ എ�ിവ �ഖാ�ിര�ം നട�ാ�ി വ�� പ�തികൾ
സംബ�ി� തൽ�ിതി റിേ�ാർ�് ഉൾെ�െട�� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20 �തൽ 2022-23 വെര�� സം�ാന ബഡ്ജ�കളിൽ �ഖ�ാപി�ി���ം
ആേരാഗ� വ��് േനരി�ം വ��ിന് കീഴിെല മിഷ�കൾ, ഏജൻസികൾ എ�ിവ
�ഖാ�ിര�ം നട�ിലാേ�� വ�ി�ർ�ാവ് നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഉൾെ���
പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) വ�ി�ർ�ാവ് നിേയാജക മ�ല�ിൽ 2021 ഏ�ിൽ മാസ�ിന് േശഷം
ആേരാഗ� വ��് േനരി�ം വ��ിന് കീഴിെല മിഷ�കൾ ഏജൻസികൾ എ�ിവ
�ഖാ�ിര�ം �ർ�ീകരി� പ�തിക�െട ഫ�്, ഭരണാ�മതി �ക, എ�ിേമ�്
�ക, െചലവഴി� �ക എ�ിവ ഉൾെ�െട�� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

���രിൽ ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി��തി�ളള നടപടി

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

(എ) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ���രിൽ ഡിെ�ൻസറി
ആരംഭി��� സംബ�ി�് 1444536/2020 ന�ർ ഫയൽ �കാരം േകാ�യം
ഡി.എം.ഒ. റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ��ത ഫയലിൽ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി
വിശദീകരി�ാേമാ?

ബേയാെമഡി�ൽ മാലിന� നിർ�ാർ�നം

240 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബേയാെമഡി�ൽ മാലിന��ൾ നിജെ����തി�ം
നിർ�ാർ�നം െച��തി�ം നിലവിൽ �ടർ� വ�� സംവിധാന�ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാലിന��ൾ നീ�ം െച��തിനായി സ�കാര� ഏജൻസികെള
നി�യി�ാൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബേയാെമഡി�ൽ മാലിന��ൾ നീ�ം െച���ം മ�് അ�ബ�േജാലിക�ം
സർ�ാർ നിയ�ണ�ിൽ നട�ാ��തിന് നിലവി�� �തിസ�ികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?
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ഫാ�ർ VII ഹീേമാഫീലിയ േരാഗികൾ

241 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഫാ�ർ VII ഹീേമാഫീലിയ േരാഗം ഹീേമാഫീലിയ ഗണ�ിൽ
ഉൾെ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫാ�ർ VII ഹീേമാഫീലിയ ബാധി�വെര ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക�െട ഗണ�ിൽ
ഉൾെ���ിയി�ിെ��ിൽ ആയതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഫാ�ർ VII ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫയൽ കാണാതായ സംഭവം

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

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ�് മ��ം െമഡി�ൽ ഉപകരണ��ം വാ��തിന്
ഉ� നടപടി�മ�ൾ വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ിൽ േകാവിഡിെ� മറവിൽ പർേ��മായി ബ�െ��്
േകാടിക�െട അഴിമതി നട� എ� ആേരാപണം സംബ�ി� ഫയ�കൾ
കാണാതായ സംഭവം അേന�ഷി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് ; ��ത അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ�ിയാർ ഇം�ാേ�ഷൻ പ�തി

243 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ിയാർ ഇം�ാേ�ഷൻ പ�തി �കാരം �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ
നാളി�വെര എ�േപർ�് സർജറി നട�ിയി��്; എ� അേപ�കൾ
നിരസി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�ിയാർ ഇം�ാേ�ഷൻ നട��തിന് േവ�ി�� എ� അേപ�കൾ
നിലവിൽ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദഗ്ധർ നട�ിയാൽ �റ് ശതമാനം വിജയമാ�� ��ത സർജറി��
അേപ�കൾ സമീപകാല�് നി�ാര കാര��ൾ ��ി�ാ�ി നിരസി��
�വണത വർധി�ിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അേപ�ി�� എ�ാവർ�ം േകാ�ിയാർ ഇം�ാേ�ഷൻ സർജറി�്
ധനസഹായം അ�വദി� നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട എ�ം
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244 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ��വ�െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ േകാവിഡ് �ലം എ�േപർ മരണെ�� എ�്
വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� േകാവിഡ് വ�ാപനം

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

(എ) സം�ാന�് ഈയിെടയായി േകാവി ഡ് വ�ാപന നിര�് വർ�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ് വ�ാപനം നിയ�ി�ാൻ എെ��ാം �ൻക�ത�കൾ സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് ഉൾെ�െട�ളള പകർ�വ�ാധിക�െട വ�ാപനം

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

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് വീ�ം വർധി�� സാഹചര�ം ഉേ�ാ;
െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകാവിഡിെ� ഏെത�ാം വകേഭദ�ളാണ് സം�ാന�് ഉ�ായി��തായി
കെ��ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് േകാവിഡിെനാ�ം െച�് പനി, എലി�നി, ത�ാളി പനി എ�ിവ
ബാധി�് ആ�കൾ മരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) െച�് പനി, എലി�നി, ത�ാളി പനി എ�ിവ ഉ�ാകാൻ കാരണമായ
േരാഗകാരി എ�ാെണ�ം ആ�കൾ മരി�ാൻ ഇടയായ സാഹചര�ം
എ�ാെണ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േരാഗ�ൾ പടർ�് പിടി�ാതിരി�ാൻ സ�ീകരി�ി�� �ൻ ക�ത�കൾ
എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ ?

േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ��വ�െട ��ംബാംഗ�ൾ�് സഹായം

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

(എ) സം�ാന�് നാളി�വെര േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ��വ�െട എ�ം
എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ��വ�െട ��ംബാംഗ�ൾ�് എെ�ാെ�
ആ��ല��ളാണ് േക�സം�ാന സർ�ാ�കൾ �ഖ�ാപി�ി��ത്; ഇതിൽ
േക� സം�ാന സർ�ാ�കൾ നൽ�� ആ��ല��ൾ തരംതിരി�്
അറിയി�േമാ;
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(സി) സം�ാന�് േകാവിഡ് ബാധി� മരണെ�� എ� ആ�ക�െട
��ംബാംഗ�ൾ�ാണ് നാളി�വെര വെര ഈ ആ��ല��ൾ
ലഭ�മാ�ിയി��ത്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി എ� േപർ�ാണ് ഈ ആ��ല��ൾ വിതരണം െച�ാ��ത്; ഇവർ�്
ആ��ല��ൾ വിതരണം െച��തിൽ കാലതാമസം ഉ�ായതി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ?

േകാവി�ം വകേഭദ��ം

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

(എ) േകരള ജനതെയ േകാവിഡ് ബാധയിൽ നി�ം സംര�ി�ാ�ം യഥാസമയം
ചികി� ഉറ�വ��ാ�മായി വ�� നട�ിയ �ധാന �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പകർ� വ�ാധി�െട �തിയ വകേഭദം സം�ാന�് �ടി വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആയതിൽ നി�ം ജന�െള സംര�ി��തി�ം ആയത് �ട�നീ��തി�ം
മിക� ചികി�ാ സൗകര�ം ഉറ�വ���തി�ം സ�ീകരി�വ�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

േകാവിഡ് മരണ��െട കണ�്

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

(എ) സം�ാന�് 2022 ജ�വരി 1 �തൽ നാളി�വെര എ� േപർ�് േകാവിഡ്
േപാസി�ീവ് �ിരീകരി�ി�െ��ം എ� േകാവിഡ് മരണ�ൾ റിേ�ാർ�്
െച�െ��ി�െ��ം ഉ� കണ�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ���വ�െട ആ�ിതർ�് അ�വദി�ി��
ധനസഹായം ലഭി��തിനായി നാളി�വെര എ� അേപ�കൾ
ലഭി�ി�െ��ം ആയതിൽ എ� അേപ�കളിേ�ൽ ധനസഹായം വിതരണം
െച�ി�െ��ം ഉ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ സം�ാനെ� േകാവിഡ് ടി .പി .ആർ. േദശീയ ശരാശരിെയ�ാൾ
��തലാേണാ; ആെണ�ിൽ ആയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് േരാഗനിർ�യ�ം വാ�ിേനഷ�ം

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

(എ) "ഏവേര�ം വാ�ിെന��ി�് �ര�ിതരാ�ക" എ� ല��േ�ാെട
സം�ാന�് നട�ിവ�� േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ യ��ി�െട
നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിെ�
�വർ�ന�ൾ ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�ം അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) േകാവിഡ് േരാഗനിർ�യ�ിന് ആേരാഗ�വ��് ആവി�രി�ി�� �തിയ
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; േദശീയശരാശരി�മായി
താരതമ�ം െച�േ�ാൾ േരാഗനിർ�യ�ിൽ േകരള�ിെ� ശരാശരി എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് �തിേരാധ�മായി ബ�െ��് ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ

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

(എ) േകാവിഡ് �തിേരാധ�മായി ബ�െ��് തി�വന��രം ജി�യിൽ പ�്
കിട�ക�� ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ നിർ�ി��തിനായി
െതരെ���െ�� ആ�പ�ികളിൽ ആയതിെ� നിർ�ാണ �വർ�നം
ആരംഭി� ആ�പ�ികൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ നി ർ�ി�വാൻ
തട��� ആ�പ�ികൾ ഏെത�ാമാണ്; അവ�് പകരം ആ�പ�ികൾ
കെ���തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ിയിെല �ഗ്സ് കൺേ�ാൾ ലേബാറ�റി

252 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ിയിൽ നിർ�ാണം �ർ�ീകരി� �ഗ്സ് കൺേ�ാൾ ലേബാറ�റി�െട
�വർ�നം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാരാെമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം

253 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ പാരാെമഡി�ൽ കൗൺസിൽ �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതിെ� കീഴിൽ േകരള�ിന് �റ�് േപായി പഠി�
വിദ�ാർ�ിക�െട പാരാെമഡി�ൽ േകാ�് രജി�ർ െച��തിന് നടപടികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ?

െമഡി�ൽ േകാേളജിെല വിവിധ ത�ികകൾ

254 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല േഡാ�ർമാ�െട വിവിധ ത�ികകൾ മ�്
െമ ഡി�ൽ േകാേള�കളിേല�് മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന മാ�െ�� ത�ികകൾ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ �ന:�ാപി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉൈ�നിൽ നി�ം �ർ�ിയാ�ാൻ കഴിയാ� െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം



80 of 119

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

(എ) ഉൈ�നിൽ നി�ം െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം �ർ�ിയാ�ാൻ കഴിയാെത
സം�ാന�് തിരിെ��ിയ വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർ പഠന�ിനായി
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉൈ�ൻ െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട സർ�ിഫി��കൾ തിരിെക
ലഭി��തിനായി നാഷണൽ െമഡി�ൽ ക�ീഷ�മാേയാ ഇൻഡ�ൻ
എംബസി�മാേയാ ബ�െ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉൈ�ൻ െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർ പഠന�ിന് ആവശ�മായ
നിയമേഭദഗതികൾ നട�ാ��തിന് നാഷണൽ െമഡി�ൽ ക�ീഷന് േക�
സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയതായി സം�ാന�ിന് അറിവ് ലഭി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉൈ�ൻ െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർ പഠനം ഏത് സം�ാന�ം
സാധ�മാക�� തര�ി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ സം�ാന സർ�ാർ
േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഹാമിേയാ�തിയിെല ഗേവഷണ�ം വികസന�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നടപടി

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

(എ) േഹാമിേയാ�തിയിെല ഗേവഷണ�ം വികസന�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി ഏെത�ി�ം പ�തികൾ സർ�ാർ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അവ ൈകവരി� േന���ം വ��മാ�ാേമാ?

കരി�ളം നാ�േറാ�തി ഇൻ�ി���്

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

(എ) ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ിന് കീഴിൽ കരി�ളം നാ�േറാ�തി ഇൻ�ി���്
�ാപി��തി�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �ാപനം ആരംഭി��തിന് �മി വി�ന�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപനം ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം എ�െകാ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െന���ം ആ�ർേവദ ഡിസ് െപൻസറി

258 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ആ�ർേവദ ഡിസ് െപൻസറികെള കിട�ി ചികി�ാ
സൗകര��� ആ�പ�ികളാ�ി മാ��തി�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒൻപത് പ�ായ�കൾ ഉൾെ�� കാ�ിര��ി മ�ല�ിെല െന���ം
ആ�ർേവദ ഡിസ് െപൻസറിെയ കിട�ി ചികി�ാ സൗകര���
ആ�പ�ിയാ��തിന് നടപടികൾ ത�രിതെ���ാേമാ?

കീഴ് വാ�ര് ആ�ർേവദ ഡി�ൻസറി

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

(എ) മ���ി കീ�ാ�ര് ആ�ർേവദ ഡി�ൻസറി ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയായി
ഉയർ��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ഷ് െവൽെനസ് െസ��കൾ

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

(എ) ആ�ഷ് േമഖലയിൽ �ണനിലവാര�� ചികി� ലഭ�മാ�ാൻ ആരംഭി� ആ�ഷ്
െവൽെനസ് െസ��കൾ നിലവിൽ എ� �ാപന�ളിൽ ആരംഭി�ി��്; ജി�
തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ?;

(ബി) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ജി�ാ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി 100 െബ��
ആ�പ�ിയായി ഉയർ�ി ഉ�രവായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാർമസികൾ

261 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ)  ഡയാലിസിസ്, ആൻജിേയാ�ാ�ി �ട�ിയ ചികി�കൾ�് േവ�
ഉപകരണ��െട�ം ര�സ�ർ�ം, �േമഹം, കാൻസർ എ�ീ
േരാഗ�ൾ�ൾെ�െട�� അവശ� മ��ക�േട�ം വില 10.76 ശതമാനം
വർ�ി�ി�ാൻ േക�സർ�ാർ അ�മതി നൽകിയത് ദരി�െര ��തൽ
�രിത�ിലാ�െമ�തിനാൽ വില വ ർ�നവി�� അ�മതി പിൻവലി�ാൻ
േക�സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ�ാവർ�ം സൗജന�മാേയാ �റ� െചലവിേലാ
ആേരാഗ�പരിര� ഉറ�ാ��തി�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� കമ�ണി�ി ഫാർമസികൾ വർ�ി�ി�െകാ�ം ജനറിക് മ��കൾ
നൽകണെമ�് ആ�പ�ികൾ�് നിർേ�ശം നൽകിെ�ാ�ം �ാൻ ഡഡ്
മ��കളിൻേമ�� അമിത ലാഭം നിയ�ി�ാൻ നടപടിെയ��േമാ?
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ജനറിക് മ��ക�െട ഉപേയാഗം

262 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാൻഡഡ് മ��ക�െട�ം ജനറിക് മ��ക�െട�ം ഉപേയാഗം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ജനറിക് മ��കൾ േഡാ�ർമാർ നിർേ�ശി��െ��് ഉറ�വ��ാൻ
എെ�ാെ� സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജനറിക് മ��ക�െട ഉപേഭാഗം വർ�ി�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജനറിക് മ��ക�െട സ�ീകാര�ത���തമായി അവ�െട ലഭ�ത
ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

രജി�ർ െച� േരാഗികൾ�് എൻ.സി.ഡി. മ��കൾ

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

(എ) രജി�ർ െച� േരാഗികൾ�് എൻ.സി.ഡി. (േനാൺ ക��ണി�ബിൾ
ഡിസീസസ് ) മ��കൾ അവർ താമസി�� തേ�ശ സ�യംഭരണ പരിധിയിൽ
ഉൾെ��� ആേരാഗ� േക��ളിൽ നി�് മാ�മാണ് ഒ� മാസ�ാലയളവിേല�്
ലഭി��ത്  എ� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) താമസ�ല�ിന് സമീപ�� മേ�െത�ി�ം ആേരാഗ�േക��ളിൽ നി�ം
എൻ.സി.ഡി. മ��കൾ വാ�ിയാൽ പ�് ദിവസേ��് മാ�ം
നൽ��െവ�തിനാൽ രജി�ർ െച� േരാഗികൾ��ാ�� ��ി��്
പരിഗണി�് ഇത് ഒ� മാസ�ാലയളവിേല�് നൽ��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

ഡൗറി െ�ാഹിബിഷൻ ഓഫീസർ നിയമനം, 'കനൽ' പ�തി �വർ�നം

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

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഡൗറി െ�ാഹിബിഷൻ
ഓഫീസർമാെര നിയമി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ �ര��ായി നട�ിലാ�ിയ കനൽ പ�തി�െട �വർ�നം
വ��മാ�ാേമാ?

േപരാ� മ�ല�ിെല വനിതാവികസന േകാർ�േറഷൻ ഓഫീസ് 

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

(എ) വനിതാവികസന േകാർ�േറഷെ� ഏെത�ി�ം ഓഫീസ് േപരാ� മ�ല�ിൽ
�വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാണ് �വർ�നം ആരംഭി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിൽ എ� ജീവന�ാരാണ് നിലവി��ത്; ഇവർ േകാർ�േറഷെ�
ജീവന�ാേരാ താൽ�ാലിക ജീവന�ാേരാെയ�ം ജീവന�ാ�െട
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിേല�് ജീവന�ാെര ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് േകാഴിേ�ാട്
റീജണൽ ഓഫീസിൽ നി�ം എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഈ ഓഫീസ് ൈകകാര�ം െച��െത�ം
ഓഫീസിെല �മതല ആർ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ര അംഗൻവാടിെയ �ാർ�് അംഗൻവാടി ആ��തിന് നടപടി

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

(എ) പ��ർ മ�ല�ിെല കരിെവ�ർ െപരളം �ാമപ�ായ�ിൽ വ��
പാല�ര അംഗൻവാടിെയ �ാർ�് അംഗൻവാടി ആ��തിന് ഭരണാ�മതി
നൽകിയി�േ�ാ; നൽകിെയ�ിൽ അതിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാണ്;

(ബി) ഭരണാ�മതി ����തിന് എ�ിേമ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ���ിയ
ഭരണാ�മതി നൽ��തി�� നടപടികൾ ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നീേലശ�രെ� അംഗൻവാടി െ�യിനി�് െസ�ർ

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

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല നീേലശ�ര�് ന� നിലയിൽ �വർ�ി� വ�ി��
അംഗൻവാടി െ�യിനി�് െസ�റിെ� �വർ�നം നിർ�ിെവ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; 15 വർഷേ�ാളമായി �വർ�ി�വ�� ഈ
�ാപന�ിെല ജീവന�ാ�െട െതാഴിൽ �ര�ിതത�ം ഉറ�് വ��ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ദ�് നടപടികളിേ��ളള കാലതാമസം

268 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന ശി�േ�മ സമിതി�െട കീഴിൽ എ� അംഗീ�ത അേഡാപ്ഷൻ
െസ��ക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2022 െമയ് 31-െല കണ��സരി�് നിലവിൽ എ� ശി��െള സംര�ി�
വ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ശി�േ�മസമിതി�െട അേഡാപ്ഷൻ േക��ി�� ��ികെള ദെ���ാൻ
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നിലവിൽ എ� അേപ�ക��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� നിയമ�കാരം ഏത് �ായം വെര�� ��ികെളയാണ് ദ�്
നൽകാൻ കഴി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ദ�് നടപടികളിേ�ൽ കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�കാ അംഗനവാടികൾ

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

(എ) സം�ാന�് മാ�കാ അംഗനവാടികൾ നിർ�ി�വാൻ വനിതാ-ശി�വികസന
വ��് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� മാ�കാ അംഗനവാടികളാണ്
�ാപി��െത�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ മാ�കാ അംഗനാവാടിയി�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഒ���െത�്
അറിയി�ാേമാ; ഓേരാ അംഗനവാടി�ം എ� �പ െചലവി�ാണ് നവീകരണം
നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാധാരണ അംഗനവാടികളിൽ ലഭ�മ�ാ� എെ��ാം അധിക സൗകര��ളാണ്
മാ�കാ അംഗനവാടികളിൽ ഏർെ����െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രിയിൽ സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അ�ണവാടികൾ

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

(എ) ച�നാേ�രി 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 ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല
അ�ണവാടിക�െട നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

കാസർേകാട് ജി�യിെല അ�ണവാടികൾ

271 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേകാട് ജി�യിൽ നിലവിൽ എ� അ�ണവാടികളാണ് ഉ�ത് എ�്
�ൻസി�ാലി�ി/പ�ായ�് തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ��ം കാല�ഴ����ം
അപകടാവ�യിലായ�മായ െക�ിട�ളിൽ �വർ�ി���മായ
അ�ണവാടികൾ എ�െയ�് �ൻസി�ാലി�ി/പ�ായ�് തിരി�് കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി�യിെല അ�ണവാടി െക�ിട��െട ഫി�്നസ് പരിേശാധന എ�ാ വർഷ�ം
നട�ാ�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) ജി�യിൽ ഫി�്നസ് ലഭി�ാ� െക�ിട�ളിൽ അ�ണവാടികൾ
�വർ�ി��േ�ാ; വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) കാസർേകാട് ജി�യിൽ �തിയ അ�ണവാടികൾ �ട��ത് പരിഗണനയിൽ
ഉേ�ാ; വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

കൗമാര�ാരായ െപൺ��ികൾ�ാ�� പ�തികൾ

272 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിത-ശി�വികസന വ��് കൗമാര�ാരായ
െപൺ��ികൾ�ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

�ഭി� േഹാ��കൾ

273 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ എ� �ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദവി�ളം മ�ല�ിൽ �ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��കൾ�് �ണനിലവാര�� ഭ�� വ��ൾ ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി

274 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ��കൾ�് �ണനിലവാര�� ഭ�� വ��ൾ ലഭ�മാ��തിനായി
സിവിൽ സൈ�സ് വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ��കൾ�് നൽ�� ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം

275 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െവ�ാ�ർ സർ�ാർ �ളിൽ ��ി�ി�� അരിയിൽ ��വിെന
കെ��ിയ സംഭവം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) െകാ�ാര�രയിൽ അംഗൻവാടിയിെല ��ികൾ�് ഭ�� വിഷബാധേയ�തിെന
�ടർ�് അംഗൻവാടിയിൽ നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ ��വരി� അരി
കെ��ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ��് ��കളിെല ��ികൾ�് ഭ��വിഷബാധേയ�
പ�ാ�ല�ിൽ ��കളിേല�് നൽ�� അരി�െട�ം മ�് ഭ��വ���െട�ം
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�ണനിലവാരം ഉറ� വ��ാൻ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാർ�ിക�െട ഭ���ര��ായി നട�ിലാ�� പ�തികൾ

276 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിദ�ാർ�ിക�െട ഭ���ര��ായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ് ��കളിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് �ണേമ��� ഭ��സാധന�ൾ നൽ��തിന്
േവ�ി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ��സാധന�ൾ �ണേമ���താേണാെയ�് പരിേശാധി�ാൻ എെ�ാെ�
സംവിധാന�ളാണ് �േയാജനെ���ി വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

�ഭി� േഹാ��കൾ

277 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തിയി�െട ഇ�വെര എ� �ഭി� േഹാ��കൾ
ആരംഭി�ാൻ സാധി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ

278 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ മണ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ�
എ.പി.എൽ േറഷൻ കാർ�കൾ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി
നൽകിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തിനായി മ�ല�ിൽ നി�് ലഭി�
എ�ാ അേപ�ക�ം തീർ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം താ��ിെല േറഷൻ കാർ�കൾ

279 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം താ��് സൈ� ആഫീസ് പരിധിയിൽ നിലവി�� എ.എ.ൈവ.,
�ൻഗണന, െപാ�വിഭാഗം സബ് സിഡി, െപാ�വിഭാഗം എ�ീ വിവിധ വിഭാഗം
േറഷൻ കാർ�കളിൽ ഓേരാ�ിെ��ം എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിഭാഗം സബ് സിഡി, െപാ�വിഭാഗം എ�ീ േറഷൻ കാർ�കളിൽ,
ചികി�ാ ആ��ല�ം ലഭി��തി�� �േത�ക അ�മതി ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം
എ� േറഷൻ കാർ�കൾ�് നൽകിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ബി. പി. എൽ. കാർഡി�� മാനദ��ൾ

280 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
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െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അർഹതെ��വർ�് ബി.പി.എൽ. കാർഡ് അ�വദി��തി��
മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബി.പി.എൽ. കാർഡിനായി സമർ�ി�� അേപ�കൾ തീർ�ാ��തി��
കാലാവധി എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

�തിയ േറഷൻ കാർഡ് ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ

281 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��തായി േറഷൻ കാർഡ് ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
ല�കരി��തി�ം േറഷൻ കാർഡ് വിതരണം േവഗ�ിലാ��തി�ം
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിൽ ��തായി േറഷൻ കാർഡി�� എ�
അേപ�കൾ നിലവി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

നില�ർ മ�ല�ിെല �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ

282 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻഗണനാ േറഷൻകാർഡ് അ�വദി��തിനായി നില�ർ
നിേയാജകമ�ല�ിൽ നി�ം ലഭി� ആെക അേപ�ക�േട�ം അവയിൽ
അ�വദി�വ, നിരസി�വ, ഇനി�ം തീ�മാനെമ��ാ�വ എ�ിവ�െട�ം
എ�ം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ നിയമ�കാരം നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ൻഗണനാ
പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയ േറഷൻ കാർ�ക�െട എ��ം ഇവ�െട
ശതമാന�ം �ാമം, നഗരം എ�ിവ തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമജനസംഖ��െട 52.63 ശതമാന�ം നഗര ജനസംഖ��െട 39.5 ശതമാന�ം
മാ�േമ �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ���ാ� എ� മാനദ�ം താ��്,
വിേ�ജ്/പ�ായ�് തല�ളിൽ ബാധകമാേണാ; എ�ിൽ ��ത മാനദ�ം
നില�ർ താ��ിൽ പാലി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ����തിന് നൽ�� െവയിേ�ജ് മാർ�ിന്
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� ഏത് വർഷെ� ബി.പി.എൽ. പ�ികയാണ്
പരിഗണി��ത്; ��ത പ�ിക അവസാനമായി പരി�രി�ത് ഏത്
വർഷ�ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�ിക പ�് വർഷേ�ാളം ��് ത�ാറാ�ിയതായതിനാൽ നിലവിെല
അപാകതകൾ പരിഹരി��തി�ം ��തൽ അർഹെര
ഉൾെ����തി�മായി പ�ിക പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാൻ
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിേനാട് ആവശ�െ��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ് ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� 2009-െല ബി.പി.എൽ. പ�ികയിൽ ഉൾെ��്
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�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ് ലഭി� ��ംബ�ിെല ഒരംഗ�ിന് ��തായി
േറഷൻകാർഡ് അ�വദി�േ�ാൾ മാ�േറഷൻ കാർഡ് �ൻഗണനാ
വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��തായതിനാൽ അർഹത��ായി�ം �ൻഗണനാ
േറഷൻകാർഡ് നിേഷധി�െ���ത് പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) �തിയ അേപ�കെ� മാ�കാർഡിെല സാ��ിക �ിതിയിൽ മാ�ം
വ�ി�ി�ാെയ�ിൽ അേപ�കൻ �ൻഗണനാ േറഷൻകാർഡിന്
അനർഹനാ��ത് എ�െനയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണന വിഭാഗം േറഷൻ കാർ�കൾ

283 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽെ��
എ� േറഷൻ കാർ�കൾ നൽകിയി��്; ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണന വിഭാഗം നി�യി��തിെല മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ

284 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ എ.എ.ൈവ., പി.എ�്.എ�്. പ�ിക �കാരം സം�ാന�് �ൻഗണന
വിഭാഗ�ളിൽ ഉൾെ���ിയ േറഷൻ കാർഡ് ഉടമക�െട ജി� തിരി��
കണ�കൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഇനി തീർ�ാ�ാ�� അേപ�ക�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി വിഭാഗ�ൾ�് േറഷൻ കാർഡ് വിതരണം

285 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം വയനാട് ജി�യിൽ എ�
ആദിവാസി ��ംബ�ൾ�് �തിയ േറഷൻ കാർഡ് അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് �തിയ േറഷൻ കാർഡ് അടിയ�രമായി
അ�വദി� നൽ��തി�ം ഇവർ�് ആവശ�മായ ഭ�� ഉൽ���ൾ േറഷൻ
കടകൾ �േഖന വിതരണം െച��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറഷൻ വ�ാപാരികൾ ��ത വിഭാഗം ജന�ൾ�് ഭ�� ഉൽ���ൾ
വിതരണം െച��തിൽ കാലതാമസം വ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഇതിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻകാർഡിൽ നി�ം സ�േമധയാ ഒഴി�േപായവർ
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286 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല
വിവിധ �ാമപ�ായ�കളിലായി അനർഹരായ എ� േപർ �ൻഗണന േറഷൻ
കാർഡ് വിഭാഗ�ിൽ നി�് സ�േമധയാ ഒഴി �േപായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ �ൻഗണനാ േറഷൻകാർഡ് വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ഒഴിവാ�െ�േട�
എ� േപർ ��ത മ�ല�ിൽ ഉെ��� വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
പ �ായ�് അടി�ാന�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിലായി എ.പി.എൽ കാർഡ് ബി.പി.എൽ
കാർഡായി മാ�ി നൽകണെമ�ാവശ�െ��് ലഭി� ആെക അേപ�കൾ എ�;
അവയിൽ അ�വദി�ത്, നിരസി�ത്, ഇനി�ം തീ�മാനം എ��ാ�ത്
എ�ിവ�െട ഇനം തിരി�� എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത അേപ�ക�െട
നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ

287 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിൽ എ� �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ ഉെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിൽ എ� േറഷൻ കടകൾ ഉെ�� വിവരം താ��് അടി�ാന�ിൽ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യിൽ ആദിവാസി വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� േറഷൻ കാർഡ് ഉടമക�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2016 �തൽ കഴി� ഓേരാ വർഷ�ം ആദിവാസി വിഭാഗ�ിൽെ�� േറഷൻ
കാർഡ് ഉടമക�െട എ��ിെല വർ�നവിെ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷൻ കാർഡ് വിതരണം

288 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാ ർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ���നാട് മ�ല�ിൽ
എ� ��ംബ�ൾ�് �തിയ േറഷൻ കാർഡ് ലഭ�മാ�ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���നാട് മ�ല�ിൽ നി�ം �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ് ലഭി��തിനായി
നിലവിൽ എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�് പ�ായ�് തിരി�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത അേപ�കളിൽ അ�വദി�ത്, നിരസി�ത്, പരിഗണനയി��ത്
എ�ിവ�െട എ�ം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷൻ �ൻഗണന ലി�ിൽ ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ
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289 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ �ൻഗണന ലി�ിൽ ഉൾെ���ാൻ അ�വദി�ി��
��ംബ��െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ലി�ിെല എ�ം വർ�ി�ി��തിനായി േക� സർ�ാരിെന സം�ാന
സർ�ാർ സമീപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ േക� സർ�ാരിെ�
സമീപനെമ�ായി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

കാസറേഗാഡ് ജി�യിെല �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ

290 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം കാസറേഗാഡ് ജി�യിൽ എ�
േറഷൻ കാർ�കൾ �ൻഗണന പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിെയ� കണ�് മ�ലം
തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അനർഹമായി �ൻഗണന കാർ�കൾ ൈകവശം വ�വർെ�തിെര എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ എ� കാർ�കളാണ് �ൻഗണന പ�ികയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�ിയെത�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

െപരി�ൽമ� മ�ല�ിെല േറഷൻ കടകൾ

291 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപരി�ൽമ� മ�ല�ിൽ ആെക എ� േറഷൻ കടകളാണ് നിലവി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപരി�ൽമ� മ�ല�ിൽ ആെക എ� േറഷൻ കാർഡ് ഉടമകളാണ്
ഉ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറഷൻ കാർഡ് ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തിന് േവ�ി എ�
അേപ�കളാണ് െപരി�ൽമ� താ��് സൈ� ഓഫീസിൽ നിലവി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത അേപ�കളിേ�ൽ എ�േ��് തീർ�് കൽ�ി�ാൻ സാധി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െപരി�ൽമ� മ�ല�ിൽ ��തായി േറഷൻ കടകൾ അ�വദി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിൽ െക-േ�ാ�കളാ�ി മാ�� േറഷൻ കടകൾ

292 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറഷൻ കടകെളയാണ് െക-
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േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിനായി െതരെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല മലേയാര േമഖലകളിെല�ം ആദിവാസി േമഖലകളിെല�ം
േറഷൻ കടകെള െക-േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിന് �ൻഗണന നൽ�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

��തായി അ�വദി� േറഷൻകടകൾ

293 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ഇടയില�ാട് ദ�ീപിൽ േറഷൻകട അ�വദി��തിന്
ജി�ാ കല��ം സിവിൽ സൈ�സ് ജി�ാ ഓഫീസ�ം തീ�മാനെമ��് ഒ�
വർഷം കഴി�ി�ം േറഷൻകട അ�വദി�ാൻ ൈവ��െത�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം സം�ാന�് എ� േറഷൻകടകൾ
��തായി അ�വദി�ി�െ��ം അവ എവിെടെയാെ�യാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ?

േറഷൻകട െെലസൻ�കൾ

294 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� േറഷൻ കടകൾ�ാണ്
��തായി അ�മതി നൽകിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി െെലസൻസ് നൽ��തി�� മാനദ��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� േറഷൻ കടക�െട െെലസൻ�കളാണ് ഈ കാലയളവിൽ റ�് െച�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െെലസൻ�കൾ റ�് െച�ാ�� കാരണ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷൻ കടകൾ

295 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��ധാന� വിതരണം വി�ലെ����തിനായി ��തായി
േറഷൻ കടകൾ അ�വദി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി േറഷൻ കടകൾ അ�വദി�േ�ാൾ അേപ�കർ�് േയാഗ�തയിൽ
ഇളവ് വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷൻകടകളിൽ നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�ൾ

296 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �ണേഭാ�ാ�ൾ�് െമ�െ��
േസവനം ലഭി��തിനായി േറഷൻകടകളിൽ നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ വിഭാവനം െച�� പരി�ാര നടപടികെള�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ?

മെ��, േഗാത�് വിതരണ �തിസ�ി

297 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം െച�� മെ��, േഗാത�്
എ�ിവ�െട �ാമം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത �ാമം
പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി

298 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�് എ�
േപെരയാണ് ഉൾെ���ിയിരി��െത�് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���തി�� മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ?

േറഷൻ കടക�െട �താര�ത ഉറ�് വ���തിനായി �പീകരി� വിജിലൻസ്
ക�ി�ികൾ

299 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല േറഷൻ കടക�െട �വർ�ന�ിൽ �താര�ത ഉറ�്
വ���തിനായി �പീകരി� വിജിലൻസ് ക�ി�ിക�െട �വർ�ന റിേ�ാർ�്
താ��് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല േറഷൻ വിതരണം

300 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വിവിധ �േദശ�ളിേല�് േറഷൻ വിതരണ�ി�� അരി
അ�ാടി�റ�് നിലവി�� േഗാഡൗണിൽ നി�ം എ�ി��തിന് പകരം
ഒലവേ�ാട് േഗാഡൗണിെന ആ�യി��ത് സൈ�േ�ാ�് �തിമാസം
ഭീമമായ ന�ം ഉ�ാ��െ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ �റ� നിര�ിൽ അ�ാടി�റം േഗാഡൗണിൽ നി�ം അരി
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എ�ി�ാെമ�ിരിെ� മ�് ജി�യിെല േഗാഡൗണിെന ആ�യി��തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ ഒലവേ�ാട് നി�ം എ�ി�� അരി പഴകിയ�ം �വി�
ചാ�കളിൽ സംഭരി��ം ആയതിനാൽ പലേ�ാ�ം വിതരണ�ിന് നൽകാൻ
കഴിയാ� സാഹചര�മാെണ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യിൽ അരി വിതരണം െച��തിന് ഒലവേ�ാട് േഗാഡൗണിെന�ം
അ�ാടി�റ�് നിലവി�� േഗാഡൗണിെന�ം ആ�യി�േ�ാൾ ഉ�
െചലവിെല വ�ത�ാസം താരതമ�ം െച�് അറിയി�ാേമാ?

ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം

301 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട
�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ േറഷൻകടകൾ വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന��ൾ�്
�ണനിലവാരമി�ാെയ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സബ്സിഡി നിര�ിൽ േറഷൻവിതരണം

302 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബി.പി.എൽ. കാർഡ് ഉടമകൾ�് സബ്സിഡി നിര�ിൽ േറഷൻവിതരണം
നട�ിയ േശഷം െക�ി�ിട�� ഭ��ധാന��ൾ സബ്സിഡി രഹിതമായി
എ.പി.എൽ. വിഭാഗ�ൾ�് നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േറഷൻ വിതരണ�ിൽ �ത�മായ അള�ം ���ം �ണനിലവാര�ം ഉറ�
വ��ിയ േശഷം വിതരണ�ാർ�് 2% േഷാർേ�ജ് അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(സി) േറഷൻ ഇതര ഉൽ���ൾ അ�വദി�് േറഷൻ കടകെള ആകർഷകമാ�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േ�ാ�് നിലവാരം അ�സരി�് ആ� വിതരണ�ം യഥാവസരം സേ�ാർ�ിംഗ്
മണി�ം ക�ീഷ�ം അ�വദി�േമാ;

(ഇ) ൈലസൻസി�് കട നട�വാൻ താത്പര�മി�ാ� സാഹചര��ിൽ
െസയിൽ�ാ�് കട നട�വാ�� അ�വാദം നൽ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ് ) േകാ�യം ജി�യിൽ എ.ആർ.ഡി.366 നട�� അതി��ഴ വിേ�ജിൽ
പടി�ാ�ംകര �വം വീ�ിൽ േമാലിമാത�, െസയിൽസ് മാനായ േറായി�്
കട�െട ൈലസൻസ് നൽകണെമ�് കാണി�് ഇ-ഫയൽ ന�ർ. 5839035
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�കാരം 31.12.2021-ൽ സമർ�ി� അേപ�യിേ�ൽ നാളി�വെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

വില�യ�ം തടയാൻ നടപടി

303 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ, ഗാർഹികാവശ��ി�� പാചകവാതക സിലി�ർ
എ�ിവ�െട അടി�ടി�� വില വർ�ന�ം േക�നയ�ിെ� ഫലമായി
ഭ��സാധന�ൾ, ഭ�� എ�, മ��കൾ, നിർ�ിത ഉ���ൾ എ�ിവ�്
അ�ദിനം ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� വില�യ��ം ഉപേഭാ� സം�ാനെമ�
നിലയിൽ േകരള�ിെല ജന��െട െപാ�ജീവിതെ� എ�െനെയ�ാം
ബാധി��െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) രാജ��ാെക ജനജീവിതം ��ഹമാ�ക�ം വൻ വില�യ�ം അ�ഭവെ��ക�ം
െച�േ�ാൾ ഇത് തട � നിർ��തി�ം ജന�ൾ�് ആശ�ാസം
നൽ��തി�മായി സം�ാന സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ഭ�� വ���െട വില�യ�െ� �തിേരാധി�ാൻ നടപടി

304 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� വ���െട വില�യ�െ� �തിേരാധി�ാൻ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വില�യ�ം തടയാ�� �വർ�ന�ൾ

305 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ �റ � വില�് നൽകി ��ത േമഖലയിെല
സ�കാര� ക�വട�ാ�െട കട�കയ��ം അമിതവില ഈടാ��ം
നിയ�ി��തി�ം അേതാെടാ�ം �ണനിലവാര�� സാധന��െട ലഭ�ത
ഉറ�വ��ാ�മായി കഴി� സർ�ാർ നട�ാ�ിയ�ം ഈ സർ�ാർ
നട�ിവ���മായ �ധാന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ വിപണനം നട��േതാെടാ�ം
കാർഷിേകാ����ം േശഖരി�് �റ � വിലയിൽ ജന�ൾ� നൽ�വാ�ം
അ�വഴി സ�കാര� ��കക�െട കട�കയ�ം ഒഴിവാ�ാ�ം കർഷകർ�്
ന�ായവില ഉറ�ാ�ാ�ം ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിപണിയിെല വില�യ�ം തട�വാൻ നട�ിവ�� �ടർ�വർ�ന�ൾ
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എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

306 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��് ഭ��വ���െട വില�യ�ം ��മാ�� സാഹചര��ിൽ
വില�യ�ം പിടി� നിർ�ാൻ സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി� മാർ��ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ��ധാന� വിഹിതം

307 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിന് ആവശ�മായ ഭ��ധാന��ൾ േക�സർ�ാർ
അ�വദി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ േകരള�ിന് ലഭി�� ഭ��ധാന� വിഹിതം െവ�ി�റ�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിപണിയിെല വില�യ�ം തട�് നി ർ�ാൻ െപാ�വിതരണ രംഗ�്
2021-22 സാ��ിക വർഷം എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരണ വിലയി��ായി�� വ�ത�ാസം

308 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കർഷകരിൽ നി�ം കിേലാ�് എ� �പ നിര�ിൽ െന�്
സംഭരി��തിനാണ് േക� സർ�ാർ ഫ�് അ�വദി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് െന�് സംഭരി��തിനായി സം�ാന സർ�ാർ വിഹിതമായി
അ�വദി�ി��ത് കിേലാ�് എ� �പ വീതം ആണ്; എ�് �തലാണ് ഈ
നിര�് �കാരം കർഷകരിൽ നി�് സർ�ാർ െന�് സംഭരി� �ട�ിയെത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ൻ സർ�ാരിെ� അവസാന നാ�കളിൽ അ�െ� ധനകാര� മ�ി
�ഖ�ാപി�ി�� െന�് സംഭരണ വിലയിെല 52 ൈപസ�െട വർ�നവ്
കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ക��ാേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ� േശഷം െന�് സംഭരണ വിലയിൽ വീ�ം 20
ൈപസ�െട വർ�നവ് �ഖ�ാപി�ക��ാേയാ; എ�ിൽ ഈ വർ�നവിെ�
ആ��ല�ം കർഷകർ�് ലഭി�ക��ാേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവിൽ സൈ�േകാ �േഖന സംഭരി� െന�ിന് കിേലാ�് എ� �പ
വീതമാണ് കർഷകർ�് നൽകിയെത�് അറിയി�ാേമാ;
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(എഫ് ) കർഷകർ�് നൽകിയ വില �ൻ �ഖ�ാപന�ൾ �കാര�� ആെക
വിലേയ�ാൾ �റവായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ �റ��ായത് എ�െകാ�ാണ്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��ിെല ജീവന�ാ�െട �ലം മാ�ം

309 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ.ഉ. (പി) നം 3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ തീയതി 25.02.2017 �കാര�ം സ.ഉ. (സാധാ) നം
55/2021/ഉ.ഭ.പ.വ തീയതി 21.10.2021 �കാര�ം സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട �ലം
മാ�ം ഓൺൈലൻ വഴി മാ�േമ ആകാ� എ�് നിർേദശം ഉെ��ി�ം ഭ��
െപാ�വിതരണ വ��ിൽ ഇത് നട�ിലാ�ാതിരി�ാ�� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��ിൽ െപാ� �ലം മാ��ി�� ഇലേ�ാണി�്
ഡാ�ാബാ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇ� �കാരമാേണാ �ലം മാ�ം
നട��ത്;

(സി) ഓൺൈലൻ �ലം മാ�ം എ� �തൽ നട�ാ�ാനാ�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ഭ��േയാഗ�മ�ാ� അരിവിതരണം

310 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കടകൾ വഴി അ��കാല�് വ�ാജ മ�അരി വിതരണം െച�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം ഭ��േയാഗ�മ�ാ� അരി എ��ം നിറ�ം
േചർ�് േപാളീഷ് െച�് എ�ി��തായ പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െപേ�ാളിയം ഉൽ����െട അള�ം �ണനിലവാര�ം ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

311 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല െപേ�ാൾ പ�ക�ം ഗ�ാസ് വിതരണ ക�നിക�ം അളവ്-
���ം �ണേമ��ം �ത�മായി പാലി��ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഇ�ര�ിൽ പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ജന�ൾ�് �ണേമ��� െപേ�ാളിയം ഉൽ���ൾ �ത�മായ
അളവിൽ ലഭി�� എ�് ഉറ�് വ���തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ ��ത �ാപന�ളിൽ പരിേശാധന നട��തി�ം
െപേ�ാളിയം ഉൽ����െട അളവ്-���ം �ണേമ��ം ഉറ�് വ���തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാർഡ് �നർനിർണയം.

312 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ പ�ായ�കൾ, േ�ാ�് പ�ായ�കൾ,�ാമ
പ�ായ�കൾ,നഗരസഭകൾ, േകാർ�േറഷ�കൾ എ�ിവ�െട വാർഡ്
അതിർ�ിക�െട �നർനിർണയം നട��തിനായി എെ��ി�ം നടപടികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ വാർഡ് അതിർ�ിക�െട �നർനിർണയം
സംബ�ി� സർ�ാർ നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി

313 �ീ. �.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 �ാപന�ളിൽ വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി നട�ിലാ��
സ�� േസവന അംഗ�ൾ�് േവതനം നൽ��തിന് അ�മതി
നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�ായി അ�വദി�ിരി�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ക പ�തി�മായി ബ�െ�� എ�ാ ���ിക�ം
�ർ�ീകരി��തിന് പര�ാ�മാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഒ� വർഷം ശരാശരി എ� �ക േവ�ിവ�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േ�ാൺസർഷി�ി�െട�ം മ�ം അധിക ധനസമാഹരണം നട�ി പ�തി
നട�ിലാ�ണെമ� നിർേദശം ദീർഘ കാലേ��് �ാേയാഗികമാേണാെയ�ം,
പ�തി നി�േപാ�വാൻ ഇടയാ�ിെ�െയ�ം വിശദീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ആ�ി രജി�ർ

314 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അധീനതയിൽവ��
േറാ�കൾ,േതാ�കൾ,ആ�കൾ,�റേ�ാ�കൾ,തരി� നില�ൾ എ�ിവ�െട
േരഖകളട�ിയ ആ�ി രജി�ർ ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ അ�മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�ി വ�� �വർ�ന�ൾ
വിശദീകരി�േമാ?
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തേ�ശ െപാ�സർ�ീസ് �പീകരണം

315 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�് വ��കെള ഏേകാപി�ി�് �പീകരി� തേ�ശ െപാ�സർ�ീ�മായി
ബ�െ��് നട�� �വർ��ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സർ�ീസ് �പീകരണ�ിന് േശഷം െപാ�ജന�ൾ�ം ജീവന�ാർ�ം
ലഭി� േന��ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ െപാ�സർ�ീസ് �ാവർ�ികമായതിന് േശഷം അ�് വ��കളിെല
സമാന ത�ികകളിൽ നി�ം പര�രം �ാൻ�ർ നട�ിയി�േ�ാ; അ�ര�ിൽ
�ാൻ��കൾ നട�േ�ാൾ ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷൻ അട���
കാര��ളിൽ ഏെത�ി�ം തര�ി�� �ാേയാഗിക ��ി��കൾ േനരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശെപാ� സർവീസിെല സമാന ത�ികകളിൽ നി�ം പരസ് പരം
�ാൻ��കൾ നട��തിന് െപാ�വായ നിബ�നകൾ �റെ��വി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇ�സംബ�ി� �ൾ �ാബല��ിൽ
വ�ി�െ��ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സർ�ീസ് �ാവർ�ികമായതിന് േശഷം ��ത വ��കളിെല ജീവന�ാെര
സംേയാജി�ി�് െപൻ ന�ർ, ജി.പി.എഫ്. എ�ീ കാര��ളിൽ എേകാപനം
നട�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��ിെല �ിരം ജീവന�ാർ�്
ഏകീ�ത എ�ാ�ിെ��് േ�ാെസസ് നട�ാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

ൈമേ�ാ �ാ�കൾ

316 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അതിദരി�രി�ാ� സം�ാനമാ�ി േകരളെ� മാ�കെയ� ല��ം
േന��തി�� �വർ�ന�ൾ ആരംഭി��തിനായി അ�ര�ിൽെ��വെര
കെ��� �വർ�നം �ർ�ിയാേയാ; അതിദാരി���ിൽെ�� എ�
��ംബ�ൾ ഉെ��ാണ് കണ �ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവർ�ായി അതിജീവന പ�തി �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഏത്
രീതിയിലാണ് പ�തികൾ വിഭാവനം െച�ിരി��ത്; ഇവ�െട ആേരാഗ�ര�,
ജീവേനാപാധികൾ, ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ���ൽ �ട�ിയ
ദൗത��ൾ�ായി ൈമേ�ാ �ാ�കൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) നഗര ദാരി�� നിർ�ാർ�ന പരിപാടിയിൽ േകരള�ിന് രാജ��് ഒ�ാം
�ാനം കര�മാ�ാനായി�േ�ാ; ഇതിനായി നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

317 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ്
�ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി നൽകിയി�� േറാ�ക�െട
എ�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

318 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയി�െട �ൻ സർ�ാറിെ� കാല�ം നിലവിൽ
നാളി�വെരയാ�ം എ� ��ംബ�ൾ�് പാർ�ിട സൗകര�ം ലഭ�മാ�ിെയ�്
ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാർ�ിട സൗകര�ം ഉറ�ാ�വാൻ േശഷി�� ��ംബ��െട എ�ം
എ�യാെണ�ം, ��ത ��ംബ�ൾ�് പാർ�ിട സൗകര�ം സമയബ�ിതമായി
ഉറ�ാ�വാൻ സ�ീകരി�വ�� �വർ�ന�ൾ എെ��മാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) സർ�ാർ നട�ിയ അതിദാരി�� സർേ��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ��ത
��ംബ��െട ഉ�മന�ിനായി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�� അടിയ�ര
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി

319 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭവന രഹിതരായ എ�ാ േപർ�ം വീട് എ� �ഖ�ാപിത
ല���മായി ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിവ�� ൈലഫ് പ�തി�െട �വർ�ന
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ; നട�്
സാ��ിക വർഷം ഒ� ല��ി ആറായിരം വീ�ക�ം ര�ായിര�ി
െതാ�ായിര�ി അൻപത് �ാ�ക�ം നിർ�ി�െമ� ബജ�് �ഖ�ാപനം
നട�ാ��തിനായി സ�ീകരി�വ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ നഗരം ൈലഫ് പ�തിയി�െട
�ർ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� ���ിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

320 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബി.പി.എൽ േറഷൻ കാർ�ടമകളായ എ�ാ ഭവനരഹിതെര�ം
ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ അതിനായി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ �സി�ീകരി� പ�തി �ണേഭാ� ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാ��ം എ�ാൽ
മാനദ��കാരം അർഹരായവ�മായ �ണേഭാ�ാ�ൾ�് എ�േ��് 
അവസരം ലഭി�െമ�് െവളി���ാേമാ;

(സി) ഏത് വർഷം വെര േറഷൻ കാർഡ് അ�വദി�െ��വർ�ാണ് ൈലഫ് മിഷൻ
പ�തി �കാരം ഭവന നിർ�ാണ�ിന് അേപ�ി�വാൻ കഴി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയതായി േറഷൻ കാർഡ് ലഭി�വർ�് ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �കാരം ഭവന
നിർ�ാണ�ി�� അേപ� സമർ�ി��തിന് തട�ം േനരി��േ�ാ;
വിശദീകരി�ാേമാ?

റീ ബിൽഡ് േകരള -���നാട് തി�വാണി�ർ - േമ�ാടം േറാഡ് നിർ�ാണം

321 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2.55 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി
ലഭി� തി�വാണി� ർ - േമ�ാടം േറാഡിെ� െട�ർ നടപടികൾ
� ർ�ീകരി�െവ�ി�ം ��ത േറാഡ് നി ർ�ാണം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ്  നി ർ�ാണം അടിയ�രമായി � ർ�ീകരി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കിഫ്ബി - േദവി�ളം മ�ല�ിെല �ൾ നിർ�ാണം

322 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബിയിൽനി�ം �ക അ�വദി��ം കിലെയ നിർ�ഹണ �മതല
ഏൽ�ി��മായ േദവി�ളം മ�ല�ിെല ��ക�െട നിർ�ാണ�ിെ�
നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ികൾ േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

323 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി കഴി� ആറര വർഷ�ിനിടയിൽ വയനാട് ജി�യിൽ
എ� വീട് അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) എ� വീടിെ� പണി�ർ�ിയാെയ�ം ഇനി �ർ�ിയാ�ാൻ എ�
വീ�ക�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വീ�ക�െട എ�ം താ��് അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

324 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിലായി �രഹിതരായ
ഭവനരഹിതർ�് ൈലഫ് പ�തി �കാരം �ാ�് നിർ�ാണ�ി�� �മി
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി �കാരം വീട് ലഭി��തിനായി പാറ�ാല നിേയാജക
മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിൽ നി�ായി �രഹിതരായ
ഭവനരഹിത�െട എ� അേപ�കൾ ലഭ�മാെയ�ം, നാളി�വെര എ� േപർ�്
പാർ�ിടം ഉറ�ാ�ിെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ാവർ�ം പാർ�ിടം എ� �ഖ�ാപനം എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ
കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േഗാ�ീ ദ�ീപ് വികസന അേതാറി�ി�െട ജനറൽ കൗൺസിൽ േയാഗതീ�മാന�ൾ

325 �ീ. െ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 31.03.2022- െല ���ിര�ാമത്
ജനറൽ കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ ൈകെ�ാ� തീ�മാന�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാന�ൾ നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തീ�മാന�ൾ നട�ിലാ��തിൽ േനരി�� കാലതാമസ�ി��
കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

പ��ർ മ�ല�ിെല �ള� പാലം നിർ�ാണം

326 �ീ. 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�ിെല െച��ഴ �ാമപ�ായ�ിൽെ�� �ള� പാല�ിന്
ഭരണാ�മതി നൽ�� നടപടികൾ ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല അഗതി രഹിത േകരളം പ�തി

327 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�ം അഗതി രഹിത േകരളം
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പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയിരി�� ��ംബ��െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിേല�് �ണേഭാ� ��ംബ�െള തിരെ����തി��
മാനദ��ൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ��ംബ�ൾ�് നൽകി വ�� സഹായ�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

റീബിൽഡ് േകരള മണ�ർ മ�ല�ിെല - േചാ�ില�ാറ പാലം �നർനിർ�ാണം

328 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മണ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല
��ൽ പ�ായ�ിെല േചാ�ില�ാറ പാലം �നർനിർ�ി��തിനായി
നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�ം, ��ത ���ി�െട
നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ക����ി സർ�ാർ േപാളി െട�ി�്

329 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക����ി സർ�ാർ േപാളിെട�ി�ിനായി ക����ി പ�ായ�് വില�്
വാ�ിയ �മിയിൽ നി�ം അധിക�� �ലം വിവിധ സർ�ാർ
�ാപന�ൾ�ായി അ�വദി�് നൽ��തി�� െ�ാേ�ാസൽ േകാ�യം
പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ�ർ നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ല�ിെ� വി�ീർണം �ത�മായി േരഖെ���ിയ കളർ�ി�ി��
സർെ� െ��് ൈവ�ം താ��് സർേ�യർ നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത്
ലഭ�മാ��തി� േവ�ി�� നടപടികൾ പ�ായ�് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദീകരി�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല തേ�ശ േറാ�ക�െട നിർ�ാണ ���ികൾ

330 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ളയ �രിതാശ�ാസ ഫ�ിൽ നി�ം �ക അ�വദി��ിെ�
അടി�ാന�ിൽ െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം തേ�ശ
േറാ�ക�െട ���ികളാണ് ഇനി നട�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േറാ�ക�െട ���ികൾ നട��തിന് എ�ാണ് ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ നാളി�വെര �ട�ാൻ കഴിയാ�ത് സംബ�ി�
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) ഈ ���ികൾ എ�് �ട�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?
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േദവി�ളം മ�ല�ിെല തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

331 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബ�. �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�� േദവി�ളം മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയിൽ എ� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം �ർ�ിയായി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ർ�ീകരി�വാ�� േറാ�ക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല െതളിനീെരാ��ം നവേകരളം പ�തി

332 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : 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 വട�ാേ�രി നിേയാജക
മ�ല�ിെല വിവിധ ജലേ�ാത�കളിെല മലിനീകരണം തട��തിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സി.എ�്. െമേ�ാറിയൽ േകാ��ൽ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആ�പ�ി�െട ഓഹരി പിരി�ൽ

333 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േകാ��ൽ ആ�ാനമായി �വർ�ി�വ�� സി.എ�്.
െമേ�ാറിയൽ േകാ��ൽ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആ�പ�ി (�ി�ം ന�ർ എം 594 )
സംഘ�ിെ� �വർ�ന പരിധിയി�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ
നി�ം ഓഹരി പിരി��തിന് അ�മതി േതടിെ�ാ�� സംഘം െചയർമാെ�
നിേവദന�ിൻ േമൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് പ�ായ�് ഡയറേ��് ,നഗരകാര�
ഡയറേ��്,�ാമ വികസന ക�ീഷണർ എ�ീ ഓഫീ�കളിൽ സ�ീകരി�
നടപടി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഇ� സംബ�ി�് ��ത
ഓഫീ�കളി�� ഫയ�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

വിള�ിൽ േപാളിെടക് നി�ിേല�� ഗതാഗത സൗകര�ം

334 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട താ��ിെല വിള�ിൽ േപാളിെടക് നി�ിേല�� �ഗമമായ
ഗതാഗത�ിനായി സ�കാര� വ��ി വി�നൽകിയി�� �മി പ�ായ�ിെ�
ആ�ി റജി�റിൽ ഉൾെ�ാ�ി��തി�ം, റവന� വ��ിന്
െെകമാ��തി�മാ�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ; ��ത
���ിക�മായി ബ�െ�� �ടർനടപടികൾ സംബ�ി�്  വിശദമാ�ാേമാ?
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കായം�ളം മ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി

335 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി കായം�ളം മ�ല�ിൽ
അംഗീകാരം ലഭി�ി�� ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം, ��ത ���ിക�െട
നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. �േഖന�� േസവന�ൾ

336 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ െപാ�ജന�ൾ�ായി
ഐ.എൽ.ജി.എം.എസി�െട ഏെതാെ� തര�ി�� േസവന�ളാണ്
നൽകിെകാ�ിരി��ത്;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ഏെതാെ� പ�ായ�കളിലാണ്
ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. �േഖന േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ �ട�ിയി��ത്;

(സി) ��ത ജി�യിെല എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം ഈ േസവന�ൾ
എേ�ാൾ ലഭ�മാ�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് ക���ത് എ�് അറിയി�േമാ?

മാലിന� നിർ�ാർജന പ�തികൾ

337 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട കീഴിൽ മാലിന� നിർ�ാർജന�മായി
ബ�െ��് എെ��ാം പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് കവ�ക�ം, ��ിക�ം ശാ�ീയമായി നിർ�ാർജനം െച��തിന് എ�്
പ�തിയാണ് നിലവിൽ ഉ�ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല പ �ായ�് വികസന ഫ�്

338 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല പ �ായ�് വികസന ഫ�ിൽ നി�ം വാഹനം
വാ��തിന് പ �ായ�് �സിഡ�് നൽകിയി�� ക�ിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മലേയാര േമഖലയിൽ �ിതിെച�� ��ത പ�ായ�ിെ� യാ�ാ
സൗകര���െട കാര��ിൽ അഭി�ഖീകരി�� ��ി��് കണ�ിെല��്
ഇ�ാര��ിൽ �േത�കാ�മതി നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ി�ർ�ാവ് മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി നട�ാ�ി വ��
���ികൾ

339 �ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി�ർ�ാവ് മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി നട�ാ�ി
വ�� സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി., �ഡ് ഫ�്, റീ ബിൾഡ് േകരള ���ികൾ
സംബ�ി� തൽ�ിതി റിേ�ാർ�് ഉൾെ�െട�� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 സം�ാന ബഡ്ജ�കളിൽ
�ഖ�ാപി�ി���ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന നട�ിലാേ���മായ
��ത നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഉൾെ��� �വ ൃ�ികൾ ഏെതാെ�െയ�ം
അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ മ�ല�ിൽ 2021 ഏ�ിൽ മാസ�ിന് േശഷം തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന്
കീഴിൽ �ർ�ീകരി� ���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ - ഫ�്, ഭരണാ�മതി �ക,
എ�ിേമ�് �ക, െചലവഴി� �ക എ�ിവ ഉൾെ�െട ലഭ�മാ�ാേമാ?

അഴീേ�ാട് നിേയാജകമ�ലം - ൈലഫ് പ�തി

340 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�െട ര�ാം ഘ� �ണേഭാ� ലി�ിെ� �ാഥമിക പരിേശാധന
� ർ�ിയാ�ി കരട് ലി�് �സി�ീകരി�തിൽ അഴീേ�ാട്
നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� അേപ�കൾ�് അംഗീകാരം ലഭി�ി��് എ�്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം തിരി�് വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�റം നിേയാജക മ�ലം - ൈലഫ് ഭവന പ�തി

341 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട ���ിയ �ണേഭാ� പ�ിക അ�സരി�്
സം�ാന�് �മി�ം വീ�ം ഇ�ാ� ��ംബ�ൾ എ�െയ�ം വീടി�ാ�
��ംബ�ൾ എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽ �മി�ം വീ�ം ഇ�ാ� ��ംബ�ൾ എ�െയ�ം
വീടി�ാ� ��ംബ�ൾ എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല എ�
അേപ�കൾ�് അംഗീകാരം നൽകിയി��് ; ��ത അേപ�ക�െട
വിശദവിവരം നഗരസഭ/ �ാമപ�ായ�ടി�ാന�ിൽ അറിയി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�� �ാൻ ഫ�്

342 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് �ാൻ ഫ�് അ�വദി��തിന് നിലവിൽ
നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാൻ ഫ�ിൽ േക� സം�ാന സർ�ാ�ക�െട വിഹിത�ൾ എ� വീതം
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എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ആെക ലഭിേ�� �ാൻ ഫ�ിെ� ��് ശതമാനം മാ�മാേണാ
തേ�ശ�ാപന�ൾ�് നിലവിൽ അ�വദി�് നൽകിയി��ത് ;

(ഡി) �ാൻ ഫ�് അേലാ�്െമ�് �മ�ിൽ വ�ത�ാസം വ���ത് സംബ�ി�്
പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷൻ �േ�ാ�െവ� ശിപാർശ സർ�ാർ
അംഗീകരി�ക��ാേയാ; എ�ിൽ അ��കാര�� വ�ത�ാസം ഈ സാ��ിക
വർഷ�ിൽ തെ� നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ക��ാേയാ;
അറിയി�േമാ;

(ഇ) എ�ിൽ ഇ��ലം ഓേരാ വർഷ�ം �ാൻ ഫ�ിൽ ലഭിേ��ിയി�� വർധനവ്
ഈ വർഷം ന�മാ�െമ�് സർ�ാർ ക���േ�ാ; ഇ� പരിഹരി��തിനായി
എെ�ാെ� നടപടികൾ ൈകെ�ാ��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല പ�തികൾ

343 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മാേവലി�ര മ�ല�ിെല
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ 2020-21 �തൽ നട�ിലാ�ിയ�ം
നട�ിലാ�ി വ���മായ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െതാഴിൽ നി�തി നിര�്

344 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ െതാഴിൽ നി�തി നിര�് എ�യാെണ�ം
ഇത് നി�യി�ത് ഏത് വർഷമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശ�ള വർ�നവ്, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സാ��ിക �യാസം
എ�ിവ കണ�ിെല��് െതാഴിൽ നി�തി നിര�് വർ�ി�ി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ െപാ�സർ�ീസ് െ�ഷ�ൽ �ൾ

345 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ�സർ�ീസ് െ�ഷ�ൽ ��കൾ അ�ിമമായി
അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�സർ�ീസിെ� ഭാഗമാ�� ജി�ാ ഓഫീ�കൾ �വർ�ന�മമായി�േ�ാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പി.എം.ജി.എസ്.െെവ. പ�തി

346 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) പി.എം.ജി.എസ്.െെവ. പ�തിയിൽ േറാ�കൾ നവീകരി��തിന് എ�
�കയാണ് ഈ സാ��ിക വർഷം വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ നി�ം ഉൾെ���ിയ േറാ�കൾ
ഏെത�ാമാെണ�ം അ�വദി� �ക എ� വീതമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ നി�ം അ�� വർഷം ഏെത�ാം േറാ�കൾ
ഉൾെ���ിയാണ് ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ��ത്;

(ഡി) േനരേ� ത�ാറാ�ിയ�ം അ�വദി��മായ എ�ിേമ�കളിൽ െപാ�മരാമ�്
നിര�കൾ മാറിയ�കാരണം ഉ�ായ �റവ് പരിഹരി�ാൻ എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ൈകമാറിയ ��കൾ

347 �ീ. �.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 �ാപന�ൾ�് ൈകമാറി കി�ിയ ��കളിൽ
വാർഷികപ�തികളി�ം മ�ം ഉൾെ���ി എെ�ാ� സൗകര��ളാണ്
നട�ാ�വാൻ കഴി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക����ം അ�ബ� സാധനസാമ�ിക�ം വാ�ിനൽ��തിന് എെ�ാെ�
വ�വ�കളാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക���ൈറേസഷന് തേ�ശ �ാപന�െള സഹായി��തിനായി �ാപി�
ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ തീ�മാനി�� െ�സിഫിേ�ഷൻ അ�സരി�്
ക����ം അ�ബ� സാധനസാമ�ിക�ം ��കൾ�് വാ�ി നൽ��തിന്
എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഐ.െക.എം നൽകിയ െ�സിഫിേ�ഷൻ അ�സരി�് നട�ിയ വാ��കൾ
ആഡി�് വ��് അംഗീകരി�ാെത വ�തിെന �ടർ�് �ൾേമധാവിക�െട�ം
മ� നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ��െട�ം േപരിൽ വൻ �ക ബാധ�തയാ��
വിവരം അേന�ഷി�േമാ;

(ഇ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��് വർഷ�ൾ�് �ൻപ് നി�യി� െ�സിഫിേ�ഷ�ം
നൽകാ�� പരമാവധി വില�ം തേ�ശ�ാപന�ൾ�് �ടി ബാധകമാ�ി
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(എഫ് ) സ�കാര� ��കൾ ഉപേയാഗി���േപാെല ഉയർ� െ�സിഫിേ�ഷൻ
അ�സരി�� സാധനസാമ�ികൾ വാ�ി ��ക�െട നിലവാരം
ഉയർ�ണെമ�  ശിപാർശകൾ അംഗീകരി�വാൻ ഭരണഘടനാ
�ാപന�ളായ തേ�ശ �ാപന�ൾ�് അധികാര�േ�ാെയ�്
വിശദീകരി�േമാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ െപാ� ഉ�രവ് �റെ��വി��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ? 

അതിദരി�െര കെ���തി�� സർേ�

348 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) അതിദരി�െര കെ���തിന് തേ�ശ�ാപന�ൾ നട�� സർേ�
നടപടികൾ ഏ�വെരയായിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട പരിശീലന�ിന് നാളി�വെര എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം
ഇതിൽ തേ�ശ �ാപന��െട തനത്, വികസന ഫ�കൾ എ�െയ�ം
ഇനംതിരി� വ��മാ�േമാ;

(സി) സർേ�യിൽ കെ��ിയ അതിദരി��െട ഉ�മന�ിന് ഏെതാെ�
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ഡി) തേ�ശ �ാപന�ൾ ഇതിനായി ആവി�രി�� പ�തിക�െട നട�ി�ിന്
എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ഇ) സർ�ാരിെ� വിവിധ പ�തി �വർ�ന�ൾ�ായി തനത് ഫ�്  വലിയ
േതാതിൽ െചലവഴി�ത് �ലം �തിസ�ിയിലായ തേ�ശ �ാപന�ൾ�്
അതിദരി��െട ഉ�മന�ി�� പ�തി നട�ിലാ��തിന് �േത�ക സഹായം
അ�വദി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല റിേസാ�് റി�വറി െസ�ർ

349 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ എ� േ�ാ�് പ�ായ�കളിൽ റിേസാ�് റി�വറി
െസ��കൾ �ാപി�ി��്;

(ബി) റിേസാ�് റി�വറി െസ��കൾ �ാപി�ാ� േ�ാ�് പ�ായ�കളിൽ
ആയ� �ാപി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) റിേസാ�് റി�വറി െസ��ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയായതിന് േശഷ�ം
�വർ�ന�മമാകാ�തായ ഏെത�ി�ം �ണി�കൾ നിലവി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന�ളിെല മാലിന�നിർ�ാർജനം

350 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ മാലിന�
നിർ�ാർജന�ിനായി ആ�നിക മാലിന� സം�രണ, നിർ�ാർ�ന
സംവിധാന�ൾ ഒ��വാൻ എെ��ാം പ�തികൾ �പീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാലിന� നിർ�ാർജന�ിന് സ�കാര� പ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) മാലിന� നിർ�ാർജന�ിനായി സം�ാന�് േക�ീ�ത �നഃചം�മണ
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പാർ�കൾ �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; മാലിന��ൾ
വൻേതാതിൽ ജലേ�ാത�കളിേല�് ത�ിവി��ത് തട��തിന് നടപടി
ൈകെ�ാ�േമാ?

ഹരിതകർ�േസന�െട �വർ�നം െമ�െ���ാൻ നടപടി

351 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഹരിതകർ�േസന�െട �വർ�നം
��തൽ െമ�െ����തിന് പ�തി ആവി�രി��േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിത കർ�േസനകൾ സജീവമ�ാ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
ഉ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�െള �ടി സജീവമാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ടി�ിക എ�തി ത��തിന് നടപടി

352 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി.ആർ.ഇസഡ്. ബാധകമായ �േദശ�ളിെല വീ�കൾ�് �.എ. ന�ർ നൽകി
െക�ിട നി�തിയായി വലിയ �ക നി�യി�ി��ത് സാധാരണ�ാർ�്
അട�വാൻ കഴിയാ�ത് �ലം തീരേദശ പ �ായ�കളിൽ ഉ�ാ�� �ടി�ിക
എ�തി ത��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.െക.എം. ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

353 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ െസാൈസ�ി ജീവന�ാർ�് െ�ഷ�ൽ �ൾസ്
ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ�േമാ;

(ബി) ഐ.െക.എം.െല ജീവന�ാർ�് ഏ��ം അവസാനം ശ�ള പരി�രണം
നട�ിലാ�ിയ തീയതി വ��മാ�േമാ; ��ത ജീവന�ാ�െട ശ�ളം
പരി�രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

354 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ
എ� ആ�കൾ�് വീട് അ�വദി�; ജി� തിരി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� �കയാണ് ആവശ�മായി വ��െത�ം ആയത്
എ�െന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി സർ�ാർ ഏെത�ി�ം വാ�കൾ എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
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ആയതിെ� തിരി�ടവ്, പലിശ ഇവ സംബ�ി� �ർ� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ കാ�ഗറിയി�ം എ� അേപ�കൾ ലഭി�െവ�ം അവയിൽ നി�ം എ�
അേപ�കളാണ് അ�ിമമായി പരിഗണി�െത�ം അറിയി�േമാ?

േട�് എ േ��് പ�തി

355 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ക�ർ ജി�യിൽ എ� വഴിേയാര
വി�മ േക��ളാണ് �ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; ഇതിൽ എ� എ��ിെ�
���ി �ർ�ീകരി�; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ക��ാേ�രി മ�ല�ിൽ എ� വഴിേയാര വി�മ േക��ളാണ് �ാപി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; എ� എ�ം �ർ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ?

വിധവാ െപൻഷൻ

356 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിയമപരമായി വിവാഹ േമാചനം േനടിയവ�ം ഭർ�ാവ് ഉേപ�ി�് േപായവ�ം
50 വയ�ിൽ താെഴ��വ�മായ നിർധന ��ംബ�ിെല �ീകൾ�്
നൽകിയി�� വിധവാ െപൻഷൻ നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ െപൻഷൻ നിേഷധി�െ��� വനിതകൾ അ�ഭവി��
�യാസ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത െപൻഷൻ വിതരണം �നരാരംഭി��തിന് സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

ഡയാലിസിസ് െച�� േരാഗികൾ�� ധനസഹായ പ�തി

357 �ീ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) �� സംബ�മായ അ�ഖം ബാധി�് ഡയാലിസിസ് െച�� േരാഗികൾ�്
മാസം 4000 �പ ധനസഹായം അ�വദി�� പ�തി�െട വിശദവിവര�ൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�രി� പ�തി എ�് �തൽ നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ആ��ല��ൾ ലഭി��തിെ� നടപടി�മ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

��േരാഗികൾ�� ധനസഹായം

358 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ��േരാഗികൾ�് ഡയാലിസിസ് െച��തി� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ നി�ം മാസം േതാ�ം ധനസഹായം നൽ�� പ�തി
സം�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാ; ��ത പ�തി�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി �കാരം ��േരാഗികൾ�് നൽ��
സബ്സിഡി�മായി ബ�െ�� മാർ� േരഖയിെല വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �� േരാഗിക�െട �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��് മാർ�േരഖയിൽ
ഇള�കൾ നൽകി�ം വ�മാനം പരിഗണി�ാെത�ം എ�ാ ��േരാഗികൾ�ം
ഡയാലിസിസി� ധനസഹായം നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി

359 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴി�റ�് പ�തി�െട നട�ി�ിന് േക� വിഹിതം
ലഭി��തിന് നിലവിൽ കാലതാമസം േനരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി � സാ��ിക വർഷെ� േക�വിഹിതം �ർ�മാ�ം ലഭി�ി�േ�ാ;
�ടി�ിക ഉെ��ിൽ �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നട� സാ��ിക വർഷം െതാഴി�റ�് പ�തി�് േക�വിഹിതമായി ലഭിേ��
�ക എ�യാണ്; ഇതിൽ എ� �പ ലഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

മല�ഴ മ�ലം - തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ഒഴി�കൾ

360 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�ഴ മ�ല�ിന് കീഴി�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�� ത�ിക�െട േപര്, ഒഴിവ് നിലവിൽ വ� തീയതി, തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ിെ� േപര് എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

അഴീേ�ാട് മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഒഴി�കൾ

361 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അഴീേ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല
ഉേദ�ാഗ��െട എ��ം, നിലവിൽ ഒഴി�� ത�ികക�െട എ��ം
പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എ�ിനീയറിങ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േസവന വ�വ�കൾ

362 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ�സർവീസിൽ വ�� വ��കളിൽ മിനി�ീരിയൽ
വിഭാഗ�ിന് െ�ഷ�ൽ �ൾ, മിനി�ീരിയൽ േകഡർ, 1985-െല ശ�ള പരി�രണ
ഉ�രവ് �കാര�� �ാഫ് പാേ�ൺ എ�ിവ ഇ�ാ� വ��കൾ ഉേ�ാ;
എ�ിൽ അത് ഏ�വ��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എ�ിനീയറിങ് വിഭാഗം �പീകരണ േവളയിൽ, സർ�ാർ
ഉ�രവ് �കാരം ഓപ്ഷൻ വഴി മിനി�ീരിയൽ േകഡർ ത�ികയിേല�് വ�
ജലേസചനം, െപാ�മരാമ�് എ�ീ വ��കളിെല�ം �ടാെത പി.എസ് .സി. വഴി
നിയമിതരായ മിനി�ീരിയൽ ജീവന�ാർ�ം ബാധകമായ െ�ഷ�ൽ �ൾ,
മിനി�ീരിയൽ േകഡർ, 1985-െല ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് �കാര�� �ാഫ്
പാേ�ൺ എ�ിവ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എ�ിനീയറിങ് വിഭാഗ�ിെല
മിനി�ീരിയൽ ജീവന�ാർ�ം അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 1985-െല ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് �കാര�� �ാഫ് പാേ�ൺ, മിനി�ീരിയൽ
േകഡർ, െ�ഷ�ൽ �ൾ എ�ിവ നിലവിലി�ാ� വ��കെള തേ�ശസ�യംഭരണ
െപാ�സർവീസിൽ െകാ�വ�േ�ാൾ ��ത വിഭാഗം ജീവന�ാേരാ��
അനീതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ െപാ�സർവീസ് വ��തി���് ഇത്
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

നഗരസഭകളിെല സീനിയർ �ാർ�് ത�ികയിെല സീനിേയാറി�ി ലി�്

363 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗരസഭകളിെല സീനിയർ �ാർ�് ത�ികയിെല അ�ിമ സീനിേയാറി�ി ലി�്
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���ാേമാ; ലി�്
�സി�ീകരി�ി�െ��ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2022 �ൺ �തൽ 2023 മാർ�് വെര നഗരസഭകളിെല റവന� ഓഫീസർ,
അ�ൗ�്സ് ഓഫീസർ േ�ഡ് 1 &2, െഡപ��ി െസ��റി, ���്, റവന�
ഇൻെ��ർ എ�ീ ത�ികകളിൽ നി�� റി�യർെമ�് ഒഴി�ക�ം മ�് ഒഴി�ക�ം
എ�െയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2022 �ണിൽ എ� റവന� ഇൻെ��ർ / െഹഡ്�ാർ�് ഒഴി�കൾ നിലവി��്;
ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം നഗരസഭയിൽ െ�ാഫഷണൽ ടാ�് ഓൺൈലൻ സംവിധാനം
�ർണമാ�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െ�ാഫഷണൽ ടാ�് അട��തിെ� േപാ�ിംഗ് ക���ർ േസാ�് െവയറിൽ
തെ� സ�മാ�ാൻ തി�വന��രം നഗരസഭയിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�-എ�ിനീയർമാ�െട ഒഴി�കൾ

364 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴിൽ വിവിധ
ത�ികകളിലായി എ� എ�ിനീയർമാ�െട ഒഴി�കളാ��െത�് ഓഫീ�കൾ
തിരി�് വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സാേ�തിക വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��െട അഭാവം�ലം എം.എൽ.എ ഫ�്
ഉൾെ�െട�� പ�തിക�െട നിർ�ഹണ�ിൽ കാലതാമസം േനരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അസി��് എ�ിനീയർ ഉൾെ�െട�� സാേ�തിക വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��െട
നിയമന�ിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട ഒഴി�കൾ

365 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ
എ�ിനീയർമാ�േട�ം മ�് ജീവന�ാ�േട�ം നിലവിെല ഒഴി�കൾ
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ അടിയ�രമായി നിക�ി നിയമിതരാ��വർ�് പരിശീലനം
നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നഗരസഭകളിെല ഉേദ�ാഗ� ത�ിക �നർനിർണയം

366 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ നഗരസഭകളിൽ ആവശ��ിന് ഉേദ�ാഗ� ത�ികകൾ
ഇ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചില നഗരസഭകളിൽ ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം ആവശ��ിൽ ��ത��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ� ത�ികകൾ �നർനിർ�യി�് നഗരസഭക�െട �വർ�നം
�ഗമമാ��തിന് നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ത�ർ മ�ല�ിെല ക�ിംഗൽ�ാടം ജി.എ�്.എസ്. െക�ിട നിർ�ാണം

367 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിലയിെല ഉേദ�ാഗ��െട അഭാവം �ലം ത�ർ മ�ല�ിെല ക�ിംഗൽ�ാടം
ജി.എ�്.എസ്. െക�ിട നിർ�ാണ�ി�� െട�ർ നടപടികൾ ആരംഭി�ി�ി�
എ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ി എ�് െട�ർ െച�ാൻ സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കിലയി�െട നട�ാൻ ഉേ�ശി�� നിർ�ാണ �� �ികൾ�ായി��
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എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിന് സാേ�തിക തട��ൾ നിലനിൽ��േ�ാ;
എ�ിൽ ആയത് എ�് പരിഹരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�് സംവിധാനം

368 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് നട�ാ�ിയ റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�് സംവിധാനം തേ�ശ
�ാപന��െട ഉടമ�തയി�� േറാ�ക�െട പരിപാലന�ിന്
ബാധകമാ�ാൻ സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം ഏ ർെ����േതാെട അ����ണികൾ�ാ�� �േത�ക
എ�ിേമ�്, െട�ർ �ട�ിയവ�മായി ബ�െ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാ�ം
േറാഡ് തകർ��െട വ�ാ�ി �റ��തി�ം സാധി�ിേ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി നിലവിെല ച��ളി�ം നടപടി�മ�ളി�ം േഭദഗതി വ���തി�ം,
അ����ണികൾ ആവശ��� തേ�ശ േറാ�ക�െട പരിേശാധന നട�ി പ�ിക
ത�ാറാ��തി�ം സ��മാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

കിഫ്ബി - ചവറ ഗവ. വി.എ�്.എസ്.എസ്. െ� െക�ിട നിർ�ാണം

369 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി െക�ിട
നിർ�ാണ�ിനായി ��് േകാടി �പ അ�വദി� ചവറ ഗവ. വി.എ�്.എസ്.എസ്.
െകാ�ൻ�ള�രയിൽ ഇനി�ം െക�ിട നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ?

ഈരാ�േപ� നഗരസഭയിൽെ�� േറാ�ക�െട നിർ�ാണം

370 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� ഈരാ�േപ� നഗരസഭ വാർഡ്
11 -െല കാര�ാട് േറാഡ്, വാർഡ് 8-െല ����റ�് േറാഡ്, വാർഡ് 21-െല
തടവനാൽ േറാഡ് എ�ിവ�െട നിർ�ാണ ���ികൾ ഏ�ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ളയ�ിൽ തകർ� ��ത േറാ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ
അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

���ാട് എൈ�സ് െറയ്�് ഓഫീസ്

371 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട എൈ�സ് െറയി�് ഓഫീസ് പരിധി വിഭജി�് ���ാട്
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േക�ീകരി�് ��തായി എൈ�സ് െറയ്�് ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വര�ര�ി�ി, മ��ർ ഉൾെ�െട�� മലേയാര, ആദിവാസി േമഖലകൾ
ഉൾെ�ാ�� വി�തമായ േമഖലയിൽ എൈ�സ് വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ
കാര��മമാ��തിനായി ���ാട് �തിയ എൈ�സ് െറയ്�് ഓഫീസ്
അ�വദി�് �വർ�നം ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

���ഴയിൽ ജനൈമ�ി എൈ�സ് േ�ഷൻ

372 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആദിവാസി �രിപ� �േദശമായ േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ഴ
പ�ായ�ിൽ ജനൈമ�ി എൈ�സ് േ�ഷൻ ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത എൈ�സ് േ�ഷൻ ആരംഭി�േ�ാൾ ��തായി ഏെത�ാം ത�ികകൾ
ആണ് ��ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ഴയിൽ ��ത എൈ�സ് േ�ഷൻ ആരംഭി��തി�േവ�
നടപടി�മ�ൾ േവഗ�ിലാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

കിളിമാ�ർ എൈ�സ് ഓഫീസ്

373 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിളിമാ�ർ എൈ�സ് ഓഫീസിൽ അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത
േനരി�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിെ� അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി
വ��തല�ിൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ക�്, ബിയർ �ട�ിയവ നിർ�ി��തിന് ൈലസൻസ് അ�വദി�ാൻ നടപടി

374 �ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാൽ ഉ���ൾ ഉ�ാ�ിയ േശഷം അവേശഷി�� നീരിൽ നി�് ക�്,
ബിയർ �ട�ിയവ നിർ�ി�� സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ����തിന്
ൈലസൻസ് അ�വദി�ൽ സാധ�മാേണാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ി സർ�ാർ/െപാ�േമഖലയിൽ
വ�വസായം ആരംഭി�� വിഷയം പരിഗണി�ാേമാ?

ലഹരിവി�� േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ

375 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
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�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മദ�വർജനം യാഥാർ��മാ��തി�� േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ൾ�ായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൾ േകാേളജ് തല�ളിൽ വർ�ി�വ�� ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം
ഇ�ാതാ�വാ�ം ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ിെനതിെര�� �ചരണം
ശ�ിെ���വാ�മായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) വാർഡ് തല ജാ�താക�ി�ികൾ ശ�ിെ���ി ജനപ�ാളി�േ�ാെട��
ലഹരിവി�� �വർ�നം, ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ിൽനി�ം
േമാചിതരായവർ�് �നഃരധിവാസ േക��ൾ എ�ിവ ഉറ�വ��വാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ ?

ഐ.ടി പാർ�കളിൽ മദ�ശാലകൾ

376 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ മദ�നയം അ�സരി�് സം�ാന�് ഐ.ടി. പാർ�കളിൽ മദ�ശാലകൾ
അ�വദി��തി�ം ��തൽ വിേദശ മദ�ശാലകൾ �ട��തി�ം
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നയം മദ��ിെ� ലഭ�ത�ം ഉപേയാഗ�ം പടിപടിയായി �റ�വാൻ
സഹായകരമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) മദ� ലഭ�ത �റ�് മദ� ഉപേയാഗം �റ��തിന് അ��തമായി മദ�നയ�ിൽ
മാ�ം വ��വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.ടി.പാർ�കളിൽ മദ�ശാലകൾ

377 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ മദ�നയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെ� ഐ.ടി. പാർ�കളിൽ
മദ�ശാലകൾ അ�വദി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം മദ�ശാലകൾ അ�വദി��തി�ളള വ�വ�കൾ
എെ��ാമാണ്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഐ.ടി.പാർ�കളിൽ മദ�ശാല ആരംഭി��� വഴി വ�മാന വർ�നവ്
�തീ�ി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?
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വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം

378 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൾ, േകാേളജ് തല�ളിെല ലഹരി ഉപേയാഗ സാധ�തകൾ
ഇ�ാതാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത രംഗ�് േസവനമ��ി�� സർ�ാർ അംഗീകരി�ി���ം സർ�ാർ
േ�ാ�ാഹി�ി���മായ സ�� സംഘടനകൾ നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
അ�രം സംഘടനകെള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

മയ�മ��് - അബ്�ാരി േക�ക�െട വർധന

379 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മയ�മ��്, അബ്കാരി േക�കൾ വർധി�വ�� എ� േ��്
േപാലീസ് ൈ�ം െറേ�ാർഡ് സ് ബ�േറാ�െട കണ�് ��യിൽെ��ിേ�ാ;
എ�ിൽ വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) കഴി� വർഷം രജി�ർ െച� മയ�മ��് േക�കെള�ാൾ ��തൽ
മയ�മ��് േക�കൾ ഈ വർഷം ഇ�വെര രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മയ�മ��് മാഫിയ�െട ഒ� �ധാന േക�മായി േകരളം മാ�� അവ�
ഒഴിവാ�വാൻ കർശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിൽ എൈ�സ് വ��് രജി�ർ െച� േക�കൾ

380 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021 �ൺ �തൽ 2022 െമയ് 31 വെര വയനാട് ജി�യിൽ എൈ�സ് വ��്
രജി�ർ െച� േക�കൾ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിൽ എ� നാർേ�ാ�ി�് േക�കൾ ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നാർേ�ാ�ി�് േക�കളിൽ ഇ�പ�ിയ�് വയ�ിന് താെഴ ഉ�വർ
ഉൾെ��ി�േ�ാ എ� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ിൽ അവ�െട എ�ം
ന�ാ േമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം തടയൽ

381 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിദ�ാർ�ികളി�ം �വാ�ളി�ം ക�വ�� ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം
തട��തിനായി െെകെ�ാ�വ�� പരിപാടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം നിയ�ി�ാൻ എ�േ�ാളം സാധി�ി�െ��്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലഹരിവ���െട ഉപേയാഗം തട��തിനായി �ൾ തല�ിൽ നട�ിവ��
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ടയിൽ എ�്െെസസ് െറയ്�് ഓഫീസ് െക�ിട നിർ�ാണം

382 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട �ാമപ�ായ�് വക �മി എ�്െെസസ് െറയ്�് ഓഫീസ് െക�ിടം
നിർ�ി��തിനായി െെകമാ��തി�� നടപടികൾ എ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�് �മി റവന� വ��ിേല�് െെകമാ��തി�� കരട് വി�ാപനം
ആയി�േ�ാ; ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

��മംഗല�് എെെ�സ് ഓഫീസ് െക�ിടം

383 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��മംഗല�് എെെ�സ് ഓഫീസ് െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ �ലം കെ��ി
വ��ിന് െെകമാറിയ വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത െക�ിടം നിർ�ി��തിന് എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി�് അടിമെ�� �ീകൾ�ം ��ികൾ��� ചികി�

384 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി�് അടിമെ�� �ീകൾ�ം ��ികൾ�ം ആവശ�മായ ചികി�
നൽ��തിനായി എെ��ി�ം പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

ലഹരി വ���െട നിയ�ണ�ിന് ജനകീയ കർ�പ�തി

385 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�്  �വാ�ളിൽ ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം വർ�ി�വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവ�ർ�ം കാ��േ�ാ;

(ബി) ലഹരി വ��ൾ�് അടിമെ��വർ ���ത��ളിൽ ഏർെ��� സംഭവ�ൾ
ആവർ�ി�െ��� സാഹചര��ിൽ ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം
തട��തിന് കർശന നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) സം�ാന�്  ലഹരി വ��ൾ വ�ാപകമായി ലഭ�മാ�� സാഹചര�ം
സംജാതമായി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� ഗൗരവം പരിഗണി�െകാ�് ലഹരി
വ���െട നിയ�ണ�ിനായി ഒ� ജനകീയ കർ�പ�തി ആവി�രി�്
നട�ിലാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 19-06-2022
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െസ��റി

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

Kavitha Unnithan
Secretary-In-Charge




