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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 11, തി�ൾ

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--397]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 1901 �തൽ 2040 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 2041 �തൽ 2171 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 2172 �തൽ 2212 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 2213 �തൽ 2297 വെര

ഏറനാട് മ�ല�ിെല റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി

1901 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ിൽ റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ിയ
���ികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ �ർണമാ�ം �ാവർ�ികമാ�ാൻ
സാധി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ാ��ം മ�ല�ിൽ നട�ാ���മായ
ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഈ പ�തി �കാരം ഇനി�ം നട�ാ��ത്
എ�തിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ മ�ല�ിെ� വികസന �ർ�ീകരണ�ിനായി ഈ പ�തി �കാരം
നട�ിൽ വ��� ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാവിഡ് മഹാമാരി �ലം ��ി���വർ

1902 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരി �ലം ��ി��ക�ം േജാലി�ം വ�മാന�മി�ാെത
ക�െ��ക�ം െച�� നാ�ിെല സാധാരണ�ാർ, കർഷകർ, െതാഴിലാളികൾ,
െച�കിട വ�ാപാരികൾ എ�ിവർ വാ� തിരി�ട�ാൻ കഴിയാെത
�രിത�ിലാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ േമൽ�റ�വർ�്
സമാശ�ാസം പക��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) വാ� തിരി�ടവിന് പലിശരഹിത െമാെറാേ�ാറിയം �ഖ�ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കായികതാര�ൾ�് നിയമനം

1903 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നാഷണൽ െഗയിംസിൽ െമഡൽ േനടിയവർ�് േജാലി നൽകാെമ� വാ�ാനം
പാലി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2010-14 കാലെ� േ�ാർട്സ് ക�ാ� നിയമനപ�ികയിൽ ഉൾെ�� അൻപ�ിനാല്
കായികതാര�ൾ നിയമനം ലഭി�ാ�തിെന �ടർ�് സമരം നട�ിയത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവർ�് എ��ം േവഗം നിയമനം നൽകാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സിവിൽ സർ�ീസ് ആ�നികീകരി�ൽ

1904 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സിവിൽ സർ�ീസ് സർ�ാരിെ� േസവനദാതാെവ� നിലയിൽ
ജന��െട �തീ�െ�ാ�് ��തൽ കാര��മമാേക�തിെ� �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് നവീകരി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിവിൽ സർ�ീസ് ആ�നീകരി��തിന് എ�ാ ഓഫീ�ക�ം ഇ-
ഓഫീ�കളാ�ാൻ നി�യി�ി�േ�ാ; ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ� വിവിധ
ശിപാർശകൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) നിരവധി തവണ ഓഫീസിെല�ി ആവശ�െ��ാൽ മാ�ം ഫയ�കൾ
പരിേശാധി�� രീതി തീർ�ം അവസാനി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-േകാേമ�് വ�ാപാരം െമ�െ���ാൻ ൈക�ലി

1905 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വ�ാപാരം െമ�െ����തിന് േവ�ി ഇ-േകാേമ�് രംഗെ� ��കകളായ
ആമേസാൺ വിവിധ സം�ാന�ളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�് ൈക�ലി നൽകി
സ�ാധീനി� എ� വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) േകാവിഡ് കാല�് സം�ാനെ� എ�ാ വ�ാപാര�ാപന��ം അട�വാൻ
നിർേ�ശം നൽകിയേ�ാൾ ഓൺൈലൻ ��ക ക�നികൾ�് കെ�യ്ൻെമ�്
േസാണിൽ ഉൾെ�െട ക�വടം െച�വാൻ അ�വാദം നൽകിയ നടപടി ഇ�മായി
ബ�െ��ി�േ�ാ എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ േമൽപറ�
വിഷയ�ിേ�ൽ ��തൽ അേന�ഷണം നട�വാൻ ത�ാറാ�േമാ; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ീഷ�ക�െട വാർഷിക റിേ�ാർ�് സമർ�ണം

1906 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� �ാേ�ാ��ടി �വർ�ി�� എ� ക�ീഷ�കൾ
ആണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ക�ീഷ�കൾ വാർഷിക റിേ�ാർ�കൾ സമയബ�ിതമായി സർ�ാർ
��ാെക ഫയൽ െച�ക�ം അത് നിയമസഭ�െട േമശ�റ� വ�ക�ം
െച��െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) വാർഷിക റിേ�ാർ�കൾ സമയബ�ിതമായി സമർ�ി�ാ� കാര��ിൽ
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ േജാലിയിൽ കായിക താര�ൾ�� േക�ാ�

1907 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയതല�ിൽ സ�ാനാർഹരായ കായികതാര�ൾ�് സർ�ാരിെ� വിവിധ
വ��കളിൽ േജാലി�� േക�ാ� അപര�ാ�മായതിനാൽ ��ത േക�ാ�
വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ ��ദിന കർ� പ�തി

1908 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ദിന കർ� പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി ച�നാേ�രി
നിേയാജകമ�ല�ിൽ എെ��ാം പ�തികളാണ് നട �ിലാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി

1909 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം നിേയാജകമ�ല�ിൽ റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികൾ, ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക,
���ിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

വൻകിട പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ാ�� െവബ് േപാർ�ൽ
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1910 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വൻകിട പ�തിക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി വിലയി��ാ��
www.cmopcmg.kerala.gov.in എ� െവബ് േപാർ�ൽ െപാ�ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ�ാ�െത�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാർ�ൽ െപാ�ജന�ൾ�് �റ�െകാ��ാൻ ത�ാറാ�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള ഇൻേഷ��ീവ് പ�തി

1911 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീ-ബിൽഡ് േകരള ഇൻേഷ��ീവ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ േകാ�ി
മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നിർ�ാണം എേ�ാൾ ആരംഭി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി

1912 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല മണിക�ംചാൽ-
െവ�ാരം��് േറാ ഡ് ഉൾെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
എ� �ക�െട ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ൽ േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി�് െട�ർ നടപടികൾ
േവഗ�ിലാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ േവഗ�ിലാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-ഓഫീസ് ഫയൽ സി�ം

1913 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയൽ നീ��ൾ�ായി നട�ിലാ�ിയ ഇ-ഓഫീസ് ഫയൽ
സി��ിൽ നി�ം ഏെത�ി�ം വ��കെള ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ഫയ�കൾ ഭൗതിക �പ�ിൽ ൈകകാര�ം െച�വാൻ �േത�ക
അ�വാദം നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) മീ�ി�കൾ�ം മ�മായി ഇ-ഫയലിെ� �ി�ൗ�് േമ�േദ�ാഗ�ർ ആവശ�െ���
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് തട��തിനായി എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്?

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ �ായം ഉയർ�ൽ
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1914 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ �ായം എ�യായി ഉയർ�ാനാണ്
നി�യി�ിരി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് േകരള വഴി ഇ-ഫയ�കൾ ഫയൽ  ഡീെ�യിൽസ് കാ�ം വിധം
�മീകരി�ൽ

1915 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല ഡയറ�േറ�കൾ ഇ-ഓഫീസ് േകരള�െട
ഭാഗമായി�െ��ി�ം െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-ഫയൽ സംവിധാന�ി���േപാെല
ഫയൽ ഏെതാെ� സീ�കളി�െടയാണ് കട�േപാ��െത�ം ഏത്
ഉേദ�ാഗ�െ� അ��ാണ് ഉ�െത�ം അറിയാൻ കഴി�� വിധ�ിൽ ഫയൽ
ഡീെ�യിൽസ് ലഭ�മാ�� വിധ�ില� ഇത് �മീകരി�ി��െത�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-ഓഫീസ് േകരള വഴി എ�ാ ഡയറ�േറ�കളിെല�ം ഇ-ഫയ�കൾ ഫയൽ
 ഡീെ�യിൽസ് സഹിതം കാ�വാൻ പ�� വിധം �മീകരി�ാൻ ആവശ�മായ
നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ീജി�് വി.എസിന് ത�ിക മാ�ം നൽ��തിന് നടപടി

1916 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന പ�തി �കാരം നിയമനം ലഭി�് േപാലീസ്
െ�യിനിംഗിലിരിെ� നെ��ിന് പ�േ��തിനാൽ െ�യിനിംഗ് �ർ�ിയാ�ാൻ
സാധി�ാ� �ീജി�് വി.എസ്. ത�ികമാ��ിനായി നൽകിയ
അേപ�യിേ�ൽ (ഫയൽ നം.െക3/111/2020/േഹാം) തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ േബാർഡ് റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ീജി�്.വി.എസ്. ന്
ത�ികമാ�ം അ�വദി�െകാ�് നിയമന ഉ�രവ് നൽകാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ സർ�ീസിൽ േജാലി െച�� �ിരം/താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ

1917 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ സർ�ീസിൽ വിവിധ കാ�ഗറികളിലായി േജാലി െച��
�ിരം, താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട ജാതി, സ�ദായ �ാതിനിധ�ം
അടി�ാനമാ�ി�ളള �ിതി വിവര കണ�് ലഭ�മാേണാ എ�്
അറിയി�ാേമാ; ലഭ�െമ�ിൽ സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ, െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ൾ, സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, ക�ീഷ�കൾ �ട�ിയ
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�ാപന�ളിൽ േജാലി െച��വ�െട ജാതി, സ�ദായം തിരി�ളള കണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട േസവന, േവതന വിതരണ േപാർ�ലായ
�ാർ�ിൽ രജി�ർ െച� നിലവിൽ സർ�ീസി�ളള �ിരം, താൽ�ാലിക
ജീവന�ാ�െട എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�വെര നാഷണൽ െപൻഷൻ �ീമിൽ രജി�ർ െച�
ജീവന�ാ�െട എ�െമ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷെ� �വർ�നം

1918 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ വിവരാവകാശ നിയമം െസ�ൻ 25 �കാരം
ഏ� വർഷം വെര�� വാർഷിക റിേ�ാർ�് സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ; ഇ�ാര��ിൽ �ടി�ിക�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതി��
കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ ജീവന�ാ�െട ശ�ളം, നിയമന രീതി,
േസവന േവതന വ�വ�കൾ എ�ിവ എ�കാരമാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ ജീവന�ാ�െട നിയമനരീതി
�തിപാദി�െകാ�് സർ�ാർ �റെ��വി�ി�� ച��ൾ/ ഉ�ര�ക�െട
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷനിൽ ജീവന�ാെര നിയമി��ത്
വി�ാപനം �ണി�ാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസസ്

1919 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ എയിംസ് �ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എയിംസ് �ാപി��തിന് സം�ാന സർ�ാർ എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
െചേ��െത�് േക� സർ�ാർ അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) േക� സർ�ാരിേല�് ഇത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ;
വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എയിംസ് �ാപി��തിന് േക�സർ�ാരിന് നൽ�� െ�ാേ�ാസലിൽ
കാസർേകാട് ജി�െയ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ��ത ജി�െയ �ടി
ഉൾെ���ി �തിയ െ�ാേ�ാസൽ നൽ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;
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(ഇ) എയിംസ് �ാപി���മായി ബ�െ��് േക� സർ�ാ�മായി നട�ിയ
ആശയവിനിമയ��െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ആേരാഗ�േമഖലയിെല പിേ�ാ�ാവ� പരിഗണി�ം, െ�ഷ�ാലി�ി
ആ�പ�ികൾ ഇ�ാ��മായ ജി� എ� പരിഗണനയിൽ കാസർേകാട്
ജി�യിൽ എയിംസ് �ാപി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

2021 ജ�വരി മാസ�ിൽ മ�ിമാർ പെ��� അദാല�കൾ

1920 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മ�ിസഭാ തീ�മാന�ള�സരി�് 2021 ജ�വരി മാസ�ിൽ വിവിധ ജി�കളിൽ
മ�ിമാർ പെ��� അദാല�കളിൽ എ� പരാതികൾ ലഭി�; അതിൽ എ�
പരാതികൾ പരിഹരി�; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഐ.എ.എസ്. േകരള േകഡറിെല ത�ികക�ം ഒഴി�ക�ം

1921 �ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഐ.എ.എസ്. േകരള േകഡറിെല ആെക ത�ികക�െട�ം നിലവി�� ആെക
ഒഴി�ക�െട�ം എ�ം എ� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�� ഒഴി�കളിൽ �.പി.എസ്.സി. ഡയറ�് റി��്െമ�് �േഖന��
നിയമന�ിനായി എ� ഒഴി�കളാണ് നീ�ിെവ�ിരി��ത്; െമാ�ം
ഒഴി�ക�െട എ� ശതമാനമാണ് ആയതിനായി നി�യി�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� ഒഴി�കളിൽ ഐ.എ.എസ്. (അേ�ായി�്െമ�് ൈബ െ�ാേമാഷൻ)
െറ�േലഷൻസ് 1955 �കാര�� നിയമന�ിനായി എ� ഒഴി�കളാണ്
നീ�ിെവ�ിരി��െത�ം െമാ�ം ഒഴി�ക�െട എ� ശതമാനമാണ്
ആയതിനായി നി�യി�ി��െത�ം അറിയി�േമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

1922 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� പ�തിക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ
ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫ�ിെ� അപര�ാ�ത �ലം ഇ�രം പ�തികളിൽ ഏെത�ി�ം �ട�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ
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1923 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ 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�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

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

��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

1924 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

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

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

ആല�ർ മ�ല�ിെല ��ദിന പ�തികൾ

1925 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

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

െന�ാറ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

1926 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാറ മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ
���ികൾ നാളി�വെര �ട�ാൻ കഴി�ി�ി� എ� വിഷയം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ���ികൾ അടിയ�രമായി � ട�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

നവേകരളം കർ� പ�തി

1927 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് നാല് വികസന മിഷ�കളി�െട ൈകവരി� േന��ൾ
നിലനിർ��തി�ം �േ�ാ� െകാ�േപാ��തി�ം ഈ സർ�ാർ
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ആവി�രി�ി�� പരിപാടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നവേകരളം കർ� പ�തി�െട ല���ം �വർ�ന പരിപാടി�ം സംബ�ി�്
മാർ�േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ജനപ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
ആയതിനായി എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച� വ��െത�്
വ��മാ�േമാ?

തീരേമഖല പരിപാലന പ�തി

1928 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ സി.ആർ.ഇസഡ്. വിജ് ഞാപനമ�സരി�� തീരേമഖല പരിപാലന
പ�തി അ�ിമ �പം നൽ��തി� കാലതാമസം വ��തിെ� കാരണ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ാ��തി�� െപാ� അദാല�് നട��തിെല കാലതാമസം
ഒഴിവാ�ി അടിയ�രമായി തീരേമഖല പരിപാലന പ�തി നട�ിലാ�ാൻ
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അ�ിമ തീരേമഖല പരിപാലന പ�തി�് അംഗീകാരം ലഭി�� �റ�്
അന�േയാജ�മായ �ല�ളിൽ വീ�കൾ െവ�ാൻ കാ�ിരി��വർ�്
ആശ�ാസകരമാ�� നടപടികൾ ൈകെകാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

���ിയ തീരേദശ പരിപാലന പ�തി

1929 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2019 ൽ തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��ി േക� സർ�ാർ
�റെ��വി� വിജ് ഞാപന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ���ിയ തീരേദശ
പരിപാലന പ�തി ത�ാറാ�ി േക� പരി�ിതി വനം മ�ാലയ�ിന്
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാണിൽ വീട് നിർ�ി��തി�� അേപ�കൾ

1930 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാണിൽ വീട് നിർ�ി��തി�ം വീ�കൾ
�നർനിർമി��തി�ം സമർ�ി� അേപ�കൾ േകാ�ൽ േസാൺ മാേനജ്െമ�്
അേതാറി�ിയിൽ െക�ി�ിട�� എ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
പരാതി പരിഹരി��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇരവി�രം മ�ല�ിൽ നി�് േനാ ഒ��ൻ സർ�ിഫി��ി�േവ�ി�� എ�
അേപ�കൾ 2016 �തൽ നാളി�വെര ലഭി�ി�െ��് വർഷം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ; സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?
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തീരേദശ പരിപാലന നിയമ േഭദഗതി വി�ാപനം

1931 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2011 െല തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��ി േക� സർ�ാർ
18.01.2019 ൽ വി�ാപനം �റെ��വി�ി�ം ഈ വി�ാപന�ിെല ഇള�കൾ
സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�ിെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വി�ാപന
�കാര�� നടപടികൾ ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ നിയ�ണ േമഖല�െട പരിധി�ം അതിെല നിർ�ാണ��ം
സംബ�ി�് അ�ിമ തീ�മാനം ൈവ����ലം തീരേദശ ജി�കളിെല പല
നിർ�ാണ�ൾ�ം തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട അ�മതി
ലഭ�മാകാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019-െല വി�ാപന�ിെല അശാ�ീയത പരിഹരി��തി�ം ഇ��ലം
സം�ാന�ി��ാകാ�� ��ി��കൾ പരിഹരി�് അ�ിമ വി�ാപനം
�റെ��വി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അ�ിമ വി�ാപനം �റെ��വി���വെര തീരേദശ പരിപാലന
അേതാറി�ി�െട പരിഗണന�് വ�� അേപ�കൾ ത�ാെത
തീ�മാന�ിനായി മാ�ിവ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർ�ീസിെല ഒഴി�കൾ

1932 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 29.12.2017 െല സ.ഉ. (പി ) 12/2017/പി & എ.ആർ.ഡി. ഉ�രവിെല ച�ം 9(ബി)
�കാരം െക.എ.എസ്. െ�ഷ�ൽ �ൾസ് െഷഡ�ൾ II േടബിൾ 1 ൽ �തിപാദി��
ര�ാം ഗസ�ഡ് ത�ികകളിെല എ� ഒഴി�കളാണ് െക.എ.എസ്. ച��ൾ
നിലവിൽ വ�ത് �തൽ നാളി�വെര റിേ�ാർ�് െച�ി��ത്; വർഷം തിരി��
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിൽ എ� ഒഴി�കളാണ് െക.എ.എസ്- െ� �ഥമ ബാ�ിനായി
നീ�ിവ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

(ഡി) ��ത ത�ികയിെല നാളി�വെര റിേ�ാർ�് െച�െ�� ഒഴി�കളിൽ എ� എ�ം
െക.എ.എസ്. അ�� ബാ�കൾ�ായി നീ�ിെവ�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ വിവിധ സർ�ീസ് സംഘടനാ ഭാരവാഹിക�മായി
13.01.2017 ന് േചർ� േയാഗ�ിെല തീ�മാന�ി�ം 05.01.2015 െല ജി.ഒ
(എം.സ് )നം. 01/2015/ജി.എ.ഡി. ഉ�രവിെല ഖ�ിക 5 െല 6(xiii) െല
പരാമർശ�ി�ം വി��മായി ��വൻ ഒഴി�ക�ം െക.എ.എസ്- െ� ആദ�
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ബാ�ിൽ നി�് റി��് െച��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അ�കാരം
െച�വാ�� സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ?

െക.എ.എസ്. നിയമനം

1933 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്. െ� ഒ�ാം ഘ��ിൽ എ� ഒഴി�കളാണ് 
കെ��ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��്  ഘ�മായി മാ�േമ െക.എ.എസ് . ഒഴി�കൾ നിക�െവ�ം ഒ�ാമെ�
ഘ��ിൽ ��ിെലാ�്  ഒഴി�കേള നിക�ാ� എ�ം �തിപാദി�� 05.01.2015
െല G.O.(Ms) 01/2015/GAD ഉ�ര�ം വിവിധ സർ�ീസ്  സംഘടന ഭാരവാഹികൾ
പെ��� 13.01.2017 െല േയാഗ�ിൽ �ഖ�മ�ി നൽകിയ ഉറ�ം
കണ�ിെല��ാെത ��വൻ ഒഴി�ക�ം �ഥമ ബാ�ിെ� റി��് െമ�ിനായി
പി.എസ് .സി. �്  റിേ�ാർ�്  െച�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയതിെ�
സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�നിയർ പ�ിക് െഹൽ�് േനഴ് സ് ത�ിക�െട േയാഗ�ത

1934 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ജി.എൻ.എം. േകാ�് കഴി�വർ�് �നിയർ പ�ിക് െഹൽ�് േനഴ് സ്
ത�ികയിേല�് നിയമനം നൽ��തിന് പി.എസ്.സി. തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ അ�െന തീ�മാനി�ാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത തീ�മാനം െജ.പി.എ�്.എൻ. േകാ�് കഴി�വ�െട അവസര�ൾ
�റ�െമ� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖനയ�ാെത സർ�ാർ സർ�ീസിെല നിയമന�ൾ

1935 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി. �േഖന അ�ാെത സർ�ാർ, അർ�
സർ�ാർ േമഖലകളിൽ എ� േപർ�് േജാലി നൽകിയി��്; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

1936 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ഗറി 277/2018 �കാര�� േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��്
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ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി. വി�ാപനെ� �ടർ�് അേപ�
നൽകിയവർ, പരീ� എ���തിനായി കൺഫർേമഷൻ നൽകിയവർ, പരീ�
എ�തിയവർ എ�ിവ�െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ നിലവിൽ ഓേരാ ജി�യി�ം എ� ഒഴി�കൾ വീതമാണ്
പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�് െച�ി��െത�് പറയാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിൽ ഓേരാ ജി�യി�ം 2021-22 െല �തീ�ിത ഒഴി�കൾ
എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

��ർ ജി�യിെല ലാ�് േ�ഡ് നിയമനം

1937 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിൽ ലാ�് േ�ഡ് െസർവ�് ത�ികയിേല�് നിലവി�� റാ�്
ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം നൽ��തിന് എ� ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി��്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 12.08.2021 ന് േശഷം ലാ�് േ�ഡ് െസർവ�് റാ�് ലി�ിൽ നി�ം എ�േപർ�്
നിയമനം നൽ��തിന് അൈഡ�സ് ലി�് ത�ാറാ�ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അൈഡ�സ് ലി�ിൽ നി�് നിയമനം നൽ��തിന് എെ��ി�ം
തട���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

റാ�് ലി�കളിെല ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട എ�ം

1938 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�കളിെല ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട എ�ം
നി�യി��തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചില റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി��ിൽ ലി�ിെല എ�ാ
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം േജാലി ലഭി�േ�ാൾ ചില റാ�് ലി�ിൽ നി�ം ഒരാൾ�്
േപാ�ം േജാലി ലഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ റാ�് ലി�് ത�ാറാ�േ�ാൾ ഒഴി�ക�െട എ�ം മാനദ�മാ��തി�ം
േയാഗ�രായ ��വൻ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം നിയമനം ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

െപൻഷൻ �ായം ഉയർ�ൽ

1939 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പതിെനാ�ാം ശ�ള ക�ീഷൻ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെല നിർേ�ശ�ൾ
സംബ�ി�് സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിൽ സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം െപൻഷൻ
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�ായം ഉയർ���മായി ബ�െ��് പരാമർശ�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിൽ
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

ജിത ദിനരാജിന് സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി �കാരം നിയമനം

1940 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിൽ �.ഡി.സി. ആയിരിെ� അ�രി� എം. ദിനരാജിെ� മകൾ
ജിത ദിനരാജിന് സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി �കാരം നിയമനം
നൽകിയി�േ�ാെയ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ിൽ �ർ�് ത�ികയിൽ ഇവർ�് നിയമനം ലഭി�ാൻ
സാധ�ത�േ�ാെയ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ��് �റെ��വി�ിരി�� സീനിേയാറി�ി പ�ികയിൽ ഇവ�െട �ാനം
എ�െയ� വിവരം നൽ�േമാ;

(ഡി) ഇനി എ� ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാലാണ് ജിത ദിനരാജിന് നിയമനം
ലഭി�കെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാം വഴി െതാഴിൽ

1941 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േലാക െതാഴിൽ കേ�ാള�ിെല മാ��ൾ ഉൾെ�ാ�െകാ�് ഡിജി�ൽ
�ാ�്േഫാം വഴി െതാഴിൽ ലഭി�ക എ� �ഖ�ാപിത ല��ം േന��തിനാ��
േനാളജ് ഇേ�ാണമി മിഷൻ പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ഖ� നിർ�ഹണ ഏജൻസിയായി േകരള െഡവലപ്െമ�്
ആൻറ് ഇ�േവഷൻ �ാ�ജിക് കൗൺസിലിെന നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത �ഹദ് പരിപാടി�് േന�ത�ം നൽകാ�� തര�ിൽ െക-ഡിസ്ക്
�നഃസംഘടി�ി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(സി) േനാളജ് ഇേ�ാണമി മിഷൻ യാഥാർ��മാ��തി�ം  അടി�ാന സൗകര�ം
ഏർെ����തി�മായി െച�ാ�േ�ശി�� കാര��ൾ എെ��ാമാണ്; ��ത
പ�തിയിൽ നി�ം പാവെ��വർ �റ��െ�ടാതിരി�ാൻ വി�ാന
വിടെവാഴിവാ�ാൻ �േത�കം പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിൽ െക-ൈഫ പ�തി

1942 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക-ൈഫ പ�തി �കാരം തി�വന��രം ജി�യിൽ എവിെടെയാെ�യാണ്
സൗജന� ൈവ-ൈഫ ലഭ�മാ�ിയി�ളളെത�് നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ
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അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വി�ലീകരി�ാൻ ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ഐ.ടി. ഹാർഡ് െവയർ ഉ�ാദനം

1943 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2020-21 വർഷം എ� േകാടി �പ�െട ഐ.ടി. ഹാർഡ് െവയർ ഉ�ാദനമാണ്
സം�ാന�് നട�ത്; െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2025-26 വർഷേ�ാെട ��ത ഉ�ാദനം എ� േകാടി �പയായി ഉയർ�ാനാണ്
ല��മി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� ഐ.ടി. പാർ�കെള േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ സ�ീകരി�വ��
�തനമായ നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി�ളള ഐ.ടി. സംരംഭകർ, ഐ.ടി., ഐ.ടി. അ�ബ�
േമഖലകളിെല ജീവന�ാർ, െതാഴിലാളികൾ എ�ിവ�െട എ�ം എ�; ഇവ�െട
േ�മം ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി. പ�തികൾ

1944 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഐ.ടി. പ�തികൾ വി�ലീകരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�ം ഓേരാ ജി�കളി�ം വിഭാവനം െച�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഐ.ടി. മിഷൻ �േഖന സൗജന�മായി ഇ�ർെന�് നൽ�� പ�ിക് ൈവൈഫ
േ�ാ�ാമിെ� �വർ�നം നിലവിൽ ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം ഈ പ�തി
എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) എം. േകരള െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷെ� �വർ�നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
എേ�ാൾ �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം അറിയി�േമാ?

ഐ.ടി., ഐ.ടി. അ�ബ� േമഖലകളിെല േ�മപ�തികൾ

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

(എ) സം�ാനെ� ഐ.ടി, ഐ.ടി. അ�ബ� േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�ം
ജീവന�ാർ�മായി എെ�ാെ� േ�മപ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല അ�യേക��ൾ

1946 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) ഇരി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ� അ�യ േക��ൾ
�വർ�ി��െ��് പ�ായ�് തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി അ�യ േക��ൾ അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിൽ ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി

1947 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിെല ആദിവാസി േമഖലകളിൽ ഓൺെെലൻ
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി�ായി െടലിേകാം ടവർ
�ാപി��തിന് ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് �മി അ�വദി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

മരണെ�� ൈസനിക�െട ആ�ിതർ�� െതാഴിൽ സഹായം

1948 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈസനിക േസവന�ിനിെട മരണെ��� ജവാെ� ആ�ിതന്/ആ�ിത�്
സം�ാന സർ�ാർ സർ�ീസിൽ െതാഴിൽ സഹായം അ�വദി�െകാ��
29.04.2002 െല ജി.ഒ (പി) നം.110/2002/ജി എ ഡി ന�ർ ഉ�രവിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൻേമൽ 2003-ന് േശഷം ഏെത�ി�ം ഉ�ര�കൾ
�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈസനിക േസവന�ിനിെട മരണെ��� ജവാെ� ആ�ിതന്/ആ�ിത�്
അവ�െട ബി�ദ/ബി�ദാന�ര ബി�ദ േയാഗ�ത�് അ�സരി�് സം�ാന
സർ�ാർ സർ�ീസിൽ �ാസ് II കാ�ഗറിയിൽ ഏെത�ി�ം വ��കളിൽ 2002-ന്
േശഷം േജാലി നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഉ�ര�ക�െട പകർ�കൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈസനിക േസവന�ിനിെട മരണെ��� ജവാെ� ആ�ിതന്/ആ�ിത�്
അവ�െട ബി�ദ/ബി�ദാന�ര ബി�ദ േയാഗ�ത�് അ�സരി�് സം�ാന
സർ�ാർ സർ�ീസിൽ �ാസ് II കാ�ഗറിയിൽ ഏെത�ി�ം വ��കളിൽ േജാലി
നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�ര�ാടി മ�ല�ിൽ അ�വദി� �രിതാശ�ാസം

1949 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി               � സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�് തി�ര�ാടി നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ക
അ�വദി�വ�െട�ം അ�വദി� �ക�െട�ം വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?
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�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽനി�� ചികി�ാ സഹായം

1950 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��തര േരാഗ��െട ചികി��ായി �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയിൽനി�് നൽ�� ധനസഹായം വർ�ി�ി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത ചികി�ാ സഹായം കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽനി�് വയനാട് ജി��് നൽകിയ �ക

1951 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽനി�് 2011-16 കാല�് വയനാട് ജി��്
നൽകിയ �ക എ�യാണ്; താ��് തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016 �തൽ 2021 ആഗ�് 31 വെര വയനാട് ജി��് നൽകിയ �ക എ�യാണ്;
താ��് തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽനി�� ധനസഹായ�ിന് കാലതാമസം

1952 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�് സഹായം ലഭ�മാ��തിെല
കാലതാമസം ഇ�ാതാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സഹായം ലഭ�മാ��തിന് വിേ�ജ് ഓഫീസിൽ നി��
സർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി സമർ�ി�ി�ം വീ�ം വിേ�ജ് ഓഫീസ�െട
റിേ�ാർ�ിന് അയ��തിെ� മാനദ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത സഹായം ലഭ�മാ�ിെകാ�� സർ�ാർ ഉ�രവ് ഇറ�വാൻ മാസ�ൾ
എ��� �രവ��് പരിഹാരം കെ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ക�ർ വിമാന�ാവള�ിെല ടാ�ി നിയ�ണം

1953 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിൽ �ാേദശിക ടാ�ി ൈ�വർമാെര
ഒഴിവാ�ി എെ��ി�ം ടാ�ി സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി
ഏെത�ി�ം സി.ടി.&ഒ.ടി. ക�നിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ��ത ക�നി ഈടാ�� നിര�് എ�യാെണ�ം ആയത് സർ�ാർ
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നി�യി� നിര�ിൽ നി�ം വ�ത��മാേണാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ർ വിമാന�ാവള�ിൽ ടാ�ികൾ�് എൻ�ി ഫീസ് നി�യി�ി�േ�ാ;
��ത ഫീസ് നൽ��തിൽ നി�ം �ാേദശിക ടാ�ി ൈ�വർമാെര
ഒഴിവാ�ാ��ം ച�വി��മായി വൻ �ക ഫീസ് നി�യി��ം
�നഃപരിേശാധി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവളം

1954 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിർ�ി� ശബരിമല വിമാന�ാവളം �ാപി��തിനായി സം�ാന സർ�ാർ
സമർ�ി� സാധ�ത പഠന റിേ�ാർ�് േക� േവ�ാമയാന ഡയറ�ർ ജനറൽ
അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ റിേ�ാർ�ിേ�ൽ എെ��ി�ം വിശദീകരണം േതടിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിമാന�ാവളം യാഥാർ��മാ��തി�� തട��ൾ നീ�ം െച��തിന്
സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള വികസനം

1955 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിൽ വലിയ വിമാന�ൾ ഇറ��തി�� തട�ം
നിലനിൽ��െവ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത തട�ം നീ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് പഠനം നട��തിന് വിദഗ്ധ സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത സമിതി എെ�ാെ� നിർേ�ശ�ളാണ്
നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിമാന�ാവള�ിെ� വികസന�ിനായി ��തൽ �ലം ഏെ����തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) �ലം ഏെ���േ�ാൾ മതിയായ ന�പരിഹാരം സമയബ�ിതമായി
നൽ��തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സിൽവർൈലൻ െറയിൽ പ�തി

1956 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) നിർ�ി� തി�വന��രം-കാസർേഗാഡ് സിൽവർൈലൻ െറയിൽ പ�തി��
ഡി.പി.ആർ., റാ�ിഡ് എൻവേയാൺെമ�് ഇംപാ�് �ഡി റിേ�ാർ�്,
ഫീസിബിലി�ി �ഡി റിേ�ാർ�് എ�ിവ ലഭി�ി�േ�ാ; ഇവ�ായി െചലവാ�ിയ
�ക�െട�ം ത�ാറാ�ിയ ഏജൻസി�െട�ം വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ം മ�് അ�ബ� ആവശ��ൾ�മായി എ� വീ�ക�ം വ�ാപാര
�ാപന��ം വിദ�ാലയ��ം ആരാധനാലയ��ം ഉൾെ�െട��
നിർ�ിതികൾ ഭാഗികമാേയാ �ർണമാേയാ ഏെ��േ��ിവ�ം എ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത്; ഇനം തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി എ� �മി ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്;
ഇതിൽ സ�കാര� �മി, സർ�ാർ �മി, െറയിൽേവ ഉടമ�തയി�� �മി
എ�ിവ�െട അള�കൾ തരംതിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�ായി ഏെ���� �മിയിൽ വയ�കൾ, ച��കൾ, ത�ീർ�ട�ൾ,
ക�ൽ�ാ�കൾ, ��കൾ �ട�ി വിവിധയിനം �മി�െട അള�കൾ തരംതിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) പ�തി�ായി �മി ഏെ����തിന് ആെക എ� �ക ആവശ�മായി
വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ��ർ �തിയ�ഴ�രയിൽ കരയിടി�ിൽ തടയാൻ നടപടി

1957 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ മ�ല�ിെല രാമ�ളി പ�ായ�ിെല �തിയ�ഴ�ര പാലം ഭാഗ�്
കരയിടി�ിൽ തട��തിനായി കരഭാഗം െക�ി സംര�ി��തിനായി എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�ായി സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ഭരണാ�മതി നൽകാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല പാല��െട നവീകരണം

1958 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ിൽ കേനാലി കനാലിൽ േബാ�് സർ�ീസിന് തട�മായ
���്കടവ്, ചര�ടവ്, പാറ�ടവ് പാല�ൾ ���ി പണി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ൾ ���ി പണി��തിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ��് നട�വ�� �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാസിക�െട േ�മ�ിനായി പ�തികൾ

1959 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
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�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി, �വാസികൾ�് നൽ�� െപൻഷൻ �ക
വർ�ി�ി��തി�ം �ിതല പ�ായ�കളിൽ അതിനായി�േത�ക ഫ�്
അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസി മലയാളിക�െട �യാസ�ൾ പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

1960 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �വാസിക�െട ���ൾ പരിഹരി��തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡിെന �ടർ�് േജാലി ന�െ��് നാ�ിെല�ിയ �വാസികൾ�് സർ�ാർ
നൽകിവ�� സഹായ�ൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

േനാർ� ��്സിൽ താൽ�ാലിക േജാലി

1961 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േനാർ� ��്സിൽ താൽ�ാലികാടി�ാന�ിൽ േജാലി െച�ി��
ആർെ��ി�ം കഴി� അ� വർഷ�ാലയളവിൽ �ിരനിയമനം
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഓേരാ���െട�ം േപര്, ത�ിക,
�ിരെ����തി��ൻ�� േസവന കാലം എ�ിവ വ��മാ�േമാ?

�വാസി ഭ�ത പ�തി

1962 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പ��് ല�േ�ാളം �വാസികൾ േജാലി ന�െ��് തിരിെ��ിയ
സാഹചര��ിൽ േനാർ� ��്സ് വഴി െ�ാഫഷണൽ വിസ കെ���ത്
േപാെല സാധാരണ െതാഴിൽ കെ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �വാസി ഭ�ത പ�തിക�െട അേപ�കൾ േവഗം സ�ീകരി��തി�ം
േലാ�കൾ ഒ� മാസ�ിനകം ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ ഇടെപടൽ
നട�േമാ?

�വാസികൾ�ായി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ

1963 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േനാർ� �ട്സിെ� കീഴിൽ �വാസികൾ�ായി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ
ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഓേരാ പ�തി �േഖന�ം �വാസികൾ�് ലഭ�മാ�� പരമാവധി �ക
എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ േനാർ��െട ഇടെപടൽ

1964 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് 19 െ� പ�ാ�ല�ിൽ വിേദശരാജ��ളിൽ നി�ം തിരിെ��ിയ
മലയാളികളിൽ �ത�സമയ�് തിരിെക േജാലി�് ഹാജരാകാൻ കഴിയാ�വെര
േക� സർ�ാരിെ� ��യിൽെ���ി ഇവ�െട േജാലി സംര�ി��തിന്
േനാർ� വ��ിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി സാ��ന പ�തി

1965 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �വാസികൾ�� സാ��ന പ�തി �കാരം നിലവി�� ആ��ല��ൾ
ലഭ�മാ��തിന് കാലതാമസം അ�ഭവെ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സാ��ന പ�തി �കാര�� ആ��ല�ം വർ�ി�ി�ാൻ ആേലാചന�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� ���ിയ �വാസി െപൻഷൻ �ടി�ിക�ൾെ�െട
വിതരണം െച��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േപാലീസ് േ�ാൺ - േഫാറൻസിക് ലാബ് & റിസർ�് െസ�റിെ� �വർ�നം

1966 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസിൽ ൈസബർ േഡാമി� കീഴിൽ �വർ�നമാരംഭി� േകരള
േപാലീസ് േ�ാൺ - േഫാറൻസിക് ലാബ് & റിസർ�് െസ�റിെ�
�വർ�നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ കാലഘ��ിന�സരി�് ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ഇതിെ�
�വർ�നം നട�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ിമിനൽ േക�കൾ പിൻവലി��തിന് നിരാേ�പപ�ം നൽകൽ

1967 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് എ� �ിമിനൽ േക�കൾ
പിൻവലി��തിന് നിരാേ�പപ�ം നൽകിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ികൾെ�തിെര�ളള േക�കൾ പിൻവലി��തിനാണ്
നിരാേ�പപ�ം നൽകിയി�ളളത്; ഓേരാ േകസിെ��ം വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?
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പാറശാല േപാലീസ് േ�ഷനിെല എഫ്.ഐ.ആർ നം.2151 /2020 േകസ്

1968 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറശാല േപാലീസ് േ�ഷനിെല എഫ്.ഐ.ആർ നം.2151 /2020 േകസിേ�ൽ
�തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ� �ീെയ ശാരീരിക ഉപ�വം െച��മായി ബ�െ�� േകസ് ആയി�ം �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി��തിൽ കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസിേ�ൽ അ�ിമ റിേ�ാർ�് േകാടതിയിൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകസിേ�ൽ നിയമാ��ത നടപടികൾ അടിയ�ിരമായി സ�ീകരി�്
���ാർെ�തിെര ശി� നടപടികൾ ഉ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
ൈകെ�ാ�െമ�റിയി�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല േപാലീസ് ഭ�ണശാലകൾ

1969 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ �വർ�ി�ി�� േപാലീസ് ഭ�ണശാലകൾ
നിർ�ലാ�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യിൽ നിലവിൽ ഏെത�ി�ം േപാലീസ് ഭ�ണശാലകൾ
�വർ�ി��േ�ാ;

(സി) മ� ജി�കളിൽ േപാലീസ് ഭ�ണശാലകൾ �വർ�ി��േ�ാ;

(ഡി) ഇ��ി ജി�യിൽ മാ�ം േപാലീസ് ഭ�ണശാലകൾ നിർ�ിവ�ാനിടയായ
സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാറിെ� �തി�ായ�് മ�േലൽ�ി��തായ െപാലീസിെ� നടപടി

1970 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീ �ര��മായി ബ�െ���ൾെ�െട സം�ാന സർ�ാറിെ� നയ�ൾ�്
അ��തമ�ാ��ം സർ�ാറിെ� �തി�ായ�് മ�േലൽ�ി���മാണ്
െപാലീസിെ� ചില നടപടികെള� വിമർശന��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാർ നട�ിയ ഏെത�ി�ം അേന�ഷണ�ിൽ സം�ാന േപാലീസ്,
സർ�ാരിെ� നയ�ൾെ�തിെര�ം �തി�ായ�് മ�േലൽ�ി���മായ
നിലപാ�കൾ സ�ീകരി��െവ�് െതളി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള െപാലീസിൽ ഏെത�ി�ം സാ�ദായിക സംഘടനക�െട സംഘം
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�വർ�ി���് എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അത്
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

���ാട് േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നവീകരണം

1971 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പരിമിതമായ സൗകര��േളാെട �വർ�ി� വ�� ���ാട് േപാലീസ് േ�ഷൻ
െക�ിടം ���ി പണി��തി�ം, ��തൽ സൗകര��ൾ ഏർെ����തി�ം,
��മതിൽ െക��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ആർ.ആർ.ആർ.എഫ്. ക�ാ�ിെല �ൗ�് നവീകരണം

1972 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല േകാഴിെ�ന റാ�ിഡ് െറേ�ാൺസ് ആ�് െറസ്ക�
േഫാ�് ക�ാ�ിെല �ൗ�് നവീകരണം �ർ�ീകരി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല േഫാറൻസിക് സയൻസ് ലേബാറ�റിയിൽ സയ�ിഫിക് അസി��്
ത�ിക

1973 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ിെല േഫാറൻസിക് സയൻസ് ലേബാറ�റിയിൽ സയ�ിഫിക്
അസി��ിെ� (േപാളി�ാഫ് )(�തിയ േപര് സയ�ിഫിക് ഓഫീസർ) എ�
അംഗീ�ത ത�ികകളാണ് വ��ിെ� �ട��ിൽ ഉ�ായി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി ത�ികക�െട എ��ിൽ പി�ീട് എേ�ാെഴ�ി�ം �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ എേ�ാൾ �തൽ; എ�ായി�� കാരണം; സർ�ാർ ഉ�രവിന്
വിേധയമായി�ാേണാ ഈ നടപടി; എ�ിൽ ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;
നിലവിൽ വ��ിൽ എ� അംഗീ�ത ത�ികകളാ�ളളത്;

(സി) ത�ിക െവ�ി�റ�ാൻ സർ�ാർ അ�മതി ഇെ��ിൽ നിലവിെല റാ�് ലി�ിൽ
നി�ം ഈ ത�ികയിെല എ�ാ ഒഴി�കളിേല�ം നിയമനം നട�േമാ;
നിലവി�ളള റാ�് ലി�ിൽ നി�് എ� േപെര നിയമി�ി��്;

(ഡി) ഈ ത�ികയിേല�് കഴി� 20 വർഷ�ി�ളളിൽ എേ�ാെഴ�ാമാണ്
പി.എസ്.സി. �് ഒഴിവ് റിേ�ാർ�് െച�ി�ളളത്; വർഷം, റിേ�ാർ�് െച�
ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വ��് ടി ത�ികക�െട എ��ിൽ �റവ് വ��ിയി�െ��ിൽ ��ത
വിവരം സർ�ാരിെനേയാ പി.എസ്.സി. െയേയാ അറിയി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;
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(എഫ് ) വ��ിെല ഈ ത�ിക�െട േകഡർ െ�ങ്തിൽ �റവ് വ��ിയി�െ��ിൽ
ആ വിവരം പി.എസ്.സി. െയ അറിയി�ണെമ�ാവശ�െ��് റാ�് ലി�ിൽ
ഒ�ാം റാ�� വ��ി അേപ� നൽകിയി�േ�ാ; ��ത അേപ�യിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ; നടപടിെയാ�ം സ�ീകരി�ിെ��ിൽ
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ടി ത�ികയിൽ ഇേ�ാൾ പി.എസ്.സി. �േഖന എ� േപർ േജാലി െച��;
ഇനി ഒഴി�േ�ാ; നിലവിെല റാ�് ലി�ിൽ നി�ം അെെഡ�സ് െച�
ഉേദ�ാഗാർ�ി�െട നിയമനം സംബ�ി� േകരള അ�ിനിേ��ീവ്
�ിബ�ണലിൽ നി�് ഇട�ാല ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ
എെ��ി�ം �ടർനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

െഹലിേകാ�ർ വാടക

1974 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസി� േവ�ി വാടക�് എ��ി�� െഹലിേകാ�ർ നിലവിൽ
ഉപേയാഗി��േ�ാ;

(ബി) ��ത െഹലിേകാ�റിൽ ആെര�ാമാണ് ഇ�വെര യാ� െച�ി��ത്
എ�തിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കാസർേകാട് ജി�യിെല േകാവിഡ് േ�ാേ�ാേ�ാൾ ലംഘനം

1975 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേകാട് ജി�യിൽ േകാവിഡ് േ�ാേ�ാേ�ാൾ ലംഘന�ിന് എ�
േക�കെള��ി�െ��് േപാലീസ് േ�ഷൻ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം രീതിയി�� ലംഘന�ൾ�ാണ് േകെസ��െത�് േപാലീസ്
േ�ഷൻ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാേ�ാേ�ാൾ ലംഘന�ിന് �മ�െ�� പിഴ എ�യാെണ�് ����െട രീതി
അ�സരി�് േപാലീസ് േ�ഷൻ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�ാേ�ാേ�ാൾ ലംഘന�ിന് രാ�ീയ �വർ�കർ�ം
െപാ��വർ�കർ�ം എതിെര ചാർ�് െച� േക�കൾ എ�െയ�ം
�മ�െ�� പിഴ എ�െയ�ം േപാലീസ് േ�ഷൻ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

��ിൽ മരം�റി അേന�ഷണറിേ�ാർ�്

1976 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ിൽ മരം�റി�മായി ബ�െ�� �ാഥമിക അേന�ഷണറിേ�ാർ�്
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�് ലഭി�െതേ�ാഴാെണ�ം അതിെല കാര��ൾ
എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) േകാടി�ണ�ി� �പ�െട മരം െകാ�യാണ് നട�െത�് ��ത റിേ�ാർ�ിൽ
പറ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടിയാണ് എ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാ��ളം, �ള���ി അ�ിര�ാ നിലയ��െട �േരാഗതി�ായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ

1977 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ� േശഷം ��ാ��ളം, �ള���ി അ�ിര�ാ
നിലയ��െട �േരാഗതി�ായി സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിലയ�ളിേല�് ആവശ�മായ വാഹന��ം മ�് അ�ബ�
ഉപകരണ��ം നാളി�വെര നൽകാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി� നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�് ആവശ�െ�� വാഹന��ം
ഉപകരണ��ം എ�േ��് നൽ�വാൻ സാധി�െമ�റിയി�ാേമാ?

േകരള േപാലീസിെ� സാേ�തികേശഷി ഉയർ��തി�� �വർ�ന�ൾ

1978 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള േപാലീസിെ� സാേ�തികേശഷി ഉയർ�ി �വർ�നം
��തൽ ശാ�ീയ�ം കാര��മ�ം ആ�ി�ീർ��തിന് നട��
�വർ�നെ��റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് േ�ാൺ േഫാറൻസിക് ലാ�ം റിസർ�് ലാ�ം �ാപി�ി�േ�ാ;
ഇവ െകാ�് സാേ�തിക േശഷിയിൽ �തീ�ി�� േന��ൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) �േത�കം ക�തൽ ആവശ�െ��� �ീകൾ, ��ികൾ, വേയാജന�ൾ
എ�ിവ�െട �ര��ായി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട
പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ?

െപരിയ കേല�ാ�് പാ�ാടി സ�േദശിനി ഭർ�വീ�ിൽ ��ി മരി�നിലയിൽ കാണെ��
സംഭവം

1979 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�യം പാ�ാടി സ�േദശിനിയായ അ� ആ�ണി കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല
െപരിയ കേല�ാ�് ഭർ�വീ�ിൽ ��ി മരി�നിലയിൽ കാണെ�� സംഭവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ി�ം ��ഹത കെ��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

സംഘടിത ���ത��ൾ തട��തിന് നിയമനിർ�ാണം

1980 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സംഘടിത ���ത��ൾ തട��തി�� നിയമനിർ�ാണ�മായി ബ�െ��
ഏെത�ി�ം ഫയ�കൾ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള ഓർഗെെനസ്ഡ് െെ�ം കൺേ�ാൾ ആ�് എ�േപരിൽ ഒ� നിയമ�ിെ�
കരട് പരിഗണനയി�േ�ാ; ഈ വിഷയം പരിേശാധി��തിന് ഏെത�ി�ം
സമിതിെയ നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാമാണ് സമിതി�െട
പരിഗണനാവിഷയ�ൾ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സംഘടിത ���ത��ൾ നട�� സം�ാന��െട പ�ികയിൽ ന�െട
സം�ാനം ഉൾെ���തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ീ�ർ െസൽ സംബ�ി�് �ൻ േപാലീസ് േമധാവി�െട ��ാവന

1981 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി �ീ. േലാക് നാഥ് ബഹ്റ േപാലീസ്
േമധാവിയായിരിെ� 2021-ൽ നട�ിയ ��ാവനയി�െട േകരള�ിൽ
ഐ.എ�ിെ� �ീ�ർ െസൽ നിലവി�െ�� �ഖ�ധാര പ�മാ��മ�ളി�ം
ചാന�കളി�ം �സി�െ���ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാന െ�ഷ�ൽ
�ാ�് എ.ഡി.ജി.പി. േകരള �ഖ�മ�ി�് റിേ�ാർ�് നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വാർ��െട അടി�ാന�ിൽ ഐ&പി.ആർ.ഡി. ഡയറ�ർ ആഭ��ര
െസ��റി�ം ചീഫ് െസ��റി�ം �ഖ�മ�ി�ം റിേ�ാർ�കൾ
നൽകിേയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ �ാ�് എ.ഡി.ജി.പി.�ം ഐ&പി.ആർ.ഡി. ഡയറ��ം നൽകിയ
റിേ�ാർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദ വിവര�ൾ
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ൻ സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട ��ാവന�െട െവളി��ിൽ
ഇ�ര�ി�� �ീ�ർ െസ�കെള �റി�് െ�ഷ�ൽ �ാ �് എെ��ാം
അേന�ഷണ നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ിൽ ഇവിെട ഐ.എ�്. െ� �ീ�ർ െസ�കൾ സം�ാന െ�ഷ�ൽ
�ാ�് അേന�ഷണ�ിൽ �വർ�ി��ി� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ�െന�� ��ാവന സർ�ാരിെ� അ�മതിയി�ാെത പ�-�ശ�
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മാ��മ�ളിൽ �ടി നട�ിയ �ൻ സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിെ�തിെര
സർ�ാർ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് െവരിഫിേ�ഷൻ നിർബ�മാ�ൽ

1982 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) എയ്ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല�ം സർ�ാരിെ� കീഴി��
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല�ം നിയമന�ൾ�് േപാലീസ് െവരിഫിേ�ഷൻ
നിർബ�മാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ഓഫീസർമാരിെല േകാവിഡ് ബാധ

1983 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളി�വെര എ� േപാലീ�കാർ�് േകാവിഡ് ബാധി�ി��്;
റാ�് , ജി� എ�ിവ തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് ബാധി�് നാളി�വെര മരണെ�� േപാലീ�കാ�െട എ�ം എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ?

കാല�ഴ��� േപാലീസ് ക�ാർേ��കൾ െപാളി�മാ�ി നവീകരി�ൽ

1984 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാല�ഴ��� േപാലീസ് ക�ാർേ��കൾ െപാളി�മാ�ി നവീകരി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�േ�രി േപാലീസ് േ�ഷനിെല േപാലീസ് ക�ാർേ��് ���ി�ണി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ��ത േപാലീസ് ക�ാർേ��് ���ി�ണി��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

പി�് േപാലീസ് െ�ാ��ൻ പ�തി

1985 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീ�ര��ായി ആരംഭി� പി�് േപാലീസ് െ�ാ��ൻ പ�തി �കാരം
എറണാ�ളം ജി�യിൽ ഏർെ���ിയി�� േസവന��െട�ം
സൗകര���െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീകൾെ�തിെര�� ���ത��ൾ റിേ�ാർ�് െച��തിനാ�� ഓൺൈലൻ
�ാ�്േഫാം 'അപരാജിത' യിൽ എ� പരാതികൾ ലഭി�െവ�ം ആയതിേ�ൽ
എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?
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മേ�ശ�ര�് േപാലീസ് േ�ഷൻ ആരംഭി�ൽ

1986 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം മ�ല�ിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ ആരംഭി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ് േ�ഷൻ എവിെടയാണ് �ാപി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഇതിനായി
�മി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) �തിയ േ�ഷൻ എേ�ാൾ ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ; ഇതിൽ ഏെതാെ�
വിേ��കളാണ് ഉൾെ���ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാ�ന് റി�യർെമ�് ആ��ല��ൾ

1987 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റി�യർെമ�് ആ��ല���ം, െപൻഷ�ം ലഭി���മായി ബ�െ��് �ീ.
േഗാപാലൻ െക.എസ്., (സി.പി.ഒ. എ3296 ) (റി�യർഡ് ) �ഖ�മ�ി�്
സമർ�ി�ി�� ജി 210601531 ന�ർ നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി�ി��
�ടർനടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�മായി ബ�െ��് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി 12.07.2021 െല
2021/പി.എ�്.ക�. ന�ർ ക�് �കാരം സർ�ാരിന് നൽകിയ റിേ�ാർ�ിേ�ൽ
�ടർനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാരെ� വീ�ിൽ അതി�മി�് കയറി ആ�മണം

1988 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ായിൽ െമ�ാനി�ായ �ീ. രാജിവ്
ആർ.സി.�െട വീ�ിൽ 2021 �ൺ 29 ന് രാ�ി ഇതരസം�ാന�ാരനായ വ��ി
അതി�മി�് കയറി ആ�മണം നട�ാൻ �മി�തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;
��ത പരാതിയിൽ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ?

�ീധന നിേരാധന നിയമം

1989 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 1961-െല �ീധന നിേരാധന നിയമ�കാരം 2016 �തൽ നാളി�വെര േപാലീസ്
രജി�ർ െച� േക�ക�െട വിശദാംശം വർഷം തിരി�് നൽകാേമാ; ഇതിൽ എ�
േക�കളിൽ ചാർജ് ഷീ�് സമർ�ി�െവ�ം എ� എ��ിൽ �തികൾ
ശി�ി�െ��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല ��കളിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�്

1990 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് �ഡ�്
േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�് നിലവിൽ ഉളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിൽ നി�ാണ് ��തായി �ഡ�്
േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�് ആരംഭി��തിന് അേപ� ലഭി�െത�ം അവ�െട
നിലവിെല �ിതി എെ��ം അറിയി�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല ��കളിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

1991 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിെല ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലാണ്
�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി നിലവി��െത�് പ�ായ�് തിരി�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിൽ നി�ാണ് ��തായി എസ്.പി.സി.
�ട��തിന് അേപ� ലഭി�ി��െത�ം ��ത അേപ�യിേ�ൽ
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികെളെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എയിഡഡ് ��കളിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി നട�ാ��തിന് �ൾ
മാേനജ് െമ�് ഒ�േ�� സൗകര���ം ഒ�േ�� �ക�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇ�ാര��ിൽ ഇള�കൾ അ�വദി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

കാസർേഗാഡ് േദളിയിെല 8-ാം �ാസ് വിദ�ാർ�ിനി ആ�ഹത� െച� സംഭവം

1992 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് േദളിയിെല സ�കാര� ഇം�ീഷ് മീഡിയം �ളിെല 8-ാം �ാസ്
വിദ�ാർ�ിനി സഫ ഫാ�ിമ ആ�ഹത� െച� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; ��ത േകസിെല �തികൾ
ആെരാെ�യാണ്; �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

�ീകൾ�് േനെര�� അതി�മ�ൾ

1993 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീകൾ�് േനെര�� അതി�മ�ൾ വർ�ി� വ��താ��
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വനിതകൾ�് േനെര�� അതി�മ�ളിൽ േപാലീസ് �ിയാ�കമായി
ഇടെപ��ിെ�� പരാതികൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; പരാതികളിൽ
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സമയബ�ിതമായി �ടർ അേന�ഷണം നട��തി�ം കർശന നടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�ം വ��തായി പറയെ��� കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ീക�െട �ര� ഉറ�വ���തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
�ിയാ�കമെ�� പരാതികൾ ഉ�തായി പറയെ��� പ�ാ�ല�ിൽ
��ത നടപടികൾ �നഃപരിേശാധി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

��ികൾെ�തിരായ പീഡനം

1994 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ 2021 വെര ��ികൾെ�തിരായ പീഡന�ിെ� േപരിൽ എ�
േക�കളാണ് േപാലീസ് രജി�ർ െച�ിരി��െത�് ജി� തിരി�ം വർഷം
തിരി�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിൽ എ� എ��ിൽ ചാർ�് ഷീ�് സമർ�ി�െവ�ം എ�
എ��ിൽ �തികൾ ശി�ി�െ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ീധന നിേരാധന നിയമ�കാരം ശി�ി�െ��ി�� �തികൾ

1995 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന� �ീധന നിേരാധന നിയമം 1961 �കാരം, 2016 �തൽ 2021 വെര
േപാലീസ് രജി�ർ െച� േക�ക�െട വിശദാംശം വർഷം തിരി� നൽകാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� േക�കളിൽ ചാർജ് ഷീ�് സമർ�ി�െവ�ം �തികൾ
ശി�ി�െ��െവ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ിൽ മരം�റി േകസിെ� അേന�ഷണം

1996 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ിൽ മരം�റി േകസ് സംബ�ി� െ�ഷ�ൽ ഇൻെവ�ിേഗഷൻ ടീമിെ�
അേന�ഷണ�ിൽ ���ാർ ആെര�ാമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇവർെ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഡാ�ർ ബി.ആർ. അംേബദ്ക�െട �തിമ തകർ� സംഭവം

1997 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ന�വ�ം നേവാദയ�ര�് �ാപി�ി�� േഡാ�ർ
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ബി.ആർ. അംേബദ്ക�െട �തിമ തകർ� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ �തിമ തകർ� സാ�ഹ�വി��ർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ിൽ േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; �തികെള പിടി�ടാൻ
കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച�ി�െ��ിൽ പകർ�ം �തികെള സംബ�ി�
വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േഡാ�ർ അംേബദ്ക�െട �തിമ തകർ�വർെ�തിെര ഏെതാെ� വ��കൾ
ഉൾെ���ിയാണ് േകസ് രജി�ർ െച�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നാ�ിൽ കലാപം അഴി� വി��തി�ം സമാധാന അ�രീ�ം തകർ��തി�ം
വർഗീയ സംഘ�ന�ി�ം േബാധ�ർവം �മം നട�ിയതി�� വ��കൾ
ഉൾെ���ി അേന�ഷണം ശ�മാ�േമാ; വിശദംശം നൽ�േമാ?

�ഴൽ�ണം, സ�ർ��ട�് എ�ിവ�മായി ബ�െ�� േക�ക�െട വിശദാംശ�ൾ

1998 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ 2016 �ൺ 1 �തൽ �ഴൽ�ണം, സ�ർ��ട�് എ�ിവ�മായി
ബ�െ��് രജി�ർ െച�ി�� േക�കൾ എ�; ജി� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഘ�െള അമർ�െച��തി�ം നിയ�ി��തി�ം സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

പൗരത� േഭദഗതി വി�� സമരം

1999 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പൗരത� േഭദഗതി ബി�ിന്
എതിരായി േകരള�ിൽ നട� സമര�ളിൽ എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്;
അതിൽ എ� േക�കൾ പിൻവലി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേത സ�ഭാവ�ി�� എ� േക�കളാണ് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്
പിൻവലി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിൽ 2016 �തൽ നാളി�വെര ഉ�ായ വാഹന അപകട�ൾ

2000 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിൽ 2016 �തൽ നാളി�വെര ഉ�ായ വാഹന അപകട�ൾ,
ഇ��ലം മരണെ��വർ, ��തരമായി പ�േ��വർ എ�ിവ�െട എ�ം
എ�െയ�് വർഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) കായം�ളം �ന�ർ േറാഡിൽ ദിനം�തി വർ�ി�വ�� അപകട�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അപകട�ൾ നിയ�ി��തിന് ��ത
േറാഡിൽ �ാഫിക് സി�ൽ സംവിധാന�ൾ അട��ളള ��തൽ �ര�ാ
�മീകരണ�ൾ ഒ���തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ജലാശയ�ളിെല ��ിമരണം

2001 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലാശയ�ളിൽ ��ിമരി��വ�െട എ�ം വർ�ി�് വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ര�് വർഷ�ളിൽ ജലാശയ�ളിൽ ��ി മരണെ�� എ� േക�കൾ
റിേ�ാർ�് െച�ി��്;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ഉ�ാകാതിരി��തിന് ആവശ�മായ �ൻക�ത�ക�ം
േബാധവൽ�രണ�ം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓൺൈലൻ െഗയി�കൾ

2002 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓൺൈലൻ െഗയി�കൾ ��ികളിൽ ഉ�ാ�� അമിത സ�ാധീന�ം അ�വഴി
അവരിൽ അപകടകരമായ �വണതക�ം വർ�ി� വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിക�െട പഠന നിലവാരെ��ം ��ംബാ�രീ�െ��ം വളെര
േദാഷകരമായി ബാധി�� ��ത �വണതകൾ നിയ�ി��തി�ം
നിരീ�ി��തി�ം സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; അവ
ഫല�ദമാേണാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ ഏജൻസികേളാ ൈസബർ േപാലീസ് വിഭാഗേമാ
�േത�ക പ�തികൾ വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വ�ാജ ഓൺൈലൻ റി��്െമ�് ഏജൻസികൾ

2003 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക�, സം�ാന സർ�ാർ �ാപന�ൾ, അർ� സർ�ാർ �ാപന�ൾ
എ�ിവിട�ളിൽ േജാലി വാ�ാനം െച�്, വ�ാജ ഓൺൈലൻ ഏജൻസികൾ
പണം ത�� എ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� വ�ാജ ഓൺൈലൻ റി��െമ�് ഏജൻസികൾെ�തിെര
സം�ാന�് േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; രജി�ർ െച� േക�ക�െട
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എ��ം അേന�ഷണ �േരാഗതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�ഹമാധ�മ�ൾ വഴി വ�ാജ �ചരണം നട�ി പണം കബളി�ി��
ഏജൻസികൾെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ; ഇ�രം
സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി േപാലീസ് േ�ഷൻ �വർ�നം

2004 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ നിലവിൽ എ� േപാലീ�കാ�ം
ജീവന�ാ�ം േജാലി െച�വ���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക�ിട�ിെ� �ലപരിമിതി �ല�� അസൗകര���ം വി�തമായ �വർ�ന
പരിധി�ം ഈ േപാലീസ് േ�ഷെ� �വർ�നെ� ബാധി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കേളാട�ബ�ി�� അൺഫി�് ആയ ക�ാർേ��ക�ം
അസൗകര���� പഴയ െക�ിട��ം െപാളി�് മാ�ി �തിയ െക�ിടം
നിർ�ി�ാൻ ആഭ��രവ��് �ാൻ/േനാൺ�ാൻ ഫ�് അ�വദി�്
നൽകാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�റിസം െ�ാ��ൻ & േപാലീസ് അസി�ൻസ് െസ�ർ നിർ�ാണം

2005 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാൻ�ടി േപാലീസ് േ�ഷേനാട് േചർ�്
നിർ�ി�ി�� �റിസം െ�ാ��ൻ&േപാലീസ് അസി�ൻസ് െസ�ർ
നിർ�ാണ�ിന് ലഭി� ഭരണാ�മതി�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് എ� �ക അ�വദി�; എ� �ക െചലവായി;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �റി�കൾ�ം െപാ�ജന�ൾ�മായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇവിെട
ഏർെ���ിയി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ല���ൾ എെ��ാം; വിശദീകരി�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല ത�ികകൾ സംബ�ി�്

2006 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പാറ�ാല, െവ�റട,ആര�ൻേകാട്, െന�ാർഡാം, മാരായ��ം എ�ീ േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിൽ വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി അ�വദനീയമായ ജീവന�ാ�െട
എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േ�ഷനി�ം വിവിധ ത�ികകളിലായി േജാലിേനാ�� ഉേദ�ാഗ��െട
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ; ടി േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ അ�വദനീയമായ
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��വൻ ത�ികകളി�ം ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ി�േ�ാ; ഏെത�ാം ത�ികകൾ
നിലവിൽ ഒഴി�കിട��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ഷ�ക�െട �വർ�നം �ഗമമാ��തിനായി ഒഴി��
ത�ികകളിേല�് ആവശ�മായ ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിൽ ധ�വ��രം, അ�രി എ�ിവിട�ളിൽ
േപാലീസ് എയ്ഡ്േപാ�് �പി���മായി ബ�െ��് സമർ�ി�ി��
നിേവദന�ൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; ഈ ആവശ�ം നട�ിലാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� മാരായ��ം േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി
െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

പ�നാ�രം മ�ല�ിെല പ�ാഴി േപാലീസ് േ�ഷൻ

2007 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�നാ�രം മ�ല�ിെല പ�ാഴി ആ�ാനമായി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ
അ�വദി��തിന് ആഭ��ര വ��ിെ� ശിപാർശ�േ�ാെയ�ം ആയത്
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ ശിപാർശ�െട
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷൻ അ�വദി��തിന് അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

2008 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല മ�ട േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സർ�ാർ ഉടമ�തയി�� �മി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഇതിനായി സ�കാര� വ��ിക�െട �മി വാ�ി നൽകാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ിൽ ഇതിേ��� നടപടി ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി േപാലീസ് േ�ഷൻ വിഭജനം

2009 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി േപാലീസ് േ�ഷനിെല േജാലിഭാര�ം വി�തമായ �വർ�ന
പരിധി�ം കാരണം ��ത േ�ഷൻ വിഭജി�് െചേ�ാ�കാവ്, േചമേ�രി
�ാമപ�ായ�കൾ ഉൾെ��� �തിെയാ� േപാലീസ് േ�ഷൻ
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അ�വദി�ാ�� ഏെത�ി�ം തര�ി�� ശിപാർശ നടപടികൾ�ായി
ആഭ��രവ��ിൽ ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് േപാലീസ് േ�ഷൻ വിഭജന�ം �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ
അ�വദി��ം സംബ�ി� മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ി േപാലീസ് േ�ഷൻ വിഭജി�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ
അ�വദി�� കാര��ിൽ ആവശ�മായ നടപടികൾ ആഭ��രവ��്
ൈകെ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േപരാ� നഗര�ിെല ��മായ ഗതാഗത���് പരിഹരി��തി�� നടപടി

2010 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േപരാ� േപാലീസ് േ�ഷെ� അധികാര പരിധിയിൽ ഉൾെ�� പ�ായ�കൾ
ഏെത�ാെമ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത േ�ഷൻ പരിധിയിൽ എ� കിേലാമീ�ർ സം�ാനപാത ഉൾെ��ി��്;
േ�ഷനിെല അംഗബലം എ�യാണ്; നിലവിൽ ആവശ�മായ ജീവന�ാ�േ�ാ;
േ�ഷെ� ആവശ��ൾ���മായി വാഹന�ൾ അ�വദി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േപരാ� നഗര�ിെല ��മായ ഗതാഗത���് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��മായ ഗതാഗത���് പരിഗണി�് ഒ� �ാഫിക് �ണി�്
അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷെ� �തിയ െക�ിടനിർ�ാണം

2011 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷെ� �തിയ െക�ിടനിർ�ാണ�ിന്
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�് നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�ി�ിെ�� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഇ�മായി ബ�െ�� എെ��ി�ം തട��ൾ നിലനിൽ��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ കാരണെമെ��ം നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എ�േ��്
ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

2012 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി േപാലീസ് േ�ഷന് സൗകര��ദമായ �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��
കാര�ം സർ�ാർ പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വ�ാടി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് നടപടികൾ
സീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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പ�ീര�ാവ് േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

2013 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പ�ീര�ാവ് േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട
നിർ�ാണ�ിന് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് അ�വദി� 197 ല�ം �പ
േത�ി�ാലം േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ മാ�ി നൽ��തിന്
സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി ഉ�രവ് നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2021-22 ബഡ്ജ�ിൽ പ�ീര�ാവ് േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നിർ�ി��
���ി�് േടാ�ൻ െ�ാവിഷനായി 100 �പ മാ�മാണ് ഉൾെ���ിയത്
എ�ിരിെ� െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ �ക വകയി��ിയി��് എ�് െത�ായി
റിേ�ാർ�് െച�ാൻ ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട 09.08.2021 െല എ�്.11(ബി)158487/2020/
പി.എ�്.ക�. ന�ർ ഉ�രവ് റ�് െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ ആഭ��രവ��ിെ� പ�തികൾ

2014 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് ആഭ��രവ��്
നട�ിലാ�ിയ പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2021-22 സാ��ിക വർഷം മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി െകാ�ിരി���ം
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�െട വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ഹത�ക�െട എ�ം

2015 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� 2018,2019,2020 വർഷ�ളിെല ആ�ഹത�ക�െട എ�ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2020 ഏ�ിൽ 1 �തൽ 2021 ഓഗ�് 31 വെര എ� ആ�ഹത�കൾ നട�ി��്
എ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േമൽ�റ�തിൽ േകാവിഡ് ബാധെയ�ടർേ�ാ േകാവിഡ് �തിസ�ി �ലേമാ
എ� േപർ ആ�ഹത� െച�ി�െ�� വിവരം നൽകാേമാ?

േ�ഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാ�െട നിയമനം

2016 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േലാ�ൽ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ േ�ഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാെര (എസ്.എ�്.ഒ.)
നിയമി��തി�� മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാര��െട വീട് �ിതി െച�� �ല�� േലാ�ൽ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ
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ഭർ�ാവിെന േ�ഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറായി നിയമി��തിന് എെ��ി�ം
തട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; സം�ാന� ഇ�ര�ിൽ ആെരെയ�ി�ം
എസ്.എ�്. ഒ. ആയി നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല നിയമനം

2017 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-ൽ എൽ.ഡി.എഫ്. സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര
േപാലീസ് േസനയിൽ (വനിത േപാലീസ് ഉൾെ�െട) എ� നിയമനം
നൽകിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േഫാറൻസിക് സയൻസ് ലേബാറ�റികളിൽ ഭി�േശഷി ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ��
സംവരണം

2018 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഫാറൻസിക് സയൻസ് ലേബാറ�റികളിൽ സയ�ിഫിക്
ഓഫീസർ ത�ികയിൽ ഭി�േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ായി എ�
ശതമാനം ഒഴി�കളാണ് സംവരണം െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; ആയത്
സംബ�ി�് െ�ഷ�ൽ �ൾസ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് ഭി�േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാർ�ികെള ഇനി
പരിഗണിേ��തിെ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ കാരണം
വിശദമാ�േമാ?

അ�ി�ാട് േപാലീസ് േ�ഷനിെല ഒഴി�കൾ

2019 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിെല അ�ി�ാട് േപാലീസ് േ�ഷനിെല അംഗീ�ത ത�ികകൾ
ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) നിലവിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ ഒഴി��്;

(സി) അ�ി�ാട് േപാലീസ് േ�ഷനിെല നിലവി�� ഒഴി�കൾ നിക��തിന്
നടപടി എ��േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ, സഹകരണ സംഘ�ൾ എ�ിവെ�തിെര�ളള
വിജിലൻസ് പരാതികൾ

2020 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ, സഹകരണ സംഘ�ൾ എ�ിവയിെല
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര 2020 ജ�വരി �തൽ 2021 െസ�ംബർ വെര സം�ാന
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വിജിലൻസ് ഡയറ�ർ/വിജിലൻസ് വിഭാഗ�ിന് എ� പരാതികൾ ലഭി�ി��്;
ഏെത�ാം തര�ി�� ���ത��ളാണ് ��ത പരാതികളിൽ
പരാമർശി�െ��ി��ത്; െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പരാതികളിൽ എഫ്.ഐ.ആർ. ഇ�ി�ളളവ, �ടർ അേന�ഷണ�ിന്
അ�മതി നൽകിയി�ളളവ, �ാഥമിക അേന�ഷണം നിലവിൽ നട��വ
എ�ിവ�െട എ�ം എ�; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േകാ ടതി െക�ിട��െട നിർ�ാണം

2021 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� 5 വർഷ�ാലയളവി�ളളിൽ എ� േകാ ടതി െക�ിട��െട
നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ം എ� �ക വീതമാണ്
അ�വദി�ി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഏെതാെ� േകാടതി െക�ിട��െട നിർമാണ�ിനാണ് െ�ാേ�ാസൽ
ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫയർ ൈഫ�ിംഗ് ഉപകരണ�ൾ

2022 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� അ� വർഷ�ാലയളവിൽ ഫയർ ൈഫ�ിംഗ് ആവശ��ിന് ഏെത�ാം
ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയി��്; ഓേരാ�ിെ��ം വില�ം �ാൻഡ് െനയി�ം
സഹിത�ളള വിശദാംശം വർഷം തിരി�് നൽ�േമാ?

ഫയർ സർവീസിെ� നവീകരണം

2023 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണപരി�ാര ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിെല ഫയർ സർവീസിെ� നവീകരണം
സംബ�ി� ശിപാർശകൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ശിപാർശകളിൽ ഏെത�ി�ം നാളി�വെര നട�ാ�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫയർ സർവീസ് നവീകരണ�ി�� ��ത ശിപാർശകൾ അടിയ�രമായി
നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െതാ�ർനാട് �ാമപ�ായ�ിൽ ഫയർ േ�ഷൻ

2024 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല െതാ�ർനാട് �ാമപ�ായ�ിൽ ഫയർ േ�ഷൻ
ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെത�ി�ം �ലം �ാമപ�ായ�് സർ�ാരിന്
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െെകമാറിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

പ��ർ ഫയർ േ�ഷനിെല വാഹന��െട അപര�ാ�ത

2025 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ ഫയർ േ�ഷനിൽ വാഹന��െട അപര�ാ�ത പരിഹരി�വാൻ പഴയ
വാഹന�ൾ�് പകരം �തിയവ അ�വദി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��പറ�് മ�ല�ിെല പാ�ർ ഫയർ േ�ഷൻ

2026 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��പറ�് മ�ല�ിെല പാ�ർ ഫയർ േ�ഷെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പാ�ർ ഫയർ േ�ഷെ� നിർ�ാണ�ിന് എെ��ി�ം തട��ൾ
നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�െമ�്
വിശദീകരി�ാേമാ?

താമരേ�രി അടിവാര�് ഫയർ േ�ഷൻ

2027 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) താമരേ�രി അടിവാര�് ഫയർ േ�ഷൻ അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫയർ േ�ഷൻ ആരംഭി��തിന് വിഘാതം എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അടിവാര�് ഫയർ േ�ഷൻ അ�വദി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

മാള ഫയർ േ�ഷെ� േശാചനീയാവ�

2028 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാള ഫയർ േ�ഷെ� േശാചനീയാവ� പരിഹരി�ണെമ� ആവശ�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് 
സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

പര�ർ ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിടം

2029 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� പര�ർ ഫയർ േ�ഷന് നഗരസഭ നൽകിയ
�ല�് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തി�� നടപടികളിെല �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് നിലവിൽ എെ��ി�ം തട���േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ള അ�ിര� നിലയ െക�ിട നിർ�ാണം

2030 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�ള അ�ിര� നിലയ�ിന് െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ �മി അ�വദി�ി�ം
െക�ിടനിർ�ാണം �ട�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ ബജ�ിൽ �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിലയ�ിനായി സർ�ാർ അ�വദി� �മി�െട ൈകവശാവകാശം
വ��ിന് കി�ിയി�േ�ാ; ഇതിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത െക�ിട നിർ�ാണം ഈ വർഷം �ട�ാൻ കഴി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

തട�കാർ�� ആ��ല�ം

2031 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് േകരള�ിൽ നട�ിലാ�ിയ �ിസൺ
റിേഫാംസ് എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജയി�കളിൽ പാർ�ി�ിരി�� തട�കാർ�് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ്
സർ�ാർ നൽ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ഇന�ിൽ കഴി� അ� വർഷ�ിൽ എ� �ക സർ�ാർ െചലവഴി�
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജയി�കളിെല തട�കാ�െട എ�ം

2032 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളിൽ നിലവിൽ എ� തട�കാ��് എ�് ജയിൽ തിരി�
വിവര�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) �സ് �ത തട�കാരിൽ ��് വർഷം വെര ശി� ലഭി�വർ, ഏഴ് വർഷം വെര
ശി� ലഭി�വർ, ഏ� വർഷ�ിന് �കളിൽ ശി� ലഭി�വർ ,അ�ർ �യൽ
തട�കാർ എ�ി�െന എ� േപ��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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അ�ടി വ��ിെല ര�ാം േ�ഡ് ലാ�ർ /ൈബൻഡർ ത�ികയിെല നിയമനം

2033 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ിെല ര�ാം േ�ഡ് ലാ�ർ/ൈബൻഡർ ത�ിക�െട റിൈവസ്ഡ്
െറാേ�ഷൻ ലി�ിെല ഇ�പതാം �ാന�ാരെന മറികട�് ഇ�പ�ിയാറാം
�ാന�ാരന് ര�ാം േ�ഡ് ൈബൻഡർ ത�ികയിേല�് ത�ികമാ�ം വഴി
�ാന�യ�ം നൽകിയതിെനതിെര ഇ�പതാം �ാന�ാരനായ �േരലാൽ
ബ�െ��വർ�് പരാതി നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതിയിൽ �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിൽ നി�� നിർേ�ശ �കാരം
ഓ�ൺ െച� 10832/2020/E5 ന�ർ ഫയലിൽ അ�ിനിേ��ീവ് ഓഫീസർ, േലാ
ഓഫീസർ, അ�ടി വ��് ഡയറ�ർ എ�ിവർ േരഖെ���ിയി��
�റി�ക�െട�ം ഫയൽ േനാ�ിെ��ം ഉ�രവിെ��ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതിയിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ടി വ��ിെല ര�ാം േ�ഡ് ലാ�ർ/േഗ�് കീ�ർ നിയമനം

2034 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ിെല ര�ാം േ�ഡ് ലാ�ർ/േഗ�് കീ�ർ ത�ികയിേല�് നിയമന
�പാർശ നൽകിയ ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട റിൈവസ്ഡ് െറാേ�ഷൻ ലി�്
എ�ാണ് അ�ടി വ��ിൽ ലഭി�ത്; ഈ ലി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�് ലഭി�തി�േശഷം ര�ാം േ�ഡ് ലാ�ർ ത�ികയിേല�്
ത�ികമാ�ം വഴി �ാന�യ�ം നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ �ാന�യ�ം വഴി
നിയമനം നട�ിയ തീയതി വ��മാ�േമാ; ഉ�രവിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) റിൈവസ്ഡ് െറാേ�ഷൻ ലി�ിെല ഇ�പതാം �ാന�ാരനായ �േരലാൽ പി.-
�് ത�ികമാ�ം വഴി ര�ാം േ�ഡ് ൈബൻഡറായി �ാന�യ�ം
നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി-ആപ്�് ജീവന�ാ�െട ഇ.പി.എഫിേല�� മാേനജ്െമ�് വിഹിതം

2035 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സി-ആപ്�് ജീവന�ാ�െട ഇ.പി.എഫിേല�� മാേനജ്െമ�് വിഹിതം
ജീവന�ാ�െട വിഹിത�ിന് �ല�മായി അട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
ഇെ��ിൽ എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് 19 പ�ാ�ല�ിൽ സി-ആപ്�് ജീവന�ാർ സാലറി ചല�ി�െട
നൽകിയ ശ�ള�ിൽ നി�ം എ� ദിവസെ� ശ�ളം തിരി� നൽകാ��്;
ഇത് തിരിെക നൽകാൻ കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;



41 of 119

(സി) സി-ആപ്�ിെന ൈവവിധ�വൽ�രി��തി�ം �ി�ിംഗ് േമഖലകളിേല�്
േസവനം വ�ാപി�ി��തി�ം എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സി-ആപ്�ിൽ അ�ടി േജാലികൾ�ാ�� േപ�ർ

2036 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സി-ആപ്�ിൽ അ�ടി േജാലികൾ�� േപ�ർ ഉൾെ�െട�� അ�ബ�
സാധന�ൾ വാ��തി�� നടപടി�മം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപ�ർ ഉൽപാദി�ി�� ക�നികളിൽ നി�ം േനരി�് വാ�ാ�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
മ�് സബ് ഏജൻസികളിൽ നി�ം ഉയർ� നിര�ിൽ േപ�ർ വാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) 2021 മാർ�്  1 �തൽ െസപ്�ംബർ 15 വെര ഏെതാെ� ഏജൻസികളിൽ നി�ം
ഇ�കാരം േപ�ർ വാ�ിയി�െ��ം ഈ ഇന�ിൽ എ� �ക
െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി-ആപ്�ിൽ വാ�� വിവിധതരം േപ��കൾ അ�ടി േജാലികൾ�്
അ�േയാജ�മാണ് എ�് സർ�ിഫി��് നൽ��തിന് നിലവിൽ �മതലെ��
ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ഔേദ�ാഗിക പദവി�ം വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം
വ��മാ�േമാ?

നാർേ�ാ�ിക് ജിഹാദ് ആേരാപണം

2037 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാർേ�ാ�ിക് ജിഹാദ് നട��തായി എെ��ി�ം െതളിവ്
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ അത് തടയാൻ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) നാർേ�ാ�ിക് ജിഹാദിെ� േപരിൽ ചിലർ ��ീം സ�ദായെ�
ആേ�പി��െവ� ആേരാപണ�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

ഉ�� ഐ.ടി.ഐ. കൾ

2038 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�ാർ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 2007-ൽ േക� സർ�ാർ
സം�ാന�ിന് ഉ�� ഐ.ടി.ഐ. കൾ അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േക� െതാഴിൽ മ�ാലയം 2007-ൽ സം�ാന ചീഫ്
െസ��റി�് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ� ഉ�� ഐ.ടി.ഐ. കൾ�ാണ് അ�മതി ലഭി�െത�ം ഇതിനായി എ� �ക
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അ�വദി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മ�സ അധ�ാപക േ�മനിധിയിൽനി�� ഭവന വാ�

2039 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�സ അധ�ാപക േ�മനിധിയിൽനി�് ഭവന വാ�െയ��വർ െകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ിൽ വാ� തിരി�ട�ാൻ കഴിയാെത �തിസ�ി േനരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ�മനിധിയിൽനി�് എ� േപർ�ാണ് ഭവന വാ�
അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�സാധ�ാപക�െട ഭവന വാ� �ടി�ിക ഇളവ് െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ൈമേനാറി�ി �ടിെവ� പ�തി

2040 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ൈമേനാറി�ി �ടിെവ� പ�തി �കാരം മല�റം മ�ല�ിൽ നാളി�വെര
അ�വദി� ഫ�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം ���ികൾ �ർ�ീകരി�്  നാടിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ��ം േവഗം പണികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-െഹൽ�് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

2041 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ ഇ-െഹൽ�് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�ാ �ാമീണ ആ�പ�ികളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തി�െട ആ��ല�ം

2042 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിൽ ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�
പ�തി�െട ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ��തി�� മാനദ���ം
നടപടി�മ��ം എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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കാൻസർ േരാഗികൾ�� െപൻഷൻ

2043 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാൻസർ േരാഗികൾ�് നൽകിവ�� െപൻഷൻ �ക കാേലാചിതമായി
വർ�ി�ി�ണെമ�ാവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര േ�മ െപൻഷൻ �കകൾ വർ�ി�ി�േ�ാൾ കാൻസർ േരാഗിക�െട
െപൻഷൻ �ക വർ�ി�ി� നൽ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ?

എൻ.ക�.എ.എസ് അംഗീകാര�ി�� മാനദ��ൾ

2044 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗര �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളിൽ ��ിൽ ഒ�ിന് എ�ി�ം
എൻ.ക�.എ.എസ്. അംഗീകാരം േനടി രാജ��് ഒ�ാം �ാനം
േനടാനായി�േ�ാ;

(ബി) എൻ.ക�.എ.എസ് അംഗീകാര�ി�� മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�ം
സം�ാന�് ഇ�വെര എ� ആ�പ�ികൾ�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��ം
അറിയി�ാേമാ; അംഗീകാരം ലഭി�� �ാപന�ൾ�് േക�സർ�ാരിൽ
നി�ം ധനസഹായം നൽ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
ഉയർ�� പ�തി �ർ�ിയായി�േ�ാ ; അറിയി�ാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ��ര�ാപ�തി

2045 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി വഴി കാ�ണ� പ�തി നട�ാ�ിയതി� േശഷം
കഴി� സാ��ിക വർഷ�ം നട� സാ��ിക വർഷ�മായി ഇ�വെര എ�
�ക െചലവാ�ിയി�െ��ം എ� േരാഗികൾ�് എ� �പ�െട
ധനസഹായ�ൾ നൽകിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ�റ�തിൽ േക� സർ�ാർ �ാ�് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി നട�ാ�ിയ ഇന�ിൽ വിവിധ
ആ�പ�ികൾ�് എ� �ക �ടി�ികയായി നൽകാ��്; സർ�ാർ, സ�കാര�
ആ�പ�ി തിരി�് വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;
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(ഡി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ിൽ നി�ം ഒരേപ�കന് പരമാവധി ലഭി�ാ��
ധനസഹായ �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തം പ�തി

2046 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ാൻസർ ചികി��ളള ��തം പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തം പ�തിയി�െട ചികി� ലഭി�� ആ�പ�ിക�െട വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��തം പ�തി �േഖന ചികി� ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി

2047 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തിയി�െട ചികി�ാ സഹായം ലഭ�മാ��തി��
മാനദ���ം നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ലഭ�മാ�ാൻ കഴി�� പരമാവധി ധന സഹായം
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� ദിവസ�ിനകം സഹായം ലഭ�മാ�ാനാ�ം; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

െചലേവറിയ േരാഗ��െട ചികി��് ധനസഹായം

2048 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് ഇേ�ാൾ നിലവി�േ�ാ; ഇ��േഖന േരാഗികൾ�്
ധനസഹായം നൽ��േ�ാ; അറിയി�ാേമാ?

പാവെ�� േരാഗികൾ�് ചികി�ാ സഹായം

2049 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാവെ�� േരാഗികൾ�് ചികി�ാ സഹായം അ�വദി��
പ�തി (െസാൈസ�ി േഫാർ െമഡി�ൽ അസി�ൻസ് � ദി �വർ) �െട
നട�ി�ിന് ആവശ�മായ �ക അ�വദി�് ��തര േരാഗം ബാധി�
പാവെ��വെര സഹായി�ാൻ നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) 2016 �തൽ 2021 വെര�� കാലഘ��ിൽ ഈ ഇന�ിൽ ഓേരാ വർഷ�ം
അ�വദി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ് ൈപനൽ മസ് �ലർ അേ�ാഫി േപാ�� അ�ർവ േരാഗ��െട ചികി�

2050 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
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�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ് ൈപനൽ മസ് �ലർ അേ�ാഫി േപാ�� അ�ർവ േരാഗ��െട
ചികി��ായി സർ�ാർ തല�ിൽ �േത�ക ഫ�് �പീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എസ്.എം.എ. േരാഗ�ി�� മ��കൾ�് നി�തിയിളവ് �ഖ�ാപി�
സാഹചര��ിൽ ഉയർ� വില�� മ��് േരാഗികൾ�് മിതമായ വിലയിൽ
ലഭ�മാ��തിനായി സബ്സിഡി അ�വദി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േ��് എൻ.എ�്.എം. േ�ാജ�കളിൽ എസ്.എം.എ. ചികി� ഉൾെ���ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിേദശ രാജ��ളിൽ അ�മതി കി�ിയ എസ്.എം.എ. മ��ക�െട
ബേയാസിമിലർ ത�ാ� ഇ��യിൽ നിർ�ി��തിന് ഫാർമസ��ി�ൽ
ക�നിക�മായി േചർ�് പ�തി ആവി�രി�ാൻ േക�സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ചികി� നൽ�� സ�രി�� െെവദ� സഹായ പ�തി

2051 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാളനികളിെല�ി ചികി� നൽ�� സ�രി�� െെവദ� സഹായ പ�തി,
പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ വ�ാപകമായി താമസി�� ��രി�ർ മ�ല�ിെല
ഈ�്-എേളരി, െവ�് എേളരി പ�ായ�കളിെല േകാളനി േക�ീകരി�്
നട�ിലാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് പ�തി

2052 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് പ�തിയിൽ അംഗമാ�ക�ം എ�ാൽ എ�ാവർഷ�ം
അംഗത�ം ���ാൻ കഴിയാെത വ�ക�ം െച�വ�െട അംഗത�ം നിലവിൽ
���ി നൽകാൻ ആവശ�മായ നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന അംഗത�ം �ട�ിേ�ായവർ�് അംഗത�ം ���ി നൽകാൻ ആവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ കാർ�കൾ

2053 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ീചി�, ആർ.സി.സി. എ�ിവിട�ളിൽ കാ�ണ� ചികി�ാ
കാർ�കൾ അംഗീകരി��ിെ�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത �ാപന�ളിൽ അയത്അംഗീകരി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

2054 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഇ-
െഹൽ�് പ�തി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ മ�ല�ിെല ഓേരാ ആ�പ�ി�ം എ� ല�ം �പ
വീതമാണ് ആേരാഗ�വ��് അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ?

ഇരി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

2055 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇരി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ
നട�ിലാ�ിയി���ം നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി���മായ ���ിക�െട
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ ?

െകാ�ം ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

2056 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ��
കിഫ്ബി പ�തിയിെല നിർമാണ �വർ�ന�ൾ�് �ിഹ (Green Rating for
Integrated Habitat Assessment) �ീ �ാർ േറ�ിംഗ് ഉറ�് വ���തിനായി
�ാനിൽ മാ�ം വ��ിയ�േ�ാ; ഇെ��ിൽ �ാനിൽ മാ�ം വ��� തി��
നടപടി അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി�് ��ർ�ി െടൻഡർ െച�േമാ;
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിെല ൈമേ�ാ ബേയാളജി ലാ�കൾ

2057 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ൈമേ�ാ
ബേയാളജി ലാ�കൾ നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർതലം വെര�� ആ�പ�ികളിൽ ൈമേ�ാ
ബേയാളജി ലാ�കൾ ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി സർ�ാർ
വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ?

ക�ർ ജി�യിെല ഡയാലിസിസ് െസ��കൾ
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2058 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �� സംബ�മായ അ�ഖം �ടി വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ളി�ം
��ംബാേരാഗ�േക��ളി�ം ഡയാലിസിസ് െസ��കൾ �ാപി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സർ�ാരിെ� കണ� �കാരം എ� േപർ�് ഡയാലിസിസ് െച�വ���്;

(ഡി) ക�ർ ജി�യിൽ നിലവിൽ എ� േപർ�് ഡയാലിസിസ് െച� വ���്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഡയാലിസിസ് െച�വ�� േരാഗികൾ�് സർ�ാർ എെ�ാെ�
സഹായ�ളാണ് നൽകിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ േനരി�� �തിസ�ി

2059 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമഡി�ൽ േകാേളജ് ഉൾെ�െട�� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ
ഓ�േറഷൻ തീേയ��കളി�ം ലാ�കളി�ം മതിയായ ഉപകരണ�ൾ
ഇ�ാ�തായി പറയെ��� അവ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ� പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയ വകയിൽ വിതരണ�ാർ�് �ടി�ിക വ��ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ അവ എ�േ��് െകാ�� തീർ�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

പി.എ�്.സി. കളിൽ ഇ.സി.ജി. സംവിധാനം

2060 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ദയസംബ�മായ അ�ഖ�ൾ�ലം ധാരാളം േപർ ��ി��്
അ�ഭവി�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് എ�ാ പി.എ�്.സി. കളി�ം
ഇ.സി.ജി. സംവിധാനം ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
വ��മാ�േമാ?

���ാട് മ�ല�ിെല േകാടാലി സി എ�് സി�െട നവീകരണം

2061 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:



48 of 119

(എ) ���ാട് മ�ല�ിൽെ�� മ��ർ പ�ായ�ിെല േകാടാലി സി എ�് സി�െട
നവീകരണ�ി�ം ��തൽ സൗകര��ൾ ഒ���തി�മായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

പ���ി താ��് ആ�പ�ി

2062 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ���ി താ��് ആ�പ�ിേയാട് േചർ�� െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�ി��
ന�ിംഗ് വിദ�ാർ�ിക�െട േഹാ�ൽ നിലവിൽ എവിെടയാണ് �വർ�ി��ത്;

(ബി) ��ത െക�ിടം മെ�െ��ി�ം ആവശ��ൾ�് നിലവിൽ ഉപേയാഗി��േ�ാ;

(സി) ആ�പ�ി�െട ഭാഗമായ ഈ െക�ിടം താ��് ആ�പ�ി�െട
ഉപേയാഗ�ിനായി തിരിെക െകാ���തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ഓേ�ാളജി വിഭാഗ�ിന് െക�ിടം.

2063 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �വാ��ഴ ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല ഓേ�ാളജി വിഭാഗ�ിനായി െക�ിടം
പണി��തിന് 2019 -20 സാ��ിക വർഷെ� സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത നിർ�ാണ ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�ിെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണ�ം
നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി��താെണ�ിൽ അത്
നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

വട�േകാട് സി.എച്.സി. യിൽ ഡയാലിസിസ് െസ�ർ

2064 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഡയാലിസിസ് ആവശ�മായ േരാഗിക�െട എ�ം വർ�ി� വ��
സാഹചര��ിൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭ�മായ സി.എ�്.സി. കളിൽ
ഡയാലിസിസ് െസ�ർ ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ ഡയാലിസിസ് െസ��കൾ നിലവിലി�ാ� ���നാട്
മ�ല�ിെല വട�േകാട് സി.എ�്.സി. യിൽ െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട
സഹകരണേ�ാെട ഡയാലിസിസ് െസ�ർ ആരംഭി��തിന് അ�മതി
നൽ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല കാ�് ലാബ്

2065 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�് ലാബ് ആരംഭി�� ആ�പ�ിക�െട പ�ികയിൽ
െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിെയ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി കാ�് ലാബ് അ�വദി� ആ�പ�ിക�െട േപ�വിവരം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�് ലാബ് പ�ികയിൽ െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ി ഉൾെ��ി�ിെ��ിൽ
ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വ� താ��് ആ�പ�ി ഒ.പി. െക�ിട നിർ�ാണം

2066 �ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021- 22 ബഡ്ജ�ിൽ �ക അ�വദി�ി�� തി�വ� താ��് ആ�പ�ി�െട
ഒ.പി. െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ�ിനാ�� നടപടി�മ�ൾ ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േപരാ� മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

2067 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േപരാ� മ�ല�ിൽ ��ംബാേരാഗ�
േക��ളാ�ി മാ�ിയ ആ�പ�ികളിൽ എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
െച�ി��ത്;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഓേരാ ��ംബാേരാഗ� േക��ി�ം എ� �കവീതം
െചലവഴി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�ം �ാഫ് േന�്, �നിയർ പ�ിക് െഹൽ�്
േന�് , �നിയർ െഹൽ�് ഇൻസ് െപ�ർ എ�ിവ�െട എ� ഒഴി�കൾ വീതം
ഉ�്; എ� ത�ികകൾ വീതം അ�വദി�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� ഒഴി�കൾ നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െകാ�ം വിേ�ാറിയ ആ�പ�ി�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

2068 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം വിേ�ാറിയ ആ�പ�ി�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ��
കിഫ്ബി പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�് നാേളെറയായി�ം കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
സാ��ിക അ�മതി ഉൾെ�െട�� �ടർ�വർ�ന�ൾ�് കാലതാമസം
ഉ�ാ��തിന് കാരണം എ�ാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ടർ നടപടികൾ അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി�് ���ി െടൻഡർ



50 of 119

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

��ണി�റ താ��് ആ�പ�ിയിൽ േഡാ�ർമാ�െട അഭാവം

2069 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ണി�റ താ��് ആ�പ�ിയിൽ നി�ം ഫിസിഷ�ൻ, സർജൻ ത�ികകൾ
താൽ�ാലികമായി മാ�ിയ സർ�ാർ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; ��ത
ത�ികകൾ എ�വെരയാണ് മാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ികകളി�� േഡാ�ർമാ�െട അഭാവം ��ണി�റ, മരട്, ��ാ�ര
�നിസി�ാലി�ികളിേല�ം സമീപ പ�ായ�കളിേല�ം േരാഗികൾ�്
��ി���ാ�� കാര�ം പരിഗണി�് ഈ ത�ികകൾ തിരിെക ��ണി�റ
താ��് ആ�പ�ി�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

നില�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ എൻ.എ�്. എം ഫ�പേയാഗി�് നിർ�ി�� െക�ിടം.

2070 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ മാ�-ശി� വിഭാഗ�ിന് എൻ.എ�്.എം
ഫ�പേയാഗി�് ��തായി നിർ�ി�� ബ�നില െക�ിട�ിെ� ���ി
�ട�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലപരിമിതികാരണം വീർ���� നില�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ �തിയ
െക�ിടം അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ ���ി �നരാരംഭി��തിന് തട��ൾ എെ��ാമാെണ�ം തട��ൾ
ഏ� വ��ാണ് പരിഹരിേ��െത�ം അറിയി�ാേമാ; തട��ൾ
നീ��തിന് സർ�ാർ നട�ിയ ഇടെപട�കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� കരാ�കാർ�് േമൽ ���ി �ർ�ീകരി�ാനാ��ിെ��ിൽ
�തിയ കരാ�കാെര കെ��കേയാ ���ി റീ-െടൻഡർ െച�കേയാ
െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േമൽ ���ി എ�േ��് �ർ�ിയാ�ി െപാ�ജന�ൾ�്
�റ�െകാ��ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ക�ർ�ാട് �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ിെ� ഉടമ�ത

2071 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള പ�ായ�് രാജ് നിയമം 1994 െല "Sub-section (6) & (7 ) of Section 166,
THIRD SCHEDULE[C] (XII) Public Health and Sanitation " അ�സരി�് �ാഥമിക
ആേരാഗ� േക���െട ഉടമ�ത, പരിപാലനം, സംര�ണം, ഭരണം എ�ീ
�മതലകൾ �ാമ പ�ായ�കളിൽ നി�ി�മാെണ�ിരിെ�, �വാ��ഴ
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ക�ർ�ാട് �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ിെ� ൈകമാറികി�ിയ ഉടമ�ത
ഇേ�ാ�ം �വാ��ഴ േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� അധീനതയിലാണ് എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള പ�ായ�് രാജ് നിയമം 1994 അ�സരി�് ഇത്
�മ�കാരമ�ാ�തിനാൽ ക�ർ�ാട് �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ിെ�
ഭരണപര�ം നിർ�ഹണപര�മായ എ�ാ �മതലക�ം താമസം വിനാ ക�ർ�ാട്
�ാമപ�ായ�ിന് ൈകമാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

��റ താ��് ആ�പ�ിയിെല ത�ികവിന�ാസം

2072 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��റ താ��് ആ�പ�ിയിെല ത�ികവിന�ാസം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ  ഏെതാെ� ഒ.പി. വിഭാഗ�ളാണ് നിലവിൽ
�വ ർ�ി��െത�ം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ഏ�വീതം േഡാ�ർമാെരയാണ്
നിയമി�ി�ളളെത�ം ഒ� ദിവസെ� ശരാശരി ഒ.പി. എ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓ�േറഷൻ തീയ��കൾ, ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ, ഐ.സി.�. എ�ിവ എ�
എ�ം വീതം �വർ�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിൽ എ� ആം�ലൻ�കൾ ആ�പ�ി�ായി സർ�ീസ് നട��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകാവിഡ് േരാഗികെള ഐ.പി. ആയി ചികിൽസി��തിന് നിലവിൽ
സംവിധാന��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െപ�മ� ��ബാേരാഗ�േക�ം

2073 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല െപ�മ� ��ംബാേരാഗ� േക��ിെ� െക�ിടം
ര�് വർഷം �ൻ��ായ �ളയ�ിൽ ഉപേയാഗ�ന�മായത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നിലവിൽ സമീപെ� വീ�ിൽ �വർ�ി�� ഈ ആ�പ�ി�് െക�ിടം
നിർ�ി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ. വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േന�േരാഗ സർജറി വിഭാഗം.

2074 �ീ 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 േന�േരാഗ സർജറി വിഭാഗം �വർ�നം
നിർ�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േന�േരാഗ സർജറിവിഭാഗ�ിെല ഓ�േറഷൻ തിേയ�ർ �വർ�ന
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സ�മാ��തി�ം സർജറികൾ �നരാരംഭി��തി�ം അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ആല�ഴയിെല ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി പ�കർ� േഹാ�ി�ൽ ആൻഡ് റിസർ�് െസ�ർ

2075 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴയിൽ 2012 ൽ നിർ�ാണം ആരംഭി� സർ�ാർ ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
പ�കർ� േഹാ�ി�ൽ ആ�് റിസർ�് െസ�റിെ� നിർ�ാണ�ിെല അപാകത
സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയ വിവിധ ഏജൻസിക�െട കെ���കൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിർേ�ശ�ൾ പഠി�് റിേ�ാർ�് നൽകാൻ ഭരണ സമിതി ആെരയാണ്
�മതലെ���ിയി��െത�ം ആെരാെ�യാണ് ഇതിെല അംഗ�െള�ം ഇവർ
എ� തവണ േയാഗം േച�ക�ം �ലം സ�ർശി�ക�ം റിേ�ാർ�ിെല
വ�തകൾ പരിേശാധി�ക�ം െച�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഉ�തതല സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�െ��ിൽ ��ത വിശദാംശ�ൾ
െവളിെ���ാേമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) െക�ിട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ഇതിെ� �േയാജനം െപാ�ജന�ൾ�്
നൽ��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ?

തി�ര�ാടി ആ�ർേവദ ആ�പ�ി

2076 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിൽ കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

��നാട് മ�ല�ിെല ആേരാഗ�േക���െട േശാച�ാവ�

2077 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല ആേരാഗ� േക���െട േശാച�ാവ� പരിഹരി�വാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി ആേരാഗ� േക��ളിൽ ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര നിയമി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� ജീവന�ാർ�് ക�ാർേ�ഴ് �കൾ നിർ�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല സി. എ�് .സി. യിൽ �ീഫാബ്ആ�പ�ി�െട
(ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് ) നിർ�ാണം

2078 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േകാവിഡ് ��ാം തരംഗെ� േനരി��തിന് �േ�ാടിയായി ഒ�
നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ� ആേരാഗ� േക��ിൽ �ാപി�� �ീഫാബ്
ആ�പ�ി�െട (ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് ) നിർ�ാണം ഏത് ഏജൻസിയാണ്
നിർ�ഹി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�് ജി�യിൽ ഏേകാപനം വഹി��ത്
ആരാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല േമലടി സി.എ�് .സി യിൽ ��ത
ആ�പ�ി നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� കാര��ൾ ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

2079 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല േകാ�ാട് ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി���മായി ബ�െ�� ���ി�െട
നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

പിഴല ൈ�മറി െഹൽ�് െസ�റിെ� അപ്�േഡഷൻ

2080 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയർ�ിയ ൈവ�ിൻ
നിേയാജകമ�ല�ിെല കടമ�ടി �ാമപ�ായ�ിെല പിഴല ൈ�മറി
െഹൽ�് െസ�റിെ� അപ്�േഡഷനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

തി�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ഓേ�ാളജി വിഭാഗം

2081 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിയായി �ഖ�ാപി� തി�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ
ഓേ�ാളജി വിഭാഗം ആരംഭി��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�തിെ�
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിൽ ക�ാൻസർ േരാഗികൾ �മാതീതമായി വർ�ി� വ��
സാഹചര��ിൽ ഓേ�ാളജി വിഭാഗം ആരംഭി�ാനാകാെത അനി�ിതമായി
നീ�േപാ��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഓേ�ാളജി വിഭാഗ�ിെ� �വർ�നം ഉടെന ആരംഭി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�വാ��ഴ ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ഓേ�ാളജി വിഭാഗ�ിന് െക�ിടം

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

(എ) �വാ��ഴ ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല ഓേ�ാളജി വിഭാഗ�ിന് െക�ിടം
പണി��തിന് 2019-20 െല ബഡ്ജ�ിൽ �ക വകയി��ിയി�േ�ാ എ�ത്
വിശദാംശ�ൾ സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി യഥാസമയം നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ; കാലതാമസം ഉ�ായി�െ��ിൽ കാരണ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��േ�രി ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിന് ആം�ലൻസ്

2083 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ എം.എൽ.എ. �െട 2020-21 വർഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി മണ�ർ മ�ല�ിെല ��േ�രി ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിന്
ആം�ലൻസ് വാ��തിന് ഇ�പ�ി��് ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി
നൽകിയി�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2020 ആഗ�് മാസം ഭരണാ�മതിയാെയ�ി�ം ഇ�വെര ��ത ആം�ലൻസ്
വാ�ാൻ കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ്19 -െ� പ�ാ�ല�ിൽ ആം�ലൻസ് എ��ം േവഗം ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിെല നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

2084 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിൽ 45.5 േകാടി �പ വിനിേയാഗി�് നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ നട��തിന് �േ�ാടിയായി നിലവി�� പഴയ െക�ിട�ൾ
െപാളി�് മാ���മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല സർ�ാർ ആേരാഗ� �ാപന��െട അടി�ാന സൗകര�
വികസനം

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

(എ) അ�ല�ഴ മ�ല�ി�ൾെ�� െമഡി�ൽ േകാേളജ് ഉൾെ�െട�� വിവിധ
സർ�ാർ ആേരാഗ� �ാപന�ൾ�് അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി
കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് അ�വദി�െ�� �ക ഇനം, വർഷം എ�ിവ
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ; ഇവ�െട സർ�ാർ ഉ�ര�ക�െട േകാ�ി
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഓേരാ�ിെ��ം നിർ�ാണ �േരാഗതി ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;
എ�േ��് ഇത് �ർ�ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;
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(സി) നിർ�ാണം ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�തായ ���ികൾ ഏെത�ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ ; ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ി�ൾെ��� പി.എ�്.സി.കെള സി.എ�്.സി. കളാ�ി മാ�ൽ

2086 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഇേത വെര എ�
�ാഥമികാേരാഗ�േക��െള ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി
മാ�ിയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ഇനി എ� �ാഥമികാേരാഗ�േക��െള
��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ�ാ��്; അവ ഏെത�ാം എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല ആ�പ�ികൾ/െഹൽ�് െസ��കൾ എ�ിവ�െട
നവീകരണം

2087 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��വാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ ആ�പ�ികൾ/െഹൽ�്
െസ��കൾ എ�ിവ�െട നവീകരണ�ിന് ആേരാഗ� വ��് �േഖന നട��
പ�തികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാവ�ാട് താ��ാ�പ�ിയിൽ വ��് �േഖന നട�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

പാറ�ല മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ൾ�് ചികി�ാ ഉപകരണ�ൾ

2088 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറ�ല നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ ആേരാഗ� േക��ൾ�് ചികി�ാ
ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ��തിന് 2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിെല ആ�ി
വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ക വകയി��ിയിരി���ം േകരള
െമഡി�ൽ സർവിസസ് േകാർ�േറഷൻ �േഖന നട�ിലാ���മായ
പ�തി�െട തൽ�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�ൾെ���ി മ�ല�ിെല ഓേരാ ആേരാഗ�േക��ി�ം
െക.എം.എസ്.സി.എൽ �േഖന വിതരണം െച� ഉപകരണ��െട പ�ിക�ം ഒേരാ
ഉപകരണ�ി�ം െചലവഴി� �ക�ം �ാപനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എം.എസ്.സി.എൽ. �േഖന ലഭ�മാ�ിയ ക�േ�ഷൻ �കാര�ളള എ�ാ
ഉപകരണ��ം ��ത ആേരാഗ� േക��ൾ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ��ത
ക�േ�ഷെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ക�േ�ഷൻ �കാര�ളള ഏെതാെ�
ഉപകരണ�ളാണ് ഇനി�ം ലഭ�മാ�ാ�ളളത്; അവ എേ��് �ർ�മാ�ം
ലഭ�മാ�ാനാ�ം; വിശദമാ�ാേമാ?
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െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

2089 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ആരംഭി�� ഇ-െഹൽ�്
സംവിധാന�ിന് എ� �കയാണ് വിനിേയാഗി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ിൻകര മ�ല�ിെല ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിൽ ആണ് ഇ-െഹൽ�്
സംവിധാനം അ�വദി�െത�ം ഓേരാ ആ�പ�ി�ം വിനിേയാഗി� �ക
എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-െഹൽ�് സംവിധാനം എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

2090 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി താ��് െഹഡ്ക�ാർേ��് ആ�പ�ി, തി�വ�ർ ക��ണി�ി
െഹൽ�് െസ�ർ എ�ിവിട�ളിൽ എം.എൽ.എ. ഫ�് വിനിേയാഗി�്
ഒ��� ഇ-െഹൽ�് പ�തി എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി �ർ�ീകരി��േതാെട ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� സൗകര��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാറശാല മ�ല�ിെല വിവധ ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

2091 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറശാല മ�ല�ിെല വിവിധ സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ നിലവി��
അംഗീ�ത �ാഫ് പാേ�ൺ ആേരാഗ� േക��ൾ തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ; ��ത
ആേരാഗ� േക��ളിെല നിലവിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ അ�വദനീയമായ അംഗബല�ി�ം താെഴ ജീവന�ാ��
ആേരാഗ�േക��ൾ ഉേ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെതാെ�യാണ്; ഈ ആേരാഗ�
േക��ളിൽ ഒഴി�� ത�ികകളിേല�ാവശ�മായ ജീവന�ാെര
നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െവ�റട സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിെല �ാഫ് പാേ�ൺ പരി�രി��തി��
െ�ാേ�ാസലിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ��ത
െ�ാേ�ാസലിെല നിർേ�ശ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

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

2092 �ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) തി�വ� താ��് ആ�പ�ിയിൽ ജി�ാ �ാരംഭ ഇടെപടൽ േക�ം (ഡി�ി�്
ഏർലി ഇ�ർെവൻഷൻ െസ�ർ) ആരംഭി��തിനായി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജി�ാ �ാരംഭ ഇടെപടൽ േക��ിെ� നിർ�ാണ ���ി
നട�ാ��തി�� നിർവഹണ ഏജൻസി ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

മാരക രാസവ��ൾ േചർ� മ��ം വി�ന നട��ത്

2093 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കർ�ാടക അതിർ�ി പ�ി�� കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ വ�ാപകമായ േതാതിൽ
അേമാണിയ ഉൾെ�െട�� മാരക രാസവ��ൾ േചർ� മ��ം യേഥ�ം
വി�ന നട��ത് തടയാ�ം ഇവ പിടിെ���ാ�ം നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ?

ഭ���ര� വിഭാഗ�ിെല ഒഴി�കൾ

2094 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ വിഭാഗ�ിൽ ഒഴി�ക�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഒഴി� കിട�� ത�ികകൾ എ�െയ�് ജി� തിരി�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓണവിപണിയിൽ പതിവായി നട�ാ��ായി�� പരിേശാധന മതിയായ
�ാഫിെ� �റവ് കാരണം ഇ�വണ മി�ജി�കളി�ം ഫല�ദമായി�ാെയ�
വാർ� വ�താപരമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� വർഷം േറഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം െച� ഓണ�ി�ിൽ
ഉ�ായി�� പ�ടം, ശർ�ര എ�ിവ ഭ��േയാഗ�മെ��് ഭ��
�ര�ാവിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ �ടർനടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� �ാപന�ളിെല അ�ബാധ നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

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

(എ) ആേരാഗ� �ാപന�ളിെല അ�ബാധ നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ�ായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

േകരള�ിൽ െഡൻവ് 2 ൈവറസ്

2096 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െഡ�ി പനി�െട ��തൽ അപകടകാരിയായ െഡൻവ് 2 ൈവറസ് വകേഭദം
േകരള�ിൽ കെ��ക��ാേയാ;
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(ബി) സാധാരണ ഉ�ാ��തിേന�ാൾ ക�� ആേരാഗ� ���ൾ�് വഴിവ�ാ��
ൈവറസ് വകേഭദം ആയതിനാൽ അതീവജാ�ത അനിവാര�മാെണ�് േക�
ആേരാഗ� മ�ാലയം അറിയി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�് േക� ആേരാഗ� മ�ാലയം നൽകിയി��
നിർേ�ശ�ൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

ജീവിതൈശലി േരാഗ�ിനി�് സംവിധാനം

2097 �ീ സി എ�് ���
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജീവിതൈശലി അ�ഖ�ൾ ��ി�� അപായ�ിെ� വ�ാ�ി േകാവിഡ്
കാല�് �റ�കാ�െ��തിനാൽ സം�ാന�് അവ നിയ�ി�ാ��
�വർ�ന�ൾ ��തൽ ഊർജിതെ���േമാ;

(ബി) വാർഷിക ആേരാഗ� പരിേശാധന�െട ആവശ�കത േബാധ�െ����തി��
�ചരണം നട�ാ�ം വീ�ിെല�ി വേയാജന��െട വിവരാേന�ഷണം
നട�ാ�ം പ�തി ത�ാറാ��േ�ാ;

(സി) ��ംബേ�മ േക��െള െവൽെനസ് െസ��കളായി ഉയർ�ി ജീവിതൈശലി
േരാഗ�ിനി�് സംവിധാനം ശ�ിെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
അറിയി�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് െമഡി�ൽ േകാേളജ്

2098 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല കിട�ി ചികി��ം
േകാേളജ് അഡ് മിഷ�ം ഈ വർഷം തെ� ആരംഭി�ാൻ നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ജി��െട ആേരാഗ� േമഖലയിെല പിേ�ാ�ാവ� പരിഗണി�് െമഡി�ൽ
േകാേളജിെ� �വർ�നം �ർ�േതാതിൽ ആരംഭി�ാൻ നടപടികൾ
ഉ�ാ�േമാ?

ക�ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഫാം -ഡി േകാഴ് സ്.

2099 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഏെ���തി�േശഷം ക�ർ ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ
നിർ�ലാ�ിയ ഫാം. ഡി. േകാഴ് സ് �നരാരംഭി��തിനായി എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസ��ി�ൽ സയൻസസ്, ക�രിൽ ഫാർമസ��ി�ൽ
െകമി�ിയി�ം ഫാർമസി �ാ�ീസി�ം ബി�ദാന�രബി�ദം �ട�ാ��
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നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�യം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല മാലിന�ം അനധി�തമായി നിേ�പി�വർെ�തിെര
നടപടി

2100 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�യം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല മാലിന�ം ആ�വ െച�മനാട് പ�ായ�്
�േദശ�് അനധി�തമായി നിേ�പി�വർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് ആേരാഗ� വ��് മ�ി നൽകിയ നിേവദനം
[ന�ർ .374/21/VIP /Min(H,W&CD) �ടർ നടപടി സ�ീകരി�ാൻ 16/07/2021 ന്
െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ  ഡയറ�ർ�് ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഇതിേ�ൽ
െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ഡയറ�ർ എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�യം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല മാലിന��ൾ നീ�ം െച��തിന് അ�മതി
വാ�ിയി�� ഏജൻസികൾ അനധി�തമായി ജനവാസേക��ളിൽ മാലിന�ം
നിേ�പി��ിെ��് ഉറ�വ��ാൻ െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം

2101 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വൻ െമഡി�ൽ േകാേള�കെള�ം എയിംസ്
നിലവാര�ിേല�യർ�ി �തീയ തല�ിൽ അതിവിദ� ചികി�
ലഭ�മാ��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കിഫ്ബി സഹായേ�ാെട െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട അടി�ാന
സൗകര�വികസന�ിനായി �വർ�നം നട�വ��േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ�
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട േസവന നിലവാരം ഉയർ��തിനായി ഔ�്േപഷ��്
േസവന�ൾ േരാഗീ സൗ�ദമാ�ി �പാ�രെ���ാ�� പ�തി
�ാവർ�ികമായി�േ�ാ;

(ഡി) േരാഗ നിർണയ�ി�ം പരിേശാധന�ം ചികി��ം ആവശ�മായ
�തേനാപകരണ�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം അവ ൈകകാര�ം െച��തിന്
േയാഗ�ത��വെര നിയമി��തി�ം നടപടിെയ��വ��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് െമഡി�ൽ േകാേളജ്

2102 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് െമഡി�ൽ േകാേളജ് േകാവിഡ് ആ�പ�ിയായി
�വർ�ി�ാൻ �ട�ിയത് എ�ാെണ�ം ഇതിനകം എ� േകാവിഡ്
േരാഗികെള ചികി�ി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് ബാധി�് ഇവിെട �േവശി�െ�� എ� േരാഗികൾ
മരണെ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) യഥാസമയം മതിയായ ചികി� ലഭി�ാ�താേണാ മരണകാരണെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ നിലവിൽ എ� േകാവിഡ് േരാഗിക�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ആ�പ�ി അട�ിടാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി��
കാരണെമ�ാെണ�ം എ� ദിവസേ��ാണ് അട�ി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ആ�പ�ി വീ�ം �റ�േ�ാൾ െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� എ�ാ ഒ.പി.
വിഭാഗ��ം �റ�് �വർ�ി��തി�� സംവിധാനം സ�മാ�േമാ;
എ�ിൽ എേ�ാഴാണ് ഇത് �ാവർ�ികമാ�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മേ�രിയിെല ആ�പ�ികൾ

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

(എ) മേ�രി െമഡി�ൽ േകാേളജ് ഇേ�ാൾ �വർ�ി�� �ല� മതിയായ
�തിയ െക�ിട�ൾ നിർ�ി�ാ�� �മി ഇ�ാ�തിനാൽ െമഡി�ൽ േകാേളജ്
സൗകര� �ദമായ മെ�ാ� �ലേ��് മാ�ി �ാപി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മേ�രിയിൽ �തിയ ജനറൽ ആ�പ�ി �ാപി��തി�് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 2017 ൽ പതിനാല് േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി� മേ�രിയിെല സർ�ാർ
ന�ിംഗ് േകാേളജിെ� െക�ിട നിർ�ാണം െട�ർ െച�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െട�ർ െച� പണി �ർ�ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജ്

2104 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ െെട�് 1 , െെട�് 2 �ാഫ് ക�ാേ��് നിർ�ാണം
ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ടി േകാേളജിെല േപവാർഡ് നിർ�ാണ�ിെ� ര�ാം ഘ� പ�തികൾ
നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ആയതിെ� ര�ാം ഘ� �ർ�ീകരണ�ിനായി അടിയ�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ര� ബാ�കൾ

2105 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ര�ബാ�കൾ ��്സ് ആൻഡ്
േകാെ��ി�് �ൾസ് �കാരമാേണാ �വർ�ി��ത്;

(ബി) ��ത ച� �കാരം ര�ബാ�ിന് ൈലസൻസ് ലഭി��തി�ം
�വർ�ി��തി�ം �ഡ്  ബാ�് െട�ീഷ�ൻ, െട�ി�ൽ അസി��് , െട�ി�ൽ
��ർൈവസർ എ�ീ ത�ികകൾ അനിവാര�മേ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�ൽ േകാെള�കളിെല ര� ബാ�കളിൽ െട�ി�ൽ അസി��് ,
െട�ി�ൽ ��ർൈവസർ എ�ീ ത�ികകൾ നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതി�
സമാനമായ ഏത് ത�ികകളാണ് ��ത ലാ�കളി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

�ദയ ശ��ിയ ഉപകരണ�ൾ നൽ��ത് നിർ�ിവ� നടപടി

2106 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ െ��് ഉൾെ�െട�� �ദയ ശ��ിയ
ഉപകരണ�ൾ നൽ��ത് വിതരണ�ാർ നിർ�ിവ�ത് �ലം ശ��ിയകൾ
�ട�ിയി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�ത് വ��മാ�ാേമാ; ഏെതാെ�
വിതരണ ക�നികൾ�് എ� �ക വീതമാണ് സർ�ാർ നൽകാ��െത�
വർഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പണം നൽകാ�തിെന �ടർ�് ഏെത�ാം ഉപകരണ��െട വിതരണം
നില�ി�െ��് െവളിെ���േമാ?

മാ�ർ െത�ില�ടവിൽ ആ�പ�ി.

2107 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാ�ർ െത�ില�ടവിൽ ക�ാൻസർ െസ�ർ �ാപി��തിനായി സർ�ാരിന്
സൗജന�മായി ൈകമാറി�ി�ിയ �ല�ം െക�ിട�ം ഉപേയാഗെ���ാൻ
സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപനം �ന��രി��തിന് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്
ലഭ�മാ�ിയ ഒ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി �ക ഉപേയാഗെ����തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; �ാപനം െമഡി�ൽ േകാേളജിന്
കീഴിലായിരിെ� ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ �േഖന വികസന
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�വർ�ന�ൾ�് �ക അ�വദി��ത് �ാേയാഗിക തല�ിൽ
�യാസ���ാ�െമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ാപന�ിെ� �ന��ാരണ�ിന് 5 േകാടി �പ ആവശ�മായി വ�െമ�
നിർേ�ശം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ബാ�ി �ക �ടി അ�വദി�്
നിലവി�� സംവിധാനം ഉപേയാഗെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര�ാ�പ�ികളിൽ കരൾമാ� ശ��ിയ�് ആവശ�മായ പണം

2108 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കരൾ മാ� ശ��ിയ സം�ാനെ� സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ
നട�ിവ��േ�ാ;

(ബി) കരൾ േരാഗികൾ�് സ�കാര�ാ�പ�ികളിൽ കരൾമാ� ശ��ിയ�്ആവശ�മായ
പണം കെ���തിനായി െപാ��വർ�കർ�ം സ���വർ�കർ�ം
െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം പിരിെവ���ി വ��ത് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(സി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ കരൾമാ� ശ��ിയ ആരംഭി�� പ�ം
പാവെ��വ�െട കരൾമാ� ശ��ിയ�ായി ഇ�കാരം പിരിെവ�േ��ി
വ��ത് ഒഴിവാ�ാൻ കഴിയിേ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ കരൾമാ� ശ��ിയ ആരംഭി���മായി
ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം നൽകാേമാ?

മേ�രി െമഡി�ൽ േകാേളജ്

2109 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�രി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ��ർ െ�ഷ�ലി�ി േ�ാ�്
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജി� േവ�ി ഏഴ്  ഏ�ർ �മി ഏെ����തി�� നടപടിക�െട
നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ; അടിയ�രമായി ഏെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) മേ�രി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ െപാ�മരാമ� വ��് നടേ�� ���ികൾ
ആരംഭി�ാെത�ം �ർ�ീകരി�ാെത�മിരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ എ�് �ർ�ികരി�ം; ആരംഭി�ാ� ���ികൾ എ�് �ട�ം;
വിശദീകരി�ാേമാ? ;

(ഡി) ��ത േകാേളജിനാവശ�മായ ത�ികളിൽ �ിര നിയമനം നട�ി െമഡി�ൽ
േകാേളജിന് �ാഫ് പാേ�ൺ അ�വദി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിൽ �തിയ ത�ികകൾ

2110 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� വ��ിൽ �തിയ ത�ികകൾ ��ി��തിന്
17.02.2021 െല മ�ിസഭാ േയാഗം തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ത�ികകൾ എ�െയ�ം ഏെത�ാെമ�ം ഇനം തിരി�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത തീ�മാന�ി�േമൽ നാളി�വെര ��ി� ത�ികകൾ ഇനം തിരി�്
െവളിെ���േമാ; അവയിൽ ഓേരാ�ി�ം നാളി�വെര എ� നിയമനം
നൽകിയി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ?

െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�ി�� അേപ�കൾ.

2111 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ റി ഇേ��്െമ�് അേപ�കൾ ആേരാഗ� വ��ിൽ ലഭ�മാ��
തീയതി അടി�ാനമാ�ി സീനിേയാറി�ി �കാരം സമയബ�ിതമായി തീർ�്
ക�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�ിന് അതാ� വ��കളിൽ ഏർെ���ിയിരി��
നി�ിത �ക പരിധി ഉയർ�ാൻ നിലവിെല സാഹചര�ം പരിഗണി�് സർ�ാർ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െമഡി�ൽ റി ഇേ��്െമ�ിന് അതാ� വ��കളിൽ നി�യി�ിരി�� �ക
പരിധി കഴി�ാൽ അതാ� വ��കളിൽനി�ം ആേരാഗ�വ��ിേല�ം
അവിെടനി�ം വീ�ം മാ�വ��കളിേല�ം പിെ� െസ�േ�റിയ�് ഫിനാൻസ്
വ��ിേല�ം തിരി�് വീ�ം മാ�വ��ിേല�ം അയ�ക വഴി വർഷ��െട
കാലതാമസം ഉേദ�ാഗ�ർ�് േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; െമഡി�ൽ റി
ഇേ��്െമ�ി�് ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഏർെ���േമാ?

ആേരാഗ�രംഗെ� കാര��മമായ �വർ�ന�ൾ

2112 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�രംഗെ� കാര��മമായ �വർ�ന�ൾ�് അനിവാര�മായ
എൻ.എ�്.എം. ജീവന�ാെര നിലനിർ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ എൻ .എ�് .എം ജീവന�ാർ�് നട�ിലാ�ിയ
തര�ി�ളള എ�്. ആർ േപാളിസി േകരള�ി�ം നട�ിലാ�ാ�ളള നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട േവതനം

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

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ഓേരാ വിഭാഗ�ിെല�ം താൽ�ാലിക
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ജീവന�ാർ�് സർ�ാർ നി�യി�ി�� േവതനം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;
സർ�ാർ നി�യി� േവതനംതെ� ഇവർ�് ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ�്
വ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല കരാർ ജീവന�ാർ

2114 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ േഹാ�ി�ൽ െഡവലപ്െമ�്
െസാൈസ�ി�െട കീഴിൽ ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� ജീവന�ാർ ഏെതാെ�
ത�ികകളിൽ എ� വർഷമായി കരാർ വ�വ�യിൽ േജാലിെച��െ��ം
ഓേരാ���െട�ം ശ�ളം എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േജാലിെച��വരിൽ എ� ജീവന�ാർ�് േകാവിഡ് ഡ��ി�മായി
ബ�െ��് �േത�ക അലവൻസ് അ�വദി� നൽകിയി��്; ഏെതാെ�
വിഭാഗ�ിൽ േജാലിെച��വർ�ാണ് ഇ�കാരം അലവൻസ് നൽകിയെത�്
അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� രംഗെ� താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ�് �േത�ക അലവൻസ്

2115 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നി�, �ളയം, േകാവിഡ് എ�ീ �ർഘട കാല�ളിൽ ജീവൻ പണയെ���ി
ആേരാഗ� രംഗ�് േസവനമ��ി� താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ�് എെ��ി�ം
�േത�ക അലവൻസ് സർ�ാർ നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ നൽകാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അസി��് സർജൻ/കാഷ�ാലി�ി െമഡി�ൽ ഓഫീസർ ത�ിക

2116 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിൽ അസി��് സർജൻമാ�െട �ിരം ത�ിക
എ�െയ�ം ഈ ത�ികകളിൽ നിലവിൽ േജാലി െച��വർ എ�െയ�ം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ടി ത�ികകളിൽ കരാർ നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
എവിെടെയാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) 17.02.2021 െല മ�ിസഭാ േയാഗ തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ അസി��്
സർജൻമാ�െട എ� ത�ികകൾ ��ി�െവ�് അറിയി�േമാ; ഇെ��ിൽ
നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) അസി��് സർജൻ/കാഷ�ാലി�ി െമഡി�ൽ ഓഫീസർ റാ�് ലി�ിൽനി� എ�
േപെര അൈഡ�സ് െചയ് തി��് ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഇൻഷ�റൻസ് െ�യിം കഴി�� �ക �ടി െമഡി�ൽ റീ ഇ�ഴ് സ് െമ�ായി
ലഭി��തിന് നടപടി.
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2117 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ നി�യി�ിരി�� സ�കാര� പാനൽ ആ�പ�ികളിൽ
നി�ിത �ക�് െമഡി�ൽ ഇൻ�റൻസ് ഉ� സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�േരാ
അവ�െട നിയമാ��ത ആ�ിതേരാ ചികി� നട�േ�ാൾ
ആ�പ�ിയിൽനി�് ഒറിജിനൽ ബിൽ ബ�െ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി�്
അയ�െകാ���െ��ി�ം ഇൻഷ�റൻസ് �ക കഴി�് ബാ�ി വ�� �ക
ആേരാഗ�വ��ിൽ െ�യിം െച��തി�് ഒറിജിനൽ ബി�ിെ� ഡ��ിേ��്
േകാ�ി സർ�ിൈഫ െച�ാണ് സ�കാര� ആ�പ�ികൾ നൽകി
വ��െത�തിനാൽ ഭാഗിക �ക�� െമഡി�ൽ റി-ഇേ��്െമ�് െ�യിം
ബി�കൾ ആേരാഗ� വ��് നിരസി� വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ികൾ ഒർജിനൽ ബിൽ നൽകാ�ത് കാരണം
നിരവധിേപർ�് െമാ�ം െചലവായ �ക�െട ഇൻഷ�റൻസ് �ക കഴി��
ബാ�ി �ക ലഭി�ാതിരി��ത് പരിഹരി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ�് െചലവാ�� �ക�െട
ബി�കൾ ഓൺൈലൻ ആയി ആേരാഗ� വ��ിേല�് ലഭ�മാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിൽ ആ�ിതനിയമന�ിനായി സമർ�ി�ി�� അേപ�

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

(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ ആ�ിതനിയമന�ിനായി �ീമതി റീ� േറായ് (മ�ളി
ഹൗസ്, വത�ര, ആ��ർ) എ�യാൾ സമർ�ി�ി�� അേപ�യിേ�ൽ
എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ടിയാ�െട അേപ� പരിഗണി�് നിയമനം നൽ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�േക��ളിെല �ാ�ക�െട നിയമനം

2119 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ജനാേരാഗ�ം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി �ാഥമിക
ആേരാഗ�േക�ം, സ�ഹ� ആേരാഗ�േക�ം, താ��് ആ�പ�ി എ�ിവയിൽ
േഡാ�ർമാർ, ന�്, പാരാെമഡി�ൽ �ാഫ് എ�ിവ�െട േസവന�ൾ
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ��ത ആേരാഗ� േക��ൾ�് ഏെത�ാം ത�ികയി�� െമഡി�ൽ
ടീം അംഗ�െളയാണ് നൽകിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� േക���െട പദവി മാ��തിേനാെടാ�ം ആവശ�മായ ത�ികക�ം
��ി�ാ�േ�ാ; എ�ിൽ കഴി� അ�് വർഷ�ി��ിൽ സാ�ഹ�
ആേരാഗ�േക�ം, ��ംബാേരാഗ�േക�ം, എ�ിവയായി ഉയർ�ിയ
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ആേരാഗ�േക��ൾ�ായി േഡാ�ർ, ന�്സ്, പാരാെമഡി�ൽ എ�ീ
വിഭാഗ�ളിൽ എ� ത�ികകൾ ��ി�െവ�ം പി.എസ്.സി. വഴി എ�
നിയമനം നട�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല ഫാർമസി�് േ�ഡ് II ത�ിക

2120 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിൽ ഫാർമസി�് േ�ഡ് II ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കളാണ്
നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ദിവസേവതന, േകാൺ�ാ�് അടി�ാന�ിൽ എ� ജീവന�ാരാണ് ��ത
ത�ികയിൽ േജാലി േനാ�ി വ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ േജാലി േനാ��വ�േട�ൾെ�െട ��ത ത�ികയിെല ��വൻ
ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
വ��മാ�േമാ?

േഹാമിേയാ�തി വ��ിെല ഫാർമസി�് േ�ഡ് II റാ�് ലി�്

2121 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഹാമിേയാ�തി വ��ിൽ ഫാർമസി�് േ�ഡ് II റാ�് ലി�് നിലവി��
ജി�കളിൽ, റിേ�ാർ�് െച�� ഒഴി�കൾ ��വനാ�ം എൻ.സി.എ. ഒഴി�കളായി
പരിഗണി�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇ�ര�ിൽ സംഭവി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജി�കളിൽ റിേ�ാർ�് െച� ഒഴി�കൾ ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയം നിലനിൽ�� ജി�കളിൽ റാ�് ലി�ി��
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നിയമനം ലഭി��തിന് തട�ം േനരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ റാ�് ലി�ി�� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നിയമനം ലഭി��തിനായി
��ത വിഷയം പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ;
വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല േഡാ�ർമാർ ഉൾെ�െട�� ആേരാഗ��വർ�ക�െട കണ�്

2122 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2011-16 കാലഘ��ിൽ വയനാട് ജി�യിൽ േഡാ�ർമാർ ഉൾെ�െട എ�
ആേരാഗ��വർ�കെര നിയമി� എ�് വ��മാ�ാേമാ; ത�ികകൾ തിരി��
കണ�് നൽകാേമാ;

(ബി) 2016-2021 ആഗ�് 31 വെര വയനാട് ജി�യിൽ േഡാ�ർമാർ ഉൾെ�െട എ�
ആേരാഗ��വർ�കെര നിയമി� എ�് വ��മാ�ാേമാ; ത�ികകൾ തിരി��
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കണ�് നൽകാേമാ ?

�നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ് II ത�ിക

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

(എ) 2017-ൽ െ�ഷ�ൽ �ൾ നിലവിൽ വ�േ�ാൾ �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ
േ�ഡ് II ത�ികക�് �സ് � േയാഗ�തയിൽ നി�് സയൻസ് ഇതര വിഷയ�ൾ
പഠി�വെര ഒഴിവാ�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ�കർ േ�ഡ് II ത�ികയിൽ 12.01.2021-ന് പി.എസ്.സി.
നട�ിയ പരീ�യിൽ �സ് � തല�ിൽ സയൻസ് ഇതര വിഷയ�ൾ പഠി�
ഉേദ�ാഗാർ�ികെള�ടി ഉൾെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യിൽ എൽ. ഡി ൈട�ി�ിെ� ഒഴി�കൾ

2124 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിൽ ആേരാഗ� വ��ി� കീഴിൽ എൽ. ഡി ൈട�ി�് ത�ികയിൽ
നിലവി�� ഒഴി�കൾ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ ദിവസേവതന, േകാൺ�ാ�് അടി�ാന�ി��വ�െട
എ�ം അറിയി�ാേമാ; ഈ ത�ികകൾ പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േകാവിഡ് പ�ാതല�ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �വർ�നം

2125 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ �വർ�നം ആരംഭി��തി� �േ�ാടിയായി
ഏെതാെ� വ��ക�മായി സഹകരി�ാണ് േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ
ഏേകാ�ി�വാൻ ഉേ�ശി��ത് എ�ത് അറിയി�േമാ?

മാനസികാേരാഗ� നയം

2126 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാനസിക ൈവകല���വ�െട എ�ം േദശീയ ശരാശരി�മായി താരതമ�ം
െച�േ�ാൾ േകരള�ിെ� നിര�് എ�യാെണ�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ �പം നൽകി അംഗീകരി� മാനസികാേരാഗ� നയ�ിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ികളി�ം �വാ�ളി��� മാനസികൈവകല�ം, ലഹരി വ���െട
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ഉപേയാഗം, ആ�ഹത�കൾ �തലായവ �ടിവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത്
സംബ�ി�് ലഭി� കണ�കൾ അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാലയ�ൾ �റ�� സാഹചര��ിൽ വിദ�ാർ�ികളിൽ
മാനസികൈവകല���വെര കെ��ി ആവശ�മായ �ൻക�ത�ം ചികി��ം
നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(ഇ) സമ� മാനസികാേരാഗ� പ�തിയി�െട�ം "ആശ�ാസം" വിഷാദേരാഗ
മാേനജ് െമ�ിേ��ം ഭാഗമായി എെ�ാ� �വർ�ന�ളാണ്
നട�വ��െത�ം ��തായി എെ�ാെ� �വർ�ന�ൾ�ാണ് �പം
നൽ��െത��� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ിനി�ൽ എ�ാ�ിഷ് െമ�് ആ�്

2127 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ിനി�ൽ എ�ാ�ിഷ് െമ�് ആ�് അ�സരി�് എ�ാ സർ�ാർ സ�കാര�
ആ�പ�ിക�െട�ം ലാ�ക�െട�ം രജിേ�ഷൻ �ർ�ിയായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അഴീേ�ാട് മ�ല�ിെല കിട�് േരാഗികൾ

2128 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ അ�് പ�ായ�കളി�ം ര�് േകാർ�േറഷൻ
േസാ�കളി�മായി എ� കിട� േരാഗികൾ ഉ�് എ�് തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ത�� വാ�ി�കൾ

2129 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ത�� േകാവിഡ് വാ�ി�കൾ വ��ികൾ�് ന��തിന് �ത�മായ
മാനദ�മി�ാ�തിനാൽ വിേദശ�് നി�് നാ�ിെല�ിയവർ�് വീ�ം
െതാഴിലിനായി അതത് വിേദശ രാജ��ളിേല�് തിരിെക േപാകാൻ കഴിയാ�
സാഹചര���ായത് ��യിൽ െ��ി�േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാെമ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ� േകഡർ

2130 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ െപാ�ജനാേരാഗ� േകഡർ നട�ാ�ാ�� തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ െപാ�ജനാേരാഗ� ഡയറ�േറ�് സം�ാനതല�ി�ം
ജി�ാതല�ി�ം നട�ാ�ാൻ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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ഡയാലിസിസ് സൗകര��ൾ വി�ലീകരി�വാൻ നടപടി

2131 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �� േരാഗബാധിത�െട എ��ി��ാ�� വർധന
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��േരാഗികൾ �േത�കമായി അ�ഭവി�് വ�� മാനസിക�ം ശാരീരിക�ം
സാ��ിക�മായ �യാസ�ൾ പരിഗണി�് ഡയാലിസിസ് ഉൾെ�െട��
സൗകര��ൾ വർ�ി�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��േരാഗ സാ��ത �ൻ��ി��് പരിഹാരമാർ��ൾ സ�ീകരി��തിനായി
��േരാഗ നിർ�യ സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പരമാവധി ��േരാഗികൾ�് സൗജന� ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം
ഉറ�വ���തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, സ�� സംഘടനകൾ
എ�ിവ�മായി സഹകരി�് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് ബാധി� ആേരാഗ� �വർ�കർ

2132 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളി�വെര എ� ആേരാഗ��വർ�കർ�് േകാവിഡ്
ബാധി�ി�െ��തിെ� കണ�് ത�ിക�ം ജി��ം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

2133 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�ായി
സം�ാന സർ�ാർ വിവിധ വ��കൾ വഴി എ� �ക ഇ�വെര
െചലവാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; നട�് സാ��ിക വർഷ�ിൽ
െചലവഴി�െകാ�ിരി�� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�ായി
േക�സർ�ാർ എ� �ക ഇ�വെര സം�ാന�ിന് നൽകിയി��്;
വ��മാ�ാേമാ; നട�് സാ��ിക വർഷ�ിൽ െചലവഴി�െകാ�ിരി��
��ത �ക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ ;

(സി) േമ�റ�� ര�് സാ��ിക വർഷ�ളിലായി േക�സർ�ാർ നൽകിയ �ക
ഏെത�ാം �വർ�ന�ൾ�ാണ് െചലവഴി���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് വാക് സി�ക�െട �ണനിലവാരം
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2134 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ നൽകിയ േകാവിഡ് വാക് സി�ക�െട �ണനിലവാരം
െക.എം.എസ്.സി. പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ��ൾ�ായി െക.എം.എസ്.സി. െചലവാ�ിയ �ക

2135 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ��ൾ�ായി 2020-21, 2021-22 എ�ീ സാ��ിക
വർഷ�ളിൽ െക.എം.എസ്.സി. (േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ്  േകാർ�േറഷൻ )
െചലവഴി� �ക എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ െടൻഡർ വിളി�ാെത എ� �ക�� േകാൺ�ാ�കളാണ്
നൽകിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� ഓഡി�് നട�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�� സംഘടനകൾ നൽകിയി�ളള സി.എസ്.ആർ. ഫ�കൾ ഉപേയാഗി�്
േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ��ൾ�ായി െക.എം.എസ്.സി. എ� �ക
െചലവഴി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

��പറ�് താ��് ആ�പ�ിയിെല ഓ�ിജൻ �ാ�ിെ� നിർ�ാണം

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

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി അ�വദി�
ഓ�ിജൻ �ാ�ിെ� നിർ�ാണം സമയ ബ�ിതമായി �ർ�ിയാകാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇത് പരിഹരി�വാൻ സ�ീകരി�് വ��
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��പറ�് നിേയാജകമ�ല�ിെല ��പറ�് താ��് ആ�പ�ിയിൽ
അ�വദി� ഓ�ിജൻ �ാ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓ�ിജൻ �ാ�ിെ� നിർ�ാണം എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് മരണം

2137 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് �ല�ളള മരണ�ിെ� കണ�കൾ �റ�
കാണി��താ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ�
കാണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് മരണ��ിക ���� നടപടി

2138 �ീ പി സി വി�നാഥ്
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�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മരണ��ിക സമ�മായി പരി�രി��തിന് സം�ാനം നിലവി��
മാർ�േരഖ ���ിയി�േ�ാ; േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട ലി�് ���ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് മരണ��ികയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയ എ�ായിര�ിേലെറ മരണ�ൾ
�ടി ഔേദ�ാഗിക പ�ികയിൽ ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട ആ�ിതർ�് ന�പരിഹാര�ിന്
അേപ�ി�ാൻ എെ�ാെ� �മീകരണ�ളാണ് ഒ��ിയിരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േരാഗിയായിരിെ� ആ�ഹത� െച�വേര�ം േപാസി�ീവായി ��ത്
ദിവസ�ി�ളളിൽ മരണെ��വെര�ം േകാവിഡ് മരണ��ികയിൽ
ഉൾെ���ണെമ� േക� നിർേ�ശം പാലി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവാ�ിൻ സ�ീകരി�വർ�് വിേദശയാ��് േനരി�� ��ി��കൾ

2139 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവാ�ിൻ സ�ീകരി�വർ�് വിേദശ�് േപാ��തിന് തട�ം േനരി�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത ��ം പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് െനഗ�ീവായി 30 ദിവസ�ി��ിൽ സംഭവി� മരണ�ൾ

2140 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക�സർ�ാരിെ� �തിയ മാർഗനിർേദശമ�സരി�് േകാവിഡ് െനഗ�ീവായി 30
ദിവസ�ി��ിൽ സംഭവി� മരണ��െട കണ�കൾ ആേരാഗ�വ��ിെ�
ൈകവശ�െ��ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് വാ�ിൻ സ�ീകരി� േശഷ�� മരണം

2141 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് വാ�ിൻ എ��തി� േശഷ�ം േരാഗം ബാധി�് ഇത് വെര എ�േപർ
മരണെ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം മരണെ���തിെന �റി�് സർ�ാർ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?
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സം�ാന�് േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വർ�� ന�പരിഹാരം

2142 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ്-19 ബാധി�് എ� ദിവസ�ൾ��ിൽ ��ത അ�ഖ�ിെ�
അന�ര ഫലം �ലം മരണെ��വെരയാണ് േകാവിഡ് മരണ പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് �ലം മരണെ��ക�ം എ�ാൽ േകാവിഡ് മരണ പ�ികയിൽ
ഉൾെ��ി�മി�ാ� േകാവിഡ് മരണ േക�കെള ��ത പ�ികയിൽ
ഉൾെ����തിന് േവ� നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ര�േഡാസ് വാ�ിൻ സ�ീകരി�ി�ം േകാവിഡ് േരാഗം വ�വ�െട കണ�്

2143 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് വാക് സിൻ ര� േഡാ�ം സ�ീകരി� എ� േപർ�് വാക് സിൻ
എ��തിന് േശഷ�ം േകാവിഡ് േരാഗം ഉ�ായി�െ��ളള ജി� തിരി��
കണ�കൾ ന�ാേമാ?

േകാവിഡ് ചികി��് സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ സർ�ാർ സഹായം

2144 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധിത�െട ചികി��ായി സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ എെ��ാം
സൗകര��ളാണ് സർ�ാർ ഒ��ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ി�് ഒ� േരാഗി�െട ചികി��ായി പരമാവധി എ� �ക
വെരയാണ് സർ�ാരിന് നൽകാൻ കഴി�ക എ�് വിശദമാ�േമാ?

േകാവിഡാന�ര ചികി�

2145 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡാന�ര ചികി�കളിൽ ഓേരാ ഇന�ിേല�ം ചികി��ം െട�കൾ�ം
അ�ബ� േസവന�ൾ�ം സർ�ാർ നി�യി�ി�� നിര�് എ�യാണ്;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

ഔേദ�ാഗിക പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� േകാവിഡ് മരണ�ൾ

2146 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� എ� േകാവിഡ് മരണ�ൾ
നിലവിൽ ഉ�്; ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ?
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ബി. എസ്.എൽ 3 ലാ�കൾ

2147 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബി.എസ്.എൽ. ��് ലാ�കൾ സം�ാന�് സമയബ�ിതമായി
സ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിനാലാണ് ഇ�വണ�ം നി�
െെവറസ് പരിേശാധന�് അന�സം�ാന ലാ�കെള ആ�യിേ��ി
വ�െത�ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ; എ�ിൽ അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട
സ�മാേ��ിയി�� ലാബ് സൗകര�ം ഒ���തിൽ വീ���ായതിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് െെമേ�ാബേയാളജി ലാബി�ം തി�വന��രം െെലഫ് സയൻസ്
പാർ�ി�ം അ�വദി� ഈ സംവിധാന�ിെ� നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�േമാ; പരിേശാധനാ സംവിധാനം എേ�ാൾ സ�മാ�ാൻ
കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

േതാ��ലിെല അഡ�ാൻസ്ഡ് ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���്

2148 �ീ വി േജായി
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� �േത�ക പ�തിയായ േതാ��ലിെല അഡ�ാൻസ്ഡ് ൈവേറാളജി
ഇൻ�ി���ിെ� (ഐ.എ.വി.) �വർ�നം നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ലാബ് നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ഐ.സി.എം.ആർ.െ� മാർ� നിർേ�ശ�ൾ
നിലവി�േ�ാ; ഇത�സരി�ാേണാ ലാബ് നിർ�ാണം �േരാഗമി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ലാബ് �ർ�ിയാ��തി�െട എെ��ാം പരിേശാധനാപഠന
സംവിധാന�ളാണ് സ�മാ�ക; വിശദമാ�ാേമാ?

നാദാ�രം ൈപ�ാ�് അംഗൻവാടി െക�ിട നിർ�ാണം

2149 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല നാദാ�രം �ാമപ�ായ�ിൽ ൈപ�ാ�്
അംഗൻവാടി�െട െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന്
നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫ് േന�് ഒഴി�കൾ

2150 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ �ാഫ് േന�ിെ� പി .എസ്. സി റാ�് പ�ിക
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2021 ഒേ�ാബറിൽ അവസാനി��� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിൽ െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ നിലവിൽ �ാഫ് േന�ിെ�
എ� ഒഴി�കൾ ഉ�് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ആണ് ഒഴിവ് ഉളള� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നിർബ�ിത െറാേ��റി െറസിഡൻഷ�ൽ ഇേ�ൺഷി�ി�� അവസരം

2151 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��ിന് �റേ��് േപായി വിേദശ െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം �ർ�ിയാ�ി
െമഡി�ൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ���െട വിേദശ െമഡി�ൽ ബി�ദ പരീ�
പാസായതി�േശഷം �ാവൻ�ർ െകാ�ിൻ െമഡി�ൽ കൗൺസിലിൽ നി�്
താൽ�ാലിക രജിേ�ഷൻ ലഭ�മാ�ിയ എ� വിദ�ാർഥികളിൽ നി�ം
നിർബ�ിത െറാേ��റി െറസിഡൻഷ�ൽ ഇേ�ൺഷി�ി�� അേപ� 2020-21
വർഷ�ാലയളവിൽ ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�� ആ�പ�ികളിൽ
ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) േമൽ�റ� അേപ�കരിൽ എ� വിദ�ാർഥികെള നാളി�വെര നിർബ�ിത
െറാേ��റി െറസിഡൻഷ�ൽ ഇേ�ൺഷി�ിൽ പെ���ി�ി��്; ഇ�കാരം
അേപ� സമർ�ി�തിൽ േയാഗ�രായ എ�ാവർ�ം സി.ആർ.ആർ.ഐ.
െച��തി�� സാഹചര�ം ഒ���തിന് ആേരാഗ� വ��ിന് സാധി�േമാ;
എ�ിൽ എ� സമയപരിധി��ിൽ സാധി�ം എ�ത് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��വൻ അേപ�കർ�ം നിർബ�ിത െറാേ��റി െറസിഡൻഷ�ൽ
ഇേ�ൺഷി�ി�� അവസരം നൽ�വാൻ സാധി�ാ�പ�ം അതിന്
കെ��ിയി�� പരിഹാരമാർഗം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിർബ�ിത െറാേ��റി െറസിഡൻഷ�ൽ ഇേ�ൺഷി�ിൽ പെ���വാൻ
അേപ�കർ ഒ� �തൽ �� വർഷം വെര കാ�ിരിേ��ി വ��ത്
ഒഴിവാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാർ�ിനി�െട സർ�ിഫി��് തിരി�് നൽ�വാൻ നടപടി

2152 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2013-ൽ പരിയാരം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ബി.എസ്.സി. - എം.എൽ.ടി. േകാ�ിന്
േചർ�ി�� സ�ാതിക എ� വിദ�ാർ�ിനി�് 2014-ൽ ആേരാഗ� ��ന�ളാൽ
പഠനം നിർേ��ി വ� സാഹചര��ിൽ േകാേളജിൽ സമർ�ി�ി��
എസ് .എസ് .എൽ.സി. �� സർ�ിഫി��കൾ തിരിെക നൽകാൻ സമർ�ി�
അേപ�യിൽ തീർ�് കൽ�ി�ി�ി� എ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; േമൽ
അേപ�യിൽ ഇ�വെര എ�� നടപടി എ�ാെണ�ം നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ിഫി��് തിരി�് കി�ിയാൽ മാ�േമ വിദ�ാർ�ിനി�് വിവിധ
�ാപന�ളിൽ പഠി�വാേനാ േജാലിേന�വാേനാ സാധി�ക�� എ�ിരിെ�
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അവ േവഗം തിരിെക െകാ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല േഹാമിേയാ ആ�പ�ി

2153 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� േഹാമിേയാ ആ�പ�ി�െ��ം
ഇവ �ിതി െച��ത് എവിെടെയാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ�െയ��ിന് സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഉ�്; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിൽ �തിയ ആ�ർേവദ ഡിസ് െപൻസറികൾ

2154 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിെല �യ��ി, ക�വാ��ൽ, ചിറ�ര എ�ീ
�ാമപ�ായ�കളിൽ ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ിെ� ഡിസ് െപൻസറികൾ
�ാപി���മായി ബ�െ��് (ഫയൽ നം.എ 1/16/2021 ആ�ഷ്, തീയതി.
21.01.2021) െകാ�ം ജി�ാ െമഡി�ൽ ആഫീസർ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല ആ�ർേവദ ആ�പ�ികൾ

2155 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിൽ എ� ആ�ർേവദ ആ�പ�ിക�െ��ം ഇവ
എവിെടെയാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ കിട�ി ചികി� സൗകര��� ആ�ർേവദ ആ�പ�ികൾ
ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിൽ എ�െയ��ിന് സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഉ�്; വിശദവിവരം
നൽകാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിൽ ആ�ഷ് െഹൽ�് ആൻഡ് െവൽെന�് െസ��കൾ

2156 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ഷ് ഡിെ�ൻസറികെള ആ�ഷ്
െഹൽ�് ആൻഡ് െവൽെന�് െസ��കളാ�ി ഉയർ�� പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വർഷം ��ിയൻപത് ഡിെ�ൻസറികെള�ടി െവൽെന�് െസ��കളാ��
പ�തിയിൽ ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ഷ് ഡിെ�ൻസറികെള�ടി
ഉൾെ����ത് പരിഗണി�േമാ?
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വ�ാജമ��ക�െട വിതരണ�ം വി�ന�ം

2157 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അേലാ�തി, ആ�ർേ�ദം ഉൾെ�െട�� വിഭാഗ�ളി�ളള
വ�ാജമ��് വിപണന�ം വിതരണ�ം വി�ന�ം പരിേശാധി�ി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�ാജമ��കൾ ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലാണ് ��ത��െത�ം അവ�െട
വിപണന�ം വിതരണ�ം വി�ന�ം തട��തിനായി ആേരാഗ�വ��്
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നട�വ�� ഇ�രം വ�ാജ മ�� വി�ന/വിതരണം/വിപണനം
േമഖലകളിൽ കഴി� അ�് വർഷ�ളിൽ എ�യാ�കേള�ം �ാപന�െള�ം
കെ��ിെയ�ം അവെ�തിരായി എെ�ാെ� നടപടികൾ എ��െവ���
വിവര�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം

2158 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന �ത�മായി
നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരിേശാധന �ത�മ�ാ�തിനാൽ നിലവാരമി�ാ� മ��കൾ വിപണിയിൽ
ധാരാളം വി�ഴി��െവ� ആേ�പം പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �ണനിലവാരമി�ാ� ധാരാളം സൗ�ര�വർ�ക വ��ൾ
വി�ഴി��െവ� ആേ�പം ഉയ�� സാഹചര��ിൽ ഇത്
പരിഹരി��തിനായി അവ�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാൻ സ�ീകരി�
വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല അംഗൻവാടി ജീവന�ാ�െട നിയമനം

2159 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ മ�ല�ിെല ഏെതാെ� അംഗൻവാടികളിൽ ജീവന�ാെര
നിയമി��തിന് അേപ� �ണി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �ണി� അേപ�കളിേ�ൽ ഇ�ർവ�, നിയമന നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അംഗൻവാടികളിൽ ജീവന�ാെര അടിയ�രമായി നിയമിേ��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?
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നാദാ�രം മ�ല�ിെല കളിവീട് അംഗനവാടി

2160 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല മ�േതാ�ര �ാമ പ�ായ�ിെല കളിവീട്
അംഗനവാടി�െട െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി ജലവിഭവ വ��ിൽ നി�ം �മി
ലഭ�മാ��തിനായി �ലം എം.എൽ.എ. നൽകിയ ക�ിൻേമൽ നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ാടി അംഗൻവാടി െക�ിട നിർമാണം

2161 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ��ിേ�ാൽ �ാമപ�ായ�ിൽെ��� അ��ാടി
അംഗൻവാടി�് െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാണ്
ത�ാറാ�ിയത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ പ�ായ�് ഫ�് പി.ഡ��.ഡി.-യിൽ െക�ിെവ�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബ�െ�� വ��് വിഹിതം ഇ�വെര നൽകാ��കാരണം ���ി നാളി�വെര
െട�ർ െച�ാൻ പ�ാ� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ വാടക െക�ിട�ിൽ ���ി�� േമൽ അംഗൻവാടി�് െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് ഡി�ാർ�്െമ�് വിഹിതം എ��ം േവഗം നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

പാ�വ�് ശ�രപി� െമേ�ാറിയൽ �ഷിെ� �വർ�നം

2162 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല തറയിൽകടവിൽ �വർ�ി�� പാ�വ�്
ശ�രപി� െമേ�ാറിയൽ കൾ�റൽ െസാൈസ�ി�െട േന�ത��ി��
�ഷിെ� �വർ�നം വനിതാശി� േ�മ  വ��ിെ� കീഴിേല�് മാ��തി��
നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ�് തട�മാണ് നിലവി��െത�ം ഇ�ാര��ിൽ എ�്
�ടർനടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇരവി�രം മ�ല�ിെല അംഗൻവാടികൾ

2163 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിടം ഉ��ം ഇ�ാ��മായ
അംഗൻവാടിക�െട വിവരം തരംതിരി�്  ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ മ�ല�ിെല സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗൻവാടികൾ�് െക�ിടം
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പണി�വാൻ �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് അ�വദി� ഫ�ക�െട വിവരം
വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�കാരം ഫ�് അ�വദി�ി�ം െക�ിട നിർ�ാണം �ട�ാ�
അംഗൻവാടിക�െട േപര് വിവര�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ മ� ല�ിെല അംഗൻവാടികൾ

2164 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ നിേയാജകമ� ല�ിൽ എ� അംഗൻവാടികൾ
�വർ�ി��െ��തിെ� വിശദാംശ�ൾ പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അംഗൻവാടികളിൽ സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഉ��ം വാടക
െക�ിട�ളിൽ �വർ�ി���ം �റംേ�ാ�് �മിയിൽ �വർ�ി���ം
�മി�് പ�യം ലഭ�മ�ാ��ം ആയ അംഗൻവാടികൾ ഏെതാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അേപ� നൽകിയി�ം പ�യം ലഭ�മാകാ� അംഗൻവാടികൾ ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് േനാർ�് അസം�ി മ�ല�ിൽ അ�െ�ാ�ിൽ

2165 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േനാർ�് നിേയാജകമ�ല�ിൽ അ�െ�ാ�ിൽ
�ാപി��തിന് ത�ാറാ�ിയ പ�തി�െട നിലവിെല അവ�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി കാലതാമസം �ടാെത �ർ�ീകരി�ാൻ �േത�ക ഇടെപടൽ
നട�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല അംഗനവാടികൾ

2166 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിൽ എ� അ�ണവാടികളാണ് �വർ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലഘ��ിൽ ���നാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
അ�ണവാടികൾ നവീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ; ഇതിനായി െചലവഴി�
�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ���നാട് മ�ല�ിെല മാ�ക അ�ണവാടിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) ��ത മ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിടമി�ാ� എ� അംഗനവാടികൾ
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ഉെ��് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�േമാ?

പാറശാല മ�ല�ിെല �ാർ�്അ�ണവാടികൾ

2167 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സമ� ശി�വികസന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി പാറ�ാല മ�ല�ിൽ എ�
അ�ണവാടികൾ �ാർ�് അ�ണവാടികളാ�ി ഉയർ�ിയി�െ��ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാർ�് അ�ണവാടികളിൽ ��ികൾ�് എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാർ�് അ�ണവാടി ആയി ഉയർ��തിന് െ�ാേ�ാസൽ നൽകിയി�� ��ത
മ�ല�ിെല അ�ണവാടികൾ �ർ� േതാതിൽ �ാർ�് അ�ണവാടികളായി
�വർ�നസ�മായി�േ�ാ; ഇവ�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�ല�ിെല ��തൽ അ�ണവാടികൾ ഇ�കാരം ഉയർ��തിന്
േവ�നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പാറശാലമ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� എ� അ�ണവാടികൾ
ഉെ��� വിവരം പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

��പറ�് ജ�ർപാർ�് നിർ�ാണം

2168 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ ജ�ർപാർ�് വഴി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി
വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��പറ�് മ�ല�ിെല ��പറ�ിൽ ജ�ർപാർ�് നിർ�ാണ�ി�േവ�ി
സ�ീകരി� നടപടി�ം �േരാഗതി�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ജ�ർപാർ�് നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എേ�ാൾ ആരംഭി�െമ�്
െവളിെ���ാേമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല അംഗൻവാടികൾ�് െക�ിടം നിർ�ി�െകാ��ൽ.

2169 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിൽ നിലവിൽ സ��മായി െക�ിടമി�ാ� എ�
അംഗൻവാടിക��്;

(ബി) ��ത അംഗൻവാടികൾ�് സ��ം െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ��ത അംഗൻവാടികൾ�് സ��ം െക�ിടം നിർ�ി� ന��തിന്
േവ�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ആല�ർ മ�ല�ിൽ �ാർ�് അംഗൻവാടികൾ

2170 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം അംഗൻവാടികെള �ാർ�്
അംഗൻവാടികളായി ഉയർ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

മാനസിക ശാരീരിക െവ�വിളി േനരി�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാളർഷി�്

2171 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാനസിക ശാരീരിക െവ�വിളി േനരി�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാളർഷി�്
�ക എ�യാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ന�ർ താ��ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിൽ നി�ം നിലവിൽ എ�
��ികൾ�് എ� �ക വീതം ഈ ഇന�ിൽ അ�വദി��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ക അ�വദി���മായി ബ�െ�� മാർ�നിർേ�ശ��െട പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷനിംഗ് ഓർഡർ പരി�രണം

2172 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േറഷനിംഗ് ഓർഡർ പരി�രി�െകാ�് ടാർജ�ഡ് പ�ിക് ഡി�ിബ�ഷൻ
സി�ം (കൺേ�ാൾ) ഓർഡർ എ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെല നിർേ�ശ�ളിേ�ൽ റീെ�യിൽ ഡീേല�് അേസാസിേയഷൻ
ഏെത�ി�ം തര�ി�� പരാതികൾ ഉ�യി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ അവ�െട ആശ�കൾ പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� േറഷൻ വ�ാപാരികെളയാെക ബാധി�� ��ത ഉ�രവിെല
നിർേ�ശ�ൾ �നപരിേശാധി�േമാ?

പാറ�ാല നി േയാജകമ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

2173 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-21 കാലയളവിൽ പാറ�ാല നി േയാജകമ�ല�ിൽ ഭ�� െപാ�വിതരണ
വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ എെ�ാെ�െയ�് ഇനം തിരി�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �തിയ പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;
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അവ�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല നി േയാജകമ�ല�ിൽ ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��ിന് കീഴിൽ എ�
�ാപന�ൾ �വർ�ി�വ�� എ�� വിവരം പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷൻ കാർ�കൾ തരംതിരി��തിെ� മാനദ��ൾ

2174 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കാർ�കൾ തരംതിരി��തിെ� മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ; േക� സർ�ാർ ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം ൈഗഡ് ൈലൻ
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല േറഷൻകാർഡ് തരംതിരിവിൽ (അർഹർ-അനർഹർ) ഉ� പരാതികൾ
പരിേശാധി��തി�ം പരിഹരി��തി��� സംവിധാന�ൾ
എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ എ.പി.എൽ. കാർഡ് ബി.പി.എൽ. കാർഡാ�ി മാ��തിന്
ലഭി� അേപ�കൾ

2175 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ എ.പി.എൽ. കാർഡ് ബി.പി.എൽ. കാർഡ് ആ�ി
മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് ലഭി� അേപ�കൾ എ�യാണ്; അേപ�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ കാർഡ് അ�വദി�വാ�� മാനദ��ളിൽ ഇളവ്

2176 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അധിവസി�� ��വൻ ��ംബ�േള�ം േദശീയ ഭ�� ഭ�ത
നിയമ�ിൻകീഴിൽ െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിരാലംബർ, �രഹിതർ, െത�വിൽ കഴി�� ��ംബ�ൾ എ�ിവർ��ടി
േറഷൻ കാർഡ് അ�വദി�ക എ� ഉേ�ശേ�ാെട നിലവി�� മാനദ��ളിൽ
എെ��ാം മാ��ൾ വ��വാനാണ് ആേലാചി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇത് എ��ംേവഗം നട�ിൽ വ���തിന് അടിയ�ര നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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എൻ.എഫ്.എസ്.എ ഡിേ�ാകൾ

2177 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േതാ�ംെതാഴിലാളികൾ�് �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ്
നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ;

(ബി) നിലവിൽ സൈ�േകാ�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� എൻ.എഫ്.എസ്.എ
ഡിേ�ാകൾ വ�േ�െ���് നട��തിന് പ�തി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) എൻ.എഫ്.എസ്.എ ഡിേ�ാകൾ�് വ��് തല�ിൽ �ലം കെ��ി
േഗാഡൗ�കൾ പണി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാടക വീ�കളിൽ താമസി��വർ�് േറഷൻ കാർഡ്

2178 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാടക വീ�കളിൽ താമസി��വർ�് േറഷൻ കാർഡിന് അേപ� നൽ��തിന്
നിലവിൽ എെ��ാം േരഖകൾ ആവശ�മാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക�ിടം ഉടമ�െട സ�തപ�േമാ വാടക കരാേറാ നൽകാൻ കഴിയാ�തിെ�
േപരിൽ വാടക വീ�കളിൽ കഴി��വർ�് േറഷൻ കാർഡിന് അേപ� നൽകാൻ
കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽെ�� ��ംബ�ൾ�് േറഷൻ കാർഡ് ലഭ�മാ��തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േറഷൻകാർഡ് ലഭ�ത

2179 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അനാഥാലയ�ൾ, കന�ാ�ീമഠ�ൾ, വേയാജനേക��ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
താമസി��വർ�് േറഷൻകാർഡ് ലഭ�മാ�� നടപടിക�െട �വർ�നം
ഏ�ഘ�ംവെരയായി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് നട�� �വർ�ന�ൾ ത�രിതെ����തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻകാർഡിൽ നി�ം ഒഴിവാ�െ�േട�വ�െട കണ�്

2180 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം അനർഹരായ എ� േപർ �ൻഗണനാ
േറഷൻ കാർഡിൽ നി�ം സ�േമധയാ ഒഴി�േപായി �െ��് അറിയി�ാേമാ ;
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(ബി) ഇനി�ം ഇ�ര�ിൽ �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡിൽ നി�ം ഒഴിവാ�െ�േട�
എ� േപർ ഉെ��ളള �ത�മായ വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ൻഗണന കാർ�കൾ�ളള അേപ�കൾ

2181 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തിന് ലഭി�
അേപ�കളിൽ എ� എ�ം തീർ�കൽപി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ എ� ��ംബ�െള �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവെര �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തിന് അടിയ�രനടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

ബി.പി.എൽ. േറഷൻകാർഡ് പരിധിയിൽനി�് ഒഴിവാ�െ��വർ

2182 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അനർഹർ ൈകവശം വ�ിരി�� �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ 2021 �ൈല 15-
നകം െപാ�വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ണെമ� സർ�ാർ ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ിൽ ബി.പി.എൽ. േറഷൻകാർഡ് പരിധിയിൽനി�് അനർഹരായ
എ� കാർഡ് ഉടമകെള കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ർ ജി�യിൽ ബി.പി.എൽ. േറഷൻകാർഡ് പരിധിയിൽനി�് ഇ�ര�ിൽ
ഒഴിവാ�െ��വ�െട എ�ം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ർ ജി�യിെല ബി.പി.എൽ. പ�ിക

2183 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ബി.പി.എൽ. പ�ികയിൽ ��ംബ�െള
ഉൾെ���� നടപടി നിലവിൽ നട�വ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ർ ജി�യിെല വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ 2015-�േശഷം
എ� ��ംബ�െള ബി.പി.എൽ. പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയി��് എ� വിവരം
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപനതല�ിൽ അറിയി�േമാ;

(സി) 2009 ൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ �സി�ീകരി� ബി.പി.എൽ.
ലി�ിൽ നി�ം സാ��ിക ഭ�ത േനടിയവെര ഒഴിവാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േറഷൻ കാർഡ് �ൻഗണന പ�ിക

2184 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േറഷൻ കാർഡ് �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ നി�് അനർഹരാെണ�് കെ��ി
ഒഴിവാ�െ��വർ�് പകരമായി അർഹരാെണ�് കെ��ിയവെര
ഉൾെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ� അനർഹെര
ഒഴിവാ�ിെയ�ം എ� അർഹെര ഉൾെ���ിെയ�ം ജി�തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ൻഗണന പ�ികയിെല കാർഡിൽ ഉൾെ�� സർ�ാർ ജീവന�ാെര
കെ���തിന് എ�നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ൻഗണന േറഷൻകാർഡ്

2185 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഏ��ം അർഹതെ��വർ�് �ൻഗണന േറഷൻകാർഡ് ലഭി�ാെതേപാ��ത്
പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ശഘടക�ൾ�് മാർ�് നൽ�േ�ാൾ ഏ��ം ��തൽ അർഹതെ��വർ�്
ആദ�ം േറഷൻകാർഡ് െകാ���തി�ം പ�ായ�് തല�ിൽ ഏ��ം
പാവെ��വർ�് ആദ�ം എ�തര�ിൽ �താര�മായി �ൻഗണന േറഷൻകാർഡ്
ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ.എ.ൈവ. വിഭാഗ�ിൽനി�് അനർഹെര ഒഴിവാ��തി� നടപടി

2186 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ.എ.ൈവ. വിഭാഗ�ിൽനി�് അനർഹർ എ�് കെ��ി ആ�കെള
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇതിന് പകരമായി അർഹരായ �തിയ
അേപ�കെര ഉൾെ���ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െപ�മൺ�റയിൽ �തിയ േറഷൻകട

2187 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��ിൽ െപ�മ� �ാമപ�ായ�ിെല െപ�മൺ�റ
�േദശ�് �തിയ േറഷൻകട അ�വദി�ണെമ� ആവശ��ിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� െപാ�വിതരണ (ബി) വ��ിെ� ഭ.െപാ.വി.വ. -ബി2/55/2021 ന�ർ
ഫയലിൻേമൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �േദശെ� ജന�ൾ ദീർഘകാലമായി അ�ഭവി� വ�� �യാസം പരിഗണി�്
�തിയ േറഷൻകട അ�വദി��ത് സംബ�ി� നപടികൾ
ത�രിതെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?
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െകാ�ം താ��ിെല അംഗീ�ത ൈലസൻസികളി�ാ� േറഷൻഡിേ�ാകൾ

2188 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം താ��് സൈ� ഓഫീസ് പരിധിയി�� ചാ��ർ, പര�ർ എ�ീ
ഫർ�കളിൽ അംഗീ�ത ൈലസൻസികേളാ നിയമപരമായ അവകാശികേളാ
ഇ�ാെത മ�് എ.ആർ.ഡി.കളിൽ അ�ാ�് െച�് �വർ�ി��
േറഷൻഡിേ�ാകൾ ഉേ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത േറഷൻഡിേ�ാക�െട ന�ർ
സഹിത�� വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അംഗീ�ത ൈലസൻസികേളാ നിയമപരമായ അവകാശികേളാ ഇ�ാ�
േറഷൻഡിേ�ാകൾ�് �തിയ ൈലസൻസികെള നിയമി��തിന്
െപാ�വിതരണ വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം താ��് സൈ� ഓഫീസ് പരിധിയിൽ അംഗീ�ത
ൈലസൻസികളി�ാെത �വർ�ി�� േറഷൻഡിേ�ാകൾ�് �തിയ
ൈലസൻസികെള നിയമി�ണെമ�് ആവശ�െ��് െപാ�ജന�ൾ
ജന�തിനിധി �േഖന നൽകിയ നിേവദന�ിേ�ൽ (ഫയൽ നം. ബി2/ 42/2020
തീയതി 13.03.2020, ബി2/ 4375118/2020 തീയതി 15.07.2020) സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ െമാൈബൽ േറഷൻ കടകൾ

2189 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിെല പ�ികവർ� േകാളനികളിൽ െമാൈബൽ േറഷൻ കടകൾ
വഴി േറഷൻസാധന�ൾ വിതരണം െച��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

��വാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �തിയ േറഷൻ േഷാ�കൾ

2190 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��വാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �തിയ േറഷൻ േഷാ�കൾ അ�വദി��ത്
സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�കൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണന കാർ�കളാ�ി മാ��തിന് ��വാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ�
അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��ം ആയതിൽ എ�േപർ�് �ൻഗണന കാർഡ്
അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ വിതരണം

2191 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ വിതരണം �താര�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?
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സൗജന�മായി കി�് വിതരണം െച� വകയിൽ െചലവഴി� �ക

2192 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവി�മായി ബ�െ��് സം�ാന�ാെക േറഷൻ കടകൾ വഴി
നാളി�വെര സൗജന�മായി വിതരണം െച� കി�ക�െട എ�ം എ�;

(ബി) ഇ�കാരം അഗതി, അനാഥ, ��ജന മ�ിര�ളിൽ േനരി� വിതരണം െച�
കി�ക�െട എ�ം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ആയതിേല�ായി നാളി�വെര എ� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) സാധന�ൾ കി�ിൽ പാ�് െച�ാൻ െചലവഴി� �ക, പാ�് െച� സാധന�ൾ
സ�ിയിൽ നിറ��തിന് െചലവഴി� �ക, കി�് നൽ�� സ�ി�
െചലവഴി� �ക, േറഷൻ കടകളിൽ ഇവ എ�ി� നൽകാ�ളള യാ�ാ
െചലവിന് െചലഴി� �ക, കയ�ിറ�് ഇന�ിൽ െചലവഴി� �ക എ�ിവ
ഓേരാ�ി�ം എ�േകാടി �പ വീതമാെണ�് തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ��് േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് ക�ീഷൻ ഇന�ിൽ
നാളി�വെര നൽകിയ �ക എ�യാണ് ; ഇനി നൽകാ�� �ക എ�യാണ്;
വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ് ) ഇ�ര�ിൽ േറഷൻ കടകൾ വഴി�ളള സൗജന� കി�വിതരണം �ടർ�ം
നൽകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

പ�ികവർ� ഊ�കളിൽ സ�രി�� േറഷൻകട

2193 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വളെര�രം യാ� െചേ��ിവ�� പ�ികവർ� ഊ�കളിൽ സ�രി��
േറഷൻകട എ� പ�തിയിൽ 2020-21 കാലയളവിൽ എ�േപർ�് ഓണ�ി�ം
�തിമാസ ഭ��ധാന�വിഹിത�ം നൽ�വാൻ കഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;
ജി� തിരി�� കണ�് നൽകാേമാ?

ഭ���ി�് വിതരണം

2194 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ി�് വിതരണം നട�ക��ാേയാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�ം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�മായി എ� തവണ
ഭ���ി�് വിതരണം െച�ക��ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ തവണ�ം ഭ���ി�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� വിഭവ�ൾ
എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ തവണ�ം ഒ� കി�ിനായി െചലവഴി� �ക എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) ഭ���ി�ിെ� വിതരണ�ിനായി ഡീലർമാർ�് അ�വദി� ക�ീഷൻ
എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(എഫ് ) സം�ാന�് ആെക ഭ���ി�് വിതരണ�ിനായി െചലവഴി� �കെയ�?
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പ�ാ�ിയിൽ സിവിൽ സൈ�സ്  േഗാഡൗൺ

2195 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ാ�ിയിൽ സിവിൽ സൈ�സ്  േഗാഡൗൺ �ാപി�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി�മ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഗാഡൗൺ �ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ��ധാന� വിതരണ�ിെല �മേ�ട് തടയാൻ നടപടി

2196 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�കാര� േഗാഡൗ�കളിേല�് അരി�ം േഗാത�ം കട��താ�� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തടയാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) പാവെ��വർ�് േറഷൻകട വഴി വിതരണം െചേ�� സാധന�ൾ
കരി��യിൽ എ�ി�� റാ��് സം�ാന�് �വർ�ി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് തടയാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�
എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) സൈ�േകാ േഗാഡൗ�കളിൽ ഭ��ധാന��ൾ െക�ി�ിട�് നശി��
���ിന് ശാശ�തപരിഹാരം കെ��വാൻ ഏ�തര�ി�� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് ധനസഹായം

2197 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാലഘ��ിൽ ക�� സാ��ിക �തിസ�ി�ലം അ�പത്
േറഷൻവ�ാപാരികൾ മരി�ാനിടയായത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇവ�െട
��ംബാംഗ�ൾ�് ആശ�ാസം നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സൈ�േകാ ഒ.എം.എസ്. ബി�ിംഗ് േസാ�് െവയറിെ� പരി�ാരപിഴവ്
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2198 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�െട മാേവലിേ�ാർ �ട�ിയ ഔ�് െല�കളിൽ ഉപേയാഗി�വ��
ഒ.എം.എസ്. എ� ബി�ിംഗ് േസാ�് െവയറിെ� പരി�ാരപിഴവ് കാരണം 2015
ഡിസംബർ 31 വെര ഒേര േറഷൻ കാർഡിന് അേതമാസം ഒ�ിൽ ��തൽ
തവണ അധിക സബ്സിഡി നൽകിയ�വഴി ആഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം
ഈയിന�ിൽ എ� �പ േകാർ�േറഷന് ന�ം സംഭവി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൻ�കാരം സാധന��െട വിലയാ�ം പിഴയാ�ം എ� ല�ം �പ
ബ�െ�� ജീവന�ാരിൽ നി�് ഈടാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2015 ഡിസംബറിൽ പരി�രി� േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി�് 2014 ഏ�ിൽ
�ത�� �ക കണ�ാ�ി ജീവന�ാരിൽ നി�് �ക ഈടാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േസാ�് െവയറിെ� യഥാസമയ�ി�� പരി�രണ�ിെ� പിഴവ് കാരണം
ജീവന�ാർ�് ബാധ�ത നി�യി�നൽകിയ ഈ നടപടിെ�തിെര
സൈ�േകാെ�തിരായി േകാടതിയിൽ നി�് എെ��ി�ം വിധിന�ായം
ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവിൽ അധിക സബ്സിഡിയായി ഏെത�ി�ം ഔ�് െല�കളിൽ നൽ��ത്
കെ��ി ബിൽ െച�ാൻ കഴിയാ�വിധ�ി�� േസാ�് െവയർ
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(എഫ് ) എ� ജീവന�ാരാണ് േസാ�് െവയറിെ� പരി�ാരപിഴവ് �ലം ഇനി �ക
അട�ാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

2199 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് ഈ
സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കേ�ാള�ിൽ ഇടെപ�് വില�യ�ം പിടി�നിർ��തിന് േകരള േ��് സിവിൽ
സൈ�സ് േകാർ�േറഷൻ എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�വ��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി �ൻ സർ�ാ�ം നിലവിെല സർ�ാ�ം നൽകിയി�� (2016-17 �തൽ
2020-21 വെര) സാ��ിക സഹായം സംബ�ി�� വിവരം വ��മാ�ാേമാ?

ഭ���ി�ിെല ഖാദി മാ�ിെ� �ണനിലവാരം

2200 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻകടകൾ വഴി വിതരണം െച�� കി�ിൽ ഉൾെ���ാൻ നൽകിയ ഖാദി
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മാ�ിൽ വ�ാജമായേതാ �ണനിലവാരമി�ാ�േതാ ആയ മാ�കൾ സെെ�േകാ
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� മാ�കളാണ് ഇ�ര�ിൽ
കെ��ിയി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ മാ�കൾ വിതരണം െച� ഇന�ിൽ എ� �പയാണ് ഖാദി
േബാർഡിന് നൽകിയി�ളളത്; ഇനി എ� �പ നൽകാ��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�ാജ ഖാദി മാ�ക�ം �ണനിലവാരമി�ാ� മാ�ക�ം ഇ�ര�ിൽ വിതരണം
െച��തി�േവ�ി വാ�ിയ സംഭവ�ിൽ ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര
എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

സിവിൽ സൈ�സ് േഷാ�കൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടി

2201 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിലനിലവാരം പിടി�നിർ��തിൽ സിവിൽ സൈ�സ്
േഷാ�കൾ വഹി�� �ാധാന�ം കണ�ിെല��് ��തൽ േഷാ�കൾ
ആരംഭി�ാൻ നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാർഷികവിഭവ�ൾ �ാേദശികാടി�ാന�ിൽ സംഭരി�് അതാത് േമഖലയിൽ
സിവിൽ സൈ�സ് േഷാ�കൾ വഴി വില�റ�് നൽ��തിന് നടപടികൾ
ഉ�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര മ�ല�ിെല സൈ�േകാ�െട �തിയ ഔ�് െല�്

2202 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര നിേയാജകമ�ല�ിെല അതിയ�ർ പ�ായ�ിെല േപാ�ിൽ
എ� �ല�് ആരംഭി�� സൈ�േകാ�െട �തിയ ഔ�് െല�ിെ� നിലവിെല
അവ� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഔ�് െല�് ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� �മീകരണ�ളാണ് സിവിൽ
സൈ�സ് േകാർ�േറഷൻ നട�ിലാേ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഔ�് െല�ിെ� �വർ�നം എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��കി�ിെല ഖാദി മാ�ിെ� �ണനിലവാരം

2203 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻകടകൾ വഴി വിതരണം െച� ഭ��കി�കളിൽ വ�ാജ ഖാദി മാ�കൾ
വിതരണം െച�തായ പരാതിയിേ�ൽ വിജിലൻസ് അേന�ഷണം
നട�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ അേന�ഷണം ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;
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(സി) േകാവിഡ് മഹാമാരി കാല�് ജന��െട ആേരാഗ��ി�ം ജീവ�ം ഭീഷണി
ഉയർ��തര�ിൽ മാ�ിെ� �ണനിലവാര�ിൽ ��ിമത�ം കാണി��തിന്
��നി�വർെ�തിെര മാ�കാപരമായി നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന്
ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സൈ�േകാ�െട വിപണി ഇടെപട�കൾ

2204 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ�ന വില വർ�ന�ം അവശ�വ� നിയമം ഇളവ് െച��ം രാജ��ാെക
വില�യ��ിന് കാരണമാ�േേ�ാ�ം സം�ാനെ� െപാ�മാർ��ിൽ വില
നിയ�ി� നിർ�ാൻ സർ�ാർ നട�� വിപണി ഇടെപട�കൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സബ്സിഡി ഉ���ൾ �ടാെത മ�് അവശ� വ���ം വിപണി വിലെയ�ാൾ
�റ� നിര�ിൽ സൈ�േകാ ലഭ�മാ��േ�ാ;

(സി) ഓണ�ൾെ�െട�� ഉ�വ കാല�ളി��ാകാ�� വിപണിയിെല ��ിമ
വില�യ�ം അവസാനി�ി�ാൻ സൈ�േകാ നട�� വിപണി ഇടെപട�കൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സൈ�േകാ�െട വിപണനശാലകൾ നവീകരി��തി�ം ഉപേഭാ� സൗ�ദ
സമീപനം ഉറ�ാ��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ?

ഇല�ിയിെല പഴം-പ��റി സം�രണ �ണി�ിെ� നിർ�ാണം

2205 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സെെ�േകാ ഇല�ിയിൽ അ�വദി� പഴം-പ��റി സം�രണ �ണി�ിെ�
നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നിർ�ാണ�വർ�നം �ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ�ത്
സെെ�േകാ�െട വീ�യായി ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സൈ�േകായിൽ �ടർ�വ�� െക�കാര��ത�ം അഴിമതി�ം ��ത
സം�രണ �ണി�ിെ� നിർ�ാണെ� ബാധി�ി�െ�� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിൽ വ�ത�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�് ��ത സം�രണ �ണി�് എ�േ��്
�വർ�നം ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�റിയി�ാേമാ?

നില�ർ താ��് സൈ� ഓഫീസ്

2206 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ



91 of 119

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ താ��് സൈ� ഓഫീസിൽ േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാ�െട എ�
ത�ികയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ; നിലവിൽ എ� ആർ.ഐ.
ത�ികകൾ ഒഴി�കിട���് എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നില�ർ താ��് സൈ� ഓഫീസിൽ േറഷൻ കാർ�മായി ബ�െ��് എ�
അേപ�കളാണ് ഇനി�ം പരിേശാധി�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാ�െട അഭാവമാേണാ അേപ�കൾ യഥാസമയ�്
പരിേശാധി��തിന് തട�മായി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല ജനസാ�ത �ടിയ താ�െ��നിലയിൽ നില�ർ താ��്
സൈ� ഓഫീസിൽ ഒഴി�കിട�� േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർ ത�ികയിൽ
ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നില�ർ താ��് സൈ� ഓഫീസിന് നിലവിൽ സ��മായി സർ�ാർ വാഹനം
ഉേ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; ഇെ��ിൽ മലേയാര േമഖലെയ� പരിഗണനയിൽ
അടിയ�രമായി വാഹനം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

താൽ�ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���ാൻ നടപടി

2207 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��-സിവിൽസൈ�സ്  വ��ിന് കീഴിൽ പ�് വർഷം �തൽ
ഇ�പ�ിയ�് വർഷം വെരയായി താൽ�ാലിക അടി�ാന�ിൽ േജാലി
െച�� ജീവന�ാ�െട �യാസ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി�വാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം താൽ�ാലിക ജീവന�ാെര സീനിേയാറി�ി അ�സരി�്
�ിരെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ��പറ�് നിേയാജകമ�ല�ിെല മാേവലി േ�ാ�കളി�ം മ�ം ദിവസ�ലി/
കരാർ അടി�ാന�ിൽ േജാലിെച�വരെവ ബിസിനസ് �റ�തിനാ�ം
പി.എസ്.സി. നിയമനം നട�തിനാ�ം േജാലി ന�െ�� താൽ�ാലിക
ജീവന�ാെര �നർവിന�സി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല െന�് സംഭരണം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

2208 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല െന�് സംഭരണം കാര��മമാ�ാൻ സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന�് സംഭരണം കഴി�ാൽ കാലതാമസം �ടാെത പണം കർഷകർ�്
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ;
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(സി) െന�് സംഭരണ�ിെല അപാകതകൾ പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല പാടേശഖര�ളിെല െന�് സംഭരണം

2209 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നവംബർ മാസ�ിൽ വിളെവ��് ആരംഭി�� ��നാ�ിെല പാടേശഖര�ളിെല
െന�് േശഖരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� �െ�ാ�� �വർ�ന��ം
�ൻക�ത�ക�ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അഴീേ�ാട് മ�ല�ിെല പ�തികൾ

2210 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ ഭ�� െപാ�വിതരണ
വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷൻ വ�ാപാരിക�െട ആ�ിതർ�് ഇൻഷ�റൻസ് ആ��ല�ം

2211 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് �ലം മരണെ�� േറഷൻ വ�ാപാരിക�െട ആ�ിതർ�് 12.07.2021-െല
GO(MS)No.22/2021/F&CSD ഉ�രവ് �കാരം ഏർെ���ിയ ഇൻഷ�റൻസിന്
അർഹരായ എഫ്.പി.എസ്. ഡീലർമാ�െട�ം െസയിൽ�ാൻമാ�െട�ം കണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അതിൽ എ�േപർ�് ഇൻഷ�റൻസ് ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ിയി��് എ�് ജി�
തിരി�് വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ ?

േകാവി ഡ് ബാധി� മരി� േറഷൻ വ�ാപാരിക�െട ��ംബ�ിന് സഹായം

2212 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് ബാധി�് മരി� േറഷൻ വ�ാപാരിക�െട�ം െസയിൽസ്
മാൻമാ�െട�ം ��ംബ�ി�് �േത�ക പരിഗണന നൽകി സഹായം
നൽ��തി�് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ലീസ് �മിയിൽ നി��� പാറ ഖനനം

2213 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ലീസ് �മിയിൽ നി�ം പാറ ഖനനം െച��തിന് ൈലസൻസ്
നൽ��തി�� നടപടി�മം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാറ ഖനനം െച�� �ലേ��് േപാ�� േറാഡ് െനൽവയൽ ത�ീർ�ട
സംര�ണ നിയമം ലംഘി�് നിർ�ി�താെണ�ിൽ ൈലസൻസ് നൽ�വാൻ
കഴി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ലീസ് �മിയിെല ഖനന �ലേ��് േപാ�� േറാഡ് ��ടമ�െട അറിേവാ
സ�തേമാ ഇ�ാെത നിർ�ി�താെണ�ിൽ ൈലസൻസ് റ�ാ�ാൻ
�ാമപ�ായ�ിന് അധികാര�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി

2214 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� പ�ായ�കളിലാണ് വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി
ആദ�ഘ��ിൽ നട�ിലാ��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമാ�� എെ�ാെ� േസവന�ൾ ഏെത�ാം
വിഭാഗ�ി�� ജന�ൾ�ാണ് ലഭ�മാ��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട നിലവാരം

2215 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമീണ േറാ�കൾ എ���ിൽ െപാ�ിെ�ാളി���ം ഗതാഗത
േയാഗ�മ�ാതാ���ം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാമീണ, പ�ായ�് േറാ�കൾ നവീകരി��തി�ം ദീർഘകാലേ��്
നിലനിൽ��തി�മായി ബി.എം. & ബി.സി. നിലവാര�ിൽ േറാഡ്
നിർ�ി��തിന് �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�േമാ?

നഗര�ിൽ താ� വ�മാന�ാർ�� താമസസൗകര�ം

2216 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗര�േദശ�ളിൽ താ� വ�മാന�ാർ�് �റ� വാടകക�്
താമസ സൗകര�ം ലഭ�മാ�വാൻ േക� സം�ാന സർ�ാ�ക�ം നഗരസഭക�ം
സം��മായി നട�ാ�� അേഫാ ഡബിൾ െറ�ൽ ഹൗസിംഗ് േകാം�സ് പ�തി
ഉടനടി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഈ
പ�തിയിൽ പാലാ �നിസി�ാലി�ിെയ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ?

ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. േസാ�് െവയർ �േഖന�� േസവന�ൾ

2217 �ീ. 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) �ാമപ�ായ�കളിെല േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ ആ��തിനായി
വികസി�ിെ��� ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. േസാ�് െവയർ ആ�ിേ�ഷൻ
നിലവിൽ ഏെത�ാം പ�ായ�കളിൽ വിന�സി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േസാ�് െവയർ ആ�ിേ�ഷൻ ര�ാം ഘ�മായി ഏെത�ാം
പ�ായ�കളിലാണ് വിന�സി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. ആ�ിേ�ഷൻ �േഖന എെ��ാം േസവന�ളാണ്
ലഭ�മാ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ

2218 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാൾ നൽകി വ�� സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�കൾ
ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) എ� േപർ�് നിലവിൽ സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ നൽകി വ���്;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം എ� �പ സാ�ഹ� �ര�ാ
െപൻഷന് േവ�ി െചലവഴി�ി��്;

(ഡി) സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ ലഭി��തി�ളള മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ?

സിനിമാ തീേയ��ക�െട വ�മാനന�ം

2219 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സിനിമാ തീേയ��കൾ അട�കിട��ത് കാരണം
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ൾ�് വിേനാദനി�തി ഇന�ിൽ സംഭവി�ി�ളള
വ�മാനന�ം എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സിനിമക�െട റിലീസിംഗ് ഒ.ടി.ടി �ാ�് േഫാ�കളിേല�് മാറിയ സാഹചര��ിൽ
ഒ.ടി.ടി �ാ�്േഫാ�കെള�ടി വിേനാദ നി�തി�െട പരിധിയിൽ
െകാ�വ��തി�ം ��ത ഇന�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
േനരി�� വ�മാനന�ം പരിഹരി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി അേപ�

2220 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി ��തായി അേപ� സ�ീകരി�തിൽ
എ�േപെരയാണ് േയാഗ�രായി കെ��ിയി��ത്; ഇതിന് അംഗീകാരം
നൽ�� നടപടികൾ ഏത് വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േനരെ� അേപ� നൽകാൻ കഴിയാതി��വർ�് അേപ� െകാ��ാൻ
അവസരം നൽ�� കാര�ം പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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വിവാഹ സർ�ിഫി��് ക�ാൻസൽ െച�വാൻ നിയമവ�വ�

2221 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ വിവാഹം രജി�ർ െച��തിെന �ടർ�്
നൽ�� വിവാഹ സർ�ിഫി��് വിവാഹേമാചനം േന�കേയാ പ�ാളികളിൽ
ഒരാൾ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ ക�ാൻസൽ െച�വാൻ വ�വ�യിെ��
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �നർവിവാഹം നട�േ�ാൾ അത് രജി�ർ െച�െ���െവ�ി�ം ആദ�വിവാഹം
ക�ാൻസൽ െച�ാ� സാഹചര�ം നിലനിൽ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ േമൽ സാഹചര��ിൽ വിവാഹ സർ�ിഫി��് ക�ാൻസൽ െച�വാൻ
നിയമ�ിൽ വ�വ� െച�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ആരാധനാലയ��െട നിർ�ാണം

2222 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആരാധനാലയ�ൾ നിർ�ി��തിന് ജി�ാ കല��െട അ�മതി േവണെമ�
വ�വ� എ�ാണ് െകാ�വ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ ഇതിൽ എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ� സർവീസ്

2223 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ� സർവീസ് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് സർ�ാർ
വ��ിെല ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് കില�് വി�െകാ���തിന് തീ�മാനം
ആയി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഓേരാ ത�ിക�െട�ം എ�ം ഇനം തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമ�റ� ത�ികകളിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� കരട് വിേശഷാൽ
ച��ിൽ ഉൾെ���ിയി�� ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാണ്; കരട് വിേശഷാൽ
ച��ിൽ ഉൾെ���ാ� ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാണ്; കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) േമൽ ജീവന�ാർ�് തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർവീസിൽ �ട��തിന്
ഓപ്ഷൻ അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� �പാർശകേളാ നിർേ�ശ�േളാ
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ അ�മതി�ായി ഐ.ബി.പി.എം.സ്. േസാ�് െവയർ

2224 �ീ. െ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 അ�മതി�ായി ഐ.ബി.പി.എം.സ്. േസാ�് െവയർ വഴി
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സമർ�ി�േ�ാൾ െക�ിട ഉടമ�് അേപ� സംബ�ി�� വിശദവിവര�ൾ
മന�ിലാ��തിന് എെ�ാെ� �മീകരണ�ൾ ആണ് ഏർെ���ിയി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഐ.ബി.പി.എം.സ്. േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി�േ�ാൾ തേ�ശ�ാപന�ളിൽ
േപാകാെത തെ� ഉടമ�് െക�ിട നിർ�ാണ അ�മതി ഓൺെെലൻ വഴി
ലഭി�േമാ എ�ത് വിശദവിവര�ൾ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�യം സാ��െ���ിയ െക�ിട നിർ�ാണ അേപ��ം ഐ.ബി.പി.എം.സ്.
േസാ�് െവയ�ം എ�െനയാണ് ബ�ി�ി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േട�് എ േ��് പ�തി

2225 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളിൽ �ചി�റി നിർ�ി�ക എ�
ല��േ�ാെട ആരംഭി� േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ എ� പ�തികൾ
ഏെ���ി��്;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ ഫ�് എ�കാരം സ��പി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��ം സൗജന� ഉപേയാഗി��തിന് എ�
�ചി�റികൾ നിർ�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ ച��ൾ

2226 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിെല െക�ിട നിർ�ാണ ച��ൾ െപാ�ജന�ൾ�് മനസിലാ��
തര�ിൽ ത�ാറാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാൻ വര�� അംഗീ�ത െെലസൻസികൾ�ം ജന�തിനിധികൾ�ം മ�
ഉേദ�ാഗ�ർ�ം െക�ിട നിർ�ാണ ച��െള�റി�് അവേബാധം
ഉ�ാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തികൾ ഉേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട മാലിന� സം�രണ പ�തി

2227 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട നഗരസഭകളിൽ മാലിന� സം�രണ
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പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ി പരി�ിതി�് ഏ��ം േദാഷം
�റ� രീതിയിൽ മാലിന� സം�രണ പ�തി നട�ിലാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�ത് പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാർ�േറഷ�കളിൽ മാലിന� സം�രണ
സൗകര��ൾ ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട ��ദിന കർ� പ�തി�െട ഭാഗമായി ഖരമാലിന� സം�രണം
ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ിയ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് നവേകരളം
�രസ് കാരം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല ൈലഫ് പ�തി

2228 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിൽ ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭവന സ��യ�ൾ
നിർ�ി��തിനായി െതരെ��� �ല�ൾ ഏെതാെ�െയ�് തേ�ശ
�ാപന�ൾ തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

വാതിൽ�ടി േസവന�ൾ�് സർ�ീസ് ചാർജ്

2229 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാതിൽ�ടി േസവനം �േഖന െപാ�ജന�ൾ�് എെ��ാം േസവന�ളാണ്
ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി വഴി നട�ിലാ�� േസവന�ൾ�് സർ�ീസ് ചാർജ്
ഏർെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

വാതിൽ�ടി േസവനം പ�തി

2230 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാതിൽ�ടി േസവനം പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; എ��തൽ
ഈ പ�തി നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട നട�ി�് �മതല ഏത് വ��ിനാണ്; പ�തി�െട നട�ി�്,
േമാണി�റിംഗ് എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ത�ശ സ�യംഭരണ �ാപനതല�ിൽ �വർ�ി��വർ�് ഓണേററിയേമാ,
യാ�ാ െചലവ് ഉ�ാ�െമ�ിൽ അേതാ നൽ�വാൻ എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േറാ�കൾ�് ബി.എം.ബി.സി. ഉപേയാഗി��ത്

2231 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) തേ�ശ�ാപന��െട ഉടമ�തയി�ളള േറാ�കൾ�് ബി.എം.ബി.സി.
ഉപേയാഗി��ത് സംബ�ി�് നിലവി�ളള മാനദ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കൾ�് ബി.എം.ബി.സി. െച�ാൻ �ാഫിക് �ഡി
നടേ���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) എം.എൽ.എ. (എസ്.ഡി.എഫ്., എ.ഡി.എസ്.) ഫ�കൾ ഉപേയാഗി�്
േറാ�കൾ�് ബി.എം.ബി.സി. െച�ാൻ സാധി�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

2232 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ൈലഫ് പ�തി�െട വിവിധ ഘ��ളിലായി
ഇ�വെര എ� വീ�കളാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി �ണേഭാ�ാ��െട
പ�ായ�് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തി�െട ��ാം ഘ��ിേല�ായി എ� അേപ�കളാണ് ��ാർ
നിേയാജകമ�ല�ിൽ നി�ം ലഭി�ി��ത്; പ�ായ�് തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അേപ�കളിേ��� അ�ിമ �ണേഭാ���ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ക�ർ ജി�യിൽ വഴിേയാര വി�മ േക��ൾ

2233 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ക�ർ ജി�യിൽ എ� വഴിേയാര
വി�മ േക��ളാണ് �ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം അവയിൽ എ�
എ��ിെ� ���ി �ർ�ീകരി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക��ാേ�രി മ�ല�ിൽ എ� വഴിേയാര വി�മ േക��ളാണ് �ാപി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം അവയിൽ എ� എ�ം �ർ�ീകരി�ി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ?

ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല സി.എം.എൽ. ആർ.ആർ.പി. േറാ�കൾ

2234 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക����ി മ�ല�ിൽ എ� േറാ�കൾ�ാണ് സി.എം.എൽ. ആർ.ആർ.പി.
ഫ�് വഴി ഭരണാ�മതി നൽകിയത്എ�റിയി�ാേമാ; അവേയെത�ാം;
പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിൽ എ�െയ��ിന് സാേ�തികാ�മതി നൽകി; ഇ�ാെയ�ിൽ
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കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ഇവയിൽ എ�െയ�ം െട�ർ െച�;
എ�െയ��ിൽ പണി �ർ�ീകരി�; പണികൾ�് �ട�ം �റി�ത് ഏെത�ാം
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) തേ�ശേറാഡ് �ന��ാരണ�ിന് ബി�് മാ��തിന് എ�ിനീയർമാർ�്
അധികാരം നൽകിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വർ�ക�െട �ർ�ീകരണ കാലാവധി നീ�ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; 2022 മാർ�് 31 വെരെയ�ി�ം കാലാവധി ദീർഘി�ി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല സി. എം. എൽ. ആർ. ആർ. പി. പ�തി

2235 �ീ 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 സി.എം.എൽ ആർ.ആർ.പി. പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ർ�ീകരി�ാ��വ അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി�വാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി� മാേവലി�ര �നിസി�ാലി�ിയിെല
28-ാം വാർഡിെല ��ൻമഠം-െതേ�വീ�ിൽ-��ിയിൽ��് േറാഡ്
നാളി�വെരയായി നിർ�ാണം നട�ിയി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ ���ി�െട �ക വകമാ�ി െചലവഴി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത േറാഡ് നിർ�ാണ ���ി അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

തവ�ർ മ�ല�ിെല െെലഫ് മിഷൻ പ�തി �ാ�് നിർ�ാണം

2236 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ാ�് നിർ�ി��തിനായി തവ�ർ
മ�ല�ിെല ��േ�ാട് പ�ായ�ിെല െപ���ർ എ� �ല�്
ഇറിേഗഷൻ വ��ിന് കീഴി�� �ലം വി�കി��തിനായി ബ�െ��
പ�ായ�ിൽ നി�ം അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത അേപ�യിൻേമൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്
എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ർ നഗരസഭ�ായി �തിയെക�ിട നിർ�ാണം

2237 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ േകാർ�േറഷ� േവ�ി നിർ�ി�� �തിയ െക�ിട�ിെ�
നിർ�ാണ�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ��ത നിർ�ാണ�ിന് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

എടേ�രി രജി�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് �മി വി�് നൽകൽ

2238 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി രജി�ഷൻ ഓഫീസ് െക�ിട നിർ�ാണ�ിന്
�മി വി�് നൽകാൻ ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല മ�താ��് - െവ�േവനി ജംഗ്ഷൻ- അരണ�റം േറാഡിെ�
നിർ�ാണം

2239 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള�െട ര�ാം ഘ��ിൽ ഉൾെ���ി എൽ.എസ്.ജി.ഡി.
വിഭാഗം �േഖന നിർ�ഹണം നട�ാൻ അ�മതി ലഭി�ി�� ഹരി�ാട്
മ�ല�ിെല മ�താ��് - െവ�േവനി ജംഗ്ഷൻ- അരണ�റം േറാഡിെ�
നിർ�ാണം ൈവ��തി�� കാരണം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�മ മ�ല�ിെല പി. എം. ജി. എസ്. ൈവയിൽ ഉൾെ���ിയ േറാ�കൾ

2240 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�മ മ�ല�ിൽ പി.എം.ജി.എസ്. ൈവയിൽ ഉൾെ���ിയ എ� േറാ�കൾ
ജി�ാ പ�ായ�ിന് െെകമാറിയി��്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േറാ�ക�െട േശാച�ാവ� പരിഹരി��തിന് ജി�ാ പ�ായ�് �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ പ�ായ�ിന് െെകമാറിയ ��ാട്-മ�തംകര-വ�ംത� േറാഡ് അ����ണി
െച��തിന് ജി� പ�ായ�് �ക വകയി��ി െട�ർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വർഷ�ൾ കഴി�ി�ം ഈ ���ി കരാ�കാരൻ െച�ാ� വിഷയം ജി�ാ
പ�ായ�ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) േമജർ പി.ഡബ്ള�.ഡി. േറാ�കെള ബ�ി�ി�� ��ാട്-മ�തംകര-വ�ംത�
േറാഡിെ� േശാച�ാവ� പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

ക�വാ��ൽ �ാമ പ�ായ�് വിഭജനം

2241 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിെല ക�വാ��ൽ �ാമപ�ായ�ിെ� വി�തി,
ജനസംഖ�, വാർ�ക�െട എ�ം എ�ിവ എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ ക�വാ��ൽ �ാമപ�ായ�്
വിഭജിേ��താെണ�ം �തിെയാ� �ാമപ�ായ�്
�പീകരിേ��താെണ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അതിർ�ി �നർനിർണയിേ��തിെ�
ആവശ�കത പരിേശാധി�ാൻ നിേയാഗി� സമിതി ശിപാർശകൾ
സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ടി ശിപാർശകൾ സംബ�ി�് സ�ീകരി�
�ടർനടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�വാ��ൽ �ാമപ�ായ�് വിഭജി�് പാരി��ി പ�ായ�്
�പീകരി���മായി ബ�െ��് എെ��ാം തട��ളാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല പറ�രിൽ നിർ�ി�� �ാ�് സ��യം

2242 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ആല�ഴ ജി�യിെല പറ�രിൽ
നിർ�ി�� �ാ�് സ��യ�ിന് എ� േകാടി �പയാണ് നിർമാണെ�ലവ്
കണ�ാ�ിയി��െത�ം എ� ��ംബ�ൾ�ായാണ് ഇത് നൽ��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�് മാസം െകാ�് നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�െമ�് �ഖ�ാപി�് നിർ�ാണം
ആരംഭി� പ�തി ഒ�രവർഷം കഴി�ി�ം അടി�റ നിർ�ാണ�ിൽ മാ�ം
നിൽ�കയാണ് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നിർ�ാണ�ിന് കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാെ��ം ഇത്
പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ ?

ഇരവി�രം മ�ലം - �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

2243 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരവി�രം മ�ല�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി
�കാരം അ�വദി� േറാ�ക�െട പ�ിക വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േറാഡി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം ഏെത�ാം േറാ�ക�െട
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�െവ�ം ഇനി �ർ�ീകരി�വാൻ ബാ�ി��
േറാ�ക�െട നിലവിെല �വർ�ന �േരാഗതിെയെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

2244 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി
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(സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി.) �കാരം നാളി�വെര മല�റം മ�ല�ിൽ
അ�വദി� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിക�െട�ം ���ികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ാ��ലം - ഹാജിയാർപ�ി ��പാലം �നർ നിർ�ാണ�ിന് ���ിയ
എ�ിേമ�് �കാരം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഫ�് അ�വദി�വാ�ം
ഭരണാ�മതി നൽ�വാ�ം സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ാമീണ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം �തിയ െ�ാേ�ാസ�കൾ�്
അംഗീകാരം നൽ��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ ൈലഫ് ഭവന പ�തി

2245 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം എ� വീ�കൾ
നിർ�ി�് നൽകിയി��്; വിശദാംശ�ൾ പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണം നട� വ�� ഭവന��െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�ർ േറാ ഡ് െറയിൽേവ േ�ഷനിൽ വൺ േവ ഐ.ആർ.എസ് �ാ�്േഫാം നിർ�ാണം

2246 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം 2019-20 സാ��ിക
വർഷം േ�ാജ�് ഐ.ടി. 11262 ആയി 12.50 ല�ം അട�ൽ �കയിൽ
അ�വദി�ി�� നില�ർ േറാ ഡ് െറയിൽേവ േ�ഷനിൽ വൺ േവ
ഐ.ആർ.എസ്. �ാ�്േഫാം നിർ�ാണം എ� ���ി ഇ�വെര�ം
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട അട�ൽ �ക െറയിൽേവ�് െഡേ�ാസി�് െച��തിന്
മല�റം തേ�ശ സ�യംഭരണം വ��് വിഭാഗം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ
സമർ�ി� ഫയലിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല ഏെത�ാം എം.എൽ.എ.മാരാണ് 2016-17 �തൽ 2020-21 വെര
ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് െറയിൽേവ േ�ഷ�കളിൽ വിവിധ
���ികൾ നിർേ�ശി�െത�ം നിർേ�ശി� വർഷ�ം അട�ൽ �ക�ം
���ിക�െട നിർ�ഹണ അവ��ം അട��� വിശദാംശ��ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല മ�് എം.എൽ.എ.മാർ െറയിൽേവ േ�ഷ�കളിൽ 2019-20ന്
േശഷം ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നിർേ�ശി� ���ികൾ
നിർ�ഹി�ി�ം നില�ർ എം.എൽ.എ. നിർേ�ശി� ���ികൾ�് മാ�ം
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�ം നിർ�ഹി��തി�ം േബാധ�ർ�മായ
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കാലതാമസം മല�റം തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് വിഭാഗം എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയ�ിൽ ഉ�ാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം എ�ാണ് ക���ത്; ��ത
ഫയലിൽ ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�ർ മന:�ർ�മായ കാലതാമസം
വ��ിയി�െ��ിൽ അവർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം മ�ല�ിെല സി. എം. എൽ. ആർ. ആർ. പി. പ�തി

2247 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി. എം. എൽ. ആർ. ആർ. പി. പ�തിയിൽ െകാ�ം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
േറാ�കൾ�ാണ് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��ത്; അവ�െട നിർ�ഹണ
�േരാഗതി എ�കാരമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ��തായി ഭരണാ�മതി നൽ��തിന് െ�ാേ�ാസ�കൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േദശാഭിമാനി പ�ം

2248 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ �ണി�കളിെല അംഗ�െള േദശാഭിമാനി പ��ിെ� വാർഷിക
വരി�ാരാ��തിന് സർ�ാർ എെ��ി�ം നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാർ നൽ�� ആ��ല��ൾ�് പകരമായി സർ�ാരിെ� നിർേദശ
�കാരം ഒ� േദശാഭിമാനി പ�ം ഒ� ��ംബ�ീ എ��ണം എ� ആല�ഴ
തലവടി പ�ായ�ിെല ��ംബ�ീ എ. ഡി. എസിെ� വാട്സ്ആപ് സേ�ശം
ജന�െള െത�ി�രി�ി��താേണാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണ�ിന് സർ�ാർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) സമാനമായ രീതിയിൽ മ�് ��ംബ�ീ �ണി�കളിൽ അംഗ�െള േദശാഭിമാനി
വരി�ാരാകാൻ നിർബ�ി��േ�ാ എ�് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് എ.ഡി.എസ്.���ികൾ

2249 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ എം.എൽ.എ-എ.ഡി.എസ്. ഉപേയാഗി�് ���ി
നട�ിലാ�വാൻ ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയ �ൻവർഷ�ളിെല പല ���ിക�ം
എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗ�ിെ� പിടി�േകട് െകാ�് പണി
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�ർ�ിയാകാെത കിട��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �ട�ി�ിട�� ���ികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�വാൻ
ആവശ�മായ നിർേ�ശം ജി�ാ പ�ായ�്  എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ
ഉൾെ�െട��വർ�് നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ൻസി�ാലി�ി ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

2250 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻസി�ാലി�ി ജീവന�ാർ സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ ആെണ�് വ��മാ�ി
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർവീസിെല വ��കളിൽ ഉൾെ��� ജീവന�ാരിൽ
�ൻസി�ാലി�ി ജീവന�ാർ�് മാ�ം അതാത് �നിസി�ാലി�ികൾ ആണ്
ശ�ള�ം െപൻഷ�ം നൽ��െത� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത ജീവന�ാർ�് മാ�ം സർ�ാർ ശ�ള�ം െപൻഷ�ം നൽകാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആയത് പരിഹരി�് �നിസി�ാലി�ി ജീവന�ാർ�് സർ�ാർ േനരി�് ശ�ള�ം
െപൻഷ�ം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ഫ�് �ഷറിയിൽ നിേ�പി�� നടപടി

2251 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാേദശിക സർ�ാ�ക�െട തനത് ഫ�കൾ �ഷറി അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ണം എ�് നി�ർഷി�് ധനവ��് ഉ�രവിറ�ിയത് തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��മായി എെ��ി�ം ചർ�കൾ
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ ചർ�കളിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ�
നിലപാട് എ�ായി�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ എതിർ�്
�കടി�ി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല �രഹിതർ�ളള സഹായം

2252 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിലായി �രഹിതരായ
ഭവനരഹിതർ എ�േപ�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; �ാമപ�ായ�്
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അടി�ാന�ി�ളള വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവർ�് �മി�ം വീ�ം ലഭ�മാ�ി നൽ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിൽ െെലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം വിവിധ ഘ��ളിലായി
എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�െ��ം എ� വീ�ക�െട
നിർ�ാണം നട�വ��െ��ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപനാടി�ാന�ിൽ
പ�ികയായി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ മ�ല�ിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ അംഗീകരി��ം എ�ാൽ
���ികൾ ഇ�വെര ആരംഭി�ാ��മായ വീ�ക�െട എ�ം പ�ായ�്
അടി�ാന�ിൽ പ�ികയാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ; ഈ വീ�ക�െട നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത മ�ല�ിൽ ഇ�വെര െെലഫ് മിഷനിൽ അേപ� നൽകാൻ കഴിയാ�
അർഹരായ നിരവധി ആൾ�ാർ ഉ�് എ� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
അ�ര�ാർ�് ��തായി അേപ� സമർ�ി��തി�ളള അവസരം നൽ�വാൻ
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഏകീ�ത തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� �വർ�നം

2253 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �വർ�ന മാനദ�മായി�േ�ാ;
അധികാര വിേക�ീകരണ�ിെ� നാ�കളിൽ ജനസംവിധാനം അധികാര
േക�ീകരണ�ിന് വഴിവ�കയിേ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ക�െട ഏേകാപന�ി�െട െപാ�ജന�ൾ�് എ�തരം േസവനമാണ്
അധികമായി ലഭി�ാൻ േപാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല വിവിധ ഡി�ാർ�െമ�കളിൽ േജാലി െച��
ജീവന�ാ�െട േസവനേവതന വ�വ�കെള ഇ�ാര�ം എ�െന ബാധി�ം
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േലാ�ൽ െഡവല�്െമ�് ക�ീഷൻ ത�ാറാ�ി സമർ�ി� കരട് വിേശഷാൽ
ച��ൾ അ�ിമമാ��തി�ളള �ടർ നടപടികൾ ഏ�ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േല�ൽ െഡവല�്െമ�് ക�ീഷെ� ഇ�വെര�� സർ�ാർ െചലവ്
എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ��ത ക�ീഷനിൽ ആെര�ാമാണ് സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ര�ാെത ഉ�ത്; ഈ
അംഗ��െട ശ�ളം, ടി.എ., ഡി.എ. മ�് അലവൻ�കളട�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) ഈ ക�ീഷെ� കാലാവധി നീ�ിയി�േ�ാ; ക�ീഷെ� കാലാവധി
അന�മായി നീ�ിെകാ �േപാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?
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ല�ം വീട് പ�തി

2254 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ല�ം വീട് പ�തി നട�ിലാ�ി അൻപത് വർഷം പി�ി�
സാഹചര��ിൽ ആയതിെല �രിഭാഗം വീ�ക�ം ജീർ�ി�്
വാസേയാഗ�മ�ാതായി തീർ�ി��് എ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഇതി�� പരിഹാര നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ�ൾ �രിഭാഗ�ം ൈലഫ് പ�തിയിൽ
ഉൾെ��ി�ി�ാ�തിനാൽ ല�ം വീട് പ�തി �കാര�� വീ�ക�െട�ം
േകാളനിക�െട�ം �ടിെവ�ം, ൈവദ�തി മ�് അടി�ാന സൗകര��ൾ
ഉൾെ�െട�� നവീകരണ�ിന് ഒ� പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ന��ാരണ പാേ�ജ് നിലവിെല നവ േകരള മിഷൻ, റീ ബിൽഡ് േകരള
�ട�ിയ പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി �ൻഗണനാടി�ാന�ിൽ
നട�ിലാ�വാൻ കഴി�േമാെയ�ത് പരിേശാധി�് മ�പടി നൽകാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണം �ാപന��െട തനത് ഫ�കൾ �ഷറികളിേല�് മാ�� നടപടി

2255 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തനത് ഫ�കൾ �ഷറികളിേല�്
മാ���മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നിർേ�ശ�ൾ ��ത �ാപന�ൾ�്
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് ഉ�രവ് ഇറ��തിെ� ��് അറി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�ായ�ക�െട �ഗമമായ �വർ�ന�ൾ�് വിഘാതം ��ി�� ഇ�രം
നിർേ�ശ�ൾ ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

സർ�ാർ േസവന�ൾ വാതിൽ�ടിയിെല�ി�� പ�തി

2256 �ീ വി േജായി
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�ിൽ നി� ലഭിേ�� േസവന�ൾ, േനരി�് േപാകാെത
ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�ാ�� പ�തി സം�ാന�് എ� പ�ായ�കളിൽ
�ാവർ�ികമായി��്; എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�ം ഈ
പ�തി വ�ാപകമാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നഗര �േദശ�ളി�ൾെ�െട െക�ിട നിർ�ാണ െപർമി�് ഓൺൈലനിൽ
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ; പ�തി�െട കാര��മത
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വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സർ�ാർ േസവന�ൾ വാതിൽ�ടിയിെല�ി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നട�� �വർ�നം അറിയി�ാേമാ; എ�
�ാപന�ളിൽ ��ത പ�തി �ാവർ�ികമായി�െ��് അറിയി�േമാ?

ജനകീയാ��ണ പ�തി

2257 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജനകീയാ��ണ പ�തി�െട �റ�കൾ പരിഹരി�് �ണേമ����ം
��ിര�ം സർവതല �ർശി�മായ പ�തി �പീകരണ�ം നിർ�ഹണ�ം
ഉറ�വ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� ��ിര
വികസന�ിേല�് നയി�ാ�ത�� എെ��ാം പ�തികളാണ്
പരിഗണി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് ആഘാതെ� അതിജീവി�ാ�ം ഉപജീവനമാർ��ൾ
�ന��ീവി�ി�ാ�ം ഉത�� എെ��ാം കാര��ളാണ്
�ാേദശികാ��ണ�ിെ� ഭാഗമായി പരിഗണി��ത്; വിശദാംശ�ൾ
നൽ�ാേമാ?

അനധി�ത അറ�ശാലകൾ

2258 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാനദ��ം �ണേമ��ം ഉറ�വ��ാെത ആട്, േപാ�് �ട�ി വിവിധ തരം
ഇറ�ികൾ വി�� അറ�ശാലകൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�ര�ി�� ഇറ�ി
വ�ാപാരം സർ�ാർ നിയ�ണ�ിൽ െകാ�വ�് �ണേമ��� ഇറ�ി
െപാ�ജന�ൾ�് വിതരണം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇറ�ി വി�ന ശാലകളിൽ വിവിധതരം ഇറ�ി�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാൻ
നിലവിൽ സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇറ�ി െവ��തിന് പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി/േകാർ�േറഷൻ തല�ിൽ
അറ�ശാലകൾ �ാപി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

പ�ായ�് തല വികസന സദ�്

2259 �ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ. മാ�െട േന�ത��ിൽ �ിതല പ�ായ�ക�െട
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സഹകരണേ�ാ��ടി മ�ല�ിൽ ദീർഘകാലാടി�ാന�ി�� �ലധന
നിേ�പ�ം വികസന�ം ല��മി�� പ�ായ�് തല വികസന സമിതി�ായി
ഒ� പ�തി ആവി�രി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ായ�് തല�ിൽ ആേരാഗ� - വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിേല�ായി ��ത
വികസന സമിതി വഴി വർഷം േതാ�ം ��് േകാടിയിൽ �റയാ� ആ�ി
വികസന പ�തി എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്. േപാെല എൽ.എസ്.ജി. -
എ.ഡി.എസ്. എ� േപരിൽ ആരംഭി�േമാ?

�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

2260 �ീ സി എ�് ���
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി രാജ��് മിക� രീതിയിൽ നട�ാ��
സം�ാനെമ� നിലയിൽ േകരളം നട�ിയ �ത�ർഹമായ �വർ�ന��െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ��ാേമാ;

(ബി) �ളയം, േകാവിഡ് �ട�ിയ മഹാമാരിക�െട കാല�് �ൻഗണനാ�മ�ൾ
�ന:�മീകരി�് പ�തി നിർ�ഹണം നട��തിന് �ൻെെക എ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�് ��തൽ ശാ�ീയമാ��തിനായി �േത�കമായ
ആ��ണ�ൾ നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാടകര ഷീ വർ�്േ�യ്സ് േ�ാജ�്

2261 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാടകര േ�ാ�്പ �ായ�് വിഭാവനം െച�് സമർ�ി� ഷീ വർ�് േ�യ്സ്
േ�ാജ�ിന് സം�ാന �ാനിംഗ് േബാർഡിെ� ഇൻെസ�ീവ് �ാ�് അ�വദി�്
കി��തി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� കീഴി�� േലാ�ൽ എംേ�ായ് െമ�്
അഷ�റൻസ് േ�ാ�ാം (ലീപ് ) പ�തിയിൽ ��ത പ�തിെയ
ഉൾെ����തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

അ�ത് പ�തി

2262 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ത് എ� േക�ാവി�ത പ�തി �കാരം സം�ാന�് കഴി� അ�
വർഷം �തൽ നാളി�വെര ആെക എ� േകാടി �പ�െട പ�തികൾ�ാണ്
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി� തിരി�� കണ�കൾ പ�തിക�െട എ�ം, ആെക �ക, �ർ�ീകരി�
പ�തിക�െട എ�ം എ�ിവ�െട ജി� തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാേണാ;
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ആെണ�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ടി പ�തി �കാരം െകാ�ം േകാർ�േറഷനിൽ നട�ാ�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാേണാ; ആെണ�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല സി. എം. എൽ. ആർ. ആർ. പി. പ�തി

2263 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ിൽ സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തി �കാരം
അ�വദി� േറാ�കൾ ഏെത�ാമാെണ�് പ�ായ�്/നഗരസഭ എ�്
തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തികൾ�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േദശാഭിമാനി പ�ം

2264 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ തലവടി പ�ായ�ിെല ��ംബ�ീ �ണി�കളിെല അംഗ�െള
േദശാഭിമാനി പ��ിെ� വാർഷിക വരി�ാരാ��തിന് ��ംബ�ീ
എ.ഡി.എസ്. ശ�സേ�ശം അയ� സംഭവം സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ് കാല�് പാവെ�� ��ംബ�ീ അംഗ�െള േദശാഭിമാനി�െട
വരി�ാരാകാൻ േ�രി�ി��ത് �ഷണമായി കണ�ാ��േ�ാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിൽ േട�് എ േ��് പ�തി

2265 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിൽ േട�് എ േ��് പ�തി �കാരം എ� വഴിേയാര വി�മ
േക��ൾ�ാണ് അ�മതി നൽകിയി��ത്; അവ�െട നിർ�ഹണ �േരാഗതി
എ�കാരമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൻകീഴിൽ ��തായി അ�മതി നൽ��തിന് െ�ാേ�ാസ�കൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��നാ�ിെല േ�ാ�്  പ�ായ�കൾ�് �േത�ക സഹായം
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2266 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ� �രിത�ൾ അ�ഭവി�� ��നാടൻ ജനത�് ആശ�ാസ
നടപടിയായി ��നാ�ിെല േ�ാ�്  പ�ായ�കൾ�് �േത�ക സഹായം
അ�വദി��തിന് നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ��നാ�ിെല േ�ാ�്  പ�ായ�ക�െട �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ
സഹായ�ൾ നൽ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

�ാമപ�ായ�കളിെല ൈലേ�റിയൻ േ�ഡ് -IV ത�ിക

2267 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമ പ�ായ�കളിെല ൈലേ�റിയൻ േ�ഡ് -IV ത�ികയിേല�്
പ�ായ�കളിെല േയാഗ�രായ പ�ായ�് ജീവന�ാ�െട അഭാവ�ിൽ മാ�ം
േനരി�� നിയമനം എ� ച�ം നീതീകരി���താേണാ എ�ത് സംബ�ി�്
അഭി�ായം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളിൽ ൈലേ�റിയൻ ത�ികയിൽ േനരി�� നിയമന രീതി
സ�ീകരി�േ�ാൾ �ാമ പ�ായ�കളിൽ േമൽ പറ� നിയമന രീതി
സ�ീകരി��ത് ഈ വിഭാഗം ഉേദ�ാഗാർ�ികേളാ�� വിേവചനമേ�െയ�്
പരിേശാധി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈലേ�റിയൻ ത�ികയിൽ ന�ായ��മായ അ�പാതം േപാ�ം
നി�യി�ാെത �ർണമാ�ം �ാന�യ��ി�െട നിക��ത് സർ�ാർ
െപാ�വിൽ പി�ടർ�വ�� േനരി�� നിയമന േ�ാ�ാഹന നയ�ിന്
വി��മേ� എ�ത് പരിേശാധി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് പ�ായ�് സേബാർഡിേന�് സർവീസ്
ച��ളിൽ/േകരള േലാ�ൽ െസൽഫ് ഗവെ��് സേബാർഡിേന�് സർവീസ്
ച��ളിൽ ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
അറിയി�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ എ�ിനീയർമാ�െട ത�ികകൾ

2268 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴിൽ
എ�ിനീയർമാ�െട എ� ത�ികകൾ ഒഴി��്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ളള ത�ികകളിൽ നിയമനം നട��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിൽ �നിസി�ൽ േകാമൺ സർവിസിെല ൈ�വർ ഒഴി�കൾ

2269 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ �നിസി�ൽ േകാമൺ സർവിസിൽ എ� ൈ�വർ
ഒഴി�കളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി �് റിേ�ാർ�്  െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ
നടപടി

2270 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല
വിവിധ ത�ികകളിൽ നിരവധി ഒഴി�കൾ നിലവി�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെതാെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഏെത�ാം
ത�ികകളിലാണ് ഒഴി�ക�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

പ�ായ�് വ��ിെല ജീവന�ാ�െട മാനസിക സ�ർദം ല�കരി�ൽ

2271 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�് വ��ിെല ജീവന�ാ�െട അമിത േജാലിഭാര�ം �ാേദശിക രാ�ീയ
ഇടെപട�ക�ം കാരണം ഉ�ാ�� മാനസിക സ�ർദം ല�കരി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല െവ�് എേളരി �ാമപ�ായ�ിെല ജീവന�ാരി
ആ�ഹത� െച�ാനിടയായ സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിേശാധി�് ഭാവിയിൽ
ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) അമിത േജാലിഭാരം കണ�ിെല��് പ�ായ�് വ��ിൽ മതിയായ �ാഫ്
പാേ�ൺ ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അതിദാരി� ല�കരണ പ�തി

2272 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അതിദാരി� ല�കരണ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�വ��
�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം ആയതിേല�് എ� �ക 2020-21
കാലയളവിൽ മാ�ിെവ�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി സർ�ാർ േനരി�ാേണാ ഏജൻസി �ഖാ�രമാേണാ നട�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഏജൻസി �േഖനയാെണ�ിൽ ഏത്
ഏജൻസികെളയാണ് �മതലെ����െത�ം വ��മാ�ാേമാ?
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എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗ�ൾ�� െെലഫ് ഭവന പ�തി

2273 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം സം�ാനെ� എസ്.സി./എസ്.ടി.
വിഭാഗ�ൾ�് നാളി�വെര എ� വീ�കളാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ളിൽ �മിയി�ാ�വർ�് വീ�ം �ല�ം അ�വദി�ാൻ
പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി.പ�തി

2274 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന:��ാരണ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഏെത�ാം �വർ�ികൾ�ാണ് ഇ�വെര അംഗീകാരം
ന�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

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

േകാതമംഗല�് വികസന പരിശീലന േക�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി

2275 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമ വികസന വ��ിെ� ഒ� വികസന പരിശീലന േക�ം േകാതമംഗല�്
ആരംഭി��ത് സംബ�ി� വിഷയ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െസ�േ�റിയ�ിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിൽ
IB2/311/2018/LSGD എ� ഫയലിൽ സ�ീകരി�ി�� �ടർ നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരിശീലന േക��ിനാവശ�മായ �ലം േകാതമംഗല�്
കെ��ിയി�േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പരിശീലന േക�ം േകാതമംഗല�് ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മാ�വട്പാലം �നർനിർ�ാണം

2276 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2018-ൽ ഉ�ായ ഉ�ൾെപാ�ലിൽ അ�ൻ��്, ആറളം പ�ായ�കെള
ബ�ി�ി�� മാ�വട് പാലം തകർ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത പാലം �നർനിർ�ി��തിനാവശ�മായ എ�് നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ി��െത�ം പാലം �നർനിർ�ാണ�ിന് അ�വദി�ി�� �ക
എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ഹരിത േകരളം മിഷൻ

2277 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹരിത േകരളം മിഷൻ വഴി പാല�ാട് ജി�യിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ�്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട അട�ൽ �ക�ം �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ധാൻമ�ി �ാമ സഡക് േയാജന

2278 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ധാൻമ�ി �ാമ സഡക് േയാജന പ�തി �കാരം 2020-21 വർഷ�ിൽ
സം�ാന�് എ� കിേലാമീ�ർ േറാഡ് അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ എ� കിേലാമീ�ർ േറാഡ് അ�വദി�െവ�ം എ�
കിേലാമീ�ർ േറാഡി�� ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഒ� കിേലാമീ�ർ േറാഡ് നിർ�ി��തിന് എ� ല�ം
�പയാണ് െചലവ് വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ ഓഫീസിൽ എ�
ജീവന�ാരാ��െത�ം ��ത ജീവന�ാർ�് ആരാണ് ശ�ളം
നൽ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ; ��ത ഓഫീസിൽ എ� ഒഴി�കൾ നിലവിൽ
ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ആവശ��ിന് ജീവന�ാർ ഇ�ാ�ത് �ലം പ�തി നിർ�ഹണ�ിൽ തട�ം
േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആവശ�മായ ജീവന�ാെര
നിയമി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ���ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

2279 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െകാ���ർ
നിേയാജകമ�ല�ിൽ അ�വദി�ി�ളള �വർ�ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ിയ േറാ�കൾ

2280 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ 2016-21 കാലയളവിൽ റീബിൽഡ് േകരള
ഇൻേഷ��ീവിെ� േമൽേനാ��ിൽ നവീകരി��ം
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നവീകരി�െകാ�ിരി���മായ �മീണ േറാ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം നവീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� േറാ�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഈസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് സർേ�

2281 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് സർേ��െട �വർ�ന�ൾ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ീകരി��തിന് ഏെത�ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ബി) ഈ സർേ� �ർ�ീകരി��തി�െട 2011-ൽ നട�ിയ േസാേഷ�ാ
ഇ�േണാമിക് ആ�് കാ�് െസൻസസ് വിവര��മായി ബ�െ��് എെ��ാം
�ടർനടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം നഗര�ിെ� മാ�ർ �ാൻ

2282 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം നഗര�ിെ� മാ�ർ �ാൻ ����തി�� നടപടികൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ്; ഇതിനാ�� േജായി�് �ാനിംഗ് ക�ി�ി�െട �പീകരണം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യം ഭരണ വ��് ഏകീകരണം

2283 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യം ഭരണ വ��് ഏകീകരണം വഴി ടൗൺ �ാനിംഗ്, എൻജിനിയറിംഗ്
ഉൾെ�െട�ളള വിഭാഗ�ളിെല മിനി�ീരിയൽ ത�ികകളിൽ െപാ�
സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല ടൗൺ �ാനിംഗ്, എൻജിനിയറിംഗ് ഉൾെ�െട�ളള വിഭാഗ�ളിെല
മിനി�ീരിയൽ ജീവന�ാർ�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ഏകീകരണം വഴി
ലഭി�� െമ�െ�� േസവന വ�വ�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�
വ��മാ�ാേമാ?

ജിഡ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകിയ ���ികൾ

2284 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജിഡ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകിയ ���ികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികൾ�് എ�ാണ് അംഗീകാരം നൽകിയെത�ം
വകയി��ിയി�� �ക എ�െയ�ം നിർ�ാണ �മതല എൽപി�ി��
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ഏജൻസികൾ ഏെതാെ�െയ�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� ���ികൾ
ഏെത�ാെമ�ം ഭരണാ�മതി ലഭിേ��തായ ���ികൾ ഏെത�ാെമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി �ക വകയി��ിയി��
���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�ം ബ�െ�� നിർവഹണ
ഏജൻസികൾ പണി �ർ�ിയാ��തി�ം ഉ� കാലതാമസം കടമ�ടി ദ�ീപ്
നിവാസികൾ�് ��ി�� ��ി��കൾ കണ�ിെല��് ജിഡ പ�തികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

െക.എം.ബി.ആർ ലംഘന�ൾ

2285 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബി സഹായേ�ാെട നിർ�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ
ഡി.പി.ആർ.ത�ാറാ�ി നൽകിയി�ം െക.എം.ബി.ആർ ലംഘന�ൾ ഉ�ത്
കാരണം അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�ാെയ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െചറിയ േതാതി�ളള െക.എം.ബി.ആർ ലംഘന�ൾ കാരണം ���ികൾ�്
അംഗീകാരം നൽകാ�തിനാൽ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട ഭൗതിക
സാഹചര��ൾ െമ�െ���വാൻ സാധി��ി� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �ന��ാരണ�ിന് അ�മതി
നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ?

പ�ായ�ിൽ േജാലിയിൽ �േവശി��വർ�് പരിശീലനം

2286 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ിതല പ�ായ�കളിേല�് നിയമി�െ��� ഉേദ�ാഗ�ർ�് കില വഴി
പരിശീലനം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�ായ�ക�െട േസവനം കാര��മമാ��തിന് ജീവന�ാർ�് വാർഷിക
പരിശീലനം നിർബ�മാ�േമാ;

(സി) പ�ായ�ക�െട ��വൻ േസവന��ം ഓൺൈലൻ വഴി നൽകാ�ം േസവനം
ലഭി��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
അറിയി�േമാ?

മയ�മ��ിെ� വർ�ി� വ�� ഉപേയാഗം

2287 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാ�ളി�ം വിദ�ാർ�ികളി�ം ലഹരിമ��ിെ� ഉപേയാഗം
വർ�ി�വ��ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�്
സർ�ാരിന് ലഭി�ി�� വിവര�ൾ എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി�� നിയമ��െട േപാരാ� �ലമാണ് ലഹരിമ��് േക�കൾ
സം�ാന�് വർ�ി��ത് എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മയ�മ��് േക�കളിൽ ശി� വർ�ി�ി�ക�ം പിഴ�കയിൽ വൻ വർ�നവ്
വ��ക�ം െച� െകാ�് നിലവിെല നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��വാൻ
സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�� വിശദവിവരം
നൽ�േമാ?

തി�വ�ാടി ആ�ാനമായി എെെ�സ് േറ�് ഓഫീസ്

2288 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �വർ�ന പരിധി വി�ലമായതിനാ�ം േക�ക�െട എ�ം വർധി��തിനാ�ം
താമരേ�രി എെെ�സ് േറ�് വിഭജി�് തി�വ�ാടി ആ�ാനമാ�ി േറ�്
ഓഫീസ് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) േറ�് ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�്

2289 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിൽ �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�്
14/10/2003-െല സർ�ാർ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ
�ന:�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയമ സാ�ത�� സീനിേയാറി�ി ലി�ി�ാെത �ിവ�ീവ് ഓഫീസർമാെര
അസി��് എൈ�സ് ഇൻെ��ർ ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ
നൽകിയി�േ�ാ; ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�െന െ�ാേമാഷൻ
നൽകിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സിവിൽ എൈ�സ് ഓഫീസർമാെര�ം വനിതാസിവിൽ എൈ�സ്
ഓഫീസർമാെര�ം ��ർന�മററി ത�ികയിൽ നിയമി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി
പാലി�ി�� മാനദ��ൾ എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 1998-ൽ നിലവി��ായി�� ഒഴി�കളിൽ അധികമായി നിയമി� �ിവ�ീവ്
ഓഫീസർമാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) �ിവ�ീവ് ഓഫീസറ�ാെര പി. എസ്. സി. വഴി േനരി�് നിയമി��ത്
നിർ�ലാ�ിെകാ�് ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(എഫ് ) നിലവി�� എൈ�സ് ഇൻെ��ർ ത�ികയിേല�� �ിവ�ീവ്
ഓഫീസർമാ�െട െ�ാേമാഷൻ സമയബ�ിതമായി നട��തിന് എെ��ാം
ന ടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െവ�രി��് താ��ിൽ എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസ്

2290 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് എൈ�സ്
േറ�് ഓഫീസ് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എവിെടെയാെ� ആെണ�് പറയാേമാ;

(സി) െവ�രി��് താ��ിൽ എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസ് അ�വദി��തി��
നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് പറയാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിൽ മിനിസ് �ിരിയൽ വിഭാഗം

2291 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിൽ െ�ഷ�ൽ ഡ��ിയിൽ എ� േപർ േജാലി െച���്;

(ബി) കായിക പരിശീലനം കഴി� എ� ഉേദ�ാഗ�ർ എൈ�സ് വ��ിൽ േബാർഡ്
�ണി�ി�ം �റി�ൽ വിഭാഗ�ി�ം േജാലി െച���്; അറിയി�േമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ിെന ശ�ിെ����തി�ം കാര��മത വർ�ി�ി��തി�ം
േവ�ി മിനിസ് �ിരിയൽ വിഭാഗെ� �പീകരി�ണെമ� നിർേ�ശം വ��ിൽ
നട�ിലാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) മിഷൻ വി��ി�മായി ബ�െ�� �വർ�ന�ളിൽ ചില എൈ�സ്
ഉേദ�ാഗ�ർ വി��ി മാ�ർ െ�യിനർ, വി��ി താ��് േകാ - ഓർഡിേന�ർ
എ�ീ േപ�കൾ േനാ�ി�കളി�ം േബാധവത്കരണ �വർ�ന�ളി�ം
ഉപേയാഗി�് വ�� ഈ ത�ികകൾ വി��ി മിഷനിൽ �പീകരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

�തിയ തരം മയ�മ��്

2292 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ തല�റ ഉപേയാഗി�� �തിയ തരം മയ�മ��് വ�ാപന�ിെനതിെര
ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�് ശി� നട�ിലാ�ാൻ നിലവിെല നാർേ�ാ�ിക്
�ഗ്സ് ആ�് ൈസേ�ാേ�ാ�ി�് സബ്�ൻസ് ആ�് (1985െല ഇ��ാ ആ�് )
പര�ാ�മ�ാെയ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത് എ�്
അറിയി�േമാ?

പറളി എെെ�സ് േറ�് ഓഫീസ്
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2293 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല പറളി എെെ�സ് േറ�് ഓഫീസ് നിലവിൽ
സ��ം െക�ിട�ിലാേണാ �വർ�ി��ത്;

(ബി) അെ��ിൽ സ��മായി െക�ിടം പണി��തി�േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിൽ ജനൈമ�ി എൈ�സ് വഴി നട�ിലാ�� പ�തികൾ

2294 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിൽ ജനൈമ�ി എൈ�സ് വഴി നട�ിലാ�� വിവിധ
പ�തികൾ വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ാനിയിൽ ഡീ അഡി�ൻ െസ�ർ

2295 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� വി��ി പ�തി �കാരം മല�റം ജി�യിൽ നില�രിൽ
ആരംഭി� ഡീ അഡി�ൻ െസ�ർ ഈ േകാവിഡ് കാല�ിൽ �വർ�ന
രഹിതമാെണ� വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ാനി ,തി�ർ എ�ിവിട�ളിൽ നി�് വളെര �െര�� നില�രിേല�്
േരാഗികെള െകാ�േപായി ചികി�ി��തിന് �ാേയാഗിക ��ി���തിനാൽ
െപാ�ാനിയിൽ ഒ� ഡീ അഡി�ൻ െസ�ർ ആരംഭി��തി�� സത�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

കാ�ാ�ട എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസി�� െക�ിട നിർ�ാണം

2296 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസിനായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് �മി
ൈകമാറാ�� �ാമപ�ായ�ിെ� തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��ിന് േനരി�് എൈ�സ് വ��ിന് �മി ൈകമാറാൻ സാധി�േമാ;
ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് േസനയിൽ വനിതാ �ാതിനിധ�ം വർ�ി�ി�� നടപടി

2297 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി സംബ�മായ േക�കൾ �ടി വ��തിനാ�ം ��ത േക�കളിൽ
�തിയാ�െ��� �ീക�െട എ�ം വർ�ി� വ�� സാഹചര��ി�ം
വ��ിെ� �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ��തിനായി എൈ�സ്
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േസനയിൽ വനിതാ�ാതിനിധ�ം വർ�ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ എൈ�സ് ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ ��തൽ വനിതകെള
നിയമി���മായി ബ�െ��് െസ�േ�റിയ�ിൽ നി�തി വ��ിെല എഫ്
1153/21/നി.വ. എ� ഫയലിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ പല േറ�് ഓഫീ�കളി�ം വനിതാ �ാതിനിധ�ം �റവാെണ��
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െചക്േപാ�കളിലട�ം ലഹരി സംബ�മായ േക�കളിൽ വനിതകൾ
�തികളാ�� സാഹചര��ിൽ െചക്േപാ�കളിലട�ം വനിതകെള
നിയമി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 04-10-2021
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െസ��റി

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


