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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം
2021 നവംബർ 3, �ധൻ

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--312]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 5347 �തൽ 5461 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 5462 �തൽ 5553 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 5554 �തൽ 5571 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 5572 �തൽ 5658 വെര

എയർ ആം�ലൻസ് സംവിധാനം

5347 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസന�് േവ�ി െഹലിേകാപ്�ർ വാടകെ���� നടപടി�് പകരം
എയർ ആം�ലൻസ് സംവിധാനം ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സിവിൽ സർ�ീസസ് പരീ�� േവ�ി മിക� പരിശീലനം

5348 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് രാജ��് ഒ�ാമതായ േകരളീയർ സിവിൽ സർ�ീസ്
േപാ�ളള മ�രപരീ�കളിൽ അ�� കാല�ായി മികവ് �ലർ��െവ�ം
സിവിൽ സർ�ീസ് ബാലിേകറാമലയാെണ� ധാരണ
മാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാെണ�ം ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ കഴി� വർഷം സിവിൽ സർ�ീസ് ഫല�ിൽ ആദ�െ� �റിൽ
എ�േപർ മലയാളികളായി��െവ�ം ആയത് ഈ വർഷം എ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ; ഇതിൽ െപൺ��ിക�െട മികവ് എ��പറേയ�താെണ�്
ക���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവിൽ സിവിൽ സർ�ീസിന് മിക� പരിശീലനം നൽ��
എ� �ാപന�ൾ �വർ�ി��െ��തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴിൽ തി�വന��ര�് മിക� രീതിയിൽ
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�വർ�ി�� സിവിൽ സർ�ീസ് അ�ാഡമി�െട മാ�കയിൽ ജി�ാ
േക��ളിൽ പരിശീലന�ിനായി നിലവി�ളള സൗകര��ൾ
�സ�മാ�ിയാൽ സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ��വരട�ം ��തൽ
േപർ�് സിവിൽ സർ�ീസ് േനടാൻ സാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ േമൽ�റ� ല���ിനായി എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

െപാ� പരിപാടികൾ�� മാനദ�ം

5349 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െകാവിഡ് 19-െ� പ�ാ�ല�ിൽ നിലവിൽ െപാ� പരിപാടികൾ�് എ�
േപർ�് പെ���ാെമ�ം പെ����വർ�് ര�് േഡാസ് വാ�ിൻ
എ��ണെമ�് നിർബ��േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ര�നിവാരണ �ാ�കൾ

5350 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിന് കീഴി�� എ� വ��കളിൽ േക� �ര� നിവാരണ
നിയമ�കാര�� �ര�നിവാരണ �ാ�കൾ ത�ാറാ�ിയി�െ���തിെ�
വ��് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം വ��കളിൽ ഇനി�ം �ാൻ ത�ാറാ�ാൻ ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വ��കൾ ത�ി�� വ�വഹാര�ൾ

5351 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കൾ ത�ി�� തർ��ിന് േകാടതിെയ
സമീപി�ക വഴി സം�ാന ഖജനാവിന് ഭീമമായ സാ��ിക ബാധ�ത
ഉ�ാ�� കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നിർേ�ശ�ൾ സർ�ാർ നൽകിയി��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കൾ ത�ി�� വ�വഹാര�ൾ കാരണം പ�തിക�െട നട�ി�്
ൈവ���ം ഉേപ�ിേ��ി വ���മായ സംഭവ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ
എ�ം അറിയി�േമാ?

പിറവം മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

5352 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� ���ികൾ�് റീബിൽഡ് േകരള
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇനി ഭരണാ�മതി നൽ�വാ�ളള ���ികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി നൽകി െട�ർ നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�് ��ത ���ികൾ എ�േ��് ആരംഭി�ാൻ
കഴി�െമ�റിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

5353 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ എ�
�ക�െട പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റീബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ി മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി വ��
പ�തികൾ ഏെത�ാം വ��കൾ �േഖന എെ��ാമാെണ�ം ഓേരാ വ��ി�ം
എ� �ക�െട പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�ം വ��് തിരി�് �ക
സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റീബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ി േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി
വ�� ���ികളിൽ ഓേരാ വ��ി�ം നട�ിലാ�ി വ��വ�െട നിലവിെല
�ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത എ�ാ ���ിക�ം അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ/സർ�ാർ നിയ�ണ�ി�� �ാപന�ളെല ഔേദ�ാഗിക പരിപാടി

5354 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ/സർ�ാർ നിയ�ണ�ി�� �ാപന�ൾ നട�� ഔേദ�ാഗിക
പരിപാടികളിൽ ആെരെയാെ� പെ���ി�ണെമ�്/�ണി�ണെമ�്
ഉ�ര�കൾ നിലിവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ൾ നട�� ഔേദ�ാഗിക പരിപാടികളിൽ ��ത
മ�ല�ിെല എം.എൽ.എ.െയ �ടാെത െതാ��� മ�ല�ിെല
എം.എൽ.എ.െയ �ടി നിർബ�മാ�ം �ണി�ണെമ�് നിർേ�ശി��
ഉ�ര�കൾ നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െതാ��� മ��ിെല എം.എൽ.എ.െയ പരിപാടിയിേല�് �ണി�ി�ി� എ�
കാരണ�ാൽ അ�കാരം �ണി�ാതി�� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര അ�ട�
നടപടി എ���തിന് ഉ�ര�കൾ നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഉ�രവിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിൽ പ�ിങ് �നരാരംഭി�ൽ

5355 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) േകാവിഡ് കാരണം െസ�േ�റിയ�ിൽ നിർ�ി െവ�ി�� പ�ിങ്
�നരാരംഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െസ��റിയ�് ഓഫീസ് മാന�ൽ ചാപ്�ർ 24 �കാരമാേണാ പ�ിങ് സമയം
�മീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മാന�ൽ �കാരം െസ��റിയ�ിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�െട ഹാജർ
സമയം എ� മണി �തൽ എ� മണിവെരയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�ി� �റെമ മേ�െത�ാം വ��കളിലാണ് നിലവിൽ പ�ിങ്
നട�ിലാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

പീഡന പരാതികൾ�ാ�� ഇേ�ണൽ കംെ�യി�്സ് ക�ി�ി

5356 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പീഡന പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച��തിനായി സർ�ാർ ആഫീ�കളിൽ
�പീകരി�ി�� ഇേ�ണൽ കംെ�യി�്സ് ക�ി�ികൾ�� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ക�ി�ികൾ�് ശി�ാ നടപടികൾ സ�ീകരി�വാ�� അധികാര�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

മരണാന�ര െപൻഷൻ േനാമിനി

5357 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ സർവീസിൽ നി�ം വിരമി�� അവിവാഹിത�െട മരണാന�ര
െപൻഷൻ േനാമിനിയായി ആെരെയാെ� നി�യി�ാൻ കഴി�ം; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� സർവീസ് ച��ൾ ഏെത�ാമാെണ�് പറയാേമാ; ആയതിെ�
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ച��ളിൽ േഭദഗതി വ���ത് പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) ച��ളിൽ പറ��വർ ഇ�ാ�പ�ം സേഹാദരി�െട മകൻ/മകെള
മരണാന�ര െപൻഷൻ േനാമിനിയായി പരിഗണി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ?

ഫയൽ �വ്െമ�് സംവിധാന�ിെല ത�കൾ �റ�ാൻ നടപടി

5358 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയൽ �വ്െമ�് സംവിധാന�ിെല ത�കൾ �റ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് കാരണം െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ സമയബ�ിതമായി
തീർ�ാ�ാൻ ഫയൽ അദാല�കൾ നട�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
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സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട �നർവിന�സം

5359 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ആഫീ�കളിെല അധിക ത�ികകൾ കെ��ി
�നർവിന�സി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കാലാവധി അവസാനി� േക�പ�തികളിെല ജീവന�ാെര
�നർവിന�സി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ഭരണ വ��ിെല ക���ർ അസി�ൻറ് ഒഴി�കൾ

5360 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��ിൽ ക���ർ അസി��ിെ� എ� അംഗീ�ത
ത�ികക�െ��് വ��മാ�ാേമാ; േ�ഡ്-2, േ�ഡ്-1, സീനിയർ േ�ഡ്,
െസല�ൻ േ�ഡ് എ�ി�െന തരം തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമൽ�റ� ഓേരാ േ�ഡി�ം നിലവിൽ എ� ഒഴി�ക�െ��ം ഒഴി�കൾ
നിലവിൽവ� തീയതി�ം ��ത ഒഴി�കളിേല�് �ാന�യ�ം നൽകിയ
തീയതി�ം തരം തിരി�് നൽ�േമാ;

(സി) േമൽ�റ� ഒഴി�കളിൽ എൻ�ി േകഡറായ േ�ഡ്-2-െല ഒഴി�കൾ
പി.എസ്.സി�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�
തീയതികൾ അറിയി�േമാ;

(ഡി) ക���ർ അസി�ൻറ് ത�ിക�െട നിലവി�ളള �േഡഷൻ ലി�് നൽകാേമാ;
��ത �േഡഷൻ ലി�ിെല എ�ാമെ� �മന�ർ വെര�ളളവർ�ാണ്
ക���ർ അസി�ൻറ് േ�ഡ്-1 േല�് േ�ാേമാഷൻ നൽകിയി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ത�ികയിൽ �ാന�യ�ം നൽ��തിെല കാലതാമസം �ലം എൻ�ി
േകഡറിൽ ഒഴി�കൾ ��ി�െ���തിന് താമസം േനരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് ഒഴിവാ��തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ജാതി െസൻസസ്

5361 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ/അർ� സർ�ാർ/എയ്ഡഡ് േമഖലകളിെല ജീവന�ാ�െട പി�ാ�
വിഭാഗ �ാതിനിധ�ം സംബ�ി� കണ�കൾ ത�ാറാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) െസൻസസിെനാ�ം ജാതി െസൻസസ് എ���ത് സംബ�ി� േക� സർ�ാർ
നിലപാട് എ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(സി) ഉേദ�ാഗ��െട ജാതി തിരി�� െസൻസസ് എ���ത് സംബ�ി� WP (C)
19937/2009 ന�ർ ൈഹേ�ാടതി വിധി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�ഭരണ െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീസ് അ�ൻഡ�് ത�ിക

5362 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ���ി ഇ�പത് ഓഫീസ് അ�ൻഡ�്
ത�ികകൾ നിർ�ലാ�ി ഉ�രാവായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ ത�ികകൾ
നിർ�ലാ��തി��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകൾ നിർ�ലാ��തിന് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ പഠന റിേ�ാർ �ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ �് സമർ�ി� സമിതിയിൽ ആെര�ാം ഉ�ായി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ; സമിതി റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�ഭരണ െസ�േ�റിയ�ിൽ ഓഫീസ് അ�ൻഡ�് ത�ികയിൽ നിലവിൽ എ�
താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ േജാലിെച��െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�െട
നിയമനരീതി വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ/െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ േജാലി െച�ി�� താ�ാലി ക ജീവന�ാർ

5363 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ �ടർ�് സർ�ാർ/െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ
േജാലി െച�ി�� എ� താ�ാലി ക, ദിവസ േവതന ജീവന�ാെരയാണ് ഇ�
വെര പിരി�വി�ി��ത്; വ��് തിരി�് എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിവരാവകാശ നിയമ�ിെല വ��് 26 �കാര�� �വർ�ന�ൾ

5364 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവരാവകാശ നിയമ�ിെല വ��് 26 (1) (എ) �കാരം 2016-17 �തൽ 2020-21
വെര എെ��ാം വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�ിെല വ��് 26 (1) (ഡി) �കാരം 2016-17 �തൽ 2020-21 വെര
ഉേദ�ാഗ�ർ�് ഏെത�ാം ദിവസ�ളിൽ എവിെടെയ�ാം വ�് പരിശീലനം
നൽകിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവരാവകാശ നിയമ�ിെല വ��് 26 (2) �കാരം ��ത നിയമ�മായി
ബ�െ�� ൈഗഡ് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ��ത ൈഗഡ് ഏെത�ാം
വർഷ�ളിൽ ���ി �സി�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷെ� �വർ�ന�ൾ
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5365 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷെ� �വർ�ന�ൾ�ായി േക�
സർ�ാരിെ� ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ിക സഹായം
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ �ക എ�െയ�ം ഏത് െഹഡ്
ഓഫ് അ�ൗ�് �കാരമാണ് ക�ീഷെ� �വർ�ന�ൾ�ായി ��ത �ക
വകയി���െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ ��ാെക എ� പരാതിക�ം
അ�ീ�ക�ം തീർ�ാ�ാൻ ബാ�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷെ� �വർ�ന�ൾ�് െചലവഴി� �ക

5366 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷെ� �വർ�ന�ൾ�ായി കഴി� 5
സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ഓേരാ വർഷ�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�് ഇനം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െചലവഴി� �ക�െട ഓഡി�് െച� കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േനാളജ് ഇേ�ാണമി മിഷൻ

5367 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േനാളജ് ഇേ�ാണമി മിഷൻ എ� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിെയ �റി�് െപാ�ജന�ളിൽ അവേബാധം ��ി��തി�ം
അഭ��വിദ�രായ െച���ാരിേല�് പ�തി എ�ി��തി�ം ��തൽ
�ചാരണ പരിപാടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െഷാർ�ർ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

5368 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െഷാർ�ർ മ�ല�ിൽ
നട�ാ�ിവ�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�മായി ബ�െ�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

5369 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിൽ റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ിയ



8 of 99

���ികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം �വർ�ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

��തി�ര� ബാധിത േമഖലകളിൽ റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി

5370 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ളയം, ഉ�ൾെപാ�ൽ അട��� ��തി�ര� ബാധിത േമഖലകളിൽ നി�ം
ജന�െള മാ�ിപാർ�ി�ാൻ റീബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയം തടയാൻ �ം േഫാർ റിവർ അട��� പ�തികൾ റീ ബിൽഡ് േകരള
പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

അടിയ�ര സാഹചര��ളിെല ��റിയി�് സേ�ശ�ൾ

5371 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അടിയ�ര സാഹചര��ളിൽ ജന�ളിേല�് ��റിയി�് സേ�ശ�ൾ
എ�ി��തിനായി സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമൽ�റ� സംവിധാന�ി�െട 2021 ഒേ�ാബർ 14 �തൽ 17 വെര സം�ാന�്
ഉ�ായ കന� മഴെയ�ം ഉ�ൾെ�ാ�ലിെന�ം സംബ�ി� എെ�ാെ�
��റിയി�് സേ�ശ�ൾ ഏെതാെ� �േദശ�ളിൽ ഏെതാെ� മാർ��ളി�െട
നൽകിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

പരി�ിതിേലാല�േദശമായ ��ി�ലിെ� സംര�ണം

5372 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ി�ൽ പ�ായ�ിെല െകാ��, വേല�� പാറമടകൾ �വർ�ി��ത്
പരി�ിതിേലാല�േദശ�ാെണ�ം ഇവ�െട �വർ�നം
നിേരാധി�ണെമ�ം കാ�ി ൈജവൈവവിധ�േബാർഡ് റിേ�ാർ�്
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ിമഘ��ിെല ഏ��ം പരി�ിതിേലാല�ം ൈജവൈവവിധ����ം
സംര�ി�െ�േട��മായ �േദശമാണ് ��ി�ൽ എ�് ��ത റിേ�ാർ�ിൽ
പരാമർശി�ി�േ�ാ?
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��തി �ര��ൾ േനരിടാ�� നടപടി

5373 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലവർഷമാ�േ�ാൾ സം�ാന�് അടി�ടി ഉ�ാ�� �ര���െട
കാരണ�െള�റി�് ശാ�ീയമായ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ എ�്  അറിയി�േമാ;

(ബി) ��തിേ�ാഭമട�ം ഉ� �ര��ൾ ൈകകാര�ം െച��തിന് ദീർഘകാല
പ�തികൾ ശാ�ീയമായി ആവി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തിവിഭവ��െട അനാവശ� �ഷണ��ം പരി�ിതി�് േകാ�ം വ���
കേ����ം ഇ�രം �ര��ൾ�് കാരണം ആ��േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് ശ��ം ശാ�ീയ�മായി തട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��തിേ�ാഭ�ൾ സംബ�ി� ��റിയി�കൾ

5374 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തിേ�ാഭ�ൾ ഉ�ാ��ത് സംബ�ി�് 2021 ഒേ�ാബർ 14
�തൽ 16 വെര�� തീയതികളിൽ സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി
�േഖന എെ��ി�ം ��റിയി�കൾ നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഏെതാെ� �േദശ�ളിേല�് ഏത് രീതിയി�� ��റിയി�കളാണ്
നൽകിയത് എ�തിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

തീരേദശ നിയ�ണ േമഖലയിെല വീട് നിർ�ാണം

5375 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തീരേദശ നിയ�ണ േമഖലയി�ൾെ���വർ�് വീട് നിർ�ി��തിനായി
നിലവി�� ച��ളിൽ ഇളവ് നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിൽ �മി��് എ� കാരണ�ാൽ േവെറ �മിയി�ാ�വർ�്
ൈലഫ് പ�തി �കാരം ആ��ല�ം ലഭി��ി� എ�ത് പരിഗണി�് ��ത
േമഖലയിൽ ഉൾെ���വർ�് വീട് നിർ�ി�ാൻ അ�മതി നൽ��തി��
നടപടി േവഗ�ിലാ�ാൻ ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ��ർ മ�ല�ിെല രാമ�ളി �ാമപ�ായ�്

5376 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിൽ പ��ർ മ�ല�ിെല രാമ�ളി �ൻപ്
കായൽ ദ�ീപ് എ� വിഭാഗ�ിലാേണാ ഉൾെ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാല് ഭാഗ�ം െവ��ാൽ ��െ�� കിട�� രാമ�ളി �ാമപ�ായ�ിെന
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കായൽ ദ�ീപ് വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�് യഥാസമയം ന�ാൻ നടപടി

5377 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ആർ.സി.സി.യിൽ േജാലി െച�വരേവ േരാഗ ബാധിതരായ
ജീവന�ാർ�് െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�് യഥാസമയം നൽകാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ എ� േപർ�് െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�് നൽകാ��്; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(സി) ഇതിൽ മാരക േരാഗ�ൾ�് ചികി� േത�� ജീവന�ാർ�ം വിരമി�വർ�ം
യഥാസമയം ��ത �ക അ�വദി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എ.എസ്. സംബ�ി� േക�കൾ

5378 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്.-മായി ബ�െ��് വിവിധ േകാടതികളിലായി സർ�ാർ/ചീഫ്
െസ��റി എതിർ ക�ിയായ എ� േക�കൾ നിലവി��്; ��ത േക�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.-മായി ബ�െ��് വിവിധ േകാടതികൾ �റെ��വി�ി�ളള
ഏെത�ി�ം വിധിന�ായം െക.എ.എസ്. അെെഡ�സിെന�ം നിയമനെ��ം
ബാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകരളാ അ�ിനിേ��ീവ് സർ�ീസ് നിയമനം

5379 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ വ�ി�� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർ�ീസിേല�്
വിവിധ വ��കളിൽ നി�ം ആെക എ� ഒഴി�കളാണ് കെ��ിയി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.-േല�് നീ�ി വ� ര�ാം ഗസ�ഡ് ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ ��്
ഘ�മായി മാ�േമ നിക�ക�� എ�് സർ �ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�കേയാ
വിവിധ ജീവന�ാ�െട സംഘടനകൾ�് �ഖ�മ�ി ഉറ�് നൽ�കേയാ
െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എ.എസ്.-മായി ബ�െ��് സർ�ാർ �റെ��വി� 05.01.2015-െല G.O(MS)
No. 01/2015/GAD ഉ�രവിെ��ം െക.എ.എ�മായി ബ�െ��് വിവിധ
സർ�ീസ് സംഘടനക�മായി �ഖ�മ�ി നട�ിയ 13.01.2017-െല മീ�ിംഗിെ�
മി�ട്സിെ��ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ഡി) 05.01.2015-െല G.O(MS) No. 01/2015/GAD ഉ�രവി�ം 13.01.2017-െല മീ�ിംഗിൽ
സർ�ീസ് സംഘടനകൾ�് �ഖ�മ�ി ന�ിയ ഉറ�ി�ം വിേധയമായി�ാേണാ
െക.എ.എസ്. നിയമന നടപടികൾ �േരാഗമി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�ാെയ�ിൽ 13.01.2017-െല മീ�ിംഗിൽ സർ�ീസ് സംഘടനകൾ�് �ഖ�മ�ി
ന�ിയ ഉറ�് പാലി�ാൻ നിർേ�ശം ന�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എ.എസ്. നിയമനം

5380 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർവീസിനായി നാളി�വെര പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�്
െച� ആെക ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�് െച��മായി ബ�െ��
േരഖക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ റിേ�ാർ�് െച�ത് �ടാെത ഇനി�ം ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; ആയതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 186/2019, 187/2019, 188/2019 എ�ീ കാ�ഗറി ന�ർ �കാര�� പി.എസ്.സി
റാ�് ലി�കളിൽ നി�് ആെക എ� േപെര നിയമി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 05.01.2015-െല G.O(MS) No. 01/2015/GAD ഉ�രവി�ം �ഖ�മ�ി�െട 13.01.2017-
െല ഉറ�ി�ം വിേധയമായി ആെക ഒഴി�ക�െട ��ിെലാ�് നിയമന�ളാേണാ
��ത റാ�് ലി�കളിൽ നി�് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എ.എസ്. നിയമനം

5381 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ വ�ി�� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർ�ീസിേല�്
വിവിധ വ��കളിൽ നി�ം ആെക എ� ഒഴി�കളാണ് കെ��ിയി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസിേല�് നീ�ി വ� ര�ാം ഗസ�ഡ് ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ ��്
ഘ�മായി മാ�േമ നിക�ക�� എ�് സർ �ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�കേയാ
വിവിധ ജീവന�ാ�െട സംഘടനകൾ�് �ഖ�മ�ി ഉറ� ന�കേയാ
െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എ.എ�മായി ബ�െ��് സർ�ാർ �റെ��വി� 05.01.2015-െല G.O(MS) No.
01/2015/GAD ഉ�രവിെ��ം െക.എ.എ�മായി ബ�െ��് വിവിധ സർ�ീസ്
സംഘടനക�മായി ബ�.�ഖ�മ�ി നട�ിയ 13.01.2017-െല മീ�ിംഗിെ�
മി�ട്സിെ��ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 05.01.2015-െല G.O(MS) No. 01/2015/GAD ഉ�രവി�ം 13.01.2017-െല
�ഖ�മ�ി�െട ഉറ�ി�ം വിേധയമായി�ാേണാ െക.എ.എസ്. നിയമന നടപടികൾ
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�േരാഗമി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�ാെയ�ിൽ 13.01.2017-െല മീ�ിംഗിൽ സർ�ീസ് സംഘടനകൾ�് �ഖ�മ�ി
ന�ിയ ഉറ�് പാലി�ാൻ നിർേ�ശം ന�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എ.എസ്. നിയമനം

5382 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��് ഘ�മായി മാ�േമ ��വൻ ഒഴി�കൾ നിക�ി െക.എ.എസ്.
നട�ിലാ�ക�� എ� നിലപാടിൽ മാ�ം വ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ നട�ി�� െക.എ.എസ്. െസല�നായി എ� ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.
�് റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് േ�ഡ് 2 ത�ികയിെല നിയമനം

5383 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിൽ േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി�ൻറ് േ�ഡ് 2
ത�ികയിേല�� നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി. നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം ജി�കളിലാെണ�ം നിയമന നടപടികൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം ��ത ത�ികയിൽ നിലവിൽ എ� ഒഴി�കൾ വീതമാണ്
ഉ�െത�് പറയാേമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയിേല�് െഹഡ്ക�ാർേ�ഴ് സ് ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�്
െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2021-2022 വർഷ�ിൽ ��ത ത�ികയിൽ ഉ�ാ�െമ�് ക��� �തീ�ിത
ഒഴി�കൾ എ�െയ�് വ��്/ജി� തിരി�് വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ഉയർ� ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി. നിയമനം

5384 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ മാ�കയിൽ േകരള പി.എസ്.സി. �േഖന െഡപ��ി െസ��റി
റാ�് �തൽ �കളിേല�� ത�ികകളിൽ േനരി�് നിയമനം നട�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

��ാം േ�ഡ് �ാ�്�ാൻ, ഓവർസിയർ, േ�സർ ത�ികക�െട േയാഗ�ത

5385 �ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സർ�ീസ് ക�ീഷൻ നട�ി വ�� വിവിധ വ��കളിെല ��ാം



13 of 99

േ�ഡ് �ാ�്�ാൻ, ഓവർസിയർ, േ�സർ ത�ികകളിേല�് നി�യി�ി��
േയാഗ�ത എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളിെല ��ാം േ�ഡ് �ാ�്�ാൻ, ഓവർസിയർ, േ�സർ
ത�ികക�െട അംഗീ�ത അംഗബലം എ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികകളിൽ നിലവിൽ േജാലി െച��വരിൽ ഡിേ�ാമ, ബി.െടക്.,
എം.െടക്. ബി�ദ�� എ�േപ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ. ഫിസി�ൽ സയൻസ് ഒഴി�കൾ

5386 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിൽ എ�്.എസ്.എ. ഫിസി�ൽ സയൻസ് മലയാളം
മീഡിയം എ� ഒഴി�കളാണ് ബ�െ�� വ��് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�്
െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 20.10.2020-ൽ �സി�ീകരി� തി�വന��രം ജി� എ�്.എസ്.എ. ഫിസി�ൽ
സയൻസ് മലയാളം മീഡിയം (കാ�ഗറി ന�ർ 227/2016) റാ�്  ലി�ിൽനി�ം
എ�േപർ�് നിയമന ശിപാർശ നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�കൾ നിലവി��ായി�ം ��ത ത�ികയിേല�് നിയമന ശിപാർശ
നൽകിയി�ിെ��ിൽ ആയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിൽ ��ത ത�ികയിെല നിയമന ശിപാർശ�മായി
ബ�െ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� േക�കേളാ പരാതികേളാ നിലവി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ആയത് എ��ം േവഗം തീർ�് കൽ�ി�് നിയമന ശിപാർശ
നൽ�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല എൽ.പി.എസ്.എ. നിയമനം

5387 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 516/2019 �കാരം എൽ.പി.എസ്.എ. ത�ികയിേല�് േഷാർ�്
ലി�് ത�ാറാ�ിയേ�ാൾ െമയിൻ ലി�ിൽ ഉൾെ����വ�െട എ�ം
നി�യി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാണ്; ഓേരാ
ജി��ം �േത�ക മാനദ��ൾ ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല േഷാർ�് ലി�് ത�ാറാ�ിയേ�ാൾ നിലവി��
മാനദ��ൾ പാലി�ി�ിെ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിഹരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത വി�ാപന�കാരം 14 ജി�കളി�ം ത�ാറാ�ിയ േഷാർ�് ലി�ിെ� �ഖ�
പ�ികയിൽ ഉൾെപ�വ�െട എ��ം ലി�് ത�ാറാ�ാൻ പരിഗണി� ഒഴി�ക�ം
കണ�ാ�ിയ തീയതി�ം ജി� തിരി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല എൽ.പി.എസ്.എ. ത�ികയിേല�� നിയമന നടപടികൾ
ത�രിതെ���വാൻ നിർേദശം നൽ�േമാ?
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ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�െട �േമാഷൻ

5388 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പ�് വർഷം സർ�ീസ് �ർ�ിയായ�ം വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത��വ�മായ
ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�് �റി�ൽ ത�ികയിേല�് �േമാഷൻ നൽകാൻ
എെ��ി�ം തട��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;
ഇെ��ിൽ ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�് �റി�ൽ ത�ികയിേല�് �േമാഷൻ
നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലാ�് േ�ഡ് വിഭാഗെ� �റി�ൽ ത�ികകൾ ഉൾെ��� സേബാർഡിേന�്
സർവീസിൽ ഉൾെ����തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റി�ൽ ത�ികയിൽ ഉ�വർ�് വ��തല പരീ� നട�ി �േമാഷൻ
നൽ�� അേത മാ�കയിൽ ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�ം വ��തല പരീ�
നട�ി �റി�ൽ ത�ികയിേല�് സമയബ�ിതമായി �ാന�യ�ം നൽ��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�് �റി�ൽ ത�ികയിെല ആെക ഒഴി�കളിൽ പ�്
ശതമാനം മാ�േമ �േമാഷൻ നൽകാ� എ� വ�വ� കാരണം ��ത
ജീവന�ാർ അേത ത�ികയിൽ തെ� �ട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ലാ�്
േ�ഡ് ജീവന�ാർ�് നൽ�� പ�് ശതമാനം �േമാഷൻ വർ�ി�ി��ത്
അ�ഭാവ�ർ�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�് സമയബ�ിതമായി േറേഷ�ാ �േമാഷൻ നൽകാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ മലയാള�ിലാ�ാൻ നടപടി

5389 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയാ��തിെ� ഭാഗമായി ഫയ�കൾ മലയാള�ിൽ
പരിേശാധി�ണെമ� നിർേ�ശം വിവിധ വ��കൾ�് നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് നിയ�ണ��ം ഇള�ക�ം സംബ�ി�് �റെ��വി� ഉ�ര�കൾ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിൽ എ� ഉ�ര�കൾ മലയാള�ിൽ
�റെ��വി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാധാരണ ജന�ൾ�് ആവശ�മായ സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ ഇം�ീഷിൽ
�റെ��വി��ത് ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയാ��തി�� �മ�ൾ�് വിഘാതം
��ി�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇ�ര�ിൽ ഉ�രവ്
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�റെ��വി�� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ നിർേദശ�ൾ�് വി��മായി ഇം�ീഷിൽ ഉ�രവ് �റെ��വി��
സാഹചര��ിൽ ആയത് നി��ാഹെ����തിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാർ��ക�െട േ�ാ�ാഹനം

5390 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാർ��കെള േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ െച�വ�� കാര��ൾ
എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിൽ രജി�ർ െച�െ��ി�� �ാർ��ക�െട ജി� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ ഓർഡ�കൾ ലഭി�� �ാർ��കൾ�് �േത�ക സഹായം ലഭ�മാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ �ാർ��കൾ ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അ�മതികൾ�ായി
ഏകജാലക സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ഇ) �ാർ��് സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ അ�മതികൾ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ നി�ം നി�ിത സമയ�ി��ിൽ ലഭി��തിനായി �േത�ക
ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല െക-ൈഫ പ�തി

5391 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക-ൈഫ പ�തി �കാരം വർ�ല മ�ല�ിൽ എവിെടെയ�ാം സൗജന� ൈവ-
ൈഫ ലഭ�മാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��റ നിേയാജകമ�ല�ിെല െടേ�ാപാർ�ിെ� �വർ�നം

5392 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��റ നിേയാജകമ�ല�ിെല െടേ�ാപാർ�ിെ� നിലവിെല �വർ�നം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ �വർ�ി�� െടേ�ാപാർ�ിൽ നിലവിൽ ഏെതാെ�
ക�നികളാണ് �വർ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െടേ�ാപാർ�ിെ� വികസന�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാറന�ർ പ�ായ�ിെല മിനി ഐ.ടി. പാർ�്
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5393 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മാറന�ർ പ�ായ�ിൽ മിനി ഐ.ടി.
പാർ�് �ാപി��തിന് 2021-22 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പാർ�് ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ം ഉ�ൾെപാ��ം �ലം വീട് ന�െ��വ�െട �ന:രധിവാസം

5394 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയം, ഉ�ൾെപാ�ൽ, മെ�ാലി�് എ�ിവയാൽ വീട്
ന�െ��വെര �ന:രധിവസി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ��ത നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ ഭീഷണി േനരി�� പരി�ിതി �ർബല �േദശ�ളിൽ വസി�ി��വെര
ഇതിേനാടകം �ന:രധിവസി�ി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിനായി �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2018 -െല�ം 2019 -െല�ം �ളയ�ിൽ വീ�ം �മി�ം ന�െ��വ�െട
�ന:രധിവാസ �വർ�ന�ൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ
സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ീവന വാ�ാ പ�തി

5395 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2018 െല �ളയ�ിൽ സർ�ാർ �ളയബാധിതമായി �ഖ�ാപി� വിേ��കളിെല
കർഷക�ം �� െച�കിട ഇട�രം വാണിജ� വ�വസായ �ാപനം
നട�ി�കാ�ം, െഷഡ�ൾഡ് ബാ�കളിൽ നി�ം സഹകരണ ബാ�ിൽ നി�ം
എ��� വാ�കൾ�് ഉ�ീവനം വാ�ാ പ�തി �കാരം �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം സഹായം നൽ�� പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം നാളി�വെര എ� ആ�കൾ�് സഹായം
നൽകിയി�െ��് കാർഷിക, വ�വസായ േമഖലകൾ തരംതിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �സ് �ത പ�തി �കാരം നാളി�വെര സർ�ാർ െചലവഴി� �ക�െട
വിശദാംശം നൽ�േമാ?
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��ാർ മ�ല�ിെല തകർ� ഗതാഗത, ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാന��െട
�ന:�ാപനം

5396 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിൽ കന� മഴെയ�ടർ��ായ ഉ�ൾെപാ�ലി�ം
മ�ിടി�ിലി�ം െവ�െ�ാ��ി�ം തകർ� ഗതാഗത-ൈവദ�തി വിതരണ
സംവിധാന�ൾ �ർ��ിതിയിലാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല തകർ� േറാ�ക�ം പാല��ം സംര�ണഭി�ിക�ം
�ന:നിർ�ി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ജ�ി ഭീഷണി േനരി��വെര സഹായി�ാൻ പ�തി

5397 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മാരക േരാഗ��െട ചികി��ായി കിട�ാടം പണയെ���ി ജ�ി ഭീഷണി
േനരി��വെര സഹായി�ാൻ ഏെത�ി�ം പ�തി വിഭാവനം െച��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

തി�ർ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

5398 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ
നട�ിലാ�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�ം അവ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �തിയ
���ികൾ�് ഭരണാ�മതി നൽകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

�ര� നിവാരണ ഇൻ�റൻസ്

5399 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭ�ൾ �ലം ഉ� �ര�സാധ�ത �ടിയ �േദശ�ളിൽ
താമസി��വർ�് വിവിധതരം �ര���െട അന�രഫല�െള േനരി��തിന്
പര�ാ�മായ രീതിയിൽ �ര� നിവാരണ ഇൻ�റൻസ് പ�തി നട�ാ�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഏവിേയഷൻ േകാ�കൾ �ട�ാൻ നടപടി
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5400 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർേ�ശീയ തല�ിൽ െതാഴിൽ സാധ�ത�� ഏവിേയഷൻ േകാ�കൾ�ായി
�തിയ പഠന േക���ം �ാപന��ം �ട�ാൻ നടപടി��ാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാ�കൾ �ട��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജൻസി �േ�ാ�വ�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ അ�രം �ാപന�ൾ�് അംഗീകാരം ന�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െെല�് െമേ�ാ പ�തി

5401 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളിെല ഗതാഗത ���ൾ�് പരിഹാരം
കാ��തിെ� ഭാഗമായി െെല�് െമേ�ാ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; പ�തി
നട�ാ��തിന് ഏജൻസിെയ നി�യി�ി�േ�ാ; പ�തി�ാവശ�മായ �ക�െട
ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ; പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആരംഭി�� �തിയ െമേ�ാ പ�തികൾ�് േക� സർ�ാരിൽ
നി�ം സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് െെല�് െമേ�ാ പ�തിക�െട ഡി.പി.ആർ.
അംഗീകരി�ി�േ�ാ; തി�വന��ര�് െടേ�ാപാർ�ിെന െെല�് െമേ�ാ�മായി
ബ�ി�ി��ത് പ�തിയിൽ വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

വടകര-മാഹി കനാലിെ� നിർ�ാണ ���ികൾ

5402 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വടകര മാഹി കനാലിെ� ര�ാം റീ�ിെല േകാ���ി പാല�ിെ��ം നാലാം
റീ�ിെല കളിയാംെവളളി പാല�ിെ��ം നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല അവ�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത പാല��െട ഡിൈസൻ ഏത് ഏജൻസിയാണ് നിർ�ഹി��െത�ം
എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) പാല��െട അേ�ാ�് േറാഡിന് �മി ഏെ���� ���ി ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പാല��െട ���ി എ�് �ർ�ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്
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എ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയ ജലപാത വികസനം

5403 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീമതി െദലീമ
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാത�െട വികസന�ിന് േക� ഫ�് ലഭ�മായി�േ�ാ
എ�റിയി�േമാ; ഫ�് ലഭ�മാ�ാൻ സം�ാന സർ�ാർ എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ ജലപാത വികസന പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത സംവിധാനം െമ�െ����തി�ം ഇതിെ�
�ചരണ�ി�മായി സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവളം-േബ�ൽ േദശീയ ജലപാത

5404 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവളം-േബ�ൽ േദശീയ ജലപാത�െട അൈലൻെമ�് ൈഫനൈലസ്
െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ജലപാത�െട ഭാഗമായി ��തായി എ� കിേലാമീ�ർ കനാൽ
നിർ�ിേ��ിവ�ം എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ജലപാത യാഥാർ��മാ�ാൻ എ� േകാടി �പ േവ�ിവ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

വിമാന�ാവള�ളിെല ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. െട�് നിര�്

5405 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വിേദശ�ളിേല�് െതാഴിലിനായി േപാ��വർ�് ആർ.ടി.പി.സി.ആർ.
െട�ിനായി വിമാന�ാവള�ളിൽ സാധാരണ നിര�ിെ� 5 ഇര�ിേയാളം
അടേ��ിവ�� എ� വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഈ അവ��് മാ���ാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ �േഖന �വാസി സംരംഭ�ൾ

5406 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡിെന �ടർ�് േജാലി ന�െ�� �വാസികൾ�് ��ംബ�ീ �േഖന
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;
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(ബി) �വാസികൾ�് ��ംബ�ീ �േഖന സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�േവ�ി
സർ�ാർ നി�യി�ി�� �ക അപര�ാ�മായതിനാൽ ആയത് �ട�ാൻ തട�ം
േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത തട�ം പരിഹരി�ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എയർേപാർ�ിൽ ആറ് മണി�ർ ��്ആർ.�ി.പി.സി.ആർ. െട�്

5407 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചില എയർൈലൻ�കൾ 48 മണി�റി�� ആർ.�ി.പി.സി.ആർ.
െട�് െച�് െനഗ�ീവ് സർ�ിഫി��മായി വ��വെര�ം ആറ് മണി�ർ �േ�
എയർേപാർ�ിൽ എ�ാൻ നിർേ�ശം നൽകി വീ�ം ആർ.�ി.പി.സി.ആർ െട�ിന്
വിേധയരാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇത് സംബ�ി�് എയർേപാർ�് അേതാറി�ി�് നൽകിയി��
നിർേ�ശ�ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഇതര സം�ാന�ളി�ം രാജ��ളി�ം മരണമട� �വാസിക�െട കണ�്

5408 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േജാലി�ായി മ�് സം�ാന�ളി�ം രാജ��ളി�ം േപായി േകാവിഡ് �ലം
മരണെ�� �വാസിക�െട �ത�മായ കണ�് ഉേ�ാ; അവ�െട ��ംബ�ിന്
ധനസഹായം �ഖ�ാപി�ാൻ പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

എയർേപാർ�കളിെല ആർ.�ി.പി.സി.ആർ. െട�് �ക

5409 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിേദശേ��് േപാ�� �വാസികൾ ഉൾെ�െട��വരിൽ നി�്
സം�ാനെ� എയർേപാർ�കളിൽ ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. െട�ിന് എ� �ക
വീതമാണ് ഈടാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക മ�് സം�ാന�ളിെല എയർേപാർ�കളിൽ നി�് ഈടാ��
�കേയ�ാൾ ��തലാണ് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) േകാവിഡ് �തിസ�ിയിൽ തിരി�േപാ�� �വാസികളിൽ നി�ം ��ത �ക
ഈടാ��ത് ഒഴിവാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േനാർ� വഴി വിേദശ�് േജാലി

5410 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻസർ�ാരിെ� കാല�് േനാർ� ��്സ് വഴി എ� േപെര വിേദശ�് േജാലി�്
അയ�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?
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ഓവർസീസ് എംേ�ായീസ് േകാൺഫറൻസ്

5411 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േനാർ� വ��ിെ� േന�ത��ിൽ സംഘടി�ി� ഓവർസീസ് എംേ�ായീസ്
േകാൺഫറൻസിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ വിേദശ�് േജാലി െച�ാൻ അവസരം
ലഭി��വെര അതത് രാജ��ളിെല ഭാഷ പഠി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാവിഡിെന �ടർ�് െതാഴിൽ ന�െ�� �വാസികൾ�് നാ�ിൽ െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ

5412 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ്-19 െന �ടർ�് െതാഴിൽ ന�െ��് നിരവധി �വാസികളാണ് ദിവസം
േതാ�ം േകരള�ിേല�് തിരിെക എ��ത് എ�് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇവ�െട ഒ� കണ�് എ��് നട�ാൻ േനാർ�
എെ��ി�ം സംവിധാനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ്-19 െന �ടർ�് െതാഴിൽ ന�െ��് തിരിെ��ിയ �വാസികൾ�്
നാ�ിൽ �തിയ െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് േനാർ�
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിേനാടകം എ� േപർ ��ത സഹായം സ�ീകരി�് െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േലാക േകരള സഭ സേ�ളന�ളിൽ ഇ�ലിയിൽനി�ം പെ��� �തിനിധികൾ

5413 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ സേ�ളന�ളിൽ ഇ�ലിയിൽ നി�് �തിനിധിയായി അനിത
��യിൽ എ� വ��ി പെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവെര �തിനിധിയായി െതരെ���തിെ� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സേ�ളന�ളിൽ ഇ�ലിയിൽ നി�് എ� േപരാണ് �തിനിധികളായി
പെ���െത�് അറിയി�േമാ; �േത�ക �തിനിധിയായി പെ���ത്
ആെര�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� സേ�ളന�ളിലാണ് അനിത ��യിൽ പെ���െത�്
െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഇവ�െട യാ�, താമസം, മ�് െചല�കൾ എ�ിവ�് സർ�ാർ ഖജനാവിൽനി�ം
എ� �ക െചലവാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�േ�ാസ് എയ്േറാേ�സ് തി�വന��രം ലിമി�ഡിൽ അ�ാതൻ കയറിയ സംഭവം

5414 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �േ�ാസ് എയ്േറാേ�സ് തി�വന��രം ലിമി�ഡിൽ അ�ാതൻ കയറിയ
സംഭവ�ിൽ ജീവന�ാെര േ�ാഹി��തായ ആേരാപണം സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െ� അ���ം
ഉ�രവാദി�മി�ാ��ം സംബ�ി�് േപാലീസിന് എെ��ി�ം പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ െതാഴിലാളി �ണിയ�കൾ എെ��ി�ം പരാതി നൽകിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ അതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

ഹണി�ാ�് സംഭവം

5415 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീ�കാെര ���ിയ ഹണി�ാ�് സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംഭവ�ിെല പരാതി�ാരൻ ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരാതി�ാര�ം േചർ�ാണ് ഹണി �ാ�ിന് �പം നൽകിയെത�് െതളിയി��
വിവര�ൾ �റ� വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണ�ിന് �േത�ക അേന�ഷണ സംഘെ�
�പീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ിൽ ��ത സംഘ�ിെ� അേന�ഷണ�ിെല കെ���കൾ
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െഫാറൻസിക് സയൻസ് ലാബിൽ പരിേശാധന�് എ�ി� സാ�ി�കൾ

5416 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന േഫാറൻസിക് സയൻസ് ലാബിൽ പരിേശാധന�് എ�ി�
സാ�ി�കൾ ഉപേയാഗ�ന�മായി എ� വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് എ�േ�ാളം േക�കെളയാണ് ബാധി�കെയ�് േബാധ�മായി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) സാ�ി�കൾ ഉപേയാഗ�ന�മാകാൻ �ധാന കാരണ�ൾ എെ��ാമാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇത് ഉേദ�ാഗ��െട വീ� �ലമാേണാ എ�് പരിേശാധി�േമാ; ഇ�കാരം
സാ�ി�കൾ ഉപേയാഗ�ന�മാ�ി മാ��തിന് േബാധ�ർ�മായ �മം
ഉ�ായി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ാേ�ഷൻ േകാർ�േറഷനിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർെ�തിെര�� പരാതി

5417 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
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സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർെ�തിെര ൈലംഗികപീഡന
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴിൽ �ല�് ൈലംഗികമായി പീഡി�ി� എ� വ��കൾ േചർ�ാേണാ
��ത പരാതിയിേ�ൽ േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ി എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ
െച�ി��ത്; ��ത വ��കൾ േചർ�ി�ിെ��ിൽ അതി�� കാരണം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എഫ്.ഐ.ആർ രജി�ർ െച�് േകസ് എ��തിന് േശഷം എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വനിതാ ജീവന�ാരി േകാ�യം ജി�ാ ���ിന് നൽകിയ പരാതി േകാ�യം
ഡി.ൈവ.എസ്.പി. അേന�ഷി� േശഷമാണ് എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച�് േകസ്
എ��െത� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായികപരിശീലന�ിനായി നൽ�� െപർമി�കൾ

5418 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് ച��ൾ �കാരം െകാ�ം ജി�യിെല
കായികപരിശീലന�ിനായി നാളി�വെര എ� െപർമി�കളാണ് േപാലീസ്
വ��ിൽ നി�ം അ�വദി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത െപർമി�ക�െട കാലാവധി എ�െയ�് നിജെ���ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െപർമി�ക�െട കാലാവധി�േശഷ�ം കായികപരിശീലനം നട��വർെ�തിെര
ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െപർമി�കൾ ഇ�ാെത അനധി�തമായി കായിക പരിശീലനം
നട��വർെ�തിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ിമിനൽ ���ത��ളിൽ ഉൾെ�� േപാലീ�കാർ

5419 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിമിനൽ ���ത��ളിൽ ഏർെ��ി�� േപാലീ�കാ�െട എ�ം
എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േമൽ�റ�വരിൽ എ� േപർെ�തിെരയാണ് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��ത്;
ഇതിൽ സർ�ീസിൽ നി�് �റ�ാ�ിയവ�ട എ�ം എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) നടപടി സ�ീകരി�ി��വയിൽ വ��തല�ി�ം �ിമിനൽ നടപടി�മം �കാര�ം
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എ� വീതമാണ്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

േകാവിഡ് വാറിയർ �ര�ാരം
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5420 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന��െട ��ണിേ�ാരാളികളായ
േപാലീ�കാർ�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട േകാവിഡ് വാറിയർ ( Covid
warrior) �ര�ാരം എ� േപരിൽ ഒ� ബാഡ്ജ് നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബഡ്ജിനായി േപാലീ�കാരിൽ നി�ം 100 �പ ഈടാ�ിയി�േ�ാ;
അെ��ിൽ 100 �പ ഈടാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ബാഡ്ജ് സൗജന�മായാേണാ നൽ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ��ത �ര�ാര ബാഡ്ജ് എ� േപാലീ�കാർ�് വിതരണം
െച�െവ�ം ഇനി എ� േപർ�് വിതരണം െച�ാൻ ബാ�ി�െ��ം
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �ര�ാര ബാഡ്ജിന് എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം �സ് �ത �ക എത്
ഇന�ിൽ നി�മാണ് െചലവഴി�ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട�ൾ

5421 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ം െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ
ഏെത�ാം; വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ
ഏെത�ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ�് സ��മായി
�ല�ം െക�ിട�ം അ�വദി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാം;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യിെല ഇരവി�രം േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി �ല�ം
െക�ിട�ം അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം അ��ലമായി പരിഗണി��േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�� �േരഷ് എ� വ��ി �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ ലംഘി�് ഒളിവിൽ േപായ സംഭവം

5422 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�� �േരഷ് എ� വ��ി �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ ലംഘി�് തി�വന��ര�്
നി�് ഒളിവിൽ േപായി െകാ�ം, ആല�ഴ, എറണാ�ളം ജി�കളിൽ
താമസി�ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി എവിെടയാണ് താമസി�െത�ം അവർ�് ഒളി�ാവളം
ഒ��ിയത് ആെര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ി�ിൾ േലാക്ഡൗൺ �ഖ�ാപി�ി�� സമയ�് ഇവർ�് ജി�ാ
അതിർ�ികൾ കട�ാൻ സാധി�െത�െനെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) ഇവെര സഹായി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) തി�വന��ര�് നി�് ഒളിവിൽ േപായ ഇവർ എ�ാണ് േകരളം വി�്
ബാം�രിേല�് േപായെത�് അറിയി�േമാ;

(എഫ് ) ഒളിവിൽ കഴി�� സമയ�് ഇവ�െട ശ�സേ�ശം എ�െനയാണ്
�റ�വ�െത�് െവളിെ���േമാ; ��ത ശ�സേ�ശം �റ�വി�യാൾ�്
ഇത് എ�െന കി�ിെയ�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ജി) സ�� �േരഷ് എ� വ��ി എവിെടവ�ാണ് ഈ ശ� സേ�ശം െറേ�ാഡ്
െച�െത�ം ആർ�ാണ് ഇത് ൈകമാറിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

അടിവാരം േപാലീസ് േ�ഷൻ ആരംഭി�ൽ

5423 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) താമരേ�രി േപാലീസ് േ�ഷൻ ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി വിഭജി�് അടിവാരം
േക�മാ�ി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത േ�ഷൻ അ�വദി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസിെ� പരിശീലന പരിപാടി

5424 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസിെ� പരിശീലന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ഡിസാ�ർ
മാേനജ്െമ�് െമാഡ�ൾ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ േപാലീസ് േസന�െട ഭാഗമായിരി��വർ�ം ഡിസാ�ർ
മാേനജ്െമ�ിൽ �േത�ക പരിശീലനം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

ക��ലം ജംഗ്ഷനിൽ സി�ൽ ൈല�കൾ �ാപി��ത്

5425 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ക��ലം ജംഗ്ഷനിൽ ഗതാഗത നിയ�ണ�ിനായി സി�ൽ ൈല�കൾ
�ാപി��തിനായി േപാലീസ് വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ

5426 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ആെക േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട എ�ം എ�; ഇവയിൽ എ�
േ�ഷ�കൾ വാടക െക�ിട�ളിൽ �വർ�ി��; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ശി� സൗ�ദ േക�ം �ടി ഉൾെ��� എ� േപാലീസ്
േ�ഷ�ക��്; ഇവയി�െട ��ികൾ�് േപാലീസിെ� മഹത�ം
മന�ിലാ�ാ�ളള എെ�ാെ� അവസര�ളാണ് നട�ാ�ി വ��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) െഗയിം അട��ളള ഓൺെെലൻ ചതി�ഴികളിൽ ���� ��ിക�െട എ�ം
വർ�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇ�രം ��ികൾ�ായി ഡിജി�ൽ ഡീ അഡി�ൻ േക��ൾ നിലവിൽ
ശി� സൗ�ദ േക��ളായി �വർ�ി�� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ �േഖന
�ട�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അഗതികൾ�് എ�ാ ദിവസ�ം സൗജന� ഭ�ണം നൽ��േതാ,
മ�രപരീ�കൾ�് പരിശീലനം നൽ��േതാ, െപാ� വായനശാലകൾ
നട��േതാ ആയി�� േപാലീസ് േ�ഷ�കെള സംബ�ി� വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

െകാടകര �ഴൽ�ണേ��ിെ� അേന�ഷണം

5427 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാടകര �ഴൽ�ണേ��ിെ� അേന�ഷണം നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാണ്
എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �സ് �ത േകസിൽ �തികളായവെരെയ�ാം അറ�് െച�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഴൽ�ണ�ിെ� ഉറവിടം കെ��ാനായി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
അറിയി�േമാ?

േദശീയപാതയിൽ ക�സ് മാലിന��ൾ ത��െവ� പരാതി

5428 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയപാതക�െട വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ വ�ാപകമായി ക�സ് മാലിന��ൾ
ത��ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയപാത 544-ൽ ���ാട് മ�ല�ിൽെ�� തേലാർ ബി.ആർ.ഡി.�്
എതിർവശ�ായി നിര�രം ക�സ് മാലിന��ൾ ത��ത് സംബ�ി�്
പ�ായ�ിൽ നി�ം േപാലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിേ�ൽ ആവശ�മായ
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;
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(സി) പാതേയാര�ളി�ം മ�ം ക�സ് മാലിന�ം ഉൾെ�െട��വ ത��
�ിമിന�കൾെ�തിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം നിലവി��
നാമമാ�മായ പിഴശി� വർ�ി�ി�് ജയിൽ ശി� ഉൾെ�െട ഉറ�്
വ���തി�മാവശ�മായ നടപടികൾ സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല വനിത �ാതിനിധ�ം

5429 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയിെല ആെക അംഗബലം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ആയതിൽ വനിത �ാതിനിധ�ം എ�െയ�് ത�ിക തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയിൽ വനിത �ാതിനിധ�ം വർ�ി�ി�ണെമ�
നിർേ�ശം സർ�ാർ ��ാെക�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നിർേ�ശ�ിേ�ൽ
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിൽ എ� ഐ.പി.എസ്. ത�ികകളാ�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ; അതിൽ േകഡർ, േനാൺ േകഡർ ത�ികകൾ എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� 10 വർഷം സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയിൽ ഐ.പി.എസ്.
കൺഫർ െച� ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം അവ�െട േപര് വിവര�ൾ സഹിതം
വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�ലിയിൽ നി�� വ��ി�െട േപാലീസ് ആ�ാന സ�ർശനം

5430 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ�ലിയിൽ നി�� അനിത ��യിൽ എ� വ��ി േപാലീസ് ആ�ാന�്
വ�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� �ാവശ�ം
വ�ി��െവ�ം ��ത വ��ി�െട സ�ർശനം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ
ആയി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�െ� ഡി.ജി.പി.-�മായി ഇവർ �ടി�ാ� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത വ��ി ഏെത�ി�ം പരാതികൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�ം എ�ിൽ
��ത പരാതികൾ ഏെതാെ�െയ�ം പരാതികളിൻേമൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട െവരിഫിേ�ഷൻ

5431 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയിേല�് നട�� വിവിധ റി��്െമ�കളിൽ
ഉേദ�ാഗാ ർ�ികൾ�ായി നട�� േപാലീസ് െവരിഫിേ�ഷ�കളിൽ മാസ്ക്
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ധരി�ാ�തിന് െപ�ി അട�വെര�ം അദാല�കളിൽ െപ�ി അട�് േകസ്
തീർ�ാ�ിയവെര�ം നിലവിൽ േകസിൽ ഉൾെ��ി�ളളവേരാെടാ�ം
കാൻഡിേഡ�്സ് �ിയറൻസിന് വി�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപ�ി േകസിൽെ��വെര�ം േകസ് തീർ�ാ�ിയവെര�ം കാൻഡിേഡ�്സ്
�ിയറൻസിന് വിടണെമ�ളള സർ�ാർ ഉ�രേവാ, േകാടതി ഉ�ര�കേളാ
നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഉ�ര�ക�െട പകർ�കൾ നൽകാേമാ;

(സി) േക�കൾ അവസാനി�ി�ളള ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട െവരിഫിേ�ഷൻ
കാൻ ഡിേഡ�്സ് �ിയറൻസിന് വി����ലം ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ െ�യിനിംഗിന്
�േവശി��തിന് ൈവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; അ��ലം ആദ� ബാ�ിൽ
േപാകാൻ അർഹരായവർ�് അവസരം ന�െ��� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െപ�ി േക�കൾ അവസാനി�ി�ളള ഉേദ�ാഗാർ�ികളിൽ േകസ് തീർ�ാ�ിയ
ജഡ്ജ്െമ�്, എ.പി.പി.�െട ലീഗൽ ഒപിനീയൻസ് സർ�ിഫി��്, ��്
സർ�ിഫി��് എ�ിവ ൈകവശ�ളളവ�െട െവരിഫിേ�ഷൻ നടപടികൾ
േവഗ�ിലാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

സം�ാന െഫാറൻസിക് ലാബിൽ എ�ി� സാ�ി�കൾ

5432 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന േഫാറൻസിക് ലാബിൽ പരിേശാധന�ായി എ�� സാ�ി�കൾ
നശി��തായ റിേ�ാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സാ�ി�കളിൽ േപാക് േസാ േക�ക�മായി ബ�െ�� സാ�ി�കൾ
ഉൾെ��ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ�ി�കൾ ഉപേയാഗ�ന�മാ��ത് േകാടതിയിൽ നിലവി�� േക�കെള
�തി�ലമായി ബാധി�ാൻ സാധ�ത�േ�ാ; എ�ിൽ എ�് നടപടിയാണ്
സർ�ാർ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം േപ�ർ�ടയിൽ �സവി� ��ിെന വീ�കാർ എ��മാ�ി എ�
പരാതി

5433 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം േപ�ർ�ടയിൽ �സവി� ��ിെന വീ�കാർ എ��മാ�ി
ശി�േ�മ സമിതിെയ ഏ�ി� എ�് കാണി�് �വതി സമർ�ി� പരാതി
�ഖ�മ�ി�് ലഭി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത പരാതിയിൽ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ; ഈ
പരാതിയിൽ സർ�ാർ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അേന�ഷണ�ിെല കെ��ൽ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പരാതിയിൽ േകസ് രജി�ർ െച� ���ാർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ േകസിെ� വിശദവിവര��ം സ�ീകരി� നടപടി�ം
വ��മാ�ാേമാ?

�ീധന പീഡന�ൾ തട��തി�� നടപടി

5434 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീധന പീഡന�ൾ വർ�ി�് വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല മ�ാട്, പ�ലി�ലിൽ മകൾെ�തിെര��ായ
�ീധന പീഡന�ിൽ മനംെനാ�് ����ി എ�യാൾ ആ�ഹത� െച�
സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സംഭവ�ിൽ ���ാെര മാ�കാപരമായി ശി�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വനിതകൾ�് േനെര�� അ�മം, പീഡനം എ�ിവ സംബ�ി� കണ�കൾ

5435 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വനിതകൾ�് േനെര�� അ�മം, പീഡനം എ�ിവ സംബ�ി�് 2020 �തൽ
2021 െസ�ംബർ 30 വെര �ഖ�മ�ി�ം േപാലീസി�ം എ� പരാതികൾ
ലഭി�ി��്; ലഭി� പരാതികളിൽ എ� എ�ം തീർ�ാ�ിയി��്; എ�
പരാതികളിൽ �ടർ അേന�ഷണം നട�് വ��െ��ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ സം�ാന�് എ� വനിതകൾ ആ�ഹത� െച�ി��്;
കണ�കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വനിതകൾ�ിടയി�� ആ�ഹത� വർധി� വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഇവ�െട �ധാന കാരണ�ൾ എെ��ാമാെണ�ത് കെ��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

���ാടി േഗാൾഡ് പാലസ് ജ��റി നിേ�പ ത�ി�്

5436 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാടി േഗാൾഡ് പാലസ് ജ��റി നിേ�പ ത�ി�് സംബ�ി�
അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേ�പ ത�ി�് നട�ിയവ�െട സ���ൾ ൈകമാ��ത്
തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത ത�ി�മായി ബ�െ��് എ� �തികെള േപാലീസ് അറ�്
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� ത�ി�ിനിരയായവർ�് ന�പരിഹാരം നൽ��തിന് സ�ീകരി��
നടപടിക�െട വിശദാംശം ന�ാേമാ?

സദാചാര േപാലീസ്

5437 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സദാചാര േപാലീസ് �വർ�ി��തായി റിേ�ാർ�്
െച�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് എവിെടെയ�ാം സാദാചാര േപാലീസിെ� ആ�മണം
ഉ�ായി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാദാചാര ��കെള നിയ�ി�് ��ത സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ
സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ഭീകരവാദ �വർ�നം തട��തിന് േക� ഫ�്

5438 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� അ�് വർഷ�ാലയളവിൽ സം�ാന�് ഭീകരവാദ �വർ�നം
തട��തിന് േക� ഫ�ായി എ� �പയാണ് അ�വദി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �കയിൽ ഇതിേനാടകം െചലവഴി�ി�� �ക എ�; ഇതിെ�
വര�െചല�കൾ ഏെതാെ� വ��കളാണ് ൈകകാര�ം െച��ത്;
െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത �ക ഏെതാെ� ഇന�ിൽ എ� �പ വീതം െചലവഴി�െവ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� പണം െചലവഴി��തിന് എെ�ാെ� മാർഗനിർേദശ�ളാണ്
േക�സർ�ാർ നൽകിയി��െത�തിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

പീഡനേ�സ് ഒ��ി�ീർ�ാൻ േപാലീസ് മധ��ത

5439 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം േനാർ�് േപാലീസ് േ�ഷനിൽ പീഡനേ�സ് ഒ��ി�ീർ�ാൻ
േപാലീസ് മധ��തയിൽ പ�ല�ം �പ �തിയിൽ നി�ം വാ�ി
സംഭവ�ിെല ഇര�് നൽകാൻ �മി�ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത േകസ് ഒ��ി തീർ�ാൻ േപാലീസ് അ�് ല�ം �പ വിലയി�താ��
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇ�രം നിലപാട്
സ�ീകരി�വർെ�തിെര എ� വ�� തല നടപടി സ�ീകരി�ാൻ ആണ്
ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േകസ് അേന�ഷണം �ടർ�ം േനാർ�് േപാലീസ് േ�ഷന്
തെ�യാേണാ ഏൽ�ി�ാൻ േപാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

വർ�ല, അയി�ർ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ നിലവി�� ഒഴി�കൾ

5440 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല നിേയാജക മ�ല�ിെല വർ�ല, അയി�ർ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ
അ�വദി�െ�� ത�ികകളിെല�ാം ഉേദ�ാഗ�ർ നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഒഴിവ് നിലവി�െ��ിൽ �റിസം േമഖല ഉൾെ��� ��ത േ�ഷ�കളിൽ
അടിയ�രമായി നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം േനാർ�് േപാലീസ് േ�ഷനിൽ പീഡനേ�സ് ഒ��ി�ീർ�ാൻ
�മി�തിെനതിെര�� പരാതി

5441 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം േനാർ�് േപാലീസ് േ�ഷനിൽ പീഡനേ�സ് ഒ��ി�ീർ�ാൻ
േപാലീസ് മധ��തയിൽ പ�ല�ം �പ �തിയിൽ നി�ം വാ�ി ഇര�്
നൽകാൻ �മി�െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ
എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകസ് ഒ��ി�ീർ�ാൻ അ� മ�ൾ�് േപാലീസ് അ�് ല�ം �പ
വിലയി�തായി പറയെ��� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇ�രം
നിലപാട് സ�ീകരി�വർെ�തിെര എെ��ാം വ��തല നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േകസ് അേന�ഷണം �ടർ�ം േനാർ�് േപാലീസ് േ�ഷനിെല
ഉേദ�ാഗ�ർ�് തെ�യാേണാ ന�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മാ�ർ ഗ�ാളിയർ റയൺസിെ� �മിയിെല ൈക�ട�ൽ

5442 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മാ�ർ ഗ�ാളിയർ റയൺസിെ� ഉടമ�തയി�� �മിയിെല ഉേപ�ി�െ��
െക�ിട��ം കാ�കയറിയ �ല��ം വന��ഗ��ം സാ�ഹ� വി���ം
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ക�ട�ിയ�കാരണം �ഷി�ാർ�ം െപാ� സ�ഹ�ി���ാ��
�യാസ�ൾ സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േപാലീസ് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

പര�ന�ാടി േകാടതി സ��യം

5443 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പര�ന�ാടി േകാടതി സ��യ
നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽ��തിന് േവ�ി�ളള സി.4/276/2018/
ആഭ��ര ഫയലിൽ അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി�് അ�മതി നൽ��തിന് ൈഹേ�ാടതി ര�് �ാവശ�ം
സർ�ാരിന് ക�് നൽകിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) �ല സൗകര�മി�ാ�തിനാൽ പല േകാടതിക�ം ആരംഭി�ാനാവാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി േകാടതി സ��യ നിർ�ാണം

5444 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� അ�് വർഷ�ാലയളവിൽ ക�നാഗ��ി േകാടതി സ��യ
നിർ�ാണ�ിന് ബഡ്ജ�ിൽ �ക നീ�ിവ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ൈഹേ�ാടതി 14.09.2021 ൽ ഡ��.പി.(സി) 14305/2021 ന് നൽകിയ അ�ിമ
വിധിന�ായം

5445 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് അതി�മ�മായി ബ�െ��് ൈഹേ�ാടതി 14.09.2021 ൽ ഡ��.പി.
(സി) 14305/2021 എ� അന�ായ�ിൽ നൽകിയ അ�ിമ വിധിന�ായ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ��ത വിധിന�ായ�ിൽ പരാമർശി���ം മ�ഷ�ാവകാശ
ലംഘനം, സ�കാര�ത നിയമ ലംഘനം എ�ിവ േപാലീസിെനതിെര ആേരാപി�്
ഡി.ജി.പി �് സമർ�ി��മായ പരാതിയിേ�ൽ എ.ഐ.ആർ 2017 എസ്.സി 4161,
എ.ഐ.ആർ 1997 എസ്.സി 568 എ�ീ അന�ായ�ളിൽ ��ീംേകാടതി
�റെ��വി� ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ിൽ നിയമാ��ത�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നടപടികൾ എ� ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�ിയാ�വാൻ കഴി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

പര�രിെല നിർ�ി� ��ംബേകാടതി
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5446 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിെല പര�രിൽ ക�ംബേകാടതി �വർ�നം
ആരംഭി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പര�രിൽ ക�ംബേകാടതി�ായി െക�ിടം കെ��ിയി�േ�ാ; ആയത്
സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി രജി�ാ�െട റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി േകാടതി െക�ിടം

5447 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല തല�ി�ി താ��് ആ�ാന�് �ിതിെച��
പഴയ േകാടതി െക�ിടം െപാളി�മാ�ി ആ�നികരീതിയി�� േകാടതി സ��യം
നിർ�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) വട�ാേ�രി േകാടതിയിൽ ൈഹേ�ാടതി �േയാറി�ി �കാരം അ�വദി�ി�ളള
സബ് േകാടതി�ം എം എ സി �ി േകാടതി�ം ��ംബേകാടതി�ം
അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ിയിൽ �തിയ ഫയർ േ�ഷൻ

5448 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ ഫയർ േ�ഷ�കൾ അ�വദി��തിന് �ൻഗണന പ�ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി േക�മായി ഒ� ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ി�ണെമ�
ആവശ��ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

വളാേ�രി ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

5449 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ��ൽ നിേയാജക മ�ല�ിെല വളാേ�രി ഫയർ േ�ഷൻ
നിർ�ാണ�ിന് അ�വാദം ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ���
െ�ാേ�ാസലിൻേമൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ�ിന് േവ�ി ബഡ്ജ�ിൽ ഇ�പത് ശതമാനം �ക
നീ�ിെവ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ���ി�െട എ�ിേമ�ം െ�ാേ�ാസ�ം
ലഭ�മായി�േ�ാ; ആയതിേ�ൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം അടിയ�രമായി �ർ�ികരി�ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?
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തി�ര�ാടി ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

5450 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ഫയർ ആ�് റസ്ക� േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

5451 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ഫയർ ആ�് റസ്ക� േ�ഷൻ െക�ിടം എ� വർഷം
പഴ���താെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ം അതിന��് ജീവന�ാർ താമസി�� െക�ിട�ം
ജീർ�ാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ �തിയ െക�ിടം പണി��തിന് തീ�മാനമായി�േ�ാ; ��ത െക�ിട
നിർ�ാണ�ിെ� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ിേമ�് �ക
എ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട അപര�ാ�തയട�ം മേ�െത�ാം േപാരാ�കളാണ് കാസർേഗാഡ്
ഫയർേ�ഷനിൽ ഇേ�ാൾ ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത േപാരാ�കൾ
പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വിചാരണ തട�കാ�െട ശി�ാ കാലാവധി

5452 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ� വർഷം പി�ി� എ� വിചാരണ തട�കാർ സം�ാനെ� ജയി�കളിൽ
കഴി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �.എ.പി.എ. �മ�െ�� എ�േപർ ഇ�ര�ിൽ വിചാരണ�ട�കാരായി
കഴി���്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ലഭിേ��ാ�� ശി�ാ കാലാവധിേയ�ാൾ ��തൽ കാലം
വിചാരണ�ട�കാരായി ജയി�കളിൽ കഴിേയ�ി വ�� സാഹചര�ം
നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ജയിൽ പരി�രണ റിേ�ാർ�്

5453 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റി�. ഡി.ജി.പി. അല�ാ�ർ േജ�ബ് ഐ.പി.എസ്. സർ�ാരിന് സമർ�ി�
ജയിൽ പരി�രണ റിേ�ാർ�ിൽ ��് െസൻ�ൽ ജയിൽ േക�ീകരി�് �റ്
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അസി��് �ിസൺ ഓഫീസർമാർ വീത�� റിസർ�് േസന
�പീകരി�ണെമ�് �പാർശ െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� സബ് ഡിവിഷനിൽ ഒ� ജയിൽ ഉ�ാകണെമ�് ��ത റിേ�ാർ�് �പാർശ
െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ കാ�ാ�ട ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ ഒ� ജയിൽ
ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�ാ ജയിൽ �ാപി�ാൻ �മി

5454 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് മ�ല�ിൽ ജി�ാ ജയിൽ �ാപി�ാൻ �ലം
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ലം വ��ിന് ൈകമാറി കി��തി�� നടപടികൾ ഏ�വെരയായി;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ജയിൽ �ാപി��തിനായി എ� �ക േവ�ിവ�ം; ആയതിന് �ക
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

മ�് ജി�കളിൽ തടവിൽ കഴി�� വയനാട് ജി��ാർ

5455 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് ജി��ാരായ എ� ശി�ാ തട�കാർ േകരള�ിെല മ�് ജി�കളിെല
ജയി�കളിൽ തടവിൽ കഴി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ ആദിവാസി വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� തട�കാർ ഉ�് എ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ശി�ാ തട�കാെര പാർ�ി�ാൻ വയനാട് ജി�യിൽ ജയിൽ ഇ�ാ� കാര�ം
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ?

ന�നപ�േ�മ വ��ിന് കീഴിെല േകാ�ിംഗ് െസ��കൾ

5456 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ന�നപ�േ�മ വ��ിന് കീഴിൽ അഭ��വിദ�രായ �വജന�ൾ�്
പി.എസ്.സി./�.പി.എസ്.സി. പരീ�ക�െട േകാ�ിംഗ് നൽ��തിന്
എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാ�ളളത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട പരിശീലനം േനടിയ എ� വിദ�ാർ�ികൾ സിവിൽ സർ�ീസ്/േകരള
അ�ിനിേ��ീവ് സർ�ീസ് പരീ�കളിൽ ഇേതവെര വിജയികളായി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ആവശ�മായ �ല�ളിൽ ��തൽ സബ്െസ��കൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േക�ീയ വിദ�ാലയ മാ�കയിൽ ��കൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടി

5457 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േക� ന�നപ�കാര� മ�ാലയ�ിന് കീഴി�� മൗലാന ആസാദ്
എഡ�േ�ഷൻ ഫൗേ�ഷൻ സം�ാന�് ഏെത�ി�ം �ല�ൾ േക�ീയ
വിദ�ാലയ മാ�കയിൽ ��കൾ ആരംഭി��തിന് അ�േയാജ�െമ�്
കെ��ിയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് അറിയി�കേളാ റിേ�ാർ�കേളാ
സം�ാന ന�നപ� േ�മ വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) മൗലാനാ ആസാദ് ഫൗേ�ഷെ� േമയ് 2017 െല ക�ി�ി ഓൺ ദ എ�ാബിെ��്
ഓഫ് എഡ�േ�ഷണൽ ഇൻ�ി��ഷൻ േഫാർ എഡ�േ�ഷണലി ബാ�് േവർഡ്
ൈമേനാരി�ീസ് റിേ�ാർ�ിൽ മല�റം ജി�യിെല നില�രിൽ (പ�ിക 31, േപജ്
52) േക�ീയ വിദ�ാലയ മാ�കയിൽ �ൾ �ാപി��തിന് നിർേ�ശി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ ആവശ�മായ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരിേ��ത് ആരാെണ�്
അറിയി�ാേമാ; ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ന�നപ� േ�മ വ��ിൽ
ലഭി� അറിയി�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ��കൾ ആരംഭി��തിന് എ� �ലമാണ് േവ�െത�ം െക�ിടം
അട��� ഭൗതിക സാഹചര���െട നിർ�ാണ�ിന് ഫ�് അ�വദി��ത്
ആരാെണ�ം ഇതിനാവശ�മായ അ�മതികൾ�ായി ആെരയാണ്
സമീപിേ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ� േ�മ പ�തികൾ

5458 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ന�നപ� േ�മ വ��് �േഖന നട�ാ�� വിവിധ പ�തിക�െട
മാനദ���ം അേപ� മാ�ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബ ഡ്സ് നിയമം 2019

5459 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബ ഡ്സ് നിയമം 2019 സം�ാന�് നട�ാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ധനകാര� �ാപന�ൾ/വ��ികൾ െപാ�ജന�െള കബളി�ി�� �വണത
വർ�ി�് വ�� സാഹചര��ിൽ ��ത നിയമം നട�ാ��തി��
നടപടികൾ ത�രിതെ���േമാ;

(സി) ��ത നിയമ�ിെല െസ�ൻ 38 അ�സരി�് സം�ാനം ച��ൾ
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�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ
��ത ച��ൾ എ�േ��് �പീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േക� കാർ ഷിക ബി�ിെല വ�വ�കൾ

5460 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ പാ�ാ�ിയ കാർഷിേകാത് പ���െട വ�ാപാരം-വാണിജ�ം
(േ�ാ�ാഹന�ം സംവിധാനെമാ���ം) ബിൽ, 2020, വില�ിരത�ം �ഷി
േസവന��ം സംബ�ി� കർഷക�െട കരാ�കൾ (ശാ�ീകരണ�ം
സംര�ണ�ം) ബിൽ-2020, അവശ�വ���െട േഭദഗതി ആ�്, 2020
എ�ിവയിെല വ�വ�കെള �റി�് സം�ാന സർ�ാരിെ� നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാരിെ� നിലപാട് േക� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ബി�കൾ �ാബല��ിൽ വ��േതാ��ടി സം�ാനെ� കർഷകർ�്
ഉ�ാേയ�ാ�� �തിസ�ികെള�റി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

കർ�ാടകയിേല�� യാ�ാ നിയ�ണ�ൾ

5461 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള-കർണാടക അതിർ�ിയായ തല�ാടിയിൽ േകാവിഡിെ� േപരിൽ
കർ�ാടക സർ�ാർ ഏർെ���ിയ നിയ�ണ�ൾ �ലം മംഗലാ�രം
നഗര�ിേല�് േകരളീയർ�് �േത�കി�് മേ�ശ�രം, കാസർേകാട്
താ��കളിെല ജന�ൾ�് േപാകാൻ കഴിയാ�തിനാൽ �യാസം േനരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കർണാടകയിെല മംഗലാ�രം നഗരെ� ചികി�, വിദ�ാഭ�ാസം, വ�ാപാരം,
െതാഴിൽ �ട�ിയ ആവശ��ൾ�് ആ�യി�� ആ�ക�െട
സ�ാരസ�ാത��ം നിേഷധി�� കർണാടക സർ�ാരിെ� നയം
പിൻവലി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം േക� സർ�ാരിെ� ��യിൽെ���ിയി�േ�ാ; ഇതിെ�
വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല ജന�ൾ േനരി�� �യാസം കർണാടക സർ�ാറിെ�
��യിൽെ���ിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േക� സർ�ാ�മായി ബ�െ��് കർണാടകയിേല�� യാ�ാ നിയ�ണ�ൾ
പിൻവലി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�ർ ഫാമിലി െഹൽ�് െസ�റിന് �തിയ െക�ിടം
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5462 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2019-20 വർഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മണ�ർ ഫാമിലി
െഹൽ�് െസ�റിന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിനായി നിലവിെല പഴയ െക�ിടം െപാളി�്
മാ��തിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;

(ഡി) അ�മതി ൈവ����ലം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് ��ത ���ി
നിർ�ഹി�ാ�ം കരാ�കാരന് ൈസ�് ൈകമാറാ�ം കഴിയാ�
�ിതി��തിനാൽ ഇ�ാര��ിൽ സത�ര നടപടി സ�ീകരി�് ���ി
ആരംഭി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അവയവ ദാതാ�ൾ�ായി പ�തികൾ

5463 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവ ദാതാ�ൾ�ായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
നട�ിലാ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിലേയറിയ മ��കൾ അവയവ ദാതാ�ൾ�് ആജീവനാ�ം േവ�ി
വ��തിനാൽ ഈ മ��കൾ സൗജന�മായി നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) കരൾ ദാതാ�ൾ�് �േത�ക പരിഗണന നൽകി അവയവ ദാതാ�ൾ�ായി
േ�മ പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചി�ർ മ�ല�ിൽ ആേരാഗ�വ��് �ഖാ�രം നട�ിലാ�� ���ികൾ

5464 �ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ആേരാഗ�വ��് �ഖാ�രം 2016 �ൺ �തൽ 2021
െസപ്�ംബർ വെര�� കാലയളവിൽ അ�വദി� നിർ�ാണ ���ികൾ
ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ�ി�ം വകയി��ിയ �ക എ�യാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണം �േരാഗമി�� ���ികൾ എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ
കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിർ�ാണം ആരംഭി�ാ� ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ആയത്
ത�രിതെ���ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?
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സാ��നം ചികി�ാ പ�തി

5465 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാ��നം ചികി�ാ പ�തിയിൽ നിലവിൽ എ� ജീവന�ാർ േജാലി െച�
വ���്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി പി.എ�്.സി. തല�ിേല�് വ�ാപി�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ;
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിയിൽ നിലവിൽ എ� േരാഗികൾ�് പരിചരണം നൽ��െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

എെ� �യേരാഗ�� േകരളം പ�തി

5466 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2025-ഓെട �യേരാഗ നിവാരണം എ� ല���ിെല�ാൻ നട�ിലാ��
'എെ� �യേരാഗ�� േകരളം’ പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �യേരാഗ നിവാരണ �വർ�ന�ൾ�് േകാവിഡ് േരാഗവ�ാപനം �തിസ�ി
��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �യേരാഗ ബാധിതെര കെ��ി ആവശ�മായ ചികി�ാ സൗകര��ൾ
ഉറ�വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

5467 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അവയവം ലഭി�ാനായി സം�ാന�് രജി�ർ െച�് കാ�ിരി��
േരാഗിക�െട എ�ം എ�യാെണ�ം അതിൽ ��, കരൾ എ�ിവ ലഭി�ാനായി
രജി�ർ െച�വ�െട എ�ം തരം തിരി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തസ�ീവനി പ�തി വഴി നാളി�വെര നൽകിയത് എ� അവയവ�ളാെണ�ം
അ�വഴി എ� േപ�െട ജീവൻ നിലനിർ�ാൻ സാധി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇടനില�ാർ അവയവ��വട�ിെ� മറവിൽ ല���െട ഇടപാട്
നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എ� േപർെ�തിെര/എ�
സംഘടനകൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) അവയവദാനം �താര�മാ��തിനായി േകരള േ��് ഓർഗൻ ആ�് ടിഷ�
�ാൻസ് �ാ�് ഓർഗെെനേസഷൻ (െകേസാേ�ാ) എ� േപരിൽ െസാെെസ�ി
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�പീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി�െട വി�ലീകരണം

5468 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാൻസർ േരാഗ�ിന് ചികി� നൽ�� സ�കാര�േമഖലയിെല ആ�പ�ികെള
�ടി കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ത പ�തി
വി�ലീകരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ സ�കാര� ആ�പ�ിയിൽ നി�ം ചികി� ലഭി�� ഏെത�ാം
േരാഗ�ൾ�ാണ് ��ത പ�തി �േഖന ആ��ല��ൾ നൽകി വ��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ��തൽ േപെര ഉൾെ����തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

5469 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ ഡി െക �രളി
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവദാന �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തിനായി
�പീകരി�ി�� �തസ�ീവനി പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ
നവീകരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അവയവദാന �വർ�ന�ൾ �താര��ം േവഗ�ി �മാ��തിന് േകരള േ��്
ഓർഗൻ ആ�് ടിഷ� �ാൻസ്�ാ�് ഓർഗൈനേസഷൻ(െകേസാേ�ാ) എ�
േപരിൽ െസാൈസ�ി �പീകരി�ാൻ ആേലാചി��േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ�
വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അനധി�ത അവയവദാന �വർ�ന�ൾ കെ���തി�ം തട��തി�ം
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�ം ഇ� സംബ�ി�് ഈ
സർ�ാർ നട�ിയ നിയമവ�വഹാര�ൾ എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

ഇ-െഹൽ�് പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി

5470 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ-െഹൽ�് പ�തി സം�ാന�് ആേരാഗ� േമഖലയി��ാ�ിയ മാ��ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ;



41 of 99

(ബി) ഇ-െഹൽ�് പ�തി�െട ഭാഗമായി �ർ�മാ�ം കടലാസ് രഹിതമായി
�വർ�ി�� ആ�പ�ികൾ സ�ീകരി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) വിവര സാേ�തികവിദ�ാധി�ിതമായി ആേരാഗ� േമഖലയിൽ െമ�െ��
േസവന�ൾ ഉറ�വ��� കാര��ി�� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െടലി െമഡിസിൻ സംവിധാനമായ ഇ-സ�ീവനി പ�തി�െട
�വർ�ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) െടലി െമഡിസിൻ സംവിധാനം വി�ലീകരി��തി�ം ശ�ി െ����തി�ം
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല െഹൽ�് െസ��ക�െട നവീകരണം

5471 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ െഹൽ�് െസ��ക�െട
നവീകരണ�ിനായി നട�� പ�തികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ർ താ��ാ�പ�ിയിൽ ആേരാഗ�വ��് �േഖന നട�ാ��
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

നില�ർ മ�ല�ിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

5472 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഇ-െഹൽ�് പ�തി
നട�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ; മ�ല�ിെല ��തൽ ആ�പ�ികളിേല�്
പ�തി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ-െഹൽ�് പ�തിയിൽ ലഭി�� േസവന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ; പ�തി�ായി മ�ല�ിൽ ഇ�വെര െചലവഴി� �ക
എ�െയ�ം ഏെതാെ� ഇന�ളിലാണ് െചലവഴി�െത�ം അറിയി�ാേമാ;
�ക അ�വദി��തിെ� മാനദ��ൾ എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ-െഹൽ�് പ�തി�െട ഭാഗമായി ആേരാഗ� വ��് മ�ല�ിൽ നട�ിയ
ഒ����ം നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇ-െഹൽ�് രജിേ�ഷൻ ക�ാ�കൾ,
��ംബാേരാഗ� സർേ� �ട�ിയവ മ�ല�ിൽ നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�േ��് �ർ�ീകരി�്, സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ഒ.പി.
ടി��് വീ�ിലി��് ��് െച��തട��ളള േസവന�ൾ േരാഗികൾ�്
ലഭ�മാ�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇരവി�രം മ�ല�ിൽ ആേരാഗ�േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

5473 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻസർ�ാരിെ� കാല�് ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ
ആേരാഗ�േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ��ത
പ�തികൾ �കാര�� ഏെത�ാം ���ികൾ �ർ�ീകരി�വാ�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

�ാർ�് കി�ൻ പ�തി

5474 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി� �ാർ�് കി�ൻ പ�തി�െട
ഇേ�ാഴെ� അവ� എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ി�� വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�െമ�് അറിയി�േമാ?

��റ മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� വ��ിെ� പ�തികൾ

5475 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��റ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴിൽ നിലവിൽ
�വർ�നം നട�വ�� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
��ത പ�തിക�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ആർ�ം പ�തി

5476 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി കാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ
നട�ിലാ�ിയി���ം നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി���മായ ���ിക�െട
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ ഓേരാ�ം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

േ�ാമ െകയർ സംവിധാന�� ആ�പ�ികളിൽ ന�േറാ േഡാ�ർമാ�െട േസവനം

5477 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ�ാമ െകയർ സംവിധാന�� ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ന�േറാ
േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ലഭ�മായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ�ാമ െകയർ സംവിധാന�� എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ന�േറാ േഡാ�ർമാ�െട
േസവനം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജനറൽ ആ�പ�ികളിൽ കാർഡിയാക് ഒ.പി. ആരംഭി��തിന് നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാഥമിക ആേരാഗ�േക�െ� ��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി ഉയർ�� നടപടി

5478 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജകമ�ല�ിെല കട��ി നഗരം �ാഥമിക ആേരാഗ�
േക�െ� ��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി ഉയർ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ശിപാർശകൾ വ��തല�ിൽ നിലവി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ വ��ിന് നിർേ�ശം നൽകാേമാ?

കാസർേഗാഡ് സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ജീവന�ാർ

5479 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േഡാ�ർമാരട�ം എ�
ജീവന�ാെരയാണ് നിയമി�ി��െത�് ത�ിക തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി േകാവിഡ് ആ�പ�ിയായി �വർ�ി��ത് നിർ�ിയ
സാഹചര��ിൽ ഈ ജീവന�ാെര മ��ല�ളിേല�് മാ�ാൻ
ആേലാചന�േ�ാ; എ�ിൽ എവിട�ളിേല�് മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ����ണി തീർ�ാൽ ഉടെന ഒ.പി. വിഭാഗം �വർ�ി�ാ�ം
അതിനാവശ�മായ ജീവന�ാെര നിലനിർ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ.പി വിഭാഗ�ി� എെ��ാം സൗകര���ം സംവിധാന��മാണ്
ആവശ���ത്? ഇത് കാസർേകാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഇേ�ാൾ ഉേ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� പരിചരണം

5480 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗര �േദശ�ളിെല �ാഥമികാേരാഗ� പരിചരണം െമ�െ����തിനായി
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ��ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

5481 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) കാ��ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയിൽ ആവശ�മായ
ത�ികകൾ ��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�പ�ിയിൽ എെ�ാെ� സ�ീകരണ�ളാണ് നാളി�വെര
ഒ��ിയി��െത�ം ഇനി എെ�ാെ� സ�ീകരണ�ളാണ്
ഒ��ാ��െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി�െട �വർ�നം എ�േ��് �ട�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ി

5482 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ി�െട കാഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിെ� െക�ിട
നിർ�ാണ�ിനായി പതിനാല് േകാടി �പ അ�വദി�ി� േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി െട�ർ െചേ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �വർ�ി�െട നിർവഹണ ഏജൻസി ഏതാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ന�ര സാ�ഹ�ാേരാഗ� േക��ിന് �തിയ െക�ിടം

5483 �ീ 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 �ന�ര സാ�ഹ�ാേരാഗ� േക��ിന് �തിയ
െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി എം.എൽ.എ. ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ഒ�ര േകാടി �പ അ�വദി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം നിർ�ി��തിന് സി.എ�്.സി. േകാ�ൗ�ിൽ നിൽ��
ഉപേയാഗ�ന�മായ വാ�ർ ടാ�് െപാളി� നീ�ാൻ െക.ഡ��.എ. �െട അ�മതി
ലഭി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ടാ�് നീ�ം െച��തി�ം �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തി�ം
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െപ�വ�ർ സി.എ�്.സി.

5484 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജകമ�ല�ിെല െപ�വ�ർ സി.എ�്.സി.െയ
��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ിയതിെന �ടർ�് നട�ിയ �വർ�ന��െട
�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയർ�ിയതിെ� ഭാഗമായി അ�വദി��
അടി�ാന സൗകര���ം പ�ാ�ല സൗകര���ം എെ��ാമാെണ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയർ�ിയതിെ� ഭാഗമായി വരാ�� ���ിയ
�ാഫ് പാേ�ൺ സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െെവ�ിൻ മ�ല�ിൽ നിർ�ാണ���ികൾ നട�വ�� ആ�പ�ികൾ

5485 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിൽ വിവിധ പ�തികൾ �കാരം
നിർ�ാണ���ികൾ നട�വ�� ആ�പ�ികൾ ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിർവഹണ ഏജൻസികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ിറ �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി��തിന് നടപടി

5486 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി ഇ�ാ� �ാമപ�ായ�ക�െട ലി�ിൽ
ഉൾെ�� ���ാട് മ�ല�ിെല വ��ിറ �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ
ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �ാമപ�ായ�് സമർ�ി� സ��ത അറിയി�െകാ�ളള
അേപ� പരിഗണി�് അടിയ�രമായി വ��ിറ �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ
ഡിെ�ൻസറി അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയം

5487 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയ�ിെല നബാർഡ് ���ി�െട ര�ാം ഘ�ം
ആരംഭി���മായി ബ�െ��് ഫിനാൻഷ�ൽ സാങ്ഷൻ അടിയ�രമായി
ലഭ�മാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��പറ�് മ�ല�ിെല ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ

5488 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��പറ�് മ�ല�ിെല ���ര, കടവ�ർ, ക�ി��ി, വടെ�െപായി�ർ
എ�ിവിട�ളിെല ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ �വർ�ന�മമ�ാ�ത്
കാരണം ജന�ൾ അ�ഭവി�� �യാസ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ �വർ�ന�മമാ��തിന് ബ�െ��
തേ�ശ �ാപന��ം ആേരാഗ�വ��ം സ�ീകരി� നടപടിക�ം ആയതിെ�
�േരാഗതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��പറ�് മ�ല�ിെല ആദിവാസി േമഖലയായ നരിേ�ാ� മലയിെല
പാവ��െട ഏക ആ�യമായ നരിേ�ാ� മല ��ംബേ�മ ഉപേക�ം
�വർ�ന�മമാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ന�ർനാട് െെ�ബൽ േഹാ�ി�ലിൽ കാൻസർ ചികി�

5489 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാന�വാടിയിെല ന�ർനാട് െെ�ബൽ േഹാ�ി�ലിൽ നിലവിൽ എ� കാൻസർ
േരാഗികൾ ചികി� േത��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) കാൻസർ ചികി��ായി ��ത �ാപന�ിൽ ��തൽ സൗകര��ൾ
ഏർെ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിയിൽ സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്

5490 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിയിൽ സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്
നിർ�ി��തിന് നൽകിയ െ�ാേ�ാസലിന് അ�മതി നൽകിേയാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് വകയി��ിയ �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസി ഏതാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇറവ�ര �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ� ��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി ഉയർ��തിന്
നടപടി

5491 �ീ 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 ഇറവ�ര �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ�
��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി ഉയർ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണം നാളി�വെര�ം ആരംഭി�ി�ിെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ നിർ�ാണം ആരംഭി��തി�� തട��ൾ വ��മാ�ാേമാ; ടി
തട��ൾ ഒഴിവാ�ി നിർ�ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എം.എൽ.എ. ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ �ക അ�വദി�ി�ം നിർ�ാണം
ആരംഭി�വൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത നിർ�ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി�വാൻ ആവശ�മായ നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം താ��് ആ�പ�ിയിെല വികസന �വർ�ന�ൾ

5492 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം താ��് െഹഡ് ക�ാർേ�ഴ് സ് ആ�പ�ിെയ ജനറൽ ആ�പ�ിയാ�ി
ഉയർ�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം താ��് ആ�പ�ിയിൽ േഫാറൻസിക് സർജെ� ത�ിക�ൾെ�െട
ആവശ�മായ േഡാ�ർമാ�െട ത�ികകൾ ��ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കാ�ണ� ഫാർമസി, �ഡ് േ�ാേറജ് �ണി�് എ�ിവ �ാപി�വാൻ
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ?

ഭ���ര� വിഭാഗ�ിെ� �വർ�ന�ൾ

5493 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ��വ���െട നിർ�ാണം, സംഭരണം, വിതരണം, വി�ന �ട�ിയവയിൽ
ഏർെ��ിരി��വർ ഭ���ര� �ണനിലവാര നിയമമ�സരി�്
�വർ�ി��െ��് ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭ��വ��ളിൽ ഹാനികരമായ രാസവ��ൾ കലർ�ൽ, മായം േചർ�ൽ
എ�ിവ തട�് സ�ർ� ഭ���ര� ഉറ�് വ���തിന് ഭ���ര�
വിഭാഗം നട�ാ�ി വ�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഭ���ര� വിഭാഗ�ിെ� �വർ�നം ശ��ം സജീവ�മാ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഡയാലിസിസ് െസ��കൾ

5494 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ �വർ�ി���്
എ�് വ��മാ�േമാ; ഇവയിൽ സർ�ാർ, സ�കാര� ആ�പ�ിക�മായി
േചർ��വ, സ�കാര� െക�ിട�ളിൽ �വർ�ി��വ എ�ിവ തരംതിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസൻ��ക�െട രജിേ�ഷൻ, സ�ീകരണ��െട പരിേശാധന,
ഡയാലിസിസ് െച��തി�� നിര�ക�െട ഏകീകരണം എ�ിവ�മായി
ബ�െ�� മാർ�നിർേ�ശം നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആവശ�മായ മാർ�
നിർേദശ�ൾ ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സൗജന� ഡയാലിസിസ് െച��തിന് സർ�ാർ തല�ിൽ സൗകര�ം
ഏർെ���കേയാ ആയതിന് സൗകര�മി�ാ� സാഹചര��ിൽ സ�കാര�
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ആ�പ�ികളിൽ ഡയാലിസിസ് െച��തിന് ധന സഹായം നൽ�കേയാ
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാൻസർ ചികി�ാ സൗകര�ം വർ�ി�ി�ൽ

5495 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാൻസർ ചികി�ാ സൗകര�ം വർ�ി�ി��തിനായി
നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

സൗജന�മ��് വിതരണം

5496 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സൗജന�മ��് വിതരണ�ിൽ വ�േചർ�ി�� അപാകതകൾ
പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ വിതരണ�ിനാവശ�മായ അളവി�� മ��കൾ
യഥാസമയം ലഭ�മാ��ി� എ� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2022-23 സാ��ിക വർഷേ��� മ��ി�� െടൻഡർ നടപടികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ണനിലവാര�� മ��കൾ യഥാസമയം സൗജന�മായി നൽ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ഹത� �വണത തടയാൻ നടപടി

5497 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�ഹത� �വണത വർ�ി�വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2021-ൽ നാളി�വെര സം�ാന�് എ�േപർ ആ�ഹത� െച�ി��്
എ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ; വർ�ി�വ��
ആ�ഹത� �വണതെയ�റി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

മറവിേരാഗം നിയ�ി��തിന് പ�തി

5498 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മറവിേരാഗം ബാധി��വ�െട എ�ം �മാതീതമായി ഉയ��
സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ കെ���കൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത േരാഗം നിയ�ി��തിന് പര�ാ�മായ രീതിയിൽ എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േരാഗികൾ�് േവ�� പരിചരണം നൽ��തിന് നിലവിൽ
ആ�പ�ികളിൽഉ� സംവിധാനം പര�ാ�മെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആ�പ�ികളിൽ െമ�റി �ിനി�കൾ ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഡയാലിസിസ് ചികിൽസാ സഹായ പ�തികൾ

5499 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡയാലിസിസ് െച�� േരാഗികൾ�് കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് പ�തി
�ടാെത േവെറ ചികിൽസ സഹായ പ�തികൾ നിലവി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവിതകാലം ��വൻ ഡയാലിസിസ് െചേ��ിവ��വർ�് നിലവി��
ചികി� സഹായ പ�തികൾ �ടാെത �തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാൻസർ േരാഗികൾ�ളള സമാശ�ാസ െപൻഷൻ

5500 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാൻസർ േരാഗികൾ�ളള സമാശ�ാസ െപൻഷൻ �ക മ� സാ�ഹ�
െപൻഷ�ക�െട �കെ�ാ�ം അതത് മാസ�ളിൽ തെ� വിതരണം
െച��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ അതത് �േദശ�ളിെല സർ�ാർ
േഡാ�ർമാ�െട സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ കാൻസർ േരാഗികൾ�ളള
സമാശ�ാസ െപൻഷൻ �ടർ�ം അ�വദി�് നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല കാ�് ലാബിെ� �വർ�നം

5501 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ എ� കാ�് ലാ�കളാണ്
���ി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്. �ാപി� കാ�് ലാബ് നിലവിൽ
���ി��േ�ാ; ഇെ��ിൽ ���ി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�് ലാ�കൾ ���ി�ാ�ത് കാരണം ചികി�ാ പരിേശാധന �ട�ിയ
േരാഗിക�െട എ�ം എ�െയ�ം േരാഗികൾ�് കാ�് ലാബ് സൗകര�ം
ലഭി��തിന് നിലവിൽ എ� കാലതാമ�ം വ��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) കാ�് ലാബ് സൗകര��ിനായി ആ� മാസം കഴി�� തീയതികൾ നി�യി�
നൽ��ത് േരാഗിക�െട ജീവൻ അപകട�ിലാ�െമ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) കാ�് ലാ�മായി ബ�െ�� ���ൾ അടിയ�രമായി പരിഹരി�്
യഥാസമയം ചികി�ാ സൗകര��ൾ ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ,
വ��മാ�ാേമാ?

പാരി��ി ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിന് �മിേയെ���ൽ

5502 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-2022 െല ബജ�ിൽ ഉൾെ���ി െകാ�ം പാരി��ി ഗവെ� െമ�്
െമഡി�ൽ േകാേളജിേനാട�ബ�ി�് നഴ് സിംഗ് േകാേളജ് ആരംഭി��തിന്
ഇതിനകം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) 2021 - 2022 െല ബജ�ിൽ ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയി�� െകാ�ം
പാരി��ി ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിനായി �ലേമെ����തി��
നടപടി സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ ?

സീനിയർ േ�ഡ് െഡ�ൽ ൈഹജീനി�് ത�ിക�െട �നർനാമകരണം

5503 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െഡ�ൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ���െട നിർവചന�കാരം ആേരാഗ� വ��ിെല
സീനിയർ േ�ഡ് െഡ�ൽ ൈഹജീനി�് ത�ിക�െട േപര് �നർനാമകരണം
െച�ാൻ അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവർ�് ജി�ാ തല�ിൽ ��ർെെവസറി ത�ിക അ�വദി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ത�ിക �നർനാമകരണം െച��തി�ം മ�് ആ��ല��ൾ നൽ��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ീസ് ��കൾ തിരിെക അയ�വാൻ നടപടി

5504 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ടാ�ാ േകാവിഡ് ആ�പ�ിയിൽ െത�ൻ ജി�കളിൽ നി�ം
സീനിയർ േന�ിംഗ് ഓഫീസർ, േന�ിംഗ് ഓഫീസർ േ�ഡ് I എ�ീ ത�ികകളിൽ
േജാലി െച� തിരിെകേ�ായ ഉേദ�ാഗ��െട സർ�ീസ് ��കൾ
നാളി�വെര�ം ബ�െ�� ഓഫീ�കളിേല�് തിരിെക അയ�ി�ി� എ�
വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) �ാ�് വാ�ാൻ സർ�ാരിൽനി�ം �ക ലഭ�മ�ാ�തിനാലാണ് സർ�ീസ്
��കൾ തപാൽ വഴി തിരിെക അയ�വാൻ കഴിയാ�െത�് ബ�െ��
െസ��കളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ പറ�തായ ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) അടിയ�രമായി ��ത സർ�ീസ് ��കൾ തിരിെക അയ�വാൻ
ബ�െ��വർ�് കർശന നിർേ�ശം നൽ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഒഴി� കിട�� ത�ികകൾ

5505 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഒഴി� കിട��
ത�ികകൾ ഏെത�ാമാെണ�് ആ�പ�ി തിരി�്  വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ�ത് കാരണം പല ആ�പ�ിക�െട�ം
�വർ�നം തട�െ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിൽ �ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�് നിയമനം

5506 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ പഠന ൈവകല� പരിേശാധന�ം മന:ശാ� പരിേശാധന�ം
ചികി��മായി �ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�് ഇ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ താ��് ആ�പ�ിയി�ം െമഡി�ൽ േകാേളജി�ം �ിനി�ൽ
ൈസേ�ാളജി�് നിയമനം നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ�വ��ിൽ ��തായി ��ി�െ�� ത�ികകളിൽ �ിനി�ൽ
ൈസേ�ാളജി�് ത�ികകൾ ഉൾെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ി�ം െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ
ഡയറ�േറ�ി�ം എ� �ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�് ത�ികകൾ ഒഴി�
കിട��െവ�് അറിയി�ാേമാ; ഈ ഒഴി�കളിൽ അടിയ�രമായി നിയമനം
നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഒേ�ാെമ�ി�ക�െട അധിക ത�ിക ��ി�ൽ

5507 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴിൽ അ�താ നിവാരണ �വർ�ന�ൾ
കാര��മമാ�ാൻ എ� വിഷൻ െസ��കൾ �വർ�ി��െ��്
അറിയി�ാേമാ; ��ത വിഷൻ െസ��കളിൽ �ാഥമിക േന� പരിേശാധകരായ
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ഒേ�ാെമ�ി�ക�െട േസവനം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ ഓേരാ വിഷൻ െസ�റി���
��ത ജീവന�ാ�െട എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒേ�ാെമ�ി�ക�െട േസവനം ലഭ�മ�ാ� വിഷൻ െസ��കളിൽ �തിയ
ത�ികകൾ ��ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; േരാഗിക�െട
വർ�നവിന�സരി�് ആവശ�മായ ഒേ�ാെമ�ിക് അസി��മാ�െട അധിക
ത�ിക ��ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഡയാലിസിസ് െട�ീഷ�ൻ ത�ിക

5508 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ എ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�െ��ം
ആയത് �വർ�ി�ി��തിന് എ� െട�ീഷ�ൻ ത�ികകളാണ്
നിലവി��െത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ�വ��ി�കീഴിൽ എ� �ിരം ഡയാലിസിസ് െട�ീഷ��ാ�ം എ�
താൽ�ാലിക ഡയാലിസിസ് െട�ീഷ��ാ�ം ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡയാലിസിസ് െട�ീഷ�ൻ ത�ികയിേല�� അടി�ാനേയാഗ�ത
എ�ാെണ�ം ��ത േയാഗ�ത ഉയർ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�േമാ?

േറഡിേയാ�ാഫ�െട �ിരം ത�ിക

5509 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�കീഴിൽ എ�്േറ, സിടി �ാൻ, മാേമാ�ാം �ട�ിയ
ഉപകരണ�ൾ �വർ�ി�ി��തിനായി േറഡിേയാ�ാഫ�െട �ിരം
ത�ികകൾ ഇ�ാ� എ� ആ�പ�ിക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉപകരണ�ൾ ഉ� എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം േറഡിേയാ�ാഫർ ത�ിക
��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡയാലിസിസ് േരാഗികൾ�� സഹായ�ൾ

5510 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡയാലിസിസ് േരാഗികൾ�് സർ�ാരിൽ നി�ം സഹായ�ൾ ലഭി��തി��
മാനദ��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ�ാ ഫ�ിൽ നി�ം ഡയാലിസിസ് േരാഗികൾ�് ചികി�ാ െചലവി�ം
മ�മായി ധനസഹായം നൽകാ�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എെ��ാമാെണ�ം അതി��
നടപടി�മ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

മഴ�ാലജന� േരാഗ�ൾ പടരാതിരി�ാൻ �ൻക�തൽ

5511 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
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�ീ എം �േകഷ് 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഴ�ാലജന� േരാഗ�ൾ പടരാതിരി�ാ�ം േരാഗബാധിതർ�്
മിക� ചികി� ഉറ�വ���തി�ം നട�� �വർ�ന��െട കാര��മത
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മഴ�ാല�് പടർ�് പിടി�� േരാഗ�െള ഫല�ദമായി േനരി��തിെ�
ഭാഗമായി മ��ക�െട ലഭ�ത, �ണനിലവാരം, ന�ായവില എ�ിവ
ഉറ�വ���തിനായി ആവശ�മായ �െ�ാ���ൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

ആർ.സി.സി.യിെല ശ�ള പരി�രണം

5512 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ആർ.സി.സി.യിൽ ആറാം േക� ശ�ള ക�ിഷൻ ശിപാർശ
�കാരം ശ�ള പരി�രണം നട�ിയത് എ�ാെണ�ം എ� �കയാണ് ഈ
ഇന�ിൽ െചലവഴി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ കാല�ളിൽ �മവി��മായി ശ�ളം നിർ�യി���ലം അധികമായി
നൽകിയ �ക ജീവന�ാരിൽ നി�ം തിരി� പിടി�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െവ�ം ഈ ഇന�ിൽ എ� �കയാണ് തിരിെക ലഭി�െത�ം,
ബാ�ി �ക എ�െനയാണ് ഈടാ��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏഴാം േക� ശ�ള ക�ിഷൻ ശിപാർശക�െട അടി�ാന�ിൽ അടി�ാന
ശ�ള പരി�രണ ആ��ല��ൾ എ�് �തൽ ജീവന�ാർ�് ലഭ�മായി
�ട�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് 26.02.2021-ൽ ഇറ�ിയി�ം ആ��ല��ൾ
ലഭ�മാ��തിന് കാലതാമസം േനരി��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 12.08.2021-െല സർ�ാർ ക�് നം. െഹൽ�്-എഫ്. ഡ��./65/2018 െഹൽ�്-
പാർ�് (2) െ� െവളി��ിൽ �മവി��മായ ശ�ള നിർ�യ�ി�െട ഏെത�ാം
വിഭാഗ�ിെല എ� ജീവന�ാരാണ് ശ�ളം ൈക��ിവ��െത�്
അറിയി�േമാ?

േഡാ�ർമാ�െട �ലമാ��ിന് നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ

5513 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിൽ േഡാ�ർമാ�െട �ലമാ��ിന് മാനദ��ൾ
നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� വർഷ�ിൽ ��തൽ കാലം ഒേര �ല�തെ� േജാലി െച��
േഡാ�ർമാർ ഉേ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദവിവര�ൾ നൽകാേമാ?
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െമഡി�ൽ ഉപകരണ�ൾ നിർ�ി��തി�� പാർ�്

5514 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമഡി�ൽ ഉപകരണ�ൾ നിർ�ി��തി�� പാർ�്
ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ എവിെടയാണ് �ാപി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാർ�ിെ� �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്. േപവാർഡ്  െക�ിട�ൾ

5515 �ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഗവ. ആ�പ�ികളിൽ െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്. േപവാർഡ് 
െക�ിട�ൾ നിർ�ി��തിനായി നിലവി�� െപാ�മാനദ��ൾ
അറിയി�േമാ;

(ബി) േപവാർഡ്  െക�ിട�ൾ നിർ�ി��തിനായി െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്.
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െടേയാ ആ�പ�ി അധി�ത�െടേയാ അ�മതി
വാ�കേയാ കരാറിൽ ഏർെ��കേയാ െച�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ അ�ർ ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ നിർ�ി�ി�� െക�ിട�മായി ബ�െ��്
െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്. തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�മാേയാ ആ�പ�ി
അധി�ത�മാേയാ ഏെത�ി�ം തര�ി�� കരാറിൽ ഏർെ��തിെ�
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(ഡി) അ�ർ ജനറൽ ആ�പ�ി വികസന�ിനായി വിഭാവനം െച�ി�� മാ�ർ �ാൻ
അ�സരി�� നിർ�ാണ�ിന് തട�മായി നിൽ��
െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്. െക�ിടം െപാളി�മാ��തി�� സാേ�തിക
തട��ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത േപവാർഡ്  െപാളി�്മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� �വർ�കർ�് െ�യിനിംഗ്

5516 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�ാ�ം വിവിധ
ചികി�കൾ�ായി എ�� സാധാരണ�ാരായ േരാഗികേളാട് ദയാ�ർ��ം
മാ�ഷികപര�മായി മാ�ം ഇടെപ��തി�� െ�യിനിംഗ്
ആേരാഗ��വർ�കർ�് ലഭ�മാ�ാ�ം നിർേ�ശി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ��ംബേ�മ ഉപേക���െട �നർനിർ�ാണം
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5517 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ളയ�ിൽ തകർ� ആേരാഗ� ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ �നർ
നിർ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക���െട വിശദാംശ�ൾ ജി�ാടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട �നർനിർ�ാണ�ിന് േക�സം�ാന വിഹിതം എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ നിർ�ി�വാൻ
�മതലെ���ിയ ഏജൻസിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ; നിർ�ാണം
അടിയ�രമായി ആരംഭി�േമാ?

ക�ാൻസർ ചികി�ാ ധനസഹായ�ി�� അേപ�

5518 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പറ�ർ താ��്, േകാ�വളളി വിേ�ജ്, േനാർ�് പറ�ർ പി.ഒ., െപ�വാരം,
ഞാറ�ാ� േറാഡ്, ക�കയിൽ വീ�ിൽ �ീമതി സരള െക.എൻ. ക�ാൻസർ
േരാഗ�ിന് ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭി��തിനായി 'െസാെെസ�ി േഫാർ
െമഡി�ൽ അസി�ൻസ് � ദി �വർ' പ�തിയിൽ 01.01.2019-ന് സമർ�ി�
അേപ� �കാരം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ �ക അ�വദി��തിൽ േനരി�� കാലതാമസ�ി�� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ക എ�േ��് ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�, ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിെല MH4 (NDIS)7311/9/ആ.വ.ഡ.
ന�ർ ഫയലിൻേമൽ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ�് വാ�ിൻ നൽകൽ

5519 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ �റ�ാൻ തീ�മാനി�
സാഹചര��ിൽ ര�ാം േഡാസ് േകാവിഡ് വാ�ിൻ സ�ീകരി��തിന്
നി�ർശി�ി�� എൺപ�ിനാല് ദിവസെ� ഇടേവള എ�തിൽ നി�ം
േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇളവ് നൽകി ആയത് സ�ീകരി��തി�ം
അതിേനാെടാ�ം വാ�ിൻ സർ�ിഫി��് നൽ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ േകാവിഡ് വാ�ിൻ സ�ീകരി�വർ

5520 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ നാളി�വെര േകാവിഷീൽഡ്, േകാവാ�ിൻ എ�ിവ�െട
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ഫ�് േഡാ�ം െസ��് േഡാ�ം എ��വ�െട എ�ം എ� വീതമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

��ികൾ�് േകാവിഡ് വാ�ിൻ

5521 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ��ാം തരംഗം ഏ��ം ��തരമായി ബാധി��ത് ��ികെളയാണ്
എ� അ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�ം ��ക�ം േകാേള�ക�ം �റ�വാൻ
തീ�മാനി�ി�� പ�ാ�ല�ി�ം ��ികൾ�് വാ�ിൻ നൽ��ത് സംബ�ി�്
�േത�ക കർ� പരിപാടി ആ��ണം െച�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ�� േകാവിഡ് വാ�ിൻ

5522 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളിെല േകാേള�കളിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ര�്
േഡാസ് വാ�ിൻ നിർബ�മായതിനാൽ അ�രം വിദ�ാർ�ികൾ��
േകാവിഷീൽഡ് വാ�ിെ� ൈദർഘ�ം 84 ദിവസ�ിൽ നി�് �റ��തിന്
സർ�ാർ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് �ിേഗഡ് ജീവന�ാർ

5523 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൻ.എ�്.എം. സം�ാന ഡയറ��െട 29.09.2021 തീയതീയിെല ഉ�രവ്
�കാരം പിരി�വിടെ�� േകാവിഡ് �ിേഗഡ് ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക
തിരി�ം ആ�പ�ി തിരി�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �റെ��വി� േശഷ�ം േകാവിഡ് �ിേഗഡായി �ട��
ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�ം ആ�പ�ി തിരി�ം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വർ�് സഹായധനം

5524 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് സം�ാന�ിന് �റ�് എ�േപർ ചികി�
േതടിയി�െ��ം ഇതിൽ എ�േപർ മരി�ി�െ��ം ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇവർ�് സഹായധനം നൽ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് ബാധി�് വിേദശ രാജ��ളിൽ മരി� േകരളീയ�െട കണ�് ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�െട ��ംബ�ിന് സഹായധനം നൽ�േമാ;
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(സി) ഒ� വീ�ിൽ�െ� േകാവിഡ് ബാധി�് അ��ം അ��ം മരി� എ�
��ംബ�ൾ ഉെ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവർ�് നൽ��
സഹായധനെ��റി�� വിശദാംശം നൽകാേമാ?

അംഗപരിമിതർ�് േകാവിഡ് വാ�ിൻ

5525 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അംഗപരിമിതർ�ം യാ�ാൈവകല�ം ഉ�വർ�ം �േത�ക പരിഗണന
അർഹി��വർ�ം വീ�ിെല�ി േകാവിഡ് വാ�ിൻ നൽ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് ��ാം തരംഗം ല�കരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ

5526 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് േരാഗവ�ാപന�ിെ� ��ാം തരംഗ�ിെ� �ത�ാഘാതം
ല�കരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ികൾ�ായി വാ�ിേനഷൻ നടപടികൾ ത�രിതെ����തി�ം
സാർ വ�ികമാ��തി�ം പ�തികൾ ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വാ�ിേനഷൻ �ർ�ിയാ�ാൻ എ� േഡാസ് വാ�ിൻ ഇനി�ം
ആവശ��െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ആയതിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അലർജി�ം മ�് അ�ഖ���വർ�് വാ�ിേനഷനായി �േത�ക സംവിധാന��
ആ�പ�ികൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

േകാവിഡ് മരണ പ�ിക

5527 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മ�നാ�ിൽ മരി� മലയാളികെള േകാവിഡ് മരണ പ�ികയിൽ
ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവെര േകാവിഡ് മരണ പ�ികയിൽ ഉൾെ����തി�� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ലേബാറ�റികൾ

5528 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ര� പരിേശാധനയി�െട അലർജി കെ��ാെമ�് പരസ�ം നട�ിയ
ലേബാറ�റികളിൽ ഏെറ�ം അനധി�ത�ം �ിനി�ൽ എ�ാ�ിെ��്
നിയമ�കാരം രജി�ർ െച�ാ�വ�മാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത ലേബാറ�റികൾെ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല എ�് .ഡി. എസ്. ലാബിേല�� പർേ�സ്

5529 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല എ�് .ഡി. എസ്. ലാബിേല��
പർേ�സ്, െടൻഡർ നടപടി�മ�ൾ പാലി�ാെതയാണ് നട��െത�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; കഴി� അ�വർഷ കാലയളവിൽ
എ�്.ഡി.എസ്. ലാബിേല�് നട�ിയ പർേ�സ് ക�െട െടൻഡർ നടപടി
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�േമാ ;

(ബി) കാല�ഴ��ം എ�ിെമ�് കാലാവധി �ർ�ീകരി��മായ ലേബാറ�റി
ഉപകരണ�ൾ �വർ�ി�ി��തിെന� വ�ാേജന പരിേശാധന കി�കൾ
വാ�ി ���തായ ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ�
നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി�ൽ േകാേളജിെല എ.സി.ആർ. ലാബിൽ കാല�ഴ�ംെകാ�് ക�നികൾ
�റംത�ിയ ലേബാറ�റി ഉപകരണം വാ�ി �ാപി�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കാലാവധി കഴി� ഉപകരണ�ൾ വാ�ി �ാപി�തിന്
ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

�ാന�ക�ം എ�്േറ െമഷീ�ക�ം േക� വ���തായ ആേ�പം

5530 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം �ാന�ക�ം എ�്േറ
െമഷീ�ക�ം തകരാറിലാ��തായ ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളിൽ എ�്േറ, �ാനിംഗ് എ�ിവ�ായി േരാഗികെള സ�കാര�
ലാ�കളിേല�് അയ�� �വണത വർ�ി� വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ഉപകരണ��െട സംര�ണ�ിനായി ആ�പ�ി അധി�തർ
ഒ��ിയിരി�� സംവിധാന�ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ിനി�ൽ എ�ാ�ിഷ് െമ�് നിയമ�കാരം രജി�ർ െച�ാ� �ിനി�ൽ ലാ�കൾ

5531 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) �ിനി�ൽ എ�ാ�ിഷ് െമ�് നിയമ�കാരം രജി�ർ െച�ാ� �ിനി�ൽ
ലാ�കൾ ര�പരിേശാധനയി�െട അലർജി കെ��ാെമ� പരസ�ം നൽകി
ത�ി�് നട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ നട�� അലർജി െട�ിെ� ആധികാരികത സംബ�ി�്
എെ��ി�ം നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ

5532 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ ഉെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉപേക��ൾ �ാപി��തി�� മാനദ��ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉപേക��ൾ അപ്േ�ഡ് െച��തി�� ഏെത�ി�ം പ�തി
പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �തിയ ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ �ട��ത്
പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മേ�ശ�രം താ��ിൽ സ��മായി െക�ിടമി�ാ� ��ംബേ�മ
ഉപേക��ൾ ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ് ) മേ�ശ�രം താ��ിൽ േശാച�ാവ�യി�� െക�ിട�ിൽ �വർ�ി��
��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ ഉേ�ാെയ�ം ��ത ഉപേക��ൾ�് െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

ഇരി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ

5533 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ആേരാഗ�വ��ി�കീഴിെല ��ംബേ�മ
ഉപേക��ൾ ഏെതാ�യാെണ�ം ഇവെയ�ാം
�വർ�നസ�മാേണാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

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

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

േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ വിേദശ െമഡി�ൽപഠനം

5534 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ ഇ���് �റ�് പഠനം നട�ിവ�ി��
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െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവി അനി�ിതത��ിലായത് സർ�ാർ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

ഹൗസ് സർജൻമാ�െട ൈ��ൻഡ്

5535 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഉ�ര� �കാരം െമഡി�ൽ േകാള�കളിൽ ഹൗസ് സർജൻമാർ�്
നൽകി വ�� ൈ��ൻഡ് �ക എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ നൽകി വ�� ഹൗസ് സർജൻമാ�െട
ൈ��ൻഡ് �ക എ�യാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് മഹാമാരി കാല�് 24 മണി��ം േജാലി െച�� ഹൗസ്
സർജൻമാ�െട ൈ��ൻഡ് ��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇ�മായി
ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഹൗസ് സർജൻമാ�െട ൈ��ൻഡ് വർ�ി�ി��തിന്
സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േ��് അൈലഡ് ആൻഡ് െഹൽ�് െകയർ കൗൺസിൽ

5536 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ��് അൈലഡ് ആൻഡ് െഹൽ�് െകയർ കൗൺസിൽ
�പീകരണം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

സ് േ��് അൈലഡ് ആൻ്റ് െഹൽ�് െകയർ കൗൺസിൽ �പീകരണം

5537 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളിെല �.ജി.സി. അംഗീ�ത �ാപന�ളിൽ നി�ം
അൈലഡ് െഹൽ�് േകാ�കൾ �ർ�ിയാ�ിയ േകരളീയരായ
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് സം�ാന�് സർ�ാർ �ാപന�ളിൽ േജാലി
െച�ാേനാ േകരളാ പാരാെമഡി�ൽ കൗൺസിൽ രജിേ�ഷൻ േനടാേനാ
കഴിയാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇവ�െട ���ൾ�് പരിഹാരം കാ��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന തല�ിൽ സ് േ��് അൈലഡ് ആൻ്റ് െഹൽ�് െകയർ കൗൺസിൽ
�പീകരി��ത് നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത
കൗൺസിൽ �പീകരി�് രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ എേ�ാൾ �ട�ാൻ
കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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സ�കാര� െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ

5538 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചില സ�കാര� െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ ഒ�ാം വർഷെ� �ാ�കൾ
അവസാനി��തിന് �ൻപ് ര�ാം വർഷെ� ഫീ�ം േഹാ�ൽ ഫീ�ം
ആവശ�െ��് വിദ�ാർ�ികെള വിഷമ�ിലാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ�ാംവർഷ �ാ�കൾ �ർ�ീകരി�ി�ി�ാ�തിനാ�ം ഒ�ാം വർഷ പരീ�
2022 െഫ�വരിയിൽ മാ�േമ നട�ക��െവ�തിനാ�ം േകാവിഡ് കാലെ�
സാ��ിക �തിസ�ികൾ പരിഗണി�് 2021 ഡിസംബർ വെര ര�ാം
വർഷെ� ഫീസ് അട��തിന് ഇളവ് അ�വദി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േഡാ. െജ�ി വർ�ീസിന് ൈ�പ�് അരിയർ അ�വദി�ാൻ നടപടി

5539 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േകാൺ�ാ�് സീനിയർ റസിഡ�് എ�
നിലയിൽ േസവനം അ��ി� േഡാ. െജ�ി വർ�ീസിന് ൈ�പ�് അരിയർ
അ�വദി�ണെമ� അേപ�യിൽ �ടർനടപടി സ�ീകരി�ാൻ ആവശ�െ��്
നൽകിയ ബ�. മ�ി�െട 09/08/2021 െല E/5349357/21/M(H,W&CD) ന�ർ
ക�ിൻേമൽ െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ഡയറ�ർ നാളി�വെര എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ിൽ െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ഡയറ�ർ നട�ിയ
ക�ിടപാ�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈ�പ�് അരിയർ എ��ം േവഗം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല െമഡി�ൽ അധ�ാപക�െട ഒഴിവ്

5540 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല വിവിധ വിഭാഗ�ളിൽ െമഡി�ൽ
അധ�ാപക�െട ത�ിക ഒഴി� കിട��ത് ��യിൽ െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ നിലവിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഒഴി� കിട��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�ൽ അധ�ാപനരംഗേ��ം പരിചരണേമഖലെയ�ം ഒ�േപാെല
ബാധി�� ��ത ��ം അടിയ�രമായി പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ?

െച�വ�ർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി അപ്േ�ഡ് െച��ത് സംബ�ി�്

5541 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴി പ�ായ�ിൽ �ിതി െച��
െച�വ�ർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി അപ്േ�ഡ് െച��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് െസ�േ�റിയ�ിെല ആ�ഷ് വ��ിൽ 2313134/
ആ�ഷ് എ1/234ആ�ഷ്/18 ന�ർ ഫയലിൽ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി 30 കിട�ക�ളള ആ�പ�ിയായി അപ്േ�ഡ്
െച��തി�േവ�ി ഭാരതീയ ചികി� വ��് ഡയറ�റിൽ നി�ം ലഭി�
െ�ാേ�ാസലിേ�ൽ അധികവിവര�ൾ േചാദി�ത് ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
നാളി�വെരയായി എ�െകാ�ാണ് ഭാരതീയ ചികി� വ��് ഡയറ�റിൽ
നി�ം അധിക വിവര�ൾ ലഭ�മാകാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഫയലിൽ ഭാരതീയ ചികി� വ��് ഡയറ�റിൽ നി�ം
ആവശ�െ��ി�ളള അധിക വിവര�ൾ അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തിന് േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െച�വ�ർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി അപ്േ�ഡ് െച��തി� േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പരിയാരം ഗവൺെമ�് ആ�ർേ�ദ േകാേളജ്

5542 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�യിെല പരിയാരം ഗവൺെമ�് ആ�ർേ�ദ േകാേളജിെ� അടി�ാന
സൗകര� വികസന�മായി ബ�െ��് നട�വ�� ���ികൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി ആരംഭി� പി.ജി. േകാ�ം �.ജി. േകാഴ് �കളിേല �� ��ിക�െട
വർ�ന�ം പരിഗണി�് �തിയ അ�ാദമി�് േ�ാ�് നിർ�ി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നബാർഡിേലാ കിഫ്ബിയിേലാ ഉൾെ���ി അ�ാദമി�് േ�ാ�്
നിർ�ി��തിനാവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ി�കീഴിൽ ഒഴി� കിട�� ത�ികകൾ

5543 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ി�കീഴിൽ ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ,
സീനിയർ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ, ചീഫ് െമഡി�ൽ ഓഫീസർ എ�ീ
ത�ികകളിൽ മാസ�ളായി ഒഴി�കൾ നിലനിൽ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത ഒഴി�കളിൽ നിയമനം നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിൽ �ിരം േഡാ�ർമാർ ഇ�ാ� എ� ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��് ജി� തിരി�്  വ��മാ�ാേമാ; ഈ ഒഴി�കൾ എ�കാരം
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ഉ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ിൽ െ�ാേമാഷൻ നട�ാ�ത് �ലം എൻ�ി േകഡർ
ആയ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ ത�ികയിൽ ഉ�ാേക� ഒഴി�കൾ മാസ�ളായി
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�്  െച�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
െ�ാേമാഷൻ നട��തി�ം ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച��തി�ം
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ��ത വ��ിന് ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�
ത�ികകൾ ��ി��തി�േവ�ി�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ; ��ത ത�ികകൾ ഏെത�ാമാെണ�ം എ�െയ��െ��ം
ഇനം തിരി�്  െവളിെ���േമാ?

ആ�ഷ് വ��ിെല �തിയ ത�ികകൾ

5544 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖല ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി 19/02/2021 ന്
ആ�ഷ് വ��ിന് കീഴിൽ 300 ത�ികകൾ ��ി�് ഉ�രവായി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകൾ ഏെതാെ� �ാപന�ളിേല�ാെണ�ം അവ�െട
കാ�ഗറി, ശ�ള െ�യിൽ എ�ിവ വിശദീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഉെ��ിൽ ��ത ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ിൽ ഇ�കാരം
ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ?

�ീ �ര��ായി നിയമ നിർ�ാണം

5545 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീക�െട �ര��ം �േരാഗതി�മായി സം�ാന�് നട�ിവ�� േ�മ-
�ര� �വർ�ന�ൾ  രാജ��ിന് തെ� മാ�കാപരമാെണ� മാധ�മ വാർ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� �ര��ം നിയമ പരിര��ം �തെല��െകാ�്
നി�ി�താ�ര�േ�ാെട ചില �ീകൾ �വർ�ി��െ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സർ�ാർ സർ�ീസിൽ േസവനം അ��ി�� �ീകൾ ഏെത�ി�ം
വ��ികൾ�് എതിെര വ�ാജേരഖ ചമ�കേയാ ഊമ��കൾ അയ�കേയാ
െച�തായി െതളിയി�െ��ാൽ അവർെ�തിെര ഔേദ�ാഗികമാ�ം
നിയമപരമാ�ം ഏെത�ാം വ��കൾ �കാരം എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിയമ�ിെല പ��കളട�് സ് �ീ �ര�ാ നിയമ�ൾ ��തൽ �ണ�ദ�ം
സാ�ഹിക ന��ം �ദാനം െച�ം വിധം േഭദഗതി വ���തിന് നടപടികൾ
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സ�ീകരി�േമാ ?

��ിെന ശി� േ�മ സമിതിയിൽ ഏ�ി�െവ� �വതി�െട പരാതി

5546 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം േപ�ർ�ടയിൽ �സവി� ��ിെന വീ�കാർ എ��മാ�ി
ശി�േ�മ സമിതിൽ ഏ�ി� എ�് കാണി�െകാ�ളള �വതി�െട പരാതി
ശി� േ�മ സമിതി, ക�ി�ി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ എെ��ി�ം അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അേന�ഷണ�ിെ� കെ��ൽ എെ�ാെ�യാണ്
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 22-10-2020-ന് ശി�േ�മ സമിതിയിേലൽ�ി� ഇവ�െട ��ിെന
മെ�ാരാൾ�് ദ�് നൽകി എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ശി�േ�മസമിതിയിൽ ഏ�ി�� ��ികെള ദ�് നൽ��തിെ�
മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� കിരണം പ�തി

5547 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശാ�ീയ മാർ��ളി�െട ശി� ൈവകല��ൾ ഇ�ാതാ��തിനായി ആരംഭി�
ശി� വികസന േക��ിെ� �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ��� ഒ� �വതല�റെയ ��ി�ക എ� ല��േ�ാെട �പീകരി�
��ത േക��ിെ� േസവന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജനനം �തൽ പതിെന�് വയ�് വെര�� ��ികൾ�് സൗജന� ചികി��ം
അ�ബ� ൈവദ� േസവന��ം ലഭ�മാ��തിനായി ആരംഭി� ആേരാഗ�
കിരണം പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �ാർ�് അംഗൻവാടികൾ

5548 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സമ� ശി� വികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ എ�
അംഗൻവാടികൾ �ാർ�് അംഗൻവാടികളാ�ി ഉയർ�ിയി�െ��ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ��ത മ�ല�ിെല �ാർ�ായി ഉയർ��തിന് െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�ി��
അംഗൻവാടികൾ �ർ�േതാതിൽ �ാർ�് അംഗൻവാടികളായി
�വർ�നസ�മായി�േ�ാ; ഇവ�െട നിലവിെല �ിതി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ മ�ല�ിെല ��തൽ അംഗൻവാടികൾ �ാർ�ായി ഉയർ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വനിതാ ശി� വികസന വ��് - ത�ിക ��ി�ൽ

5549 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �റൽ െഡവലപ്െമ�് ഡി�ാർ�്െമ�ി� കീഴി�� ഡി�ി�് �മൺ െവൽെഫയർ
ഓഫീസർ, എ�്�ൻഷൻ ഓഫീസർ ഓഫ് �മൺ െവൽെഫയർ എ�ീ ത�ികകൾ
വനിതാ ശി� വികസന വ��ിേല�് മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അനാഥാലയ�ളിെല ��ികൾ�് ജാതിസംവരണ ആ��ല�ം

5550 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അനാഥാലയ�ളിൽ വള�� ��ികൾ�് ജാതിസംവരണ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ലഭിേ�� ആ��ല���ം �ൻഗണന�ം
നിേഷധി�ാതിരി�ാൻ സ�ീകരി�ി�� �ൻക�ത�കൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ിൽ നയപരമായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് പഠനം നട��തിനായി സം�ാന പി�ാ�
വിഭാഗ ക�ീഷന് ��ിൽ നിർേ�ശം സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ;

(ഡി) അനാഥാലയ�ളിൽ വള�� ��ികൾ�് ജാതിസംവരണ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ആ��ല���ം അർഹമായ �ൻഗണന�ം ലഭി�ാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ജ�ർ പാർ�ിെല പ�തികൾ

5551 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� ജ�ർ പാർ�ിൽ വനിതാശാ�ീകരണ�ം
ലിംഗസമത��ം ല��ം െവ�് ആരംഭി� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് �വർ�ി�� ജ�ർ പാർ�ിൽ വനിതാശാ�ീകരണ�ിെ�
ഭാഗമായി വിവിധ േമഖലകളിൽ എെ�ാെ� �വർ�ന�ളാണ് നട�വ��ത്;
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വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ�നിക വിഷ�ൽ സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉപേയാഗെ���ി ജ�ർ മ�സിയം
�ാപി��തിന് പ�തിക�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് �ലം മാതാപിതാ�ൾ ന�െ�� ��ികൾ

5552 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് കാരണം മാതാപിതാ�ൾ ന�െ�� ��ിക�െട കണ�്
സ��പി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവർ�് എെ��ാം സഹായം നൽ��തിന് സർ�ാർ തീ�മാനി�ി��്; എ�
��ികൾ�് ഈ സഹായം ലഭ�മായി��്; ഇനി എെ��ാം സഹായം നൽകാൻ
ബാ�ി��്; വ��മാ�േമാ?

വനിത-ശി� വികസന വ��ിൽ െഹൽ�ർ ത�ികയിൽ നി�� ഉേദ�ാഗകയ�ം

5553 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനിത-ശി� വികസന വ��ിൽ െഹൽ�ർ ത�ികയിൽ നി�ം വർ�റായി
ഉേദ�ാഗകയ�ം ലഭി��തിന് 31/05/2017 തീയതി �ാബല��ിൽ എ�
ഐ.സി.ഡി.എസ്. െ�ാജ�ളിലാണ് സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്;
ജി� തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാരിെ� 30/04/2018 തീയതിയിെല ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ
31/05/2017-െല ലി�് നിലനിൽ�െവ എ� ഐ.സി.ഡി.എസ്. െ�ാജ�
കളിേല�ാണ് �തിയ സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്; ജി� തിരി�്
വിവരം നൽകാേമാ?

സി.എഫ്.ആർ.ഡി.�െട �വർ�നം

5554 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�നംതി� േകാ�ിയിൽ �വർ�ി�െകാ�ിരി�� കൗൺസിൽ േഫാർ �ഡ്
റിസർ�് ആ�് െഡവല�്െമ�് (സി.എഫ്.ആർ.ഡി.)-െന സിവിൽ സൈ�സ്
വ��് ഏെ���വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം റിേ�ാർ�് സർ�ാർ ��ാെക�േ�ാ;

(സി) നിലവിൽ സി.എഫ്.ആർ.ഡി.�െട െക�ിട�ം �ല�ം ആ�െട
ഉടമ�തയിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� ജീവന�ാരാണ് �ിരമാ�ം താൽ�ാലികമാ�ം ഇവിെട
േജാലിെച��െത�് തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

അഗതിമ�ിര�ൾ�ം കന�ാ�ീമഠ�ൾ�ം വാതിൽ�ടി വിതരണം

5555 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
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മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അഗതിമ�ിര�ൾ, കന�ാ�ീമഠ�ൾ �ട�ിയവയിെല താമസ�ാർ�്
െപാ�വിതരണ വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ ഭ��കി�കൾ വാതിൽ�ടിയായി
വിതരണം െച�തിെ� വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിൽ എ� അഗതിമ�ിര�ൾ�ം കന�ാ�ീമഠ�ൾ�ം
ഇ�ര�ിൽ സൗജന�കി�് വിതരണം നട�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതിൽ െഷാർ�ർ മ�ല�ിൽ മാ�ം എ� അഗതിമ�ിര�ൾ�ം
കന�ാ�ീമഠ�ൾ�ം ഇ�ര�ിൽ സൗജന�കി�് വിതരണം നട�ിെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

നീലനിറ�ി�� േറഷൻ കാർഡ് ൈകവശം വ�ിരി�� അനർഹെര കെ��ാൻ
നടപടി

5556 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അനർഹമായി നീലനിറ�ി�� േറഷൻ കാർഡ് ൈകവശം െവ�ിരി��വെര
കെ���തിനായി എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര ഇ�ര�ി�� എ� കാർഡ് ഉടമകെള �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ നി�ം
നീ�ം െച�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�ർ മ�ല�ിെല േറഷൻ കാർ�കൾ

5557 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ാ��തിന് ��ം േശഷ�ം നില�ർ
നിേയാജക മ�ല�ി��ായി�� ആെക േറഷൻ കാർ�ക�െട എ�ം
വിവിധതരം േറഷൻ കാർ�ക�െട തരതിരി�� എ�ം എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ താരതമ��ളിൽ നി�ം ഏ�തരം േറഷൻ കാർ�കളിലാണ് വലിയ
േതാതി�ളള അ�ര��ായി�ളളെത�ം ആയതി�ളള കാരണ��ം
വിശദമാ�ാേമാ; �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ളിൽ ��തൽ േറഷൻകാർ�കൾ
ഉൾെ���ാൻ സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ��ർണ പ�തിയിൽ ഉൾെ�� എ� േറഷൻ കാർ�കളാണ് നില�ർ
നിേയാജക മ�ല�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ; പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നില�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ� െവൽഫയർ േഹാ��കൾ, പ�ിക
വിഭാഗ േഹാ��കൾ �ട�ിയ �ാപന�ൾ�ാണ് നിലവിൽ േറഷൻ
ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ാർ�ാട് മ�ല�ിെല േറഷൻ കാർഡി�ാ� ആദിവാസി ��ംബ�ൾ

5558 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
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വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ാർ�ാട് മ�ല�ിൽ േറഷൻ കാർഡി�ാ� എ� ആദിവാസി
��ംബ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവർ�് േറഷൻ കാർഡ് അ�വദി� നൽ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല േറഷൻ കാർ�കൾ

5559 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ നിലവിൽ എ� േറഷൻ കാർ�കളാ��െത�ം
അവയിൽ അേ��ാദയ അ� േയാജന, �ൻഗണന, �ൻഗണേനതര,
�ൻഗണേനതര സബ്സിഡി എ�ി�െന എ�െയ� തരംതിരി�് പ �ായ�്
അടി�ാന�ി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�ികയിൽ നി�ം നിലവിൽ എ.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിൽെ�� എ�
േറഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിേല�് കാർഡ്
മാ��തി�േവ�ി അേപ� സമർ�ി�ി�െ��ം ഇതിൽ എ�േപർ�്
മാ�ിനൽകിയി�െ��ം പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അർഹരായ ��വൻ അേപ�ക�െട�ം േറഷൻ കാർ�കൾ ബി.പി.എൽ.
വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിനൽ��തി�േവ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േചർ�ല താ��ിെല �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ

5560 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േചർ�ല താ��ിൽ േറഷൻ കാർഡ് �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�്
ഉൾെ����തിനായി എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; ആയതിൽ എ�
അേപ�കൾ തീർ�ാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷൻകടകൾ വഴി ��രി വിതരണം െച�ാൻ നടപടി

5561 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കടകൾ വഴി ഏെതാെ� ഇനം അരിയാണ് വിതരണം
െച��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറഷൻ കടകൾ വഴി ��രി നൽ�� ജി�കൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ േറഷൻ കടകൾ വഴി ��രി വിതരണം െച�ാ�തിെ�
കാരണ�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��രി വിതരണം െച�ാ� ജി�കളിൽ ആയത് നൽ��തിന് നടപടികൾ
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സ�ീകരി�ാേമാ ?

േറഷൻ വിതരണ�ിെല േക�വിഹിതം

5562 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷൻ വിതരണ�ിൽ േക� സർ�ാ�ം സം�ാന സർ�ാ�ം
വഹി�� െചലവ് എ� ശതമാനം വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ഴി� വർഷം സം�ാന�് വിതരണം െച��തിനായി േക� സർ�ാർ
അ�വദി�ി�� േറഷൻ ഉൽ���ൾ ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ ഇന�ം എ�
അള�കളിലാണ് ആ�വദി�െ��ി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(സി) േക� സർ�ാരിൽ നി�ം അ�വദി�ി�� േറഷൻ ഉൽ���ളിൽ എ�
ശതമാനം ഉൽ����െട വിതരണമാണ് നാളി�വെര
�ർ�ിയാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ആയത് ��വനാ�ം വിതരണം െച�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണ�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഇ) നാളി�വെര സം�ാന�ിന് േക� സർ�ാർ അ�വദി�ി�� േറഷൻ
വിഹിത�ിൽ സം�ാന�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�� അള�കളിൽ �റവ്
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഒേരാ ഇന�ി�ം എ� വീതമാണ് �റ��ായി��ത്;
�റ��ായതി�� കാരണ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

അരി�െട�ം േഗാത�ിെ��ം �തിമാസ കണ�്

5563 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ� േശഷം ഓേരാ മാസ�ം േക�ം
സം�ാന�ിന�വദി� അരി�ം േഗാത�ം എ� ടൺ വീതമാണ്; ഇതിൽ എ�
ടൺ വീതം ഏെ���് വിതരണം െച�ക��ായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ീമിൽ ഏെത�ാം നിര�ിലാണ് അരി�ം േഗാത�ം
അ�വദി�െത�ം േക�ം നൽ�� അരി�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ��െത�െനെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അരി�െട�ം േഗാത�ിെ��ം യഥാർ� ആവശ�ം �തിമാസം എ� ടൺ
വീതമാെണ�ം എ�് വില�ാണ് അവ സമാഹരി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ�ൾ�് നൽ�� ചാ�രി�െട അളവ്

5564 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിവിൽ സൈ�സ് േകാർ�േറഷൻ വഴി ഉ�ഭ�ണ�ിനായി വിദ�ാലയ�ൾ�്
നൽ�� ചാ�രിയിൽ �റ��ാ�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഭ��ധാന��ൾ �ത�മായ അളവി�ം ���ി�ം ലഭി�ാതിരി�ാൻ
കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ?

സ�രി�� േറഷൻ കട പ�തി

5565 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലയിൽ േറഷൻ സാധന�ൾ എ�ി� നൽ��തിനായി
�പീകരി� സ�രി�� േറഷൻ കട പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ സർ�ാർ
നിരീ�ി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് �േത�ക നിരീ�ണ സംവിധാനം വ��തല�ിൽ
ഏർെ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തായി ആരംഭി� മാേവലി േ�ാ�ക�ം ��ർ മാർ��ക�ം

5566 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-21 െല സർ�ാർ ��തായി എ� മാേവലി േ�ാ�ക�ം ��ർ മാർ��ക�ം
മാേവലി ��ർ േ�ാ�ക�ം പീ�ിൾസ് ബസാ�ക�ം അ�വദി�ി�െ�� വിവരം
ജി�തിര�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��രി�ർ മ�ല�ിൽ സ�രി�� മാേവലി േ�ാർ

5567 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എവിെടെയാെ�യാണ് സ�രി�� മാേവലി േ�ാർ
അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��രി�ർ മ�ല�ിെല വിലയ പറ�് ദ�ീപ് പ�ായ�ി�ം മ�് തീരേദശ
�ാമ�ൾ�ം �ണ�ദമാ�� തര�ിൽ ഒ� സ�രി�� മാേവലി േ�ാർ
അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല മാേവലി േ�ാ�ക�ം ��ർ മാർ��ക�ം

5568 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� മാേവലി േ�ാ�കൾ �വർ�ി�വ���്;
പ�ായ�് തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; മ�ല�ിൽ എ� ��ർ
മാർ��കൾ �വർ�ി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ മ�ല�ിൽ ഏെത�ി�ം �ല�് ��തായി മാേവലി േ�ാ�കേളാ
സൈ�േകാ ഔ�് െല�കേളാ �ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം മാേവലിേ�ാർ ��ർ മാർ��ായി ഉയർ��തിന്
അ�േയാജ�മാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ��തൽ ��ർമാർ��കൾ
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�ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െന�് സംഭരണം കാര��മമാ�വാൻ നടപടി

5569 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന�് സംഭരണം കാര��മമാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ത�സമയ�് െന�് സംഭരണം നട�ാ�തിനാൽ കർഷകർ നിരവധി
�യാസ�ൾ േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ�ൾ �േഖന െന�് സംഭരണം നട��തിന് ജി�ാതല�ിൽ
സംവിധാനം ഒ��വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�് സംഭരണ പ�തി

5570 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ന�ായവില�് െനൽ�ഷി�ാരിൽനി�ം െന�് േശഖരി�� െന�്
സംഭരണ പ�തി നട�ാ�ിയതി�െട െനൽ�ഷി�ാർ�് എെ��ാം േന��ൾ
ലഭ�മാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; െന�് സംഭരണ പ�തി�െട നിലവിെല
അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ിെ� ഉ�ാദനവർ�നവിന�സരി�് സംഭരണം നട�ാതിരി��ത്
�യാസ�ൾ ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െന�് സംഭരണം

5571 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സെെ�േകാ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ��് പാല�ാട്
ജി�യിൽ നട�ിയ �വർ�നം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിൽ നി�ം സംഭരി�� െന�ിെ� അളവ് എ�യാെണ�ം
എ� േപരിൽ നി�ാണ് സംഭരി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െഷാർ�ർ മ�ല�ിൽ എ� കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി��െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ജി�യിൽ കഴി� പ�് വർഷമായി െന�് സംഭരണ�ിൽ
വർ�ന�േ�ാ; ഓേരാ വർഷ�ം സംഭരി� െന�് എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തകർ� േറാ�കൾ ന�ാ�ാൻ നടപടി

5572 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട അധീനതയി�ളള േറാ�കൾ കാലവർഷം
�ലം തക��തിനാ�ം വിവിധ പ�തികൾ�ായി േറാഡ്
െവ�ിെ�ാളി��തിനാ�ം �ാമീണ േറാ�കളി�െട�� യാ�
�രിത�ർണമാ�� എ� വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േറാ�കൾ �നർനിർ�ി�ാൻ തേ�ശ�ാപന�ൾ�് �േത�കമായ ഒ�
ഫ�് അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മി അക�യർ െച��തിന് സർ�ാർ ഫ�്

5573 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ആ�പ�ികൾ, ��കൾ, �ഷിഭവ�കൾ
�ട�ി ൈകമാറി�ി�ിയ �ാപന��െട വികസന�ിനായി �മി അക�യർ
െച��തിന് സർ�ാർ ഫ�് അ�വദി��ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് േ�ഡിയം, മാർ��കൾ, അറ�ശാലകൾ,
മാലിന� സം�രണ സംവിധാന�ൾ �ട�ിയവ�െട വികസന�ിന് �മി
അക�യർ െചേ��ി വ�� സാഹചര��ിൽ സർ�ാർ ഫ�് അ�വദി�േമാ;
ആയതിന് സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ പ�ികയി�ൾെ�� �രഹിതർ�് വീട് നിർ�ി�ാൻ നടപടി

5574 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ പ�ികയിൽ ഉൾെ�� �രഹിതർ�് വീ�കൾ നിർ�ി�്
നൽ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� അർഹരായ �രഹിതെര �ടി ഉൾെ����
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല ൈലഫ് ഭവന പ�തി

5575 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല എസ്.സി./
എസ്.ടി. വിഭാഗ�ൾ�് നാളി�വെര എ� വീ�കളാണ് അ�വദി�െത�്
പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട നിയമനം
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5576 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഓവർസിയർ, അസി�ൻറ് എ�ിനീയർ
�ട�ിയ സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ത�ികകൾ ഒഴി� കിട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട അഭാവം �ലം നിരവധി പ�തികൾ �ട�ിയ
അവ�യിലായതിനാൽ ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തിനാവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാ��ൽ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം, ��ി�റം, െപാൻമള, എട�ർ
എ�ീ പ�ായ�കളിെല�ം േകാ��ൽ നഗരസഭയിെല�ം ��ി�റം േ�ാ�്
പ�ായ�ിെല�ം ഓവർസിയർ, അസി�ൻറ് എ�ിനീയർ എ�ീ
ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ നിക��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

�ടി��ി�ടം ആശാൻമാ�െട�ം/ആശാ�ിമാ�േട�ം �ാ�് വർ�ന

5577 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ടി��ി�ടം ആശാൻമാ�െട�ം ആശാ�ിമാ�െട�ം �ാ�്
വർ�ി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േ�ാ�് പ�ായ�് െസ��റി�െട നിരീ�ണകാലം

5578 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ�ാ�് പ�ായ�് െസ��റി�െട നിരീ�ണകാലം �ർ�ീകരി���മായി
ബ�െ��് 16.02.2011 െല ജി.ഒ.(പി ) നം. 44/2011/തസ�ഭവ. ന�ർ െ�ഷ�ൽ
�ളിൽ വ��ത വ���തിനായി 16.06.2017-ൽ ഇറ�ിയ ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നം.
112/2017/തസ�ഭവ. ന�ർ ഉ�രവിൽ പിഴവ് സംഭവി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2013-ൽ അ�ൗ�് െട�് ഹയ�ം എം.ഒ.പി. �ം പാ�ായ വ��ി 2019-ൽ
േ�ാ�് പ�ായ�് െസ��റിയായി നിയമിതനായാൽ ടിയാന് നിരീ�ണകാലം
�ർ�ിയാ��തിന് അ�ൗ�് െട�് എ�ിക��ീവ് വിജയിേ���േ�ാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ �ളിൽ വ��ത വ��ി 2017-ൽ ഉ�രവ് ഇറ��തിന് നിയമ
വ��ിെ�േയാ ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�രണ വ��ിെ�േയാ ഉപേദശം
േതടിയി�േ�ാ;

(ഡി) 2018-ന് േശഷം േ�ാ�് പ�ായ�് െസ��റി ത�ികയിൽ �േവശി�വ�െട
നിരീ�ണകാലം �ർ�ിയാ��തി�ളള അേപ�, അ�ൗ�് െട�് ഹയർ,
എം.ഒ.പി. േയാഗ�തകൾ െ�ഷ�ൽ �ൾ ഇറ�ിയതിന് ��് ആർ�ി�ത� എ�
കാരണ�ാൽ നിരസി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�വസായ വാണിജ�ാവശ��ൾ�� െക�ിട�ളിെല വാഹന പാർ�ിംഗ് ഫീസ്
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5579 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 1999-െല േകരള �നിസി�ാലി�ി ബിൽഡിംഗ് �ൾസ്, 2011-െല േകരള പ�ായ�്
ബിൽഡിംഗ് �ൾസ് എ�ിവയിെല വ�വ��കാരം
വാണിജ�ാവശ��ൾ�േവ�ി നിർ�ി�� െക�ിട�ൾ�് വാഹന പാർ�ിംഗ്
സംവിധാനം നിർബ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�കാരം നിർ�ി�� െക�ിട�ളിെല
പാർ�ിംഗ് ഏരിയകളിൽ വാഹന�ളിൽ നി�ം പാർ�ിംഗ് ഫീസ്
ഈടാ�വാൻ ച��ളിൽ വ�വ� െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വാഹന പാർ�ിംഗ് ഫീസ് ഈടാ�� വൻകിട
വ�ാപാര�ാപന��ം മാ�ക�ം സംബ�ി�് സർ�ാരിന് വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ അവ ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) െക.എം.ബി.ആർ., െക.പി.ബി.ആർ. ച��ളിൽ വാഹന പാർ�ിംഗ് ഫീസ്
പിരി�വാൻ പാടി� എ� വ�വ��ടി ഉൾെ���വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാമപ�ായ�കളിൽ േസാ�് െവയ�കൾ ഏേകാപി�ി��തിന് നടപടി

5580 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമപ�ായ�കളിൽ സേ�തം, ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. എ�ീ
ര�് േസാ�് െവയ�കൾ ഉപേയാഗി��തിനാൽ െപാ�ജന�ൾ�് േസവനം
നൽ��തിൽ േനരി�� ��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജന�ൾ�് േനരി�� ��ി��കൾ കണ�ിെല��് ��ത േസാ�് െവയ�കൾ
ഏേകാപി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ിക് നിേരാധന നിയമം ലംഘി��വർെ�തിെര നടപടി

5581 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് 19-െ� വരേവാെട നിേരാധിത �ാ�ി�ിെ� ഉപേയാഗം വർ�ി�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അത് പരിഹരി��തിന് കർശന നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് നിേരാധന നിയമം ലംഘി��വർെ�തിെര ഏെതാെ� തരം
പിഴയാണ് �മ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജനന സർ�ിഫി��ിെല െത�കൾ തി���തിനായി ഓൺൈലൻ അേപ�

5582 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജനന സർ�ിഫി��ിൽ ��ി�െടേയാ ര�ിതാ��െടേയാ േപരി�ം
ഇനിഷ�ലി��ളള ��ിേചർ��കൾ വ���തി�ം െത�കൾ
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തി���തി��ളള നടപടി�മ�ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജനന സർ�ിഫി��ിെല െത�കൾ തി���തിന് ��് ജനി� �ലെ�
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിൽ േനരി�് എ�ി അേപ� സമർ�ിേ��ി
വ��തിനാൽ ര�ിതാ�ൾ േനരിേട�ിവ�� �യാസം പരിഹരി�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജനന സർ�ിഫി��ിെല െത�കൾ തി���തിന് ഓൺൈലൻ ആയി അേപ�
സമർ�ി�ാൻ സാധി�േമാ; ഇെ��ിൽ ആയതി�േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

അൻപത് ൈമേ�ാണിന് താെഴ�� അധിക കവ�ക�െട ഉപേയാഗം

5583 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അൻപത് ൈമേ�ാണിന് താെഴ�� �ാ�ിക് കവ�കൾ നിർ�ി�ാേനാ വി�ന
നട�ാേനാ പാടി� എ� നിയമം നിലനിൽേ� അവ�െട ഉപേയാഗം
വർ�ി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ ��തരമായ മാലിന�����ം ആേരാഗ�����ം ഉ�ാ��തായ
റിേ�ാർ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

�ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക�െട നിേരാധനം

5584 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2020 ജ�വരി ഒ�് �തൽ �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�കൾ നിേരാധിെ��ി�ം
അവ�െട ഉപേയാഗം �ട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�ി�ിെ� ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിനായി കർശന പരിേശാധനകൾ
നട�ാ�േ�ാ; ഉെ��ിൽ പരിേശാധനയിൽ വീ� വ���
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�ിക് നിേരാധനം കർശനമായി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എ.എൽ. നിർ�ി�� ഇല�ിക് ഓേ�ാകൾ

5585 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എ.എൽ. നിർ�ി�� ഇല�ിക് ഓേ�ാകൾ തേ�ശ സ�യംഭരണ
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�ാപന��െട പ�തി �കാരം സബ്സിഡി നൽകി �ണേഭാ�ാ�ൾ�്
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട ���ി�് ആവശ�മായ െമ�ീരിയൽസ് േ�ാ�് െച�ൽ

5586 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�െട ���ി�െട വിവിധ ഘ��ളിൽ ആവശ�മായ
െമ�ീരിയൽസ് േ�ാ�് െച�് റിേ�ാർ�് സമർ�ിേ��തിെ� നടപടി�മ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ േ�ാ�് െച�ാ�� സൗകര�ം പല �ല�ളി�ം ലഭി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; േ�ാ�് റിേ�ാർ�് െച�് ���ി ആരംഭി��തി��
കാലതാമസം കാരണം െപാ�ജന�ൾ��ാ�� �യാസം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ���ി�െട വിവിധ ഘ��ളിെല െലവൽസ് റിേ�ാർ�് െച��ത് വഴി ഈ
�യാസം ഒഴിവാ�ാൻ സാധി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ���ി�് ആവശ�മായ െമ�ീരിയൽസിെ� അള�ം �ണേമ��ം ഉറ�്
വ���തിന് �തന സാേ�തികവിദ�കൾ ഉപേയാഗി��തിന്
പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

അനധി�ത േബാർ�ക�ം നിർ�ാണ��ം നീ�ം െച��തിന് ന  ടപടി

5587 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട അധികാര പരിധിയിൽ വ�� അനധി�ത
േബാർ�ക�ം നിർ�ാണ��ം നീ�ം െച��തിന് വർഷ�ിൽ എ�
തവണയാണ് നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��െത�് പറയാേമാ; 2021 ൽ ഇതിനായി
�േത�ക നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരസ��ിെ� ഭാഗമായി േറാഡ് തട�െ���ി േബാർ�കൾ �ാപി���ം
വഴിേയാര ക�വട�ിെ� ഭാഗമായി േറാഡ് തട�െ���ി �ിരം
നിർ�ാണ�ൾ നട�ിയി���ം േകരള�ിെല ഏെത�ാം പ�ായ�ക�െട
പരിധിയിലാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇവ�െട വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ; ഈ അനധി�ത ���ികൾ നീ�ം െച�് േറാഡ് യാ�
�ഗമമാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അനധി�ത േബാർ�ക�ം നിർ�ാണ��ം നീ�ം െച��തിന് സർ�ാർ 
നൽകിയി�� മാർ�നിർേ�ശ��െട�ം സർ�ല�ക�െട�ം പകർ�കൾ
ലഭ�മാ�േമാ; ഇത് കർശനമായി പാലി�ാൻ ബ�െ��വർ�് ഒരി�ൽ �ടി
കർശന നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ െതാഴിലാളി െസ�്

5588 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െക�ിട നിർ�ാണെ�ാഴിലാളി െസ�ായി െക�ിട ഉടമകളിൽ നി�ം നി�ിത
�ക ഈടാ��േ�ാ; െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� ഏത് ഘ��ിലാണ് �ക
അട��ത് സംബ�ി�് ഉടമകൾ�് അറിയി�് നൽ��ത്; �ക
കണ�ാ���ം ഈടാ���ം എ�കാരമാണ്; ഒേരാ െക�ിട�ി�ം
ഈടാ�� �ക സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� നിയമം പാ�ാ�ിയത് എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;
��ത നിയമം പാ�ാ��തിന് �ൻപ് നിർ�ി� െക�ിട�ൾ�ം ഈ െസ�്
ബാധകമാേണാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ക അട���മായി ബ�െ��് െക�ിട ഉടമകൾ�് േനാ�ീസ്
നൽകിയി�േ�ാ; �ൻ�ർ േനാ�ീസ് നൽകാെത െക�ിട ഉടമകളിൽ നി�് പലിശ
സഹിതം �ടി�ിക ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ിൽ എ��ത�� പലിശയാണ് ഈടാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി��ത്; �ടി�ികയായ ഓേരാ വർഷേ��ം ഈടാ��ത് എ�
ശതമാനം പലിശയാെണ�ം �ടി�ിക�് പിഴപലിശ ഈടാ��േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േകാവിഡ് കാരണം െതാഴിൽ ന�െ��് �രിതമ�ഭവി�� സാധാരണ�ാരായ
ജന�ൾ�് െസ�ം പലിശ�ം ഉടനടി അട�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�്
േനാ�ീസ് നൽകിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എഫ് ) എ�ിൽ ഈ നിയമം സംബ�ി�് അറിവി�ാ�വർ�ം നാളി�വെര ഇ�മായി
ബ�െ�� അറിയി�കൾ ലഭി�ി�ി�ാ�വർ�ം പിഴ �ടാെത �ടി�ിക �ക
അട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�മ െപൻഷന് �ായം െതളിയി��തിനായി ഹാജരാേ�� േരഖകൾ

5589 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ�മ െപൻഷ�കൾ ലഭി��തിന് �ായം െതളിയി��തിനായി നിലവിൽ
എെ��ാം േരഖകൾ ആണ് സ�ീകരി��ത്;

(ബി) �ൾ േരഖകൾ ലഭ�മ�ാ�വർ�് വയ�് െതളിയി��തിനായി എെ��ാം
േരഖകൾ ഹാജരാ�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വയ�് െതളിയി��തിനായി ആധാർ കാർഡ്, േറഷൻ കാർഡ് �ട�ിയവ
പരിഗണി�ാൻ കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� വിേക�ീ�താ��ണ �വർ�ന�ൾ

5590 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ വി േജായി
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� വിേക�ീ�താ��ണ �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തി�ം
കാലികമായി നവീകരി��തി�ം ആവശ�മായ നിയമനിർ�ാണം നട�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ജി�ാ ആ��ണ സമിതികൾ നട�� �വർ�ന�ൾ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വ��ിെ� കാര��മതേയാെട�� �വർ�ന�ൾ ശ�ിെ���കെയ�
ല��ം ൈകവരി��തിന് എെ��ാം ഗേവഷണ പരിപാടികൾ�ാണ് �പം
നൽകിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നഗരാ��ണം, നഗരാധിവാസം, ൈപ�കസംര�ണം, ഗതാഗത സംവിധാനം
എ�ിവ സംബ�ി�് പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

ഇറ�ിേ�ാഴി കടകളിെല മാലിന�സം�രണം

5591 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇറ�ിേ�ാഴി കടകളിെല മാലിന�ം സം�രി��തിന്
നിലവി�� സംവിധാന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിയിറ�ി വിൽ��വർ തെ� മാലിന�ം ശാ�ീയമായി സം�രി�ണെമ�
നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷ�കൾ �നരാരംഭി�ൽ

5592 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�റിംഗ് നട�ാ���ലം ഏെത�ാം സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷ�കളാണ്
തടയെ��ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപൻഷൻ വിതരണ�ം മ�റിം�ം സംബ�ി�് യഥാസമയം അറിയി�്
െകാ���തിൽ വ� വീ��് പരിഹാരം കെ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തിയിെല �തിയ അേപ�കൾ

5593 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയിൽ ��തായി എ� വീ�കൾ�ാണ് അേപ� ലഭി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കൾ�് �ൻഗണന നി�യി��തി�� മാനദ��ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) നിബ�നകൾ��സരി�് �ൻഗണനാ പ�ിക നി�യി�ാൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അ�ിമ പ�ിക എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് കവ�ക�െട വർ�ി� ഉപേയാഗം

5594 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അൻപത് ൈമേ�ാണിന് താെഴ�� �ാ�ിക് കവ�കൾ
നിർ�ി�ാേനാ വി�ന നട�ാേനാ പാടിെ�� നിയമം നിലനിൽെ� അവ�െട
ഉപേയാഗം വർ�ി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ ��തരമായ മാലിന�����ം ആേരാഗ�����ം ഉ�ാ��തായ
റിേ�ാർ�കൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി വ��മാ�േമാ?

ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിൽ ൈലഫ് പ�തി �കാരം നിർ�ി� ഭവന�ൾ

5595 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിെല 8 �ാമപ�ായ�കളിൽ ൈലഫ് പ�തി �കാരം
പ�ികജാതി, മ��െ�ാഴിലാളി, ജനറൽ വിഭാഗ�ളിലായി നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി� ഭവന�ൾ എ�യാണ്; നിർ�ാണം നട�വ�� ഭവന�ൾ
എ�യാണ്; വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവനരഹിത�െട അേപ�കളിൽ പരിഹരി�െ�ടാ� അേപ�ക�െട എ�ം
പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായവ�െട എ� അേപ�കളാണ് പ�ായ�്
അടി�ാന�ിൽ ലഭി�ി��ത്; ��ത വിഷയ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

ലീസ് �മിയിൽ നി��ളള പാറ ഖനനം

5596 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലീസ് �മിയിൽ നി�ളള പാറ ഖനന�ിന് ൈലസൻസ് നൽ��ത്
തേ�ശ�ാപന�ൾ �േഖനയാേണാ; എ�ിൽ നടപടി�മ�ൾ വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട അ�ിമ �ണേഭാ�ലി�്

5597 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) 2020 െല ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട അ�ിമ �ണേഭാ�ലി�് പരിേശാധന
�ർ�ീകരി�് അംഗീകരി�് നൽ��തിന് സർ�ാർ ത�ാറാകാ�തിനാൽ
തേ�ശഭരണ�ാപന�ൾ�് ഭവന നിർ�ാണ പ�തി �േ�ാ� െകാ� േപാകാൻ
കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ ��ത �തിസ�ി പരിഹരി��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല െവളിയേ�ാട് �ാമ പ�ായ�് ൈലഫ് ഭവന നിർമാണ
പ�തി�െട 2020 െല �ണേഭാ� ലി�് അംഗീകരി��തിനായി സർ�ാരിെന
സമീപി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ നടപടി ൈവ��തി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ; അ�ിമ �ണേഭാ�ലി�് അടിയ�രമായി അംഗീകരി�
നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�നിസി�ൽ സർ�ീസിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�� അ�ർ വ��് മാ�ം

5598 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിൽ േജാലി െച�� ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�്
അ�ർ വ��് മാ��ിന് അവസര��േ�ാൾ �നിസി�ൽ സർവീസിെല ലാ�്
േ�ഡ് ജീവന�ാർ�് ഈ ആ��ല�ം ലഭി��ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ എകീ�ത െപാ� സർ�ീസ്

5599 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ ഏകീ�ത െപാ� സർ�ീസ് �പെ��േ�ാൾ �ാമ
പ�ായ�് ജീവന�ാർ�് നഗരസഭയി�ം നഗരസഭയിൽ േജാലി െച��വർ�്
�ാമ വികസന വ��ി�ം �ാൻ�ർ േന�വാൻ കഴി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ െപാ� സർ�ീസി��ിൽ ഉ� എ�ാ വ��കളിെല�ം
ജീവന�ാർ�് പര�രം എ�ാ വ��കളി�ം േജാലി െച�വാ�� സാധ�ത
ഉേ�ാ;

(സി) നിലവിൽ െപാ� സർ�ീസിൽ ഉൾെ�� ഓേരാ വ��കളിേല�ം േജാലി�െട
സ�ഭാവം വ�ത��മായിരിെ� ഏ� രീതിയിലാണ് സമാന ത�ികകെള
ഏേകാപി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിൽ െപാ� സർ�ീസിൽ ഉൾെ�� എ�ാ വ��കളിെല�ം സമാന
ത�ികകെള ഏത് രീതിയിലാണ് വിന�സി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള �ാ�കൾ

5600 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��വാ�ർ മ�ല�ിെല ഏെതാെ� �േദശ�ളിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട
ഭാഗമായി �ാ�് നിർ�ാണ�ിന് �മി കെ��ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;
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(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ �രഹിത, ഭവനരഹിതർ�് �ാ�് നിർ�ി��തിെ�
ഭാഗമായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ പ �ായ�്/നഗരസഭ
അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �രഹിത, ഭവനരഹിതർ�ായി ൈലഫ് മിഷൻ എ� �ാ�കൾ
നിർ�ി�െവ� വിശദവിവരം അറിയി�ാേമാ?

റിസർജ�് വാ�ാ പ�തി

5601 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയാന�ര പാേ�ജ്, 2019-െല േകാവിഡ് പാേ�ജ് എ�ിവ�െട
ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� റിസർജ�് വാ�ാ പ�തി �കാരം ��ംബ�ീ വഴി എ�
�പ�െട വാ�ാ ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാൻ സാധി�; ഈ വാ�കൾ
പലിശരഹിതമാ��തിനായി സർ�ാർ സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല എസ്.സി. ഫ�് വിനിേയാഗം

5602 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാടി മ�ല�ിെല തേ�ശ�ാപന�ളിെല 2020-21 സാ��ിക വർഷെ�
എസ്.സി. ഫ�് വിനിേയാഗം സംബ�ി� വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എസ്.സി. ഫ�് വിനിേയാഗം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല �ീഫാബ് െടേ�ാളജി ഉപേയാഗി�� ഭവന നിർ�ാണം

5603 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ െച�നാട് പ�ായ�ിൽ
�ീഫാബ് െടേ�ാളജി ഉപേയാഗി�� ഭവന സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ ���ി
പാതി വഴിയിൽ നിർ�ിവ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ാജ�് സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�വാ�� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

െവ�ാറ�ട് മ�� മാർ��ിേനാട�ബ�ി�് �ാപി� ബേയാഗ�ാസ് �ാ�്

5604 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം മ�ല�ിൽ െന�നാട് �ാമപ�ായ�ിെല െവ�ാറ�ട് മ��
മാർ��ിേനാട�ബ�ി�ളള ബേയാഗ�ാസ് �ാ�് �ാപി�ത് ഏ�
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ഫ�പേയാഗി�ാെണ�ം ഏ� വർഷമാണ് �ാപി�െത�ം എ� �കയാണ്
ഇതിനായി വിനിേയാഗി�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാ�് എ�നാൾ �വർ�ി�െവ�ം �ാ�ിെ� നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാ�ിെ� നിർ�ാണം സംബ�ി�ം �വർ�നം നിർ�ിയത്
സംബ�ി��� വിശദവിവര�ൾ നൽകാേമാ?

അ�ർ മ�ല�ിെല െെലഫ് പ�തി

5605 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിൽ െെലഫ് പ�തിയിൽ ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ
വ�േശഷം എ� േപർ�് വീട് അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെലഫ് പ�തി ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാ�വർ�് �തിയ അേപ� നൽ�വാൻ
അ�മതി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ േമ�് പദവി

5606 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ േമ�് പദവിയിൽ നിയമി��തി�� േയാഗ�തകൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ ഇവെര
തിരെ����തി�� അധികാരം ആർ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിൽ മ�� പ�ായ�ിെല പ��ാം
വാർഡിൽ േമ�് ത�ികയിൽ �വർ�ി�വ� �ീമതി ഷീബ ബി�വിെന ഈ
പദവിയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടിയാെള ഈ പദവിയിൽ തിരിെ����തിനായി അ�മാലി ബി.ഡി.ഒ.,
പ�ായ�് െസ��റി എ�ിവർ�് നൽകിയ അേപ�യിേ�ൽ എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഈ കാര��ി��
അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

എളവ�ി ഗവൺെമ�് ഹയർ െസ��റി �ളിെ� െക�ിട നിർ�ാണം

5607 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല എളവ�ി ഗവൺെമ�് ഹയർ െസ��റി �ളിെ� െക�ിട
നിർ�ാണ ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�ാെണ�ം കരാർ വ�ത്
എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരാർ �കാരം ���ികൾ �ർ�ീകരിേ��ത് എ�ാെണ�ം എ�
ശതമാനം ���ികൾ ഇ�വെര �ർ�ീകരി�ാനായി എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണ ���ികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാനാകാ�ത്
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എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

തി�വ� മ�ല�ിെല റീബിൽഡ്  േകരള പ�തികൾ

5608 �ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ� മ�ല�ിൽ റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
നട�ിലാ�� ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ അ�വദി� �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

5609 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം ഇരി�ർ
മ�ല�ിൽ അ�വദി� േറാ�ക�െട പ�ിക നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കൾ�് ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം ഏെത�ാം
േറാ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ർ�ീകരി�ാ�� �വ ൃ�ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

5610 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മണ�ർ മ�ല�ിൽ
അ�വദി� ���ികൾ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

��നാട് കാവാലം പ�ായ�ിൽ ൈലഫ് പ�തിയിൽ വീട്

5611 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��നാട് കാവാലം �ാമപ�ായ�ിൽ ചാരി�ി ��് �േഖന വീട് അ�വദി�വർ�്
��ത പ�തി പാതിവഴിയിൽ ഉേപ�ി�തിെന �ടർ�് ൈലഫ് പ�തിയിൽ
വീട് ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇവർ�ം
ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വീട് അ�വദി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ൈലഫ് മിഷന് നൽകിയ പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ��ികമായി വളെര പി�ാ�ം നിൽ�� ഇവെര സഹായി��തിന്
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അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ��ൽ മ�ല�ിെല വ��റ�് എസ്.സി േകാളനിയിെല േറാഡ് നിർ�ാണം

5612 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ��ൽ മ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ിെല വ��റ�് എസ്.സി.
േകാളനി നിവാസികൾ�് െമയിൻ േറാഡിൽ എ�വാൻ േവ�ി മല�റം ജി�ാ
പ�ായ�് ആവി�രി� പ�തി�െട നിലവിെല അവ� അറിയി�േമാ;

(ബി) നഗരസ�യ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ ��ത ���ി�് ��തൽ ഫ�്
അ�വദി�ണെമ�് കാണി�് പ�ായ�് അധി�തർ ഡി.ഡി.പി. �് അയ�
ക�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ; പ�തി അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

മാന�വാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

5613 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാന�വാടി നിേയാജക മ�ല�ിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്
കീഴിെല എ� േറാ�കളാണ് റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
നവീകരി��ത്;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിൽ അ�വദി� പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി

5614 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ നാളി�വെര അ�വദി� പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.
പ�തിക�െട വിശദവിവര�ൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി� േവ�ി ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ നി�ം പ�തി നിർേ�ശ�ൾ
ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

5615 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ നഗരസഭ/�ാമപ�യാ�്
അടി�ാന�ിൽ എ� വീ�കൾ ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നാളി�വെര
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�് ൈകമാറിയി�െ��ം എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം
�േരാഗമി� വ�� എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാ��ർ മ�ല�ിൽ ��ത പ�തി �കാരം വീട് ലഭി�വരിൽ പ�ികജാതി
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വിഭാഗം എ� എ�ം െപാ�വിഭാഗം എ� എ�ം ൈലഫ് പ�തി �കാരം
�രഹിതരായ എ�േപർ�് �മി നൽകിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചാ��ർ മ�ല�ിെല പ�ായ�കളി�ം നഗരസഭയി�ം ൈലഫ് പ�തി
�കാരം നിലവിൽ എ� അേപ�കർ�് വീ�കൾ അ�വദി�വാ�െ��ം ഇനി
പരിഗണി�വാ�� �രഹിത ഭവനരഹിത അേപ�ക�െട എ�ം എ�െയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

�രാ��് സബ്�ഷറി�് സ��മായി െക�ിടം

5616 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �രാ��് സബ്�ഷറി�് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് �രാ��്
�ാമപ�ായ�ിെ� ഉടമ�തയി�� �മി വി�നൽ��തിനായി ഗവൺെമ�ിൽ
െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫയലിേ�ൽ നടപടി സ�ീകരി��തിനായി പ�ായ�് ഡയറ�േറ�ിൽ
സമർ�ി�ി�െ��ി�ം നാളി�വെര�ം �ാമപ�ായ�ിന് അ�മതി
നൽകിയി�ി� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) �രാ��് സബ്�ഷറി�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് �മി വി�
െകാ���തിനായി സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

5617 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �കാരം അ�വദി� വീ�കൾ
എ�െയ�ം അതിൽ �ർ�ീകരി�വ എ�െയ�ം തേ�ശ
�ാപനാടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ർ�ീകരി�ാൻ ബാ�ി�� വീ�ക�െ��ിൽ അവ�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ �ൾ െക�ിട�ൾ�് ഫി�്നസ് സർ�ിഫി��്

5618 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ �ൾ െക�ിട�ൾ�് ഫി�്നസ് സർ�ിഫി��് നൽ��ത് സംബ�ി�്
നിലവിെല മാനദ��െളെ��് വിശദവിവര സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ �ൾ െക�ിട��െട �ർ�ീകരണ സർ�ിഫി��് അേപ�യിൽ
അപാകതകൾ ഉ� പ�ം അവ �മവത്കരി��തിന് സ�ീകരിേ��
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �തിയ �ൾ െക�ിട�ിന് ഫി�്നസ് ലഭി�ാ�തിനാൽ ���ാടി മ�ല�ിെല
ആറേ�ാ�് �ളിെല അധ�ാപകർ�് 10 മാസമായി ശ�ളം ലഭി�ാ� അവ�
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��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയ� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െഷാർ�ർ മ�ല�ിെല േട�് എ േ��് പ�തി

5619 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െഷാർ�ർ മ�ല�ിൽ
�ാപി�ാൻ ഉേ�ശി�� വഴിേയാര വി�മ േക��ൾ എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�വ എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ��േ�ാട് സർ�ജന �ൾ െക�ിട നിർ�ാണം

5620 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-22 വർഷെ� ബജ�ിൽ പാല�ാട് ജി�യിെല ��േ�ാട് പ�ായ�ിെല
സർ�ജന �ളിന് �ഖ�ാപി� �തിയ െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ� നിർ�ാണം
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ആരാധനാലയ�ൾ�് െക�ിടം നിർ�ി�ാ�� അ�മതി

5621 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആരാധനാലയ�ൾ�് െക�ിടം നിർ�ി��തിന് അ�മതി
നൽകാ�� അധികാരം ആർ�ാണ് നൽകിയി��ത്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നടപടികൾ ല�കരി��തിനായി ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�ാർ എെ��ി�ം
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നിലവി�� �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

5622 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ �ണേഭാ�ാ��െട പ�ിക നിലവി�േ�ാ;

(ബി) 2020-ൽ �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തിന് ഓൺൈലനായി അേപ�
�ണി�ി��െവ�ി�ം പ�ിക ഇ�വെര �സി�ീകരി�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െവരിഫിേ�ഷൻ നട��തി�ം പ�ിക �സി�ീകരി��തി�ം നടപടി



87 of 99

സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട തേ�ശേറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

5623 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശേറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി ���ി
�ർ�ീകരി� േറാ�കൾ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം �ർ�ീകരി� ���ിക�െട �ക അ�വദി�്
നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കൽപ� നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. േസാ�് െവയർ

5624 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. േസാ�് െവയർ ആ�ിേ�ഷൻ നിലവിൽ കൽപ�
നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളിൽ
�ാവർ�ികമാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വളാേ�രി സബ് �ഷറി നിർ�ാണം

5625 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ��ൽ നിേയാജകമ�ല�ിെല വളാേ�രി സബ് �ഷറി
നിർ�ാണ�ിനായി �ാമ വികസന വ��ിെ� ൈകവശം ഉ� �മി
ലഭ�മാ�ണെമ� വിഷയ�ിൽ തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��ി�� ഫയലിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) RC3/1564/2019 ന�ർ ഫയലിൽ �ാമ വികസന ക�ീഷണർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) പരിമിതമായ സൗകര��േളാ��ടി വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� ��ത
സബ് �ഷറി� േവ�ി �ലം ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �വർ�ന�ൾ

5626 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം േകാർ�േറഷൻ ഓഫീസിന് എവിെടെയ�ാം േസാണൽ
ഓഫീ�കൾ ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ഓഫീ�കളിലായി ആെക എ� ജീവന�ാർ ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ഓഫീ�കളിെല�ാം ഓഡി�് പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാെയ�ം
എവിെടെയ�ാമാണ് നി�തി പിരിവി�ം കണ�് ��ി�ി�ം �മേ��കൾ
കെ��ിയി��ത് എ�ം െവളിെ���േമാ;
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(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ സാ��ിക �താര�ത ഉറ� വ��ാൻ
സർ�ാർ തല�ിൽ സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �ാ�ിക് മാലിന� നിർമാർജന�ിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ; ഇതിനായി വീ�കളിൽ നി�ം
പണ�ിരിവ് നട��തിന് ആേലാചന�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എഫ് ) ഇതിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ തനത് ഫ�്
ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ാമപ�ായ�് വ��ിൽ �ാർ�്

5627 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�് വ��ിൽ �ാമപ�ായ�കളിെല ജീവന�ാർ�് �ാർ�്
നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാർ �ാമപ�ായ�് ഓഫീസിൽ നി�ം ഡയറ�േറ�്,
െപർേഫാമൻസ് ഓഡി�് വിംഗ്, ജി�ാ ഓഫീ�കൾ �ട�ിയ ഓഫീ�കളിൽ
�ാൻ�ർ ആയി േപാ�േ�ാൾ �ാർ�് ഉപേയാഗി��തിെല സാേ�തിക
��ി��് പരിഹരി��തിനായി ��വൻ ജീവന�ാർ�ം ഏകീ�ത രീതിയിൽ
�ാർ�് നട�ിലാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർ�ീസിൽ ഉൾെ�� �ൻസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷൻ,
നഗരവികസനം, �ാമവികസനം എ�ീ വ��കളിൽ �ാർ�് നിലവി��േ�ാൾ
�ാമപ�ായ�കളിൽ മാ�ം ആയത് നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാരിന് സാ��ിക ബാധ�ത വരാ��ം എ�ാൽ ജീവന�ാർ�്
�ണകര�മാ�� തര�ിൽ �ാമ പ�ായ�കളിൽ �ാർ�് നട�ിലാ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ �ാപന�ളിെല �ൻ ജന �തിനിധികൾ�് െപൻഷൻ

5628 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : 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�ളിെല �ൻ ജന �തിനിധികൾ�്
െപൻഷ�ം ആേരാഗ� �ര� പ�തിക�ം ഏർെ����തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഉപസമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത ഉപസമിതിയിെല
അംഗ�ൾ ആെരാെ�െയ�ം �വർ�നം ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദീകരി�േമാ?

െെവ�ിൻ മ�ല�ിെല എള���ഴ ഗവ. ന� എൽ.പി. �ളിെ� �തിയ െക�ിടം
നിർ�ാണം
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5629 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ികവർഷം നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ
നി�ം 90 ല�ം �പ�് 24.11.2017-ൽ ആർ.ഡി.4-1023/17 ന�ർ ഉ�രവ്
�കാരം ഭരണാ�മതി നൽകിയി�ളള�ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെന നിർ�ാണ
ഏജൻസിയായി നി�യി�ി�ളള�മായ െെവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിെല
എള���ഴ ഗവ. ന� എൽ.പി. �ളിെ� �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിൽ
േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാൻ സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി�െട കാലാവധി എ�ാണ്
അവസാനി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലാവധി അവസാനി�ി�െ��ിൽ ഭരണാ�മതി ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

നില�ർ മ�ല�ിെല എട�ര െെബ�ാസ് നിർ�ാണം

5630 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ മ�ല�ിെല എട�ര െെബ�ാസ് നിർ�ാണ�ിന് എട�ര �ാമ
പ�ായ�ിെ� ആ�ി രജി�റി�ളള ചില േറാ�ക�െട ഭാഗ�ൾ
െപാ�മരാമ�് വ��ിന് വി�് നൽകിയി�േ�ാ; ഈ ഭാഗ�ൾ
െെകമാറണെമ�് െപാ�മരാമ�് വ��് എട�ര �ാമപ�ായ�ിന് ക�്
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ക�ിെ� പകർ�ം എട�ര �ാമപ�ായ�ിൽ
ക�് ലഭി� തീയതി�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എട�ര െെബ�ാസ് നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് �ാമപ�ായ�്
ഭരണസമിതി േയാഗ�ിെ� തീ�മാന��െട പകർ�ക�ം �ാമപ�ായ�്
െസ��റി െപാ�മരാമ�് വ��ിന് നൽകിയ ക�ക�െട�ം മ�പടിക�െട�ം
പകർ�ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അെെലൻെമ�് നി�യി��തി�ം മാ��തി�ം
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അധികാര�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് നി�യി�� അെെലൻെമ�കൾ സ�കാര�
താൽപര�ാധി�ിതമാെണ�് ഏ�മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ്
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് കെ��ാനാ�ക; ഇ�രം
പരിേശാധനകൾ�ായി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് മാർ�നിർേ�ശ�േളാ
ച��േളാ �പീകരി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എട�ര െെബ�ാ�മായി ബ�െ�� നിലവി�ളള അെെലൻെമ�ിൽ
വാസ�ഹ��ം കിണ�ം ശൗചാലയ��ം ന�െ��െമ�് കാണി�് എട�ര
�ാമപ�ായ�ിൽ ആ�െടെയ�ി�ം സ�ട ഹർജികൾ ലഭി�ി�േ�ാ;
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ഉെ��ിൽ നാളി�വെര ലഭി� സ�ട ഹർജിക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
േമൽ സ�ട ഹർജികളിൽ �ാമ പ�ായ�് സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(എഫ് ) െപാ�താൽപര��ളള എട�ര െെബ�ാസ് േപാ�ളള വിഷയ�ളിൽ അധികാര
പരിധിയിൽ വരാ� കാരണ�ൾ ��ി�ാ�ി െപാ�മരാമ�് വ��ിന്
�ലം വി�് നൽ��ത് മനഃ�ർ�ം താമസി�ി�� തര�ിൽ ക�ക�ം
മ�പടിക�ം നൽ��തായി ആേരാപി�െ��� എട�ര �ാമപ�ായ�്
െസ��റി�െട നടപടി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അേന�ഷണം
നട�േമാ?

ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ിനായി ജനകീയ സമിതികൾ

5631 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട േന�ത��ിൽ ജനകീയ സമിതികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ജനകീയ സമിതിക�െട�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട�ം േന�ത��ിൽ ഏെതാെ� നദിക�ം നീർ�ാ�ക�മാണ്
�ന��ീവി�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാമ പ�ായ�കളിെല �ാേയാഗികമ�ാ� നിർേ�ശ�ൾ

5632 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമ പ�ായ�കളിൽ �ാേയാഗികമ�ാ� നിർേ�ശ�ൾ പ�ായ�്
അഡീഷണൽ ഡയറ�ർ നൽ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�ൻ ജീവന�ാ�െട േപരിൽ കഠിന നടപടികൾ
സ�ീകരി��െവ�യാേ�പം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) പ�ായ�കളിൽ ഏെത�ി�ം കാര�ം നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ സമയം
നൽകാെത ജീവന�ാെര സ�ർ��ിലാ��ത് തട�വാൻ സ�ീകരി��
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ായ�് ജീവന�ാർ േഫാൺ ��് റി�ി��ിൽ എ��ണെമ� പ�ായ�്
അഡീഷണൽ ഡയറ��െട ഉ�രവ് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ജന�തിനിധികൾ
ഉൾെ�െട��വർ േഫാൺ വിളി�ാൽ ഈ ഉേദ�ാഗ�ൻ േഫാൺ
എ��ാറിെ�� ആേ�പം അേന�ഷി�േമാ; ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�ാർ നയം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ഉേദ�ാഗ�ൻ ഫയ�കൾ വ�് താമസി�ി���ം �ടർ�യായി ഓഫീസ്
വി�് നിൽ���മായ ആേരാപണം അേന�ഷി�് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�കളിൽ തനത് ഫ�് വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

5633 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തനത് ഫ�് �റ�� പ�ായ�കളിൽ ��ത ഫ�് വർ�ി�ി��തി��
പരിപാടികെള�റി�് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) തനത് ഫ�് �റ�� പ�ായ�കളിൽ ആയത് വർ�ി�ി��തി��
പരിപാടികൾ ആ��ണം െച�് പ�ായ�കെള സ�യം
പര�ാ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

ബേയാെമ�ിക് മ�റിംഗ്

5634 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഏെത�ാം സാ�ഹികേ�മ െപൻഷ�കൾ എ� േപർ�് ലഭി�ാ�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ബേയാെമ�ിക് മ�റിംഗ് അടിയ�രമായി നട�ി അർഹതെ��
എ�ാേപർ�ം �ടി�ികയട��ളള െപൻഷൻ ലഭ�മാ�ാൻ എ�് നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�മ െപൻഷൻ വിതരണ�ിൽ വ�� കാലതാമസം പരിഹരി��തിനായി
സത�ര നടപടികൾ ൈകെകാ�േമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട ആ�ികൾ ഡിജിൈ�സ് െച��തിന് നടപടി

5635 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ�ാൺ സർേ� ഉൾെ�െട�� സംവിധാന�ൾ �േയാജനെ���ി തേ�ശ
�ാപന��െട ആ�ികൾ ഡിജിൈ�സ് െച��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; ആ�ികൾ ഡിജിൈ�സ് െച��ത്
�കാരം എെ�ാെ� �േയാജന�ൾ ആണ് ലഭി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;
ഡിജിൈ�സ് െച� ആ�ികൾ യഥാസമയം അപ്േഡ�് െച��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികൾ ആണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ എ� തേ�ശ �ാപന�ൾ ആ�ികൾ ഡിജിൈ�സ് െച��തിന്
പ�തികൾ ആവി�രി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�ികൾ ഡിജിൈ�സ് െച��തിന് ഏെതാെ� സർ�ാർ അംഗീ�ത
ഏജൻസികൾ ആണ് നിലവി��െത�് വിശദവിവര�ൾ സഹിതം
അറിയി�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ൈലഫ് ഭവന പ�തി

5636 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം നാളി�വെര ���ി
�ർ�ീകരി�് നൽകിയ വീ�കൾ എ�െയ�് പ�ായ�് അടി�ാന�ി��
കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല വിവിധ ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ

5637 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല വിവിധ ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ
സമയബ�ിതമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച��തിൽ കാലതാമസം
േനരി�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാമ പ�ായ�കളിെല അസി��് െസ��റി ത�ികകൾ

5638 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ സം�ാനെ� �ാമ പ�ായ�കളിൽ എ� അസി��് െസ��റി
ത�ികകൾ ആ��ത്; അസി��് െസ��റി ത�ികകൾ ഇ�ാ�
പ�ായ�കളിൽ എ�െകാ�ാണ് ��ത ത�ികകൾ ��ി�ാ�ത്;

(ബി) പ�ായ�് വ��ിൽ െഹഡ് �ർ�് �നിയർ ���് അ�പാതം
എ�യാണ്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാരിന് യാെതാ� അധിക സാ��ിക ബാധ�ത�ം ഇ�ാെത
പ�ായ�കളിെല െഹഡ് �ർ�് ത�ിക �നിയർ ���ായി
മാ�ാ��താെണ�ിരിെ� നാളി�വെര ഇ�സംബ�ി�് ഒ� തീ�മാനം
ഉ�ാകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�് �റി�ൽ ത�ിക�് ഒ� �നിയർ ���് എ� അ�പാതം
നിലനിൽെ�, അ�് �റി�ൽ ത�ികയിൽ ��ത�� പ�ായ�കളിൽ
��ത അ�പാതം പാലി�ാെത വ��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
പരിേശാധി�േമാ; അ��ലമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസി��് എ�ിനീയർമാ�െട ഒഴി�കൾ

5639 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ അസി��് എ�ിനീയർമാ�െട
എ� ഒഴി�ക��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�് വഴി ഈ ഒഴി�കൾ നിക��തി�� നടപടികൾ
ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അസി��് എ�ിനീയർമാെര കരാർ
അടി�ാന�ിൽ നിയമി�ാ�� ഉ�രവ് നിലനിൽ��േ�ാ; ��ത
ഉ�രവിെല േവതന വ�വ�കൾ പരി�രി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഉ�ര�കളിെല നിബ�നകൾ �കാരം നിയമി�� അസി��്
എ�ിനീയർമാർ�് നിർ�ഹണ �മതല ഏെ���ാൻ സാധി�ാ� അവ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇവെര കരാർ അടി�ാന�ിൽ നിയമി��തിന്
എെ��ി�ം തട��ൾ ഉേ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?
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തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ഓവർസിയർമാ�െട ത�ികകൾ

5640 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിൽ ഓവർസിയർമാ�െട ത�ികകൾ ഒഴി�
കിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാേ�തിക വിഭാഗ�ിൽെ�� ഓവർസിയർമാ�െട േസവനം പ�തി
നിർ�ഹണ�ിന് അത���ാേപ�ിതമായിരിെ�, ഒഴി�� ��വൻ
ത�ികകളി�ം നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല അസി��് എ�ിനീയർമാ�െട ഒഴി�കൾ

5641 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ വ��ിന് കീഴിൽ അസി��് എ�ിനീയർമാ�െട എ�
ത�ികകൾ ഒഴി��്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�� ത�ികകളിൽ നിയമനം നട��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

എൽ.ഡി ൈട�ി�് ത�ിക ��ി�ൽ

5642 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�കളിൽ എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക ��ി�ണെമ�� പ�ായ�്
ഡയറ��െട ശിപാർശയിൽ നടപടി ൈകെ�ാ�ണെമ� േകരള
അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� 10.09.2021 െല ഒ.എ.(ഇ.െക.എം) 1115/2021
വിധിന�ായ�ിെല നിർേ�ശ�ിേ�ൽ എെ��ി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക�െട േപര് എൽ.ഡി. ക���ർ അസി��് എ�്
ആ�ണെമ� പ�ാം ശ�ള ക�ീഷെ� ശിപാർശ നട�ാ�ാൻ ഇ�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�ാര��ിൽ കാലതാമസം
േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

നഗരസഭകളിെല അ�ൗ��് ത�ിക

5643 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�കളിേലതിന് സമാനമായി നഗരസഭകളിൽ അ�ൗ��് ത�ിക
��ി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നഗരസഭകളിൽ അ�ൗ��് ത�ിക ഇ�ാ�തിനാൽ എ.എഫ്.എസ്.,
ധനവിനിേയാഗ കണ�കൾ എ�ിവ ത�ാറാ��തിൽ �യാസം
േനരി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;



94 of 99

(സി) എ.എഫ്.എസ്., ഡബിൾ എൻ�ി അ�ൗ�ിംഗ് എ�ിവ ൈകകാര�ം
െച��തിന് ഏെത�ാം നഗരസഭകളിലാണ് �റേമ നി�� വിദ��െട
േസവനം ഉപേയാഗെ����െത� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ഒഴി�ളള ത�ികകൾ

5644 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല �ാമ പ�ായ�കളി�ം, േ�ാ�്, ജി�ാ
പ�ായ�കളി�ം നഗരസഭകളി�ം വിവിധ ത�ികകളിലായി എ� ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിൽ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�വ എ�െയ�ം
താ�ാലികമായി നിക�ിയ ഒഴി�കൾ എ�െയ��ളള വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എൻജിനീയറിംങ് വിഭാഗ�ിലായി ജി�യിൽ ഏെതാെ� ത�ികകളിൽ
ഒഴി�കൾ നിലനിൽ��െ��ം ഈ ഒഴി�കൾ എ�് �തലാണ് നിലവിൽ
വ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തിക�െട ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

5645 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈകവശ�ല�ം താമസ�ല�ം വ�ത�� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�േദശ�ളിലായതിനാൽ െതാഴി�റ�് പ�തിക�െട ആ��ല��ൾ
ലഭി�ാ�ത് കാരണം കർഷകർ േനരി�� �യാസ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാരണ�ളാൽ മ�്, ജല സംര�ണ �വർ�ന�ൾ ഉേ�ശി�
രീതിയിൽ �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി��ിെ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന:നിർ�ാണം

5646 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിൽ കന� മഴെയ�ടർ��ായ മ�ിടി�ിലി�ം
ഉ�ൾെപാ�ലി�ം െവ��ാ�ിലി�ം തകർ� �ാമീണ േറാ�ക�െട കണെ���്
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തകർ� �ാമീണ േറാ�കൾ അടിയ�ിരമായി �ന:നിർ�ി��തിനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ധാൻ മ�ി �ാമ സഡക് േയാജന പ�തി �കാരം ആല�ഴ ജി�യിൽ േറാഡ്
നിർ�ാണം
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5647 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ധാൻ മ�ി �ാമ സഡക് േയാജന പ�തി �കാരം 2020-21 വർഷ�ിൽ
ആല�ഴ ജി�യിൽ എ� കിേലാമീ�ർ േറാഡി�ളള ഡി.പി.ആർ.
ത�ാറാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം 2018-19 �തൽ ആല�ഴ ജി�യിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�
േറാ�ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

കില-�െട പരിശീലന പാഠ�പ�തി

5648 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അധികാര വിേക�ീ�ത ഭരണം സാർ�കമാ��തിെ�
ഭാഗമായി ജന�തിനിധികൾ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം സമ� പരിശീലനം
നൽ��തിനായി സർ�ാർ തല�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേക�ീ�ത ഭരണ പരിശീലന േക�മായ കില-�െട പരിശീലന
പാഠ�പ�തി�െട അടി�ാന ഘടക��ം പാഠ�പ�തി�െട �പീകരണ
��ിയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�് വികസന വ��ക�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� പരിശീലന �ാപന��െട
പാഠ�പ�തി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പാഠ�പ�തി�ം ത�ി��
ഏേകാപനം സാധ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കില �് റീജിയണൽ െസ�ർ

5649 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കില-�് ��ർ �ടാെത മെ�വിെടെയ�ി�ം െസ�ർ നിലവി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ടി �ാപന�ിന് റീജിയണൽ െസ��കൾ ആരംഭി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ിൻകര താ��ിൽ റീജിയണൽ െസ�ർ �ാപി�ാനായി �ലം
ഏെ����തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മലബാർ േമഖലയിൽ ഒ� െസ�ർ �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മയ�മ��് ഉപേയാഗി��വ�െട എ��ി�� �മാതീതമായ വർ�നവ്

5650 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് മയ�മ��് ഉപേയാഗി��വ�െട എ�ം സംബ�ി�്
സർ�ാർ േശഖരി� കണ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് കഴി� ഒ� വർഷ�ിൽ മയ�മ��് പിടിെ����മായി
ബ�െ�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; �ൻവർഷേ��ാൾ ഇതിെ� േതാത്
എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം വർ�ി� വ�� സാഹചര��ിൽ
ഇ� തട��തിനായി �േത�കമായി സർ�ാർ പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�
സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ം, വിപണന�ം തട��തിനായി
നിലവിെല സംവിധാനം അപര�ാ�മാെണ�തിനാൽ ��തൽ കാര��മമായ
നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനായി സർ�ാർ പ�തികൾ ത�ാറാ��േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വനിതാ സിവിൽ എെെ�സ് ഓഫീസർ ത�ിക

5651 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി സംബ�മായ േക�ക�െട എ�ം വർ�ി�് വ�� സാഹചര��ിൽ
എെെ�സ് േസന�െട സംഖ�ാബലം ���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
െെകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ബി) സിവിൽ എെെ�സ് ഓഫീസർ ത�ികക�െട എ� ശതമാനമാണ്
വനിതകൾ�ായി നീ�ി വ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എെെ�സ് വ��ിൽ സിവിൽ എെെ�സ് ഓഫീസർ, വനിതാ സിവിൽ എെെ�സ്
ഓഫീസർ ത�ികകളിെല അ�വദി�െ�� അംഗബലം എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനിതാ സിവിൽ എെെ�സ് ഓഫീസർ ത�ിക ��ി���മായി ബ�െ��
F1/153/2021/TD ന�ർ ഫയലിേ�ൽ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

���ാട് എൈ�സ് ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് നടപടി

5652 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആദിവാസി, േതാ�ം, മലേയാര �ാമ�ൾ ഉൾെ��� വര�ര�ി�ി, മ��ർ,
��ർ ഉൾെ�െട ഏഴ് പ�ായ�ക�ളള ���ാട് ഒ� എൈ�സ് ഓഫീസ്
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ബി.സി. ജീവന�ാർ�് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ�ാൻസ്

5653 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിൽ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ�ാൻസ്
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�ന:�ാപി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ബി.സി. യിൽ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ�ാൻസ് �ന:�ാപി��തിൽ
സാേ�തിക ���ൾ നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ബി.സി. യിെല ജീവന�ാർ�് നിലവി�� കാഷ�ൽ ലീവ്, സി�് ലീവ്
(sick leave) എ�ിവ�് പകരം ആക�ികാവധി, അർ�േവതന അവധി എ�ിവ
നട�ാ��തിന് നിയമതട��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി�് മ�്
വ��കളിേല�േപാെല ലീവ് പാേ�ൺ നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിേദശ മദ�ം ചി�് ��ികളിൽ ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

5654 �ീ സി എ�് ���
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ൻ നിർ�ിത വിേദശ മദ�ം ചി�് ��ികളിൽ ലഭ�മാ�ണെമ� ബിവേറജസ്
േകാർ�േറഷെ� നിർേ�ശം മ�് ക�നികൾ നട�ാ��ിെ�� വിവരം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാവിയിെല �ാ�ി�് നിേരാധനം ��ിൽ��് വിേദശമദ�ം ചി�് ��ിയിേല�്
മാ�വാൻ േവ� നിർേ�ശം നൽ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷൻ കഴി� സാ��ിക വർഷം എ� �പ�െട
മദ�മാണ് വി�ഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��റ െപ��ഴ ബിവേറജസ് ഔ�് െല�്

5655 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജനവാസ േക��ളിൽ �വർ�ി�� ബിവേറജസ്
ഔ�് െല�കൾ �ലം െപാ�ജനം േനരി�� ��ി��കെള �റി�ളള പരാതികൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ പരാതി പരിഹരി��തിന് േവ�ി
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന�ൾ�ം സമീപവാസികൾ�ം ��ി��് ഉ�ാകാ� വിധം �േത�ക
പാർ�ിംഗ് ഏരിയ �മീകരി�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ്, ��റ
നിേയാജകമ�ല�ിെല െപ��ഴയിൽ �വർ�ി�� ബിവേറജസ് ഔ�്
െല�ിൽ പാലി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത ഉ�രവ്
പാലി�ി�ി�ാെയ�ിൽ ആയത് പാലി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� ��റ െപ��ഴ ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ിന് �റ� വശ�ളള
ക�ം�റം പ�ികജാതി േകാളിനിയിൽ നി�ം മതിയായ �രപരിധി അള�ണെമ�
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നിർേ�ശം, പരാതി�ാ�െട സാ�ിധ��ിലാേണാ എൈ�സ് അധി�തർ
നിർ�ഹി�ി�ിള�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിർേ�ശം പാലി�ി�ിെ��ിൽ പരാതി�ാ�െട സാ�ിധ��ിൽ �രപരിധി
അള��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മദ� നിേരാധനം

5656 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് റിേ�ാർ�് െച�� �ിമിനൽ േക�ക�െട�ം വർ�ി�വ��
േറാഡപകട��െട�ം കാരണം മദ�പാനമാെണ� റിേ�ാർ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് സാമാധാന അ�രീ�ം നിലനിർ��തി�ം െപാ�ജന��െട
ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�ം മദ� നിേരാധനം സഹായകരമാ�െമ�്
ക���േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ മദ� നിേരാധനം ഏർെ���ാതിരി��തി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ?

മയ�മ��് വ�ാപനം തടയാൻ െ�ഷ�ൽ ൈ�വ്

5657 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മയ�മ��് വ�ാപനം തടയാൻ െ�ഷ�ൽ ൈ�വ് പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഭരണതല�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വർ�ി�വ�� മയ�മ��് ഉപേയാഗം തട��തിനായി എെ��ാം
േബാധവൽ�രണ പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി എൈ�സ് സർ�ിൾ ഓഫീസ്

5658 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാല�ടി എൈ�സ് സർ�ിൾ ഓഫീസ് �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഇെ��ിൽ നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി �ലം കെ��ിയി�േ�ാ ഉെ��ിൽ എവിെടെയ�്
െവളിെ���േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 26-10-2021
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)].


