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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 4, തി�ൾ

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--381]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 1 �തൽ 142 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 143 �തൽ 255 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 256 �തൽ 307 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 308 �തൽ 381 വെര

മതസൗഹാർ�ം തകർ�� നടപടി

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

(എ) നാർേ�ാ�ിക് ജിഹാദ് സംവാദം ഉയർ�ി സ�ദായ�ൾ�ിടയിൽ സംഘർഷം
ഉ�ാ�ി മതസൗഹാർ�ം തകർ�� നിലയിൽ സ�ദായ �ർ��ം സംഘർഷ�ം
��ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ സർ�ാർ ൈകെ�ാ� നടപടികൾ
വ��മാ� േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സ�ദായ േനതാ�ൻമാ�െട ഒ� േയാഗം വിളി�് ��
പരിഹാര�ിന് �ൻൈകെയ��ാൻ സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ?

സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�� പ�തികൾ

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

(എ) സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�� പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

സാ��ിക സംവരണ�ിന് അർഹത�ളള �േ�ാ� സ�ദായ��െട പ�ിക

3 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സാ��ിക സംവരണ�ിന് അർഹത�ളള �േ�ാ� സ�ദായ��െട പ�ിക
സർ�ാർ വി�ാപനം െച�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത പ�ികയിൽ ഉൾെ��� സ�ദായ��െട വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക-െറയിൽ പ�തി�ായി �ലം ഏെ���� നടപടികൾ

4 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക-െറയിൽ പ�തി�ായി �ലം ഏെ���� നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി ഏെ���ാൻ ഉേ�ശി�� �ല�ളിൽ �ഷി�മി
ഉൾെ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈജവൈവവിധ���െട കലവറയായ �മി ഏെ�����വഴി പാരി�ിതിക
നാശം ഉ�ാ�െമ� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി സം�ാന�ിന് വൻ സാ��ിക ബാധ�ത വ����ം
അതിന��തമായി സാധാരണ ജനവിഭാഗ�ിന് �േയാജനമി�ാ��ം
പരി�ിതിെയ നശി�ി���ം സം�ാനെ� െവ�ി �റി���മാെണ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പ�തി�് പകരം നിലവിെല
െറയിൽപാതകൾ നവീകരി��തി�ം ���ിയ െചലവിൽ വിമാന
സർവീ�കൾ ആരംഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ിഫി��കൾ�് പകരം സത�വാ�്�ലം

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

(എ) സർ�ാർ േജാലികൾ�ം പരീ�കൾ�ം മ� േസവന�ൾ�ം
അേപ�ി�േ�ാൾ സർ�ിഫി��് ആവശ�െ���തി� പകരം സത�വാങ്�ലം
ആവശ�െ���തിന് സർ�ാർ തീ�മാനി�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ എ�് �തൽ�ാണ് ഇത് നട�ാ�ക; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�മായി ഉ�ര�കെളെ��ി�ം �റെ��വി�ക��ാേയാ; എ�ിൽ
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�ഹ�നീതിയിലധി�ിതമായ വികസനം

6 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െകാവിഡ് �തിസ�ി ��ി� �ർഘട സാഹചര��ിൽ അധികാര�ിേലറിയ
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ഈ സർ�ാർ എ�ാവെര�ം ഉൾേ�ർ�� സാ�ഹ�നീതിയിലധി�ിതമായ
വികസന�ിന് �ാരംഭം �റി��തിന് �ഖ�ാപി� ��ദിന പരിപാടികൾ
ല��ം സഫലീകരി��തിൽ വിജയി�തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജന��െട േ�മ, വികസനാവശ��ൾ സമയബ�ിതമാ�ം ആ��ിതമാ�ം
നിറേവ��തിന് �ട�ം �റി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നവ േകരള നിർ�ിതിെയ� ല���ിൽ എ�ാവെര�ം ഭാഗഭാഗാ��തിന്
ആവി�രി�ി�ളള ��ധാന പരിപാടികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

ഫയൽ ത�ക�െട എ�ം

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

(എ) ഫയ�കളിൽ തീ�മാനെമ���തിൽ നിലവി�� ത�ക�െട എ�ം
�റ�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

വ��കൾ ത�ി�� തർ�ം കാരണം �ട�ിയ പ�തികൾ

8 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് സർ�ാർ വ��കൾ, െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ൾ, േകാർ�േറഷ�കൾ, േബാർ�കൾ, സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ
എ�ിവ ത�ി�� തർ�ം കാരണം പ�തികൾ �ട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ പ�തികൾ �ട�ിയത് കാരണം സം�ാന�ി��ായ
സാ��ിക ന�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� തർ��ൾ സംബ�ി� േകാടതി േക�കൾ ൈകകാര�ം െച�
വകയിൽ സർ�ാരി��ായ സാ��ിക ബാധ�ത എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� തർ��ൾ പരിഹരി��തിന് നിലവി�� ഉേദ�ാഗ�
സംവിധാനെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ സംവിധാനം
കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ �റ�ാൻ അ�മതി

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

(എ) േകാവിഡ് �തിസ�ി �ലം സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല വലിയ
�രിതമ�ഭവി�� സാഹചര��ിൽ എൻ�ൻസ് േകാ�ിംഗ് െസ��കൾ
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ഉൾെ�െട�� സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ �റ� �വർ�ി�ി�ാൻ
അ�മതി നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാലാവധി അവസാനി� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�കൾ

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

(എ) 2021 ആഗ�ിൽ കാലാവധി അവസാനി�് റ�ായ പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�കൾ
ഏെത�ാെമ�ം ത�ികക�െട േപ�ം കാ�ഗറി ന��ം സഹിത�� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2021 ആഗ�ിൽ റ�ായ പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�കളിൽ ഉൾെ�� ഏെത�ാം
ത�ികകൾ�ാണ് �തിയ വി�ാപനം �റെ��വി�് നിയമന നടപടികൾ
ഇതിനകം ആരംഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; അത് സംബ�ി� വ��മായ
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവിൽ റ�ായ പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�കളിൽ ഏെത�ാം
ത�ികകൾ�ാണ് ഇനി �തിയ വി�ാപനം �റെ��വി�് നിയമന നടപടികൾ
ആരംഭി�ാ��െത�് പറയാേമാ; വ��മായ വിവരം ലഭ�ാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമന�ൾ�് െ�ഷ�ൽ �ൾ േഭദഗതി

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

(എ) പി.എസ്.സി.-�് നിയമന�ൾ വി� നൽകിയി�ം െ�ഷ�ൽ �ൾ േഭദഗതി
െച��തിെല കാലതാമസം കാരണം ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ/അർ�സർ�ാർ/
േബാർഡ്/ക�നി �ാപന�ളിെല നിയമന�ളാണ് പി.എസ്.സി. �േഖന
ഇേ�ാ�ം നിക�ാൻ സാധി�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല നിയമന�ൾ എെത�ാം തീയതികളിലാണ്
പി.എസ്.സി.-�് വി�െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ �ൾ േഭദഗതി�് നിലവിൽ  സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�ൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ  പി.എസ്.സി.-�് വി� നൽകിയ നിയമന�ളിൽ വർഷ�ൾ�് േശഷ�ം
െ�ഷ�ൽ �ൾ േഭദഗതി�് അന�മായ കാലതാമസ��ാ�� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

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

(എ) ഫയ�കൾ എ���ിൽ തീർ�ാ��തി�ം ഓഫീസിെല�ാെത�െ�
ജന�ൾ�് േസവനം ലഭ�മാ��തി�മായി സം�ാനെ� എ�ാ വ��ക�ം
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ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിേല�് മാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ� വ��കളാണ് ഇേ�ാൾ ഇ- ഓഫീസ് സംവിധാന�ിേല�്
മാ�ിയി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിയമനം, �ലം മാ�ം ഉൾെ�െട��വ ൈകകാര�ം െച�� എ�ാ�ിെ��്
േസാെ��യർ നട�ിലാ�ാൻ സർ�ാർ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

േകാവിഡ് സാഹചര��ിെല ഓഫീസ് �വർ�നം

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

(എ) േകാവിഡ് സാഹചര��ിൽ ഓഫീസ് �വർ�ന�ിൽ വ� �മീകരണം�ലം
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭിേ�� േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിന് കാലതാമസം
േനരി��േ�ാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളിെല ഫയ�കൾ തീർ�ാ��തിന് ജി�ാതല�ിൽ
അദാല�കൾ നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) റവന�, �ഷി, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിെല അേപ�കൾ
തീർ�ാ��തിന് �േത�ക കർ� പ�തി ത�ാറാ�േമാ?

മേ�ശ�രം താ��ിൽ സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ

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

(എ) േകരള�ിൽ എ� താ��കൾ ഉെ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ താ��് പരിധിയി��� താ��്തല സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ, സർ�ാർ
�ാപന�ൾ ഏെതാെ� ആെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മേ�ശ�രം താ��് പരിധിയിൽ ��തായി �ട��തിന് പരിഗണനയി��
സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ, �ാപന�ൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വ��കൾ ത�ി�ളള ഏേകാപനം

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

(എ) വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപന�റ��ലം വ��കൾ ത�ിൽ നിയമ നടപടി
വെരെയ���ം േകാടതി വ�വഹാര���ാ���ം സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഈ �വണത തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി�ളളത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �വർ�ന�ൾ പരിേശാധി�് സർ�ാർ നയ�ൾെ�തിെര
�വർ�ി�� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം
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െചലവാ�� �ക അവരിൽ നി�ം ഈടാ����ൾെ�െട എ�്
നടപടികളാണ് ല��മി��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാരി� കീഴിെല ഒ� വ��് മെ�ാ� വ��ിെനതിെര നിയമനടപടി
സ�ീകരി��തിന് വില�് ഏർെ����തി�ം വ��കൾ ത�ിൽ ചർ�കൾ
നട�ി പരിഹാരം കാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പി. എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െചേ�� ഒഴി�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ, അർ� സർ�ാർ, െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ എ�
േപർ താൽകാലികം, ദിവസ േവതന അടി�ാന�ിൽ േജാലി െച���്;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിൽ പി.എസ്.സി. �ഖാ�രം നിയമനം നടേ��
ത�ികയിൽ എ� േപർ താൽ�ാലികം, ദിവസ േവതന അടി�ാന�ിൽ
േജാലി െച��െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െചേ�� ഒഴി�കൾ എ��ം െപെ��് റിേ�ാർ�്
െച�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െപൻഷൻ �ായപരിധി

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

(എ) സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ �ായപരിധി വർ�ി�ി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; െപൻഷൻ�ായം വർ�ി�ി�േ�ാൾ നിലവിെല പി.എസ്.സി.
റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ��വർ�് എ�കാരം നിയമനം നൽകാനാണ് ഉേ�ശി��ത്
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ നൽ��തിനായി ഓേരാ വർഷ�ം ശരാശരി എ�
േകാടി �പ ബാധ�ത വ��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഗസ�ഡ് ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളിലായി ഗസ�ഡ് ത�ികകളിൽ എ� ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�േ�ടം വിേ�ജിെല മി��മി േകസ്

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

(എ) മല�റം ജി�യിെല നില�ർ താ��ിൽ �േ�ടം വിേ�ജിെല SR 156/97 മി��മി
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േകസിെല ഇരകളായ നിരവധി ��ംബ�ൾ�് നിരപരാധികളായി�ം നീതി
നിേഷധി�െ�� കാര�ം �ഖ�മ�ി�െട ��യി�േ�ാ; 1970ന് ��് പ�യം
ഉ�ായി�ം മി��മി േക�കളിലകെ��് കഴി��വ�െട ആേ�പ�ൾ നില�ർ
താ��് ലാ�് േബാർഡിൽ �േത�ക േകസായി പരിഗണി�് തീർ�ാ�ാൻ
സാധി�േമാ; �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിൽ നി�് C6-119003/17 ഫയൽ ന�ർ
�കാരം മല�റം ജി�ാ കള�ർ�് നൽകിയ അടിയ�ിര �ാധാന��ളള ക�ിൽ
സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ �മിയിെല 155 ��ംബ�ൾ മി��മിയിൽ ഉൾെ��തെ��് െ�ഷ�ൽ
താഹസിൽദാർ ലാ�് േബാർഡ് ��ാെക 2017-ൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി��ളളതിനാൽ
�ടർപരിേശാധന േവഗ�ിൽ നട�ി തീർ�് കൽ�ി�് ഉ�രവ് നൽകാൻ
സാധി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�് െസ�ിൽ താെഴ �മി�ളള പ�ികജാതി പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ ഉൾ�െട
1980-ന് �ൻപ് പ�യം ലഭി�ി�ം മി��മി േകസിെ� ഇരകളായി �ട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; േമൽ വിഷയ�ിൽ ബ�. �ഖ�മ�ി�് നൽകിയ
നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ലാ�് േബാർഡ് െസ��റി C6-119003/17,
LB(E) 2-5363/17 ന�ർ ഫയലിൽ സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

േസവനാവകാശനിയമം

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

(എ) േസവന അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വ�തി�േശഷം തീർ�ാ�ാെത
കിട�ി�� ഫയ�ക�െട കാര��ിൽ ഉ�ായ മാ�ം എെ�ാെ�യാെണ�ം
ഫയ�കളിൽ തീ�മാനം േവഗ�ിൽ ആയി �ട�ിേയാെയ�ം അന�മായി
നി�ലാവ�യിലാ�� ഫയ�ക�െട എ��ിൽ �റവ് വ�ി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ െസ��റിേയ�ി�ം കള�േറ�കളി�ം (ജി�തിരി�് ) തീർ�ാകാെത
കിട�� ഫയ�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�ം എ�കാലമായി
തീ�മാനമാകാെത ഈ ഫയ�കൾ ഏെത�ാം വ��കളിൽ കിട��െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േസവനാവകാശനിയമം നിലവിൽ വ�തി� േശഷം ��ത നിയമ�കാരം
േസവനം നൽകാ�തിെ� േപരിൽ എ� ഉേദ�ാഗ��ാർ
ശി�ി�െ��ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; നൽകിയ ശി�
എ�ാെണ�ം ���ിെ� സ�ഭാവം എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�ം ശി�ി�െ��ി�ിെ��ിേലാ ശി�ി�െ��വ�െട എ�ം
�റവാെണ�ിേലാ അത് േസവനാവകാശനിയമ�ിെ� േന�മാേണാ
കാണി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് നിലവി�� വ��കൾ

21 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നിലവി�� വ��ക�െട േപര് വിവര�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് െസ�േ�റിയ�് വ�െ��ം ഫീൽഡ് വ�െ��ം ര�് തരം
വ��കൾ ഉേ�ായ�് അറിയി�ാേമാ; എ�ിൽ ര�ിെ��ം േപര് വിവര�ൾ
ലി�് തിരി� നൽകാേമാ;

(സി) ഇ- ഡി�ി�് �കാരം വിവിധ വ��കളിൽ നി�ം നൽ�� സർ�ിഫി��കളിൽ
അതാത് വ��ക�െട േപര് ഉൾെ���ിയി�ി� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; അതാത് വ��ക�െട േപര് ഉൾെ����തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�റി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ജി�ാ കള�ർ എ� േപാ�് ഏത് വ��ിെ� കീഴിൽ
വ��താെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

രാജ��ംബ�ൾ�ളള ധനസഹായം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് സാ�തിരി രാജ��ംബ�ിന് സർ�ാർ ധനസഹായം
നൽ��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എ�് �തലാണ് സഹായധനം നൽകി �ട�ിയത്;

(സി) കഴി� പ�് വർഷമായി എ� �കയാണ് നൽകിയി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഏെത�ാം രാജ��ംബ�ൾ�് ധനസഹായം നൽ���്;
ഇ�െന ധനസഹായം നൽ��തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െഹലിേകാ�ർ വാടക

23 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ ഏെതാെ� ആവശ��ൾ�് േവ�ിയാണ് െഹലിേകാ�ർ
വാടക�് എ��ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാളി�വെര സം�ാന സർ�ാർ വാടക�് എ�� െഹലിേകാ�ർ ഏെത�ാം
ആവശ��ൾ�ാണ് ഉപേയാഗി�ത്; ഈ ആവശ��ൾ�് േവ�ി എ� മണി�ർ
െഹലിേകാ�ർ ഉപേയാഗി�െത�ം ആയതിന് എ� �പ െചലവാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഹലിേകാ�ർ വാടകെ��� വകയിൽ സർ�ാരി��ായ ആെക െചലവ്
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ിൽ നൽകിയ അേപ�

24 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) മല�റം ജി�യിെല ക�മംഗലം െവ�് എം.ഐ.എസ്.എം. �.പി �ളിൽ
അറബിക് അധ�ാപികയായി 51A െ�യെമ�് ആയ �ീമതി സലീന
ക�ാ�ചാലി�് നിയമനം നൽകണെമ� ൈഹേ�ാടതി നിർേ�ശം
നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് ടിയാൾ �ഖ�മ�ി�െട
പരാതി പരിഹാര െസ�ിൽ 02.06.2021-� നൽകിയ അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി�
�ടർനടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ��ി�് അർഹതെ�� േജാലി ലഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

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

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� ��ദിന കർ� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േദവി�ളം
മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�� ദിന പ�തി

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

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� ��ദിന പ�തി�െട ഭാഗമായി ഉദ്ഘാടനം െച�െ��
പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ��ദിന പ�തി�െട ഭാഗമായി �തിയതായി ആവി�രി�െ�� പ�തികൾ
ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ ?

സിവിൽ സർവീസിൽ ഉേദ�ാഗ� �ാമം

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

(എ) സം�ാന സിവിൽ സർവീസിൽ ഉേദ�ാഗ� �ാമം േനരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ; എ� ത�ികകളാണ്
ഇ�കാരം ഒഴി�കിട��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന േകഡറിെല ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ��െട
അംഗബലം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; േകരള േകഡറിൽ ഉ� എ�
ഉേദ�ാഗ�രാണ് ഇേ�ാൾ േക� െഡപ�േ�ഷനിൽ േപായി��െത�്
അറിയി�േമാ?

േലാ�ക�െട �ന�മീകരണം

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

(എ) േകാവിഡ് �തിസ�ി�െട പ�ാ�ല�ിൽ െമാറേ�ാറിയം ദീർഘി�ി��തിന്
അേപ� നൽകിയവ�െട േലാ�കൾ ചില ബാ�കൾ �നഃ�മീകരണം െച�
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നൽകിയതിെ� ഫലമായി ഇടപാ�കാർ�് അധിക പലിശ ബാധ�ത ഉ�ായത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ അധിക പലിശ ബാധ�ത
ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ റീ-ബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ി
അ�വദി� പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം ഓേരാ �വർ�ി�െട�ം
നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ; ഉ�ര�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയി�ൾെ���ി മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിൽ
ഏെത�ാം �വർ�ികൾ�ാണ് ഇ�വെര അംഗീകാരം നൽകിയി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഓേരാ �വർ�ി�ം അ�വദി� �ക�ം �വർ�ിക�െട നിലവിെല
�ിതി�ം അറിയി�േമാ?

വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല റീ ബീൽഡ് േകരള പ�തികൾ

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

(എ) റീ ബീൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വട�ാേ�രി
നിേയാജകമ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�് പ�ിക
തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മായി ബ�െ�� പ�തിക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ ഏെത�ി�ം പ�തികൾ �ട�ി�ിട��േ�ാ; ഉെ��ിൽ അത്
പരിഹരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ്  േകരളയിൽ പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ അ�വദി�ി�� പ�തിക�െട �ാ�സ്

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

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ്  േകരള
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി�ി�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
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വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിെല ഓേരാ പ�തി�െട�ം ഇേ�ാഴെ� �ാ�സ്
എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരിത േകരളം പ�തി

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

(എ) ഹരിത േകരളം പ�തി നിലവിൽ �വർ�ന �മമാേണാ; ��ത പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാലിന� സം�രണ�ിൽ ഈ പ�തി�് നൽകിയിരി�� �ധാന�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��െയ�്
വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) റീബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ി േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ �ഗസംര�ണ
വ��് വഴി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ; ഇവ േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ഗാ�പ�ികൾ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ഗാ�പ�ി�ം േക�ീകരി�് എ� �ക�െട പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ; അവ�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;
ഇ�ാര��ിനായി ��തൽ �ക അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

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

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

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ �ർ�ീകരി�െ��
���ിക�െട കരാ�കാർ�് ബി�് മാറി നൽ��തിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

അ�ല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിൽ അ�വദി� വിവിധ േ�ാജ�കൾ

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

(എ) േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അ�ല�ഴ നിേയാജക
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മ�ല�ിൽ അ�വദി� വിവിധ േ�ാജ�ക�െട േപര്, �ക എ�ീ
വിശദാംശ�ൾ ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ നിർ�ാണം ആരംഭി�വ�െട�ം മ��വ�െട�ം ഭൗതിക
നില വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിക�െട നിർ�ാണം എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാനാണ് ല��മി�ി��ത്;
ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി�് �.ജി.സി. അംഗീകാരം

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

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി�് �.ജി.സി. അംഗീകാരം
ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �.ജി.സി. നൽകിയ അംഗീകാര�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ിയിൽ അ��ാപകർ ഉൾെ�െട�� ജീവന�ാെര
നിയമി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� ത�ികകളിലാണ് നിയമനം നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇവ�െട നിയമന രീതി എ�െനയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആന�ാംെപായിൽ-ക�ാടി-േമ�ാടി �ര�പാത നിർ�ാണം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് - വയനാട് ജി�കെള ത�ിൽ ബ�ി�ി�് നിർ�ി�ാ�േ�ശി��
ആന�ാംെപായിൽ-ക�ാടി-േമ�ാടി �ര�പാത നിർ�ാണ അ�മതി�ായി
പാരി�ിതികാഘാത പഠന റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ പരി�ിതി �ിയറൻസിന് േക� സർ�ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) പരി�ിതി �ിയറൻസ് ലഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഭാരത�ഴയിെല മലിനീകരണ�ിൽ നാഷണൽ �ീൻ ൈ�ബ�ണൽ നിർേ�ശ�ൾ

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

(എ) ഭാരത�ഴയിെല മലിനീകരണ�മായി ബ�െ��് നാഷണൽ �ീൻ ൈ�ബ�ണൽ
നൽകിയി�� നിർേ�ശ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ; ��ത നിർേ�ശ�ൾ
നട�ിലാ��തിനായി സർ�ാർ ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ?
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ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���കൾ

40 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ് അട��� അതീവ ��തര ൈവറസ് േരാഗ�ൾ പിടി����
സാഹചര��ിൽ ഇത് തടയാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ��ലിെല ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ് ൈവേറാളജി
�വർ�നസ�മാ�വാൻ എെ��ാം സത�രനടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���ിൽ േരാഗനിർണയ�ി�� ഉപകരണ�ൾ
സ�മാ�ിയി�േ�ാ; 2018-ൽ �ട�ം �റി� ��ത ഇൻ�ി���് �വർ�ന
സ�മാ�ാൻ സാധി�ാ�തിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� �ാരംഭഘ��ിൽ അൈഡ�സറായി ആെരയാണ്
നിേയാഗി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ��ത അൈഡ�സെറ മാ�ി
നിയമി�വാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ആല�ഴയി�� നാഷണൽ ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���ിൽ േരാഗനിർ�യ�ിന്
എെ��ാം സൗകര��ളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ്

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

(എ) �ധാൻ മ�ി സ�ാ�� �ര� േയാജന(പി.എം.എസ്.എസ്.ൈവ.)
പ�തി�കാരം േകരളം ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ്
(എയിംസ് ) ലി�ിൽ ഉൾെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിൽ ഉൾെ���ാൻ േകരളം എേ�ാെഴ�ി�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഏത് സർ�ാരിെ� കാല�് എേ�ാൾ ആേരാടാണാവശ�െ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; േരഖാ�ലം ആവശ�െ��താെണ�ിൽ ��ത േരഖ�െട
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) എയിംസ് േകരള�ി� അ�വദി�െമ�് േക�ം �ചന നൽകിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എയിംസ് �ാപി�ാൻ എ� ഏ�ർ �ലമാണ് ആവശ���െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത �ലം സംബ�ി�് തീ�മാനം സർ�ാർ
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) എയിംസ് േകരള�ി� അ�വദി�കയാെണ�ിൽ ഏെത�ാം ജി�കെളയാണ്
െ�ാേ�ാസലിൽ ഉൾെ���ാൻ സർ�ാർ ഉേ�ശി��െത�ം അവയിൽ
�ഥമ പരിഗണന ഏത് ജി��ായിരി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ജി) എ�ാ േമഖലകളി�ം വിശിഷ� ആേരാഗ�േമഖലയിൽ കാസർേകാട് ജി�
അ�ഭവി�െകാ�ിരി�� �രിത�ം േപാരാ�ക�ം പരിഗണി�് എയിംസ്
�ാപി�� കാര��ിൽ ��ത ജി��് സർ�ാർ �ഥമ പരിഗണന
നൽ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

റാ�ിയിൽ കാർഷിക ഗേവഷണ േക�ം

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

(എ) വിഷരഹിത�ം �ചികര�മായ റം��ാൻ, മാംേഗാ�ിൻ, ക�, ച� എ�ീ
കാർഷികവിഭവ�ളാൽ സ���ം േകരള�ിൽ ഏ��ം ��തൽ �ണേമൻമ��
റ�ർ ലഭി���മായ റാ�ിയിൽ കാർഷിക ഗേവഷണ േക�േമാ ഉപേക�േമാ
ആരംഭി�് കർഷകർ�് കാർഷിക വിഭവ��െട �ല�വർ�ിത ഉൽപ� ഉൽപാദന
അവസരം ��ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ�െട�ം കാർഷിക ഗേവഷണ േക��ിെ��ം സഹകരണേ�ാ� �ടി
റാ�ിയിൽ റബർ �ല�വർ�ിത ഉൽപ��ളായ �ഡ് ബാഗ് , ൈക�റകൾ,
�ത�ൽപാദന നിയ�ണ ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ�െട നിർ�ാണ �ണി�്
ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ ഫീസിബിലി�ി �ഡി ശാ� സാേ�തിക
പരി�ിതി വ��് വഴി നട�വാൻ കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗ�ിെ� ഒഴി�കൾ

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

(എ) എസ്.സി./എസ്.ടി. െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് �േഖന സർ�ാർ േജാലിയിൽ
�േവശി� ഒരാൾ റിലീവ് െചേ�ാ രാജിവേ�ാ േപാ�� സാഹചര��ിൽ
ഉ�ാ�� ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി. ജനറൽ ഒഴി�കൾ ആയി പരിഗണി�്
നിയമനം നട��തിനാൽ െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് റാ�് ലി�ി�� എസ്.സി.,
എസ്.ടി. ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് അവസരം ന�മാ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി അംഗ��െട േയാഗ�താ മാനദ��ൾ

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

(എ) പി.എസ്.സി. അംഗ��െട നിയമന�ിന് േയാഗ�താ മാനദ��ൾ
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ായി ഇ�ർവ��ം മ�ം നട�� പി.എസ്.സി അംഗ�ൾ�്
കാലാ��തമായ േയാഗ�താ മാനദ��ൾ നി�ർഷിേ��തിേ�;

(സി) പി.എസ് .സി അംഗ��െട േയാഗ�ത കാേലാചിതമായി പരി�രി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െ�ഷ�ൽ �ൾസ് ത�ാറാ�ൽ
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45 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വി� സർ�ാർ, െപാ�േമഖല, സാം�ാരിക,
സഹകരണ �ാപന�ളിെല ഏെതാെ� വ��കളിെല ഏെതാെ�
ത�ികകളിലാണ് െ�ഷൽ �ൾസ് ത�ാറാ�ാൻ ബാ�ി�ളളെത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ഷ�ൽ �ൾസ് എ��ം േവഗം ത�ാറാ�ി പി.എസ്.സി. നിയമനം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന�ൾ

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

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ പി.എസ്.സി. വഴി എ� േപർ�് െതാഴിൽ
ലഭ�മാ�ി; െപാ�േമഖല�ൾെ�െട മ�ിതര �ാപന�ൾവഴി എ� േപർ�്
െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ി; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ �റ് ദിന പരിപാടിയിൽ പി.എസ്.സി. വഴി ഉൾെ�െട വിവിധ
േമഖലകളിലായി എ� േപർ�് െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ി; വ��മാ�േമാ;

(സി) അഭ��വിദ�രായ െതാഴിൽരഹിതെര സഹായി�ാ�ം െതാഴി�ൾെ�െട
ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ�ാ�മായി ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

റാ�് ലി�ിെല ആദ� നിയമനം

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

(എ) പി.എസ്.സി. നിയമന�ളിൽ ഒ� റാ�് ലി�ിെ� ആദ�െ� അൈഡ�സ്
വികലാംഗരായ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നൽ�� തീ�മാന�ിന് ആധാരമായ
സംഗതികൾ വിശദമാ�ാേമാ; എ�് �തലാണ് ഈ തീ�മാനം പി.എസ്.സി.
നട�ിലാ��ത്; ഇത് സംബ�ി� തീ�മാനം എേ�ാഴാണ് ൈകെ�ാ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� �ലം റാ�് ലി�ിൽ ഒ�ാം റാ�് ലഭി�� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് േപാ�ം
നിയമനം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം സംബ�ി� പരാതികൾ സർ�ാരിെ��ം
പി.എസ്.സി.�െട�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ
എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ പി.എസ്.സി.േയാ സർ�ാേരാ
ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആെക ഒഴി�ക�െട എ�ം ഒ�് മാ��� ത�ികകളിൽ ആദ�െ� അൈഡ�സ്
വികലാംഗകർ�് എ� ഉ�രവ് ബാധകമാേണാ; േപാലീസ് വ��ിൽ
േഫാറൻസിക് സയൻസ് ലാബിെല സയ�ിഫിക് അസി��് (േപാളി�ാഫ് )
ത�ിക�െട േകഡർ െ�ങ്ത് പി.എസ്.സി.യിൽ ലഭ�മായ വിവര��െട
അടി�ാന�ിൽ എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ഏെത�ി�ം വ��് അവ�െട ഏെത�ി�ം ത�ിക�െട േകഡർ െ�ങ്ത് ര�ിൽ
നി�ം ഒ�ായി �റ�ാേലാ, ഒ�ിൽ നി�ം ര�ായി ഉയർ�ിയാേലാ ആ വിവരം
പി. എസ്. സി.െയ അറിയിേ���േ�ാ; അ�െന അറിയി�ാതി��ാൽ
പി.എസ്.സി. അൈഡ�സിൽ വ�ത�ാസ��ാ�േമാ; േകഡർ െ�ങ്തിൽ
വ��കൾ വ�ത�ാസം വ��ിയാൽ അതിന് സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം
േനടാതി��ാൽ പി.എസ്.സി. അംഗീകരി�േമാ;

(ഇ) േകഡർ െ�ങ്ത് ഒ�് ഉ� ത�ികകളിൽ അേപ� �ണി�േ�ാൾ ആദ�െ�
അൈഡ�സ് വികലാംഗരായ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് ആയിരി�െമ�് പി
.എസ്.സി. വ��മാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്; ഇതി�െട ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട
എ�ം �റ�ാ�ം സാ��ികം, സമയം �തലായ റി��്െമ�് െചലവ് �റ�ാ�ം
പി.എസ്.സി. നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ിത നിയമന�ിെല കാലതാമസം

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

(എ) സർ�ീസിലിരിെ� മരണമട�വ�െട ആ�ിതർ�� സമാശ�ാസ െതാഴിൽ
ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമനം സമയബ�ിതമായി നൽ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ആ�ിതനിയമന�ിനാ�� അേപ�കരിൽ കാലാവധി കഴി�ി�ം നിയമനം
ലഭി�ാ�വെര ക�നി/േകാർ�േറഷൻ/�ണിേവ�ി�ികൾ എ�ിവയിൽ
നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഡിജി�ൽ േമഖലയിെല െതാഴിൽ സൗകര��ൾ

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

(എ) േകാവിഡാന�ര കാല�് ഡിജി�ൽ േജാലികൾ െച��വർ�് എെ�ാെ�
സൗകര��ളാണ് സർ�ാർ നൽകിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡിജി�ൽ േജാലികൾ െച��വർ�് ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാമിൽ രജി�ർ
െച��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡിജി�ൽ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ ലഭി��വ�െട സാ�ഹ��ര� ബാധ�ത
ഏെ���ാൻ സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയിൽ േലാകെ� ഏ��ം �ധാനെ�� ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാ�ക�മായി
ധാരണാപ��ൾ ഒ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

െക-േഫാൺ പ�തി

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

(എ) െക-േഫാൺ �ാപി���മായി ബ�െ��് സം�ാന സർ�ാർ നാളി�വെര



17 of 116

എ� �പ െചലവാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക-േഫാണിെ� നിലവിെല �വർ�ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ േക� സർ�ാരിെ� വിഹിതം എ�െയ�ം അതിൽ എ�
ലഭി�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ൾ ആെര�ാമാെണ�ം അവർ�് ലഭി��
േസവന�ിെ� വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ?

സ�ർ� ഡിജി�ൽ സം�ാനം

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

(എ) സം�ാനെ� സ�ർ� ഡിജി�ൽ ആ�� നടപടി�മ�ൾ ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) വിവിധ വ��കളിെല സർ�ിഫി��കൾ ഓൺൈലനായി ൈകമാറാൻ
ഒ��ിയി�� ഇ-ഡി�ി�് േപാർ�ലിൽ ജന�ൾ ഓൺൈലനായി സമർ�ി��
അേപ�കൾ എ� ശതമാനം വ�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ-ഗേവണൻസ് െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി വിവിധ വ��കൾ ത�ാറാ��
ആ�ക�ം െവബ് ൈസ�ക�ം എ�േപർ ഉപേയാഗി�� എ�ം ഇെ��ിൽ
അതിെ� കാരണെമെ��ം പരിേശാധി�േമാ?

ആ�വ കാ�ർ തി�നാരായണ�രം അ�യേക�ം

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

(എ) ആ�വ നിേയാജക മ�ല�ിെല കാ�ർ പ�ായ�ിൽ എ� അ�യ
േക��ൾ�് �വർ�നാ�മതി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�ിെല തി�നാരായണ�രം പ�ികജാതി േകാളനിയിെല
�വർ�നം നില� അ�യ േക�ം �നരാരംഭി��തി�� അേപ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; അ�യ േക�ം �നരാരംഭി��തി�� നടപടികൾ ഏ�
ഘ��ിലാെണ�ം എ�േ��് �വർ�നമാരംഭി�ാൻ സാധി�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

സ്�ിം�ർ ക�നി�മായി ഒ�ി� കരാർ

53 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് േരാഗബാധ�െട ആദ� കാലയളവിൽ വിവര വിശകലന�ിനായി
ഐ.ടി. വ��് സ്�ിം�ർ ക�നി�മായി ഒ�ി� കരാർ ച�വി��മായി�� എ�്
ഇ� സംബ�ി�് പഠി�ാൻ നിേയാഗി�ി�� സമിതികൾ കെ��ിയി�േ�ാ;
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(ബി) നിയമ വ��ിെ� പരിേശാധന ഇ�ാെത�ം ചീഫ് െസ��റി�ം വ��മ�ി�ം
അറിയാെത�ം ഇ�രം കരാ�കളിൽ ഏർെ��വാൻ വ��് െസ��റിമാർ�്
അധികാരം നൽകിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) മാനദ��ൾ പാലി�ാെത കരാ��ാ�ിയതായി പറയെ���വർെ�തിെര
നടപടി സ�ീകരിേ��തിെ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വ��മാ�േമാ?

സി-ഡി�ിെ� �വർ�ന�ളിേ�ൽ പരാതി

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

(എ) 2016 �തൽ സി ഡി�ിൽ അഴിമതി, നിയമ വി���ം, �മവി��/ച��ൾ
ലംഘി�� �വർ�ന�ൾ എ�ിവ നട��തായി ആേരാപി�് സി-ഡി�്
എംേ�ായീസ് ഓർഗൈനേസഷൻ നൽകിയ 25-06-2021 െല സി.ഇ.ഒ. 2021/8
ന�ർ പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ�ാെ� വിഷയ�ളാണ് പരാതിയായി ലഭി�ി��ത്;

(സി) ��ത വിഷയ�ളിൽ എെ�ാെ� �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്?

വയനാട് ജി�യിെല ഇ�ർെന�് കണ�ൻ

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

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ആദിവാസി േമഖലകളിൽ ഉൾെ�െട ഇ�ർെന�് കണ�ൻ
േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി� �ാരംഭ നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

സി-ഡി�് വാ�ിയ േസാ�് െവയർ

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

(എ) സി-ഡി�ിന് അ�വദി� പ�തി വിഹിതം ഉപേയാഗി�് ���ിയ�് ല�ം
�പ�െട െന�സ് െ�േനബിൾ െന�് വർ�് അ��്െമൻറ് േസാ�് െവയർ മാർ�് 
2018-ൽ വാ�ിയി�േ�ാ; ഒ� വർഷ കാലാവധി ഉ�ായി�� ��ത
േസാ�് െവയർ ഒ� �ാവശ�ം േപാ�ം ഉപേയാഗി�ാെത കാലഹരണെ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാൻ ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാ�ിയ 15 ലാപ് േടാ�കൾ ��ത േസാ�് െവയർ
ഇൻ�ാൾ െച�ാെത ച�വി��മായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ .�് നൽകി സി-ഡി�്
പണം വാ�ിെയ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േസാ�് െവയർ കാലഹരണെ��ത് �ല��ായ സാ��ിക ന�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിന് ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര എ�്
നടപടിെയ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ ?
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േകാതമംഗലം-െപ��ൻ��് േറാഡ് �നർനിർ�ാണം

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

(എ) േകാതമംഗലം-െപ��ൻ��് േറാഡ്( പഴയ ആ�വ - ��ാർ രാജപാത)
�നർനിർ�ി�് സ�ാര േയാഗ�മാ�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിൽ സ�ീകരി�ി�� �ടർനടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 1924-െല െവ�െ�ാ��ിൽ (99-െല െവ�െ�ാ�ം) കരി�രിമല ഇടി�്
��ത േറാഡ് സ�ാരേയാഗ�മ�ാതായി തീർ�േശഷം നാളി�വെര
�നർനിർ�ി�ി�ിെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േറാഡ് �നർനിർ�ി�ാൽ േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ഴ,
�യം��ി, കേ�ലിേമട്, ഉ�ളൻ ത�ി, പിണ�ർ�ടി �ട�ിയ �േദശ��െട
സമ� വികസന�ി�ത�ം എ� കാര�ം ��യിൽെ� �ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത േറാഡ് നവീകരണ�മായി ബ�െ�� ഇൻെവ�ിേഗഷൻ എ�ിേമ�്
ത�ാറാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ��ത േറാഡ് �നർനിർ�ി�് സ�ാര േയാഗ�മാ��തി�േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കടൽേ�ാഭം �ല�� നാശന�ം ല�കരി�ൽ

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

(എ) കടൽേ�ാഭം �ലം ഉ�ാ�� നാശന��ൾ ല�കരി�വാൻ എെ��ി�ം
ശാ�ീയ പഠന�ൾ നട�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം ഏെത�ാം അ�ഖ�ൾ�ാണ്
ധനസഹായം അ�വദി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പരമാവധി എ� �പയാണ് �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം അ�വദി�ാൻ
കഴി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േകാവിഡ് മരണ�ളിൽ ധനസഹായം

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

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മരണമട�വ�െട ��ംബ�ിന് എെ��ി�ം �േത�ക
ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽനി�� ധനസഹായം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�ം ഏെത�ാം ആവശ��ൾ�ാണ്
ധനസഹായം അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചികി� ധനസഹായം അ�വദി��തിന് ഏെതാെ� േരഖകൾ ആണ്
ആവശ�മായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാൻസർ, ��േരാഗം, �േ�ാഗം �ട�ിയ േരാഗ�ൾ കാരണം
�രിതമ�ഭവി��വർ�് ധനസഹായം അ�വദി��തിന് ഏെത�ി�ം
മാനദ��ൾ നിലവി�േ�ാ; ഇ�രം േരാഗികൾ�് എ� �പയാണ്
അ�വദി�ാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ചികി��് ��് അേപ�ി��വർ�് �തീ�ിത �ക അ�വദി�േമാ;
ഇെ��ിൽ �തീ�ി�� �ക�െട എ� ശതമാനമാണ് അ�വദി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ചികി� ധനസഹായം േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തിന് ഏെത�ി�ം നടപടികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ഏെതാെ� രീതിയി�� മരണ�ൾ�ാണ് �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�്
ആ�ിതർ�് സഹായം അ�വദി�ാ��ത്; ഈ ധനസഹായ�ിന് േവ�ി
എെ�ാെ� േരഖകളാണ് സമർ�ിേ��ത്; എ� �പ വെരയാണ്
ആ�ിതർ�് ധനസഹായമായി നൽകിവ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം ആർെ��ാമാണ് �ക
അ�വദി��ത്; അ�വദി�� പരമാവധി �ക എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓൺെെലൻ അേപ� സമർ�ി�േ�ാൾ നിർബ�മാ�ം അപ് േലാഡ് െചേ��
േരഖകൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അേപ� സമർ�ി�തിന് േശഷം �ക അ�വദി��തിന് സമയപരിധി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവളം

63 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ശബരിമല വിമാന�ാവളം സംബ�ി�് േക� േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ിെ�േയാ
ഡി.ജി.സി.എ. �െടേയാ തട�വാദ റിേ�ാർ�് സം�ാന സർ�ാരിന്
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിെല �തി�ല പരാമർശം പരിഹരി�വാ�ം
വിമാന�ാവളം യാഥാർ��മാ�വാ�മായി സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള വികസനം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള വികസനം ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2020 ആഗ�ിൽ ഉ�ായ വിമാന �ര��ിെ� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് സം�ാന
സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അപകട കാരണ�െള സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള സ�കാര�വൽ�രണ നടപടിക�മായി േക�
സർ�ാർ �േ�ാ� േപാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വിമാന�ാവളം വികസി�ി��തി�ം വലിയ വിമാന�ൾ വീ�ം സർവീസ്
ആരംഭി��തി�ം വിമാന�ാവളം െപാ�േമഖലയിൽ തെ�
നിലനിർ��തി�ം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െക-െറയിൽ പ�തി

65 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . എൻ . ഷം�ദീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിർ�ി� െക-െറയിൽ പ�തി�ായി �ലം ഏെ���� നടപടികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ഏെ���ാൻ ഉേ�ശി�� �ല�ളിൽ �ഷി�മി
ഉൾെ��ി�േ�ാ;

(സി) ൈജവൈവവിധ���െട കലവറയായ �മി ഏെ�����വഴി പാരി�ിതിക
നാശം ഉ�ാ�െമ� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി സം�ാന�ിന് വൻ സാ��ിക ബാധ�ത വ����ം
അതിന��തമായി ജന�ൾ�് �േയാജനമി�ാ��ം പരി�ിതിെയ
നശി�ി���ം സം�ാനെ� െവ�ി �റി��െത��മാെണ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പ�തി�് പകരം നിലവിെല
െറയിൽപാതകൾ നവീകരി��തി�ം ���ിയ െചലവിൽ വിമാന
സർവീ�കൾ ആരംഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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കാസർേഗാഡ്-തി�വന��രം അതിേവഗ പാത

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

(എ) കാസർേഗാഡ്-തി�വന��രം അതിേവഗ തീവ�ിപാത�െട നിർ�ാണ�മായി
ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പാത�െട മതി�് െചലവ് എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) പാത എ�് യാഥാർഥ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

എടേ�രി പ�ായ�ിെല േബാ�് െജ�ി നിർ�ാണം

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

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി �ാമ പ�ായ�ിൽ മാഹി�ഴ�െട
വശ�ളിൽ ഇൻലാൻഡ്  നാവിേഗഷൻ വ��് അ�വദി� േബാ�് െജ�ി
നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േബാ�് െജ�ികൾ ഉൾെ�െട �ഴകളിെല സർ�ാർ നിർ�ാണ�ൾ�് തീരേദശ
വികസന പരിപാലന മാേനജ് െമ�ിെ� �േത�ക അ�മതി ലഭ�മാ�വാൻ
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം �ർവ�ാഖ�ാനം െച�് സർ�ാർ പ�തികൾ�്
തട�ം നിൽ��തായി സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

പാർ�തീ ��നാർ നവീകരണം

68 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാർ�തീ ��നാർ നവീകരണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവളം-കാസർേഗാഡ് േദശീയ ജലപാത �ർ�ീകരണം സംബ�ി�
വിവര�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

നാദാ�രം കളിയാ��ി പാലം നിർ�ാണം

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

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല ���ൽ-നാദാ�രം േ��് ൈഹേവയിെല കളിയാ��ി
പാലം നിർ�ാണ�ിന് പാല�ിെ� ഡിൈസൻ ലഭ�മായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡിൈസൻ ���ി ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി �ർ�ികരി�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�വാൻ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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നാദാ�രം മ�ല�ിെല ത�ിൽ�ാലം നിർ�ാണം

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

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി �ാമ പ�ായ�ിെന�ം വടകര
മ�ല�ിെല ഏറാമല �ാമ പ�ായ�ിെന�ം ബ�ി�ി�� ത�ിൽ�ാലം
നിർ�ാണ�ിന് ഡിൈസൻ ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാേദശിക മാധ�മ �വർ�കർ�് േ�മനിധി

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

(എ) �ാേദശിക മാധ�മ �വർ�കർ�് മാ�മായി �േത�ക േ�മനിധി
നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; �ാേദശിക മാധ�മ �വർ�കർ�്
ജി�ാതല അ�ഡിേ�ഷൻ ഏർെ���േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� �ര� പ�തിയിൽ �ാേദശിക മാധ�മ �വർ�കെര ഉൾെ���ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാേദശിക മാധ�മ �വർ�കർെ�തിെര നട�� അ�മ�ൾെ�തിെര കർശന
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�വാസി േ�മനിധി

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

(എ) 60 വയ�ി� �കളിൽ �ായ�� �വാസികൾ�് േ�മനിധിയിൽ അംഗത�ം
നൽ��തി�ം ചികി�ാ സഹായ�ൾ ഉൾെ�െട�� ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ
��തി�ം സാധ�മാ�� രീതിയിൽ നിയമ േഭദഗതി വ���തിന്
ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഉയർ� വിമാന നിര�്

73 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ �ടർ�് നാ�ിേല�് മട�ാൻ നിർബ�ിതരായ
�വാസിക�െട തിരി�േപാ�ിന് വഴിെയാ��ിയ സാഹചര��ിൽ �രിത�ിന്
വിേധയരായവെര വീ�ം �തിസ�ിയിലാ�� തര�ിൽ വിമാനക�നികൾ
വളെര ഉയർ� യാ�ാ നിര�് ഈടാ�� കാര�ം േക� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���ിയി�േ�ാ; േക� സർ�ാരിെ� ഭാഗ�നി�് വിമാന ചാർജ്
�റ�ാൻ എെ��ി�ം തര�ി�� ഇടെപടൽ ഉ�ായതായി അറിയാേമാ;

(ബി) �വാസിക�െട േ�മ�ി�ം �നരധിവാസ�ി�ം ആയി സം�ാന സർ�ാർ
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നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മഹാമാരി കാരണം െതാഴിൽ ന�െ�� �വാസികൾ�ായി േക� സർ�ാരിേനാട്
�േത�ക പാേ�ജ് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് അ��ല
�തികരണം ഉ�ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

�വാസി മലയാളിക�െട മട�ിേ�ാ�ിന് സഹായം

74 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് �തിസ�ിെയ �ടർ�് മട�ാനാവാെത ല��ണ�ിന് മലയാളി
�വാസികൾ നാ�ിൽ ��ി��് അ�ഭവി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇവ�െട മട�ിേ�ാ�ിന് സഹായകമാ�� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലഭി� വാ�ിെ� അംഗീകാരമി�ാ�, വിസ കാലാവധി കഴി� സാഹചര�ം,
പതിൻമട�് വർ�ി� വിമാന�ലി �ട�ിയ ���ൾ േക� ഗവൺെമ�ിെ�
��യിൽ െകാ�വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വിഷയ�ിൽ േക�ഗവൺെമ�്
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�തായി അറിയാേമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗൾഫ് നാ�കളിേല�് മട�ാനാകാെത ക�െ���വ�െട എ�ം സംബ�ി�്
എെ��ി�ം കണ�് സർ�ാരിെ� ൈകവശ�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

േപൾ പ�തി

75 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് 19 �ലം �തിസ�ിയിലായ �വാസികൾ�ായി സർ�ാർ
നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� �വാസി ഭ�ത പ�തിയായ േപൾ പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് �ലം േജാലി ന�െ��് തിരിെകെയ�ി സംരംഭം ആരംഭി�
�വാസികൾ�് േപൾ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് കാരണം നാ�ിേല� മട�ിയ �വാസികൾ എ�െയ�ം അതിൽ എ�
േപർ�് െതാഴിൽ ന�െ�� എ�തിെ��ം കണ�് ലഭ�മാേണാ; െതാഴിൽ
ന�െ�� �വാസിക�െട സംര�ണ�ിനായി ആവിഷ് കരി�ി��
പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ ?

വിേദശ മലയാളിക�െട യാ�ാസൗകര�ം
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76 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് 19 െ� പ�ാ�ല�ിൽ വിേദശരാജ��ളിൽ നി�ം തിരിെ��ിയ
മലയാളികൾ�് യഥാസമയം തിരി�് േജാലി�ല�ളിൽ എ�ാൻ കഴിയാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േനാർ� വ��് ഇടെപ�് ഇവെര അവർ േജാലിെച�� �ല�ളിൽ തിരിെക
എ�ി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; യഥാസമയം
േജാലി�് എ�ാൻ സാധി�ാ�ത് കാരണം േജാലി ന�െ��വ�െട കണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

മതസാേഹാദര�ം തകർ��തി�� സംഘടിത �മ�ൾ

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

(എ) മതസാേഹാദര�ം തകർ�ാൻ േബാധ�ർ��ം സംഘടിത�മായ �മം
നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് േനരിടാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് വ��ിൽ നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�ൾ

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

(എ) �ൻ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� 2016 �തൽ േപാലീസ് വ��ിൽ
നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�ൾ െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ീക�ം, ��ിക�ം ഉൾെ�െട�� െപാ� ജന��െട �ര� ഉറ�ാ��തിനായി
നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ വിശദമാ�േമാ?

സല��ീന് അർഹത��വർ

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

(എ) േപാലീസ് ച��കാരം സല��ിന് അർഹത��വർ ആെരാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ; സല��് െച�ാ� േപാലീ�കാർ�� ശി� എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�� �േരഷ് എ� വ��ിെയ സല��് െച�ിെ�� േപരിൽ 3 േപാലീ�കാെര
സസ് െപ�് െച�ണെമ� ശിപാർശ �.എ.ഇ േകാൺ�േല�ിൽ നി�്
തി�വന��രം ക�ീഷണർ ഓഫീസിേല�് അയ�ി�േ�ാ; ശിപാർശ�െട
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മതസൗഹാർ�ം തകർ��വർെ�തിെര നടപടി

80 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ലവ് ജിഹാദ്, നാർേകാ�ിക് ജിഹാദ് എ�ിവ ഉ�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) മത�ർ���ാ�� തര�ിൽ നട�� �ചാരണ��ം ��ാവനക�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�രം �വണതകൾ തട��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ�ദായിക സൗഹാർ�ം തകർ�� തര�ിൽ സ�ഹ മാധ�മ�ളി�ം മ�ം
നട�� �ചാരണ�ളിൽ കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം
കാല�് എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ�� വ��മാ�ാേമാ?

സംഘടിത ���ത��ൾ തട��തിന് നിയമ നിർ�ാണം

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

(എ) സം�ാന�് സംഘടിത ���ത�ം തട��� സംബ�ി�് നിയമ നിർ�ാണം
നട�വാൻ സർ�ാർ തി�മാനി�ി�േ�ാ, വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇ�ര�ിൽ ഒ� നിയമം സം�ാന�് െകാ� വ�വാൻ ഉ�ായ
സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ടി ബി�ിെ� കരടിന് നിയമവ��ിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
തട��ൾ എ�ാെണ�് വിശദമാ� േമാ?

ശബരിമല �ീ �േവശനം, പൗരത� �േ�ാഭം എ�ിവ�മായി ബ�െ�� േക�കൾ

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

(എ) ശബരിമല �ീ �േവശന�മായി ബ�െ��് ഇ�വെരയായി എ� േക�കൾ
ചാർ�് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പൗരത� �േ�ാഭ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര എ� േക�കൾ ചാർ�്
െച�ി��്;

(സി) ര�് വിഭാഗ�ി�ം ജി� തിരി�ളള കണ�കൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ളിൽെ�� േക�കൾ പിൻവലി�ാൻ സർ�ാർ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ ഇതി�േവ�ി ഇ�ാലയളവിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസിെല രാ�ീയവൽ�രണം

83 �ീ . എൻ . ഷം�ദീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസിൽ ആർ.എസ്.എസ് ഗാ�് �വർ�ി���് എ� സം�ാന
ഭരണക�ി�െട വനിതാ േദശീയ േനതാവ് ��ാവന നട�ിയതായി
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത വിഷയം സർ�ാർ പരിേശാധി�് േപാലീസ് േസനയിൽ ആർ.എസ്.എസ്-
വൽ�രണം ഉെ��ിൽ ആയത് അവസാനി�ി�വാൻ അടിയ�ര നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വനിതാേപാലീസ് േസനയിൽ െറാേ�ഷൻ നട�ിലാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന വനിതാേപാലീസ് േസന�് രാജ�െ� ഒ� േസനകൾ�ം ലഭി�ാ�
സൗകര��ൾ നൽകിയി�െ��ി�ം ��ത േസനാ അംഗ�ൾ െപാ�ജന��െട
േമൽ അ�വദനീയമായതി�മ�റം അമിത അധികാര�േയാഗം നട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േസനയിെല പി�് േപാലീസ് വിഭാഗം ഉൾെ�െട��വ�െട പദവി വിനിേയാഗ
നടപടികൾ അ��ിെട െപാ�ജന�ൾ��ാ�ിയ ��ി��കൾ
ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പി�് േപാലീസ് േസനയിൽ ഉൾെ�െട�� ��വായ ഡ��ിയിൽ ചിലർ മാ�ം
എ�തി� പകരം വനിതാേപാലീസ് േസനയിെല എ�ാവർ�ം അവസരം
ലഭ�മാ�ം വിധം െറാേ�ഷൻ നട�ിലാ�ാൻ സാധി�േമാ; എ�േ��്
നട�ിലാ�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ പി.ആർ.ഒ. �ം ഐ.ടി. വിദഗ്ധ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം ജന��മായി
സംവദി��തിനായി പി.ആർ.ഒ. മാെര�ം ജന�ൾ�് ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ
ഉറ�ാ��തിനായി ഐ.ടി. വിദഗ്ധൻമാെര�ം നിയമി��തിന് സർ�ാർ
തീ�മാനി�ക��ാേയാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകൾ �േഖന എെ�ാെ� േസവന�ൾ ജന�ളിേല�്
എ�ി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി വ��ിൽ ��തായി ത�ികകൾ ��ി�ാനാേണാ നിലവി��
ഉേദ�ാഗ�െര ഉപേയാഗി�് േസവനം നൽ��തിനാേണാ സർ�ാർ
തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� ഉേദ�ാഗ�െര ഇതിനായി ഉപേയാഗെ���േ�ാൾ േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിെല മ�് േപാലീ�കാ�െട േജാലിഭാരം �മാതീതമായി
വർ�ി�െമ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിൽ നിയമനം ലഭി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ

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

(എ) 2011-16 കാലഘ��ിൽ വയനാട് ജി�യിൽ ആെക നിയമനം ലഭി� േപാലീസ്



28 of 116

ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം എ�യാണ്; ത�ികകൾ തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-2021 ആഗ�് 31 വെര വയനാട് ജി�യിൽ നിയമനം ലഭി� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം എ�യാണ്; ത�ികകൾ തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� േപാലീസ് േസന�െട ശാ�ീകരണം

87 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. എ. രാജ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനെയ രാജ�െ� ഏ��ം മിക�� േസനയാ�ി
നിലനിർ��തിന് എെ��ാം ശാ�ീകരണ �വർ�ന�ളാണ്
നട�ിവ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മസമാധാനപാലനം െമ�െ����തി� ��തൽ സബ്ഡിവിഷ�കൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീകൾ, വേയാജന�ൾ, ��ികൾ എ�ിവർ� ��തൽ �ര�
ഉറ�ാ��തിനായി �േത�കം പ�തികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �വർ�നം ഉ�രവാദി��ർണമാ��തി�ം ചില
േപാലീ�േദ�ാഗ��െട ഭാഗ� നി�� ആശാസ�മ�ാ� �വർ�ന�ൾ
ഒഴിവാ��തി��ൾെ�െട സഹായകരമായ തര�ിൽ എ�ാ േ�ഷനി�ം
സി.സി.ടി.വി. �ാപി�ാൻ നട�� �വർ�നം �ർ�ിയായി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

ഡാൻസഫ് പിരി�വിടാ�� കാരണം

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

(എ) തല�ാന�് �വർ�ി�െകാ�ി�� ജി�ാ േപാലീസ് ആ�ി നാർേ�ാ�ിക്
െ�ഷ�ൽ ആ�ൻ േഫാ�് (ഡാൻസഫ് ) പിരി�വിടാ�� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലഹരിമാഫിയെയ അമർ�െച�ാൻ േവ�ി �ട�ിയ ഡാൻസഫ്
അന�സം�ാന�ളിൽനി�് ലഹരിമ��് കട��തിന് ��നി�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഡാൻസഫ് �വർ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് കബഡി ടീം

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിൽ െ�ാഫഷണലായി പരിശീലനം ലഭി�
ഏെതാെ� േ�ാർ�്സ് ടീ�കൾ നിലവി��് എ�് വിശദീകരി�േമാ;
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(ബി) െ�ാഫഷണലായി പരിശീലനം ലഭി� കബഡി താര�െള ഉൾെ���ി
േപാലീസ് േസനയിൽ േപാലീസ് കബഡി ടീം ഉ�ാ�� വിഷയം
പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

േകാവി�മായി ബ�െ��് രജി�ർ െച� േക�ക�െട ജി� തിരി�� കണ�കൾ

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

(എ) േകാവിഡ് 19-െന �ടർ�് േലാക്ഡൗൺ ച��ൾ ലംഘി�തിന് േകരള�ിൽ
രജി�ർ െച�ി�� േക�ക�െട എ�ം, പിഴയായി ഈടാ�ിയ �ക എ�ിവ�െട
ജി� തിരി�� കണ�കൾ വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� പി�് േപാലീസിെ� കഴി� അ� വർഷെ� �വർ�നം

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

(എ) സം�ാനെ� പി�് േപാലീസിെ� കഴി� അ� വർഷെ� �വർ�നം �ീ
സൗ�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; �മസമാധാന പാലന�ി�
നിേയാഗി�െ�� ടി വിഭാഗ�ിൽ നി�് ആ�ി�ലിൽ ദളിതനായ അ�െന�ം
മകെള�ം േമാഷണ��മാേരാപി� ൈകകാര�ം െച��ൾെ�െട�� സംഭവ�ൾ
അതീവ ഗൗരവമായി ക�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാം നടപടികൾ
ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി�് േപാലീസിേല�� നിയമന�ിൽ ചില അംഗ�ൾ�മാ�ം �ടർ�യായി
നിയമനം നൽ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ സമീപന�ിൽ
ആവശ�മായ മാ��ൾ വ��ാൻ തയാറാ�േമാ; ജന�േളാ�� സമീപന�ിൽ
നിയമപരമ�ാ� അമിതാധികാര ഇടെപട�കൾ ഉ�ാകാതിരി�ാൻ പി�്
േപാലീസ് േസനാംഗ�ൾ�് �ടർ�യായ നിയമനെമ�തിൽ മാ�ം ഉ�ാ�േമാ;

(സി) അ��ിെടയായി ഇ�ര�ാർ നിയമം ക�ിെല���� �ലം ���ത�ം
െച��വ�െട �ാനേ��് എ�ിെ��� എ� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തടയാൻ ആവശ�മായ മാർഗേരഖ
�റെ��വി�േമാ; ഇെ��ിൽ ടി േസന�െട നിരീ�ണ�ിന് ആവശ�മായ
സംവിധാനേമർെ���േമാ?

േപാലീസിെ� �ണിേഫാ�ം ചി���ം മ�ിതര�ാപന�ൾ ഉപേയാഗി��ത് തടയൽ

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

(എ) സം�ാന േപാലീസിെ� �ണിേഫാ�ം ആയതി�പേയാഗി�� ചി���ം
മ�ിതരവ��ക�ം �ാപന��ം പല രീതിയിൽ ഉപേയാഗി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് �ണിേഫാ�ം ചി���ം മ�ിതര വിഭാഗ�ൾ ഉപേയാഗി���
തട�വാ�ം ഓേരാ വ��ി�ം �ാപന�ൾ�ം സ�കാര� െസക�രി�ി
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വിഭാഗ�ൾ�ം �േത�കം �ണിേഫാം നി�ർഷി�വാ�ം എ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട നിലവാരം അ�ാരാ� തല�ിൽ എ�ി��തിന് നടപടി

93 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസന�െട കാര��മത വർ�ി�ി��തി�ം
ഉേദ�ാഗ��െട േജാലി സംബ�മാ��ാ�� മാനസിക സംഘർഷം
ല�കരി��തി�മായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നിലവിൽ
നട�ിലാ�ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) േപാലീസ് േസന�െട ആ�വീര�ം വർ�ി�ി��തി�ം െപാ�ജന േസവനം
�താര��ം കാര��മമാ��തി�മായി ��തായി നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി�� മനശാ� - മാേനജ്െമ�് െ�യിനിംഗ് പ�തി സംബ�ി�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സം�ാന േപാലീസ് േസന�െട നിലവാരം അ�ാരാ� തല�ിൽ
എ�ി��തിനായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� പ�തികെള
സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ ?

േപാലീസ് മാ�വൽ/േപാലീസ് �ാൻഡിംഗ് ഓർേഡ�ിെ� ലംഘന�ൾ തട�വാൻ
നടപടി

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

(എ) േകരള�ിൽ നി�� ഒ� രാജ�സഭാംഗം ��രിൽ വ�് ഒ�ർ എസ്.ഐ.െയ
െകാ�് കഴി�ദിവസം േകരള േപാലീസ് മാ�വലിന് വി��മായി നിർബ�ി�
സല��് െച�ി�ി�ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള േപാലീസ് നടപടി �മ�ൾ േനാ�ിൈഫഡ് �ൾ ആകയാൽ അത് ലംഘി�്
സല��് െച� ഒ�ർ എസ്.ഐ.െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാൻ സർ�ാർ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െസ��റിേയ�ിെല ജി.എ.ഡി. വിഭാഗ�ിെല ഫയ�കൾ തീപിടി� നശി� േകസ്
തി�വന��രം കേ�ാൺെമ�് േപാലീസ് േ�ഷനിൽ േകരള േപാലീസ്
മാന�ലിെല വ��് �കാരം രജി�ർ െച�് അേന�ഷി�ത് േപാെല ��ത
മാന�ലിെല സല��് സംബ�ി�� വ��ിെ� ലംഘനം േബാധ�ർ�ം
നട�ിയതിന് ��ത എം.പി.െ�തിെര േകസ് രജി�ർ െച�് അേന�ഷണം
നട�വാൻ സർ�ാരിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) േനാ�ിൈഫഡ് �ൾ ആയ േപാലീസ് മാ�വൽ/േപാലീസ് �ാൻഡിംഗ്
ഓർേഡ�ിെ� ലംഘന�ൾ തട�വാൻ സർ�ാർ എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്?
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�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�്

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

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ് �ഡ�്
േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�് ആരംഭി��തിന് അേപ� ന�ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

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

ആല�ർ താ��ിെല ��കളിൽ എസ്.പി.സി.

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

(എ) ആല�ർ താ��ിെല മംഗളംഡാം, വട�േ�രി, ആല�ർ, �ുഴൽമ�ം
േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിെല എ� ��കളിൽ എസ്.പി.സി. നിലവി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിെല ��കളിൽ നി�ം എസ്.പി.സി.
ആരംഭി��തി�േവ�ി എ� �തിയ അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് എം.പിെ�തിെര�� ആ�മണ �മം

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

(എ) കാസർേഗാഡ് എം പിെയ െ�യിനിൽവ�് അ�മി�ാൻ �മി��മായി ബ�െ��
സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് എം.പി പരാതി നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; ഏെതാെ�
വ��കളാണ് ഉൾെ���ിയി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആെരാെ�യാണ് �തികൾ; �തികെളെയ�ാം അറ�് െച�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) േക�ിൽ �തികളായവർ�് രാ�ീയ പാർ�ിക�മായി ബ��േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

�ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ

98 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) വനിതാക�ീഷന് പരാതി നൽകിെയ� കാരണ�ാൽ സം�ാനെ� ഒ�
��ഖ രാ�ീയ പാർ�ി അതിെ� വനിതാ വിഭാഗം പിരി� വി�തായി പറയെ���
സംഭവം സ�ഹ�ിെല �ീവി�� മേനാഭാവം ��തൽ ��മാ�ാനിട��ത്
�ടി കണ�ിെല��് �ീവി�� കാ��ാ�കൾ�ം നിലപാ�കൾ�െമതിെര�ളള
�ചരണം ��തൽ ശ�ിെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ീകെള ര�ാം തരം പൗര�ാരായി പരിഗണി�� കാ��ാ�കൾെ�തിെര
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�് വ��േ�ാ;

(സി) േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ� �ാ�ഖ�ം നൽ��തിേനാെടാ�ം
�ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ തട��തി�ം �തിേരാധി��തി�ം
എെ��ാം സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

�ീ�ര�

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

(എ) സം�ാന�് �ടെര�ടെര ഉ�ാ�� �ീപീഡന�ളിെല ഇരകൾ�് നീതി
കി�ാ�ം ���ാെര മാ�കാപരമായി ശി�ി�ാ�ം അതി�മ�ൾ�് തടയിടാൻ
�തികൾ�് �ൻ�ർ ജാമ�ം ലഭി�ാതിരി�ാ��� ക�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

ൈ�ം No 454/സി.ആർ/എസ് 1/02

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

(എ) ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷി�� ൈ�ം നം. 454/സി.ആർ/എസ് 1/02 എ�
േകസിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ; ��ത േകസിൽ �ടരേന�ഷണം
ആവശ�മി� എ�് േപാലീസ് ൈ�ം�ാ�് അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) OP No 9071 of 2003 - ൈഹേ�ാടതി വിധിയിൽ ��ത വിഷയ�ിൽ
��േ�ശേ�ാെട സർ�ാരിെന വ�ി�ാനായി �വർ�ി� എ� പരാമർശ��
വ��ി തെ� ആണ് േകസ് പിൻവലി�ാൻ അഭ�ർഥി�് ക�യ�ത് എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത േകസ് അേന�ഷണം അവസാനി�ി��തി�
പകരം ഊർ�ിതമായി അേന�ഷണം �ർ�ിയാ�ാൻ നിർേദശം നൽ�േമാ;

(സി) 2002-ൽ രജി�ർ െച� ��ത േകസ് അേന�ഷണം ൈവ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ; ��ത േക�മായി ബ�െ��് സർ�ാരിന് സാ��ിക ന�ം
ഉ�ായി�േ�ാ; അവ എ�െയ� കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആമിന അ�ൾ ഖാദറിെ� െകാലപാതക േകസ്

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

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

(ബി) േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷൻ െെ�ംന�ർ 434/2021, u/s 174 Crpc �കാരം
രജി�ർെച�ി�ളള േകസിൽ ��വാളികെള കെ��വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േകസ് അേന�ഷണ �മതല െെ�ം �ാ�ിന് െെകമാറിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകസ് അേന�ഷണം ��തൽ ഊർ�ിതമാ��തി� േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാ��കൾ േക�ീകരി�് ലഹരിമ��് മാഫിയ�െട �വർ�നം

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

(എ) ലഹരിമ��് മാഫിയ�െട സഹായേ�ാെട ക�ാ��കൾ േക�ീകരി�്
�വാ�െള തീ�വാദ�ിേല�് ആകർഷി��തായി ഏെത�ി�ം സർ�ാർ
ഏജൻസി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�േമാ?

മയ�മ��് ഉപേയാഗം തടയാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാനെ� �വത�െട ഭാവിെയ കാർ�തി�� മയ�മ�� മാഫിയ�െട
�വർ�ന�ൾ തട��തിന് ഏെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ജി�ാ /താ��് േക�ീകരി�് ശ�ാന േസന �പീകരി�കയാെണ�ിൽ
മയ�മ��് വിപണന�ം ഉപേയാഗ�ം ഒ� പരിധി വെര നിയ�ി�ാൻ
പ�െമ�തിനാൽ ഇ�രം ശ�ാന േസനകൾ ജി�ാ /താ��് േക�ീകരി�്
െകാ�വ��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ�ലിജൻസ്, േപാലീസ് സംവിധാന�ൾ ശ�ിെ����തിന് നടപടി

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

(എ) േപരാ� മ�ല�ിെല ച�ി��ാറ, ��കാട് േമഖലകളിൽ മാേവായി�്
സാ�ി��ം സർ�ാരിെ� ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�വെരയായി ഇവർ എെ�ാെ� �വർ�ന�ളാണ് ടി �ല�ളിൽ
നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ലിജൻസ്, േപാലീസ് സംവിധാന�ൾ ശ�ിെ����തിന് ആവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാം �ാ�കാരിെയ�ം പിതാവിെന�ം പരസ�വിചാരണ നട�ിയ സംഭവം
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105 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല ആ�ി�ലിൽ ��ാം �ാ�കാരിെയ�ം
പിതാവിെന�ം െമാെെബൽ േഫാൺ േമാഷണ�ിെ� േപരിൽ േപാലീസ്
ന�േറാഡിൽ അരമണി�റിേലെറ പരസ�വിചാരണ നട�ിയ സംഭവം
സർ�ാരിെ� ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിൽ ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി��തിനായി സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് അതി�മ�ൾ

106 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േലാക്ഡൗണിെ� േപരിൽ പി� ���െള അട�ം േപാലീസ് ഉപ�വി��
സംഭവ�ൾ �ടി വ��താ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐ. എസ്. ആർ. ഒ. �െട വാഹനം കട�േപാ��ത് കാണാനായി ആ�ി�ലിൽ
നിൽ�േ�ാൾ േഫാൺ േമാ�ി�െവ�് ആേരാപി� ��് വയ�കാരിേയാട്
അപമര�ാദയായി െപ�മാറിയ പി�് േപാലീസിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിൽ ��ി�െട അ�ൻ നൽകിയ പരാതിയിേ�ൽ എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�ം പരാതിയിൽ എസ്.  സി. /എസ്.  ടി.
അേ�ാസി�ി �ിെവൻഷൻ നിയമ �കാരം േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ എ�ം
അറിയി�േമാ;

(ഡി) അമിതേവഗ�ിന് െപ�ി അട�ാ�തിന് വാഹനേവഗത പരിേശാധി��
ഇൻസ് െപ�ർ വാഹന�ി��ായി�� �� വയ�കാരിെയ കാറിൽ ��ിയി�
സംഭവ�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈസബർ ���ത��ൾ ഫല�ദമായി തട��തിന് നടപടി

107 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാൾ ൈസബർ ���ത��ൾ വളെര ���തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ടി ���ത��ൾ ഫല�ദമായി തട��തിന്
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എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ൈസബർ ���ത��ൾ തടയാൻ ��തൽ ൈസബർ േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ �ാപി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈസബർ േപാലീസ് രജി�ർ െച� േക�കൾ

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

(എ) വർഗീയ സംഘർഷ�ൾ�് ഇടയാ�� രീതിയിൽ സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട
വിേദ�ഷ �ചരണം നട�ിയതിന് 2021 �ൺ �തൽ നാളി�വെര സം�ാന
ൈസബർ േപാലീസ് എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്; ജി� തിരി��
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ�ഹമാധ�മ��െട ��പേയാഗം

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

(എ) സം�ാന�് സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട�ം മ�ിതര േമഖലകൾ വഴി�ം മതവിേദ�ഷ
�വർ�ന�ൾ �ടി വ���ം, ആയത് സം�ാന�് ഉ�ാ�� ����ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ കഴി� 10 വർഷകാലയളവിൽ ഇ�രം �വർ�ന�ൾ
നട�ിയവ�െട േപരിൽ എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�; എ�േപ�െട േപരിൽ
നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് മതവിേദ�ഷ �ചരണ�ം �വർ�ന��ം നട�ി മതസൗഹാർ�ം
തകർ�� ഛി�ശ�ികെള ഇ�ാതാ�ാ�ം ഇവർെ�തിെര കർശന
ശി�ാനടപടി ഉറ�ാ�ാ�മായി നിയമനിർ�ാണ�ൾെ�െട�� �വർ�ന�ൾ
ഉറ�വ���ത് പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈസബർ �ര� സംബ�ി� േബാധവൽ�രണം

110 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പഠനം, െതാഴിൽ, േയാഗ�ൾ, അേപ�കൾ �ട�ിയവ ഓൺൈലനിേല�്
മാറിയ സാഹചര��ിൽ ൈസബർ ആ�മണ�ളി�ം ചതിയി�ം സാധാരണ�ാർ
ഇരയാകാൻ സാധ�ത വർ�ി�ത് കണ�ിെല��് ൈസബർ �ര� സംബ�ി�്
േബാധവൽ�രണം നട��തിന് നടപടികൾ ആ��ണം െച�ാൻ
ആേലാചി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈസബർ ���ത��ൾ േനരി��തിൽ സം�ാനം എ�േ�ാളം േന�ം
ൈകവരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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ആയേ�രിയിൽ േപാലീസ് േ�ഷൻ �ാപി�ാൻ നടപടി

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

(എ) ആയേ�രിയിൽ േപാലീസ് േ�ഷൻ �ാപി��തി�� നടപടികൾ ഏ�
ഘ��ിൽ ആെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷൻ �ാപി��തിന് നി�യി�ിരി�� സമയ�മം
അറിയി�ാേമാ ?

അ�ർ േപാലീസ് േ�ഷൻ നിർ�ാണം

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

(എ) അ�ർ േപാലീസ് േ�ഷൻ വാടക െക�ിട�ിലാണ് �വർ�ി��െത� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� ��ത േ�ഷനിെല �ല പരിമിതി�ലം
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ ഉൾെ�െട��വർ ��ി��് അ�ഭവി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മതപരിവർ�ന�ിന് ലഹരിമ��് ഉപേയാഗെ���ൽ

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

(എ) മതപരിവർ�ന�ിന് ലഹരിമ��് ഉപേയാഗെ����തായി സർ�ാരിെ�
ഏെത�ി�ം ഏജൻസി റിേ�ാർ�് നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േകരള ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ് (KHFL) -െ� നിേ�പ ത�ി�്

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

(എ) േകരള ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ് (KHFL)-െ� നിേ�പ ത�ി�മായി
ബ�െ��്എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ േക�ക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ത�ി�ിനിരയായവർ�് അവ�െട നിേ�പം തിരിെക ലഭി��തിന് സർ�ാർ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന �ര� നിവാരണ നിധിയിൽ നി�� ധന സഹായം

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

(എ) േകാവിഡ് �ലം സം�ാന�് എ� േപരാണ് ഇ�വെര മരണെ��െത�ം
ഇ�കാരം മരണെ��വർ�് സം�ാന �ര� നിവാരണ നിധിയിൽ നി�്
ധനസഹായം നൽ��തിന് എെ�ാെ� �മീകരണ�ളാണ്
ഒ��ിയിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് �ലം മരണെ��വർ�� സർ�ാർ സഹായ�ിന് അേപ�
സമർ�ി��തി�ം ധന സഹായ വിതരണ�ി�മായി വിേ��കളി�ം �ാമ
പ�ായ�്/ നഗരസഭകളി�ം �േത�ക െഹൽ�് െഡസ് �കൾ
ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീധനം എ� വിപ�ിെനതിെര സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� േബാധവൽ�രണ പരിപാടി

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

(എ) �ീധനം എ� വിപ�ിെനതിെര സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� േബാധവൽ�രണ
പരിപാടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന സിവിൽ സർ�ീസിെല അഴിമതി തടയൽ

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

(എ) സം�ാന സിവിൽ സർ�ീസിെല അഴിമതി തട��തിന് ഈ സർ�ാർ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സിവിൽ സർ�ീസിെല ജീവന�ാ�െട കാര��മത
വർ�ി�ി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നിർേ�ശ�ളാണ് സർ�ാർ
നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

അഴിമതി േക�ക�െട വിവര�ൾ സംബ�ി�്

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

(എ) സിവിൽ സർവീസിെല ജീവന�ാ�െട എ� അഴിമതി േക�കളാണ് കഴി �
അ�വർഷ�ിനിടയിൽ കെ��ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ കെ��ിയ േക�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ഇ�ര�ി�� േക�കൾ ��തലായി റിേ�ാർ�്
െച�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െമാൈബൽ േകാടതികൾ

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

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� െമാൈബൽ േകാടതികൾ നിർ�ലാ�ി അവ
സാധാരണ േകാടതികളായി �വർ�ി�ി�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി
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നിർേ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അത് നട�ാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം േകാടതികൾ �വർ�ി�ി��തിന് എ� ത�ികകൾ �തിയതായി
��ിേ��ി വ�ം എ�് അറിയി�േമാ?

െകാേമ��ൽ േകാടതികൾ

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

(എ) സം�ാന�് എ� െകാേമ��ൽ േകാടതികൾ �വർ�ി���്; അവ
ഏെത�ാമാണ്; ജി� തിരി�് വിശദവിവരം നൽ�േമാ; െകാേമ��ൽ േകാടതിയിൽ
ഏെത�ാം തര�ി�ളള േക�കളാണ് പരിഗണി��ത്;

(ബി) ബാ�കൾ വ��ികൾ�് നൽ�� ��് ല��ിന് �കളി�ളള വിദ�ാഭ�ാസ
േലാ�കൾ, കാർഷിക േലാ�കൾ, ഹൗസിംഗ് േലാ�കൾ �തലായ മണി
സ��കൾ െകാേമ��ൽ േകാടതിക�െട അധികാര പരിധിയിൽ വ��താേണാ; പല
ജി�കളി�ം ഒ� സബ് േകാടതി മാ�േമ െകാേമ��ൽ േകാടതികളായി
�വർ�ി��ള�െവ�ത് െകാ�് ടി േകാടതികളിൽ േക�ക�െട ബാ�ല�ം
നിമി�ം േക�കൾ തീർ�ാ�ാൻ കാലതാമസം വ��ത് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) െകാേമ��ൽ േകാടതികളിേല�് േപാ�� േക�ക�െട സല �ൻസിഫ്
േകാടതി�െട മ� േക�ക�െട സലയായ 10 ല�മായി ഉയർ�ാൻ സർ�ാർ
ഉ�രവിറ�േമാ; ജി�ാ േകാടതികളിൽ 3 ല��ിന് �കളി�ളള െകാേമ��ൽ
സ��കൾ ഫയൽ െച�ാൻ അധികാര�േ�ാ;

(ഡി) െകാേമ��ൽ േകാടതികളിൽ തീർ�് കൽ�ി�� 3 ല��ിന് �കളി�ളള
േക�കളിെല അ�ീൽ േകാടതി ഏതാണ്;

(ഇ) ജി�ാ േകാടതി ആെണ�ിൽ 3 ല��ിന് �കളിൽ േകസ് ഫയൽ െച�ാൻ
പ�ാ� േകാടതിയിൽ അ�ീൽ നൽ��ത് അപാകതയേ�; ഇത് പരിഹരി�ാൻ
സർ�ാർ എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

���ാട് �ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതി

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

(എ) ��ർ ജി�യിെല ���ാട് �ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതി ആരംഭി��തിന്
സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈഹേ�ാടതി�െട �ൻഗണന ലി�ിൽ ഉൾെ��ി�ളള ��ത േകാടതി
ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

മതസൗഹാർ�ം തകർ�� വ�ാജ �ചരണ�ൾ

122 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) വിവിധ ജനവിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ ഭി�ി��ാ�വാ�ം രാജ��ിെ� മേതതരത�
ജനാധിപത� �േ���ി� ഭീഷണി ഉയർ�വാ�ം സഹായി�� ��ാവനകൾ
വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം സമീപന�ൾ സ�ീകരി��വർെ�തിെര �ഖം േനാ�ാെത നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) സാ�ദായിക �ർ� ഉ�ാ�� തര�ിൽ സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട�� വ�ാജ
�ചരണ�ൾ നട��വെര നിയമ�ി� ��ിൽ െകാ�വ�വാ�ം കർശന
നിയ�ണ�ൾ ഏർെ���വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; ഇ�ാര��ിൽ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ ?

നരി�നി ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിടം നിർ�ാണം

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

(എ) െകാ�വ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല നരി�നിയിൽ ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ എ�
�കെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണ ���ി�െട നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�ാല ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

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

(എ) 2021-22 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ �ക വകയി��ിയി�� പാറ�ാല ഫയർ
േ�ഷെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ ൃ�ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഭരണാ�മതി ലഭി�ിെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ി നിർ�ാണം
ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിടനിർ�ാണ �വർ�ന��ം നടപടിക�ം എ�േ��് �ർ�ിയാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മ��ർ ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

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

(എ) സം�ാന�് േറ�് റിവിഷൻ വ�തിെ� ഫലമായി മ��ർ ഫയർ േ�ഷൻ



40 of 116

െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് ടി.എസ്. ലഭി�ാ� സാഹചര�ം പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാരാ� വിമാന�ാവള നഗരം �ടിയായ മ��രിൽ ഫയർ േ�ഷൻ
അടിയ�രമായി നിർ�ി�ാ�ളള നടപടികൾ െെകെ�ാള�േമാ?

���ാട് ഫയർ േ�ഷനിെല ഒഴി�കൾ

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

(എ) ���ാട് ഫയർ േ�ഷനിൽ േ�ഷൻ ഓഫീസർ, അസി��് േ�ഷൻ ഓഫീസർ
ത�ികകളിൽ നിലവി�ളള ഒഴി�കൾ നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ���ാട് ഫയർ േ�ഷൻ നാൽ�ത് ജീവന�ാ�ളള ഒ� �ൾ േ�ഷനായി
മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േത�ി�ല�് �തിയ ഫയർ േ�ഷൻ

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

(എ) വ�ി��് നിേയാജക മ�ല�ിൽ േത�ി�ലം േക�ീകരി�് �തിയ ഫയർ
േ�ഷൻ ആരംഭി��തിന് വ��തല ശിപാർശയട�ം സർ�ാരിൽ നിലവി��
ഫയൽ �ന:പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) �േദശ�് �ിതി െച�� സർ�കലാശാല, എയർേപാർ�്, കിൻ� പാർ�്
�ട�ിയ �ാപന��െട �ര� കണ�ിെല��് ഫയർ േ�ഷൻ ആരംഭി��
കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

തലേ�രി ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് �മി ഏെ�����മായി ബ�െ�� ഫയലിെ� നിലവിെല
അവ� വ��മാ�ാേമാ; �മി ഏെ���ാനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) ചാല�ടി ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി കെ��ിയ �ല�ിന്
ഇറിേഗഷൻ വ��ിെ� നിരാേ�പപ�ം ലഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ?
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ആല�ർ ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) ആല�ർ ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട�ിെ� നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നിർ�ാണം എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െക�ിട നിർ�ാണം േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ ഫയർ േ�ഷൻ

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

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

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

ജയിലിൽ തട�കാ�െട േഫാൺ വിളി

132 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളിൽ ഭരണപ� രാ�ീയ പാർ�ിക�മായി ആഭി�ഖ�ം
�ലർ�� തട�കാർ�് െമാൈബൽ േഫാൺ അട��� സൗകര�ം
ലഭി��താ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം സർ�ാർ
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ടി.പി. േകസ് �തി�ം ��രിെല �ാ�് െകാലേ�സ് �തി�ം വി�ർ ജയിലിൽ
നി�ം ആയിര�ിലധികം േഫാൺവിളി�തായി പറയെ��� സംഭവ�ിൽ
എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത അേന�ഷണ�ിൽ
ജയിൽ ഉേദ�ാഗ�ർ �ിമിന�കൾ�് ഒ�ാശ െച��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജയി�കളിെല േഫാൺ വിളി�മായി ബ�െ��് ഉ�രേമഖലാ ജയിൽ
ഡി.ഐ.ജി. വ��തല അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ
അേന�ഷണ�ിെല �ധാന കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) ഉ�രേമഖലാ ജയിൽ ഡി.ഐ.ജി. വ��തല അേന�ഷണ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ ?

ജയി�കളിെല �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

133 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളിൽ തട�കാർ �ിരമായി െമാൈബൽ േഫാൺ
ഉപേയാഗി��തായ പരാതികൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പരിേശാധനയിൽ ജയി�കളിൽ നി�ം മാരകാ�ധ�ൾ
കെ���ി�േ�ാ ; വിശദാംശം നൽകാേമാ ;

(സി) ജയി�കളിെല �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

��പറ�ിൽ ജയിൽ വ��ിന് കീഴിൽ ആരംഭി�� െ�ഷ�ൽ സബ് ജയിലിെ�
�വർ�നം

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

(എ) ��പറ�ിൽ ആരംഭി�� െ�ഷ�ൽ സബ് ജയിലിെ� �വർ�ന�ിന്
ത�ികകൾ അ�വദി�് ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിെല നിയമനം സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഗസ�് െവബ്ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി��തിെല കാലതാമസം

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

(എ) ഗസ�് വി�ാപന�ൾ �സി�ീകരണ തീയതി കഴി�് എ�
ദിവസ�ി��ിൽ െവബ് ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി��തിനാണ് നിർേ�ശം
നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�് �റെ��വി�ി��
മാർ�നിർേ�ശ��െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ ഗസ�കൾ �സി�ീകരണ തീയതിയിൽ തെ� െവബ് ൈസ�ിൽ അപ്
േലാഡ് െച��തിന് നിലവി�� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗസ�് െവബ് ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി��തിെല കാലതാമസം കാരണം
െപാ�ജന�ൾ��ാ�� അസൗകര�ം ഒഴിവാ��തിന് ഗസ�കൾ
�സി�ീകരണ തീയതിയിൽ തെ� െവബ് ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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വി�തൽ സർ�ിഫി��ിൽ മത�ിെ� ഉപവിഭാഗം േചർ�ൽ

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

(എ) മല�ര സഭയിൽ ഉൾെ�� ��ിക�െട �ൾ/േകാേളജ് വി�തൽ
സർ�ിഫി��കളിൽ മത�ിെ� ഉപവിഭാഗം േചർ�ാൻ കഴിയാ� സാഹചര��ം
ഇ��ലം ഇവർ അ�ഭവി�� ��ി��ക�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ിൽ ഇടെപടണെമ�് അഭ�ർ�ി�് മല�ര �ി��ൻ െ�യർ
െഫേ�ാഷി�് സർ�ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ആവശ��ിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ� സ�ദായ�ൾ�� േ�മ പ�തികൾ

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

(എ) ന�നപ� സ�ദായ��െട േ�മം ഉറ� വ���തിനായി നട�ിലാ�ിയ
പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ന�നപ� വിദ�ാർ�ികൾ�് അ�വദി�� േ�ാളർഷി�കൾ സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത േ�ാളർഷി�് �ക വർ�ി�ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ന�നപ� വിഭാഗ�ിൽെ�� വിധവകൾ�് എെ��ി�ം സാ��ിക
ആ��ല��ൾ നൽകി വ��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�ിംഗ് െസ�ർ േഫാർ ൈമേനാറി�ി

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

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� ൈമേനാറി�ി േകാ�ിംഗ് െസ��കളാണ്
�വർ�ി�വ��െത�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം ജി�തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാ�ിംഗ് െസ�റിൽ എെ�ാെ� പരിശീലന�ളാണ്
ഉേദ�ാഗാർഥികൾ�് നൽകിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ന�നപ� വിഭാഗ�ൾ ��ത���ം സർ�ാർ- െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ
ഉേദ�ാഗ� �ാതിനിധ�ം �റ���മായ മേ�ശ�രം താ��ിൽ ൈമേനാറി�ി
േകാ�ിംഗ് െസ�ർ ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ൈമേനാറി�ി േകാ�ിംഗ് െസ�ർ �ട��തിന് ആവശ�മായ അടി�ാന ഭൗതിക
സൗകര��ൾ മേ�ശ�രം താ��ിെല ഉ�ളയിൽ ലഭ�മാ�ിയാൽ ഈ വർഷം
തെ� േകാ�ിംഗ് െസ�ർ ആരംഭി�വാൻ കഴി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മംഗല�രം - വിഴി�ം ആ�വരി പാത�െട നിർ�ാണം
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139 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മംഗല �രം - വിഴി�ം ആ�വരി പാത�െട നിർ�ാണം സംബ�ി� സാധ�താ
പഠനം �ർ�ിയായി�േ�ാ ; ��ത പാത കട� േപാ�� പ�ായ�ക�െട
േപ�വിവരം െവളിെ���േമാ ; പാത നിർ�ി��തിെ� ല��ം, �ടർ
നടപടികൾ എ�ിവ�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന��െട വിൽ�ന

140 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�േമഖല �ാപന��െട വിൽ�ന േക� സർ�ാർ �േ�ാ�്
െകാ�േപാ�ക�ം ഇേ�ാൾ േദശീയപാത�ം െറയിൽേവ േ�ഷ�ക�ം
ഉൾെ�െട�� െപാ�സ���ൾ �ടി സ�കാര�േമഖല�് വിൽ�ാൻ
തീ�മാനി�ക�ം െച�ി��ത് സം�ാനെ� ജന��െട അവകാശം
ഹനി��താകയാൽ ഈ നടപടികളിൽ നി�് പി�ിരിയാൻ
േക�സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) െപാ�സ��് സ�കാര�േമഖല�് നൽകി അതിന് �സർഫീ ഏർെ���ി
ജന�െള �ഷണം െച�� തര�ി�� േക� സർ�ാർ സമീപനേ�ാ��
സം�ാന സർ�ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം വിമാന�ാവളം അദാനി ��ിന് ൈകമാറാൻ േക� സർ�ാർ
നീ�ം ത�രിതെ���ിയി��തിെനതിെര സം�ാന സർ�ാരിന് എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) കാ��ാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി നൽകിയ പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ� വീതമാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

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

ര�സാ�ി നിഘ�വിൽ നി�ം േപ�കൾ നീ�ം െച�ൽ

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

(എ) �ി�ീഷ് വി�� േപാരാ��ിെ� ഭാഗമായി 1921 ൽ മലബാറിൽ മാ�ിളമാ�െട
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േന�ത��ിൽ നട� േപാരാ��ിൽ ര�സാ�ികളായവ�െട േപ�കൾ
ര�സാ�ി നിഘ�വിൽ നി�ം നീ�ം െച��തിന് ഇ��ൻ ചരി�
കൗൺസിൽ തീ�മാനി� വാർ� സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെനതിെര ചരി� കൗൺസിലിേനാ, േക�സർ�ാരിേനാേടാ
സം�ാന�ിെ� വിേയാജി�് ഔേദ�ാഗികമായി അറിയി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെലഇ- െഹൽ�് പ�തി

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

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഇ-
െഹൽ�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) ഇ-െഹൽ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഓേരാ ആ�പ�ി�ം എ� �ക
അ�വദി�െവ�ം �ക അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�ം
വ��മാ�േമാ?

ചികി�ാ സഹായം

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

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴിൽ ചികി�ാ സഹായം ലഭി��തി�ളള പ�തികൾ
ഏെത�ാമാെണ�ം, ആയതിെ� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം,
ഓേരാ�ിെ��ം പരിധി എ�യാെണ��� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീ �ര��ം ശാ�ീകരണ�ം

145 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ണയനിരാസെ� �ടർ�് നട�� െകാലപാതക��ം
െകാലപാതക�ിേലേ�ാ ആ�ഹത�യിേലേ�ാ നയി�� �ീധന
പീഡന��ം �റ�കാ�� ലിംഗ അസമത�ം അവസാനി�ി��തിനായി വനിത
ശി�വികസന വ��് നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീക�െട സംര�ണ�ി�ം �ര��ം സാ��ിക ഭ�ത�ം ആവി�രി�ി��
പ�തികെള�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീധന നിേരാധന നിയമം ഫല�ദമായി �ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴിയാെത
േപാകാനിടവ�� സാ�ഹ� �ിതി�ം ചില വിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ
��ംബസ��ിൽ �ീകൾ�് അധികാരമി�ാെതേയാ അെ��ിൽ
�ല�ാവകാശമി�ാെതെയാ േപാ�� രീതി�ം �ീധന സ�ദായ�ിെ�
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േ�ാ�ാഹന�ിനിടന�െമ�തിനാൽ ഇവ� പരിഹാരം കാണാൻ �ചരണ
പരിപാടികൾ നട�ക�ം നിയമസഹായം നൽ�ക�ം െച��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ീ �ര��ം ശാ�ീകരണ�ി�ം ഉത�� മി� 181 േവ��
ഫല�ദമാ�ാ�� നടപടികൾ ��തൽ കാര��മമാ�േമാ?

എം.എൽ.എ. മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം ആേരാഗ� രംഗ�മായി ബ�െ��
പ�തികൾ

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

(എ) േകാവിഡ് സാഹചര��ിൽ എം.എൽ.എ. മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ
നി�ം ആേരാഗ� രംഗ�മായി ബ�െ�� പ�തികൾ�ായി നീ�ി വ� �കയിൽ
പാല�ാട്  ജി�യിൽ നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�െട നിേയാജകമ�ലം
അടി�ാന�ി�� വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

വയനാട് ജി�യിെല ആദിവാസികൾ�� മാനസിക ആേരാഗ� പ�തികൾ

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

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ആദിവാസി േമഖലയിൽ മാനസിക ആേരാഗ��ിനായി
സം�ാന സർ�ാർ നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസി േമഖലയിെല കൗമാര�ാരായ ��ികൾ�് ഏെത�ി�ം തര�ി��
മാനസിക - ആേരാഗ� വളർ�ാ പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ അവ
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.സി.ഡി.എസ് െ�ാജ�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� ഐ.സി.ഡി.എസ് െ�ാജ�കളാണ് ഉ�ത്;
ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േ�ാജ�ി�ം എ� ഐ.സി.ഡി.എസ് ��ർൈവസർ ത�ികകളാണ്
നിലവി��ത് എ�് ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.സി.ഡി.എസ് േ�ാജ�ക�െട�ം ��ർൈവസർ ത�ികക�െട�ം
�പീകരണം എ�് മാനദ��ിലാണ് നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏ� വർഷെ� �ാഫ് പാേ�ൺ �കാരമാണ് നിലവി�� േ�ാജ�കളിൽ
��ർൈവസർ ത�ികകൾ നി�യി�ി��ത്;
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(ഇ) ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി ഐ.സി.ഡി.എസ് െ�ാജ�ക�െട എ��ിൽ മാ�ം
വ��ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

�ഥമികാേരാഗ� േക��ൾ ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയർ�� നടപടി

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

(എ) പാറശാല നിേയാജകമ� ല�ിൽ ആര�േ�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല െച�ർ,
പാറ�ാല �ാമപ�ായ�ിെല പര�വ�ൽ എ�ീ �ഥമികാേരാഗ�േക��ൾ
ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി
ഉയർ��തിനാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ ��ംബാേരാഗ�േക���െട �വർ�ന സമയം
ഉ�വെരയായി നിജെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഴനാട്, അ�രി എ�ിവിട�ളിെല
��ംബാേരാഗ�േക��ൾ നിലവിൽ ഉ�വെര മാ�മാണ് �വർ�ി��െത�
വിവരം ��യിെ��ി�േ�ാ ; ഇവ�െട �വർ�നം ൈവ�േ�രം വെര
ദീർഘി�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിൽ പ�തികൾ

150 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ��ാലം മ�ല�ിെല വിവിധ ആ�പ�ികളിൽ
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം �ർ�ീകരി�ാ�� പ�തികൾ ഒ��ാലം മ�ല�ിൽ ഉെ��ിൽ
അവ ഏെത�ാം; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

മലബാർ കാൻസർ െസ�റിെല േനഴ് സിംഗ് േകാേളജിെ� നിർ�ാണം

151 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തലേ�രി മ�ല�ിെല മലബാർ കാൻസർ െസ�റി�� േനഴ് സിംഗ്
േകാേളജിെ� നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ���ി അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തിനാവശ�മായ
നടപടി�മ�ൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ കാ�ണ� െമഡി�ൽ േ�ാർ

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

(എ) താ��് ആ�പ�ികളിൽ കാ�ണ� െമഡി�ൽ േ�ാർ ആരംഭി��തി��
മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ കാ�ണ� െമഡി�ൽ േ�ാർ
ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� ആ�പ�ികൾ

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

(എ) സം�ാന�് എ� സർ�ാർ, സഹകരണ, സ�കാര� ആ�പ�ികൾ
�വർ�ി��െ��് അറിയി�ാേമാ; അേലാ�തി, ആ�ർേ�ദം, േഹാമിേയാ,
�നാനി എ�ിവ തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് അംഗീ�ത �ിനി�കൾ, െമഡി�ൽ േഷാ�കൾ, ലേബാറ�റികൾ,
�ാനിംഗ് െസ��കൾ എ�ിവ എ�യാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ആേരാഗ�രംഗ�മായി ബ�െ��് സർ�ാർ, അർ� സർ�ാർ,
സ�കാര� േമഖലയിൽ േജാലി െച��വ�െട 2018-19, 2019-20, 2020-21
സാ��ിക വർഷെ� കണ�കൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് പരിേശാധനക�ം ��ാം തരംഗം േനരിട�ം.

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

(എ) േകാവിഡ് 19 മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ അ�ല�ഴ
നിേയാജകമ�ല�ി�ൾെ��� െമഡി�ൽ േകാേളജ്, ജനറൽ ആ�പ�ി,
�ീക�േട�ം ��ിക�േട�ം ആ�പ�ി, ൈ�മറി െഹൽ�് െസ��കൾ
എ�ിവയിൽ േകാവിഡ് േനരി��തിന് േവ�ി എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
ഏർെ���ിയി��ത് എ�് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് പരിേശാധനകൾ നട��തിന് സർ�ാർ സംവിധാന�ൾ�് �റെമ
സ�കാര�േമഖലയിൽ എെ��ി�ം സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ാം തരംഗം ��തലായി ബാധി�ക ��ികെളയായിരി�ം എ�ത് പരിഗണി�്
െമഡി�ൽ േകാേളജ് ഉൾെ�െട�� ആ�പ�ികളിൽ ��ികൾ�ായി �േത�ക
െവ�ിേല��കൾ ഉൾെ�െട�� സൗകര��ൾ ഉറ� വ���തിന് എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഹൗസ് സർജൻസി െച��തിന് ഫീസ് 

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

(എ) സ�കാര� െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം വിേദശ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം
പഠനം �ർ�ിയാ�ിയ വിദ�ാർ�ികൾ�് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഹൗസ്
സർജൻസി െച��തിന് ഫീസ്  ഈടാ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന സർ�ാർ ഇതര െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ പഠി�് സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ ഹൗസ് സർജൻസി െച�� ��ികൾ േകാവിഡ് ഡ��ിയാണ്
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െച��െത� കാര��ം നിലവിെല �ിതി�ം പരിഗണി�് ഇവരിൽ നി�ം
ഈടാ�� ഫീസ്  ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

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

(എ) േകാവിഡ് ��ാം തരംഗെ� �തിേരാധി��തിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ
നിയമസഭാമ�ല�ിേല�ം ഒ� ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി���മായി ബ�െ�� �വർ�ന��െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് ഏത് തര�ിൽ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡിെ� �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�ായി മാ�ിവ� എം.എൽ.എ. ആ�ി
വികസന ഫ�് ഐേസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി��തിനാേണാ
വിനിേയാഗി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

േ�ാ�് െലവൽ ഫാമിലി െഹൽ�് െസ�ർ

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

(എ) സം�ാനെ� േ�ാ�് െലവൽ ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ��കെള േ�ാ�്
െലവൽ ഫാമിലി െഹൽ�് െസ��കളായി ഉയർ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
ഇ�മായി ബ�െ��് ഇറ�ിയി�� ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അ�വദി�ി�� �ാപന�ളിൽ എെ�ാെ� അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ളാണ് നട�ിൽ വ��ാൻ ല��മി��ത്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളിൽ അ�വദി�ി�� �തിയ �ാഫ് പാേ�ൺ സംബ�ി�
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ൾ

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

(എ) �ൻ സർ�ാർ �ഖ�ാപി� ��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ എ�െയ�ം ഇേതവെര
�ർ�ീകരി�ി��്;

(ബി) അവേശഷി��വ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിനായി എെ��ാം
�മീകരണ�ളാണ് ഏർെ���ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

എ�േമലി സി.എ�് .സി.�െട പരിധി വികസി�ി�ൽ

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



50 of 116

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല എ�േമലി �ാമപ�ായ�ിെല ചില
�േദശ�ൾ മെ�ാ� പ�ായ�ായ മണിമല കരി�ാ�ർ എഫ്.എ�്.സി. �െട
കീഴിലായതിനാൽ ��ത �േദശെ� ജന�ൾ�് അസൗകര�ം
ഉ�ാ��കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി എ�േമലി �ാമപ�ായ�ിെല 23 വാർ�ക�ം
എ�േമലി സി.എ�്.സി.�െട പരിധിയിൽ െകാ�വ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�ർ താ��ാ�പ�ി നവീകരണം

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

(എ) ആല�ർ താ��ാ�പ�ി നവീകരി�വാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നവീകരണ�ിനായി അ�വദി�� ഫ�് സംബ�ി� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല എൻ.എ�്.എംപ�തികൾ

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

(എ) ചാവ�ാട് താ��ാ�പ�ി�െട വികസന�മായി ബ�െ��് നിലവിൽ അ�മതി
ലഭി� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൻ.എ�്.എം �േഖന ��വാ�ർ മ�ല�ിെല വിവിധ
ആ�പ�ികൾ,സബ്െസ��കൾ എ�ിവിട�ളിൽ നട��പ�തികൾ
സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ചാവ�ാട് താ��ാ�പ�ി�െട മാ�ർ �ാൻ �കാരം ഏെത�ി�ം
പ�തികൾ�് അ�വാദം നൽകിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം

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

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ �� സംബ�മായ അ�ഖ�ൾ
വർ�ി�് വ�� സാഹചര��ിൽ ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം ക�നാഗ��ി
താ��് ആ�പ�ിയിൽ വർ�ി�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

��ം സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിെ� അടി�ാനസൗകര� വികസനം.

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

(എ) ��ം സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിെല അടി�ാന സൗകര��ൾ
വികസി�ി��തിനായി നബാർഡ് - �റൽ ഇൻ�ാ�ക്ചർ െഡവലപ്െമ�്
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ഫ�ിൽ ഉൾെ���� കാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ം ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ െക�ിടനിർ�ാണ�ിന് ഫ�് നബാർഡ്
�റൽ - ഇൻ�ാ�ക്ചർ െഡവലപ്െമ�് ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി
അ�വദി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പാ�ർ താ��് ആ�പ�ി

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

(എ) പാ�ർ താ��് ആ�പ�ിയിെല �ല പരിമിതി കാരണം േരാഗിക�ം
ജീവന�ാ�ം അ�ഭവി�� ��ി��് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇത്
പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ.;

(ബി) പാ�ർ താ��് ആ�പ�ിയിേല�് െ�ഷ�ൽ െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാെര
നിയമി��ത് സംബ�ി�് നൽകിയ നിേവദന�ിേ�ൽ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ർ ജനറൽ േഹാ�ി�ൽ വികസനം

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

(എ) ��ർ ജനറൽ േഹാ�ി�ലിെല ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ിൽ
േഡാ�ർമാ�െട�ം മ� ജീവന�ാ�െട�ം ഒഴി�കൾ നിക�ാേമാ;

(ബി) ��ർ ജനറൽ േഹാ�ി�ലിൽ പി.ജി. േകാഴ് �കൾ (DIP) ആരംഭി��തി�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) വി�ര �ല�ളിൽനി�ം േജാലി�വ�� ജീവന�ാർ�് ക�ാർേ�ഴ് സ്
അ�വദി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ത��് േരാഗാ�പ�ി�െട വികസനം

166 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ത��് േരാഗാ�പ�ി�െട വികസന�ിന് മാ�ർ �ാൻ
ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട അ�ാരാ� നിലവാര�� ഒ� െഡർെമേ�ാളജി ഇൻ�ി���്
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവിെല ആ�പ�ി വികസന�ിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ാം�ഴിയിൽ �വർ�ി�� െഹൽ�് െസ�ർ

167 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കാ�ിര�ഴ �ാമ പ�ായ�ിൽ 15-ാം വാർഡ്
ക�ാം�ഴിയിൽ �വർ�ി�� െഹൽ�് സബ് െസ�റിെ� �വർ�നം,
കഴി� ആ� മാസമായി േഡാ�േറാ മ�് ആേരാഗ� സംവിധാന�േളാ ഇ�ാ��
കാരണം �ട�ിയിരി�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െസ�റിേല�് േഡാ��െട�ം ന�മാ�െട�ം േസവനം �ട�മി�ാെത
ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ മ��കൾ അ�വദി��തി�ം അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�യം ��ംബാേരാഗ� േക��ിെ� നവീകരണം

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

(എ) �രാ��് പ�ായ�ിെല ക�യം ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് �തിയ െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ക�യം ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് �മിവി�കി��തി�� അേപ�
ഇല�ിസി�ി േബാർഡിന് ആേരാഗ�വ��് നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�
�മിയാണ് ആവശ�െ��ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ല��് ആദിവാസി േമഖലയി��വർ�് ആ�യി�ാൻ കഴി�� ഏക
ആേരാഗ� േക�മായ ക�യം ��ംബാേരാഗ� േക�ം നവീകരി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

��ം�ളം മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�കൾ

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

(എ) ��ം�ളം മ�ല�ിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ േഡാ�ർമാ�േട�ം
പാരാെമഡി�ൽ �ാ�ക�േട�ം നിരവധി ഒഴി�കൾ ഉ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഒഴി�കൾ നിക�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ർ താ��ാ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് െസ�ർ

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

(എ) ആല�ർ താ��് ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് െസ�ർ േരാഗികൾ�ായി
�റ�െകാ��ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡയാലിസിസ് െസ�ർ േരാഗികൾ�് എ�് �റ�െകാ��ാൻ
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈട�് 'ഡി' ആം�ലൻസിൽ �ര�ാ ഉപകരണം �ാപി��തി�� മാനദ��ൾ

171 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െകായിലാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിേല�ായി ��തായി വാ�ിയ ൈട�്-ഡി
ആം�ലൻസിൽ ജീവൻ ര�ാ ഉപകരണ�ൾ �ാപി��തിനായി
�റെ��വി� ഭരണാ�മതി ഉ�രവിൽ ഉപകരണ�ൾ�ം �ക�ം ആേരാഗ�
വ��് നി�ർഷി�� �ാൻേഡർ ഡ് െ�സിഫിേ�ഷൻ ഉ�ായിരി�ണെമ�്
ആവശ�െ���തിന് അടി�ാനമായ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ��� ഫയൽ
ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ നട�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപകരണ�ൾ വാ�ാ�ളള എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം നൽ�ക, �തിയ
�ാൻേഡർ ഡ് െ�സിഫിേ�ഷൻ ഉെ��ിൽ ആയത് നിർേ�ശി�ക �ട�ിയ
വിഷയ�ളിൽ തീ�മാനെമ���തിന് കഴി� പ�് മാസ�ിലധികമായി
കാലതാമസ��ായതിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള വിഘാതം
നിലനിൽ��െവ�ിൽ ആയെതെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�് തട��ളി� എ�ിൽ പർേ�സ് നിയമ�ൾ പാലി�് ജീവൻര�ാ
ഉപകരണ�ൾ വാ�ി ഫി�് െച�് പ�തി നട�ിലാ�ാൻ എ� സമയം �ടി
േവ�ി വ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ിമ�ല�ിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല പ�തികൾ

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

(എ) റാ�ി മ�ല�ി�� വിവിധ സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ കഴി� സാ��ിക
വർഷം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അതിനായി വകയി��ിയ �ക�ം
പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം പ�ികയായി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) റാ�ി മ�ല�ി�� വിവിധ സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഈ സാ��ിക
വർഷം നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� പ�തിക�ം അതിനായി
വകയി��ിയിരി�� �ക�ം പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം പ�ികയായി
വിശദമാ�ാേമാ ?

വർ�ല താ��് ആ�പ�ി�െട �തിയ െക�ിട�ിെ� ൈവദ�തീകരണം

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

(എ) വർ�ല താ��് ആ�പ�ി�െട നിർ�ാണ�ിലിരി�� �തിയ െക�ിട�ിെ�
ൈവദ�തീകരണ ���ികൾ�് െപാ�മരാമ�് വ��് നൽകിയി�� എ�ിേമ�്
�കാര�� ഫ�് അ�വദി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��റ നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാവിഡ് �തിേരാധ �വ ർ�ന�ൾ

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

(എ) ��റ നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയിൽ വ�� ആേരാഗ� േക��ളിൽ
േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന��മായി ബ�െ��് സ ർ�ാർതല�ിൽ
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നട�ിലാ�� നവീകരണ പ�തികെളെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിള�ിൽ ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ

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

(എ) വിള�ിൽ ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിെന േ�ാ�് ��ംബാേരാഗ� േക�മായി
ഉയർ�ിയതിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ�
നിലവിെല �ിതി�ം, �ടർനടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�റ�ർ താ��് ആ�പ�ി

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

(എ) അ�ർ മ�ല�ിെല �റ�ർ താ��് ആ�പ�ി താ��് ആ�പ�ിയായി
ഉയർ�ിയി�ം താ��് ആ�പ�ി�െട �ാഫ് പാേ�ൺ അ�വദി�ി�ി� എ�ത്
വ��ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തി�േവ�ി താ�ാലികമായി
എൻ.ആർ.എ�്.എം. വഴി ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ എ� എൻ.ആർ.എ�്.എം. ജീവന�ാെരയാണ് അ�ർ മ�ല�ിെല
വിവിധ ആ�പ�ികളിൽ നിയമി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി�് േഡാ�ർ

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

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ര�് ഫിസിഷ��ാരിൽ ഒരാൾ വർ�ിംഗ്
അേറ�്െമ�ിൽ പ�നംതി� കാ�്  ലാബിൽ �വർ�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കാരണ�ാൽ മാേവലി�രയിൽ ഫിസിഷ�െ� േസവനം േവ�വിധം
ലഭി��ി�ാെയ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േഡാ�െറ മാേവലി�ര ജി� ആ�പ�ിയിൽ നിലനിർ�കേയാ പകരം
മെ�ാ� േഡാ�െറ നിയമി�കേയാ െച�ണം എ�ാവശ�െ��് എം.എൽ.എ.
നൽകിയ ക�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ഞാറ�ൽ താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം

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

(എ) ആേരാഗ���ംബേ�മ വ��ിെ� 26.07.2021-െല 1555/2021 ന�ർ ഉ�രവ്
�കാരം ഭരണാ�മതി നൽകിയ െെവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഞാറ�ൽ
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താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ നിർ�ി��
���ി�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നിർവഹണ ഏജൻസി ഏെത�ം നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� ���ികൾ എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ി വികസന പ�തികൾ

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

(എ) പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
പ�തികൾ ആണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ; ഈ പ�തിക�െട
നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�മായി ബ�െ��് കിഫ്ബി വഴി
നട�ിലാ�� പ�തി�െട വിശദവിവര��ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തി� വളെരയധികം കാലതാമസം വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; പ�തി നട�ിലാ��തി� എെ��ി�ം
തട��െ��ിൽ ആയത് വിശദമാ�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല െപാ�ജനാേരാഗ�േക���െട നിർ�ാണം

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

(എ) ���നാട് മ�ല�ിൽ ഏെതാെ� െപാ�ജനാേരാഗ�േക���െട
െക�ിടനിർ�ാണ�ിനാണ് ഫ�് അ�വദി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ�േക���െട നിർ�ാണ�ിന് �മതലെ���ിയ
ഏജൻസിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിർ�ാണ �വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

�ളി��്സർ�ാർ ആ�പ�ി നവീകരണം

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

(എ) ��നാ�ിൽ ഏ��ം ��തൽ ആ�കൾ ചികി��ായി ആ�യി�� �ളി��്
സർ�ാർ ആ�പ�ി നവീകരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത നവീകരണം സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ളി��് സർ�ാർ ആ�പ�ിയിൽ ആ�നിക ചികി�ാസൗകര��ൾ
ഏർെ����തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിൽ സി ടി �ാൻ �ാപി�ൽ

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

(എ) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിൽ സി. ടി . �ാനർ , പവർ േലാൺ�ി എ�ിവ
അ�വദി�ി�് മാസ�ൾ ഏെറയായി�ം നാളി�വെര �ാപി�ാൻ കഴി�ി�ി�
എ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം
എ�േ��് ഇത് �ാപി�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ താ��് ആ�പ�ി വികസനം

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

(എ) നബാർഡിെ� ധനസഹായേ�ാെട�� ഇരി�ർ ഗവെ��് ആ�പ�ി
െക�ിടനിർ�ാണ നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തി�� ആർ�ിെടക്ചറൽ േ�ായിംഗ്, �ക്ചറൽ
ഡിൈസൻ എ�ിവ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

പാല�ാട് എല��ി താ��് ആ�ാന ആ�പ�ി�െട നവീകരണം

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല എല��ി താ��് ആ�ാന ആ�പ�ി�െട
നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��ത് എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ നിലവിൽ എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ഏർെ���ിയി��െത�ം ഇനി ഏർെ���വാൻ ഉേ�ശി�� സൗകര��ൾ
എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

���ർ ഡിെ�ൻസറി

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

(എ) േകാ�യം ജി�യിൽ ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ���രിൽ
ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി��� സംബ�ി�് 22/1/2020 ൽ നൽകിയ െഹൽ�് –
എഫ്.ഡ��.1/6/2020 ന�ർ ക�ിന് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി്ൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ േകാ�യം ഡി.എം.ഒ. റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ; റിേ�ാർ�് എ�േ��് സമർ�ി�ം
എ�റിയി�ാേമാ; റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�െ��ിൽ ആയതിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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പാല�ാട് മ�തേറാഡ് പി.എ�്.സിയിൽ േകാവിഡ് എെ◌െസാേലഷൻ വാർഡ്

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല മ�തേറാഡ് പി.എ�്.സി.യിൽ േകാവിഡ് ഐെസാേലഷൻ
വാർഡ് �ാപി�വാൻ ആേരാഗ� വ��് എെ��ാം നടപടികൾ ആണ്
സ�ീകരി� വ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ; ആയതിെ� �ക ഉൾ�െട�ളള
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

നാദാ�രം താ��് ആ�പ�ി

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

(എ) നാദാ�രം താ��് ആ�പ�ി�െട �തിയ േ�ാ�ിേല�് െമഡി�ൽ
ഉപകരണ��ം മ� േ�ഷനറിക�ം ലഭ�മാ��തിന് നൽകിയ േ�ാേ�ാ�ലിൽ
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ാ�ിേല�് ആവശ�മായ സാധന സാമ�ികൾ ലഭ�മാ�വാൻ
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�പ�ിക�െട �വർ�ന�ം വികസന�ം

188 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാ��ാറ ഇ�േ��ഡ് ഫാമിലി െഹൽ�്െസ�റിെ�
�വർ�ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇവിെട നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി�� വികസന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശവാസികൾ�് െമ�െ�� ചികി� ലഭ�മാ��തിന് േവളി
പി.എ�്.സി.�െട �വർ�നം വി�ലീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ലയനാർേകാ�  ഡയബ�ിക് െസ�റിെ� �വർ�നം െമ�െ����തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലയനാർേകാ� �യേരാഗ ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് മാ�ർ �ാൻ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) തി�വന��രം എസ്.എ.ടി. ആ�പ�ി�െട നിലവാരം ഉയർ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) സർ�ാർ ആ�പ�കളിൽ െടലി െമഡിസിൻ �ിരം സംവിധാനം
ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാൻ കഴി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െനേ�ാളജി�ിെ� ത�ിക
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189 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ െനേ�ാളജി�ിെ� ത�ിക ��ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) െനേ�ാളജി�ിെന നിയമി�ാൽ നിലവി��തിെ� ഇര�ിയിലധികം ആ�കൾ�്
ഡയാലിസിസ് നൽകാെമ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

കാ�ാ�ട െവൽനസ് െസ�ർ

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

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിൽ െവൽനസ് െസ�ർ ആയി ഉയർ�ിയി�� ആേരാഗ�
ഉപേക��ൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െവൽനസ് െസ��കളിെല നിലവി�� സംവിധാന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;
�ടർ�� നടപടികൾ സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജനറൽ ആ�പ�ി�് െഡ�ൽ എക് സ് േറ െമഷീൻ

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

(എ) കാസർേഗാഡ് ജനറൽ ആ�പ�ി�് െഡ�ൽ എക് സ് േറ െമഷീൻ
അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എേ�ാഴാണ് അ�വദി�െത�ം ഇതിെ� വിലെയെ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ എ�്േറ െമഷീൻ ഇേ�ാൾ ഉപേയാഗി��േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതി��
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െഡ�ൽ എ�്േറ �ണി�് �വർ�ി�ാ�ത് കാരണം ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ
എ�� എ�്േറ ആവശ��� േരാഗികൾ�് സ�കാര� �ാപന�െള
ആ�യിേ�� അവ� വ�� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) കാസർേഗാഡ് ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ഉ� ചികി�ാ സംവിധാന�ളിൽ
ഉപേയാഗി�ാെത കിട��വ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല��ാറയിെല െഹൽ�് ആ�് െവൽനസ് െസ�ർ

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

(എ) അതിർ�ി �ാമമായ മല��ാറയിൽ ഉദ്ഘാടനം കഴി�് മാസ�ൾ പി�ി�ി�ം
െക�ിട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�ം െഹൽ�് ആ�് െവൽനസ് െസ�ർ
�വർ�നം ആരംഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇതിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �വർ�നം ആരംഭി��തി�� അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�്
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െവളിെ���േമാ?

അതിർ�ി കടെ��� ഭ��വ��ളിെല കീടനാശിനി

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

(എ) സം�ാന�് അതിർ�ി കടെ��� ഭ��വ��ളിൽ കീടനാശിനി�െട
സാ�ിധ�ം അമിതമാെണ� റിേ�ാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അന�സം�ാന� നിെ��� ഇ�ര�ി�� ഭ��വ��െള
ആ�യി��ത് ജന��െട ആേരാഗ�െ� സാരമായി ബാധി�െമ�്
ക���േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതിർ�ി കടെ��� ഭ��വ��ളിെല കീടനാശിനി സാ�ിധ�ം
പരിേശാധി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കീടനാശിനി �േയാഗം നട�ാ� ഭ��വ��ൾ ലഭ�മാ��തിനായി
സ�ീകരി�� അടിയ�ര നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

പാവെ�� േരാഗികൾ�് ചികി� ഉറ�ാ��തി�� നടപടികൾ

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

(എ) െചലവ് ഏ�� ചികി�കൾ പാവെ�� േരാഗികൾ�് ഉറ�ാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈബ�ാസ് ശ��ിയ, ആൻജിേയാ �ാ�ി, കിഡ്നി, കരൾമാ�ി െവ�ൽ
ശ��ിയ �ട�ിയവ നട��തിന് നിലവിൽ സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഉ�
സംവിധാനം എെ�ാെ� എ�ം എ� െചലവാണ് ഈ ശ��ിയ�ായി േരാഗി
�ടേ��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ശ��ിയകൾ ജി�ാ ആ�പ�ികൾ, താ��ാ�പ�ികൾ, ജനറൽ
ആ�പ�ികൾ എ�ിവിട�ളിൽ നട�ാൻ സംവിധാന�ൾ ഏർെ����തിന്
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

െകാവിഡ് േരാഗിക�െട വർ�നവ്

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

(എ) ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് േകാവിഡ് േരാഗിക�െട
എ��ി�ം, �ി.പി.ആർ.-�ം, ചികി�യി�� േരാഗിക�െട എ��ി�ം േകരളം
വളെര ��ിലാണ് എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇവിെട
േകാവിഡ് േരാഗിക�െട എ�ം വർ�ി�വാ��ായ കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� പരിപാലന രംഗ�് ഇ��യിൽ തെ� �ൻപ�ിയിലാണ് േകരളം
എ�് അവകാശെ��േ�ാ�ം േകാവിഡ് നിയ�ണവിേധയമാകാെത േപാ��ത്
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സർ�ാർ വ��ക�െട ഏേകാപനമി�ാ� �ലമാേണാ എ� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; വിശദ വിവരം നൽ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��കൾ നവംബർ മാസം �തൽ �റ�വാൻ �െ�ാ��ം
ആരംഭി� സാഹചര��ിൽ ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�� �ടർ
നടപടികൾ എെ��ാമാണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ ഇ -ഓഫീസ് സംവിധാനം

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

(എ) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ ഇ -ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ഇ- ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ഡി.എ�്.എ�്. ൽ തപാ�ക�ം മ�ം നിലവിൽ എ�െനയാണ് െെകകാര�ം
െച��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

നി� �തിേരാധം

197 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. �ി.പി .രാമ��ൻ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�� ആശ� �ഷ് ടി�െകാ�് സം�ാന� വീ�ം െപാ�ി�റെ�� നി�െയ
ഫല�ദമായി �തിേരാധി�ാൻ �ൻ അ�ഭവ�ം ആേരാഗ� േമഖലയിെല മിക�
അടി�ാന സൗകര���ം എ�േ�ാളം �േയാജനെ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിപ ൈവറസിെ� സാ�ിധ�ം മന�ിലാ�ി േരാഗ പകർ� തട��തിന്
അനിവാര�മായ ൈവേറാളജി ലേബാറ�റി �സ�കാലം െകാ�്
�പീകരി�ാനായത് സം�ാനെ� െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖല�െട ക��്
െതളിയി��താേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2011-16 കാലയളവിെല സർ�ാരിൽ നി� വിഭി�മായി �ൻ സർ�ാ�ം ഈ
സർ�ാ�ം െപാ�ജനാേരാഗ� രംഗ�് അടി�ാന സൗകര�
വി�ലീകരണ�ി�ം ആ�നീകരണ�ി�ം നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ആർ.സി.സി യിൽ ചികി��ായി വ�� േരാഗികൾ� േടാ�ൺ
സംവിധാന�ി� നടപടി

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

(എ) തി�വന��രം ആർ.സി.സി.യിൽ ചികി��ായി വ�� േരാഗികൾ�്
റിസപ്ഷൻ, ക�ാഷ് കൗ�ർ, െട�ിംഗ് െസ��കൾ �ട�ിയ ഇട�ളിൽ നീ�
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ക� പാലിേ��ിവ��ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിനായി ഓൺെെലൻ/ഓഫ് െെലൻ േടാ�ൺ
സംവിധാനം ഏർെ���ക�ം കൗ��ക�െട എ�ം ��ക�ം ��തൽ
ഇരി�ിട�ൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി മെ�െ��ി�ം പ�തികൾ സർ�ാർ
ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ിയിെല അമിത ചികി�ാെ�ലവ്

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

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ ശ��ിയകൾ,േരാഗ നിർ�യ
പരിേശാധനകൾ, ചികി� എ�ിവ�െട നിര�കളിൽ വലിയ വർ�ന
നിലനിൽ��ത് പരിേശാധി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ചികി�ാ സൗകര�ം, പരിേശാധനാ സംവിധാനം എ�ിവ കണ�ിെല��്
സ�കാര� ആ�പ�ികെള ഏെത�ി�ം മാനദ���െട അടി�ാന�ിൽ
തരംതിരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േകാവിഡ് േരാഗ �തിസ�ി�ിടയി�ം ചികി��ം ശ��ിയകൾ�ം
േരാഗനിർണയ�ി�ം ചില സ�കാര� ആ�പ�ികൾ അമിത �ക
ഈടാ��താ�� പരാതികൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത
ആ�പ�ികൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ദ�ൽ ൈഹജീനി�് േകാ�്

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

(എ) ആേരാഗ� സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ സം�ാന�് ബാ�ിലർ ഇൻ ദ�ൽ
ൈഹജീനി�് േകാ�് ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�� ദ�ിവ�ര ദ�ൽ ൈഹജീനി�് േകാ�് ബാ�ിലർ
േകാ�് ആയി ഉയർ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട�ം ആ�ിത�െട�ം െമഡി�ൽ റീ-ഇംേബ�്െമ�് ബി�കൾ

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

(എ) സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട�ം ആ�ിത�െട�ം െമഡി�ൽ റീ-ഇംേബ�്െമ�്
ബി�കൾ ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ തീർ�ാകാെത െക�ി�ിട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ സമയബ�ിതമായി ആയവ തീർ�ാ�ാൻ �േത�ക അദാല�്
നട�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവിൽ എ� അേപ�കളാണ് തീർ�ാ�ാൻ ബാ�ി�ളളത്;
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(ഡി) ഈ വർഷം ഏത് മാസം വെര ലഭി� അേപ�കളാണ് പരിേശാധി�് ബ�െ��
വ��കളിേല�് തിരി�യ�ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് മാ�ർ �ാൻ പ�തി

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

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിന് േവ�ി�ളള മാ�ർ �ാൻ
അടി�ാനമാ�ി�ളള �വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ഈ പ�തി എേ�ാൾ �ർ�ീകരി��തിനാണ്
ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിനായി നിരീ�ണ
സംവിധാനം ഏർെ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഫിസി�ൽ െമഡിസിൻ & റീഹാബിലിേ�ഷൻ
വിഭാഗ�ിൽ എം.ഡി. േകാ�്

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

(എ) ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഫിസി�ൽ െമഡിസിൻ & റീഹാബിലിേ�ഷൻ
വിഭാഗ�ിൽ എം.ഡി. േകാ�് ആരംഭി��തിന് േവ� അടിയ�ര നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ?

��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ഇൻെഫ��സ് ഡിസീസ് േ�ാ�്

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

(എ) ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േകാവിഡ്, നി�, എ�്1 എൻ1, ഡി�ീരിയ എ�ീ
പകർ�വ�ാധികൾ ബാധി� േരാഗികെള �ര�ിതരായി കിട��തിന്
നിർ�ി�� ഇൻെഫ��സ് ഡിസീസ് േ�ാ�ിെ� ര�ാം ഘ�
�വർ�ന�ൾ�ായി ��തൽ �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ �ക അ�വദി��തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

ജി�ാ ആേരാഗ� ��ംബേ�മ െ�യിനിംഗ് േക��ളിേല�് ക��ണിേ�ഷൻ ഓഫിസർ
നിയമനം

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

(എ) ജി�ാ ആേരാഗ� ��ംബേ�മ െ�യിനിംഗ് േക��ളിേല�് ക��ണിേ�ഷൻ
ഓഫിസർ േപാ�ിേല�് അേപ� �ണി�ി��േവാ;

(ബി) ഇതിനായി നി�യി�ി�� േയാഗ�തകൾ എെ�ാെ�യായി��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ക��ണിേ�ഷൻ ഓഫിസർ േപാ�ിേല�് നിയമനം



63 of 116

നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േപാ�ിേല�് ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് നിയമനം നട�ിയി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ നിയമനം നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ്-2 ത�ിക

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

(എ) േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട മാർഗനിർേ�ശ�കാരം േരാഗ�തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ�് ആവശ�മായ എ�ം െഹൽ�് ഇൻെ�കടർ ത�ികകൾ
ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിൽ ഇ� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
��യിൽെ��ി�െ��ിൽ ആയതി�േവ�ി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018 ൽ ആർ�ം പ�തി�് കീഴിൽ അ��ി നാൽ��ിേയഴ് �നിയർ
െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ്-2 ത�ികകൾ ��ി��തി�ളള െ�ാേ�ാസൽ
പരിഗണി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ത�ികകൾ ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
എ�െകാ�ാണ് ടി ത�ികകൾ ഒഴിവാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��് 16 വർഷമായി നട�ി വ�� ഡിേ�ാമ ഇൻ െഹൽ�്
ഇൻെ��ർ എ� േകാ�് �നിസി�ൽ േകാമൺ സർ�ീസ്, പ�ായ�് എ�ീ
വ��കളിെല �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ ത�ികയിെല നിയമന�മായി
ബ�െ�� െ�ഷ�ൽ ��കളിൽ ഉൾെ��ി�ി� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് ��ത െ�ഷ�ൽ ��കളിൽ
ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ദ�ൽ വിഭാഗം

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

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിൽ ദ� വിഭാഗ�ിെ� �വർ�ന�ൾ
ശ�ിെ���ാൻ ആവശ�മായ വിധം ഹരിയാന, പ�ാബ് സം�ാന��െട
മാ�കയിൽ ദ� വിഭാഗ�ിന് �േത�ക ഡയറ�േറ�് �ാപി�ാ�ം ദ�ൽ
ഡയറ�െറ നിയമി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ദ� വിഭാഗ�ിെ� ശാ�ീകരണ�ിനായി നിലവിൽ ആേരാഗ� വ��ിന്
കീഴി�� ഏക ദ�ൽ െഡപ��ി ഡയറ�െറ ദ� വിഭാഗം അഡീഷണൽ
ഡയറ�ർ ആയി ഉയർ�ണെമ� ആവശ��ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ� േമഖലയിെല സീനിയർ ദ�ൽ ൈഹജീനി�കെള േക�
മാനദ��കാരം ദ�ൽ/ഓറൽ ൈഹജീൻ ആഫീസർ ആയി �നർ നാമകരണം
നട�ാ�� വിഷയ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

ഫിസിേയാെതറാ�ി�ക�െട �ിര നിയമനം

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

(എ) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴിൽ ജനറൽ, ജി�ാ, താ��ാ�പ�ികളിൽ
ഫിസിേയാെതറാ�ി�ക�െട എ� ത�ികകൾ ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഫിസിേയാെതറാ�ി�കൾ ഇ�ാ� ജനറൽ, ജി�ാ,
താ��ാ�പ�ികളിൽ ഫിസിേയാെതറാ�ി�കെള നിയമി��ത്
പരിഗണയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം േ�ാ�് �ാഥമിക ആേരാഗ�േക�ം �ാഫ് പാേ�ൺ

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

(എ) മല�റം േ�ാ�് �ാഥമിക ആേരാഗ�േക�ം അപ്േ�ഡ് െച�ി�െ��ി�ം
�ാഫ് പാേ�ൺ ���ി നി�യി�ി�ിെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ് പാ�ാ�ല�ിൽ ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട �റവ്
കണ�ിെല��് �ാഫ് പാേ�ൺ ���ി നി�യി�വാ�ം നിയമന�ൾ
നട�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) നിലവി�� ഒഴി�കൾ സംബ�ി�് വിശദാംശം നൽകാേമാ ; ഒഴി�കൾ
നിക�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ികളിൽ കരാർ ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ നിയമി�ി�� ജീവന�ാർ

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

(എ) േകാവിഡിെന �ടർ�് സം�ാനെ� വിവിധ ആ�പ�ികളിൽ എ�
ജീവന�ാെര താൽ�ാലികമായി കരാർ ദിവസേവതന അടി�ാന�ിൽ
നിയമി�ി�െ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ കരാർ ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ നിയമി�ി�� താൽ�ാലിക
ജീവന�ാ�െട ത�ിക തിരി�� എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ ഉൾെ�െട�� വിവിധ
ആ�പ�ികളിൽ മഹാമാരി മറികട��തിന് ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ
നിയമി�ി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം �ാപനാടി�ാന�ിൽ ഇനം തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ കാ�ഗറിയിൽെ�� ദിവസേവതന ജീവന�ാർ�് �തിദിനം നൽ��
ശ�ളം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ജീവന�ാ�െട െമഡി�ൽ റീ - ഇംേപ�്െമ�്

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

(എ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസിൽ ജീവന�ാ�െട െമഡി�ൽ റീ-
ഇംേപ�്െമ�മായി ബ�െ��് 31-08-2021 വെര ലഭി� എ� ഫയ�കൾ നിലവിൽ
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തീർ� ക�ി�ാ��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് തീയതിവെര ലഭി� ഫയ�കളിലാണ് നിലവിൽ തീർ�് ക�ി�ി�ളളത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏത് വിധ�ി�ളള ഫയ�കൾ�ാണ് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട അ�മതി
ലഭ�മാേക�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ചികി�ാ െചലവ് വർ�ി� സാഹചര��ിൽ ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസിൽ
നി�ം ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം അ�മതി ലഭ�മാേക� ചികി�ാ
െചലവ് പരിധി വർ�ി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസിൽ െമഡി�ൽ റീ-ഇംേപ�്െമ�മായി
ബ�െ��് ഫയ�കൾ തീർ�കൽ�ി��തിന് മാ�മായി ഫയൽ അദാല�്
സംഘടി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ് II െ�ാേബഷൻ ഡി�േറഷൻ

212 �ീ േ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) ആേരാഗ� വ��ിൽ 05.01.2008 ൽ �സി�ീകരി� സീനിേയാരി�ി ലി�ിൽ നി�ം
െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ് II ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ നട�ിെയ�ി�ം
അവ�െട െ�ാേബഷൻ ഡി�േറഷൻ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ നിരസി�തിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാരണ�ാൽ ജീവന�ാർ�് അർഹതെ�� െ�ാേമാഷൻ ലഭി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ , എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ�െട പരാതി പരിഹരി�് അർഹതെ�� െ�ാേമാഷൻ
അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

വയനാട് ജി�യിെല ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�കൾ

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

(എ) വയനാട് ജി�യിെല വിവിധ ആ�പ�ികളിൽ േഡാ�ർമാർ ഉൾെ���
സ് �ാ�ക�െട ത�ിക ഒഴി�കിട�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് �തിയ ത�ികകൾ ��ി�്
നിയമനം നടേ��തായി��ത്; വിശദ വിവര�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തി�ം �തിയ ത�ികകൾ
��ി�് നിയമനം നട��തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?
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���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിെല സി എഫ് എൽ ടി സി �െട നിർ�ാണം

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

(എ) ���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിൽ അനെ��ിസ്റ് , കാഷ�ാലി�ി െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ �ട�ിയ ത�ികകളിൽ നിയമനം നട��തി�ം, അ�വഴി
ഇേ�ാ�� െ�ഷ�ലി�് േഡാ�ർമാ�െട േസവനം അതത് ഡി�ാർ�്െമ�കളിൽ
മാ�മായി ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിൽ അ�വദി�ി�� 20 കിട�കേളാ� �ടിയ
സി.എഫ്. എൽ. ടി. സി.�െട നിർ�ാണം എേ�ാൾ �ട�ാൻ കഴി�െമ�ം എ�
�തൽ �വർ�നസ�മാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനാ�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

മലബാർ കാൻസർ െസ�റിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ ഏർലി ഡി��ൻ െസ��ം �ിനി�ം
�ാപി�ൽ.

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

(എ) എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിതർ ഉൾെ�െട വ�ാപകമായ േതാതിൽ കാൻസർ
േരാഗികൾ ഉ� കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ മലബാർ കാൻസർ െസ�റിെ�
ആഭി�ഖ��ിൽ ഒ� �ിനി�ം ഏർലി ഡി��ൻ െസ��ം അ�വദി�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിൽ സി� ആ�പ�ികൾ

216 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ിൽ ��തായി സി� ആ�പ�ികൾ ആരംഭി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എവിെടെയാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��ി�കീഴിെല 'ഐേ�ാൺസ് '

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

(എ) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� ഐേ�ാൺസിെ� �വർ�നം
െമ�െ����തിന് സർ�ാരിെ� പ�തികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഐേ�ാൺസിെ� ഗേവണിംഗ് േബാർഡ് �ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;
ഗേവണിംഗ് േബാർഡിൽ �ാപനം �ിതി െച�� �ലെ� എം.എൽ.എ.
െയ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഉൾെ���ാൻ േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഐേ�ാൺസിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം 11-ാം ശ�ള ക�ീഷെ�
അടി�ാന�ിൽ �നർനിർ�യി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇ�മായി ബ�െ��്
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എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

രജിേ�ഡ് ദ�ൽ ൈഹജനി�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് ദ�ൽ കൗൺസിൽ രജിേ�ഷൻ ഉ� എ� ദ�ൽ
ൈഹജനി�കൾ ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള ദ�ൽ കൗൺസിലിൽ ദ�ൽ ൈഹജനി�ക�െട �തിനിധിെയ
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ദ�ൽ കൗൺസിൽ രജിേ�ഷൻ ഇ�ാ� ദ�ൽ ൈഹജനിസ് �കൾ ആേരാഗ�
വ��ിന് കീഴിൽ ദ�ൽ വിഭാഗ�ിൽ േജാലി െച��ത്  ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ അ�കാര�� േക�കൾ�് ദ�ൽ കൗൺസിൽ �മ��
ശി�ാനടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ക�ട�ം, ഇവ�െട െലൻ�ക�െട�ം നിർ�ാണ�ം വി�ന�ം

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

(എ) സം�ാന�് െപാതേമഖലയിൽ 'ക�ടകൾ', ഇവ�െട െലൻ�കൾ എ�ിവ
നിർ�ി�� �ാപന�ൾ �വർ�ി��േ�ാെയ�് ആേരാഗ� വ��ിെ�
��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ക�നികൾ മാ�ം �വർ�ി�� ഈ േമഖലയിൽ, സർ�ാർ
ഉടമ�തയിൽ െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഇ�രം �ണി�കൾ
�വർ�ി�ാൽ ഒ�പരിധിവെര െപാ�വിപണിയിൽ ഇവ�െട വില �റ�
െകാ�വരാൻ കഴി�കയിേ�;

(സി) ഇതിനായി എെ��ി�ം സംവിധാനേമർെ���ാൻ സർ�ാർ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വനിതക�െട േ�മ�വർ�ന��െട ഭാഗമായി താ��് ആ�പ�ികൾ �തൽ
േന�േരാഗവിഭാഗ�� എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം, ക�ടക�െട വി�ന�് �േത�ക
സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� േകാവിഡ് വ�ാപനം സംബ�ി�് േക� സംഘ�ിെ� നിഗമന�ൾ

220 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ�െ� മ� സം�ാന�ളിൽ േകാവിഡ് വ�ാപനം �റ�േ�ാൾ സം�ാന�്
േകാവിഡ് േക�ക�ം മരണ��ം �ടിവ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) സം�ാന�് േകാവിഡ് വ�ാപനം �റയാ� സാഹചര��ിൽ ഇതിെ�
കാരണ�െള�റി�്  സർ�ാർതല�ിൽ എെ��ി�ം പഠന�ൾ നാളി�വെര
നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. െട�ിന് പകരം ആ�ിജൻ െട�കൾ വ�ാപകമാ�ിയതാണ്
േരാഗ വ�ാപന�ി�� ഒ� കാരണം എ� േക� സംഘ�ിെ� കെ��ൽ
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ഡി) േക� ആേരാഗ� സംഘ�ിെ� മ� നിർേ�ശ�ൾ എെ�ാെ� ആയി��െവ�ം
ഓേരാ നിർേദശ�ിേ��ം സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡാന�ര േരാഗ�ൾ

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

(എ) േകാവിഡ് 19 േരാഗം േഭദമായവർ�് േകാവിഡാന�ര േരാഗ�ൾ ബാധി��ത്
സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡാന�ര േരാഗ�ൾ ബാധി�വർ�് ചികി� നൽ��തിൽ �േത�ക
സൗകര��ൾ എെ��ി�ം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകാവി ഡ്-ന�പരിഹാരം

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

(എ) േകാവിഡ് �ലം മരണെ��വ�െട ��ംബ�ൾ�് ന�പരിഹാര �ക നൽകാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നാളി�വെര സം�ാന�് എ�േപർ�് ഫ�് േഡാസ്, െസ��് േഡാസ്
വാ�ി�കൾ വിതരണം െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അഴീേ�ാട് മ�ല�ിെല േകാവിഡ് വാക് സിേനഷൻ കണ�് 

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

(എ) അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ നാളി�വെര േകാവിഡ് �തിേരാധ വാ�ി�ക�െട ആദ�
േഡാസ് , ര�ാം േഡാസ് എ�ിവ എ��വ�െട എ�ം
പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ആദ� േഡാസ് മാ�ം എ��വ�െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വാ�ിൻ എ��ാ�വ�െട എ�ം പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േകാവിഡ് ചികി�ാ നിര�കൾ
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224 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േകാവിഡ് ചികി�ാ നിര�കൾ
പരസ�െ���വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാവിഡാന�ര ചികി�കൾ�് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ എ.പി.എൽ.
വിഭാഗ�ാരിൽ നി�് പണം ഈടാ�വാൻ ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സാേ�തികമായി എ.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��ക�ം േകാവിഡ്കാല
വ�മാന ന�ം �ലം ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�ക�ം െച�� ഒ�
വലിയ വിഭാഗെ� ��ത ഉ�രവ് കാര�മായി ബാധി�െമ�തിനാൽ എ�ാ
വിഭാഗ�ാർ�ം േകാവിഡാന�ര ചികി� സൗജന�മായി ലഭ�മാ��തി�ളള
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പീഡിയാ�ിക് െവ�ിേല�ർ

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

(എ) േകാവിഡ് ��ാം തരംഗെ� �തീ�ി�� സാഹചര��ിൽ ��ിക�െട
ചികി��് ആവശ�മായ പീഡിയാ�ിക് െവ�ിേല��ക�െട വില ഉയർ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പീഡിയാ�ിക് െവ�ിേല��ക�െട വില നിയ�ി��തി�ം ആവശ��ിന്
എ�ം സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ �മീകരി��തി�ം സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

നാളി�വെര സം�ാന�് ന�ിയ േകാവിഡ് വാ�ിൻ കണ�കൾ

226 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളി�വെര എ� േഡാസ് വാ�ിനാണ് നൽകിയി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ; പതിെന�് വയ�ിന് �കളി��വരിൽ എ� ശതമാനം േപർ�്
ആദ� േഡാ�ം ര�ാം േഡാസ് വാ�ി�ം നൽകി�ഴി�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒ�ം ര�ം േഡാസ് വാ�ിൻ ലഭി�വ�െട അ�പാത�ിെ� േദശീയ ശരാശരി�ം
സം�ാന ശരാശരി�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാ�ിേനഷൻ യ��ിെ� ഭാഗമായി ആഗ�്, െസപ്�ംബർ മാസ�ളിൽ എ�
േഡാസ് വാ�ിൻ സം�ാന�് നൽ�വാനായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ൾ �റ��തി� �ൻ�� േകാവിഡ് േബാധവ�രണം

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

(എ) പതിെന�് വയ�ിന് താെഴ �ായ�� ��ികൾ�് �ൾ �റ��തിന് �ൻപായി
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� േകാവിഡ് �തിേരാധ േബാധവൽ�രണ
പരിപാടികൾ എെ�ാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ികൾ േകാവിഡ് മാനദ��ൾ പാലി�� എ�് ഉറ� വ���തിന്
��കളിൽ നട�ിലാ�വാ൯ ഉേ�ശി�� പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

വാക് സിേനഷൻ കാര��മമാ�ാൻ സംവിധാനം

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

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് - 19 വാക് സിേനഷൻ ഏ��ം കാര��മമായി
നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി ൈ�വ് � വാക് സിേനഷൻ സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��േവാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചി�യാ�ം �ര�ിതമാ�ം മിക�� രീതിയി�ം വാക് സിേനഷൻ നൽ��തിന്
എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് ഏർെ���ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �� സദന�ൾ, അഗതി മ�ിര�ൾ എ�ിവിട�ളിെല അേ�വാസികൾ�ം
ആദിവാസി- �ാ�ന േഗാ� സ�ഹ�ൾ�ം വാക് സിേനഷൻ സൗകര�ം
ഒ���തിന് �േത�ക പരിഗണന നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വാക് സിേനഷേനാട് വി�ഖത കാണി��വർ�ായി ��തൽ കാര��മമായ
േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ആവശ�മായ അളവിൽ വാക് സിൻ യഥാസമയം േക� സർ�ാരിൽ നി�ം
ലഭി�ാതി��ി�ം വാക് സിേനഷെ� കാര��ിൽ േദശീയ ശരാശരിേയ�ാൾ
�കളിെല�ാൻ സം�ാന�ിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട േസവന കാലാവധി

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

(എ) േകാവിഡ് ചികി��ം �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�മായി േദശീയ ആേരാഗ�
മിഷൻ സം�ാന�് നിയമി� താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട േസവന കാലാവധി
എ�ാണ് അവസാനി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് ��ാം തരംഗ�ിെ� �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ
ഊർജിതമാേ��തിനാൽ ��ത ജീവന�ാ�െട േസവനം �ടർ�ം
ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള�ിെല േകാവിഡ് മരണ�ൾ

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

(എ) 2021 െസപ്�ംബർ 20 വെര സം�ാന�് േകാവിഡ് ബാധി�് എ� േപർ
മരി�െവ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ജി� തിരി�� കണ�കൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് േപാസി�ീവായി ��ത് ദിവസ�ി��ിൽ മരി�വ�ം േകാവിഡ്
മരണ�ിൽ ഉൾെ��െമ�് േക�സർ�ാർ �ഖ�ാപി� സാഹചര��ിൽ
േകരള�ിെല േകാവിഡ് മരണ�ൾ ഇത�സരി�് �നഃപരിേശാധന�്
വിേധയമാ�േമാ ; ഇതിനായി മരി�വ�െട ബ��ൾ �േത�കം അേപ�
ആേരാഗ�വ��ിന് നൽേക��േ�ാ ;

(സി) േകാവിഡ് മരണ സർ�ിഫി��് നൽ��തിന് നിലവിൽ എ�് മാനദ�മാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് മരണം കണ�ാ��ത് സംബ�ി�് ബ��ൾ�്
പരാതി�െ��ിൽ പരിഗണി�ാൻ സം�ാന�് ജി�ാതല�ിൽ വിദഗ്ധ
സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) വിേദശ�െവ�് േകാവിഡ് ബാധി�് മരി� േകരളീയ�െട കണ�കൾ
സർ�ാരിൽ ലഭ�മാേണാ; ഇെ��ിൽ ലഭ�മാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ േകാവിഡാന�ര സൗജന� ചികി�

231 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . എൻ . ഷം�ദീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ േകാവിഡാന�ര സൗജന�
ചികി�യിൽ നി�് എ.പി.എൽ. കാർഡ് ഉടമകെള ഒഴിവാ�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ��ിൽ എ.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിന് കിട��് ഒ� ദിവസം ഈടാ�� വാടക
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് �ലം എ�ാ േമഖലയി�ം ഒ�േപാെല സാ��ിക �തിസ�ി
ബാധി�ിരി��തിനാൽ ��ത തീ�മാനം പിൻവലി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകാവി  ഡിന് ഇരയായവ�െട ബ��ൾ�് ന�പരിഹാരം നൽ��ത് സംബ�ി�്

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

(എ) േകാവി   ഡിന് ഇരയായവ�െട ബ��ൾ�് ന�പരിഹാരം നൽ��തിന്
ഏെത�ി�ം പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ? പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�േമാ;
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(ബി) േകാവിഡിന് ഇരയായവ�െട ബ��ൾ�് ന�പരിഹാരം നൽ��തിന് േക�
സർ�ാരിൽ നി�ം ഫ�് ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് �ലം സ�കാര� ആ�പ�ിയിൽ ചികി� േത�ക�ം �ടർ�്
മരണമട�ക�ം െച�വർ�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം
ചികി�ാ െചലവിന് ധനസഹായം അ�വദി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ നടപടികൾ

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

(എ) േകാവിഡ് നിയ�ണവിേധയമാ��തി�ം േരാഗവ�ാപന
നിയ�ണ�ി�മായി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവി�മായി ബ�െ�� ഇള�കൾ �ഖ�ാപി�േ�ാ�ം �ി.പി.ആർ. നിര�്
�റയാതിരി�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിദഗ്ധ സമിതി�െട
തീ�മാനം അടി�ാനമാ�ിയാേണാ സം�ാന�് ഇള�കൾ
അ�വദി��ത്;

(സി) �ി.പി.ആർ.-ൽ നി�ം വ�ത��മായി ഡ��.ഐ.പി.ആർ. പരിഗണി��
സാഹചര��ിൽ േരാഗനിയ�ണ�ിനായി സ�ീകരി�വ�� �ാേദശിക
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വാ�ിേനഷൻ നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം സം�ാന�് �ർണ
വാ�ിേനഷൻ എ�േപർ�് നൽകാൻ കഴി�ി�െ��ം ആയത് എ�
ശതമാനമാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) വാ�ിേനഷന് വി�ഖത �ലർ��വ�െട കണ�് എ��ി�േ�ാ;
അലർജിേയാ മ�് അ�ഖ�േളാ �ലം വാ�ിേനഷൻ സ�ീകരി�ാൻ
കഴിയാ�വ�െട കാര��ിൽ എ� മാർഗമാണ് അവലംബി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(എഫ് ) സം�ാന�് സ�ർണ വാ�ിേനഷൻ എേ�ാൾ �ർ�ിയാ�ാൻ
സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ജി) തേ�ശഭരണതല�ിൽ വാ�ിേനഷൻ സംബ�ി�് നട�� സർേ�
ഫല�ദമാേണാ; ഇനി�ം വാ�ിേനഷൻ എ��ാ�വ�െട കാര��ിൽ
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

േകാവിഡാന�ര ചികി�ാെചലവ്

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

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ നട�� േകാവിഡാന�ര ചികി��് പണം
ഈടാ��തിന് നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� തര�ി�� ചികി�കൾ�ാണ് പണം ഈടാ�ാൻ
നി�യി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) േകാവിഡ് അ�ബ� േരാഗമായ �ാ�് ഫംഗസ് േപാ�� േരാഗ��െട
െചലേവറിയ ചികി��് പണം ഈടാ��േ�ാ;

(ഡി) േലാക് ഡൗൺ �ലം െതാഴി�ം ജീവിത�ം ന�െ�� �രിത�ിലായ ജന�ളിൽ
നി�് ചികി��ായി വീ�ം പണം ഈടാ��ത് ഇവെര ��തൽ
�രിത�ിലാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ േകാവിഡ് സംബ�മായ എ�ാ ചികി�ക�ം സൗജന�മായി ന��തി�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാവിഡ് മരണ നിര�് നിർ�യ�ിെല അപാകത

235 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മരണ നിര�് െത�ായി നിർ�യി��താ�� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് േകാവിഡ് േരാഗ�മായി ബ�െ��
ഗേവഷണ�െള�ം ��ീം േകാടതി നിർേ�ശ �കാര�� ന�പരിഹാര
��ിയെയ�ം േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�തിനാൽ എ�കാരം
പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) മരണം േകാവിഡ് �ഖാ�രമാേണാ എ�് നിർ�യി��തിനായി സം�ാന
സർ�ാർ നിലവിൽ ഉപേയാഗി�� മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് മരണ നിര�് നിർ�യി�തി��ായ പിഴവ് പരിഹരി��തിന്
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് മരണ�ൾ

236 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ� േകാവിഡ് മരണ�ളാണ്
റിേ�ാർ�് െച�ത്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് എ� േകാവിഡ് മരണ�ൾ ഉ�ായി; ജി� തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 18 വയ�ിൽ താെഴ�� എ� ��ികളാണ് േകാവി�മായി ബ�െ��്
മരണെ��ത്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ികൾ�് േകാവിഡ് �തിേരാധ വാ�ിൻ

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

(എ) ��ികൾ�് േകാവിഡ് �തിേരാധ വാ�ിൻ നൽ��തി�� നടപടിക�െട
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�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ികൾ�ാ�� �േത�ക വാ�ിൻ ഉ�ാദനം സം�ാന�് നട��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് �തിേരാധ വാ�ിൻ നൽകാെത ��ികെള സ് ��കളിൽ
�േവശി�ി��തിന് നിയമ തട�ം ഉ�ാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ യ�ം

238 �ീമതി െദലീമ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ���വരിൽ 90 ശതമാന�ം
വാ�ിെന��ാ�വരാെണ�തിനാൽ സം�ാന�് സ�ർണ വാ�ിേനഷൻ
യ�ം ത�രിതെ���ിയി�േ�ാ; േക� സർ�ാർ ആവശ�ാ�സരണം വാ�ിൻ
ലഭ�മാ�ാ�ത് വാ�ിേനഷൻ �ർ�ീകരണ�ി�� കാലൈദർഘ�ം
വർ�ി�ി��േ�ാ; വാ�ിൻ ലഭ�തയിെല �റവ് പരിഹരി�ാൻ േക�
സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഒ�ം ര�ം േഡാസ് വാ�ിൻ ലഭ�മായവ�െട എ��ം ശതമാന�ം
േദശീയ ശരാശരി�മായി താരതമ�െ���ി അറിയി�ാേമാ;

(സി) സർ�ാരിെ� ഇടെപടലി�െട േകാവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നി�ം ജന��െട
ജീവൻ ര�ി��തിൽ മിക� േന�ം ൈകവരി�ാനായതായി
വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

��ികൾ�� വാ�ിേനഷൻ

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

(എ) സം�ാന�് ��കൾ �റ�� സാഹചര��ിൽ ��ികൾ�് വാ�ിേനഷൻ
നൽ��തി�� �െ�ാ���ൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ അവ
വിശദീകരി�ാേമാ?

േകാവിഡ് വാ�ിൻ വിതരണം

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

(എ) േക�സർ�ാരിൽ നി�് സൗജന�മാ�ം അ�ാെത�ം ലഭ�മാ�� േകാവിഡ് 19
വാ�ി�ക�െട വിവര�ൾ �േത�കമായി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ േനരി�് ഉ�ാദകരിൽ നിേ�ാ ഏജൻസികളിൽ നിേ�ാ
വാ�ിൻ വാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദ വിവര�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) നിലവിൽ സം�ാന�് വാ�ിൻ ദൗർലഭ�ം ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) സം�ാന�് നാളി�വെര എ� ശതമാനം േപർ വാ�ിൻ സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�വേര�ം വാ�ിൻ സ�ീകരി�ാ�വർ�് അവ നൽ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആശാ വർ�ർമാ�െട േസവന -േവതന ���ൾ

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

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയിൽ നി�ലമായ �വർ�നം നട�� ആശാവർ�ർമാ�െട
േസവന -േവതന ���ൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��മായ വ�മാനം േപാ�ം യഥാസമയം ലഭി��ി� എ��ം വ�ി�ലി�ം
േഫാൺ റീചാർ�് െച��തി�മായി നെ�ാ� �ക െചലവാ�� എ���
ആശാവർ�ർമാ�െട പരാതികൾ പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�േമഖലയിൽ മതിയായ �ര�ാസംവിധാനമി�ാെത േജാലി െച��
ആശാവർ�ർമാെര േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത��ിെ� കീഴിൽ ജീവന�ാരായി
നിയമി�് അവ�െട േവതന�ം മ�ാ��ല���ം ഉയർ��തിന്
നടപടി��ാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

അംഗൻവാടി ടീ�ർമാ�െട�ം ആയമാ�െട�ം േവതനം

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

(എ) അംഗൻവാടി ടീ�ർമാ�െട�ം ആയമാ�െട�ം േവതനം വർധി�ി��തിന്
എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗൻവാടി ജീവന�ാ�െട �ലം മാ��ിന് െപാ�മാനദ��ൾ
എെ��ി�ം ഉേ�ാ;

(സി) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല അംഗൻവാടിക�േട�ം
ജീവന�ാ�െട�ം എ�ം വ��മാ�� വിശദമായ പ�ിക നൽകാേമാ?

ൈ�വ�് െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ഹൗസ് സർജ�ാ�െട ൈ��ൻഡ്

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

(എ) ൈ�വ�് െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ഹൗസ് സർജ�ാർ�് സർ�ാർ െമഡി�ൽ
േകാള�കളിേലതിന് �ല�മായ ൈ��ൻഡ് നൽകണെമ� ഉ�രവ് ൈ�വ�്
െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ നട�ാ��ി� എ�കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് അടിയ�രമായി നട�ാ��തിന് നിർേ�ശം നൽ�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

സം�ാന അൈലഡ് ആ�് െഹൽ�് െകയർ കൗൺസിൽ �പീകരണം

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

(എ) േക� സർ�ാർ അ�വദി�ി�� സമയപരിധി�ളളിൽ സം�ാന അൈലഡ്
ആ�് െഹൽ�് െകയർ കൗൺസിൽ �പീകരി��തി� സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�്കൗൺസിൽ രജിസ് േ�ഷൻ ഇ�ാ�തിനാൽ പാരാെമഡി�ൽ
േകാ�് പഠി�ിറ�ിയവർ�് വിേദശ േജാലി സാധ�ത ന�െ��� വിവരം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�വാൻ എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഹൗസ് സർജൻസി െച��തിന് �േത�ക ഫീസ്

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

(എ) വിേദശ�നി�ം എം.ബി.ബി.എസ്. പരീ� വിജയി�തി�േശഷം െമഡി�ൽ
കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ���െട ത�ല� പരീ� വിജയി�വർ�് ഹൗസ്
സർജൻസി െച��തിന് �േത�ക ഫീസ് ഈടാ��ത് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ േഹാമിേയാ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല അ��ാപക ഒഴി�കൾ

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

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ േഹാമിേയാ�തി െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ േവ��
അധ�ാപക�െട േസവനം ലഭ�മെ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല സർ�ാർ േഹാമിേയാ�തി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ
അധ�ാപക�െട എ� ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

��നാ�ിൽ ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ േകാേളജ്ആ�പ�ി

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

(എ) വിേദശ�് നി�ം �റി�കെള ആകർഷി�� തര�ിൽ ആ�നിക
സംവിധാനേ�ാെട ��നാ�ിൽ ഒ� ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ി
ആരംഭി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഡിസ് �ിക് ട് ആ�ഷ് െഹൽ�് െസാൈസ�ി

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

(എ) ആ�ഷ് വ��ിെ� 03.07.21-െല GO(Ms)32/2020/AYUSH ഉ�രവ് �കാരം
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സം�ാന�് എ� ഡിസ് �ിക് ട് ആ�ഷ് െഹൽ�് െസാൈസ�ികൾ
�പീകരി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ; ഓേരാ ജി�യി�ം െസാൈസ�ികൾ രജി�ർ
െച�ത് എ�ാെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഡിസ് �ിക് ട് ആ�ഷ് െഹൽ�് െസാൈസ�ിക�െട െമ�ർ
െസ��റിമാരായി നിയമി�ി��ത് ആെരെയാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ െസാൈസ�ിക�െട ഉേ�ശല���ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ആ�ഷിന് കീഴി�� ഏെത�ാം ചികിൽസ രീതികളാണ്
െസാൈസ�ി�് കീഴിൽ വരിക എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഡിസ് �ിക് ട് ആ�ഷ് െഹൽ�് െസാൈസ�ിക�െട �വർ�ന�ൾ�ായി
ഫ�കൾ അ�വദി�ി�േ�ാ; ഫ�കൾ അ�വദി�ാ��കാരണം
െസാൈസ�ിക�െട �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ാനായി�ി� എ� വിവരം
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) െസാൈസ�ിക�െട �വർ�നല���ൾ ൈകവരി��തിന് അടിയ�രമായി
ഫ�് അ�വദി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�വി�ര ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറികളിൽ കിട�ിചികി�

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

(എ) േകാവിഡാന�ര ആേരാഗ� ���ൾ അല�� വേയാജന��െട ചികി� �ടി
കണ�ിെല��് സം�ാനെ� െതരെ��� ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറികെള
കിട�ിചികി��ളള ആ��തികളാ�ി ഉയർ��തിന് എെ��ി�ം
പ�തികൾ ആേലാചനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ, അ�വി�ര മ�ല�ിെല െതാളിേ�ാട്, �വ�ൽ എ�ീ
�ാമപ�ായ�കളിെല ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറികളിൽ കിട�ിചികി�ാ
സംവിധാനം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം ഗവൺെമ�് ആ�ർേ�ദ േകാേളജിെല പി.ജി. േകാ�കൾ

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

(എ) പരിയാരം ഗവൺെമ�് ആ�ർേ�ദ േകാേളജിൽ നിലവി�ളള പി.ജി. േകാ�കൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാ�കളിൽ എ� വിദ�ാർ�ികൾ�് �േവശനം ലഭി���് ;

(സി) ��തൽ പി.ജി. േകാ�കൾ �ട�ിയ സാഹചര��ിൽ അതിനാവശ�മായ
അധ�ാപകെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയതായി ഏെത�ാം പി.ജി േകാ�കൾ ആരംഭി��തിനാണ് അേപ�
നൽകിയി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം
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251 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�� മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന
കാര��മമെ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�
ഏെത�ാം റിേ�ാർ�കളാണ് സർ�ാരിന് ലഭി�ി��ത്;

(ബി) മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന കാര��മമെ�� റിേ�ാർ�കളിൽ
കെ��ിയ കാരണ�ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വിപണിയിൽ എ�� മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

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

(എ) സം�ാന�് വിപണിയിൽ എ�� മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന�്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� വർഷം ശരാശരി എ� ബാ�് മ��കളാണ് സം�ാനെ�
വിപണിയിെല��ത്; ഇതിൽ എ� ബാ�് മ��ക�െട �ണനിലവാര
പരിേശാധന�ാണ് സം�ാന�് സംവിധാന��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ം േനരി�് െമഡി�ൽ േ�ാ�കളിൽ വി�ന�്
എ�� മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന ഉറ�ാ��തി��
സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി�� �ഗ് ഇൻെ��ർമാ�െട എ�ം മ��ക�െട
�ണനിലവാര പരിേശാധന ഉറ�ാ��തിന് പര�ാ�മാേണാ; അെ��ിൽ ��തൽ
ത�ികകൾ ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അേലാ�തി മ��ക�െട വിപണനം

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

(എ) �തിമാസം സം�ാന�് വിപണനം നട�� അേലാ�തി മ��ക�െട ഉേ�ശ
വിപണി�ല�ം എ�െയ�ം വിപണനം നട�� മ��ക�െട സാംപിൾ
പരിേശാധന �ത�മായി നട��േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ��മാസകാലയളവിൽ സം�ാന�ാകമാനം വിപണനം നട�ിയ
മ��ക�െട എ��ം േതാ�ം എ�െയ�ം എ� ശതമാനം മ��കൾ
പരിേശാധന�വിേധയമാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ഷ�ജീവെന ബാധി�� മ��വിപണന�ം ഉപേയാഗ�ം പരിേശാധനകൾ�്
വിേധയമായി മാ�മാ��തിനായി �ഗ്സ് കൺേ�ാൾ വിഭാഗ�ിെ�
�വർ�നം കാര��മമാ�ാ�ം ഒേര മ��ി�തെ� െമഡി�ൽ േ�ാ�കളിൽ
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പല വിലകൾ ഈടാ�� �വണത നിയ�ി�് വിലക�െട ഏേകാപനം
ഉറ�വ��ാ�ം സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

വാ�ിൻ ലഭ�ത�ം ഉത്പാദന�ം

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

(എ) സം�ാന�ിെ� ആവശ�കതയ�സരി�് േക� സർ�ാർ മതിയായ എ�ം
േകാവിഡ് വാ�ിൻ ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സർ�ാർ വാ�ി�കൾ ഉത്പാദി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

�ാർ�് അ�ണവാടി

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

(എ) അംഗണവാടികൾ �ാർ�ാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശി�സൗ�ദ പ�ായ�കൾ, �ൻസി�ാലി�ികൾ എ�ിവ�� നിലവിെല
മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ��ധാന���െട �ണേമ�

256 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ��ധാന���െട �ണേമ� ഉറ�വ���തിന് നിലവിൽ എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഏല� വാ�ിയതിെല �മേ�ട് സംബ�ി� ആേ�പം

257 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓണ�ി�ിേല�് ഏല� വാ�ിയതിൽ സിവിൽ സൈ�സ് േകാർ�േറഷനിൽ
എ�് േകാടി�െട അഴിമതി�െ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ�െള�ം കർഷകെര�ം ഒഴിവാ�ി നിലവാരം �റ� ഏല�
ഇടനില�ാരിൽ നി�ം ഉയർ� വില�് വാ�ാൻ  ഉ�ായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് െടൻഡർ നടപടികൾ ൈവകിയതിെ� കാരണ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏല� വാ�ിയ�മായി ബ�െ�� �മേ��കൾ അേന�ഷി��തിന്
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നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ ഇ-െടൻഡർ

258 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശബരി �ാൻഡ് ഉ���ൾ വിപണിയിേല�് എ� േപരിൽ സൈ�േകാ ഇ-
െടൻഡറിൽ �മേ��കൾ നട�ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ആയത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) താൽപര��� കരാ�കാരെന െതരെ���� രീതിയി�� നിബ�നകൾ
താൽപര�പ��ിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� അ�മതി
മ�ിതല�ിൽ നൽകിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�് ല�ം �പ�് �കളി�� എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ-െടൻഡർ �േഖന മാ�േമ
പാ�� എ� േക� വിജിലൻസ് ക�ീഷെ��ം സർ�ാരിെ��ം ഉ�ര�കൾ
ലംഘി�ാൻ ഇടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ��കി�്  വിതരണം

259 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ    ർ�ാർ വിതരണം െച�വ�� ഭ��കി�്  നിർ�ലാ�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ��കി�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ��കി�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� വ���െട സംഭരണ�ിൽ വ�ാപകമായ
അഴിമതി നട�� എ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി�്
എെ��ി�ം അേന�ഷണം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല �വർ�ന�ൾ

260 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-21 കാലയളവിൽ ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് �ഖാ�രം ഇരി�ർ
നിേയാജകമ�ല�ിൽ എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി അ�വദി� �ക�ം ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം
അറിയി�േമാ?

വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് നട�ാ�ിയ
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പ�തികൾ

261 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-2021 കാലയളവിൽ വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ മ�ല�ിൽ അ�വദി� ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല
�ിതി വ��മാ�ാേമാ; ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�ക�െട വിതരണം

262 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനർഹരായവർ�് �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ നൽകാൻ
ഇടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഫീ�കൾ േക�ീകരി�് ഇടനില�ാർ �േഖന അനർഹർ�് �ൻഗണനാ േറഷൻ
കാർഡ് നൽകിയതാ�� റിേ�ാർ�കൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; അതിേ�ൽ
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ കെ���കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അർഹരായവർ�് �ൻഗണനാ കാർ�കൾ സമയബ�ിതമായി നൽകാൻ
കഴിയാ�തിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

അഴിേ�ാട് മ� ല�ിെല േറഷൻ കാർ�ക�െട എ�ം

263 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അഴിേ�ാട് മ� ല�ിെല ആെക േറഷൻ കാർ�ക�െട എ�ം �ൻഗണനാ�മം
അ�സരി�് പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷൻ കാർഡിന് അേപ� നൽകി പരിഗണനയി��വ�െട എ��ം ആയത്
ലഭ�മാ�ാ�തിെ� കാരണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ്

264 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അർഹരായ ��വൻ ��ംബ�ൾ�ം �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ്
നൽ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) മാരക േരാഗം ബാധി�വ�ം ഭി�േശഷി, ഓ�ിസം �ട�ിയവ��വ�മായ
അംഗ��� ��വൻ ��ംബ�േള�ം �ൻഗണനാ ലി�ിൽ ഉൾെ���ി േറഷൻ
കാർഡ് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം അനർഹരായ എ�
��ംബ�െള �ൻഗണനാ ലി�ിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിെയ�ം അർഹത�� എ�
��ംബ�െള �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിെയ�ം അറിയി�ാേമാ?
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ആല�ർ മ�ല�ിെല �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ

265 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല എ.പി.എൽ., ബി.പി.എൽ. േറഷൻ
കാർ�കൾ സംബ�ി� എ� പരാതികളാണ് ആല�ർ താ��് സൈ�
ഓഫീസിൽ ഇ�വെര ലഭി�ി��െത� വിവരം പ�ായ�് തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതികൾ സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫീൽഡ് വിസി�ം ഹിയറിം�ം നട�ി പരിേശാധി�തിൽ എ� പരാതികളാണ്
അർഹതയി�ാ�തായി കെ��ിയെത� വിവരം പ�ായ�് തിരി�്
അറിയി�ാേമാ; അർഹരായവ�െട പരാതികളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
കാർ�ടമകെള യഥാസമയം േരഖാ�ലം അറിയി�ാ�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല േറഷൻകാർ ഡ് ഉടമകൾ

266 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ആെക േറഷൻകാർ ഡ് ഉടമക�െട എ�ം താ��് തിരി�്
നൽകാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് വർഷ�ൾ െകാ�് വർ�ി� േറഷൻകാർ�ക�െട എ�ം
താ��് തിരി�് നൽകാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യിൽ ഇ�വെര വിതരണം െച� സൗജന� ഭ��ധാന� കി�ക�െട
എ�ം മാസം തിരി�് നൽകാേമാ;

(ഡി) വയനാട് ജി�യിെല േറഷൻകടക�െട എ�ം താ��് തിരി�് നൽകാേമാ?

വാടക െക�ിട�ിൽ താമസി��വർ�് േറഷൻ കാർഡ്

267 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാടക െക�ിട�ിൽ താമസി��വർ�് െക�ിട ഉടമ നൽ�� എ�ിെമ�്
ഇെ��ി�ം േറഷൻ കാർഡ് അ�വദി�ം എ� �ഖ�ാപനം
നട�ിലായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സർ�ാർ ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതിെ�
പകർ�് നൽകാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഉ�രവ് ഇറ�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല േറഷൻ കാർ�ടമകൾ

268 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
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വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒൻപത് �ാമപ�ായ�കളിലായി
നിലവിൽ എ� േറഷൻകാർഡ് ഉടമക�െ��ം അതിൽ എ� കാർ�കൾ
�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ളിൽ ഉൾെ���െവ�ം തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�ിക �കാരം എ.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ബി.പി.എൽ.
വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ാനായി നൽകിയ എ� അേപ�കൾ ഇനി�ം
തീർ�കൽ�ി�ാെത�െ��് വ��മാ�ാേമാ; അേപ�കൾ അടിയ�രമായി
തീർ�കൽ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ നൽ��തി�� മാനദ��ൾ

269 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയതായി �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ നൽ��തി�� മാനദ��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാനദ��ൾ ലംഘി�് �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ നൽ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �േലാഭന�ൾ�് വഴ�ി �ൻഗണന കാർഡ് നൽ��െവ� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ൻഗണന കാർഡ് അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ മാ�ണെമ�
ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മാരകേരാഗം ബാധി� പാവെ��വർ�് അത�ാവശ�ഘ��ളിൽ �ൻഗണന
േറഷൻ കാർ�കൾ ചികി� ആ��ല��ൾ�ായി നൽ��തിനായി ഫാ�്
�ാ�് സംവിധാനം േപാെല��വ ആേലാചി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(എഫ് ) 2021 നവംബർ 1 �തൽ േകരള�ിൽ നട�ാ�ാ�േ�ശി�� േറഷൻ കാർഡിന്
പകര�� �തിയ ചിപ് കാർഡിെ� വിശദവിവര�ൾ നൽകാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��് സൈ� ഓഫീസിൽ നി�ം അ�വദി� �ൻഗണന േറഷൻ
കാർ�കൾ

270 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കാർ�കൾ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ നി�ം െപാ� വിഭാഗ�ിേല�്
മാ��തി�� അവസാന തീയതിയായ 2021 �ൈല 15 കഴി�േ�ാൾ
േകാതമംഗലം താ��് സൈ� ഓഫീസിൽ എ� േറഷൻ കാർ�കൾ
െപാ�വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിഭാഗ�ിൽ നി�ം �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തി�േവ�ി
നിലവിൽ എ� അേപ�കൾ േകാതമംഗലം താ��് സൈ� ഓഫീസിൽ
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ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിൽ എ� അേപ�കർ�് േകാതമംഗലം താ��് സൈ� ഓഫീസിൽ നി�ം
േറഷൻ കാർഡ് �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി നൽകി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം താ��് സൈ� ഓഫീസിൽ നി�ം െപാ�വിഭാഗ�ിേല�്
മാ�ിയ േറഷൻ കാർ�കൾ�് പകരം എ� േപെര �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�്
മാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകാതമംഗലം താ��് സൈ� ഓഫീസിൽ ലഭി� �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ
ഉൾെ����തി�േവ�ി�� അേപ�കളിൽ േവഗ�ിൽ തീ�മാനെമ��്
അർഹരായ ആ�കെള �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തി�േവ� നടപടി
േവഗ�ിലാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണന േറഷൻ കാർഡി�� അേപ�കൾ

271 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാർ�ിക��ി, മാേവലി�ര താ��കളിൽ േറഷൻകാർഡ് �ൻഗണന
വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���തി�േവ�ി സമർ�ി�ി�� അേപ�കളിൽ ഇനി�ം
തീർ�ക�ി�ാ��ത് എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷൻകാർഡ് �ൻഗണന വിഭാഗ�ിെല അനർഹെര കെ���തിന് നടപടി

272 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കാർഡ് �ൻഗണന വിഭാഗ�ിെല അനർഹെര
കെ���തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാ�െട സമയബ�ിതമായ പരിേശാധന�െട അഭാവം
കാരണം േറഷൻ ആ��ല��ൾ അനർഹർ ൈക���തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അനർഹമായി േറഷൻ ആ��ല��ൾ ൈക��ിയവർെ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�ര�ിൽ ഈടാ�ിയ പിഴ�െട വിശദാംശ�ൾ
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) തലേ�രി താ��് സൈ� ഓഫീസിെ� കീഴിൽ ഇ�ര�ിൽ അനർഹമായ
എ� േറഷൻ കാർ�കൾ കെ��ിയി�െ��് പ�ായ�്, നഗരസഭ തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ; അർഹരായവർ�് ആ��ല��ൾ ലഭി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

േറഷൻ �ൻഗണന പ�ിക

273 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ �ൻഗണന പ�ികയിൽ അനർഹർ ഉൾെ��ക�ം അർഹരായവർ
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�റ�നിൽ�ക�ം െച�� സാഹചര��ിൽ, അനർഹരായവെര
ഒഴിവാ�ിയതി�േശഷം മാ�േമ അർഹരായവർ�് �ൻഗണന പ�ികയിൽ ഇടം
നൽകാൻ സാധി�ക�� എ� നിലപാട് നീതിനിേഷധമായതിനാൽ
ഇ�ാര��ിൽ ഫല�ദമായ ബദൽ മാർഗ�ൾ നട�ിലാ�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േറഷൻ വ�ാപരികൾ

274 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ി�് വിതരണം െച� വകയിൽ േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് നൽ�വാ��
ക�ീഷൻ �ടി�ിക അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് ബാധി� മരണെ�� േറഷൻ വ�ാപാരിക�െട ��ംബ�ൾ�്
ന�പരിഹാരം നൽ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിവിധ ആവശ��ൾ ഉ�യി�് േറഷൻ വ�ാപാരികൾ കഴി� �േറ
ദിവസ�ളായി നട�� സമര�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�� സഹായം

275 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മരണമട�� േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�ം
െസയിൽ�ാൻമാർ�ം ഏർെ���ിയി�� ഇൻ�റൻസ് പരിര��െട
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷൻ വ�ാപാരി േ�മനിധിയിൽ അംഗ�ളായി��വർ�് നൽ��
മരണാന�ര സഹായം ഉയർ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷൻ കടകൾ �േഖന മ�് ഉൽ����െട വിൽ�ന

276 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ േറഷൻ കടകൾ �േഖന വിൽ�� ഉൽ���ൾ�് �റെമ മ�്
ഉപേഭാ� ഉൽ���ൾ �ടി വിൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ അവ�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഇത് നട�ിലാ��തിന് �ൻൈകെയ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഊര�നാട് േറഷൻകട അ�വദി��തിന് നടപടി

277 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല കാ�ിര��ി താ��ിെല ഊര�നാട്
എ� �ല�് �വർ�ി�ി�� േറഷൻകട (എ.ആർ.ഡി. 62)
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നിർ�ലാ�ിയിരി��തിനാൽ �േദശവാസികൾ വളെര അകെല��
േറഷൻകടയിലാണ് േപാേക�െത� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േദശവാസിക�െട ആവശ�ാ�സരണം ഊര�നാട് �തിയ േറഷൻകട
അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �തിയ േറഷൻ കടകൾ

278 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ാർ െതേ��ര പ�ാം വാർഡിൽ
േചാല�ടം, തിടനാട് പ�ായ�് ഏഴാം വാർഡിൽ വാര�ാനി�ാട് 
എ�ിവിട�ളിൽ �തിയ േറഷൻ കടകൾ �ാപി�ണെമ� �േദശവാസിക�െട
ആവശ��ിേ�ൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�ളിൽ �തിയ േറഷൻ കടകൾ അ�വദി��തിനാവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

താ��ലിൽ േറഷൻകട അ�വദി��തിന് നടപടി

279 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല കാ�ിര�ി�ി താ��ിെല താ��ൽ എ�
�ല�്  �വർ�ി�ി�� േറഷൻകട (എ.ആർ.ഡി. 150) െക�ിടം
ഇടി�വീഴാറായതിെന�ടർ�് ��ി�ൽ ടൗണിേല�്
മാ�ി�ാപി�ിരി��തിനാൽ �േദശവാസികൾ�് േറഷൻകടയിൽ
േപാ��തിനായി വളെര �രം സ�രിേ��തായ വിഷയം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ൻപ് േറഷൻകട �വർ�ി�ി�� താ��ലിൽ തെ� �തിയ േറഷൻകട
അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് നൽകാ�� ക�ീഷൻ �ടി�ിക

280 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ി�് വിതരണം െച� വകയിൽ േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് ക�ീഷൻ
ഇന�ിൽ നൽകാ�� �ടി�ിക വിതരണം െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷൻകടകൾ വഴി�ളള ഭ�� കി�് വിതരണം

281 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻകടകൾ വഴി�ളള ഭ�� കി�് വിതരണം �ട��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ േറഷൻകടകൾ വഴി വിപണനം നട��ത്
ആേലാചനയി�േ�ാ; സം�ാന�് ഉത്പാദി�ി�� ഭ��ധാന��ൾ
േശഖരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അർഹത�ളള ��വൻ േറഷൻ കാർ�ടമകെള�ം �ൻഗണന
വിഭാഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷൻകടകൾ

282 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� �തിയ േറഷൻകടകൾ�്
അ�വാദം നൽകിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��വാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� �തിയ േറഷൻകടകൾ�ളള
െ�ാേ�ാസൽ ലഭ�മായി��് എ�ം ആയതിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷൻകടയി�െട�ളള ഭ��വിതരണം േമാണി�ർ െച��തിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനതല�ിൽ സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭ���ി�് വിതരണം

283 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻകടകൾ വഴി ഓണ�ിനാ�� ഭ���ി�് വിതരണം ഓണ�ിന് ��്
�ർ�ിയാകാ�തിെ� കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഭ���ി�ിെനാ�ം വിതരണം െച� ഏല� ലഭി��തിൽ കാലതാമസം
ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) �ണനിലവാരമി�ാ� ഏല� വിതരണം െചേ��ിവ�ത് ചില ഇടനില�ാെര
ആ�യിേ��ിവ�തിനാലാെണ� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല േറഷൻ വിതരണം

284 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാ�ഹികമാ�ം സാ��ികമാ�ം ഏ��ം പിേ�ാ�ം നിൽ��വർ��
എ.എ.ൈവ. കാർഡി�� പ�രി വിതരണം കാസർേകാട് ജി�യിൽ �ട�ിയി�്
��് വർഷ�ിലധികമാെയ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യിൽ എ� േറഷൻ കാർ�ക�ം ഉപേഭാ�ാ��മാ��ത്; ഇതിൽ
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എ.എ.ൈവ. വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� കാർ�ക�ം ഉപേഭാ�ാ���െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിൽ �ൻഗണനവിഭാഗമായ പി�് കാർഡിെല ഒരംഗ�ിന് ഒ� കിേലാ�ാം
വീതം �ത�മായി ലഭി�� പ�രി മ�� കാർ�കൾ�് എ�് െകാ�്
ലഭി��ിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സിവിൽ സൈ�സ് േകാർ�േറഷൻ െന�് സംഭരി�് ��രിയാ�ി േറഷൻ
കടകൾ വഴി വിതരണം െച��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) കാസർേകാട് ജി�യിൽ നാളി�വെര ഒ� േറഷൻ കടയി�ം ��രി
വിതരണ�ിെന�ിയി� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
പരിഹാരെമ� നിലയിൽ എെ�ാെ� മാർ��ളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ വാതിൽ�ടി വിതരണം

285 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ വാതിൽ�ടി വിതരണം നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ കാലയളവിൽ �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� കാർ�ടമകൾ
അവർ�് അ�വദി�െ�� കാർ�കൾ �ൻഗണേനതര വിഭാഗ�ിേല�്
മാ��തിന് അേപ�ി�ി��്;

(സി) �ൻഗണേനതര വിഭാഗ�ിൽ നി�് �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തിനായി
എ� അേപ�കൾ ഈ കാലയളവിൽ ലഭി�ി��്;

(ഡി) േറഷൻ വിതരണ�മായി ബ�െ��് േറഷൻ കട�ടമകൾ�് എ� �പ ഇനി�ം
നൽകാ�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഭ���ി�് വിതരണ�ിൽ എ� കാർ�ടമകൾ കി�് വാ�ാതിരി�കേയാ
നിരസി�കേയാ താ�ര�മി�ാ� �കടി�ി�കേയാ െച�ി�െ��്
അറിയി�േമാ; ��ത കി�കൾ ഏത് രീതിയിൽ വിനിേയാഗി�െവ�്
വ��മാ�േമാ?

��ർ താ��് സി�ി േറഷനിംഗ് ഓഫീസ്

286 �ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ര�് ല��ി നാ�തിനായിരേ�ാളം േറഷൻ കാർ�കൾ നിലവി�� ��ർ
താ��് സൈ� ഓഫീസ് വിഭജി�് സി�ി േറഷനിംഗ് ഓഫീസ് �ാപി��ത്
കാർഡ് ഉടമകൾ�് സമയബ�ിതമായി േസവനം ലഭി��തിന്
സഹായകരമായതിനാൽ സി�ി േറഷനിംഗ് ഓഫീസ് �ാപി��തി��
നടപടികൾ അടിയ�രമായി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികെള പാർ�ി�� �ാപന�ൾ�് ഭ���ി�്
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287 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ സർ�ാർ നട�� ഭ���ി�് വിതരണ�ിൽ
നി�ം ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികെള മാ�ം പാർ�ി�� �ാപന�െള
ഒഴിവാ�ാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ഭ���ി�് വിതരണം

288 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരി കാല�് േകരള�ിെല സകല ��ംബ�ൾ�ം
ആശ�ാസേമകിയ ഭ���ി�് വിതരണം �ട�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡിെ� ഭീതി ഒഴി�ം വെര �ൻഗണനാ പ�ികയി�� ��ംബ�ൾ�് മാസം
േതാ�ം ഭ���ി�് നൽ�വാ�ം �ൻഗണേനതര ��ംബ�ൾ�് വിേശഷ
ഉ�വാവസര�ളിൽ ഭ���ി�് നൽ�വാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഭ���ി�് ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� പരിധിയിൽ ഉൾെ���ി േക�
സർ�ാരിൽ നി�് അവശ� ധന-വിഭവ സമാഹരണം ലഭ�മാ�ി സർ�ാർ
ആവി�രി�വാൻ ഉേ�ശി�� പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ���ി�് ക�ീഷൻ �ടി�ിക

289 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് ഭ���ി�ിെ� ക�ീഷൻ
�ടി�ികയായതായി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ടി�ിക സമയബ�ിതമായി െകാ�� തീർ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സൗജന� ഭ���ി�് വിതരണം

290 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാല�് സൗജന� ഭ���ി�് വിതരണം െച�വകയിൽ
ഇ�വെരയായി എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം എ� ഭ���ി�് വിതരണം
െച�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽെ�� പാവെ��വർ�് മാ�മായി എ�ാ മാസ�ം
ഭ���ി�് വിതരണം െച�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീ�മായി ഇലേ�ാണിക് �ാ�കെള ബ�ി�ി�� പ�തി
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291 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ-േപാസ് െമഷീ�മായി ഇലേ�ാണിക് �ാ�കെള ബ�ി�ി�� പ�തി�െട
നാളി�വെര�� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇത് എ�േ��് �ർണമാ�ം നട�ിലാ�ാൻ സാധി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

േറഷൻ ഡീലർമാർ�� മാർജിൻ

292 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാലെ� ഭ�� കി�് വിതരണ�ി�ം േറഷൻ വിതരണ ഇന�ി�ം
േറഷൻ ഡീലർമാർ�� മാർജിൻ �ർ�മാ�ം അ�വദി�് നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഈയിന�ിൽ എ� �ക �ടി�ിക�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ടി�ിക എേ�ാൾ െകാ��് തീർ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േറഷൻ ഡീലർമാർ�� മാർജിൻ യഥാകാല�ളിൽ പരി�രി�ണെമ�്
ടി.പി.ഡി.എസ്. ച��ൾ 2021-ൽ പരാമർശി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ���ി�് ക�ീഷൻ �ടി�ിക

293 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം െച�� ഭ�� കി�ക�െട
ക�ീഷൻ �ടി�ിക  േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് �ർ�മാ�ം െകാ��്
തീർ�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാെയ�ിൽ ��ത ഇന�ിൽ എ� �പ നൽകാ�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ടി�ിക അടിയ�രമായി െകാ�� തീർ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
�ടി�ിക നൽ���മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തട��ൾ
നിലനിൽ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഓണ�ി�്

294 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച� ഓണ�ി�് ഓണ�ി��ൻപ് എ�ാ
��ംബ�ളിേല�ം എ�ി�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കി�ിൽ ഉൾെ���ിയ സാധന�ൾ വാ�ിയത് സംബ�ി�്
�മേ��കൾ നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�ിൽ ഉൾെ���ിയ സാധന��െട �ണേമ� ഉറ�ാ�ാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?
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ഭ���ി�് വിതരണം

295 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ഓണ�ാല�് എ�േപർ�് ഭ���ി�് വിതരണം
െച�െവ� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി െചലവായ �ക എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ടർ�ം ഭ���ി�് വിതരണം െച�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
അറിയി�േമാ?

സൈ�േകായിെല വിജിലൻസ് അേന�ഷണം

296 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സൈ�േകായിൽ കഴി� സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര ഉയർ�വ�
എ� ആേരാപണ�ളിൽ വിജിലൻസ് അേന�ഷണം നട�ിയി��്;

(ബി) വിജിലൻസ് അേന�ഷണം നട�ിയ േക�ക�െട നിലവിെല അവസ് ഥ
വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി ��ർ േ�ാ�കൾ

297 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��തായി മാേവലി ��ർ േ�ാ�കൾ അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നാളി�വെര എ� മാേവലി ��ർ േ�ാ�കൾ അ�വദി�ി�െ��്
ജി�തിരി�് അറിയി�േമാ?

സൈ�െ�ാ�് സാധന�ൾ വാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ

298 �ീ . എൻ . ഷം�ദീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�് സാധന�ൾ വാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അ�് ല�ം �പ�് �കളി�� പർേ�സ് ഉൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ-
െടൻഡർ �േഖന മാ�േമ പാ�� എ� സം�ാന സർ�ാർ ഉ�രവ്
നിലനിൽ�േ�ാ�ം സൈ�േകാ ചില ഉൽ���ൾ�് േവ�ി ഇ-െടൻഡർ
ഒഴിവാ�ി താത്പര�പ�ം �ണി�ത് സർ�ാരിെ� അ�മതിേയാെടയാേണാ
എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?
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സൈ�േകാ �ണി� താൽ�ര�പ�ം

299 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�് ല�ം �പ�് �കളി�� എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ-െടൻഡർ
വഴിയായിരി�ണം എ� ഉ�രവ് ലംഘി�് ശബരി ഉ���ൾ
വിപണിയിെല�ി�ാൻ സൈ�േകാ താൽ�ര�പ�ം �ണി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെതാെ� ഉ���ൾ വാ��തിനാണ് ഇ�കാരം താൽപര�പ�ം
�ണി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് േക� വിജിലൻസ് ക�ീഷെ��ം സം�ാന സർ�ാരിെ��ം
ഉ�ര�കൾ ലംഘി�െകാ�് സൈ�േകാ കഴി� അ� വർഷ�ാലയളവിൽ
താൽപര�പ�ം �ണി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വർ�നം

300 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിപണിയിൽ കാര��മമായി ഇടെ��െകാ�് �ണനിലവാര�� സാധന�ൾ
�റ� വില�് ലഭ�മാ�ക എ� നയം �ാവർ�ികമാ��തിെ� ഭാഗമായി
ആരംഭി� മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വർ�നം കാര��മമാ��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ർൈ�സ് റിേസാ�് �ാനിംഗ് സംവിധാനം നട�ാ��ത് മാേവലി
േ�ാ�ക�െട �വർ�നം െമ�െ����തിന് എ�െനെയ�ാം
സഹായകരമാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക�ം സൈ�േകാ ��ർ മാർ��ക�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി

301 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറശാല നിേയാജകമ�ല�ിൽ വിവിധ പ �ായ�കളിലായി ��തായി
മാേവലി േ�ാ�ക�ം സൈ�േകാ ��ർ മാർ��ക�ം ആരംഭി��തിനായി
സമർ�ി�ി�� െ�ാേ�ാസലിേ�ൽ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദവിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ സൈ�േകാ ��ർ മാർ��കൾ, മാേവലി േ�ാ�കൾ എ�ിവ
�ട��തിന് എെ��ി�ം കർ�പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?
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�ണനിലവാര പരിേശാധനയിൽ പരാജയെ��� �ാൻ�കൾ

302 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സൈ�േകാ, മാേവലി േ�ാ�കൾ എ�ിവ വഴി വിതരണം െച�� സാധന��െട
�ണനിലവാര പരിേശാധനയിൽ പരാജയെ��� �ാൻ�കെള സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ െപാ�ജന�െള അറിയി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േസനാപതി പ�ായ�ിൽ ധാന�സംഭരണശാല

303 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ��ൻേചാല മ�ല�ിെല േസനാപതി പ�ായ�ിൽ ധാന�സംഭരണശാല
ആരംഭി���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ധാന�സംഭരണശാല ആരംഭി��തിനായി റവന� വ��് �ലം
കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ധാന�സംഭരണശാല�െട �വർ�നം അടിയ�രമായി
ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

304 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഭ��
െപാ�വിതരണ വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ഈ മ�ല�ിൽ ��ത വ��്
�ഖാ�രം എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് ന ട�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

അഴിമതി നട�ിയവർെ�തിെര നടപടി

305 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ി�് വിതരണ�ിനായി ഉപേയാഗി�� �ണി സ�ി
വാ�ിയതിൽ അഴിമതി നട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
���ാരായവർെ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
െവളിെ���ാേമാ?

�തിയ േക� ഉപേഭാ� സംര�ണ നിയമം

306 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) �തിയ േക� ഉപേഭാ� സംര�ണ നിയമം 2019 നിലവിൽ വ�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ/
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ നിയമ�ിൽ നിർേ�ശി�ി�� ജി�ാതല മീഡിേയഷൻ െസൽ,
െപാ�ജന�ൾ�� ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം എ�ിവ ആരംഭി�ാൻ േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �വർ�ി�� മൾ�ിെലവൽ മാർ��ിംഗ്/ഡയറ�് െസ�ിംഗ്
ക�നിക�െട �വർ�ന�ൾ നിരീ�ി��തി�ം നിയ�ി��തി�മായി
2018-ൽ സം�ാന സർ�ാർ �റെ��വി�ി�� മാർ�േരഖ
അ�ശാസി��തര�ി�� എൻേറാൾെമ�് നടപടികൾ ഏ�വെരയായി എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത മാർ�േരഖ അ�ശാസി�� തര�ിൽ ജി�ാതല�ിൽ ഓഫീസർമാെര
നിേയാഗി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉപേഭാ� വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ�ായി േക� ഗവൺെമ�് സഹായം
എ�യാണ്; ആയത് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അളവ് ��ം സംബ�ി� അവേബാധം

307 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉപേഭാ� േകാടതിയിൽ 2020-21 കാലയളവിൽ ഫയൽ െച�
േക�കൾ എ�യാെണ�ം ഇതിൽ എ�െയ�ം തീർ�കൽ�ി�വാൻ
കഴി�ി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അളവ് ��െ� സംബ�ി�് ജന�ൾ�ിടയിൽ അവേബാധം ��ി��തിന്
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�് വ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ െപർമി�കൾ

308 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�യം സാ��െ���ലി�െട നൽ�� െക�ിട നിർ�ാണ െപർമി�കൾ
ഉപേയാഗി�് വീ�വ�േ�ാൾ �മവത്കരണം ആവശ�മായി വ�ാൽ
സ�ീകരിേ�� നടപടി�മം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വാതിൽ�ടി േസവനപ�തി

309 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േസവനം വീ�പടി�ൽ എ�ി�� വാതിൽ�ടി േസവനപ�തി സം�ാന
വ�ാപകമാ��തിന് സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഏെതാെ� േസവന�ളാണ്
ഇ�വഴി ഇേ�ാൾ ലഭ�മാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?
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സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ - മ�റിംഗ്

310 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് മഹാമാരി കാരണം മ�റിംഗ് നട�ാ�തിനാൽ
അർഹരായവർ�് സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ ലഭി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�റിംഗ് നട�ാ�തിനാൽ അർഹതെ��വർ�് മാസ�ളായി െപൻഷൻ
ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ അർഹത�ളളവർ�് മ�റിംഗ് നട�ാ��
അവസരേമാ, അെ��ിൽ മ�് സാവകാശ�േളാ ന�ി െപൻഷൻ ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് മഹാമാരി �ലം മ�റിംഗ് നട�ാ�തിനാൽ ��പറ�്
നിേയാജകമ�ല�ിൽ (പ�ായ�് / നഗരസഭ തരംതിരി�് ) അർഹരായ എ�
ആ�കൾ�് സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ �ട�ി�ിട��െ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല സി. എം. എൽ. ആർ. ആർ. പി. പ�തി

311 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശേറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി കായം�ളം
മ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികൾ ഏെതാെ�െയ�ം അതിെ�
നിലവി�� �േരാഗതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െെവ�ിൻ മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നിർ�ാണം

312 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം െെവ�ിൻ മ�ല�ിെല
�ളയ�ിൽ തകർ� ഏെത�ാം േറാ�കൾ�ാണ് �ക അ�വദി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കൾ�ായി അ�വദി� �ക എ�െയ�ം നിർ�ാണ ���ി�െട
നിജ�ിതി എെ��ം എ�ാണ് ഭരണാ�മതി നൽകിയെത�ം സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഈഴവതി��ി �ശാന�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�നം

313 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ാനി താ��ിെല ഈഴവതി��ി �ശാന നിർ�ാണ�ിന് 2020-21, 2021-
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22 ബജ�കളിൽ �ക അ�വദി�െവ�ി�ം ആയതിെ� �വർ�നം നാളി�വെര
ആരംഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ നിർ�ാണ �വർ�നം ആരംഭി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പ��ർ നഗരസഭയിൽ േകാേറാ�് �ാ�് സ��യ നിർ�ാണം

314 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ നഗരസഭയിെല േകാേറാ�് നിർ�ി�� �ാ�് സ��യ�ിന്
ആവശ�മായ �മി െെകമാ��തി�ളള നടപടികൾ ഏ�വെരയാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ� ആവശ��ിേല�് നീ�ിെവ� �മി വി�കി��തിനായി െെലഫ് മിഷൻ
അേപ� സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അ�മായി ബ�െ�� ഫയൽ ഇേ�ാൾ
എവിെടയാണ് ഉളളെത�ം ആയതിെ� ഫയൽ ന�ർ ഏതാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി െെകമാ�നടപടികൾ െെവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാൻ
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�കൾ

315 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശേറാഡ് വികസന പ�തി �കാരം വട�ാേ�രി
നിേയാജകമ�ല�ിൽ 2016-21 കാലയളവിൽ അ�വദി� േറാ�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അവ�െട നിലവിെല �ിതി പ�ികതിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

316 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : 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�തിയി�െട േകാ�ാട് നിേയാജക
മ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയ േറാ�കൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം
അ�വദി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ല�ിളളി-പിഴല േറാഡ് നിർ�ാണം

317 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജിഡ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകിയ�ം തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��് 4.8
േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി നൽകിയ�മായ �ല�ിളളി - പിഴല പാല�ിെ�



97 of 116

അേ�ാ�് േറാഡായ പിഴല 350 മീ�ർ േറാഡിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന��െട
നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�് ആരാണ് ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി�് സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാ��തിൽ േനരി��
കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സാേ�തിക തട��ൾ പരിഹരി�് എ�േ��് േറാഡിെ��ം
�ല�ിളളി പാല�ിെ��ം �േയാജനം ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല തേ�ശ�ാപന�ളിെല ഒഴി�കൾ

318 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �വർ�ി�� പ�ായ�് , നഗരസഭ
ഓഫീ�കളിൽ ഏെത�ാം വിഭാഗ�ൾ ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ളിൽ ഓേരാ�ി�ം �വർ�ി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം
പ�ായ�്, നഗരസഭ തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�ളള ജീവന�ാ�െട എ�ം പര�ാ�മാേണാെയ�ം അ�ാ�പ�ം ഇനി
എ� ജീവന�ാർ ആവശ��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം അ�വദി� ത�ികകൾ എ�യാെണ�ം ഒഴി�
കിട��ത് ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�കാലമായി ഒഴി� കിട��െവ�ം
പ�ായ�് തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി

319 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിൽ ഉൾെ���ി
അ�വദി� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതിവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി� �ന�ര കരി�ള�ൽ
ജംഗ്ഷൻ വികസനം - എ�പത് ല�ം �പ - എ� ���ി�പകരമായി
കരി�ള�ൽ ജംഗ്ഷനിൽ നി�ം വടേ�ാ�് ചിറവര�് േകാളനിയിേല��
േറാഡ് നിർ�ി�വാൻ ഭരണാ�മതി ന�ണെമ�ാവശ�െ��് എം.എൽ.എ.
നൽകിയ ക�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽ�േമാ?

നട�ാവ്-എേ�രി�ാവ് േറാഡ്

320 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി ���നാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല
വാഴ�ളം പ�ായ�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� നട�ാവ്-എേ�രി�ാവ്
േറാഡിെ� നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�ളള
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ േനാർ�് എഴി�റം-മാടവന
േറാഡിെ� നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽ��തിന് അടിയ�രനടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കൽ�� ടൗൺ നവീകരണം �വർ�ന�ൾ

321 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കൽ�� ടൗൺ നവീകരണ പ�തി സംബ�ി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കൽ�� ടൗൺ നവീകരണ പ�തി�ായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��തിയിൽ ഉൾെ���ി നിലവിൽ �ർ�ീകരി� ���ികൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ഇനി�ം �ർ�ീകരി�ാ�� ���ികൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കൽ�� ടൗൺ നവീകരണ �വർ�ന�ൾ�് അ�വദി� �ക വിവിധ
പ�തികൾ �ർ�ീകരി�ാൻ പര�ാ�മ� എ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ��ത ആവശ��ിനായി അധിക �ക അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ അ�വദി� േറാഡ്  �ന��ാരണ പ�തികൾ

322 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : 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 പ�ാ�ി
മ�ല�ിൽ അ�വദി�ി�� ���ികൾ എെ��ാമാെണ�ം അവ�െട
നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ ���ി ആരംഭി�ാ�
പ�തികൾ ഉെ��ിൽ അതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാറശാല നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

323 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറശാല നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിൽ ൈലഫ്
പ�തി�െട ��ാം ഘ��ിേല�ായി എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�
വിവരം പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ടി അേപ�കൾ �� പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ി അ�ിമ �ണേഭാ� പ�ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം േകാർ�േറഷനിെല �മേ�ട്

324 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നി�തി ഇന�ിൽ ലഭി� �ക ബാ�ിൽ അട�ാെത തി�വന��രം
േകാർ�േറഷനിെല ഉേദ�ാഗ�ർ �മേ�ട് കാ�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഇ�ാര��ിൽ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി

325 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി�ി��
മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ���ിയായ തഴ�ര വാർഡ് ഇ�പത് ക�മല
ഐ.ടി.ഐ. ജംഗ് ഷൻ -��ംപാ�് ��് േറാഡ് പ�ായ�് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി നിർ�ി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് ���ി�പകരമായി തഴ�ര പ�ായ�ിെല വാർഡ് ഏഴ്
��മ�ിരം ജംഗ് ഷൻ - പഴ�ിറ�ളം േറാഡ് റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ്
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ി��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാ; ഈ
ആവശ��ിേല�് എം.എൽ.എ. നൽകിയ ക�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാടേ�രി പ�ായ�ിൽ പറ�� പാലം നിർ�ാണം

326 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാടേ�രി പ�ായ�ിൽ �ളയ�ിൽ തകർ� പറ�� പാലം �നർ
നിർ�ി��തിന് അ�വദി�െ�� �ക തികയാ�തിനാൽ ��തൽ ഫ�്
അ�വദി�് ���ിയ ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ണെമ� ആവശ�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ിയ ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിൽ സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി ���ി

327 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിൽ അ�വദി� സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തിക�െട
�േരാഗതി റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈഫനൽ ബി�് സമർ�ി� ���ിക�െട ബിൽ �ക മാ��തിന് കാലതാമസം
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േനരി��തായി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ബിൽ �ക അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െവ�ല ഗവെ��് എൽ. പി. �ളിെല �ാ�്  �റി നിർ�ാണം

328 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാ�ര മ�ല�ിെല എം. എൽ. എ. ആ�ി വികസന പ�തിയി�ൾെ���ി
നട�ിലാ�ിയ െവ�ല ഗവെ��് എൽ. പി. �ളിൽ �തിയ �ാ�്  �റി�െട
നിർ�ാണ ���ി�െട ൈഫനൽ ബിൽ അേലാ�്െമ�് കരാ�കാരന്
നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ന�ിയി�െ��ിൽ എ�ാണ് നൽകിയെത�ം ��ത �ക ന�വാ��ായ
കാലതാമസ�ിെ� കാരണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയം സംബ�ി�് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് ചീഫ് എ�ിനീയ�െട
കാര�ാലയ�ിൽ ൈകകാര�ം െച�� എ�ാ ഫയ�ക�െട�ം �ർ�മായ പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ?

െെവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

329 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിൽ െെലഫ് പ�തി�െട വിവിധ ഘ��ളിലായി
എ�േപർ�് ഭവനം അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ��െട പ�ായ�് തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െെലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�ി�ാ� അർഹരായവെര ഉൾെ���ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ിൽ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

ൈകവശാവകാശ സർ�ിഫി��്

330 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈകവശാവകാശ സർ�ിഫി��ിൽ ഏതാവശ��ിനായി നൽകിയതാണ്
�മിെയ�് േരഖെ���ാ�ത് സംബ�ി�് േകാടതി വിധി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിധി�ലം പതി�കി�ിയ �മിയിൽ വീടട�ം നിർ�ി��തിന് ബ�െ��
വ��ിൽ നി�് നിർ�ാണാ�മതി ലഭി�ാ� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സർ�ിഫി��് �കാരം ഏത് ആവശ��ിനാണ് �മി പതി�്
നൽകിയി��െത� വിവരം പരിേശാധി�തി�േശഷം മാ�േമ െക�ിട
നിർ�ണാ�മതി നൽകാ� എ� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� ഉ�രവ് �ലം
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പലർ�ം പതി�് കി�ിയ �മിയിൽ വീട് നിർ�ി�ാൻ പ�ാ� സാഹചര�ം
നിലനിൽ�� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ൻകാല�ളിൽ മലേയാര േമഖലകളിൽ ര�് ഏ�റിന് �കളിൽ റവന� �മി
പതി� നൽകിയി��െവ�ി�ം �തിയ േകാടതി വിധി �ലം പ �ായ�കൾ�്
ഇവിട�ളിൽ വീട് െവ�ാ�� അ�മതി നൽകാൻ സാധി�ാ� വിഷയം
പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അൈജവ മാലിന�ം നീ�ം െച�ാൻ നടപടി

331 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാർ�േറഷ�കൾ അൈജവ മാലിന�ം നീ�ം െച��തിന്
സ�കാര� ഏജൻസിക�മായി കരാറിൽ ഏർെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നഗരസഭകളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

332 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗരസഭകളിൽ �ാഫ് പാേ�ൺ നി�യി��തിന് മാനദ���േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാനദ���െ��ിൽ അത് �ത�മായി നട�ാ�ാ�േ�ാ;

(സി) ��തൽ വ�മാന�ം ജനസംഖ���� �നിസി�ാലി�ികേള�ാൾ �റ�
വ�മാന�ം ജനസംഖ���� നഗരസഭകളിൽ അധിക �ാ�കെള
നി�യി�ിരി��ത് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ിൽ �ാഫിെന ആവശ�മായ നഗരസഭകളിൽ ത�ിക �നർനിർ�യം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യം ഭരണ െപാ�സർ�ീസ്

333 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ�സർ�ീസ് എ�് �തൽ ആണ് �ാവർ�ികമാ�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് �ാവർ�ികമാ�േ�ാൾ ഉേദ�ാഗ��െട �ാനേ�രിൽ എെ��ി�ം
മാ��ൾ സംഭവി�േമാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

േട�് എ േ��് പ�തി

334 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ംബ�ീ �ണി�കൾ വഴി �ാ�് ബാർ
ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��യിട�ളിൽ വഴിയിട�ം പരിസര�ം ��ിയായി
��ി�� എ�് ഉറ�വ��ാൻ തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപനതല�ിൽ
ഏെത�ി�ം സമിതികൾ �പീകരി�ി�േ�ാെയ�റി�േമാ?

വർ�ല നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

335 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല നിേയാജക മ�ല�ിൽ �നിസി�ാലി�ി/�ാമ പ�ായ�്
അടി�ാന�ിൽ എ� വീ�കൾ ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ എ� അേപ�കർ�് വീ�കൾ അ�വദി�വാ�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

ഫ�് േ�ഡ് �ൻസി�ാലി�ികളിെല ജീവന�ാർ

336 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഫസ്ററ് േ�ഡായി ഉയർ�ിയ �ൻസി�ാലി�ികളിൽ ജീവന�ാ�െട എ�ം
വർ�ി�ി��കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) എ� �ൻസി�ാലി�ികളാണ് ഫസ്ററ് േ�ഡായി ഉയർ�ിയിരി��െത�ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാ�് �ിേയഷൻ സംബ�ി�് നഗരസഭക�െട െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിന്
ലഭി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടിെയെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ൈഎ. . െക. എം. േസാ�് െവയ�ക�െട �വർ�ന�മത

337 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈഎ. െക. എം. �േഖന തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��കളിൽ നട�ാ�� െപാ�ജന
േസവന�ൾ�� വിവിധ േസാ�് െവയ�ക�െട �വർ�ന�മത
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ��തൽ ജനസൗ�ദമാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സംേയാജിത ജി�ാ വികസന �പേരഖ

338 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�ം �ാേദശിക വികസന
�പേരഖ�ം ഓേരാ ജി��ം സംേയാജിത ജി�ാ വികസന �പേരഖ�ം
ത�ാറാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഉറവിട മാലിന� സം�രണം
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339 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ഉറവിട മാലിന� സം�രണം
നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ഉറവിട മാലിന� സം�രണം എ� ആശയം ജന�ളിേല�് എ�ി��തി�ം
ജനപ�ാളി�േ�ാെട ഇത് വ�ാപകമാ��തി�ം ഊർ�ിത നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല സി. എം. എൽ. ആർ. ആർ. പി. പ�തി

340 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി. എം. എൽ. ആർ. ആർ. പി. പ�തി �കാരം േദവി�ളം മ�ല�ിൽ
അ�വദി� പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി�െ�� പ�തികളിൽ �ർ�ീകരി�ാ� പ�തിക�െട േപ�ം
അ�വദി� �ക�ം നിലവിെല �ിതി�ം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

നീർ�ടാധി�ിത ആ��ണം

341 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നീർ�ടാധി�ിത ആ��ണം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട
േന�ത��ിൽ നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭ പരിധിയി�ളള േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം

342 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭ പരിധിയിൽെ�� �ധാന േറാ�കൾ െപാ�മരാമ�്
േറാ�ക�െട മാ�കയിൽ ബി. എം. ആ�് ബി. സി. ടാറിംഗ് നട�ി ഗതാഗതം
�ഗമമാ��തി�ം േറാഡിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തി��ളള
നടപടികൾ ആേലാചനയി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ���ി നിർ�ഹി�� േറാ�ക�െട
�ണനിലവാരം നിലവിൽ പരിേശാധി��േ�ാ; �ണനിലവാരം �റ�
നിർ�ാണ ���ികൾ�് ഉ�രവാദികളായ എ� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര
നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം നഗരസഭ പരിധിയി�ളള �ധാന േറാ�കൾ പി.ഡ��.ഡി./
െക. ആർ. എഫ്. ബി�് സറ�ർ െച�് മാ�കാേറാ�കൾ ആ��തി�ളള
നടപടികൾ ആേലാചനയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത നഗരസഭയിെല പതിെനാ�് വാർ�കളിൽ േസവനം നൽകി വ��
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പാ��ാറ ഇ�േ��ഡ് ഫാമിലി െഹൽ�് െസ�റിെ� �വർ�ന�ൾ�്
നഗരസഭ നൽകിവ�� സഹായ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) തി�വന��രം നഗരസഭ േസാണൽ ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം
െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) നഗരസഭ�െട േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ ആ��തി�ം നഗരസഭ
േസവന�ൾ വീ�പടി�ൽ എ� ആശയം നട�ിലാ��തി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ െപർമി�്

343 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക�ിട�ിെ� അടി�റ നിർ�ി�ാ�� േജാലികൾ�് മ� മാ��തി�ം
�ര�റയിൽ മ�് നിേ�പി��തി�ം െക�ിട നിർ�ാണ െപർമി�്
മതിയാ�െമ�് വ�വ� െച� ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; േകരള പ�ായ�് െക�ിട
നിർമാണ ച��ളിൽ ഇത് സംബ�ി� വ�വ� ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ;
��ത ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം

344 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് 2021-22 സാ��ിക വർഷം ബജ�ിൽ എ�
�ക വകയി��ിയി��്; േകാർ�േറഷൻ, �നിസി�ാലി�ി, ജി�ാ പ�ായ�്,
േ�ാ�് പ�ായ�്, �ാമ പ�ായ�് എ�ിവ�� വിഹിതം എ� വീതെമ�്
ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) 2021-22 സാ��ിക വർഷം നാളി�വെര തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്
എ� �ക വീതം അ�വദി�ി��് എ�ം വകയി��ിയതിെ� എ�
ശതമാനമാണ് നൽകിയി��െത�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം തിരി�്
കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�തി വിഹിതം യഥാസമയം അ�വദി�ാ�ത് കാരണം േകാവിഡ്
സാഹചര��ിൽ ആേരാഗ�േമഖലയിൽ ഉൾെ�െട തേ�ശ�ാപന�ൾ വഴി��
പ�തികൾ ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് �തിസ�ി ��ി�ി��്
എ�കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ പ�തിവിഹിതം
തേ�ശ�ാപന�ൾ�് അടിയ�രമായി നൽ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് മെ���് മാ��തി�� അ�മതി

345 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക�ിട നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് മ�് മാ��തിനായി അ�മതി
ലഭി��തിന് േനരി�� കാലതാമസം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത അ�മതി�ായി ജിേയാളജി വ��ിേല�് അേപ� നൽേക��േ�ാ;
വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മെ���് മാ��തി�� അ�മതി േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികൾ ആണ് സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കിട�ർ പ�ായ�ിെല കാവാലി�ഴ ��പാലം നിർ�ാണം

346 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2019-20, 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ളിെല ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� കിട�ർ
പ�ായ�ിെല കാവാലി�ഴ ��പാല�ിെ� െ�േ�ാസൽ ത�ാറായി�േ�ാ;
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരളാ ഇല�ി�ൾ എ�ിനീയറിംഗ് ലിമി�ഡ് ത�ാറാ�ി തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��ിന് നൽകിയി�� െ�േ�ാസൽ, ഡി. പി. ആർ. എ�ിവ�െട ഇേ�ാഴെ�
അവ� വ��മാ�ാേമാ; ഇ�സംബ�ി�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� ഫയൽ
ന��ം ക���ർ ന��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് േകരളാ ഇല�ി�ൾ എ�ിനീയറിംഗ് ലിമി�ഡ് ത�ാറാ�ിയ
എ�ിേമ�ിന് ആ�പാതികമായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് എ�ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗം ഡി. പി. ആർ. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട റഫ് േകാ�് എ�ിേമ�ിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദീകരി�ാേമാ?

��ർ ശ�ൻ മാർ��് വികസനം

347 �ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ശ�ൻ മാർ��് സമ� വികസന�മായി ബ�െ��് ആ�നിക രീതിയി��
സൗകര��ൾ ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല സി. എം. എൽ ആർ. ആർ. പി. പ�തി

348 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ അ�മതി ലഭി�ി�� ���ികൾ ഏെത�ാം എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം അവ�െട നിലവിെല അവ�
എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ; ഉ�ര�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��ി ജി�യിൽ െപാ��ശാനം

349 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ സ��മായി െപാ��ശാനം ഇ�ാ� എ� പ �ായ�കൾ
ഉ�്; ഈ പ�ായ�ക�െട േപ�കൾ േ�ാ�് പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ
നൽകാേമാ;

(ബി) സ��മായി �ലം ഇ�ാ�വ�ം അഗതി മ�രി�ളിെല അേ�വാസിക�ം
െകാവിഡ് �ലം മരണെ��ാൽ �തശരീരം സം�രി���മായി ബ�െ��് ഏെറ
��ി��കൾ ഉ�ാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ��ി��കൾ ശാശ�തമായി പരിഹരി��തിന് എ�ാ പ �ായ�കളി�ം
െപാ��ശാനം ഉറ�് വ���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എം എൽ എ ഫ�് ഉപേയാഗി�ളള ���ിക�െട കാലതാമസം

350 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ. (എസ്.ഡി.എഫ്.) ���ിക�െട നിർ�ഹണ�ിൽ േനരി��
കാലതാമസം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) മരാമ�് ���ികൾ നിർ�ഹണം നട��തിന് നിലവിെല സർ�ാർ ഉ�രവ്
�കാരം ഉ� നടപടി�മ�ൾ എം.എൽ.എ. (എസ്.ഡി.എഫ്.) ���ിക�െട
നിർവഹണ�ിൽ പാലി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എൽ.എ. (എസ്.ഡി.എഫ്.) മരാമ�് ���ിക�െട ഫയൽ ൈകമാ�ം
േവഗ�ിൽ ആ��തിന് എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി�ായി സമർ�ി� എ�ിേമ�കൾ, േറ�് ���ൽ നിലവിൽ
വ�േ�ാൾ വീ�ം ഭരണാ�മതി�ായി വിവിധ തല�ളി�െട ൈകമാ�ം
െച��ത് വഴി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി� സ�ീകരി��
നടപടി�മ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

നില�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല െെലഫ് ഭവന പ�തി

351 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെലഫ് ഭവന പ�തി�് കീഴിൽ നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ
തേ�ശ �ാപന�ളിൽ എ� പ�ിക വർ� ��ംബ�ൾ�ാണ് വീ�കൾ
അ�വദി�െത�് പ�ായ�് തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഉൾവന�ളിെല ആദിവാസി േകാളനികളിൽ
എൺപത് ശതമാനം േപർ�ം വാസേയാഗ�മായ വീട് ഇ� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ിന് െെലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ �േത�ക പരിഗണന�ം
��തൽ വീ�ക�ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി �േത�ക ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?
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ൈ�സ് േസാ�് െവയർ

352 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡി.എസ്.ആർ. 2018 നിര�് വർ�ന നിലവിൽ വ� സാഹചര��ിൽ തേ�ശ
സ�യം ഭരണ വ��ിെല എൻ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉപേയാഗി�� ൈ�സ്
േസാെ��യറിൽ മാ�ം വ���തി�� നടപടി�മ�ൾ ഏ�ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�ാേമാ; ��ത നിര�് എേ�ാൾ �ാബല��ിൽ വ�ം
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െട�ർ ഇ�ാെത േനരി�് അെ�ഡിെ�ഡ് ഏജൻസികെള ഏൽ�ി��
���ികളിൽ ഡി.എസ്.ആർ. 2016 നിര�ിേന�ാൾ പ�് ശതമാനം വെര
�റ�� നിര�ാണ് നിലവി��െത�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) മിക� അെ�ഡിെ�ഡ് ഏജൻസികൾ�് ഈ നിര�ിൽ ���ി ഏെ���ാൻ
പ�ാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന

353 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 07.05.2013-െല 11013/2013/R4 േക� സർ�ാർ ക�് �കാരം ഇ�ിര ആവാസ്
േയാജന വീ�ക�െട കാര��ിൽ ന�നപ���െട വിഹിതം
എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ മാനദ�ം മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് േകരള സർ�ാർ േക��ിന്
കെ��തിയി��േവാ;

(സി) പ�തി നട�ി�് നിർ�ിെവ�ാൻ നിർേ�ശി�ി��േവാ; എ�ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട സി.എ�്.സി. മാ�ർ �ാൻ എ�ിേമ�്

354 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021 -22 ബജ�ിൽ 20 ശതമാനം �ക വകയി��ിയി�� മ�ട സി എ�് സി
ത�ാറാ�ിയ മാ�ർ �ാൻ �കാര�� പ�തി നട�ാ�ൽ എ� ���ി�െട
എ�ിേമ�് തേ�ശസ�യംഭരണ എൻജിനീയറിങ് വിംഗ് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ിൽ ��ത പ�തി�െട
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി
അടിയ�രമായി സമർ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് ആവശ�മായ
നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

െെലഫ് ഭവന പ�തി�െട ര�ാം ഘ� �വർ�നം
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355 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെലഫ് ഭവന പ�തി�െട ര�ാം ഘ� �വർ�നം ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; �ണേഭാ� മാനദ��ൾ�് �പം
നൽകിയി�േ�ാ; അേപ�ക�െട �� പരിേശാധന, അ�ിമപ�ിക എ�ിവ�െട
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെലഫ് ഭവന പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം �ർ�ിയാ��തി�െട സം�ാനെ�
എ�ാ �രഹിതർ�ം ഭവന രഹിതർ�ം മാന�മായ പാർ�ിടം എ� ല��ം
എ�േ�ാളം �ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

എം.എൽ.എ. ഫ�് അ�വദി� �വ ൃ�ികൾ

356 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ. ഫ�് അ�വദി� �വ ൃ�ികൾ ആരംഭി� േശഷം നിർ�ാണ
േവളയിൽ ഉ�ാ�� എ�ിേമ�് േഭദഗതികൾ�് എം.എൽ.എ. മാ�െട അ�മതി
ക�് ആവശ�മാേണാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� ഉ�ര�കൾ/
സർ�ല�കൾ നിലവി�െ��ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തിക�ം സാേ�തികപരമായ കാര��ൾ�് എ�ിനീയർമാ�െട അ�മതി മാ�ം
മതിെയ�ിരിെ� ���ികളിെല െച��ം വ��മായ േഭദഗതികൾ�്
എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എം.എൽ.എ.മാ�െട ക�്
ആവശ�െ��് ���ികൾ �ർ�ീകരി��തിന് കാലതാമസം വ����ം
�ർ�ീകരി� ���ികളിൽ കരാ�കാർ�് ബിൽ മാറി നൽ��ത്
താമസി�ി���ം വ��ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ിക�െട സ�ഭാവ�ിൽ തെ� വലിയ വ�ത�ാസ�ൾ
വ��കയാെണ�ിൽ മാ�ം ക�് �േഖന എം.എൽ.എ.െയ അറിയി�വാ��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; നടപടി�മം സംബ�ി�് വ��് വ��ത വ��േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

357 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ളിൽ സർ�ാർ നി�യി� �ാഫ് പാേ�ൺ
അ�സരി�� ജീവന�ാെര നിയമി�ി�ിെ��� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട എ��ി�� �റവ് �ലം പ�തി നിർ�ഹണ�ിൽ കാലതാമസം
വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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�ിതല പ�ായ�കെള ശ�ിെ���ാൻ ��തൽ നടപടി

358 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജനകീയ ആ��ണ�ി�െട രാജ��ിനാെക മാ�കയായ േകരള േമാഡൽ
�ിതല പ�ായ�് സംവിധാനം ��തൽ കാര��മതേയാെട നട�ാ��തിന്
ഇനി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാമ പ�ായ�കൾ�് ��തൽ ഭൗതിക സാഹചര��ൾ നൽ��തി��
നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഡിേ�ാമ ഇൻ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േകാ�്

359 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �നിസി�ൽ േകാമൺ സർ�ീസ്, പ �ായ�് എ�ീ വ��കൾ�ായി യഥാ�മം
1972, 1994 വർഷ�ളിൽ �റെ��വി� െ�ഷ�ൽ ��കൾ ഇനി�ം പരി�രി�ി�ി�
എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വ��കളിെല െജ. എ�്. ൈഎ. ത�ിക�െട േയാഗ�തയായി�റ��
േകാ�കൾ ഒ�ം നിലവിൽ സം�ാന സർ�ാർ നട��ിെ���ം ആേരാഗ�
വ��് പതിനാറ് വർഷമായി നട�� ‘ഡിേ�ാമ ഇൻ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ’
േകാ�് ഇതിനാ�ളള േയാഗ�തയായി ഉൾെ��ി�ിെ���ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) മിക� േയാഗ�ത�ളളവർ ഇ�രം �ധാന ത�ികകളിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�െ���ത് തട��തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�ാ�ളള
ഏകീ�ത െ�ഷ�ൽ �ൾ അടിയ�രമായി വി�ാപനം െച��തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �നിസി�ൽ േകാമൺ സർവീസ്, പ�ായ�് എ�ീ വ��കളിെല െജ. എ�്.
ൈഎ. ത�ിക�െട നിയമന�ി�ളള േയാഗ�തയായി ആേരാഗ� വ��ിെ�
‘ഡിേ�ാമ ഇൻ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ’ േകാ�ം പരിഗണി��തിനാ�ളള
തീ�മാനം സർ�ാർ തല�ിൽ ഉ�ായി�േ�ാ; അറിയി�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിൽ �തിയ അ�യ േക�ം

360 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ അ�യ േക��ൾ അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ
എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിൽ ഒ� �തിയ അ�യ േക�ം അ�വദി�ണം
എ�് ആവശ�െ��െകാ�� പ �ായ�് ഭരണസമിതി�െട നിേവദനം
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(എം.എൽ.എ.�െട ക�് ഉൾെ�െട നൽകിയത് ) ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ അതിേ�ൽ ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

േപരാ�, േമലടി ,പ�ലാനി േ�ാ�കൾ

361 �ീ. �ി.പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപരാ�, േമലടി, പ�ലാനി േ�ാ�കളിെല പ�ായ�കളിൽ േ�ഡ് I , േ�ഡ്
II, േ�ഡ് III ഓവർസിയ�മാ�െട�ം എ. ഇ., എ. എ�്. ഇ. മാ�െട�ം ഒഴി�കൾ
എ��െ��് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക�ാ�ത് കാരണം പ�തി �വർ�ന�ൾ
തട�െ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ഒഴി�കൾ നിക��തിന് അടിയ�രമാ യി നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
അറിയി�േമാ?

മാ�ശി� സംര�ണ േക���െട നവീകരണം

362 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗരസഭകൾ�് സ��മാ�ളള മാ�ശി� സംര�ണ േക���െട
നവീകരണ�ിനായി കഴി� 5 വർഷ�ിനിടയിൽ നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) നഗരസഭകളിെല മാ�ശി� സംര�ണ േക��ളിൽ ഏെതാെ�
േക��െളയാണ് അർബൻ െഹൽ�് െസ�റായി ഉയർ�ിയി�ളളത് എ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) നഗരസഭകളിെല മാ�ശി� സംര�ണ േക��ളിൽ േജാലി നിർവഹിേ��
�നിയർ പ�ിക് െഹൽ�് ന�മാെര നഗരസഭക�െട മ�് േജാലികൾ�്
നിേയാഗി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പകർ�വ�ാധികൾ പടർ�പിടി�� സാഹചര��ിൽ �നിയർ പ�ിക്
െഹൽ�് ന�മാെര മാ�ശി� സംര�ണ േക��ിൽ തെ� േജാലി
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യില ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം

363 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ 2011-16 കാലഘ��ിൽ
നിയമി� ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016 �ൺ 1 �തൽ2021 ആഗ�് 31 വെര വയനാട് ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ വിവിധ ത�ികകളിൽ നിയമി� ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം
വ��മാ�ാേമാ?
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പാല�ാട് ജി�യിെല തേ�ശ േറാ�ക�െട നവീകരണം

364 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഏെത�ാം
തേ�ശ േറാ�കൾ ആണ് നവീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ഓേരാ േറാഡി�ം
എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി�ളളത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

CAPART, PAD(Kerala) എ�ീ �ാപന��െട �വർ�നം

365 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) CAPART, PAD(Kerala) എ�ീ ഓഫീ�കൾ നിർ�ലാ�ിെ�ാ�ളള സം�ാന
സർ�ാരിെ� ഉ�രവിെ� പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) PAD(Kerala) േകരള വഴി െകാ�ം ജി�യിൽ ക�നാഗ�ളളി താ��ിൽ പാ��
പി.ഒ.യിൽ �ാമവികസന പൗരസമിതി രജി�ർ ന�ർ ക� 171/191 എ� സർ�ാർ
സംഘടന�് 1996-2020 വെര എ� േ�ാജ�കൾ�ാണ് ധനസഹായം
െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ; അ�ര�ിൽ ധനസഹായം
അ�വദി�ി�െ��ിൽ ആയത് അ�വദി� െകാ�ളള ഉ�രവിെ� പകർ�ം
േ�ാജ�ക�െട വിശദ വിവര��െട പകർ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) PAD(Kerala) വഴി എ� േ�ാജ�കളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ; നട�ിലാ�ിയ േ�ാജ�കൾ ഉെ��ിൽ ആയത് നട�ിലാ�ിയ
വർഷം, മാസം, തീയതി എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� സർ�ാരിതര സംഘടന�് േ�ാജ�് നം.0414/0015/97-98
RSP/SSZ/dtd 15/05/1998 എ� �ീമിന് എ� �ക അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ; ടി �ീമിെ� �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;
േമൽ�റ� സംഘടന�െട േപരിൽ �കകൾ ൈക��ിയ ആ�ക�െട വിവര�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. േറാഡ് പ�തികൾ

366 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി.യിൽ ഉൾെ���ി ��വാ�ർ നിേയാജക
മ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ എ� േറാ�ക�െട
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ാ� ���ിക�ം നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി��തിന് ഓേരാ ���ിയി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വ��മാ�ാേമാ?

ടൗൺ �ാൻ പ�തി�േവ�ി അ�വദി�െ�� �ല�് െ�ാജ�കൾ ആരംഭി�ാൻ
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നടപടി

367 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ വ�വസായ വികസന കാ��ാേടാ��ടി നിരവധി �ാർ�് അ�കൾ
വിവിധ�ളായ ഏജൻസികൾ �േഖന �ട��തിന് പ�തികൾ ആവി�രി�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ടൗൺ �ാൻ പ�തി�േവ�ി അ�വദി�െ��
�ല�് െ�ാജ�കൾ ആരംഭി�ാൻ സംരംഭകർ ത�ാറാ�േ�ാൾ നി�ിത
ദിവസ�ൾ�കം നിയമാ��തമായ അ�മതി ലഭി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിയമാ��തമായ അ�മതി ലഭി��തിന് തട�ം നിൽ��
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നീേലശ�രം നഗരസഭ�െട വികസനം

368 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗരാ��ണ�ിെ� ഭാഗമായി പ�ണ��െട മാ�ർ �ാൻ
ത�ാറാ�ിവ��േ�ാ;

(ബി) നീേലശ�രം നഗരസഭ�െട ബ��ഖമായ വികസനം �ൻനിർ�ി നഗരാ��ണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇവിെട എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് വികസന അേതാറി�ി

369 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് വികസന അേതാറി�ി േകാഴിേ�ാട് േകാർ�േറഷനിൽ
ലയി�ി�തിെ� ഭാഗമായി വികസന അേതാറി�ിയിൽ നിലവി�� ത�ികകൾ
േകാർ�േറഷ� ൈകമാ��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് േകാർ�േറഷനിൽ ആേരാഗ� വിഭാഗ�ിൽ ജീവന�ാ�െട �കൾ
ത�ി�� ത�ികക�െട �റവ് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര തഴ�രയിൽ എൈ�സ് േകാം��് നിർ�ാണം

370 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര തഴ�രയിൽ എൈ�സ് േകാം��് നിർ�ി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ; നിർ�ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല എൈ�സ് ടവർ നിർ�ാണം
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371 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിൽ എൈ�സ് ടവർ നിർ�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) എൈ�സ് ടവർ നിർ�ാണ�ിന് റവന�വ��ിെ� �മി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിൽ "ഡീ അഡി�ൻ െസ�ർ "

372 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിൽ വി��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ� "ഡീ
അഡി�ൻ െസ�ർ" അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ���ാട് മ�ല�ിെല പറ��ര പ�ായ�ിെല ന�ി�ര ഗവെ��്
െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി �ളിൽ (ജി.വി.എച്.എസ്.എസ്.ൽ) എൈ�സ്
വ��ിെ� "ഉണർ�് " പ�തി നട�ാ��തിനായി സമർ�ി�ി��
അേപ�യിേ�ൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത പ�തി�െട
ഭാഗമായി എെ��ാം വികസന �വർ�ന�ളാണ് നട�ാ�ക എ�്
അറിയി�ാേമാ?

ചാല�ടി താ��് െഹഡ്ക�ാർേ��് ആ�പ�ിയിെല ഡി-അഡി�ൻ െസ�ർ

373 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി വി�� േകരളം എ� ല��ം സാ�ാത്കരി��തിനായി എൈ�സ്
വ��ി� കീഴിൽ വി��ി മിഷെ� ഭാഗമായി ചാല�ടി താ��് െഹഡ്ക�ാർേ��്
ആ�പ�ിയിെല ഡി-അഡി�ൻ െസ�റിന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;ഉെ��ിൽ നടപടികൾ ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ാകളിെല മദ�ശാലകൾ

374 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ഡിേ�ാകളിെല െക�ിട�ളിൽ ബിവേറജസ്
േകാർ�േറഷെ� മദ�ശാലകൾ �ട�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� മദ� േഷാ�കളിെല അസൗകര��െള ൈഹേ�ാടതി
വിമർശി�തിെന �ടർ�ാേണാ ഔ�് െല�കൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
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ഡിേ�ാകളിൽ മാ�ി �ാപി�ാൻ സർ�ാർ തീ�മാനെമ��െത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �െട ഡിേ�ാകളിൽ ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷെ�
മദ�ശാലകൾ ആരംഭി�ാൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കളിൽ യാ� െച��
�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര�െയ ബാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര� �ൻനിർ�ി ഈ കാര��ിൽ എെ��ി�ം
പഠനം സർ�ാർ നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് അ�വദി� �തിയ ബാ�കൾ

375 �ീ . എൻ . ഷം�ദീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േ�ാൾ സം�ാന�് എ� ബാ�കളാണ്
ഉ�ായി��ത് എ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം അ�് വർഷ�ിനകം എ�
ബാ�കൾ�ാണ് അ�മതി നൽകിയത്; വിശദ വിവരം നൽ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ സം�ാന�് എ� ബാ�കൾ �വർ�ി���് എ�തിെ� ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

മദ� ഉപേയാഗം

376 �ീ. �ി.പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്. സർ�ാരിെ��ം എൽ.ഡി.എഫ്. സർ�ാരിെ��ം
കാലെ� മദ� ഉപേയാഗം സംബ�ി�് കണ�കൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ� കാലഘ��ിലാണ് മദ� ഉപേയാഗം ��തൽ ഉളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�കൾ ��ിയ�െകാ�് മദ� ഉപേയാഗം �റ�ി�ളളതായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാ�നാെ� അ�ാർ�്െമ�ിൽ ലഹരിപദാർ��ൾ

377 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം കാ�നാെ� അ�ാർ�്െമ�ിൽ നി�ം ��തര ആേരാഗ� ���ൾ
ഉ�ാ�� രാസ ലഹരിപദാർ��ൾ പിടിെ��� സംഭവ�ിൽ ചില
�തികെള ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാ�ിൽ നി�ം ര�തവണയായി ലഹരിപദാർ��ൾ പിടിെ���
സംഭവം ഒ� േകസ് ആ�ണെമ� നിർേദശം അവഗണി�തായി
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കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ���ാരായവർെ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാവ്-മയ�മ��് ക�വടം

378 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ ക�ാവ്-മയ�മ��് ക�വടം വർ�ി� വരികയാെണ� കാര�ം
��യിൽെപ�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ �റ�ാൻ േപാ�� പ�ാ�ല�ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന��െട സമീപ �േദശ�ളിൽ നട� ക�ാവ്-മയ�മ��്
വി�നക�െട പരിേശാധന കാര��മമാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��നാ�് എൈ�സ് ഓഫീസ് നവീകരണം

379 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാല�ഴ��ാ�ം അസൗകര��ളാ�ം വീർ���� ��നാട് േറ�് എൈ�സ്
ഓഫീസ് നവീകരണം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഓഫീസിെ� �ന��ാരണം അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തിന്
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി നിർ�ി�� ഓഫീസിൽ എെ��ാം സൗകര��ൾ ആണ് നൽ��ത്
എ�് വ��മാ�േമാ?

ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിന് നടപടി

380 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് സാഹചര��ിൽ സം�ാനേ��് ക�ാവ് ഉൾെ�െട�� ലഹരി
വ��ൾ മ� സം�ാന�ളിൽ നി�ം കട�ിെ�ാ�വ��ത് തട��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് എൈ�സ് വ��് സ�ീകരി� വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വിദ�ാർ�ിക�െട ഇടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിനായി
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; ഈ നടപടികൾ
കാര��മമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാവിഡ് േലാ�്ഡൗൺ കാല�് ക�ാവ് ഉൾെ�െട�� ലഹരി വ���െട
ഉപേയാഗം �ടിവ�� സാഹചര��ിൽ ഇ�രം ലഹരി വ���െട വ�ാപന�ം
ഉപേയാഗ�ം തടയാൻ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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േകാ�ി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ലഹരി വി��ി േക�ം

381 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ിെല േകാ�ി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ അ�വദി� ലഹരി
വി��ി േക�ം ആരംഭി��തി�� നടപടി �ട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 26-09-2021
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)].


