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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 22, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--375]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 3736 �തൽ 3872 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 3873 �തൽ 3971 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 3972 �തൽ 3999 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 4000 �തൽ 4110 വെര

േ�മേകാർ�േറഷ�കൾ വഴി വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനാവശ��ിന്
�റ�പലിശനിര�ിൽ വാ�

3736 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പഠനാവശ��ിനായി വിദ�ാർ�ികൾ ബാ�കൾ �േഖന വാ� എ���തി�
പകരം സം�ാന� �വർ�ി�� േ�മേകാർ�േറഷ�കൾ വഴി ബാ�കൾ
നൽ��തിേന�ാൾ �റ� പലിശ�് വാ� നൽ��തി�ളള സംവിധാനം
ആരംഭി��തിെന�റി�� പ�തികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാർ�േറഷ�കൾ�് ഇ�രം പ�തികൾ�ായി പലിശ സബ്സിഡി
ഉൾെ�െട�ളള സാ��ിക സഹായം നൽ��തി� േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ജന�ൾ�� വ��ിഗത േസവന�ൾ ഓൺൈലനിൽ

3737 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 20-05-2021-െല മ�ിസഭാ തീ�മാനം അ�സരി�് െപാ�ജന�ൾ��
വ��ിഗത േസവന�ൾ ഓൺൈലനാ��ത് സംബ�ി�് ഓേരാ വ��ി�ം
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��് തിരി�് അറിയി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട െപാ�ജന പരാതിപരിഹാര െസൽ

3738 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

Free Hand
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നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട െപാ�ജന പരാതിപരിഹാര െസ�ിൽ സമർ�ി�� പരാതികൾ
തീർ�ാ�ി മ�പടി ലഭി��തിെ� കാലതാമസം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�ിന് േറ�ിംഗ് നൽ�� സംവിധാന�ിെ� �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;
തീർ�ാ�ിയ പരാതി�െട വിവരം ബ�െ��വെര �ത�മായി
അറിയി��ിെ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പരാതിപരിഹാര െസൽ �േഖന ലഭി�� േസവന��െട �താര�ത,
നടപടി�മ�ളിെല േവഗത, ലഭ�മായ േസവന�ളിൽ നി�ളള സം��ി
എ�ിവെയ�റി�് �ണേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം പരാതി�ാരിൽ നി�ം
അഭി�ായ�ൾ സ��പി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;
െക�ി�ിട�� എ�ാ പരാതിക�ം ഉടൻ തീർ�ാ�വാൻ നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

അതിദരി�െര കെ��ാ�� സർേ�

3739 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) എ�ാവെര�ം ഉൾെ�ാ�� വികസനം എ� ആശയം
സാ�ാത്കരി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് സാ�ഹിക �ര� ഉറ�്
വ��ാൻ നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിദാരി�� ല�കരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി അതിദരി�െര കെ���തിന്
സർേ� നട�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതിദരി�െര കെ��ാ�� സർേ��െട �േ�ാടിയായി മാർ�േരഖ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സർേ��െട ഭാഗമായി �ാഥമിക പ�ിക, അ�ിമപ�ിക എ�ിവ ത�ാറാ�ാ��
നടപടി�മം നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ാഥമിക പ�ിക എ�േ��് ത�ാറാ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയായിരി�ണെമ� നയം

3740 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയായി സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി�ം വിവിധ വ��കളി�ം ഫയ�ക�ം ഉ�ര�ക�ം �ർ�മാ�ം
മലയാള�ിലാ�ാൻ സാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാധാരണ ജന��െട അറിവിേല�ായി �റെ��വി�� േകാവിഡ് സംബ�ി�
ഉ�ര�കൾ മലയാള�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയായിരി�ണെമ� നയം നട�ാ�ാൻ ഫയ�ക�ം
ക�ിടപാ�ക�ം വിവിധ വ��കളിൽ നി�് �റെ��വി�� ഉ�ര�ക�ം
മലയാള�ിൽ ആയിരി�ണെമ� കർശന നിർേ�ശം നൽ�േമാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?

േകാവിഡ് കാരണം മരി�വ�െട ��ംബ�ൾ�് ��തൽ ധനസഹായം

3741 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് �ലം മരി�വ�െട ��ംബ�ൾ�് ��ീം േകാടതി നി�ർഷി�
�രിതാശ�ാസ�ിന് �റെമ സം�ാന�് ��തൽ ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാൻ
�ൻൈകെയ��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒേ�ാബർ പ�ാം തീയതി �തൽ മരണെ��വ�െട ബ��ൾ�്
ന�പരിഹാര�ിനായി അേപ� നൽകാെമ�് ��ീം േകാടതി പറ�
സാഹചര��ിൽ യഥാർ� േകാവിഡ് മരണ കണ�കൾ സർ�ാർ നാളി�വെര
�റ� വിടാ�ത് അർഹരായ നിരവധി ��ംബ�ൾ�് ന�പരിഹാരം
ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം ��ി�െമ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സർ�ാരിന് പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

അേപ�കൾെ�ാ�ം വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ

3742 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ അേപ�കൾെ�ാ�ം വ�മാന, ജാതി സർ�ിഫി��കൾ ഉൾെ�െട��
സർ�ിഫി��കൾ സമർ�ി�വാൻ നിർേ�ശി��ത് ഒഴിവാ�ി അേപ�കെ�
സത�വാങ്�ലേ�ാെട അേപ�കൾ സ�ീകരി��തി�ം
െതരെ���െ���വരിൽനി�് അ�ിഷൻ സമയ�ം പ�തിയിൽ
ഉൾെ��േ�ാ�ം മാ�ം ��ത സർ�ിഫി��കൾ ആവശ�െ���തി�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സർ�ിഫി��കൾ അേപ� സമയ�് ഹാജരാേ��തിനാൽ
ആയതിെ� ആവശ��ിേല�ായി വിേ�ജ് ഓഫീ�കൾ, ഉൾെ�െട�� റവന�
ഓഫീ�കളിൽ എ�� അേപ�ക�െട തിര�ം മ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ആയത് ഒഴിവാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എൻ എ�് 766 െല രാ�ിയാ�ാനിേരാധനം

3743 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൻ എ�് 766 െല രാ�ിയാ�ാനിേരാധനം പിൻവലി�ാൻ സർ�ാർ
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എെ�ാെ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ��ം പരിഹരി�ാൻ കർണാടക സർ�ാ�മായി ചർ� നട�വാൻ
ത�ാറാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എൻ എ�് 766 മായി ബ�െ��് നാ�്പാക് നട�ിയ പഠന റിേ�ാർ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ഡി) രാ�ിയാ�ാ നിേരാധന�മായി ബ�െ�� ��ീം േകാടതി േകസിൽ
സർ�ാരിെന �തിനിധീകരി�് അഡ�േ��ിെന നിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

3744 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ
നട�ാ�ിവ�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് പ�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�മായി ബ�െ�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േമൽ�റ� പ�തികളിേലെത�ി�ം �ട�ി�ിട��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത്
പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഏകീ�ത സർ�ീസ് േപാർ�ലിെ��ം 'എം. േസവനം' െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷെ��ം
�േയാജന�ൾ

3745 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണേഭാ�ാ�ൾ വിവിധ സർ�ാർ ഓഫീ�കെള സമീപിേ��
സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ി പരമാവധി േസവന�ൾ ലഭ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��തായി �പം െകാ��ി�� ഏകീ�ത സർ�ീസ് േപാർ��ം 'എം. േസവനം'
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം സർ�ാരിൽ നി� ലഭ�മാ�� വിവിധ
േസവന�ൾ സംബ�ി� വിവരം കാലവിളംബം �ടാെത�ം
ഇടനില�ാരി�ാെത�ം അഴിമതി രഹിതമാ�ം ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിൽ
എ�മാ�ം �േയാജന �ദമാ�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

3746 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം എ� �പ�െട പ�തികൾ�ാണ്
അംഗീകാരമായി��ത്; ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നിർ�ഹണഘ��ിേല�്
എ�ിയി��ത്; വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ്, ആർ�ം, ഹരിതേകരളം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം എ�ീ
മിഷ�കൾ സംേയാജനം

3747 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ൈലഫ്, ആർ�ം, ഹരിതേകരളം,
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം എ�ീ മിഷ�കൾ സംേയാജി�ി�
െകാ�് �തിയ കർ�പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�വാ�േ�ശി�� ���ികെള
സംബ�ി� മാർ�േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�ഹികേ�മ പ�തികൾ�് �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തിന് ഒ� ഏകീ�ത
�ാ�്േഫാം

3748 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സാ�ഹികേ�മ പ�തികൾ�ം �ണേഭാ�ാ�െള
കെ���തി�ളള ഒ� ഏകീ�ത �ാ�്േഫാം സ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ിേനാ/അംഗ�ൾേ�ാ ഇതിെ� ഭാഗമായി �തിയ തിരി�റിയൽ
േരഖകൾ/ന�ർ എ�ിവ നൽകാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

നാദാ�ര ം  മ�ല�ിെല റീബിൽഡ്  േകരള പ�തികൾ

3749 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിൽ കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് റീബിൽഡ്  േകരള
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി�ി�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ിഫി��കൾ�ം േസവന�ൾ��� ഫീസ്

3750 �ീ സി എ�് ���
�ീ വി െക �ശാ�്
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�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാല�് െറയിൽേവ, എ���നികൾ ഉൾെ�െട േക� സർ�ാരിന്
കീഴി�� വിവിധ �ാപന�ൾ നൽ�� േസവന�ി�ം അവശ� വ��ൾ�ം
ഫീ�ം ചാർ�ം വില�ം വർ�ി�ി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന്
വിപരീതമായി സം�ാന സർ�ാർ നൽ�� വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ�ം
േസവന�ൾ��� ഫീസ് ഒഴിവാ�ിയത് െപാ�ജന�ൾ�് ഏെറ
ആശ�ാസകരമായി എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിര�രം ആവശ��ളള നിരവധി സർ�ിഫി��കൾ ലഭ�മാ��തി��
നടപടി�മം ല�കരി�കേയാ ഒഴിവാ�കേയാ െച�ത് ജന�ൾ�് ഏെറ
സൗകര��ദമാെണ�ം സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല അമിത േജാലിഭാരം
ല�കരി�് കാര��മത വർ�ി�ി�ാൻ കാരണമാ�െമ�ം വിലയി���േ�ാ;

(സി) സാ��പ���ം േസവന��ം സമയബ�ിതമായി നൽ��തി�ം സിവിൽ
സർ�ീസിെ� കാര��മത വർ�ി�ി��തി�ം സ�ീകരി�വ�� മ�് നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ േസവന�ൾ�� അേപ� ഫീസ് ഒഴിവാ�ിയ നടപടി

3751 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ േസവന�ൾ�� അേപ� ഫീസ് ഒഴിവാ�ി�ം, േസവന നടപടികൾ
ല�കരി�ം സർ�ാർ എ�� ചരി�പരമായ തീ�മാനം െപാ�ജന�ൾ�്
ഏെതാെ� തര�ിൽ �ണകരമായി മാ�ം എ�ാണ് സർ�ാർ ക���ത്;

(ബി) ഏെതാെ� അേപ�കൾ�ാണ് സർ�ാർ അേപ� ഫീസ് േവ� എ�്
തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ േസവന�ൾ�� അേപ� ഫീസ് ഇന�ിൽ ഒ� വർഷ�ിൽ
സർ�ാറിന് ലഭി�ി�� വ�മാനം എ�യായി�� എ�ത് അറിയി�ാേമാ?

െക.എ.എസ് നിയമനം

3752 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ഭരണ സർ�ീസിൽ എ� �തലാണ് നിയമനം നൽകാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) െക.എ.എസ്.ൽ നി�ം �ീം 2,3 വിഭാഗം �ർ�മായി ഒഴിവാ�വാേനാ ��ത
വിഭാഗ�ൾ� നിലവിൽ ബാധകമായ അ�പാതം �റ�വാേനാ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) പതിെനാ�ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിെ� ഏഴാം ഭാഗം ഖ�ിക 2
�കാര�� "ആദ� െസല�ൻ കഴി� ജീവന�ാർ�� ക�ാ� ��ിെലാ�ായി
നി�യി�ക�ം, അ� വർഷം കഴി�് അത് �ർ�മായി ഒഴിവാ�ക�ം
െച�ണം" എ� �പാർശ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?
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പരാതി പരിഹാര െസ�ിൽ നി�ം വിവര�ൾ ലഭി��തി�� നടപടി

3753 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ിൽ എം.എൽ.എ. മാർ �േഖന ന��
പരാതികളിേ��� വ��ക�െട അ�ിമതീ�മാനം എം.എൽ.എ. മാർ�്
യഥാസമയം ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ആയതിന് അടിയ�ര പരിഹാരം സ�ീകരി�് എം.എൽ.എ. മാർ�്
യഥാസമയം മ�പടി ന��തിന് നടപടി തീർ�് ക�ി�� വ��ിന്/
ഉേദ�ാഗ�ന് നിർേ�ശം നൽകാേമാ?

പ��ർ േകാടതി സ��യ നിർ�ാണ �േരാഗതി

3754 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ േകാടതി സ��യ നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണ ���ികൾ സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അത് പരിഹരി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിർ�ാണ ���ികൾ �ർ�ീകരി�് ��ത െക�ിടം എേ�ാൾ ഉദ്ഘാടനം
െച�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�് േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��മാ�െട �േമാഷൻ

3755 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െ�ഷ�ൽ �ൾ അ�സരി�് െസ�േ�റിയ�ിൽ ഓഫീസ് ���് ത�ികയിേല�്
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��മാർ�് �േമാഷന് അർഹത�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
എ� േപർ�് കഴി� അ�് വർഷ�ാലം ഓഫീസ് ���് ത�ികയിേല�്
�േമാഷൻ നൽകിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ� വർഷ�ാല�ിനിെട�് ഓഫീസ് ���് ത�ികയിേല�്
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��മാരിൽ നി�ം എ� തവണ അേപ�
�ണി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ; ഇെ��ിൽ അതിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓഫീസ് ���് ത�ിക�െട എ� ശതമാനം ഒഴിവിേല�ാണ്
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��മാർ�് �േമാഷന് അർഹത��ത്;
ആയതിേല�് െ�ാേമാഷൻ നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ �േമാഷൻ
നൽ��തിന് േവ�ി�� നടപടി സമയബ�ിതമായി സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് ത�ികയിെല സീനിേയാരി�ി ലി�്

3756 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ െസ�േ�റിയ�ിെല േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് േ�ഡ് 2 �തൽ
േപ�ണൽ െസ��റി വെര�� ഉേദ�ാഗ��െട 2021 വെര�� സീനിേയാറി�ി
ലി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത സീനിേയാരി�ി ലി�് യഥാസമയം
അപ്േഡ�് െച�ാ�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇത് യഥാസമയം അപ്േഡ�് െച��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ലി�് �കാരം സമയബ�ിതമായി �േമാഷൻ നൽകാ�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
സമയബ�ിതമായി �േമാഷൻ നൽകാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഒ� വ��ി�് �േമാഷൻ നൽ�േ�ാൾ �റെ��വി�� ഓർഡറിൽ ��ത
െ�ാേമാഷൻ ആര് െപൻഷൻ പ�ിയ ഒഴിവിലാെണേ�ാ ആർ�് �േമാഷൻ
കി�ിയ ഒഴിവിലാെണേ�ാ എ�് �ത�� ഒഴിവാെണേ�ാ േരഖെ���ാ�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ആയത് േരഖെ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) 2016 െമയ് �തൽ 2021 െസ�ംബർ വെര േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��മാരിൽ
നി�ം എ� േപർ വിരമി�ി��്; ഇതിന് ആ�പാതികമായി �േമാഷൻ
െകാ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വർഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െസ�േ�റിയ�ിൽ നി�ം െഡപ�േ�ഷനിൽ േപായ േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ
അസി��് േ�ഡ് 2, േപ�ണൽ െസ��റി എ�ിവ�െട എ�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ; അവ�െട േപ�വിവര�ൾ കാ�ഗറി തിരി�� കണ�്
നൽ�േമാ?

ത�ികക�െട �നർവിന�ാസം

3757 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ജീവന�ാരിൽ നിലവി�ളള െെട�ി�്, ക���ർ
അസി��്, പ�ൺ, അ�ൻഡർ ത�ികക�െട എ�ം �നർ വിന�ാസ�ി�െട�ം
ത�ിക മാ��ി�െട�ം �മീകരി�ാ�ം �റ�ാ�ം ആേലാചി� വ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം സമിതിക�െട റിേ�ാർ�് സർ�ാരിെ�
��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് നട�ാ�ാൻ നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ��െട േസാഷ�ൽ മീഡിയ ഇടെപട�കൾ നിയ�ി�ാൻ നടപടി

3758 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ��െട േസാഷ�ൽ മീഡിയ ഇടെപട�കൾ നിയ�ി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ േസാഷ�ൽ മീഡിയ ��പേയാഗം െച�തിന് ഇ�വെര
എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?
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െസ�േ�റിയ�് േലാ െപയിഡ് �ാഫിെ� ൈബ�ാൻ�ർ നിയമന ശതമാനം ഉയർ�ാൻ
നടപടി

3759 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�്, പി.എസ്.സി. ഓഫീ�കളിെല ലാ�് േ�ഡ് വിഭാഗം
ജീവന�ാർ�് സേബാർഡിേന�് സർവീസ് നട�ാ�ിയ സാഹചര��ിൽ മ�
വ��കളിേലത് േപാെല �റി�ൽ േകഡറിൽ പ� ശതമാനം ൈബ �ാൻ�ർ
നിയമനം ന�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെല പല വ��കളി�ം േവ�ൻസികൾ ഉ�ായി�ം ൈബ �ാൻ�ർ
നിയമന�ൾ നട��തിൽ കാലതാമസം വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�്

3760 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ സമർ�ി� റിേ�ാർ�് വിവരാവകാശ നിയമം
25(4) �കാരം ഏെത�ാം വർഷ�ളിൽ സഭയിൽവെ��് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�്

3761 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവരാവകാശ നിയമം വ��് 25(2) �കാരം സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷന്
റിേ�ാർ�ിനാവശ�മായ വിവര�ൾ ഏെത�ാം വ��കൾ സമർ�ി�െവ�്
വ������ാർ പരിേശാധി�് ഉറ�വ��ാ�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷന് വിവരം നൽ��തിൽ ഏെത�ാം
ഉേദ�ാഗ�ർ വീ� വ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ

3762 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവരാവകാശ നിയമം വ��് 25(1) �കാരം സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ
അതാത് വർഷം സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�കൾ സമർ�ി�ാ�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തിൽ സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ വീ�
വ��ിയ വർഷ�ൾ ഏെത�ാം; അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം സർ�ാർ വ��കളിൽ ഓൺൈലനായി വിവരാവകാശ അേപ�കൾ
നൽകാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) മ�് വ��കളിൽ ഈ സംവിധാനം എേ�ാൾ നിലവിൽ വ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�കൾ

3763 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �വർ�ി� ഭരണപരി�ാര ക�ീഷൻ എ�
റിേ�ാർ�കളാണ് സമർ�ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�കളിെല ശിപാർശകൾ നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(സി) ക�ീഷന് േവ�ി െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ
നൽ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�മായി ബ�െ�� താ�ാലിക ജീവന�ാ�െട
നിയമനം

3764 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിൽ എ�ാ വ��കളി�ം ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ാ��തിനായി െസ�േ�റിയ�ിൽ എ�
ജീവന�ാരാണ് താ�ാലികാടി�ാന�ിൽ േസവനമ��ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിൽ േസവനമ��ി�ാ�� അടി�ാന േയാഗ�ത
എ�ാെണ�ം ��ത ജീവന�ാർ�് േവതനം ന��തിനായി �തിമാസം എ�
�കയാണ് െചലവ് വ��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ിഎ�പ�ിെയാൻപത് ദിവസം �ർ�ിയാ�� പ�ം ��ത ജീവന�ാെര
പിരി�വി�് �തിയ ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �സ് �ത ജീവന�ാെര �ിരെ���ണെമ� ആവശ�ം സർ�ാരിന് ��ിൽ
വ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ൽ, െെല�് ആ�് സൗ�് േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�� സഹായം

3765 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് 19 മഹാമാരിെയ �ടർ�് �രിത�ിലായ പ�ൽ, െെല�് ആ�് സൗ�്
േമഖലയിൽ �വർ�ി�ി�� െതാഴിലാളികെള സഹായി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?
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മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

3766 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ �ക അ�വദി� േറാ�കൾ ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നിലവിെല �ിതി വിവരം വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ം മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

3767 �ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ിൽ
നട�ിലാ�� ���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വ�ർ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

3768 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ർ മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം നട�ിലാ��
���ികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ കാരണ�ളാൽ �ൻകാല�ളിൽ �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ാ��ം
മ�ല�ിൽ നട�ാ���മായ ഏെത�ാം ���ികളാണ് റീ ബിൽഡ് േകരള
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ാ��െത� വിശദാംശം നൽകാേമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തി

3769 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��വാ�ർ നിേയാജക
മ�ല�ിൽ അ�വദി� വിവിധ പ�തിക�െട വിശദാശം�ൾ അ�വദി� �ക
എ�ി�െന ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�്
അറിയി�േമാ; ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല ��ദിന കർ� പ�തി

3770 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ��ദിന കർ� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
നട�ിലാ�ിയ വികസന �വർ�ന��െട വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഏഴാം േക�ശ�ള പരി�രണ �കാര�� ശ�ളം നൽ��തി�� നടപടികൾ

3771 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗൺസിലിെല�ം ആയതിെ�
കീഴി�� ഗേവഷണ വികസന �ാപന�ളിെല�ം സി.എസ്.ഐ.ആർ
നിര�ിൽ ശ�ളം ലഭി�� ജീവന�ാർ�് ഏഴാം േക� ശ�ള പരി�രണ
�കാര�� ശ�ളം ന�ി�ട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാർ�് ശ�ള പരി�രണ �ടിശിക നൽ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ശ�ള പരി�രണ �കാര�� ശ�ളം ��ത ജീവന�ാർ�്
ന�ി�ട�ിയി�െ��ിൽ ആയത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ��ം ശ�ള
പരി�രണ �ടിശിക അ�വദി�ി�െ��ിൽ ആയത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ��ം
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈജവ ൈവവിധ� രജി�ർ

3772 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ൈജവ ൈവവിധ�
രജി��കൾ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈജവ ൈവവിധ� സംര�ണ�ിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈജവ ൈവവിധ� േബാർഡിെ� കീഴിെല േ�ാജ�് െഫേലാ ത�ിക

3773 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ൈജവ ൈവവിധ� േബാർഡിെ� കീഴിൽ േ�ാജ�് െഫേലാ
ത�ികയിൽ 10 വർഷേ�ാളമായി േജാലി െച�ി��വർ ഉൾെ�െട��വെര
പിരി�വി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ് �തിസ�ി�െട കാലഘ��ിൽ ഇ�രെമാ� നടപടി ഉ�ാ�വാ��
കാരണം വ��മാ�േമാ; നടപടി മരവി�ി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർവീസ് പരീ�

3774 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർവീസിേല�് എ�ാ വർഷ�ം േനാ�ിഫിേ�ഷൻ
�റെ��വി�് പരീ� നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
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അറിയി�േമാ;

(ബി) സിവിൽ സർവീസിേല�് ആ�കെള ആകർഷി�ാൻ സ�ീകരി��
നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എ.എസ്.-െല ഒഴി�കൾ

3775 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െ�ഷ�ൽ �ൾസ് �കാരം ആെക�� ര�ാം ഗസ�ഡ് ത�ികകളിെല എ�
ഒഴി�കളാണ് െക.എ.എസ്. സർ�ീസിനായി നീ�ിവ�ി��ത്; ആെക ര�ാം
ഗസ� ഡ് ത�ികക�െട എ� ശതമാനമാണ് െക.എ.എസ്. സർ�ീസിനായി
നീ�ിവ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.-ൽ ഉൾെ���ിയിരി�� എ�ാ വ��കളിെല�ം െ�ഷ�ൽ �ൾസ്
�കാര�� െമാ�ം ര�ാം ഗസ�ഡ് തസ് തികക�െട എ�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 05.01.2015 െല ജി.ഒ (എം.എസ് ) നം. 01/2015/ജി.എ.ഡി ഉ�രവിെല
വ�വ�കൾ �കാരമാേണാ െക.എ.എസ്.-നായി നീ�ിവ�ി�� ഒഴി�കൾ
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��തല �ിമിനൽ �ഡീഷ�റി പരീ�

3776 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റവന� വ��് ജീവന�ാർ�ായി പി.എസ്.സി. നട�� വ��തല �ിമിനൽ
�ഡീഷ�റി പരീ��് 18.09.2020 ന് അേപ� സ�ീകരി�് ഒ�
വർഷ�ി�േശഷ�ം പരീ� നട��തിൽ കാലതാമസം േനരി��തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരീ� സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ത് കാരണം റവന� വ��്
ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷൻ തട�െ��� ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരീ� എ�ാ വർഷ�ം നട��തിന് നിലവി�� തട�ം എെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പരീ�കൾ എ��ം േവഗം നട��തിന് നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

ഭി�േശഷി സംവരണം

3777 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. നിയമന�ളിൽ ഭി�േശഷി�ാർ�് നാല് ശതമാനം സംവരണം
ഉറ�ാ�ിെ�ാ�� 31.10.2019-െല 12/2019/സാ.നീ.വ. ഉ�രവ് �കാര��
നിയമന�ൾ എ��തലാണ് നട�ാ�ി �ട�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമന�ൾ�് നിലവി�ളള �റ് േപായി�്
റിസർേവഷൻ േറാ�റിെല വിവിധ േട�കൾ എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നാല് ശതമാനം ഭി�േശഷി സംവരണം നട�ിലാ�േ�ാൾ �റ് േപായി�്
റിസർേ�ഷൻ േറാ�റിെല വിവിധ േട�കളിൽ എ�കാരമാണ് മാ�ം വ�കെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭി�േശഷി�ാർ�ളള സംവരണം നാല് ശതമാനമായി ഉയർ�ിെ�ാ��
സർ�ാർ ഉ�രവിന��തമായി േകരള േ��് & സേബാർഡിേന�് സർവീസ്
�ൾസിൽ ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ��ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

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

3778 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�ത േയാഗ�ത��വർ മ� േജാലികളിേല�് മാറി േപാ��തിനാൽ ഐ.ടി.ഐ.
അടി�ാന േയാഗ�ത ആയി�� വിവിധ വ��കളിെല േതർഡ് േ�ഡ്
�ാ�്�ാൻ, ഓവർസിയർ, േ�സർ ത�ികളിേല�് നിയമന�ിനായി
ഐ.ടി.ഐ.(എൻ.സി.വി.ടി.), െക.ജി.സി.ഇ ഇ., വി.എ�്.എസ്. എസ്. ഇ.
േയാഗ�ത��വെര മാ�ം പരിഗണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ൾ�� സംവരണം

3779 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� ആർ.പി.ഡബ്�.ഡി. ആ�് 2016 അ�സരി�് ഭി�േശഷി
വിഭാഗ�ൾ�് പി.എസ്.സി. നിയമന�ിൽ നാല് ശതമാനം സംവരണം
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി സംവരണം നിലവിൽ െഹാറിേസാ�ലായാേണാ
െവർ�ി�ലായാേണാ നട�ാ�ിയി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ. േയാഗ�ത ഉ� ഉേദ�ാഗാർഥികൾ

3780 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ വ��കളിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ഒഴി�കളിേല�്
പി.എസ്.സി �േഖന അേപ� �ണി�േ�ാൾ ഐ.ടി.ഐ. േയാഗ�ത േവ�
ത�ികകളിൽ ബി.െടക്, ഡിേ�ാമ എ�ീ ഉയർ� േയാഗ�തക��വെര
ഉൾെ���ാ�േ�ാ;

(ബി) ഐ.ടി.ഐ. േയാഗ�ത ഉ� ഉേദ�ാഗാർഥികൾ�് ഇ��ലം റാ�് ലി�ിൽ ��ിൽ
വ��തിന് തട�ം േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(സി) ഐ.ടി.ഐ. അെ��ിൽ ത�ല�മായ േയാഗ�ത ആവശ�െ��� നിയമന�ൾ�്
ഉയർ� േയാഗ�ത ഉ�വർ അേപ�ി�ക�ം പരീ�കൾ ആ നിലവാര�ിൽ
നട�ക�ം െച��ത് താ� േയാഗ�ത��വെര ബാധി��െ�� പരാതികൾ
പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഓവർസിയർ, �ാ�്മാൻ, േ�സർ ത�ികക�െട േയാഗ�ത

3781 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷൻ നട�� െപാ�മരാമ�്, ഇറിേഗഷൻ,
ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ്, തേ�ശസ�യംഭരണം, വാ�ർ അേതാറി�ി എ�ീ
വ��കളിെല േതർഡ് േ�ഡ് ഓവർസിയർ, �ാ�്മാൻ, േ�സർ എ�ീ
ത�ികകളിേല�് നി�ർഷി�� േയാഗ�ത ഐ.ടി.ഐ (എൻ.സി.വി.ടി.),
െക.ജി.സി.ഇ, വി.എ�്.എസ്.ഇ. എ�ിവയാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ത�ികകളിേല�് നട�� പരീ�കൾ�് ഡിേ�ാമ, ബി.െടക്,
എം.െടക് �ട�ിയ അധിക േയാഗ�ത ഉ�വെര�ടി ഉൾെ�ാ�ി��തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ലം ഐ.ടി.ഐ ( എൻ.സി.വി.ടി.), െക.ജി.സി.ഇ., വി.എ�്.എസ്.ഇ. േയാഗ�ത
ഉ�വ�െട അവസരം ന�മാ�കയാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� സർ�ാർ �ാപന��ം ഇതര സം�ാന��ം ഐ.ടി.ഐ. േയാഗ�ത
നി�ർഷി�� ത�ികയിേല�് ഐ.ടി.ഐ. സർ�ിഫി��് മാ���വെര
പരിഗണി�േ�ാൾ ഇതി� വിപരീതമായി േകരള പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷൻ
ബി.െടക്, എം.െടക് ബി�ദധാരികെള ഉൾെ�ാ�ി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഫാം.ഡി. േകാ�ിന് പി.എസ്.സി. അംഗീകാരം

3782 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഫാം.ഡി. േകാ�ിന് പി.എസ്.സി. അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാ�് അംഗീകരി�െകാ�് ഏെത�ി�ം ത�ികയിൽ പി.എസ്.സി.
നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി� എൽ.പി.�ൾ അ��ാപക േഷാർ�് ലി�്

3783 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി� എൽ.പി.�ൾ അ��ാപക േഷാർ�് ലി�ിൽ എ� േപ�െ��ം
ജി�യിെല എൽ.പി.�ൾ അ��ാപക ത�ികയിെല ഒഴി�ക�െട എ�ം
എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) അ��ാപക ത�ികയിെല ഒഴി�ക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി�� ��ത
േഷാർ�് ലി�് ത�ാറാ�ിയി��െത� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

മാർ�് ഏകീകരണ�ിെല േപാരാ�

3784 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ാം�ാസ് േയാഗ�ത��വർ�ായി പി.എസ്.സി. വിവിധ ഘ��ളിലായി
നട�ിയ �ിലിമിനറി പരീ� എ�തിയവ�െട മാർ�് ഏകീകരി�േ�ാ��ായ
േപാരാ��ലം നിരവധി ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ റാ�് ലി�ിൽ നി�ം �റ�ാെയ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് പരിഹാര
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല എൽ.പി. �ൾ ടീ�ർ േഷാർ�് ലി�്

3785 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 516/2019 �കാരം മല�റം ജി�യിെല എൽ.പി. �ൾ ടീ�ർ
ത�ികയിേല�് �സി�ീകരി�ിരി�� േഷാർ�് ലി�ിൽ നിലവി��
ഒഴി�കൾ�് ആ�പാതികമായി�� ഉേദ�ാഗാർ�ികെള ഉൾെ���ിയിരി��ത്
എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത ലി�ിൽ ��തൽ ഉേദ�ാഗാർ�ികെള
ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സംവരണ�മം മറികട�് നിയമനം

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

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 373/2017 �കാരം �സി�ീകരി� �നിയർ ഇൻ��ർ
മൾ�ിമീഡിയ ആൻഡ് െ�ഷ�ൽ എഫ�് റാ�് ലി�ിൽ നി�ം സംവരണ�മം
മറികട�് നിയമനം നട�ിയതിനാൽ മ�ലർ ഡിേ�ാഫി ബാധി�്
ച��േസരെയ ആ�യി�കഴി�� ശാരീരിക െവ�വിളികൾ േനരി��
നിരാലംബരായ ര�് െപൺ��ികൾ�് നിയമനം നിേഷധി�െ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പിഴവ് അടിയ�രമായി പരിഹരി�് േമൽ�റ�വർ�് അർഹതെ��
നിയമനം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഇ�ർ േചയ്�ബിൾ ത�ികകൾ

3787 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ സർ�ീസിെല ഇ�ർ േചയ്�ബിൾ ത�ികകൾ എ�ാൽ
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത ത�ികകെള നിർവചി�് ഏെത�ി�ം



17 of 118

ഉ�ര�കേളാ ച��േളാ �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള മിനി�ീരിയൽ സേബാർഡിേന�് സർവീസിെലേയാ േകരള ജനറൽ
സേബാർഡിേന�് സർവീസിെലേയാ ഏെത�ി�ം ത�ികകൾ ഏെത�ി�ം
സർ�ാർ വ��കളിൽ മാ��� ത�ിക�മായി ഇ�ർ േചയ്�ബിൾ ആ�ി
ഉ�ര�കേളാ സവിേശഷാൽ ച��േളാ �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� െ�ഷ�ൽ �ൾ അ�സരി�ം �നിയർ ���് ത�ിക�് ഇ�ർ േചയ്�ബിൾ
ആയി േവെറ ത�ികകൾ ഒ�ം ��മായി പറ�ി�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ
2016-െല ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിെ� അ�ബ�ം 16 (d)-യിൽ �നിയർ
���മാർ�ം െ�ഷ�ൽ �ൾ അ�സരി�� അതിെ� ഇ�ർ േചയ്�ബിൾ
ത�ികകൾ�ം പറ�ിരി�� ഹയർ േ�ഡ് ആ��ല�ം എ�കാരമാണ്
�നിയർ ���മാർ അ�ാ�വർ�് അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ർ േചയ്�ബിൾ ത�ികക�െട നിർവചനം സംബ�ി� അവ��ത നീ�ാൻ
�ഷ് ടീകരണം നൽകി ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകസിൽ ഉൾെ�� ജീവന�ാ�െട ഡി.പി.സി. നടപടികൾ

3788 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ ജീവന�ാർ ഏെത�ി�ം േകസിൽ എഫ്.ഐ.ആർ.
രജി�ർ െച�് ആേരാപണ വിേധയരായി �തി േചർ�െ��ാൽ അവെര
ഡി.പി.സി.യിൽ പരിഗണിേ�� എ�് സർവീസ് ച��ൾ പറ��േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എഫ്.ഐ.ആർ. �കാരം ��പ�ം നൽകാതിരി�� സാഹചര��ിൽ ��ത
ആേരാപണ വിേധയെന ഡി.പി.സി. യിൽ ഉൾെ���ാൻ പാടി� എ�് േകാടതി
വിധികൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��പ�ം നൽകാ�വെര അേന�ഷണം നട�� എ� േപരിൽ ഡി.പി.സി.-യിൽ
നി�് ഒഴിവാ�ക�ം പി�ീട് ��വി��നാ�െ��ക�ം െച��
സാഹചര���ായാൽ ��ത വ��ി�് ഉ�ാ�� ന�ം പരിഗണി�് ബദൽ
മാർ��ൾ ഏർെ���േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സമാനമായ േക�കളിൽ ഡി.പി.സി.-യിൽ ഉൾെ�ടാതി��വെര പി�ീട്
�ിബ�ണ�ക�െടേയാ ൈഹേ�ാടതി�െടേയാ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ
ഡി.പി.സി.-യിൽ ഉൾെ���ി െ�ാേമാഷൻ നൽകിയി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ?

നിയമന, വിേശഷാൽ ച��ൾ

3789 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ, േ�മനിധികൾ, സർ�ാർ
േബാർ�കൾ, സഹകരണ �ാപന�ൾ എ�ിവയിൽ നിയമന ച��ൾ,
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വിേശഷാൽ ച��ൾ എ�ിവ ത�ാറാ�ാ�തിനാൽ നിയമന�ളിൽ സംവരണം
പാലി��ി� എ�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) വിേശഷാൽ ച���ം നിയമന ച���ം ത�ാറാ�ി സമർ�ി�ാ�
�ാപന�ൾ ഏെത�ാെമ�് വ��് തിരി�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ച��ൾ ത�ാറാ�ി സമർ�ി�ി�ം ച��ിെല വ�വ�കൾ �കാരം
പി .എസ് .സി. വഴി നിയമനം നട�ാ� �ാപന�ൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ വ��കളിൽ നാളി�വെര തീ�മാനമാകാ� വിേശഷാൽ ച��ൾ,
നിയമന ച��ൾ എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ച��ൾ അടിയ�രമായി ത�ാറാ�ി സമർ�ി�വാ�ം ച��കാരം
നിയമനം നട�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അടി�ാന േയാഗ�ത മാ���വർ�് പരിഗണന

3790 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ ഐ.ടി.ഐ. (എൻ.സി.വി.ടി), െക.ജി.സി.ഇ.,
വി.എ�്.എസ്.ഇ. എ�ിവ അടി�ാന േയാഗ�ത ആവശ��� ത�ികകളിൽ
ഡിേ�ാമ, ബി.െടക്, എം.െടക് �ട�ിയ േയാഗ�ത��വർ അേപ�ി�്  റാ�്
പ�ികയിൽ ഉയർ� �ാനം േന��ത് കാരണം അടി�ാന േയാഗ�ത
മാ���വർ�് അവസരം ന�മാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക� സർ�ാർ സർവീ�കളിൽ അടി�ാന േയാഗ�ത ആവശ���
ത�ികകളിൽ ആ േയാഗ�ത മാ�ം ഉ� ഉേദ�ാഗാർ�ികെള പരിഗണി�േ�ാൾ
സം�ാന സർ�ാർ സർവീ�കളിൽ ഉയർ� േയാഗ�ത��വെര�ം
പരിഗണി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉയർ� േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് താഴ് � ത�ികക�ം ഉയർ�
ത�ികക�ം ഒ�േപാെല �ാപ�മാ��ത് �ലം അടി�ാന േയാഗ�ത
മാ���വർ�് അവസരം ന�മാ��ത് പരിഹരി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഐ.ടി.ഐ. (എൻ.സി.വി.ടി.), െക.ജി.സി.ഇ. , വി.എ�്.എസ്.ഇ. എ�ീ
േയാഗ�തകൾ മാ���വർ�് താ� െട�ി�ൽ ത�ികകളിൽ മാ�േമ നിയമന
സാധ�ത�� എ�തി�ാ�ം ഏക �തീ�യായ ആ ത�ികകൾ േപാ�ം
ഉയർ� േയാഗ�ത��വർ കര�മാ�� സാഹചര��ി�ം ഈ േയാഗ�തകൾ
മാ�ം ഉ�വർ�് സ�ാഭാവിക നീതി ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ജവാൻമാ�െട ആ�ിതർ�് സീനിേയാറി�ി ന�െ�ടാെത �ലംമാ�ം

3791 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. വഴി ജി�ാതല നിയമനം േന��വർ അ�് വർഷം ആ ജി�യിൽ
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തെ� �ടരണെമ� നിയമ�ിൽ ജവാൻമാ�െട ഭാര�മാർേ�ാ മ�്
ആ�ിതർേ�ാ ഇളവ് നൽകി അവർ ആവശ�െ��� ജി�യിേല�്
സീനിേയാറി�ി ന�െ�ടാെത �ലം മാ�ം നൽകണെമ� ഏെത�ി�ം ഉ�രവ്
നിലവി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ആയതിൻ �കാരം എ�ാ വ��ക�ം �ലം മാ�ം നൽ��േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അ�കാരം സമർ�ി� അേപ� ഏെത�ി�ം വ��് നിരസി�തായി
അറിയാേമാ; എ�ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

3792 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാേ�തിക ത�ികകൾ ഉൾെ�െട അർഹമായ ത�ികകളിേല�് ആ�ിത
നിയമനം നൽകണെമ� 07.06.2021 െല 12/2021/ഉ.ഭ.പ.വ. ന�ർ ഉ�രവ്
�കാരം നിയമനം നൽ��തിന് വിവിധ വ��കൾ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �നിസി�ൽ േകാമൺ സർ�ീസിൽ എ� ശതമാനം േപർ�് ആ�ിത നിയമന
�കാരം േജാലി നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; അ�് ശതമാന�ിൽ
അധികം േപർ�് ആ�ിതനിയമനം വഴി േജാലി നൽകിയത് സംബ�ി�
ആേ�പ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

ഷാസിയ ബി.െക.-�െട ആ�ിത നിയമന അേപ�

3793 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വാഴ�ാട് ഗവൺെമ�് ഹയർെസ��റി �ളിെല മലയാള
വിഭാഗം അ��ാപകനായിരിെ� മരണമട� � �ി�� ഇ.- �െട മകൾ
ഷാസിയ ബി.െക.-�െട ആ�ിത നിയമന�ി�� അേപ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ടിയാെള ഏത് വ��ിെല േജാലി�ായി�ാണ് പരിഗണി��െത�്
അറിയി�േമാ; ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം അറിയി�കൾ
നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ടിയാൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ േജാലി നൽ��തി�� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

േകരള �ാർ��് മിഷൻ

3794 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള �ാർ��് മിഷനിൽ രജി�ർ െച� എ� �ാർ��കളാണ് നില�ർ
മ�ല�ിൽ �വർ�ി�് വ��െത�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) അ�ികൾ�ർ ഇൻ�ാ�ക് �ർ ഫ�് �േഖന കാർഷിക �ാർ��കൾ
ആരംഭി�വാൻ ര�് േകാടി �പ വെര ബാ�് വാ�കൾ ഈടി�ാെത
ലഭി��തിന് സർ�ാർ ഗ�ാര�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ; �ാർ��കൾ�്
ബാ�് വാ�കൾ ലഭി��തിന് ഏകജാലക സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് �തിയ �ാർ��കൾ േ�ാൽസാഹി�ി��തിന് സർ�ാർ
സ�ീകരി�� നടപടിക�ം നട�ിലാ�� പ�തിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െക-േഫാൺ പ�തി

3795 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ൈഫബർ ഒപ്�ി�് െന�് വർ�്(െക-േഫാൺ) പ�തി എ�േ��്
�ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാർ�ികൾ�ം അധ�ാപകർ�ം സൗജന� െെവെെഫ

3796 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക െെഫ പ�തിയിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�ം അധ�ാപകർ�ം �േത�ക കണ�ൻ
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനായി അേപ�കൾ സ�ീകരി��തി�ം കണ�ൻ
അ�വദി��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) സൗജന� െെവെെഫ പ�തി�ായി സം�ാന സർ�ാർ നാളി�വെര െചലവഴി�
�ക�െട�ം ആയതിന് േക� ഗവൺെമ�ിൽ നി�് ലഭി� ആ��ല���െട�ം
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

വിവര സാേ�തിക േമഖല�െട വികസനം

3797 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവര സാേ�തിക േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര�ം
വി�ലീകരി��തി�ം നിേ�പ�ൾ, െതാഴിലവസര�ൾ എ�ിവ
വർ�ി�ി��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐ.ടി േമഖലയിൽ ഗേവഷണ സൗകര�െമാ��ി മ�രാധി�ിത
വി�ാനേമഖലകൾ വികസി�ി�് സം�ാനെ� സാ��ിക വികസന േമഖല
ക��ാർ�ി�ി��തിന് േവ�ി എെ��ാം പരിപാടികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.ടി. പാർ�ക�െട വികസനം

3798 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016-ന് േശഷം സം�ാനെ� ഐ.ടി. പാർ�കളിൽ എ� സ്ക�യർഫീ�് ഏര�
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�വർ�ന�മമാ�ി; ഇത് വഴി എ� െതാഴിലവസര�ൾ �തിയതായി
��ി�ാൻ സാധി� എ�ം അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം െടക് േനാസി�ിയിൽ നിലവിൽ എ� ക�നികൾ �വർ�നം
ആരംഭി�ി��്; എെ�ാെ� വികസന�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�� എ�ം
ഏെത�ാം ക�നിക�െട നിേ�പ�ൾ സംബ�ി�് ധാരണയായി�െ��ം
വ��മാ�േമാ?

ഇരവി�രം മ�ല�ിെല അ�യ േക��ൾ

3799 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇരവി�രം നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ� അ�യ േക��ൾ
�വർ�ി��െ��് പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന�ൾ�് അ�യേക��ളിെല േസവന��ം േസവനനിര�ക�ം
വ��മായി മന�ിലാ��തിന് ��ത േക��ളിൽ ഏകീ�ത �ദർശന
േബാർഡ് �ാപി��തിന് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
േബാർഡ് �ദർശി�ി�ാ� അ�യ േക��ൾെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇരവി�രം മ�ല�ിൽ �തിയ അ�യേക��ൾ �ട�ണെമ� നിർേ�ശം
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

അമിത ഫീസ് ഈടാ�� അ�യ േക��ൾ

3800 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� അ�യ േക��ൾ�് സർ�ീസ് ചാർ�കൾ
ഏകീകരി�് നൽകിയി�െ��ി�ം ചില േക��ളിൽ അമിത ഫീസ്
ഈടാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അവർെ�തിെര എ�്
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വർഷം അധികം ഫീസ് ഈടാ�ിയതിന് േകാഴിേ�ാട്
ജി�യിൽ എ� േക��ൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�യ േക��ളിൽ അമിത ഫീസ് ഈടാ�ിയാൽ െപാ�ജനം ആർ�ാണ്
പരാതി നൽേക�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െക-ൈഫ പ�തി

3801 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക-ൈഫ പ�തി �കാരം പാല�ാട് ജി�യിൽ എവിെടെയ�ാം സൗജന� ൈവ-
ൈഫ ലഭ�മാ�ിയി�െ��് നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

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

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം െപ��ാ�ർ മ�ല�ിൽ െചലവഴി� �ക

3802 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ 2021 വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�് എ� �പ
െപ��ാ�ർ മ�ല�ിൽ െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് �ലം ��ംബ�ിെല എ�ാ അംഗ��ം മരണെ�� സിനി എ� ന�ിന്
�രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�� സഹായ�ി�േവ�ി െപ��ാ�ർ
എം.എൽ.എ. സമർ�ി� അേപ�യിൽ എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�െത�്
വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ അ�വദി� �രിതാശ�ാസ �ക

3803 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ 2021 വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�് പാല�ാട്
ജി��് നൽകിയ �ക എ�യാണ്; താ��് തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ർ താ��ിേല�് നൽകിയ �ക�െട കണ�് പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ
നൽകാേമാ?

��റ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

3804 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016-17 �തൽ 2020-21 വെര�ളള സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ��റ മ�ല�ിൽ
റീബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം അ�വദി�ി�ളള ���ികൾ ഏെത�ാെമ�്
പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിൽ �ർ�ിയാ�ിയവ, നട�െകാ�ിരി��വ, ഇ�വെര
നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�ി�ാ�വ എ�ി�െന തരംതിരി�് വിവരം
നൽകാേമാ?

മല�റെ� സാ��ന �ർശം അദാല�ിൽ ലഭി� അേപ�കൾ

3805 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മ�ിമാ�െട േന�ത��ിൽ 2021 െഫ�വരിയിൽ നട� സാ��ന �ർശം
അദാല�ിൽ മല�റം ജി�യിൽ നി�ം എ� അേപ�കൾ ൈക��ി;
ഓൺൈലനാ�ം ഓഫ് ൈലനാ�ം ലഭി� അേപ�ക�െട എ�ം താ��്
അടി�ാന�ിൽ ഇനം തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ� അേപ�കളിൽ ഇ�വെര തീർ�് കൽ�ി�; അവ�െട �േരാഗതി
െവളിെ���േമാ; ഓൺൈലൻ അേപ�കൾ േപാ�ം തീർ�ാ�ാൻ കാലതാമസം



23 of 118

േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാം അേപ�ക�ം തീർ�ാ�ി എ�േ��് ധനസഹായം അ�വദി�വാൻ
കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ർ വിമാന�ാവള റൺേവ വികസനം

3806 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ വിമാന�ാവള�ിെ� റൺേവ�് നിലവിൽ എ� നീള�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016 ഏ�ിലിൽ റൺേവ�െട നീളം എ� മീ�റായി��; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽവ�തിന് േശഷം എ� മീ�ർ റൺേവ
നിർ�ി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 4000 മീ�ർ റൺേവ നിർ�ി�വാൻ ഉേ�ശ�േ�ാ; ഇതിന് എ� െചലവ്
വ�െമ�ം; എ�് നിർ�ാണം ആരംഭി�െമ�ം; എ�് �ർ�ിയാ�െമ�ം;
എ� െചലവാണ് ഇതിന് കണ�ാ�ിയിരി��െത�ം വിശദീകരി�ാേമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവളം

3807 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിർ�ി� ശബരിമല വിമാന�ാവള�ിന് അ�മതി ലഭി���മായി ബ�െ��്
േക� സർ�ാരിെ� നിലപാട് സം�ാന സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമല വിമാന�ാവള�മായി ബ�െ��് സം�ാന സർ�ാർ നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവള നിർ�ാണം

3808 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശബരിമലയിൽ വിമാന�ാവളം നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ ഏത്
വെരയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിമാന�ാവള നിർ�ാണ�ിന് എ� ഏ�ർ �ലം േവ�ിവ�െമ�ം
�ലം ഏെ���ൽ എ�് �ർ�ിയാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിമാന�ാവള നിർ�ാണ�ിനായി ഏെ���� �ല�ിെ� വില,
എയർേപാർ�് നിർ�ാണ�ിെ� െചലവ് എ�ിവ എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിമാന�ാവള�ിന് എ� മീ�ർ റൺേവയാണ് നിർ�ി�വാൻ
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

കരി�ർ വിമാന�ാവള�ിെ� സ�കാര�വൽ�രണം
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3809 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കരി�ർ വിമാന�ാവള�ിെ� സ�കാര�വൽ�രണ�ിൽ സം�ാന�ിെ�
നിലപാട് േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സിൽവർൈലൻ െറയിൽ പ�തി

3810 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം-കാസർേഗാഡ് അർ� അതിേവഗ െറയിൽപാത�െട ഡീൈ�ൽഡ് 
േ�ാജ�് റിേ�ാർ�ിെ��ം റാ�ിഡ് എൻവേയാൺെമ�് ഇംപാ�് �ഡി
റിേ�ാർ�ിെ��ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ; ഇവ സർ�ാർ അംഗീകരി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

സിൽവർൈലൻ െറയിൽ പ�തി

3811 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിർദി� തി�വന��രം- കാസർേഗാഡ് സിൽവർൈലൻ െറയിൽ പാത�ായി
ഫീസിബിലി�ി �ഡി നട�ിയി�െ��ിൽ പഠന റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ിൽ ��ത പഠനം നട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി
വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം - കാസർേഗാഡ് സിൽവർൈലൻ പ�തി

3812 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിർ�ി� സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�െട �പേരഖ�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ഏെ���� �മി�് െസ�ിന് എ� �പയാണ് വില
നി�യി�ി��െത�ം �ലെമ��് നടപടികൾ എവിെടെയ�ാം ആരംഭി�െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ി�� സാ��ിക േ�ാത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഴി�ൽ അേ�ാ�് േറാഡ്

3813 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വടകര-മാഹി കനാൽ ���ി�െട ഭാഗമാ�� �ഴി�ൽ അേ�ാ�് േറാഡ്
���ി�െട നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട െട�ർ അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദവിവര�ൾ
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ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �വ ൃ�ി�െട ലാൻഡ് അക�ിസിഷൻ �വർ�ന�ൾ ഏത് ഘ��ിൽ
ആെണ�് അറിയി�ാേമാ; ജീവന�ാ�െട അഭാവം കാരണം ലാൻഡ്
അക�ിസിഷൻ �വർ�ന�ളിൽ കാലതാമസം ഉ�ാ��േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

േകാവളം-കാസർേഗാഡ് പ�ിമതീര കനാൽ

3814 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചര�നീ��ി�ം വിേനാദസ�ാര വികസന�ി�ം ഏെറ �േയാജന�ദമായ
േദശീയ ജലപാത 3 -െന ബ�ി�ി�െകാ�� േകാവളം - കാസർേഗാഡ്
പ�ിമതീര കനാലിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�ായി കിഫ്ബിയിൽ നി�് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; ഏെത�ാം
���ികൾ�ായാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്;

(സി) പ�ിമതീര കനാ�മായി ബ�ി�ി�� ഫീഡർ കനാ�കൾ
എവിെടെയാെ�യാണ്; അവ�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േകരള ഗവ. വാക് സിൻ സർ�ിഫി��് കാരണം വിേദശയാ� േപാകാൻ കഴിയാ�ത്

3815 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് വാ�ിൻ സ�ീകരി� �വാസികൾ�് േക� ഗവൺെമൻറ്
സർ�ിഫി��ിന്  പകരം ഇട�ാല�്  േകരള ഗവ. സർ�ിഫി��് നൽകിയത്
കാരണം വിേദശയാ� േപാകാൻ കഴിയാെത വ�� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ �വാസികൾ�് തിരിെക േപാകാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം പരിഗണി�്
ഇത് പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് െകാ���ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല �ീമതി �ധ
ആൽമജൻ, മാ�രവീട് സമർ�ി� അേപ�യിൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്
അറിയി�ാേമാ?

�വാസിക�െട േ�മ�ം �ര��ം ഉറ� വ��� നടപടികൾ

3816 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േക� സർ�ാരിെ� നിർ�ി� എമിേ�ഷൻ ബിൽ പരിേശാധനാ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ; ഇ�മായി ബ�െ��്
സം�ാന�ിെ� അഭി�ായം േക�സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) �വാസിക�െട േ�മ�ം �ര��ം ഉറ� വ���തിന് േക�സർ�ാരി�
��ാെക വ� നിർേ�ശ�ൾ എെ��ാമാണ്; ഇതിേ��� േക�സർ�ാരിെ�
�തികരണം അറിയി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �വാസിക�െട േ�മം, �ര�, �നരധിവാസം എ�ിവ�ായി സം�ാനം
നട�� ഇടെപട�കെള �റി�് അറിയി�ാേമാ?

��ാം േലാക േകരള സഭ

3817 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ ��ാം സേ�ളനം വിളി� േചർ��തിന്
തീ�മാനി�ക��ാേയാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �പയാണ് നിലവിൽ അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി)  േലാക േകരള സഭ�െട ഒ�ം ര�ം സേ�ളന�ൾ�ായി സർ�ാരിൽ നി�ം
െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി�� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േലാക േകരള സഭ�െട കഴി� ര�് സേ�ളന��െട ഫലമായി
സം�ാന�ി��ായി�� േന��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ാണ്
വിലയി��ിയി��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ

3818 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മഹാമാരി�െട സാഹചര��ിൽ �വാസി ��ാ� ശ�ിെ����തി�ം േലാക
േകരള സഭ�െട �വർ�നം ��തൽ ഫല�ദമാ��തി�ം �ൻൈകെ���േമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭ�െട �വർ�നം കാര��മമാ��തിന് നിയമപരിര�
ഉറ�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േലാക േകരള സഭ�െട ഒ�ാം സേ�ളന�ിൽ ഉ��ിരി� ശിപാർശക�െട
അടി�ാന�ി�� �ടർ �വർ�ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

�വാസി േ�മനിധി െപൻഷൻ

3819 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) 2008 -െല േകരളീയ �വാസി േ�മ നിധി നിയമം അ�സരി�് 60 വയ�്
കഴി� �വാസികൾ�് പ�തിയിൽ അംഗമാ�വാൻ കഴി��ിെ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) 60 വയ�് കഴി� �വാസികൾ�് ടി പ�തി �കാരം െപൻഷൻ അേപ�
സമർ�ി�വാൻ കഴി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; ഇതിനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 60 വയ�് കഴി�തിനാൽ നിയമം �ലം െപൻഷന് പരിഗണി�ാ� എ�
അേപ�കൾ 2020 ജ�വരി �തൽ ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവിൽ എ� േപർ�് െപൻഷൻ ന��െ��ം െപൻഷ� േവ�ി ഇേ�ാൾ
എ� അേപ�കൾ േ�മനിധി ആഫീസിൽ പരിഗണനയി�െ��ം
വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ക�ാ�കളിെല ഒഴി�കൾ

3820 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസിൽ എ� ഡി.എ�്.ക�. ക�ാ�് (എ.ആർ. ക�ാ�് )
നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ; ��ത ക�ാ�കളിെല അംഗീ�ത
അംഗബല�ിെ� ജി� തിരി�ം ത�ിക തിരി��� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ാ�കളിൽ നിലവി�� ഒഴി�ക�െട ത�ിക തിരി�ം ജി� തിരി���
കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് േ�ാേ�ാേ�ാൾ ലംഘനം

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

(എ) േകാവിഡ് േ�ാേ�ാേ�ാൾ ലംഘി�തിന് പിഴയിന�ിൽ എ� �ക ലഭി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് േകാവിഡ് േ�ാേ�ാേ�ാൾ ലംഘി�തിെ� േപരിൽ എ�
േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��ം എ� വാഹന�ൾ ക�െക�ിയി�െ��ം
വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല�മായി ബ�െ�� വ�ാജ വാേറാല മാധ�മ�ൾ�് നൽകി മത�ർ�
വളർ�ാൻ �മം

3822 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) �രാവ��െള� േപരിൽ വ�ാജ വ��ൾ �ദർശി�ി�് ത�ി�് നട�ിയ വ��ി
ശബരിമല�മായി ബ�െ�� വ�ാജ െചേ�ാല മാധ�മ�ൾ�് നൽകി
സ�ഹ�ിൽ മത�ർ� വളർ�ാൻ �മിെ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആചാരാ��ാന�ൾ സംബ�ി� ��ത െചേ�ാല ചില മാധ�മ�ൾ
ആധികാരിക േരഖയാെണ�് കാണി�് വ�ാജ വാർ�കൾ നൽകിയത്
ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ സ�ഹ�ിൽ മത�ർ� വളർ�� വ�ാജ വാർ�കൾ തടയാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് സംവിധാനം ജനകീയമാ�ി മാ�ാൻ നടപടി

3823 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് സംവിധാനെ� ��തൽ കാര��മ�ം
ജനകീയ�മാ�ി മാ��തിനായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് സംവിധാനെ��റി�ം േപാലീസിെ� േമാശം െപ�മാ�െ�
സംബ�ി�ം ബ�. ൈഹേ�ാടതി�െട പരാമർശം സർ�ാർ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ േപാലീസ് േസനാംഗ��െട ജന�േളാ�� െപ�മാ� രീതിയിൽ മാ�ം
വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് നയ �പീകരണം

3824 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് നയം �പീകരി���മായി ബ�െ��് ആഭ��രവ��ിേലാ വ��്
മ�ി�മായി ബ�െ�േ�ാ ഉപേദശക സമിതികൾ �വർ�ി�് വ��േ�ാ;
എ�ിൽ അതിെ� �ർ�വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �സ് �ത ഉപേദശക സമിതിക�െട �വർ�ന െചലവിേല�ായി
നാളി�വെരയായി െചലവഴി� �ക�െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േസനയിൽ മതസ�ദായ സംഘടനക�െട �വർ�നം
വ�ാപി�ി�െ�� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ േസനയിെല മേതതരസ�ഭാവം നിലനിർ��തിനായി എെ��ി�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� ഫല�ാ�ി
എ�േ�ാളമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െച�് േപാ�കളിെല േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് വി�മ സൗകര�ം

3825 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) മാന�വാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല സം�ാന അതിർ�ി െച�്
േപാ�കളിൽ േജാലി െച�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് വി�മി��തി��
സൗകര�ം ഒ��� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ;

(ബി) േതാൽെ��ി, ബാവലി െച�് േപാ�കൾ വഴി കട�വ�� ഇതര സം�ാന
വാഹന�ൾ പരിേശാധി��തിനായി ഇവിട�ളിൽ �ിരം േപാലീസ് എയ്ഡ്
േപാ�് �ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

ആേരാപണ വിേധയരായ േപാലീ�കാർെ�തിെര�� നടപടി

3826 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാപണ വിേധയരായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിരായി (ൈ�ം �ാ�്
േകസ് 297/സി.ആർ/ഒ.സി.ഡ��-1 �ി.വി.എം./2018) േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട
ഡ�� പി(സി) 14653/2016 ന�ർ േകസിെല ഉ�രവ് �കാരം നാളി�വെര എ�്
നടപടി സ�ീകരി�; േകാടതി ഉ�രവ് വ�തിന് േശഷം ഇവർ�് �ാന�യ�ം
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇേ�ാൾ േജാലി െച�� ഓഫീ�കൾ വ��മാ�േമാ?

വനിതാ േപാലീസ് േസന

3827 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിതാ േപാലീസ് േസന�െട �വർ�ന�ൾ
െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദീകരി�ാേമാ; വനിതാ േപാലീസ് േസന�െട അംഗബലം
വർ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി വനിതാ േപാലീസ് േകാൺ�ബിൾ ത�ികയിേല�് കാ�ഗറി ന�ർ
653/2017 �കാരം നട�ിയ പരീ�യിെല റാ�് ലി�ിൽ നി�് നിലവിൽ
എ�േേപർ�് നിയമനം നൽകിയി�െ��ം , എ�േപർ�് നിയമന ശിപാർശ
നൽകിെയ�ം, എ� ഒഴി�കളിേല�് നിയമന ശിപാർശ നൽകാ�െ����
വിവരം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ലി�ിൽ നി�് നിയമന ശിപാർശ നൽകിയ ��വൻ
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം െമഡി�ൽ പരിേശാധന �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ എേ�ാൾ പരിേശാധന നട��തിനാണ്
നി�യി�ി��ത്; ആയതിേല�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവിൽ വിവിധ ഘ��ളിലായി നിയമന ഉ�രവ് ലഭി�് െമഡി�ൽ
പരിേശാധന �ർ�ിയാ�ിയ ഉേദ�ാഗാർഥികൾ�് പരിശീലനം ആരംഭി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത് എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ; ��ത പരിശീലന�ി��
കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഫാറൻസിക് ലാ�കളിെല �വർ�നം

3828 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഫാറൻസിക് ലാ�കളിൽ പരിേശാധനാഫലം
ലഭി��തിനായി നിലവിൽ എ� േക�കളാ��ത്; ഉദ്ഘാടനം കഴി�
ജി�ാ േഫാറൻസിക് ലാ�ക�െട �വർ�നം ആരംഭി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ എ� െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഫാറൻസിക് ലാ�കളിൽ മതിയായ സാേ�തിക വിദഗ് �െര നിയമി��തിന്
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ� െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;
േഫാറൻസിക് ലാ�കളിൽ ആ�നിക ഉപകരണ�ൾ വാ��തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല വാഹനം-ൈ�വർ അ�പാതം

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

(എ) േപാലീസ് വ��ിന് നിലവിൽ എ� വാഹന���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസനയിെല വാഹന-ൈ�വർ അ�പാതം എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �സ് �ത അ�പാതമ�സരി�് സം�ാന�് എ� േപാലീസ്  ൈ�വർമാ�െട
�റ��്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ �റവ് പരിഹരി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാേ�ാ േകാടതിക�െട വിശദാംശ�ൾ

3830 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാേ�ാ േകാടതിക�െട എ�ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാടതികളിൽ നിലവിൽ തീ�മാനമാകാെത കിട�� േക�ക�െട
എ�ം എ�െയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തീ�മാനമാകാെത കിട�� േക�ക�െട കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

�ീക�െട പരാതിക�ം ഗാർഹിക പീഡന��ം അറിയി�ാൻ സംവിധാനം

3831 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട പരാതിക�ം ഗാർഹിക പീഡന��ം അറിയി�ാൻ
ആഭ��രവ��് �േത�ക ഓൺെെലൻ സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത സംവിധാനം ആരംഭി�തി�േശഷം എ� പരാതികൾ ലഭി�ി��് എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്; വിശദാംശ�ൾ
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അറിയി�ാേമാ?

െപൺ��ികെള െകാലെ����വർ�� ശി�

3832 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണയാഭ�ർ�ന നിരസി��ം മ�ം കാരണ�ൾ പറ�്
ക�ാ�സി�ം, െപാ�യിട�ളി�ം ഭീതിജനകമാ�ം �രമാ�ം െപൺ��ികെള
െകാലെ���� സംഭവം സർ�ാരിെ� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ എ� െകാലപാതക�ളാണ് കഴി� പ�് വർഷ�ി നിടയിൽ
സം�ാന�് നട�ി��ത് എ�് വർഷം തിരി�്  വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� െകാലയാളികൾ�് ക�� ശി� നൽ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േപാക് േസാ േക�കൾ�് സമയബ�ിതമായി തീർ�്

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

(എ) േകരള�ിൽ അേന�ഷണ�ിലിരി�� നിരവധി േപാക് േസാ േക�കൾ�്
സമയബ�ിതമായി തീർ�് കൽ�ിേ��താെണ�് േകാടതി ഉ�രവ്
ഉെ��ി�ം മതിയായ സാേ�തിക വിദഗ് �രി�ാ�തിനാൽ ��ത േക�കൾ�്
സമയബ�ിതമായി ലാബ് റിേ�ാർ�് ഉ�ാ�ാൻ കഴി��ിെ���കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േക�കൾ

3834 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� അ � വർഷ�ിനിെട അന�സം�ാന െതാഴിലാളികൾ
�തികളായി�� എ� സിവിൽ, �ിമിനൽ േക�കൾ സം�ാന�് രജി�ർ
െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�ളിൽ നി�് േകരള�ിെല�� െതാഴിലാളികൾ
���ത��ളിൽ ഏർെ�� നാ�വി�� സാഹചര��ൾ ഉ�ാ��തായി
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

�വാസി വ�വസായിയായി�� അ�ൽ കരീമിെ� െകാലപാതകം

3835 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് �റലിെല താമരേ�രി േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽ 2013
െസ�ംബർ 28-ന് �വാസി വ�വസായിയായി�� അ�ൽ കരീമിെന ഭാര��ം
മ��ം േചർ�് െകാലെ���ിയത് സംബ�ി� േകസിൽ എ�് വർഷം
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കഴി�ി�ം െഡഡ് േബാഡിേയാ, �തികെള മാ�കാപരമായി ശി�ി�ാ�ത��
െതളി�കേളാ കെ��ാൻ ൈ�ം�ാ�ിന് സാധി�ി�ി� എ�ത് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കർ�ാടകയിൽ ഉേപ�ി� എ�് പറ�� �തേദഹം കെ��ാേനാ
ജാമ��ിലിറ�ിയ �തികെള വീ�ം അറ�് െച�ാേനാ േചാദ�ം െച�ാേനാ
നിലവി�� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�ർ�് സാധ�മ�ാ� സാഹചര��ിൽ േകസ്
സി.ബി.ഐ �് ൈകമാറണെമ� അ�ൽ കരീമിെ� മാതാവിെ� നിേവദനം
സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടികളാണ്
സർ�ാർ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകസിെ� നിലവി�� സാഹചര�ം പരിഗണി�് അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ െയ
ഏൽ�ി�ാൻ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

അമിത പലിശ�ാെര നിയ�ി��തി�� നടപടി

3836 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അമിത പലിശ�് പണം നൽകി ജന�െള �ഷണം െച��
സംഘ��ം, വ��ിക�ം �വർ�ി���് എ� വിഷയം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അമിത പലിശ�ാെര നിയ�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േഹാംേന�ിംഗ് ഏജൻസികളിെല വ�ാജ�ാർ

3837 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േഹാംേന�ിംഗ് ഏജ�് േമഖലയിെല വ�ാജ�ാേര�ം േയാഗ�ത ഇ�ാ�വെര
നിയമി�് ഏജൻസികൾ പണം ൈക����ൾെ�െട�� ത�ി�ക�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േഹാംേന�് - ജനറൽ ഡ��ി ഉൾെ�െട െതാഴിൽ േമഖലയിൽ രജി�ർ െച�വ�ം
അ�ാ�വ�മായ എ� ഏജൻസികൾ �വർ�ി���് എ�ം എ�േപർ ഈ
െതാഴിലിൽ ഏർെ��വ���് എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത േമഖലയിെല ത�ി�ക�ം മ� നിയമവി�� �വർ�ന��മായി
ബ�െ��് കഴി� വർഷം എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�; എ�് നടപടി
സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േമഖലയിെല �വർ�ന�ൾ ��മ��ം നിയമവിേധയ�ം ആ�ാ�ം
���ാർെ�തിെര കർ�ശ നിയമനടപടി ഉറ�വ��ാ��� നിയമ
നിർ�ാണ�ിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിനായി
എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ആസിഡ് ആ�മണം തടയാൻ നടപടി
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3838 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആസിഡ് ആ�മണം തട�ക എ� ല��േ�ാെട എെ��ാം
നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ആസി�ക�െട വി�ന, ൈകവശം വ�ൽ, ഉപേയാഗം എ�ിവ നിയ�ി��തി�
േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സർ�ാർ ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ആസിഡ് ആ�മണ�ൾ�് ഇരയാ��വർ�് ചികി��ായി എെ��ാം
ആ��ല���ം സൗകര���ം ആണ് സർ�ാർ നൽകി വ��ത്; സ�കാര�
ആ�പ�ികളിൽ ഈ സൗകര��ൾ ലഭ�മാേണാ?

�.എ.പി.എ. േക�കൾ

3839 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ എ� േപർെ�തിെരയാണ് �.എ.പി.എ.
നിയമ�കാരം േപാലീസ് േകെസ��ി��ത്; ഇവ�െട േപ� വിവര��ം
�മ�െ�� ���ത���െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവിൽ �.എ.പി.എ. േക�കളിൽ ഉൾെ��് വിചാരണ
തട�കാരായി കഴി��വ�െട എ�ം, ഇവ�െട േപരിൽ �മ�െ�� േക�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവർ ഓേരാ���ം ഇതിേനാടകം അ�ഭവി� ജയിൽവാസ�ിെ� കാലാവധി
അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവിൽ � എ.പി.എ �മ�െ�� േക�കളിൽ ശി� വിധി�െ���ം
�.എ.പി.എ പിൻവലി�െ���മായ േക�കൾ ഏെതാെ�യാണ് വിശദാംശ�ൽ
നൽ�േമാ ?

ജലാശയ�ളിെല അപകട�ൾ �റ�ാൻ നടപടി

3840 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദികൾ, കായ�കൾ, ഡാം ൈസ�കൾ, ത�ീർതട�ൾ,
�ള�ൾ, ഉൾെ�െട�ം ഒ�ം കടേലാര േമഖലകളി�ം അപകട�ളിൽെ���
�വാ�ൾ ഉൾെ�െട��വ�െട എ�ം �ടി വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� അ�് വർഷ�ി��ിൽ റിേ�ാർ�് െച� ജലാശയ�ളിൽെ���
അപകട�ൾ എ� എ�് വർഷം തിരി� ലഭ�മാ�േമാ; ഇതിൽ ഓേരാ വർഷ�ം
മരണെ��വർ എ� എ�ം എ� േപെര ബ�െ�� വ��േദ�ാഗ��ം
നാ�കാ�ം ര�െ���ി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �സ് �ത അപകട�ൾ സംഭവി��ത് മദ�ം, മയ�മ�� �ട�ിയവ
ഉപേയാഗി��തിനാ�ം അ�തയാ�ം പരിചയ�റവ് �ല�ം
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�ലെ��റി� വിവരമി�ാ��ം �ലമാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇ�രം ജലാശയ േമഖലകളിൽ �ത�മായ വിവരണ േബാർ�ക�ം
നിരീ�ണ�ിന് സംവിധാന�ം നിയമ ലംഘകർെ�തിെര കർശന നടപടിക�ം
ഉറ�വ���ത് സർ�ാർ പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ നിയമലംഘന�ൾ�് പിടിെ���ി�ളള വാഹന�ൾ

3841 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ നിയമലംഘന�ൾ�് പിടിെ���
വാഹന�ൾ കാല�ളായി െപാ�നിര�ി�ം േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിസര�ം
നിർ�ിയി�ിരി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിസര�ളള ഇ�രം വാഹന�ൾ ഒഴിവാ�ി േ�ഷൻ
പരിസരം േമാടി പിടി�ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ശ�ി�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിടനിർ�ാണം

3842 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചവറ മ�ല�ിെല ശ�ി�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട
നിർ�ാണ�ിനായി എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്;

(ബി) ടി പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ?

കാസർേഗാഡ് വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

3843 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷൻ �വർ�ി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ എേ�ാഴാണ് �വർ�നം �ട�ിയെത�ം എവിെടയാണ് ഈ
േപാലീസ് േ�ഷൻ �ിതി െച��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ഷൻ �വർ�ി��ത് �തിയ െക�ിട�ിലാേണാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അെ��ിൽ പഴയ െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�ാൻ കാരണെമ�ാെണ�ം ��ത
െക�ിടം എ�വർഷം പഴ���താെണ�ം അറിയി�േമാ; ��ത േ�ഷെ�
�ഗമമായ �വർ�ന�ിന് തട�മായി�് ഏെതാെ� ���ളാണ്
ഇവിെട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസർേഗാഡ് വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ
ആേലാചന�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?
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പലചര�് കട തീയി� നശി�ി�വർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി

3844 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ാ��ളം നഗരസഭയിൽ കിഴെ�ാ�ിൽ �ീ. ശിവരാജെ� ഉടമ�തയി��
പലചര�് കട തീയി� നശി�ി� സംഭവ�ിൽ േപാലീസ് േകസ് രജി�ർ
െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കട�് േനേര ഇ�ര�ി�� അ�മസംഭവ�ൾ ആവർ�ി��തായി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ സംഭവ�മായി ബ�െ��് ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;
���ാരായവർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േഹാംഗാർ�കെള നിയമി��തിെ� മാനദ��ൾ

3845 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസന�െട സഹായ�ിനായി േഹാംഗാർ�കെള നിയമി��തിെ�
മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� േഹാംഗാർ�കളാണ് നിലവിൽ േജാലി െച��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാഫിക് ഡ��ി�ം മ�ം നിയമി�� േഹാംഗാർ�കൾ�് എെ��ാം
അധികാര�ളാണ് നൽ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േഫാറൻസിക് സയൻസിൽ �ാവീണ�ം േവ� നിയമന�ൾ

3846 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഫാറൻസിക് സയൻസിൽ �ാവീണ�ം ആവശ��� ഏെതാെ� ത�ികകളാണ്
സർ�ാർ േമഖലയിൽ ഉ�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിൽ േഫാറൻസിക് സയൻസിൽ ബി�ദം ഉ�വെരയാേണാ
അേതാ മ�് േയാഗ�ത��വെരയാേണാ നിയമി��െത�് വിശദാംശ�ൾ
സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ശാ�ീയമായ ��ാേന�ഷണ�ിന് േഫാറൻസിക് സയൻസി�� ബി�ദം ഏ��ം
അത�ാവശ�ം ആകയാൽ ��ത േയാഗ�ത��വർ േകരള�ിൽ ലഭ�മാേണാ
എ�റിയി�ാേമാ; േഫാറൻസിക് വിഭാഗ�ളിൽ മ�് േയാഗ�ത��വെര
നിയമി��ത് ��ാേന�ഷണം ഫല�ദമാ��തിന് തട�മാ��േ�ാ എ�ത്
പരിേശാധി�് പരിഹാര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ി-�ലാമേ�ാൾ േറാഡിെ� വിജിലൻസ് േകസ്

3847 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) പ�ാ�ി-�ലാമേ�ാൾ േറാഡ്  �നഃനിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് വിജിലൻസ്
േകസ് രജി�ർ െച�ാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസിെ� നിലവിെല �ാ�സ് വ��മാ�ാേമാ; ഈ േകസിൽ ഉൾെ��
ആെരെയ�ി�ം ശി�ി�ക��ാേയാ; വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ിെഫ�മായി ബ�െ��് നട� വിജിലൻസ് അേന�ഷണം

3848 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2011-16 സർ�ാരിെ� കാല�് മാന�വാടിയിൽ �വജനേ�മം, �ഷി എ�ീ
വ��കൾ േചർ�് നട�ിയ അ�ിെഫ�മായി ബ�െ��് നട� വിജിലൻസ്
അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�മായി ബ�െ�� ഫയൽ നിലവിൽ ഏത് ഓഫീസിലാണ്
ഉളളത്;

(സി) സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ് ഈ പരിപാടി�ായി അ�വദി� 10 ല�ം
�പ�െട ധനവിനിേയാഗപ�ം നാളി�വെര സർ�ാരിൽ ലഭി�ാ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ?

�ൻസിഫ് േകാടതിക�ം േകാടതികളിെല അവശ� ത�ികക�ം

3849 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല നില�രിൽ �വർ�ി�� �ഡീഷ�ൽ ഫ�് �ാസ്
േകാടതി 31.10.2013 തീയതിയിെല ജി.ഒ(എം.എസ് )217/2013/േഹാം ഉ�രവ്
�കാരം �ൻസിഫ്-മജിേ��് േകാടതിയാ�ി മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാടതി ഇ�വെര�ം �വർ�നം ആരംഭി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ; 2013 ന് േശഷം
സം�ാന�് ��തായി �ൻസിഫ് േകാടതികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം
എവിെടെയാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) 30.04.2015 ന് D7(A)-16913/2006 ന�ർ ക�് �കാരം ൈഹേ�ാടതി
ആവശ�െ��ി�� അവശ� ത�ികകൾ അ�വദി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;
30.04.2015 ന് േശഷം നാളി�വെര എ� ത�ികകൾ വിവിധ േകാടതികൾ�ായി
�ഷ് ടി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നില�രിൽ �വർ�ി�� െജ.എഫ്.സി.എം. േകാടതി, �ൻസിഫ്- മജിേ��്
േകാടതിയാ�ി �വർ�നസ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ
സർ�ാരിെ� അഭി�ായം വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ��ംബ േകാടതിയിൽ ��ർൈവസറി ത�ികകൾ

3850 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ംബേകാടതികളിൽ െക�ി�ിട�� േക�ക�െട



37 of 118

എ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ ത�ികകൾ ��ി�വാ�ം
�ന:�മീകരി�വാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏ��ം ��തൽ േക�കൾ െക�ി�ിട�� േകാടതികളിെലാ�ായ
മല�റം ��ംബ േകാടതിയിൽ ��ർൈവസറി േപാ�ക�െട അഭാവം �ലം
േകാടതി നടപടികളിൽ കാലതാമസ�ം �യാസ��ം േനരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പരാതി�ാർ�ം എതിർ ക�ികൾ�ം േവഗ�ിൽ േക�കൾ തീർ�്
ആശ�ാസേമകാൻ മല�റം ��ംബ േകാടതിയിൽ �നിയർ ���്, െബ�്
�ർ�് േ�ഡ്-1 എ�ീ ��ർൈവസറി ത�ികകൾ ��ി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ന�ർ ��ംബ േകാടതി �വർ�നം ആരംഭി��തി�� നടപടി

3851 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േഹാം (സി) വ��ിെ� ജി.ഒ. (എം.എസ്.)നം.38/2021/േഹാം ഉ�രവ് �കാരം
അ�വദി�െ�� �ന�ർ ��ംബ േകാടതി നാളി�വെര�ം �വർ�നം
ആരംഭി�വാൻ കഴി�ി�ി� എ� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാടതി �വർ�നം ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േകാടതി �വർ�നം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട�ം
നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� വിവിധ സർ�ാർ ഫയ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�േമാ; ��ത ഫയൽ എ�േ��് തീർ�ാ�ി നൽകാൻ ആ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ിയിൽ ഫ�് �ാ�് മജിേ��് േകാടതി

3852 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ിയിൽ �ഡീഷ�ൽ ഫ�് �ാ�് മജിേ��് േകാടതി �ാപി�ണെമ�
നിർേ�ശ�ിേ�ൽ ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി�െട ശിപാർശ ലഭി�ി��േവാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ;

(സി) ഫ�് �ാ�് മജിേ��് േകാടതി �ാപി��തിന് േവ�ി�� �തിയ
�ൻഗണനാ ലി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േകാടതി എ�േ��് യാഥാർ��മാ�വാൻ സാധി�ം എ�്
വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ പിൻവലി� േക�കൾ
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3853 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര മ�ിമാ�ം എംഎൽഎമാ�ം ഉൾെ�� എ� േക�കൾ
പിൻവലി��തിന് സർ�ാർ ആവശ�െ��ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� േക�കൾ പിൻവലി��തിനാണ് അ�മതി ലഭി�ത്; ഇവയിൽ
മ�ിമാർെ�തിെര�ം എംഎൽഎമാർെ�തിെര��� േക�കൾ എ�
വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ിമാ�ം എംഎൽഎമാ�ം �ൻ എംഎൽഎമാ�ം ഉൾെ��ി��വയിൽ
പിൻവലി�െ�� േക�ക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവിൽ സർ�ാർ ആവശ�െ����കാരം പിൻവലി�െ��വയിൽ
രാ�ീയപാർ�ികൾ ക�ികൾ ആയി�� േക�ക�െട എ�ം എ� വീതം
ആെണ�് വിശദമാ�േമാ?

��ംബ െപൻഷൻ അ�വദി�ാൻ നടപടി

3854 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഡീഷ�ൽ സർ�ീസിൽ േസവനമ��ി�ി�� ശിര�ാദാർ �ീ. ഒ.
എ�ഹാമിെ� മരണേശഷം അേ�ഹ�ിെ� ��ംബെപൻഷൻ
അ�വദി��തിനായി ഭാര� �ീമതി. േമരി മംഗല�് സമർ�ി�
അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േമൽ�റ� വിഷയം സംബ�ി� ഫയൽ നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ന�ർ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫാമിലി െപൻഷൻ അ�വദി��തിന് തട�െമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ൾ പരിഹരി�് ��ത ��ംബ�ിന് െപൻഷൻ അ�വദി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��നാട് ഫയർ ആൻഡ്  െറസ്ക� സർവീസ് വി�ലെ���ൽ

3855 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��നാ�ിൽ ഫയർ ആൻഡ്  െറസ്ക� േസവനം വി�ലെ���ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�നിക നിലവാര�ി�� േബാ�കൾ ഫയർേഫാ�ിന് നൽ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

��വാ�ർ ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

3856 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��വാ�ർ ഫയർ േ�ഷെ� �തിയ െക�ിട നിർ�ാണം സംബ�ി�്
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സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഷെ� നിലവിെല െക�ിടം അപകടാവ�യിലായതിനാൽ ഫയർ
േ�ഷൻ അടിയ�രമായി മാ�ി �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദീകരി�ാേമാ?

ക��ലം ഫയർ & റസ്ക� േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

3857 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല മ�ല�ിെല ക��ലം ഫയർ&റസ്ക� േ�ഷന് െക�ിടം
നിർ�ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�ർ ഫയർ േ�ഷന് �തിയ വാഹന�ൾ

3858 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ർ ഫയർ േ�ഷനിെല, ഫ�് എം.ടി.�. 2009 േമാഡൽ െമാൈബൽ ടാ�ർ
�ണി�് വാഹന�ം മിനി എം.ടി.�. 2010 േമാഡൽ വാഹന�ം മാസ�ളായി
�വർ�നരഹിതമായത് ഫയർ േ�ഷെ� �വർ�നെ� സാരമായി ബാധി�ത്
��യിൽ െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തി�ർ ഫയർ േ�ഷന് �തിയ വാഹന�ൾ അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ജയിൽ തട�കാ�െട അനധി�ത െമാൈബൽ േഫാൺ ഉപേയാഗം

3859 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജയിലിൽ തട�കാർ െമാൈബൽ േഫാൺ ഉപേയാഗി�് നിയമവി��മായ
കാര��ളിൽ ഏർെ���തായി പരാതികൾ ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) തട�കാ�െട അനധി�ത െമാൈബൽ ഉപേയാഗം സംബ�ി�് വ��തല
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� റിേ�ാർ�് സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ റിേ�ാർ�ിെല
നിഗമന�ളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി െവളിെ���േമാ?

ജയിൽ �ര�

3860 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജയി�കളിൽ നി�ം തട���ികൾ ചാടിേ�ായ�മായി ബ�െ��് കഴി�
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അ�് വർഷം രജി�ർ െച� േക�ക�െട എ�ം എ�; ഇ�െന ജയിൽ
ചാടിയവ�െട എ�ം എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജയി�കളിൽ നി�ം ആ�ധ�ൾ കെ��ിയ�മായി
ബ�െ��് രജി�ർ െച� േക�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;
ഈ േക�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജയി�കളിൽ �ര�ാ വീ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ജയി�കളിെല �ര�ാവീ� പരിഹരി��തി�ം �ര� വർ�ി�ി��തി�ം
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

തട�കാർ�് കൗൺസിലിംഗ് നൽകൽ

3861 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സബ് ജയിൽ, െ�ഷ�ൽ സബ് ജയിൽ എ�ീ �ാപന�ളിൽ
പാർ�ി�ിരി�� ��ാേരാപിതരായ തട�കാർ�ം, ശി�ാ തട�കാർ�ം
കൗൺസിലിംഗ് നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ��ത തട�കാർ�് കൗൺസിലിംഗ് നൽ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി-ആപ്�ിെ� �വർ�നം

3862 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സി-ആപ്�ിെ� ഉപേക��ൾ �വർ�ി�� �ൾ െക�ിട��െട
ഉടമ�ാവകാശം �ാപന�ിന് ലഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സി-ആപ്�ിൽ േലാ�ൽ പർേ�സ് െച�� അ�ടി സാമ�ികൾ, േ�ഷനറി
സാധന�ൾ എ�ിവ സി-ആപ്�് എംേ�ായീസ് െ�ഡി�് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െസാൈസ�ി വഴി പർേ�സ് െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സി-ആപ്�ിെ� �ാൻഡിങ് കൗൺസൽ

3863 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സി-ആപ്�ിെ� �ാൻഡിങ് കൗൺസൽ ഏത് ഏജൻസിയാണ്; ��ത ഏജൻസി
എ� കാലമായി �ാപന�ി�േവ�ി േക�കൾ നട���്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഏജൻസി�് നാളി�വെര േകസ് നട�ി�മായി ബ�െ��് എ� �ക
നൽകിയി��്; ഏജൻസി ഹാജരായ എ� േക�കളിൽ �ാപനം
വിജയി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) േകരള ൈഹേ�ാടതിയി�ം ഇതര േകാടതികളി�മായി നിലവിൽ സി-ആപ്�്
എതിർക�ിയായി എ� േക�കൾ നിലവി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?
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ൈബ�ർ ത�ികയിെല �ാന�യ�ം

3864 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ിെല ര�ാംേ�ഡ് ലാ�ർ/േഗ�്കീ�ർ ത�ികയിെല ���ിയ
സീനിേയാറി�ി ലി�് എ�ാണ് വ��ിൽ ലഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ; ലി�ിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിൽ നി�ം എ� േപർ�് നിയമനം ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ടി വ��ിൽ ര�ാം േ�ഡ് ൈബ�ർ ത�ികയിേല�് ത�ികമാ�ം വഴി
�ാന�യ�ം നൽകിയ തീയതി എ�ാെണ�ം എ� േപർ�് നിയമനം
നൽകിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ; ഉ�രവിെ� പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ��ം
അതിൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ?

അ�ടി വ��ിെല മിനി�ീരിയൽ വിഭാഗ�ിെല ഒഴി�കൾ

3865 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ിെല മിനി�ീരിയൽ വിഭാഗ�ിൽ 2020 ജ�വരി �തൽ ഡിസംബർ
വെര എ� ഒഴി�കൾ ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2020 ൽ അ�ടി വ��ിൽ മിനി�ീരിയൽ വിഭാഗ�ിൽ എ� ഗസ�ഡ്
ത�ികകളിൽ എ� ഒഴി�ക��ാെയ�ം ആയതിന് യഥാസമയം ഡി.പി.സി.
�ടി �ാന�യ�ം നൽകിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ടി വ��ിൽ 2020-ൽ ഉ�ായ എൽ.ഡി. �ർ�് ത�ിക�െട ഒഴിവ് 
പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ� സ് േകാളർഷി�കൾ

3866 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ന�നപ� സ�ദായ�ളിൽെ�� വിദ�ാർഥികൾ�് അ�വദി��
സ് േകാളർഷി�കൾ ലഭി��തി�� മാനദ��ൾ എ�ാെണ�ം അതിനായി
അേപ�ിേ��ത് എ�െനെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാർ�േറഷനിെല നിയമന�ൾ

3867 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാർപേറഷനിൽ ഉേദ�ാഗ�
നിയമന�ി�� മാനദ��ൾ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കഴി� പതിെന� മാസ�ി��ിൽ നട�ിയ ഉേദ�ാഗ� നിയമന��െട
വിശദാംശം േപര് സഹിതം നൽകാേമാ;
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(സി) ഇതിൽ ആെരെയാെ�യാണ് െഡപ�േ�ഷൻ വഴി നിയമി�ത് എ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകാൺ�ാ�് വ�വ�യിൽ ആെരെയാെ�യാണ് നിയമി�െത� വിവരം
നൽകാേമാ?

സാ��ിക �ിതി വിവരണ വ��ിെല ത�ികകൾ

3868 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 01.01.2018 �തൽ 30.09.2021 വെര സാ��ിക �ിതി വിവരണ വ��ിൽ,
�ാ�ി�ി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർ േ�ഡ് 1, േ�ഡ് 2 ത�ികകളിൽ നി�ം എ�
േപർ ��ത േജാലി ഉേപ�ി� േപായി��്; ജി� തിരി� വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) സാ��ിക �ിതി വിവരണ വ��ിൽ �ാ�ി�ികൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർ േ�ഡ് 1,
േ�ഡ് 2 എ�ീ ത�ികകളിേല�് എ� ഒഴി�കൾ നിലവിൽ ഉ�് എ�് ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 01.04.2013-ന് ��് വി�ാപനം വിളി� േജാലിയിൽ �േവശി� എ�േണാമി�്
ആ�് �ാ�ി�ി�് ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ പ�ാളി� െപൻഷനിൽ ഉൾെ��
ഉേദ�ാഗ�െര പഴയ െപൻഷൻ �ീമിൽ ഉൾെ���ാൻ സർ�ാർ തീ�മാനം
ഉേ�ാ;

(ഡി) എ�േണാമി�് ആ�് �ാ�ി�ി�് ഡി�ാർ�്െമ�് എൽ.ഡി. ൈ�വർമാർ�് 
േയാഗ�ത അ�സരി�് �ാ�ി�ി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർ േ�ഡ് 2 ആയി �േമാഷൻ
സാധ�ത ഉേ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െക-െറയിൽ പ�തി�ാ�� �ക

3869 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക- െറയിൽ പ�തി�് േക� സർ�ാർ അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) െക-െറയിൽ പ�തി�ായി �ക കെ���ത് ഏെതാെ�
മാർ��ളി�െടയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�ായി വിേദശവാ� സ�ീകരി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) ��ത വായ് പ തിരി�ടവ് സംബ�ി� വ�വ�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി
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3870 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�യം ഡാം ൈസ�ിേല�് എ�ിേ���തി�� �ധാന േറാഡായ എക�ൽ
ക�യം ഡാം ൈസ�് േറാഡിെ� നവീകരണ�ിനായി റീബിൽഡ് േകരള
പ�തിയിൽ ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് റീബിൽഡ് േകരളയിൽ നവീകരി�� േറാ�ക�െട �ൻഗണന
പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി�ം അ�ിമാ�മതി നൽകാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

ഭാഷാ ന�നപ� ക�ീഷൻ

3871 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭാഷാന�നപ���െട അവകാശ�ൾ സംര�ി��തിനായി
നട�ാ�� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) ഭാഷാന�നപ���െട അവകാശ�ൾ സംര�ി��തി�ം സമ�മായ
വികസന�ി�ം േവ�ി ഭാഷാ ന�നപ� ക�ീഷൻ �പീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

ഇൻേസാൾവൻസി ആ�ിെല പരിമിതികൾ/പ��കൾ ��പേയാഗം െച�ൽ

3872 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�� കാല�ളിലായി േകരള�ിലേ�ാളമിേ�ാളം െപാ�ജന��െട
ആജീവനാ� സ�ാദ��ൾ പലരീതിയിൽ ത�ിെയ��� സ�കാര� ധനകാര�
�ാപന�ൾ ത�ി�് നട�ിയതി� േശഷം, നിേ�പകർ�് ന�െ�� �ക
അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�ർ കെ��ിയാൽേപാ�ം ഇൻേസാൾവൻസി ആ�ിെല
പരിമിതികൾ/പ��കൾ ��പേയാഗം െച�െകാ�് തിരിെക കി�വാൻ
നിർവാഹമി�ാെത വ�� അവ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ഇൻേസാൾവൻസി ആ�് �കാരം ഫയൽ െച�കഴി�ാൽ ആ വ��ിെ�തിെര
സിവിൽ, �ിമിനൽ േക�കൾ മ� േകാടതികളിൽ സ�ീകരി�ാൻ
സാധി�ാെതവ�ക�ം എ�ാൽ ത�ി�് നട�� ആൾ/ധനകാര� �ാപന ഉടമ
ഏത് േകാടതിയിൽ േവണെമ�ി�ം റി�് സമർ�ി�ക�ം സർഫാസി ആ�്,
ആർബിേ�ഷൻ �ിബ�ണൽ ആ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി� െകാ�് ത�ിെയ��
ബിനാമി വ�വകകൾ വിൽ�ക�ം െച��ത് കാരണം െപാ�ജന��െട ധനം
ന�മാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് പരിേശാധി�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജന�െള കബളി�ി�� ധനകാര� �ാപന�ൾ അവ�െട സ�ാദ�ം
ഉപേയാഗി�െകാ�് വ� വകകൾ വാ�ി�ക�ം �ാപന�ൾ ആരംഭി�ക�ം
ആയവ മ� സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�ളിൽ പണയെ���ക�ം ആ �ക
സ��ം േപരി�ം ബിനാമിക�െട േപരി�ം ആ�ിയായി മാ�ക�ം അേന�ഷണം
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നട�� ഘ��ിൽ സർഫാസി ആ�് ��പേയാഗം െച�് സമാന സ�ഭാവ�� മ�
�ാപന��െട േപരിൽ മാ�ി െകാ��ക�ം െച��തിനാൽ, െപാ�ജന��െട
സ�ാദ�ം തിരിെക ലഭി��തി�ത�� വിധ�ിൽ സർഫാസി ആ�ിൽ
കാേലാചിതമായ മാ�ം വ��വാൻ േക�സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം
െച��േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

3873 �ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് ആരംഭി���തൽ നാളി�വെര ഓേരാ വർഷ�ളി�ം
അ�വദി� �ക�ം �ണേഭാ�ാ��െട എ��ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാളി�വെര�� ആെക ബി.പി.എൽ., എ.പി.എൽ. �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം
ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി/ കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് പ�തി�കാര��
ധനസഹായം

3874 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി, കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്
പ�തി എ�ിവ �കാരം ഏെതാെ� അ�ഖ�ൾ�് എ� �പവെര സഹായം
ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ-െഹൽ�് പ�തി

3875 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കൽ�� മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഇ-െഹൽ�് പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ഇ-െഹൽ�് പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ഇ�വെര
െചലവഴി� �കെയ�; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-െഹൽ�് പ�തി �കാരം നട�ിലാ�� േസവന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

3876 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

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

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം മ�ല�ിെല ഓേരാ ആ�പ�ി�ം എ� �പാ വീതം
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി മ�ല�ിെല ��തൽ ആ�പ�ികളിൽ നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� േക��േളാട�ബ�ി�് �തിയ ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ

3877 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം ആേരാഗ� േക��േളാട�ബ�ി�് �തിയ
ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ ആരംഭി�� പ�തി നിലവിൽ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

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

ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം ആേരാഗ� േമഖല�ായി നീ�ിെവ� �ക

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

(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിെല നിേയാജക മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ
നി�ം ആേരാഗ� േമഖല�ായി നീ�ിെവ� നാല് േകാടി �പ�െട പ�തികൾ�്
മാർഗേരഖ ആയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തി�വ�ാടി മ�ല�ിൽ നി�ം ഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ ���ികൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

3879 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി�െട േസവനം സം�ാനെ� എ�
ആ�പ�ികളിലാണ് ലഭ�മായി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�ർ ജി�യിെല ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് ഇതിെ� േസവനം
ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയി�െട ഒ� േരാഗി�് എ� �പ�െട
ചികി�ാ സഹായമാണ് ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടാ� നിർ�നരായ േരാഗികൾ�് ആേരാഗ�കാർഡ്
ഇ� എ� കാരണ�ാൽ സൗജന� ചികി� നിേഷധി�െ���ത്
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പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

നിർ�നരായ േരാഗികൾ�് സൗജന�മ��്.

3880 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െനേ�ാ�ിക് സിൻേ�ാം േരാഗബാധിതരായ നിർ�നർ�് മ��കൾ
സൗജന�മായി നൽകിയി�� സർ�ാർ പ�തികൾ എെ��ി�ം
നിലവി��ായി��േവാ എ�ത് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉ�ായി�െ��ിൽ ��ത പ�തിയി�െടേയാ മേ�െത�ി�ം പ�തിയി�െടേയാ
ഇേ�ാ�ം സൗജന�മായി മ��കൾ ഈ േരാഗികൾ�് നൽകിവ��െ��ിൽ
അറിയി�േമാ;

(സി) വില�ടിയ മ��കൾ ദീർഘകാലം കഴിേ��ിവ�� ദരി�രായ േരാഗികൾ�്
��ത മ��് സൗജന�മായി �ട�ാെത ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;?

ആല�ർ മ�ല�ിൽ ആ ർ�ം പ�തിയി�ൾെ���ി വികസന�വർ�ന�ൾ

3881 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തിയി�ൾെ���ി ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�ിയ ആല�ർ
മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിൽ എെ�ാെ� വികസന �വർ�ന�ളാണ്
നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) ��ത ��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ ഏെത�ി�ം ത�ികകൾ ഒഴി�
കിട��േ�ാ; ഉെ��ിൽ അവ ഏെത�ാമാെണ�റിയി�ാേമാ; ഒഴി�കൾ
നിക��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

െപാ� ആേരാഗ�േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

3882 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീമതി െദലീമ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ� ആേരാഗ�േമഖലെയ ശാ�ീകരി��തിനായി
�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി
ഉയർ�ാനായി�േ�ാ; ഇ�രം േക��ളിൽ അധികമായി എെ��ാം
സൗകര��ളാണ് ഏർെ���ിയത്; എ� െമഡി�ൽ, പാരാെമഡി�ൽ,
െമഡി�ൽ ഇതര ജീവന�ാെര ഇതിനായി അധികമായി നിയമി�ി�െ��
കണ�് ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ വഴി എെ��ാം േസവന�ളാണ്
ല��മാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം േക��െളെയ�ാം െവൽെനസ് െസ��കളായി ഉയർ�ാൻ
പരിപാടി�േ�ാ; െവൽെനസ് െസ��കൾ വഴി എെ��ാം േസവന�ൾ
ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

�ീക�േട�ം ��ിക�േട�ം ആ�പ�ി, അടിമാലി.

3883 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിെല അടിമാലിയിൽ ��തായി ആരംഭി�� �ീക�േട�ം
��ിക�േട�ം ആ�പ�ി�മായി ബ�െ�� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല ആേരാഗ� �ാപന�ളിെല നിർ�ാണ ���ികൾ

3884 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ മ�ല�ിെല ക�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയി�ം, എളയാ�ർ, േചേലാറ,
എട�ാട് എ�ീ �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി�ം നട� വ�� നിർ�ാണ
���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല താമസേയാഗ�മ�ാ� ��ംബേ�മ
ഉപേക��ൾ ���ി പണിയാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എട�ാട് �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയർ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രി ജനറൽ ആ�പ�ി.

3885 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി താ��് ആ�പ�ിെയ ജനറൽ ആ�പ�ി പദവിയിേല�്
ഉയർ�ിയി�െ��ി�ം ഡി.എ�്.എസ് അധി�തർ ഇ�ം അതിെന താ��്
ആ�പ�ിയായി� പരിഗണി�� നിലപാട് സ�ീകരി� വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഈ നിലപാട് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ, വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ താ��് െലവൽ ജനറൽ ആ�പ�ിയായ ച�നാേ�രി ജനറൽ
ആ�പ�ി�് ആവശ�മായ �ാഫ് പാേ�ൺ നിലവിലി�ാ� കാര�ം
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മ�ട സി.എ�്.സി.�െട വികസനം.

3886 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ട സി.എ�്.സി. യിെല �ാഫ് പാേ�ൺ ���ി നി�യി���മായി
ബ�െ��് ശിപാർശ ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത െ�ാേ�ാസലിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിയിെല�� േരാഗിക�െട ബാ�ല�ം കണ�ിെല��ം
ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് ത�ാറാ�ിയ മാ�ർ �ാൻ �കാര�ം ബജ�ിൽ
�ക വകയി��ിയി�ളളതിനാൽ ഇവിെട ��തൽ ത�ികകൾ ��ി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; ഇതി�ളള ശിപാർശ അടിയ�രമായി സർ�ാരിന്
ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

��ഡാജ  ��ംബാേരാഗ� േക��ിെ� �വർ�നം.

3887 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേകാട് ��ഡാജ �ാമപ�ായ�ിൽ �ിതി െച�� �ാഥമികാേരാഗ�
േക�െ� ��ംബാേരാഗ� േക�മായി മാ�ിയെതേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമികാേരാഗ�േക�െ� ��ംബാേരാഗ�േക�മായി മാ�േ�ാൾ ഉ�ാ��
അധിക സൗകര���ം സംവിധാന��ം ത�ികക�ം എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം സൗകര���ം സംവിധാന��ം ത�ികക�ം ��ഡാജ ��ംബാേരാഗ�
േക��ിൽ നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ഡാജ ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ അസി��് സർജനായി
നിയമി�െ��യാ�ം �ാഫ് ന�മാരിൽ ഒരാ�ം വർ�ിംഗ് അേറൻജ് െമ�ിൽ
േവറിട�ളിൽ േജാലി െച�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�്
പരിഹാരനടപടികളാണ് സ�ീകരി�ക എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മേ�െത�ി�ം ത�ികകൾ ��ഡാജ ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ
ഒഴി�കിട��െ��ിൽ അ�ം എേ�ാൾ നിക�െ��െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീ ഫാബ് ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ

3888 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി ഓേരാ മ�ല�ി�ം
ഏകേദശം ര�് േകാടി �പ െചലവഴി�് 10 കിട�ക�� ഐെസാേലഷൻ
വാർഡ് �ീ ഫാബ് സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് നിർ�ി��തിന് പകരം
മ�ല�ിെല സി.എ�്.സി യിേലാ േ�ാ�് െലവൽ എഫ്.എ�്.സി യിേലാ
മൾ�ിപർ�സ് േകാൺ�ീ�് ബിൽഡിംേഗാ��ടിയ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്
നിർ�ി�ാൽ ഭാവിയി�ം ��ത �ാപന�ൾ�് �ിര ആ�ിയായി മാറാൻ
കഴി�െമ�ത് പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ം ഫാമിലി െഹൽ�് െസ�ർ
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3889 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല ക�ാണേ�രി പ�ായ�ിെല മ�ം ഫാമിലി െഹൽ�്
െസ�റിന് െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി ഏെത�ാം ഫ�കളാണ്
ലഭ�മായി�ളളത്;

(ബി) ��ത െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� എ�ിേമ�് �ക എ�യാണ്; െക�ിട
നിർ�ാണ�ി�ളള കരാർ വ�െത�ാണ്;

(സി) നിർ�ാണ ���ികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ���ി എ�്
�ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ�േക��ളിൽ േപാലീസ് എയ്ഡ് േപാ�്.

3890 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സമീപകാല�് െപാ�ജനാേരാഗ� േക��ളിെല ജീവന�ാർെ�തിെര
ആ�മണ�ൾ �ടിവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇതിെനതിെര
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ആ�മണ�ൾെ�തിെര േഡാ�ർമാർ അട��� മ�്
ജീവന�ാർ സമര�ളിൽ മ�ം ഏർെ���ത് �ലം ജന�ൾ�് ഉ�ാ��
��ി��് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ പി.എ�്. സി. �തൽ െമഡി�ൽ േകാേളജ് വെര�� സർ�ാർ ആേരാഗ�
േക��ളിൽ േപാലീസ് എയ്ഡ് േപാ�് �ാപി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

പി.എ�്.സി.കൾ ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയർ���ി�� നടപടി

3891 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ �യ��ി �ാമ പ�ായ�ിെല �യ��ി
പി.എ�്.സി, പര�ർ നഗരസഭയിെല െപാഴി�ര പി.എ�്.സി എ�ീ
�ാഥമികാേരാഗ� േക��ൾ ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ംബാേരാഗ�
േക�മാ�ി ഉയർ���ി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിൽ �തിയ �ാഫ് പാേ�ൺ അ�വദി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

എറണാ�ളം ജി�യിൽ അപ്�േഡഷൻ െച�� ആ�ർേ�ദ ആ�പ�ികൾ

3892 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ആ�ർേ�ദ ആ�പ�ികെള അപ്േ�ഡ്
െച��തിനായി െ�ാേ�ാസ�കൾ സമർ�ി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ിൽ അപ്േ�ഡ് െച��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) െെവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�ർേ�ദ
ആ�പ�ികെളയാണ് അപ്േ�ഡ് െച�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െഷാർ�രിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�്

3893 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െഷാർ�ർ �നിസി�ാലി�ിയിെല ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ
സി.എസ്.ആർ. ഫ�് ഉപേയാഗി�് നിർ�ി� ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ�
�വർ�നം ആരംഭി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ; എ� �തൽ ജന�ൾ�് ഇത് ഉപേയാഗെ���ാൻ കഴി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

��ി�റം താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണം

3894 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ി�റം താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ബഡ്ജ�ിൽ
20% �ക നീ�ിെവ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി�
നടപടികൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) െക�ിട�ിെ� വിശദമായ മാ�ർ �ാ�ം എ�ിേമ�ം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
െക�ിട നിർ�ാണ�ി�� ഭരണാ�മതി അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത മാ�ർ �ാൻ അ�സരി�� െ�ാേ�ാസൽ ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസിൽ
നി�ം ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�ർ�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിൻേമൽ
ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

�േ�ാ�് പറ�് പി.എ�്.സി. െഹൽ�് ഇൻെ���െട അവധി

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

(എ) ക�ർ �േ�ാ�് പറ�് പി.എ�്.സി. യിൽ െഹൽ�് ഇൻെ��റായി
േജാലിയിലിരിെ� മരണെ�� അേശാകൻ.സി.പി.�െട ഫയലിൽ (ന�ർ
സി2/196/2018 ആ.ക.വ.) നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അേ�ഹ�ിെ� അപകട�ിന് േശഷ�� അവധി അ�വദി�് ഉ�രവാകാൻ
ൈവ��തിെ� കാരണ�ം ആയതിെ� നിലവിെല തട���ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അവധി എ�േ��് അ�വദി�് ഉ�രവാ�ാൻ സാധി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ിൻകര മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ� േക��ൾ
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3896 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര മ�ല�ിൽ ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയർ�� െഹൽ�്
െസ��കൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നഗരസഭയിെല െപ����ർ െഹൽ�് െസ�റിെന (ഓല�ാ�ി)
��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയർ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േെ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയർ�� ��ത മ�ല�ിെല െഹൽ�്
െസ��കൾ�് 2021-22 വർഷ�ിൽ എ� ല�ം �പ�െട ഫ�ാണ്
അ�വദി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ക�ർ ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

3897 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസിെ� അടി�ാന സൗകര�ം വർ�ി�ി�ാൻ
എെ��ി�ം പ�തി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിെ� �ല പരിമിതി�ലം ജീവന�ാർ�ം െപാ�ജന�ൾ�ം
അ�ഭവെ��� ��ി��്, വാഹനപാർ�ിംഗി�ം െെ�വർമാർ�് റ�്
െച��തി��� അസൗകര�ം എ�ിവ പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

അ�ർ മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

3898 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ കഴി� സാ��ിക വർഷം
നട�ിലാ�ിയ�ം അംഗീകരി��മായ പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഏെതാെ� പ�തികളാണ് �ർ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ർ�ീകരി�ാ� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം �ർ�ീകരി�ാ�തിെ�
കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വർഷം ��ത മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പ�തികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല െവൽനസ് െസ�ർ

3899 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല മ�ല�ിൽ െവൽനസ് െസ�ർ ആയി ഉയർ�ിയി�ളള ആേരാഗ�
ഉപേക��ൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െവൽനസ് െസ��കളിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�് ലഭി�� േസവന�ൾ
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ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഗവൺെമ�് ഫിഷറീസ് ആ�പ�ിയിൽ കിട�ി ചികി�

3900 �ീ. െ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 പര�ന�ാടി ഗവൺെമ�് ഫിഷറീസ്
ആ�പ�ിയിൽ കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല ആേരാഗ� വ��് സ് ഥാപന�ൾ

3901 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിൽ എ�
�ാപന�ൾ �വർ�ി��െ��് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയ�ിെല നബാർഡ് ���ികൾ

3902 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ �റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയ�ിെല നബാർഡ്
���ി�െട ര�ാം ഘ�ം ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി, ഫിനാൻഷ�ൽ സാങ്ഷൻ എ�ിവ�െട
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ?

കാസറേഗാഡ് ജി�യിെല ഫാമിലി െഹൽ�് െസ��കൾ

3903 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസറേഗാഡ് ജി�യിൽ ഫാമിലി െഹൽ�് െസ��കളായി ഉയർ�ിയ
പി.എ�്.സി.കൾ ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പി.എ�്.സി. കൾ�ായി എ� ത�ികകൾ വീതമാണ്
��ി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിൽ ഓേരാ ത�ികകളി�ം നിയമനം നട�േവാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

എ�മെ��ി സി.എ�്.സി.�് നബാർഡ് അ�വദി� ���ികൾ

3904 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ം�ളം മ�ല�ിെല എ�മെ��ി സി.എ�്.സി.യിെല നബാർഡിെ�
���ികൾ�് പണം അ�വദി��ം ഭരണാ�മതി നൽകിയ�ം എ�ാണ് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇതിന് �ി.എസ്. നൽകി െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ��ത നിർ�ാണ ���ി ആരംഭി�ാൻ കാലതാമസം വ��ിയത്
പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) കാലതാമസ�ിന് ഉേദ�ാഗ�തല�ിൽ ഉ�രവാദിക�െ��ിൽ പരിേശാധി�്
നടപടി സ�ീകരി�് ഉടനടി നിർ�ാണ �വർ�നമാരംഭി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�ം.

3905 �ീ. െ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 കിട�ി ചികി�ാ സൗകര��ൾ
ഉ�ായി�� സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളിെല കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�ം നിർ�ലാ�ാ�ളള
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിൽ കടലാ�മണ ഭീഷണി ഉൾെ�െട�ളള അടിയ�ര
സാഹചര��ളിൽ ചികി��് േനരി�� ��ി��കൾ കണ�ിെല��്
അ��ിളളി, �ന�ം സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�ം
�നരാരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി
വ��മാ�ാേമാ?

ച��ാൽ ടാ�ാ ഗവൺെമ�് ആ�പ�ി

3906 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ച��ാൽ ടാ�ാ ഗവൺെമ�് ആ�പ�ി നിലവിൽ ഏത്
�ാപന�ിന് കീഴിലാണ് �വർ�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ഒ� തേ�ശ �ാപന�ിെ� കീഴിൽ ��ത ആ�പ�ിെയ
െകാ�വരാ�തിനാ�ം ആയതിെ� പദവി നിർ�ചി�ാ�തിനാ�ം അത�ാവശ�
ഫ�ിന് ��ി���ഭവി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിെയ കാസർേഗാഡ് ജി�ാ പ�ായ�ി� കീഴിൽ
െകാ�വ��ത് പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

െപരിേ�ാം താ��് േഹാ�ി�ൽ െക�ിട നിർ�ാണം

3907 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപരിേ�ാം താ��് ആ�പ�ി െക�ിടം നിർ�ി�ാനായി 12 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി ലഭ�മായത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി മാസ�ൾ കഴി�ി�ം ���ി ആരംഭി�ാൻ
കഴിയാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി �ട�ാൻ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ജ�്��ക�െട വിപണന�ം ഉപേഭാഗ�ം പരിമിതെ���ാൻ നടപടി

3908 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജ�്��ക�െട വിപണന�ം ഉപേഭാഗ�ം പരിമിതെ���ാൻ അധിക നി�തി,
അധികവില, പരസ���െട നിയ�ണം �ട�ിയവ�െട അടി�ാന�ിൽ നയം
�പീകരി�് നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാ��് ��കളിൽ അവയിൽ അട�ിയിരി��വ�െട േലബൽ
നിർബ�മാ��തി�േവ�ി ആേരാഗ�വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാ��് ��കളിെല അധികമായ േസാഡിയം, െകാ��് എ�ിവ�െട ��റിയി�്
�ടി ഉൾെ���ി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സംസ് ഥാന� വിതരണം െച�� പാ�ം പാ�ൽ����െട�ം പരിേശാധന

3909 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2020-21 വർഷ�ിൽ, സം�ാന� വി�ന നട�� എ� പാൽ-
പാ�ൽ����െട സാ�ി�കൾ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി��്; ഇതിൽ
ഭ�� �ര�ാ വ��് എ� സാ�ിൾ പാ�ം പാ�ൽ����ം
പരിേശാധി�ി��്;

(ബി) �ീരവികസന വ��് എ� സാ�ിൾ പാ�ം പാ�ൽ����ം നിയമനടപടി
എ���തിന് േവ�ി ഭ���ര�ാ വ��ിന് ൈകമാറിയി��്; സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ�;

(സി) ഭ�� �ര�ാ ക�ീഷണ�െട വി�ാപന �കാരം, ഭ���ര�ാ
നിയമ�ിെ� ഏത് വ��് അ�സരി�ാണ് പാൽപരിേശാധനാ അധികാരം
�ീരവികസന വ��ിെല േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽ��തിന് േക�
ഭ�� �ര�ാ അേതാറി�ി�െട അ�മതി ആവശ�മാെണ�് നി�ർഷി��ത്;
ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 11-ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷൻ സമർ�ി� 7-ാമത് പാർ�ിൽ സം�ാനെ�
ഭ�� �ര�ാ േജാലികൾ ശ�ിെ����തിന് �ീരവികസന വ��ിെല
ഉേദ�ാഗ�െര ഉപേയാഗി�ണെമ� ശിപാർശ നട�ാ�ാൻ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ�േമാ?

ഡ�ി -2 വകേഭദം

3910 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഡ�ി -2 വകേഭദം റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��ിൽ ഇതിെ� വ�ാപനം
തട��തിന് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് കാരണം മരണമട�വ�െട ��ംബ�ൾ�് േക� സർ�ാർ നിർേ�ശി�
ന�പരിഹാരം

3911 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഗൗരവ് �മാർ ബൻസാൽ vs �ണിയൻ ഓഫ് ഇ�� േകസിൽ 2021 �ൺ 30 ന്
�റെ��വി� ��ീം േകാടതി വിധി �കാരം േകാവിഡ് കാരണം
മരണമട�വ�െട ��ംബ�ൾ�് േക� സർ�ാർ നിർേ�ശി� ന�പരിഹാരം
നൽകാൻ ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േക� സർ�ാർ നിർേദശി� ന�പരിഹാരം നൽകാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒരാൾ മരി�ാൽ അവ�െട മരണകാരണം സത�സ��ം �ത�മാ�ം
േരഖെ��േ��ത് സം�ാന സർ�ാരിെ� കടമയാെണ�് വിധിയിൽ
�തിപാദി�ിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിധി�െട പ�ാ�ല�ിൽ ഔേദ�ാഗിക പ�ികയിൽ ഉൾെ���ാൻ
വി�േപായ മരണ�ൾ ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��് ഡയറ്ടേറ�ിൽ ഇ-ഓഫീസ്

3912 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിെല ഇ-ഓഫീസ് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�ം ആയത് എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ-ഫയൽ ന�ർ ഉപേയാഗി�് െപാ�ജന�ൾ�് �ടി വിവരം ലഭ�മാ��
സംവിധാനം നട�ിലാ�േമാ?

അവയവമാ� ശ��ിയ�് വിേധയരാ��വർ�� �ര�ാ�മീകരണ�ൾ.

3913 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അവയവമാ� ശ��ിയകൾ നട�� െ�ഷ�ാലി�ി
ആ�പ�ികൾ ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ ശ��ിയകൾ നട��തിനായി അവയവ ദാതാ�ൾ�ം സ�ീകർ�ാവി�ം
എെ��ാം മാനദ��ളാണ് നി�യി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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അവ�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ശ��ിയകൾ� വിേധയരാ��വർ�ം ദാതാ�ൾ�ം സർ�ാർ
എെ��ി�ം വിധ�ി�� ആ��ല��േളാ സാ��ിക സഹായേമാ നൽകി
വ��േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) അവയവദാതാ�ൾ�് ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് പരിര� ലഭി��തി�� നിയമ
തട��ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അ� പരിഹരി��തിന്
സർ�ാർ തല�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� മ��് സംഭരണ ശാലകൾ

3914 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷെ� ജി�ാ മ��് സംഭരണശാലകൾ
സം�ാന�് വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ
എ�െയ�ം അ�കാരം �വർ�ി��െവ�ം ആയതിന് �തിവർഷം
വാടകയിന�ിൽ എ� �ക െചലവ് വ��െ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ മ��് സംഭരണശാല�് േവ�ി േചവാ�ർ ത��്
േരാഗാ�പ�ി േകാ�ൗ�ിൽ �ലം ലഭ�മാേണാ; ആയത് നിർ�ി��തിന്
െക.എം.എസ്.സി.എൽ. ന് എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം ആയതിൽ എ� �ക
വിനിേയാഗി�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ വിനിേയാഗി�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

കാൻസർ േരാഗിക�െട വർ�നവ്

3915 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� പ�് വർഷ�ിനിടയിൽ കാൻസർ േരാഗം ��തായി
ബാധി�വ�െട എ�ം വർഷ�ം ജി��ം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാൻസർ േരാഗിക�െട എ��ി�� വർ�നവ് സംബ�ി�് സർ�ാേരാ
മേ�െത�ി�ം ഏജൻസികേളാ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ പഠന�ിെല
കെ���കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം �േത�ക കാൻസർ ��തൽ ക�വ��തായി പഠന�ിൽ
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതിന് കാരണമായി
പഠന�ിൽ ��ി�ാണി��ത് എെ�ാെ� വിഷയ�ളാണ്; ഇവ
പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ി�െട വികസനം

3916 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ി�െട വികസന�മായി ബ�െ��്
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എെ�ാെ� പ�തികളാണ് �തിയതായി ആവി�രി�്
നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല എ�്.ഡി.സി. ക�െട ഘടന.

3917 �ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം േഹാ�ി�ൽ
െഡവലപ്െമ�് ക�ി�ി(എ�്.ഡി.സി.)കൾ നിലവി�േ�ാ; ��ത ക�ി�ിക�െട
ഘടന വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല�ം എ�്.ഡി.സി.ക�െട ഘടന ഒ�
േപാെലയാേണാ; എ�്. ഡി. സി.കളിെല അംഗ�െള തിരെ����തിന്
നിയതമായ മാനദ��� േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ ?

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല �ാനിംഗ് െമഷീ�ക�െട അപര�ാ�ത

3918 �ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�നംതി� , െകാ�ം, തി�വന��രം ജി�കളിെല നിർ�നരായ സാധാരണ
േരാഗികൾ ആ�യി�� തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ
�ാനിംഗിനായി 50 ദിവസേ�ാളം കാ�ിരിേ��ി വ�� �ാേയാഗിക
��ി��് പരിഹരി�വാൻ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ നിലവിൽ എ� �ാനിംഗ് െമഷീ�ക��്; �ാനിംഗ്
നിർേ�ശി�െ��� േരാഗിക�െട എ��ം �തിദിന �ാനിം�ക�െട എ��ം
ത�ി�� അ�രെമ�െയ�് കണ�ാ�� േഹാ�ി�ൽ ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം
േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�നി, ബാ�ക�െട േകാർ�േറ�് േസാഷ�ൽ െറേ�ാൺസിബിലി�ി ഫ�്,
സ�� സംഘടനാ ഫ�് �ട�ിയ മാർ��ളി�െട ഫ�് കെ��ി
െമഷീ�ക�െട എ��ം �ാനിം�ക�െട എ��ം വർ�ി�ി��തിന് േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല പാരാെമഡി�ൽ ഇൻ�ി���്

3919 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ പാരാെമഡി�ൽ ഇൻ�ി���്
ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഇവിെട എ� പാരാെമഡി�ൽ േകാഴ് �കളാണ് നട��െത�ം
അതി�േവ�ി എ� �ിര /താൽ�ാലിക അ��ാപക ത�ികകൾ
��ി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ പാരാെമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട �ാ�കൾ എ�കാരം നട�വ��
എ�ത് വ��മാ�േമാ; വിദ�ാർ�ികളിൽ നിേ�ാ അവ�െട സംഘടനകളിൽ
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നിേ�ാ അ��ാപക�െട അപര�ാ�ത സംബ�ി�് നിേവദന�ൾ ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ�ാര��ളിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാരാെമ ഡി�ൽ അ��ാപക�െട ത�ികകൾ ��ി���വെര െമഡി�ൽ
േകാേളജിെല ഇതര പാരാെമഡി�ൽ വിഭാഗ�ളിൽ േജാലി െച��വ�ം
ആവശ�മായ േയാഗ�ത�ം അ��ാപന പരിചയ���വ�മായ ജീവന�ാെര
ഉൾെ���ി പാരാെമഡി�ൽ �ാ�കൾ ൈകകാര�ം െച��തട���
സാധ�തകെള�റി�് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാലെ��ി ഫാമിലി െഹൽ�് െസ�റിൽ ആവശ�മായ �ാഫ്

3920 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ാനി മ�ല�ിെല പാലെ��ി ഫാമിലി െഹൽ�് െസ�റിൽ
ആവശ�മായ േഡാ�ർമാ�ം, മ�് �ാ�മിെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േഡാ. സലീല പി.പി. �െട �ന� േവതനാവധി �മെ���ൽ

3921 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ഊർ�ാ�ിരി ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ
ആയി േജാലിെച�� േഡാ�ർ സലീല പി.പി. �െട 11.08.2015 �തൽ 13.01.2019
വെര�� �ന�േവതനാവധി �മെ���ി നൽ�വാനായി മല�റം ജി�ാ
െമഡി�ൽ ഓഫീസർ ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�ർ�് നൽകിയ 11.12.2019-െല
എ1/25540/2019 ന�ർ ക�ിൻേമൽ ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയൽ ഇേ�ാൾ ഏ� ഓഫീസിലാ��െത�ം അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�ം നട�് ഫയൽ ന�ർ സഹിതം വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല �നിയർ പ�ി�് െഹൽ�് ഇൻെ��ർ�് െ�ാേമാഷൻ ന�ാൻ
നടപടി

3922 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ് II ആയ െക. െക.
സ�ാമിനി�് െ�ാേമാഷൻ നൽകാ�തിെ� കാരണ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട നിലവിെല അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) 2021 നവംബറിൽ റി�യർ െച�� ഇവർ�് ലഭിേ�� എ�ാ േ�ാേമാഷ�ക�ം
അടിയ�രമായി നൽ�വാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവർ�് െ�ാേമാഷൻ നൽ��തിൽ ഇനി എെ��ാം നടപടികളാണ് ബാ�ി
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ഉ�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ�ൺ പരി�രി��തിന് നടപടി

3923 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം ഗവൺെമ�് േഹാ�ി�ലിെന താ��ാ�പ�ിയായി ഉയർ�ി ഏെറ
നാളായി�ം �ാഫ് പാേ�ൺ പരി�രി�ി�ി� എ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയത് പരി�രി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഒേ�ാെമ�ി�് ഒഴി�കൾ

3924 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഒേ�ാെമ�ി�്
വിഭാഗ�ിൽ എ� ത�ികകളാണ് നിലവി��െത�ം അതിൽ എ� ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��ം അറിയി�േമാ; ഒഴി�കൾ പി. എസ് . സി �് റിേ�ാർ�്
െച�ി�േ�ാ എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ ഒേ�ാെമ�ി�് ത�ിക�െട പി.എസ്.സി റാ�്
ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഇേ�ാൾ റാ�് ലി�് നിലവി�� ആേരാഗ�വ��ിെല ഒേ�ാെമ�ി�്
റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നിയമന �പാർശ നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��ിൽ അസി��് സർജൻ ഒഴി�കൾ

3925 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിൽ അസി��് സർജൻ ത�ികയിൽ നിലവിൽ എ�
ഒഴി�ക��്; ഇതിൽ �തിയതായി ��ി�വ, �ാന�യ�ം
�ല��ായവ,വിരമി�ൽ �ല��ായവ എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� േപർ
േജാലിയിൽ �േവശി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് വ�ാപന സാധ�ത�ം നിലവി�� േഡാ�ർമാ�െട േജാലിഭാര�ം
കണ�ിെല��് ആേരാഗ�വ��ിൽ �തിയ അസി��് സർജൻ ത�ിക
��ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േകഡർ ത�ികകൾ

3926 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
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വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട കീഴിെല ജനറൽ ആ�പ�ികളി�ം ജി�ാ
ആ�പ�ികളി�ം ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േകഡർ ത�ികകൾ ��ി�ി�േ�ാ;
ഓേരാ ജി�യിെല�ം ന�േറാ, കാർഡിേയാ ത�ികക�െട എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി കാ�ഗറിയി�� േഡാ�ർമാ�െട നിയമന രീതി�ം മ�്
കാര���ം വ��മാ�� വിേശഷാൽ ച�ം ത�ാറായി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) െ�ഷ�ൽ �ൾസ് ആേരാഗ�വ��് െസ��റിയ�ിൽ ലഭി�ി�േ�ാ; െ�ഷ�ൽ
�ൾസ് നിയമസഭാ ക��ി�െട പരിേശാധന �ർ�ിയായി ച��ൾ പി എസ് സി
� നൽകിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഫാം.ഡി. േകാ�് �ർ�ീകരി�വർ�ായി ത�ിക

3927 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഫാം.ഡി. േകാ�് �ർ�ീകരി�വർ�ായി ആേരാഗ� വ��് ഏെത�ി�ം ത�ിക
��ി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളിലാണ് ��ത ത�ിക ��ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവ�ം �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയിെല ത�ികകൾ

3928 �ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിൽ ൈവ��് നിർ�ാണം �ർ�ീകരി� �ീക�െട�ം
��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയിൽ േവ�ിവ�� ത�ികക�െട നിർ�യം
�ർ�ിയാേയാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��െത�ം
ഏെത�ാം ത�ികയിേല�് നിയമനം നട�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല ലാബ് െടക് നീഷ�ൻ േ�ഡ് II തസ് തിക

3929 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിൽ ലാബ് െടക് നീഷ�ൻ േ�ഡ് II തസ് തികയിൽ എ� ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��തിെ� കണ�കൾ ജി� തിരി�്  അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�കൾ ഇ�വെര പി.എസ്.സി.� റിേ�ാർ�്
െച�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആർ�ം പ�തിയി�െട പി.എ�്.സി. കെള ��ംബാേരാഗ�േക��ളായി
ഉയർ�ിയത് വഴി എ� ലാബ് െട�ീഷ�ൻ ത�ികകൾ അധികമായി
അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം അ�വദി� ത�ികകൾ പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ;
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എ�ിൽ ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ െനേ�ാളജി�് ത�ിക

3930 �ീ 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�ിയിൽ െനേ�ാളജി�ിെ� ത�ിക ��ി��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

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

ന�ിങ് ���മാ�െട ഒഴി�കൾ

3931 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ വിവിധ ആേരാഗ� േക��ളിലായി ന�ിങ് ���മാ�െട
എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്; ജി�തിരി�� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിേല�് ഉടൻ നിയമനം ഉ�ാ�േമാ; നിയമന നടപടിക�െട
തൽ�ിതി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െഡപ��ി േന�ിംഗ് ���മാെര �ാന�യ�ം നൽകി ന�ിങ് ���മാരായി
നിയമി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാവി ഡ് പ�ാ�ല�ിൽ ന�ിങ് ���മാ�െട ഒഴി�കൾ നിക�ി
ആേരാഗ� േക���െട �വർ�നം ��തൽ െമ�െ����തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ആർ.സി.സി. ജീവന�ാർ�� െപൻഷൻ �ീം

3932 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ.സി.സി. യിൽ െപൻഷൻ �ീം നട�ിലാ�ിയത് എ�് �തലാെണ�ം എ�
ജീവന�ാരാണ് െപൻഷൻ �ീമിൽ അംഗ�ളായി േചർ�ി��െത�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��വൻ ജീവന�ാ�ം അംഗമായി േചരണെമ� നിയമം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഉ�ര�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ എ�േപരാണ് െപൻഷൻ �ീമിൽ അംഗ�ളാകാ�െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപൻഷൻ �ീമിൽ അംഗമായി��വർ�് െപൻഷൻ നൽ��തി�� മാനദ�ം
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ആദ�മായി റിേ�ാർ�് െച� നി� ബാധി�് മരണെ��വർ
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3933 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആദ�മായി റിേ�ാർ�് െച� നി� ബാധി�് എ� േപരായി��
മരണെ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നി� ബാധ ആദ�മായി റിേ�ാർ�് െച�െ�� കാലയളവിൽ ��ത േരാഗം
ബാധി�് മരണെ��വ�െട ��ംബ�ൾ�് ഏെത�ി�ം തര�ി��
ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� �പ വീതമാണ്
നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി�� �ാപന�ൾ

3934 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അഴീേ�ാട് മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴിൽ വ�� �ാപന�ൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടിയിൽ ഹീേമാേ�ാബിേനാപതിക് റിസർ�് & െകയർ െസ�ർ

3935 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാന�വാടി േബായ്സ് ടൗണിൽ നിർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��
ഹീേമാേ�ാബിേനാപതിക് റിസർ�് & െകയർ െസ�റിെ� നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണം എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

അൽഷിേമ�് േരാഗം കെ���ം േബാധവത്കരണ�ം

3936 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ അൽഷിേമ�് (�തിഭംഗം/ �തിനാശം) േരാഗബാധിതരായവ�െട
ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിൽ കഴി� പ�വർഷകാല�് ഓേരാ വർഷ�ം ഉ� ഇ�രം
േരാഗിക�െട എ�ം 20 വർഷ ഏജ് ��് അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േരാഗം ബാധി�വ�െട ചികി��ം �നരധിവാസ�ി�ം സർ�ാർ
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ� എ� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ േരാഗം േനരെ� കെ���തി�ം േരാഗെ� �റി�ം ചികി�,
�നരധിവാസ ��ിയകൾ �തലയാവെയ��ി�ം േബാധവൽ�രി��തി�ം
ആയതിേല�് സാ�ഹിക ഉ�രവാദിത�ം ഉറ�ാ��തി�ം എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ�� ആേരാഗ��വർ�കർ
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3937 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ�� ആേരാഗ��വർ�ക�െട എ�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െഡൽ� േഫാർ ൈവറസ് വ�ാപനം

3938 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാം തരംഗ�ിെ� ആശ� നിലനിൽ�� േകരള�ിൽ െഡൽ� േഫാർ
ൈവറസ് വ�ാപനം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ ?

മ�ട മ�ല�ിെല േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ

3939 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ എ� ശതമാനം
�ർ�ിയായി�െ��തിെ� കണ�കൾ പ�ായ�് തിരി�്  ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� േഡാസ് മാ�ം ലഭി� എ� േപ�െ��ം ഒ� േഡാസ് വാ�ിേനഷൻ േപാ�ം
ലഭി�ാ� എ� േപ�െ����തിെ� പ�ായ�് തിരി�ളള കണ�കൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിൽ സ�ർ� വാ�ിേനഷന് േവ�ി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

േകാവിഡ് �തിേരാധി��തിന് ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�� പ�തികൾ

3940 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ��ാം തരംഗെ� �തിേരാധി��തിെ� ഭാഗമായി എം.എൽ.എ.
ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം ആേരാഗ� രംഗ�മായി ബ�െ��
പ�തികൾ�ായി നീ�ിെവ� �ക വിനിേയാഗി�് തി�വന��രം ജി�യിൽ
നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�െട നിേയാജകമ�ലം അടി�ാന�ി��
വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

േകാവിഡ് 19 �ലം മരണമട�വ�െട എ�ം സംബ�ി�്

3941 �ീ. പി. െക. ��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 30/ 09/ 2021 െല കണ��കാരം േകാവിഡ് 19 �ലം മരണമട�വ�െട എ�ം
എ�;
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(ബി) േകാവിഡ് 19 �ല�� മരണം കണ�ാ��തിന് േക�-സം�ാന സർ�ാ�കൾ
സ�ീകരി�ി�� മാനദ�ം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബ�: ��ീംേകാടതി�െട നിർേ�ശ�കാരം ���ി നി�യി�
മാനദ��െളെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഇത�സരി�് േകാവിഡ് 19 �ല�� മരണസംഖ�
കണ�ാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിൽ േകാവാ�ിൻ, േകാവീഷീൽഡ് വാ�ി�കൾ എ��വ�െട
കണ�്

3942 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിൽ കായം�ളം നഗരസഭ�േട�ം പ�ി�ർ, ���രം,
േദവി�ള�ര, ക��ർ, ഭരണി�ാവ്, െച�ി�ള�ര എ�ീ പ�ായ�ക�െട�ം
പരിധിയിൽ 18 �തൽ 44 വെര�ം 45 �തൽ 59 വെര�ം 60 � �കളി�ം
�ായ�ളളവർ എ�െയ�ം ഇതിൽ േകാവാ�ിൻ, േകാവീഷീൽഡ് വാ�ി�കൾ 1-ാം
േഡാസ് , 2-ാം േഡാസ് എ��വർ എ�െയ��� െസ�ംബർ 20 വെര�ളള
കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ികൾ�� േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ നടപടികൾ

3943 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ികൾ�� േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ നടപടികൾ സംബ�ി�് പ�തി
ത�ാറായി�േ�ാ;വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) നവ�റിൽ ��കൾ �റ���മായി ബ�െ��് ��ികളിൽ േകാവിഡ് വ�ാപനം
തട��തിനായി എെ�ാെ� കർ� പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്;
വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

ഔേദ�ാഗിക പ�ികയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�െ�� േകാവിഡ് മരണ�ൾ

3944 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക പ�ികയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�െ�� 7000
�തിയ േകാവിഡ് മരണ�ൾ ലി�ിൽ ഉൾെ���ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ �രിഭാഗ�ം േകാവിഡ്  ആ�പ�ികളിൽ ചികിൽസയിലിരിെ� ഉ�ായ
മരണ�ളാണ് എ� ആേ�പം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത മരണ�ൾ സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക പ�ികയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�െ�ടാ�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിൽ ��തൽ േകാവിഡ് മരണ�ൾ ഔേദ�ാഗിക പ�ികയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�െ��ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട ആ�ിതർ�� സാ��ിക സഹായം

3945 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ��വ�െട ആ�ിതർ�് സഹായ�ൾ
അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഈ സഹായ�ൾ
ലഭി��തി� ലീഗൽ െഹയർഷി�് സർ�ിഫി��് ആവശ��േ�ാ?

േകാവിഡ് മരണ നിർ�യ സമിതി

3946 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട മരണസർ�ിഫി��് നൽ��തിനായി േകാവിഡ്
മരണനിർ�യ സമിതികൾ �പീകരി��തി��ായ സാഹചര��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് മരണ��െട കണ�ിൽെ���ിയി�ി�ാ� �ൻകാല മരണ��െട�ം
മരണ സർ�ിഫി��് നൽ�� കാര�ം സമിതി�െട പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ബ�. ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ിൽ േക�സർ�ാർ 
ആവശ�െ��ത് �കാരമാേണാ നിലവിൽ ഈ ആവശ��ിനായി േകാവിഡ്
മരണനിർ�യ സമിതിെയ �മതലെ���ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത സമിതി േകാവിഡ് മരണ സർ�ിഫി��് നൽ��ത് എ�് �ത��
മരണ�ൾ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ഇതിനായി സമിതി പരിഗണി��
മാനദ��ൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

േകാവിഡ് കാരണം മരണമട�വ�െട ��ംബാംഗ�ൾ�് ധനസഹായം

3947 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാരണം മരണമട�വ�െട ��ംബാംഗ�ൾ�് സാേ�തിക കാരണം
പറ�് അർഹമായ ധനസഹായം നിേഷധി�ാൻ പാടി�ാെയ� ��ീം
േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�� േകാടതി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ഉ�രവിെല വ�വ�കൾ പാലി��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) േകാവിഡ് ബാധി�് ��ത് ദിവസ�ി��ിൽ മരണെ�� എ�ാ മരണ��ം
േകാവിഡ് മരണ�ളായി കണ�ാ�ണം എ�് േകാടതി വിധിയിൽ
നി�ർഷി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത വിധി�െട അടി�ാന�ിൽ ��തൽ
േകാവിഡ് മരണ�ൾ സം�ാന സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക ലി�ിൽ
ഉൾെ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദ വിവരം നൽകാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി�� ആ�പ�ികളിെല േകാവിഡ് േക�കൾ

3948 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിൽ കായം�ളം താ��ാ�പ�ി, അർബൻ പി.എ�്.സി.
മ�് �ാഥമികാേരാഗ�േക��ൾ എ�ിവ�െട പരിധിയിൽ 2021 െസപ്�ംബർ 20
വെര എ� േകാവിഡ് േക�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��ം നിലവിൽ എ�
േക�കൾ ചികി�യിൽ ഉെ��ം ആെക മരണെ��വർ എ�െയ�ം ഇനം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവ�ിൻ മ�ല�ിെല േകാവിഡ് മരണം

3949 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ�� വ��ിക�െട ആ�ിതർ�് ന�പരിഹാര �ക
ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�ം ആയതിനായി അേപ�
സമർ�ി��തി�ളള മാനദ���ം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെവ�ിൻ മ�ല�ിൽ േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ��വെര സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

എയിംസ് അ�വദി���മായി ബ�െ�� നടപടികൾ

3950 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എയിംസ് അ�വദി���മായി ബ�െ��് സർ�ാർ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് എയിംസ് അ�വദി�െ��ാൽ െപാ�ജനാേരാഗ� രംഗെ�
ചികി�ാ േമഖലയി�ം, ഗേവഷണ േമഖലകളി�ം ഏെതാെ� രീതിയി��
മാ��ൾ ഉ�ാ�െമ�ാണ് ക���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എയിംസ് അ�വദി��തിനായി േക� സർ�ാർ എെ��ി�ം നിർേ�ശ�ൾ
സം�ാന സർ�ാരിന് നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് വിഭാഗം ജീവന�ാർ

3951 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� അധീനതയിൽ സം�ാനെ�
ആ�പ�ികളിൽ �വർ�ി�� ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് വിഭാഗ�ിെല
�ാ�ക�െട എ�ം ആ�പ�ി തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ശ�ളം ഏത് ഫ�ിൽ
ഉൾെ���ിയാണ് നൽ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ജീവന�ാ�െട ശ�ളം എ�യാണ്;എ�ാ ജീവന�ാർ�ം ഒേര നിര�ിൽ
ആേണാ ശ�ളം നൽ��ത്;

(ഡി) അെ��ിൽ ഏത് മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഓേരാ���െട�ം
ശ�ളം നി�യി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�്ലർ ഓഫ് ഡ�ൽ ൈഹജീൻ േകാഴ് സ് ആരംഭി�ാൻ നടപടി

3952 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാ�്ലർ ഓഫ് െഡ�ൽ ൈഹജീനി�് േകാഴ് സ് ആരംഭി��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ സം�ാന�് ബാ�്ലർ ഓഫ് െഡ�ൽ ൈഹജീനി�് േകാഴ് സ്
ഇ�ാ�ത് കാരണം വിേദശരാജ��ളിൽ െമ�െ�� െതാഴിൽ അവസര�ൾ
ന�മാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� സർ�ാർ/സ�ാ�യ േമഖലയിൽ �തിയ െഡ�ൽ ൈഹജീനി�്
േകാഴ് �കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ഗവൺെമ�് െഡ�ൽ േകാേളജിെല ഡിേ�ാമ ഇൻ െഡ�ൽ
ൈഹജീനി�്േകാഴ് സ്, എയിംസ് ആ�പ�ി മാ�കയിൽ ബാ�്ലർ േകാഴ് സായി
ഉയർ�ി ഈ േമഖലയിെല പിേ�ാ�ാവ��് പരിഹാരം കാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ദ�േഡാ�ർമാ�െട നിയമനം

3953 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ /സ�ാ�യ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽനി�ം
�തിവർഷം എ� വിദ�ാർ�ികൾ ബി.ഡി.എസ്. േകാ�് പാ�ായി
�റ�ിറ���് എ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ബി.ഡി.എസ്. േകാ�് പാസായി �റ�ിറ��വരിൽ ��മായ ആൾ�ാർ�്
മാ�േമ സർ�ാർ േമഖലയിൽ േജാലി ലഭി��� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�വാൻ പി.എ�്.സി./സി.എ�്.സി.
എ�ിവിട�ളിൽ ��തൽ ദ�ൽ സർജൻമാെര നിയമി�വാൻ നടപടി
ഉ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല അ��ാപക�െട െപാ� �ലംമാ�ം

3954 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല അ��ാപക�െട 2021-െല െപാ� �ലം
മാ�ം സംബ�ി� 2021 �ൺ 07-െല ഉ�രവ് �കാരം (നം/ബി/4/63/2021
ആ.�.വ.) നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാർ�് അപ്േഡഷൻ െച��തി�േവ�ി �ാപന േമധാവികൾ�്
നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) ഏത് കാലാവധി വെരയാണ് �ാർ�് അപ്േഡഷന് സമയം
അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) 2021-െല െപാ��ലം മാ��ിെ� ഭാഗമായ �ാർ�് അപ്േഡഷൻ
ഏെതാെ� �ാപന േമധാവികൾ നിർ�ഹി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അപ്േഡഷൻ നട�ാ� �ാപന േമധാവികൾ�് എതിെര എെ��ി�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എഫ് ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല അ��ാപക�െട 2021-െല െപാ� �ലം
മാ�ം നട��തിനായി അേപ� �ണി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േപാ�്േമാർ�ം അലവൻസ്

3955 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ േമഖലയിെല ര�് വിഭാഗം േഡാ�ർമാ�െട േപാ�്േമാർ�ം
അലവൻസ് വർ�ി�ി�് ശ�ള പരി�രണ ക�ിഷൻ ശിപാർശ ഉ�ായി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശിപാർശയിൽ വിേവചനം ഉെ�� പരാതി സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശിപാർശ �കാരം ആേരാഗ�വ��ിൽ താൽ�ാലിക�ാർ ഒഴിെക��
േഡാ�ർമാർ�ം െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� (ഡി.എം.ഇ.) കീഴി��
സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല െഫാറൻസി�് െമഡിസിൻ വിഭാഗം
േഡാ�ർമാർ�� അലവൻസിൽ വ�ത�ാസ�െ��ത് വ�തയാേണാ;

(ഡി) ഒ� േപാ�് േമാർ��ിന് ആേരാഗ� വ��ിെല േഡാ�ർമാർ�ം െമഡി�ൽ
വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല േഡാ�ർമാർ�ം 2016-െല ശ�ള പരി�രണ ശിപാർശ
�കാരം എ� �പയാണ് അലവൻെസ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇേ�ാൾ ശ�ള
പരി�രണ ക�ിഷൻ ശിപാർശ �കാരം വർ�നവ് എ�യാണ്;

(ഇ) േപാ�്േമാർ�ം അലവൻസ് നി�യി�േ�ാൾ വിേവചനം പാടിെ��� 2006-
െല ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ? എ�ിൽ
ക�ിഷെ� ശിപാർശ ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവി� വി��മാെണ�
ആേ�പ�ിൽ വ�ത�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ഓേരാ േപാ�്േമാർ��ി�ം സഹായികളായി എ� േമാർ�റി ജീവന�ാർ
പെ����െവ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�െട വർ�ി�ി� അലവൻ�ം
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വർ�ന���� അലവൻ�ം എ�യാണ്; സർ�ിഫി��കൾ ൈട�്
െച��വർ�� അലവൻസ് എ�യാണ്; ഇവ�െട അലവൻസ്
എ��കള� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ��ംബ�ീ ജീവന�ാർ

3956 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േജാലിെച�� ��ംബ�ീ ജീവന�ാർ�്
എൻ.എ�്.എം. ജീവന�ാർ�് ലഭി�� പരിര��ം റിസ്ക് അലവൻ�ം
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ിക�െട േരാഗ�തിേരാധ   േശഷി

3957 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� ആ�ഷ് മ�ാലയ�ിെ��ം േകാ��ൽ ൈവദ�ര�ം പി.എസ്. വാര�ർ
ആ�ർേവദ േകാേളജിെ��ം സം��ാഭി�ഖ��ിൽ ��ിക�െട േരാഗ�തിേരാധ
ശ�ി വർ�ന�് േവ�ി�ളള പ�ിക്  െഹൽ�് ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി
േകരള�ിെല ഏെത�ാം േ�ാ�് പ�ായ�കളിൽ നട��െ��്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ികളിെല �തി േരാധ േശഷി വർ�ി�ി��തിൽ ഈ പ�തി
ഫല�ദമായി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

എട�ര ആ�ർേവദ ആ�പ�ി�െട സമ�വികസനം

3958 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-22 വർഷെ� സം�ാന ബജ�ിൽ എട�ര ആ�ർേവദ ആ�പ�ി�െട
സമ�വികസനം എ� ���ി�് അൻപത് ല�ം �പ വകയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��് ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി
ഭരണാ�മതി�ായി സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ; ഈ ഫയൽ
നിലവിൽ ഏത് കാര�ാലയ�ിൽ ആെണ�ം ഫയൽ ന�രട���
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര നട� ആശയ
വിനിമയ��െട�ം എ��ക�െട�ം തീയതി�ം അവ നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െട
വിവര��മട��� വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ; വിഷയ�ിൽ ഇ�വെര
സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേ��ത് ആ�ഷ് വ��ാേണാെയ�ം
ബി�കൾ തീർ�ാേ��ത് ഏത് ശീർഷക�ിൽ നി�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;
നട�സാ��ിക വർഷം തെ� ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാെയ�ം
അറിയി�ാേമാ?
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ആ�ഷ് വ��് നട�ിലാ�ിയ ���ികൾ

3959 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� �റ് ദിന കർ� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ആ�ഷ് വ��്
നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെതാെ� പ�തികൾ�ായി എ� �ക െചലവഴി�െവ� കണ�്
ലഭ�െമ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ർേ�ദ ഔഷധ��െട �ണനിലവാര പരിേശാധന�് �ഗ് െട�ിംഗ് ലാബ്
നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത് �ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി േക� സഹായം ലഭ�മാ�വാ�� പ�തി സമർ�ി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല ആ�ഷ് വ��ിെ� പ�തികൾ

3960 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�ഷ് വ��് �േഖന ���നാട് മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ആ�ഷ് വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� �ാപന�ൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയിൽ സ��മായി െക�ിടമി�ാ� �ാപന��െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�ി�ഴി പ�ായ�ിൽ സി� ഡിസ് െപൻസറി

3961 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴി പ�ായ�ിൽ സി� ഡിസ് െപൻസറി
ആരംഭി��തിന് ആ�ഷ് ഡയറ�ർ നൽകിയ െ�ാേ�ാസൽ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിൽ എെ��ാം �ടർനടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അൻപതിനായിര�ിലധികം ജനസംഖ��� െന�ി�ഴി പ�ായ�ിൽ ഒ�
സി� ഡിസ് െപൻസറി ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?
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െമഡി�ൽ േ�ാ�കളിെല പരിേശാധന

3962 �ീ സി എ�് ���
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമഡി�ൽ േ�ാ�ക�െട പരിേശാധന�് സ�ീകരി�ിരി��
മാനദ��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഗ്സ് ആ�് േകാെ��ി�് ച��ളിെല മാനദ� �കാരമാേണാ മ��കൾ
വിൽ��െത�് ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�ൽ േ�ാ�ക�െട പരിേശാധന�ായി എ� �ഗ്സ്
ഇൻെ��ർമാരാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ൈലസൻ�� അേലാ�തി, ആ�ർേവദ, േഹാമിേയാ െമഡി�ൽ
േ�ാ�ക�െട എ�ം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

3963 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�പ�ികളിൽ ഉപേയാഗി�� മ��ക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിന് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�� ലാ�കൾ െമെ�െ����തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� ഏെത�ി�ം പഠന റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�� മ��ക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

'കനൽ’ േബാധവൽ�രണ പരിപാടി

3964 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീ�ര��ായി സം�ാന വനിതാ ശി�വികസന വ��് വഴി കനൽ എ�
േപരിൽ േബാധവൽ�രണ പരിപാടി നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ�ര�, ലിംഗസമത�ം, �ീധന വി�� �ചരണം �ട�ിയ വിഷയ�ളിൽ
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െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കൾ ഉൾെ�െട�� �ാപന�െള  പെ���ി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീ�ര��മായി ബ�െ��് �തിസ�ികൾ േനരി�� �ീകൾ�്
േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ാ�� സംവിധാന�ൾ വി�ലീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീ �ര��മായി ബ�െ�� ���ൾ അഭി�ഖീകരി�� �ീകൾ�് കനൽ
പ�തി വഴി നിയമസഹായം, കൗൺസിലിംഗ് എ�ിവ നൽ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ീ�ര��മായി ബ�െ�� ���ൾ�് പരിഹാരം കാണാൻ േക� സഹായ
പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മി� 181 െഹൽപ് ൈലൻ

3965 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന വനിതാ വികസന േകാർ�േറഷൻ നട�ിലാ�� 'മി� 181 െഹൽപ്
ൈലൻ' എ� പ�തിയിൽ ഏെതാെ� േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ��ത് ;

(ബി) 2021 െസ�ംബർ 30 വെര ഇതിേല�് എ� േകാ�കൾ വ�ി�െ��ം അവയിൽ
എ� േകാ�കൾ�് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിെ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) �ീധന പീ ഡന�മായി ബ�െ��് എ� േകാ�കൾ വ�ി�െ��്
അറിയി�േമാ?

വിവാഹ�ർ�ം ആർഭാട�ം തട��തിന് നിയമനിർ�ാണം

3966 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ി�വ�� വിവാഹ �ർ�ം ആർഭാട�ം തട��ത് സംബ�ി�് സം�ാന
വനിതാ ക�ീഷേനാട് ശിപാർശകൾ സമർ�ി�വാൻ ആവശ�െ��ി�േ�ാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവാഹ �ർ�ം ആർഭാട�ം സംബ�ി� സാ�ഹിക �ത�ാഘാത�ൾ വനിതാ
ക�ീഷൻ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് സം�ാന വനിതാ ക�ീഷൻ ശിപാർശകൾ
സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��ത ശിപാർശക�െട അടി�ാന�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ
നിയമനിർ�ണ�ി�� സാധ�തകൾ പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) വിവാഹ �ർ�ം ആർഭാട�ം ��ി�� സാ�ഹിക �ത�ാഘാത�ൾ
സംബ�ി�് വി�ലമായ േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�വാൻ
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നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ിക�െട ആേരാഗ�സംര�ണ�ി�� പ�തികൾ

3967 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിക�െട ആേരാഗ�സംര�ണ�ി�േവ�ി നട�ിലാ�ിയി��
പ�തികളായ ആേരാഗ�കിരണം, താേലാലം, കാ�ണ�, അ��ം ��ം
�ട�ിയ പ�തികൾ �ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അംഗൻവാടി ജീവന�ാ�െട ഓണേററിയം

3968 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അംഗൻവാടി ജീവന�ാ�െട ഓണേററിയം വർ�ി�ി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അംഗൻവാടി ജീവന�ാ�െട ഓണേററിയം അവസാനമായി വർ�ി�ി�ത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��രിെല ഡി�ി�് ഏർലി ഇ�ർെവൻഷൻ െസ�ർ

3969 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നവജാത ശി��ളി��ാ�� െെവകല��ൾ�ളള ചികി�ാപരിചരണ േക�ം
(ഡി�ി�് ഏർലി ഇ�ർെവൻഷൻ െസ�ർ- DEIC) ��ർ പ�ണ�ിൽ നി�ം
വട�ാേ�രിയിേല�് മാ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ജി�യിെല 13 അസം�ി മ�ല�ളിെല ജന�ൾ�ം എ���ിൽ
എ�ിേ�രാൻ കഴി��വിധ�ിൽ ��ർ ജി�ാ ആ�പ�ിേയാട് േചർ�്
�വർ�ി� വ�� ഡി�ിക് ഏർലി ഇ�ർെവൻഷൻ െസ�ർ അവിെട തെ�
�ടർ�ം �വർ�ി�ി��തി�ം എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഏർലി
ഇ�ർെവൻഷൻ െസ��കൾ �വർ�ി�ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല അംഗൻവാടിക�െട ൈവദ�തീകരണം

3970 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല അംഗൻവാടിക�െട ൈവദ�തീകരണം നിലവിൽ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തീകരണ�ിെ� െചലവ് എ�െന വഹി�ാനാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല അംഗൻവാടികൾ�് െക�ിടം
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3971 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��മായി െക�ിടമി�ാ�
അംഗൻവാടികൾ�് െക�ിടം നിർ�ി� നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��മായി െക�ിടമി�ാ� എ�ാ അംഗൻവാടികൾ�ം െക�ിടം നിർ�ി�
നൽ��തിനാവശ�മായ ഒ� പ�തി ആവിഷ് �രി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സി.എൻ.ജി പ�കൾ

3972 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െത�ൻ ജി�കളിൽ സി.എൻ.ജി ഇ�നം നിറ��തി��
പ�കൾ നിലവിലി�ാെയ� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സി.എൻ.ജി പ�കൾ ഇ�ാ� ജി�കളിൽ ��ത പ�കൾ �ാപി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് സി.എൻ.ജി പ�കൾ എ��െ��ം അവ
എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�ജന�ൾ�് സമീ�താഹാരം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

3973 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര��െട ഭാഗമായി െപാ�ജന�ൾ�് സമീ�താഹാരം
ലഭ�മാ��തിന് വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അരി�ം േഗാത�ം േപാെല�� ധാന��ൾ േറഷൻകട �േഖന
നൽ���േപാെല �ാധാന�മർഹി�� പ��റിക�ം പഴ��ം
മ��മാംസാദിക�ം �റ�വില�് െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഭി� േഹാ�ൽ മാ�കയിൽ ��തൽ �ാപന�ൾ

3974 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ വി േജായി
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� േനരെ� ആഹാരെമ�ി�ം കഴി�ാനി�ാ�വർ�ായി
വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആരംഭി� �ഭി� േഹാ�ൽ
മാ�കയിൽ ��തൽ �ാപന�ൾ സ�ഹ�ിെല നിരാലംബർ�ാ�ം
അഗതികൾ�ാ�ം ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?
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ഭ��വ���െട പാ�ി�ിൽ അളവ് �� വിവര�ൾ

3975 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലിേ�ാർ, േറഷൻകടകൾ എ�ിവ �േഖന വിതരണം െച��
ഭ��വ���െട പാ�ിംഗിൽ അളവ്, ഉ�ാദകെ� േപര് �ട�ിയ വിവര�ൾ
േരഖെ���ാ�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�കളിലട�ം വിതരണം െച�� പാ��കൾ അളവ് �� നിയമ�കാരം
ഇ�രം നിബ�നകൾ പാലി��െവ�് ഉറ�വ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ചാ��ർ താ��് സൈ� ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി

3976 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം താ��് സൈ� ഓഫീസ് വിഭജി�് െകാ�ം ആ�ാനമായി സി�ി
േറഷനിംഗ് ഓഫീ�ം ചാ��ർ ആ�ാനമായി താ��് സൈ� ഓഫീ�ം
ആരംഭി�ണെമ� ദീർഘകാലമാ�� ആവശ�ം സംബ�ി�് നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സി�ി േറഷനിംഗ് ഓഫീ�ം താ��് സൈ� ഓഫീ�ം
ആരംഭി��തിന് നിലവിൽ എെ��ി�ം തട���േ�ാ എ�ം ഉെ��ിൽ
അവ എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാചക വാതക വിലവർ�ന

3977 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഗാർഹിക പാചക വാതക�ി�ം വാണിജ�ാവശ��ി�� പാചക വാതക�ി�ം
ഈ വർഷം ജ�വരി ഒ�് �തൽ ഉ�ായ ആെക വിലവർ�നവ് എ�യാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഗാർഹിക പാചകവാതക�ിന് ലഭി�ി�� സബ്സിഡി 2021 ജ�വരി �തൽ
ലഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ� പരിഹരി�ാൻ
േക�സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) വാണിജ�ാവശ��ി�� പാചക വാതക വിലവർ�നെയ �ടർ�് േഹാ��കൾ
ഭ�ണ�ിന് ഗണ�മായ േതാതിൽ വില വർ�ി�ി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��വ���െട സംഭരണം

3978 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം ഭ��വ���െട
സംഭരണ�ി�ം സംര�ണ�ി�ം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ��തൽ പ�തികൾ നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ് ലഭി�വരിെല അനർഹെര ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

3979 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േറഷൻ കാർ�ടമകളാ�ളളത് എ�് ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ നൽ��തി�ളള മാനദ�െമ�ാണ്; നിലവിൽ
�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ ലഭി� അനർഹെര ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്; ആയതിൻ�കാരം എ� അനർഹെരയാണ്
�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ നി�ം കഴി� ��് വഷ�ിനിടയിൽ ഒഴിവാ�ാൻ
കഴി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ് മാ�ി നൽ��തിന് ലഭി�ി�ളള അേപ�ക�െട
ജി�തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി എ� േപർ��ടി ഇ�കാരം േറഷൻകാർഡ് മാ�ി നൽ�വാൻ കഴി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ആയതി�� അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

േറഷൻ �ൻഗണനാ കാർഡ് അനർഹമായി െെകവശം െവ�വർ

3980 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻസർ�ാരിെ� കാല�ം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�മായി േറഷൻ �ൻഗണനാ
കാർഡ് അനർഹമായി െെകവശം െവ� എ� േപർ സർ�ാർ നിർേ�ശ�കാരം
തിരിേ�ൽ�ി�ി��്;

(ബി) ജി�ാ അടി�ാന�ി�ളള കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നടപടിയി�െട അർഹരായ എ� ��ംബ�െള േറഷൻ �ൻഗണനാ
കാർഡിൽ ഉൾെ���ാൻ സാധി�ി��്; ജി�ാ അടി�ാന�ി�ളള കണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷൻ കാർ ഡ് എ.പി.എൽ-ൽ നി�ം ബി.പി.എൽ-േല�് തരംമാ��തിെല കാലതാമസം

3981 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഹാസ്�ർ�് താ��് സെെ� ഓഫീസിൽ േറഷൻ കാർഡ് എ.പി.എൽ-ൽ നി�ം
ബി.പി.എൽ-േല�് മാ�ി ലഭി��തിനായി അേപ� നൽകി 6 മാസം
കഴി�ി�ം അർഹതെ��വർ�് കാർഡ് മാ�ി നൽകാൻ കഴിയാെതവ� എ�
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അേപ�കൾ ഉെ��ം ഈ അേപ�കൾ എ�് തീർ�ാ�ാൻ കഴി�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചികി� ഉൾെ�െട�� ആ��ല��ൾ�ായി കാൻസർ �ട�ിയ മാരക
േരാഗ�ൾ ബാധി�വർ�് േറഷൻകാർഡ് ബി.പി.എൽ ആ�ി ലഭി��തിന്
നിലവിൽ ഉ�ര�േ�ാ; എ�ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ൻഗണന പ�ികയിൽ ഉൾെ����തി�േവ� അടി�ാനേരഖകൾ

3982 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻകാർഡ് �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തിന് േ�ശഘടക�ൾ�്
നൽ�� 20 മാർ�ിന് 2009-െല തേ�ശ�ാപന�ളിെല ബി.പി.എൽ.
പ�ികയാേണാ അടി�ാനം എ�റിയി�ാേമാ; തേ�ശ�ാപന�ൾ
സാ��പ�ം അ�വദി�ാൽ 2009-ന് േശഷം ബി.പി.എൽ. പ�ികയിൽ
ഉൾെ��വെര�ം േമൽ മാനദ��ിൽ പരിഗണി�ാനാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണന പ�ികയിൽ ഉൾെ����തിന് ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ൾ
സമർ�ിേ�� അടി�ാനേരഖകൾ എെ��ാമാെണ�ം ആയത്
അ�വദിേ��ത് ഏത് ഉേദ�ാഗ�രാെണ�ം ഓേരാ േരഖകൾ�ം നൽ��
െവയിേ�ജ് മാർ�ക�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േറഷൻ �ൻഗണന പ�ികയിൽ ഉൾെ���തിന് ���ിയത് എ� മാർ�ാണ്
ആവശ�മായി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ; നില�ർ താ��ിൽ ഇ�ര�ിൽ
ത�ാറാ�ിയ പ�ികയിൽ ഉൾെ�� എ� ��ംബ�ൾ ഉെ��ം ഇതിൽ എ�
��ംബ�ൾ�് ഇ�വെര �ൻഗണന കാർ�കൾ നൽകിെയ��ളള വിവര�ൾ
പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വികലാംഗർ�്  ബി.പി.എൽ. ആ��ല�ം

3983 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വികലാംഗർ ൈദനംദിന സ�ാര ആവശ��ൾ�ായി നാ�ച�വാഹനം
സ��മാ�� സാഹചര��ിൽ നാ�ച� വാഹന��തിനാൽ അവർ�്
ലഭി�െകാ�ിരി�� ബി.പി.എൽ. ആ��ല�ം നിർ�ലാ�� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം നിലനി��െ��ിൽ അത് പരിഹരി�് അവർ�് ബി.പി.എൽ.
ആ��ല�ം ലഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

��ർ ജി�യിൽ �ൻഗണന കാർഡ് ലഭി�വ�െട എ�ം

3984 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ വ�തി�േശഷം ��ർ ജി�യിൽ എ� �ൻഗണന കാർ�കൾ
നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) അർഹതയി�ാ� എ�േപർ േറഷൻകാർ�കൾ സറ�ർ െച�ി��്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അനർഹർ ഇനി�ം �ൻഗണന കാർ�കൾ െെകവശം വ�ി�െ��ിൽ
എ�നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ം�ളം താ��ിൽ എ� �തിയ �ൻഗണന കാർ�കൾ നൽകാൻ
ത�ാറായി��്;

(ഇ) േറഷൻകട അടി�ാന�ിേലാ പ�ായ�ടി�ാന�ിേലാ എ� �ൻഗണന
കാർഡ് നൽ�� എ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ബി.പി.എൽ. പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയവ�െട എ�ം

3985 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം കാ��ാട് മ�ല�ിൽ
എ�േപെര ബി.പി.എൽ. പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� േറഷൻകാർ�കളാണ് ബി.പി.എൽ. പ�ികയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�െ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബി.പി.എൽ. പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി�� അനർഹെര കെ��ി ഒഴിവാ�േ�ാൾ
അവർെ�തിെര നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

അനർഹർ െെകവശം വ�ി�� �ൻഗണന േറഷൻകാർ�കൾ

3986 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�വെര അനർഹർ െെകവശം വ�ി�� എ� അേ��ാദയ
അ�േയാജന (മ�), �ൻഗണന (പി�് ) േറഷൻകാർ�കൾ െപാ�വിഭാഗം
കാർ�കളായി മാ�ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിഭാഗം സബ് സിഡി (നീല കാർഡ് ) േറഷൻകാർ�കൾ െെകവശം
വ�ിരി�� അനർഹരിൽനി�ം തിരിെ���് അർഹരായവർ�്
നൽ��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

�ൻഗണന േറഷൻകാർഡിൽനി�ം ഒഴി�േപായവ�െട എ�ം

3987 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല
വിവിധ �ാമപ�ായ�കളിലായി അനർഹരായ എ�േപർ �ൻഗണന
േറഷൻകാർഡിൽനി�ം സ�േമധയാ ഒഴി�േപായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം ഇ�ര�ിൽ �ൻഗണന േറഷൻകാർഡിൽനി�ം ഒഴിവാ�െ�േട�
എ�േപർ ഉെ��� �ത�മായ വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ;
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പ�ായ�ടി�ാന�ി�� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല മ�ല�ിൽ വിവിധ പ �ായ�കളിലായി എ.പി.എൽ. കാർഡ്
ബി.പി.എൽ. കാർഡാ�ി മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് ലഭി� അേപ�കൾ
എ�യാണ്; അേപ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അേപ�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തായി േറഷൻ കടകൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടി

3988 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി േറഷൻ കടകൾ ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മലബാർ േമഖലയിൽ ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി േറഷൻ കടകൾ
ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല റ�ായ േറഷൻകടകൾ �ന:�ാപി�ാൻ നടപടി

3989 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��നാ�ിൽ റ�ായ ��വൻ േറഷൻകടക�ം �ന:�ാപി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��നാ�ിെല േറഷൻകടകൾ വഴി ��തൽ ഭ��ധാന��ൾ ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ േറഷൻകടകൾ അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ

3990 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� സിവിൽ സൈ�സ്  വ��ി�കീഴിൽ �തിയ േറഷൻകടകൾ
അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ േറഷൻകടകൾ അ�വദി�േ�ാൾ �ീകൾ�് �േത�ക
പരിഗണന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല മാേവലിേ�ാ�കൾ

3991 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാന�വാടി നിേയാജകമ�ല�ിൽ ആെക എ� മാേവലിേ�ാ�കളാണ്
�വർ�ി�വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാേവലിേ�ാ�കളിൽ എ� �ിരം ജീവന�ാർ ഉെ��ം എ�
താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ മാേവലിേ�ാറി�ം േജാലിെച�� ജീവന�ാ�െട എ�ം തരംതിരി�്
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ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�രി�� നിേത�ാപേയാഗ വിൽ�നശാലകൾ

3992 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിവിൽ സൈ�സ് വ��ിെ� കീഴിൽ നിലവിൽ എ�
സ�രി�� നിേത�ാപേയാഗസാധന വിൽ�നശാലകൾ �വർ�ി���്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�രി�� നിേത�ാപേയാഗസാധന വിൽ�നേക��ൾ അ�വദി��തിെ�
മാനദ��ൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) മണ�ർ മ�ല�ിൽ എ� സ�രി�� വിൽ�നശാലകൾ �വർ�ി���്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വർ�നം

3993 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി േ�ാ�കൾ ��തൽ ജന�ിയമാ�ി ��തൽ വ�മാനം ഉ�ാ�വാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാേവലി േ�ാ�കൾ വഴി വിതരണം െച�� ഉത്പ���െട �ണനിലവാരം
ഉറ�വ��ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാേവലി േ�ാ�കളിൽ കാലാവധി കഴി� ഉത്പ��ൾ വിതരണം
െച�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിൽ �തിയ മാേവലിേ�ാ�കൾ

3994 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല കായെ�ാടി, െച��ാട് എ�ീ �ാമപ�ായ�കളിൽ
��തായി മാേവലിേ�ാ�കൾ അ�വദി�ാൻ �ലം എം.എൽ.എ. നൽകിയ
ക�ിേ�ൽ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ പ�ായ�കളിൽ മാേവലിേ�ാർ അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
ത�രിതെ���ാേമാ?

െപാ�വിതരണ വ��ിൽനി�് സൈ�േകായിേല�ളള അന��േസവനം

3995 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണവ��ിൽ നി�് സൈ�േകായിേല�ളള
അന��േസവന�ിനായി 1290 ത�ികകൾ ��ി�ി��തിൽ നിലവിൽ എ�
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ത�ികകളിേല�ാണ് െഡപ�േ�ഷൻ നൽകിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
ത�ിക തിരി�് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൽ.ഡി.സി., �.ഡി.സി., എ�്.സി. എ�ീ ത�ികകളിൽനി�്
സൈ�േകായിേല�� അന��േസവനം 10% വീതം ഒേരാവർഷ�ം �റ��വഴി
ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� ജീവന�ാ�െട �റവാണ് ഉ�ായി�ളളത്;
നിലവി��ായി�� ത�ികക�െട എ��ം �റ� വ� ത�ികക�െട എ��ം
തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒേരാവർഷ�ം അന��േസവനം 10% �റ�േ�ാൾ ഈ ത�ികകളിൽ
വ��കളിൽ അധികംവ�� ജീവന�ാെര (െഡപ�േ�ഷൻ കഴി�് തിരിെക
വ��വ�ൾെ�െട) എ�െന നിലനിർ�ാൻ സാധി�െമ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; പരിഹാരമാർ�ം ആേലാചി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സൈ�േകായിേല�ളള അന��േസവനം 10% െവ�ി�റ�നാൾ�തൽ വ��ിൽ
പി.എസ്.സി. �േഖന�� എൽ.ഡി. �ാർ�മാ�െട നിയമന�ളിെല �റവ്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��തായി എ� നിയമന�ളാണ് ��ത കാലയളവിൽ
വ��ിൽ നട�ി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സൈ�േകായിെല ��തൽ ഉ�ത ത�ികകളിേല�ളള അന��േസവനം
െവ�ി�റ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരണ�ിന് �തിയ നിബ�നകൾ

3996 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിവിൽ സൈ�സ് വ�� �േഖന�ളള െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ��് �തിയ
നിബ�നകൾ എെ��ി�ം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മി പാ��ിെന��് െനൽ�ഷി െച�� കർഷകർ ��ടമ�െട
സ�തപ��ി�പകരം കരമട� രസീത് ഹാജരാ�ണെമ� നിബ�ന�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാ��ഷി നട��വർ�് ��ടമയിൽനി�ം കരമട� രസീത്
ഹാജരാേ��ിവ��ത് �യാസം ��ി�ാനിട�ളളതിനാൽ ഇ�കാരം
നിബ�ന�ളളപ�ം ആയത് ഒഴിവാ�ി ��് അ�വർ�ി�ി�� രീതിയിൽ
��ടമ�െട സ�തപ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ െന�് സംഭരി�ാൻ
ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ െനൽകർഷകർ�് നൽകാ�� �ക

3997 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ െന�് സംഭരി� വകയിൽ കർഷകർ�് ഇനി�ം എ�
�പ നൽകാ�െ��ം ഈ �ക എേ�ാൾ ലഭ�മാ�ാൻ കഴി�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ?
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പാല�ാട്  ജി�യിെല െന�് സംഭരണം

3998 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട്  ജി�യിൽ െന�് സംഭരണം ��മ�താ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; പാടേശഖര�ളിൽ
വിള���കയാെണ�ിൽ �ടിയ െന�് സംഭരി��തി�� മാനദ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈ�വർമാ�െട െ�ഷ�ൽ അലവൻസ്

3999 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈ�വർമാർ�് അ�വദി�ി�� െ�ഷ�ൽ അലവൻസ് സിവിൽ സൈ�സ്
വ��ിൽ നിർ�ലാ�ിയി�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷൻ �പാർശ �കാരം മെ��ാവ��കളി�ം ഇ���ി
ഇ�പത് �പ ഓേരാ മാസ�ം ൈ�വർമാർ�് െ�ഷ�ൽ അലവൻസ്
ലഭി�േ�ാൾ സിവിൽ സൈ�സ് വ��ിൽ മാ�ം 2021 �ൈല മാസം �തൽ
ആയത് നിർ�ലാ�വാ�� സാഹചര�ം എ�ാണ്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ൈ�വർമാ�െട െ�ഷ�ൽ അലവൻസ് �ന:�ാപി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��ംബ�ീ�െട കീഴിെല സഹായ ��കൾ

4000 �ീ. 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�് ��ംബ�ീ�െട കീഴിൽ പതിെന�് �തൽ നാൽപത്
വയ�വെര�� �വതികൾ അംഗ�ളായ ഓ�ിലറി (സഹായ) ��കൾ
�പീകരി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അ�മതി ലഭി�ാെത നിർ�ി� െക�ിട�ൾ �മവൽ�രി�ാൻ നടപടി

4001 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2017 െമയ് 31 ന് ��്  നിർ�ി� സാേ�തികമായി അ�മതി
ലഭി�ാ� െക�ിട�ൾ നിയമപരമായി �മവൽ��തിനാ�ളള
G.O(P).No.12/2018/LSGD. ന�ർ ഉ�രവിെ� കാലാവധി നീ�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) 2018 ഡിസംബർ 31 വെര�� കാലയളവിൽ നിർ�ി� ന�ർ കി�ാ�
െക�ിട�െള �ടി ��ത �ീമിൽ ഉൾെ���ി െറ�ലൈറസ് െച�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യം ഭരണ വ��് ഏകീകരണം
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4002 �ീ. െ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�ശ സ�യംഭരണ വ��് ഏകീകരണം വഴി നിലവിെല
നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ��െട വ��തല അധികാരേ�ണിയിൽ മാ�ം
വ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഏത് തര�ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം മാ�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �വർ�ന�ിന് ഏത്
തര�ിലാണ് സഹായകമാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ൈലസൻസ് ���ൽ

4003 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബ�.ൈഹേ�ാടതി�െട വിവിധ േക�കളിെല ഉ�ര�കൾ �കാരം െപേ�ാൾ
പ�് ആരംഭി� സമയ�് ഫയർ&േസ�ി�െട എൻ.ഒ.സി. ലഭി�ി��
ഡീലർമാർ�് �തിയ ഡി&ഒ ൈലസൻസ് ആവശ�മിെ��ം ൈലസൻസ്
താത്കാലികമായി ���ി നൽകാ��താെണ�ം വിധി�ി�� കാര�ം
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�ം വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ഫയർ&േസ�ി വ��ിെ�
എൻ.ഒ.സി. േവണെമ�് നിർബ�ി�ക�ം ൈലസൻസ് ���ി
നൽകാതിരി�ക�ം െച��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� 09.07.2021-െല RC3-228/20/ത.സ�.ഭ.വ. ന�ർ
സർ�ലറിെ� അടി�ാന�ിൽ െപേ�ാൾ പ�ക�െട ൈലസൻസ് ���ി
നൽ��ത് സംബ�ി�് എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�ം നിർേ�ശം
നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷൻ

4004 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ നൽകി വ�� സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷ�ക�െട ഘടന
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ� േ�മ െപൻഷ�കൾ അ�വദി��തിെല വ�മാന പരിധി
ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വീടിെ� വി�തി സാ�ഹ� േ�മ െപൻഷൻ അ�വദി��തിന് മാനദ�മായി
സ�ീകരി��േ�ാ;

(ഡി) ��ംബപരമാ�ം അന�രാവകാശമാ�ം ലഭി� വീ�കളിൽ താമസി��
നിർധനരായ ആൾ�ാർ� േപാ�ം ഈ മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ
െപൻഷൻ ലഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ംബ�ിെ� നിലവി�� സാ��ിക സാഹചര�ം മാ�ം പരിഗണി�െകാ�്
സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷ�കൾ അ�വദി��തി�� നടപടികൾ
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സ�ീകരി�ാേമാ; ഇത് സംബ�മായ നിേവദന�ൾ സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ിൽ ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� ഏകീകരണം

4005 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� ഏകീകരണം ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഏകീകരി� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� ഘടന എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ഏകീകരി��ത് വഴി വ��ി�ം സർ�ാരി�ം
ഉ�ാ�� സാ��ിക ബാധ�തകെള സംബ�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

പ�ായ�കൾ�് നഗരസഭാ പദവി നൽകൽ

4006 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗരസ�ഭാവ�� പ�ായ�കെള നഗര�ളായി
പരിഗണി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നഗരസ�ഭാവം കണ�ാ��ത് എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്; ആയതിന്
ൈലസൻസ് ടൗൺ എ� ആശയം സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; ഏത്
വർഷെ� ൈലസൻസാണ് ആധികാരികമായി ഉപേയാഗി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ായ�കൾ നഗരസഭകളായി മാ�േ�ാൾ േ�ാ�ർ�ി ടാ�ിന് വ�ത�ാസം
വ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നട�� ഓഡി�്

4007 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാർ�േറഷൻ, �ൻസി�ാലി�ി, പ�ായ�് തല�ളിൽ ഏെത�ാം തര�ി�ളള
ഓഡി�് ആണ് നട�ിവ��ത്;

(ബി) തി�വന��രം േകാർ�േറഷനിെല അഴിമതി കെ��ിയ േപാെല മേ�െത�ി�ം
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല അഴിമതി ഓഡി�് വിഭാഗം
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള �മേ��കൾ അവസാനി�ി��തിനായി നിയമപരമായ
നടപടികൾ കർശനമാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െത�വ് നാ��െട ശല��ിന് പരിഹാരം

4008 �ീ ഡി െക �രളി : 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�് െത�വ് നാ��െട ശല�ം �മാതീതമായി വർ�ി�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നട�ിലാ�� അനിമൽ ബർ�് കൺേ�ാൾ പ�തി
�കാരം 2016-17 �തൽ 2020-21 വെര�ളള കാലയളവിൽ സം�ാന�്
വ��ംകരി�െ�� െത�വ് നാ��െട എ�ം ജി�ാടി�ാന�ിൽ വർഷം
തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവിൽ ഈ ഇന�ിൽ ഓേരാ വർഷ�ം വ��് െചലവാ�ിയ
�ക�െട വിവര�ൾ വർഷം തിരി�് ജി�ാടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െത��നാ��െട എ�ം നിയ�ി�ാൻ ��തായി നിർേ�ശി�� പ�തികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െത��നാ��െട ആ�മണം

4009 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത�� നാ��െട ആ�മണം �ടിവ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െത��നാ��െട ശല�ം തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് െത��നാ�െള വ�ീകരി��തിന്
ഫ�് അ�വദി�ാൻ നിർേ�ശം നൽകിയി�െ��ി�ം ഇത് ഫല�ദമായി
നട�ിലാ��ിെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എെ��ാം
പരിഹാരനടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

മ�റിംഗ് നട�ി സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

4010 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�റിംഗ് നട�ാ�ത് �ലം സാ�ഹ��ര�ാ െപൻഷൻ
ലഭി�ാ�വ�െട എ�ം എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മ�റിംഗ് നട�ാൻ കഴിയാ�വ�െട വീ�കളിൽ എ�ി മ�റിംഗ്
നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളികൾ�് സംഭവി�� അപകട�ൾ�് നൽ�� സഹായം

4011 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളികൾ�് േജാലി�ിടയിൽ സംഭവി�� അപകട�ൾ�്
ചികി� ഉറ�ാ�ാൻ അതത് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന െസ��റി, �സിഡ�്
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എ�ിവർ�് നിയമപരമായി ഉ�രവാദി��േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�
ഉ�ര�കേളാ സർ�ല�കേളാ ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിൽ െച��തിനിട�് സംഭവി�� അപകട�െള �ടർ�ളള
�ടർചികി�ാ, വി�മ കാലയളവിൽ ഇവർ�് മതിയായ േവതന�ിന്
അർഹത�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��, മാംസ ക�വട�ൾ ആരംഭി��� ൈലസൻസ്

4012 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി�് മ��, മാംസ ക�വട�ൾ
ആരംഭി��തി�� ൈലസൻസ് നൽ�േ�ാൾ ��ത സർ�ിഫി��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിെല ഭരണ സമിതി�െട അ�മതി ആവശ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന�ൾ നൽ�� മരണ സർ�ിഫി��ിൽ ജനനതീയതി േരഖെ���ാൻ
നടപടി

4013 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ �ാപന�ൾ നൽ�� മരണ സർ�ിഫി��ിൽ ജനനതീയതി
ഇ�ാ��കാരണം �വാസികൾ അട��ളളവർ�് ��ി��് േനരി��െവ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ �ാപന�ൾ നൽ�� മരണ സർ�ിഫി��ിൽ ജനനതീയതി�ം
ജനന�ല�ം �ടി ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ിക് െ��ിംഗ് �ണി�് �ാപി�ൽ

4014 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാ�ിക് മാലിന���െട ശാ�ീയമായ സം�രണം ല��മി�് എ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ�ാപന�ളിൽ �ാ�ിക് െ��ിംഗ് �ണി�കൾ �ാപി�; ഈ
�ണി�കൾ വഴി എ�മാ�ം �ാ�ിക് സം�രി��തിന് സാധി�ി��്;

(ബി) േറാഡ് നിർ�ാണ�ിൽ ഇ�ര�ിൽ െ��് െച� �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�് എ�
കിേലാമീ�ർ േറാഡ് �ന��രി�ാൻ കഴി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

വഴിേയാര ക�വടം നട��തി�ളള മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

4015 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സംസഥാന�് വഴിേയാര ക�വടം ��ി�ാ�വിധം വ�ാപി�വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വഴിേയാര��വടം വ�ാപകമാ��തി�െട െപാ�ഗതാഗതം തട�െ����ം
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െപാ� �ല�ളിൽ അനധി�ത നിർ�ാണ�ൾ, �ൾ േകാേളജ് പരിസര�്
മയ�മ��വി�ന �ട�ിയവ വർ�ി���ം തടയാൻ വഴിേയാര��വട�ിന്
ആവശ�മായ നിയ�ണ�േളാെട�� മാർ�നിർേ��ൾ �റെ��വി�ാൻ
ത�ാറാ�േമാ;

(സി) വഴിേയാര ക�വട�ിനാ�� �ിരനിർ�ാണം നിയ�ി�് േറാ�ക�ം
�ട്പാ�ക�ം െപാ�ജന��െട യാ��് �ഗമമാ��തിൽ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ശരിയായ നടപടി സ�ീകരി��െ��്
ഉറ�ാ��തിനാവശ�മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഭി�േശഷി സൗ�ദ പ�തികൾ

4016 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട െക�ിട�െള ഭി�േശഷി
സൗ�ദ േക��ളാ��തിന് വിഭാവനം െച�� പ�തികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�െട േ�മ�ിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �േഖന
നിലവിൽ നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�ം അവ�െട �ണേഭാ�ാ��െട
അർഹതാ മാനദ���ം വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശഭരണ �പന��െട തനത് ഫ�്

4017 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശഭരണ �പന��െട തനത് ഫ�് അ�� സാ��ിക വർഷം �തൽ
�ഷറിയിൽ ��ി�ണെമ�് ധനകാര� വ��ിെ� തീ�മാനം സംബ�ി�്
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��മായി ചർ� നട�ിയി�െ��ിൽ അത് സംബ�ി�
ചർ�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാടകരയിെല ഷീ വർ�് േ�സ് േ�ാജ�്

4018 �ീ. െ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�ിൽ ഒ� ഏ�ർ �ല�് ആയിരേ�ാളം
വനിതകൾ�് െതാഴിൽ അവസര�ൾ ��ി�� തര�ിൽ ആവി�രി�ി��
"ഷീ വർ�് േ�സ് " േ�ാജ�ിന് ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ിതല പ�ായ�ക�െട വിഹിതം ഉൾെ���ി�ം മ� ധനസഹായ�ൾ
അ�വദി�ം ��ത േ�ാജ�് നട�ാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



88 of 118

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഉടമ�തയി�� �ല�ളിൽ നട�ാ��
പ�തികൾ

4019 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഉടമ�തയി��
�ല�ളിൽ െപാ�ജന�ൾ�് �േയാജനകര�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് വ�മാനം ലഭി�� തര�ി�ം ബി.ഒ.ടി., പി.പി.പി.
മാ�കയിൽ പ�തികൾ നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ��ത പ�തികൾ ത�ാറാ�ി സർ�ാരിന്
സമർ�ി�ാൽ അ�മതി നൽ��കാര�ം പരിഗണി�േമാ; എ�ിൽ അതി��
മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േറാഡിനായി െപാ�ജന�ൾ �മി വി�നൽകൽ

4020 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േറാ�കൾ�ായി െപാ�ജന�ൾ �മി
സ�േമധയാ വി�ത��തിന് സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ�ൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) 1958-െല േകരള �മി വിെ�ാഴിയൽ ച� �കാരം �മി വിെ�ാഴി�് നൽ��തിന്
കാലതാമസം വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�ായ�കൾ/നഗരസഭകളിൽ േറാ ഡിെ� വികസന�ിന് �മി വിെ�ാഴി�്
നൽ��തി�� നടപടി�മ�ൾ ല�കരി��ത് പരിഗണി�േമാ?

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.�െട ആഭി�ഖ��ി�ളള മാലിന�സം�രണ പ�തികൾ

4021 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.�െട ആഭി�ഖ��ിൽ
നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനി�ി�� േക�ീ�ത മാലിന�സം�രണ േക���െട
നിർ�ഹണ �േരാഗതി േ�ാജ�കൾ തിരി�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ികൾ�് േസാ�് െവയർ

4022 �ീ. െ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�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നട�� മരാമ�് ���ിക�െട
ഫയ�കൾ ഓൺൈലൻ ആയി �മീകരി��തിന് പ�തികൾ ഉേ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�സ് േസാ�് െവയർ മാ�കയിൽ ഫയൽ സി�ം നട�ിലാ��ത്
ഉചിതമാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;
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(സി) േസാ�് െവയർ ത�ാറാ�േ�ാൾ നിരവധി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ
ഒ� സാ��ിക വർഷം തെ� �റ് എ��ിന് �കളിൽ മരാമ�് ���ികൾ
നിലനിൽ��െ�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പി.വി.സി. ഫ് ളക് സ്, േപാളി�ർ, ൈനേലാൺ, െകാറിയൻ േ�ാ�് എ�ിവ�െട
��പേയാഗം

4023 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി.വി.സി. ഫ് ളക് സ്, േപാളി�ർ, ൈനേലാൺ, െകാറിയൻ േ�ാ�്
�ട�ിയ നിേരാധിത വ��ൾ പരസ� �ചരണ േബാർ�കളി�ം
േഹാർഡി�കളി�ം വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ ഇ�വെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി�� �ടർനടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�കളിെല �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

4024 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാ�് സ��യ��െട ബാൽ�ണികളിൽ നി�ം വീണ് അപകടമരണം
സംഭവി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അപകടമരണ�ൾ തട��തി�ം �ാ�കളിെല �ര�ിതത�ം
ഉറ�ാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിർ�ാണ�ിെല അപാകതകൾ െകാ�ാേണാ ഇ�കാര�� സംഭവ�ൾ
ആവർ�ി��െത�് പരിേശാധി�ക�ം അ�കാരെമ�ിൽ കർശന നടപടി
സ�ീകരി�ക�ം െച�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ഉറവിട മാലിന� സം�രണം

4025 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കൽ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ഉറവിട
മാലിന� സം�രണം നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �വർ�ന�ൾ�ായി �േത�ക ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് �നിസി�ൽ േകാർ�േറഷൻ പരിധിയിൽ ഡാ�ാബാ�്

4026 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട് �നിസി�ൽ േകാർ�േറഷൻ പരിധിയിൽ െനൽവയൽ ത�ീർ�ട
കരട് ഡാ�ാബാ�് ഗസ�ിൽ �സി�ീകരി�ാ�ത് �ലം െപാ�ജന�ൾ�്
��ി��് േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
�സി�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് എേ�ാൾ �സി�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

െന�ാ�ിൻകര നിേയാജക മ�ല�ിെല മാർ��് നവീകരണം

4027 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര നിേയാജക മ�ല�ിെല െച�ൽ പ�ായ�ിെല
ഉദിയൻ�ള�ര മാർ��്, െന�ാ�ിൻകര നഗരസഭയിെല ആറാ�ം�ട് മാർ��്
എ�ിവ�െട നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഫ�് അ�വദി�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാർ��് നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര �ർ�ീകരി�
നടപടികൾ എെതാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മാർ��് നവീകരണ�ിന് െട�ർ നടപടി �ർ�ീകരിേ�ാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പ��ർ മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി

4028 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തിയിൽ പ��ർ മ�ല�ിൽ എെ��ാം
���ികളാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. വ�� പ�തിക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തി�ം �ടർ
നടപടികൾ�ം കാലതാമസം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ഇത് പരിഹരി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈഹ��കളിൽ ലാബ് നിർ�ാണം

4029 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�ാ�ിൻകര ഗവൺെമ�് േബായ്സ്
ൈഹ�ൾ, െപ����ർ ൈഹ�ൾ, ഊ��കാല ഗവൺെമ�് എം.�ി.എ�്.എസ്.
എ�ീ ൈഹ��കളിൽ എസ്.എസ്.െക. ഫ�് ഉപേയാഗി�് ലാബ്
നിർ�ി��തിന് എ� �കയാണ് നഗരസഭ�് നൽകിയ� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ഏ� വർഷ�ിൽ ആണ് �ക ൈകമാറിയത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലാബ് നിർ�ാണം ആരംഭി��തിന് നഗരസഭ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
ഏെതാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2018-19 വർഷ�ിൽ അ�വദി� എസ്.എസ്.െക. ഫ�് യഥാസമയം
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വിനിേയാഗി��തിൽ വീ� വ��ിയ നഗരസഭാ ഉേദ�ാഗ��െട േപരിൽ
എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ർ ജി�യിെല പാറ�ാമല പാലം നിർ�ാണം

4030 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�യിെല അ�ൻ��് പ�ായ�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാഡിെല
പാറ�ാമല പാലം 2018 െല ഉ�ൾെപാ�ലിൽ തകർെ��ി�ം ഇ�വെര
�നർനിർ�ാണം നട�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േബബി ക�ാലിമലയിൽ എ�യാൾ താത്കാലിക പാല�ിൽ നി�ം വീണ്
മരണെ�� വിവിരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ംബ�ിെ� അ�ാണിയായ
േബബി�െട അപകടമരണ�ിൽ എ�് ന�പരിഹാരമാണ് നൽകിയി��ത്
എ�് അറിയി�ാേമാ; ന�പരിഹാരം നൽകിയി�ിെ��ിൽ അത് നൽകാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത പാല�ിെ� �നർനിർ�ാണം അടിയ�ിരമായി
�ർ�ീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

സി�ിസൺ േപാർ�ലി�െട�ളള േസവന�ൾ

4031 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി�ിസൺ േപാർ�ലി�െട ജന�ൾ�് നൽ�� േസവന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ��ത േപാർ�ലി�ളള തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ര�ാം ഘ��ിൽ 150 �ാമപ�ായ�കളിേല�് �ടി ��ത േപാർ�ൽ
സൗകര�ം വർ�ി�ി�േ�ാൾ അതി�ൾെ��� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈത��ം കടവ് ��പാല�ിെ� �നർനിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

4032 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി� കീഴിൽ ഭരണാ�മതി
ലഭി� ��ർ ജി�യിെല കാ���ി �ാമപ�ായ�ിെല ൈത��ം കടവ്
��പാല�ിെ� �നർനിർ�ാണ ���ികൾ നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഏെത�ി�ം ഏജൻസി �നർനിർ�ാണ�ിെ� കരാർ ഏെ���ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഏജൻസി�െട േപര് വിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ���ി എ�് �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��പാലം �നർനിർ�ി�് �േദശവാസിക�െട യാ�ാ�രിത�ിന്
പരിഹാര��ാ��തി�� അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?
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െകായിലാ�ി ഫയർേ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ വാ�ിയ �മി

4033 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി ഫയർേ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി
െകായിലാ�ി നഗരസഭ വാ�ിയ �മി ഫയർ & റസ്ക� വ��ിന് വി�
ന��തി�ളള അ�മതി�മായി ബ�െ�� ഫയൽ നഗരകാര� ഡയറ��െട
കാര�ാലയ�ിൽ നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിേ��ളള അേപ� ഏത് വർഷമാണ് കാര�ാലയ�ിൽ
ലഭി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയലിേ�ൽ നഗരകാര� ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ിൽ ൈകെകാ�
നടപടിക ൾ ���ി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �മി അ�വദി���മായി ബ�െ�� റിേ�ാർ�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിേല�്
നഗരകാര�വ��് ഡയറ�ർ നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ നടപടികൾ എേ�ാൾ
�ർ�ിയാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േനെരകടവ് ഗവ. എൽ.പി. �ളിന് �തിയ െക�ിടം

4034 �ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േനെരകടവ് ഗവ. ഹരിജൻ െവൽഫയർ എൽ.പി. �ളിന് �തിയ െക�ിടം
നിർ�ി�വാൻ ഉദയനാ�രം �ാമപ�ായ�്  �ലം അ�വദി�്
നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ൾെക�ിടം നിർ�ി��തി�� ബിൽഡിംഗ് െപർമി�ിന്
വിദ�ാഭ�ാസവ��ിൽനി�ം അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അേപ� ലഭി�
തീയതി�ം അതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ബിൽഡിംഗ് െപർമി�ിന് അേപ� ലഭി�ക�ം അത് നൽകാതിരി�ക�ം
െച�ി�െ��ിൽ അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ൈവ�ം കായേലാരബീ�ിെ� വികസനം

4035 �ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ം കായേലാരബീ�ിെ� വികസന�ിന് ൈവ�ം നഗരസഭ പ�തി
ത�ാറാ�ി സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ സമർ�ി� തീയതി, അട�ൽ
�ക, പ�തി ത�ാറാ�ിയ എജൻസി എ�ിവെയ�റി�� വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ത�ാറാ�ി സമർ�ി�ി�� എ�ിൽ പ�തി�െട നിലവിെല
�ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) �ൻസർ�ാരിെ� അവസാന ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� ൈവ�ം
കായേലാരബീ�ിൽ േ�ാർട്സ്, കൾ�റൽ �റിസം െസ�ർ എ� പ�തി
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നട�ാ��തിൽ ൈവ�ം നഗരസഭ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

കാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈലഫ് ഭവന പ�തി

4036 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഈ സർ�ാർ നിലവിൽ വ�തിന് േശഷം
എ� േപെരയാണ് ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയത്;

(ബി) അതിൽ എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ട�ി;

(സി) സ��മായി �ലമി�ാ� എ�േപർ�ാണ് ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
കാ��ാട് മ�ല�ിൽ ഭവന നിർ�ാണം ആരംഭി�െത�് പറയാേമാ;

(ഡി) കാ��ാട് മ�ല�ിൽ �ാ�് നിർ�ാണ�ിന് പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

��റ നിേയാജകമ�ല�ിെല നബാർഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�ളള പ�തികൾ

4037 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ 2021 വെര�ളള സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ��റ
നിേയാജകമ�ല�ിൽ നബാർഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് �ർ�ീകരി��ം
നിലവിൽ നട�െകാ�ിരി���മായ പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) 2021-2022 സാ��ിക വർഷേ��് ��റ നിേയാജകമ�ല�ിൽ നബാർഡ്
ഫ�് ഉപേയാഗി�് ആരംഭി�വാൻ േപാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

4038 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം ഏറനാട്
നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികൾ ഏെത�ാെമ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ളയ�ിൽ തകർ� ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് ടി
പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�ളളത്; ഇതിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി�ം വിശദാംശ��ം
വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േട�് എ േ��് പ�തി

4039 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളിൽ െപാ� �ചി�റിക�ം
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വി�മ േക���ം നിർ�ി�� േട�് എ േ��്പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതിന് എ� �പ വീതമാണ് സർ�ാർ അ�വദി�ി��ത്;
അറിയി�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളിലാണ് ഇ�രം
വി�മേക���െട ���ി �ർ�ീകരി�് െപാ�ജന�ൾ�ായി �റ�്
െകാ��ി��ത്;

(സി) ��ത ജി�യിെല െപ�വയൽ �ാമപ�ായ�ിൽ നിർ�ി� േട�് എ േ��്
വി�മേക��ിന് എ� �പയാണ് അ�വദി�ി��ത്; ഇത് �ാപി��ത്
സംബ�ി�് ഭരണസമിതി തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി സംബ�ി�് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് നിഷ് കർഷി�
നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ാേണാ ടി വി�മേക�ം �ാപി�െത�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട്  ജി�യിൽ മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം

4040 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട്  ജി�യിൽ ക�സ് മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം ഇ�ാ��
��യിൽെ��ി�േ�ാ; മാലിന� സം�രണ�ിന് അ�േയാജ�മായ �ലം
കെ��വാൻ നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കൽ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ��ശാന നിർ�ാണം

4041 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കൽ�� നിേയാജക മ�ല�ിൽ സ��മായി െപാ��ശാനം ഇ�ാ� എ�
പ �ായ�കൾ ഉ�്; ഈ പ�ായ�ക�െട േപ�കൾ നൽകാേമാ;

(ബി) െപാ��ശാനം ഇ�ാ� പ�ായ�കളിൽ �ലം ഏെ���് ശ് മശാനം
നിർ�ി�വാൻ �േത�ക ഫ�് വകയി���തി� േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ർ മ�ല�ിെല റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി

4042 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിൽ റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഏെത�ാം
തേ�ശ േറാ�കൾ നവീകരി��തിനാണ് ഫ�് അ�വദി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േറാഡി�ം അ�വദി� �ക�ം പ�ായ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ജലജീവൻ പ�തി

4043 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,



95 of 118

�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2024 -ഓെട �ാമീണ ഭവന�ളിൽ ��ജലെമ�ി�� പ�തിയായ ജലജീവൻ
പ�തി നട�ിലാ��തിന് തേ�ശഭരണ �ാപന�ൾ േനരിേട�ി വ��
വലിയ ബാധ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ജലജീവൻ പ�തി�ായി �േത�ക
സഹായമായി 15% വിഹിതം അ�വദി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ിൽ ��ത പ�തി�് �േത�കസഹായം നൽ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

�ിതല പ�ായ�ക�െട പ�തി നിർ�ഹണ�ിെല �േരാഗതി

4044 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ിതല പ�ായ�ക�െട പ�തി നിർ�ഹണ�ിെല �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വർഷം �ിതല പ�ായ�കൾ�് മാ�മായി ബഡ്ജ�ിൽ
വകയി��ിയ �ക�ം അതിെ� വിശദാംശ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഏ��ം ഒ�വിലെ� പ�തി �േരാഗതി പരിേശാധനാ േവളയിൽ ഓേരാ �ിതല
പ�ായ�ക�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഫ�് �ർണമാ�ം െചലവഴി�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണ�ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയിൻ കീഴിെല േവറി�േതാ �േത�കത��േതാ ആയ ���ികൾ

4045 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൻ
കീഴിൽ ഈ സാ��ിക വർഷം ഉൽ�ാദന-നിർ�ാണ േമഖലകളിൽ േവറി�േതാ
�േത�കത��േതാ ആയ ���ികൾ നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
���ിക�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� അ��ാളി നഗര െതാഴി�റ�് പ�തിയിൻകീഴിൽ ഈ
സാ��ിക വർഷം ഉൽ�ാദന-നിർ�ാണ േമഖലകളിൽ േവറി�േതാ
�േത�കത��േതാ ആയ ���ികൾ നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
���ിക�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

നഗരസഭകളിൽ ഇ-സംവിധാനം

4046 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗരസഭകളിൽ ഇ-സംവിധാനം ഫല�ദമായി നട�ിൽ വ��ിയി�േ�ാ; ഓേരാ
േസവന�ൾ�ം ഏർെ���ിയി�ളള സംവിധാനെമെ��് വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) ഇ-സംവിധാനം ഏർെ���ാ� ഏെത�ി�ം േസവനം നിലവി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ അവ ഏെത�ാമാണ്;

(സി) ഏെത�ാം േസവന�ൾ�ാണ് ഓൺൈലനാ�ം ഓഫ് ൈലനാ�ം അേപ�
നൽേക�ത്; ര�് രീതിയിൽ അേപ� നൽ�േ�ാൾ ഉ�ാ�� ��ി��്
പരിഹരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച��തി�� മാനദ��ൾ

4047 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� േമൽേനാ��ിൽ
എം.എൽ.എ. ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�� വിവിധ മരാമ�്
���ിക�െട എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച� നൽ��തിനായി നി�യി�ി��
മാനദ��ൾ, നിയമാവലികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� സാഹചര��ിലാണ് ഒ� ���ി�െട എ�ിേമ�് റിൈവസ്
െച��തി�� അ�മതി ലഭ�മാേ��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) എ�ിേമ�ിൽ പറ�ിരി�� ��വൻ �വർ�ന��ം �ർ�ിയാ��തിന്
���ി�െട നിർ�ാണ �മതല�� കരാ�കാർ ബാധ��രാേണാ; നിർ�ാണ
�വർ�ന�ളിൽ വീ� വ��� കരാ�കാർെ�തിെര എെ�ാെ� തര�ി��
നിയമ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ കഴി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ� ���ി�് അ�വദി�തിേന�ാൾ വളെര �റ � �ക�് െട�ർ
ഏെ���� േകാൺ�ാ�ർമാർ�് ���ി �ർ�ിയാ��തിന് അധിക �ക
അ�വദി�് നൽേക�ി വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

�ാ�ിക് ഉ����െട ഉപേയാഗ�ം വ�ാപന�ം തടയാൻ നടപടി

4048 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�പത് ൈമേ�ാണിൽ താെഴ�� �ാ�ി�് ഉ���ൾ
നിേരാധി� സാഹചര��ിൽ അവ�െട ഉപേയാഗ�ം വ�ാപന�ം തടയാൻ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ കടകളി�ം മ�് െപാ� �ാപന�ളി�ം �ാ�ിക്
ക�റക�െട�ം നിേരാധിത പരിധിയിൽ വ�� മ�് �ാ�ിക് ഉ����െട�ം
ഉപേയാഗം വർ�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സാഹചര��ിൽ �ാ�ിക് ഉപേയാഗം ഫല�ദമായി നിയ�ി�ാൻ
ഏെതാെ� ബദൽ മാർ��ളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�േമാ?
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തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണം

4049 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം ജീവന�ാെര സർ�ാർ ജീവന�ാരായി
മാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം നട�ിെ�ാ�ിരി�� ഏെത�ി�ം
ത�ികകൾ സ�യംഭരണ �ാപന�ിന് ൈകമാ��തിന് 2016-� േശഷം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ചി�ൻ പ�തി

4050 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ�െട േന�ത��ിൽ േകരള ചി�ൻ പ�തി �കാരം എ� ഔ�്
െല�കൾ �ാപി�ാൻ കഴി�ി��്; ജി�തിരി�് ഇതിെ� കണ�കൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) േകാഴിയിറ�ി�െട വിപണിവില നിയ�ി�� രീതിയിൽ ഈ പ�തിെയ
വികസി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാളളാൻ
ഉേ�ശി��ത്?

മ��-മാംസ ക�വടം ആരംഭി��തി�� ൈലസൻസ്

4051 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�� - മാംസ ക�വട�ൾ ആരംഭി��തി�� ൈലസൻസ്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളിൽ നി�് നൽ�േ�ാൾ ആയതിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിെല ഭരണ സമിതി�െട അ�മതി ആവശ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

എൻ.95 മാസ്ക് സം�രണം

4052 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൻ.95 മാസ്ക് ഉപേയാഗേശഷം സം�രി��തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട േന�ത��ിൽ എെ�ാെ� പ�തികളാ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എൻ.95 മാസ്ക് റീൈസ�ിൾ െച�് �ന�പേയാഗി��തിന് എെ�ാെ�
സംവിധാന�ളാ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എൻ.95 മാസ്ക് ഉപേയാഗേശഷം അ��മായി കള��ത് മലിനീകരണ ��ം
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��ി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�വ ൃ�ികൾ�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�േ�ാൾ ടാറിന് നിലവിെല വില നൽകാൻ നടപടി

4053 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യഭരണ വ��ിെ� എ�ിനീയറിങ് വിഭാഗ�ിൽ നിലവിൽ
എം.എൽ.എ./എം.പി/�ഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�� �വ ൃ�ികൾ�് എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�േ�ാൾ ടാറിന് നിലവിെല വില നൽകാൻ സാധി�ാ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത െചലവ് �ടി ഉൾെ���ി സാേ�തികാ�മതി നൽ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ, വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി നിർവഹണം സംബ�ി�്.

4054 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ അേപ� ന�ി അംഗീകാരം ലഭി�ി�ം
ആദ� ഗ� േപാ�ം ലഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് സംബ�ി�
തട��ൾ നീ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��പറ�് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ അേപ� ന�ി
അംഗീകാരം ലഭി�് ഒ�ര വർഷ�ിന് േശഷ�ം ആ��ല�ം ലഭി�ാ�വ�െട
കാര��ിൽ സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��പറ�് നിേയാജകമ�ല�ിെല പാ�ർ നഗരസഭയിൽ 58 േപ�ം
��പറ�് നഗരസഭയിൽ 5 േപ�ം ഡി.പി.ആർ-ൽ ഉൾെ��ി�ം വീട്
നിർ�ി�ാൻ കഴിയാെതയിരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; അവ�െട
�യാസ�ൾ പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ എൻജിനീയറി�് വ��് �േഖന െച�� െക�ിട��െട ഇല�ി�്
���ികൾ

4055 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന െച�� െക�ിട��െട
ഇല�ിക് ���ികൾ നിലവിൽ ആരാണ് െച��ത്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക�ിടം പണി �ർ�ിയായി�ം ഇല�ിഫിേ�ഷൻ െച��തി�� കാലതാമസം
�ലം പല െക�ിട��ം യഥാസമയം ഉപേയാഗി�ാൻ പ�ാ� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിേല�ായി തേ�ശസ�യംഭരണ
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എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിൽ തെ� ഇല�ിഫിേ�ഷൻ െസ�ൻ ആരംഭി��
വിഷയം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

നാ�െള വളർ��തി�� ൈലസൻസ്

4056 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗര, �ാമ വ�ത�ാസമി�ാെത െത��നാ��െട ശല�ം
വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� അ�് വർഷ�ിനിെട ഏതാ�് എ�് ല��ിലധികം േപർ�്
നായ�െട കടിേയ�താ�� റിേ�ാർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(സി) നാ�െള വളർ��തിന് ൈലസൻസ് ഏർെ���ിയി�േ�ാ; ൈലസൻസ്
എ��ി�െ��് ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ായ�കളിെല ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ

4057 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�കളിൽ ലഭി�� അേപ�ക�െട േ�ാസ�ിംഗിന് സ��മായി ഡാ�ാ
െസർവർ ഉേ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത് �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�് വ��ിന് സ��മായി ഡാ�ാ െസർവർ ഇ�ാ�തിനാൽ
ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. നട�ിലാ�ിയ പ�ായ�കളിൽ ഫയൽ േ�ാസ�ിംഗ്
സാവധാന�ിലായതായ പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത്
പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക�സർ�ാർ ധനകാര� ക�ീഷൻ ഫ�് വിതരണ�ിന് ഇ-�ാമ സ�രാജ് എ�
െവബ് േപാർ�ൽ നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമാ��ായ േജാലിഭാരം �റ�ാൻ
പ�ായ�കളിൽ �തിയ നിയമനം നട�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത നിയമനം പി.എസ്.സി. �േഖനയാ��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;
പി.എസ്.സി. �േഖന അെ��ിൽ ക�ൽസറി േവ�ൻസീസ് ഓഫ്
േനാ�ിഫിേ�ഷൻ ആ�ിെല നിർേദശ�ൾ ഈ നിയമന�ിന്
ബാധകമായിരി�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

4058 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയിൽ �രഹിത�െട പ�ികയിൽ ഉൾെ��ക�ം
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പി�ീട് പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� ധനസഹായേ�ാെട �മി വാ�ക�ം
െച� അേപ�കെര �മി�ളളവ�െട ലി�ിേല�് മാ��തിന് കഴി� ര�്
വർഷ�ാലമായി�ം സാധി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ അേപ�ക�െട തരം മാ��തി�ം ലി�ിൽ ഉൾെ���ി
ധനസഹായം അ�വദി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

നഗരസഭാ ജീവന�ാർ�് �ാർ�് വഴി ശ�ളം

4059 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗരസഭാ ജീവന�ാെര സർ�ാർ ജീവന�ാരായി അംഗീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) നഗരസഭാ ജീവന�ാർ�് െപൻ ന�ർ അ�വദി�് നൽ��തിന്
തട���േ�ാ; െപൻ ന�ർ അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാെര സർ�ാർ ജീവന�ാരായി അംഗീകരി�ാൽ സർ�ാർ
ജീവന�ാർ�് അ�വദി�ിരി�� എ�ാ സംവിധാന��ം അവർ�ം
നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നഗരസഭാ ജീവന�ാർ�് ശ�ളം �ാർ�് വഴി നൽ��തിന് തട���േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഇ) ഈ ജീവന�ാർ�് �ാർ�് വഴി ശ�ളം നൽ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ാമപ�ായ�കൾ �നിസി�ാലി�ിയാ�ി മാ��തി�ളള നടപടി

4060 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െ�ഷ�ൽ േ�ഡ് പ�ായ�കളിെല�ം �നിസി�ാലി�ികളിെല�ം �ാഫ്
പാേ�ൺ ഏത് രീതിയിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�് �നിസി�ാലി�ിയാ�ി മാ�ി�ഴി�ാൽ ശ�ള
െചലവിന�ിൽ എ� �പ�െട വർ�നവാണ് വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�കൾ �നിസി�ാലി�ികളാ�ി മാ�േ�ാൾ തനത് വ�മാന�ിൽ
എ� ശതമാന�ിെ� വർ�നവാണ് ഉ�ാ��െത�ം ഏെത�ാം
നി�തികളിൽ എ� �പാവീതം വർ�നവാണ് ജന�ൾ വഹിേ��തായി
വ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �നിസി�ാലി�ികൾ�് �ാമപ�ായ�കളിൽ നി�് വ�ത��മായി ഏെതാെ�
ഫ�കളാണ് അധികമായി ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വ�മാന�ം ജനസംഖ��ം �റ�� �ാമപ�ായ�കൾ നഗരസഭകളാ�ി
മാ�േ�ാൾ ജി�ാ, േ�ാ�് പ�ായ�ക�െട വിഹിതം െചലവഴി�ാൻ
സാധി�ാ� സാഹചര��ിൽ സർ�ാരിെ� പ�തി വിഹിത�ിൽ നി�ം
ഇവ�് ��തൽ �ക അ�വദി��േ�ാ;



101 of 118

(എഫ് ) വ�മാന�ം ജനസംഖ��ം �റ�� നഗരസഭകെള �ാമപ�ായ�കളാ�ി
മാ�ാൻ നിയമ�ിൽ വ�വ��േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതി�� നിയമ േഭദഗതി
െകാ�വരാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ിഫി��കൾ ഓൺൈലൻ ആയി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

4061 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� സർ�ിഫി��കൾ�്
ഓൺൈലൻ �േഖന അേപ�ി��തി�ം ഓൺൈലൻ ആയി തെ�
ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; ഇ� സംബ�ി�് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ായ�കളിെല ജലജീവൻ മിഷൻ പ�തി

4062 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജലജീവൻ മിഷെ� ഭാഗമായി എ�ിെമ�് െവ�് �വർ�നം ആരംഭി�ി��
പ�ായ�കൾ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�കൾ ��ത പ�തി നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് േനരി��
�യാസ�െള�റി�് പരാതി ഉ�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ജലലഭ�ത കണ�ാ�ാെത �തിയ കണ��കൾ നൽ���ം �ടർ�്
പ�ായ�കൾ ഏെ��േ�� ബാധ�ത സംബ�ി�ം പഠനം നട�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ?

ഇരവി�രം മ�ല�ിൽ സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തി

4063 �ീ 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 സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തി �കാരം
അ�വദി�ി�ളള േറാ�കൾ �ക ഉൾെ�െട ഏതാെണ�ം നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം �തിയ ���ികൾ�് �ക അ�വദി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���ാേമാ?

ഏകീ�ത തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �പീകരണം

4064 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏകീ�ത തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �പീകരി�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏകീ�ത തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നിലവിൽ വ��േതാെട വിവിധ
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തേ�ശസ�യംഭരണ വ��കൾ�് കീഴിൽ േജാലിെച�� ജീവന�ാ�െട
സർവീസ്, �േമാഷൻ �ട�ിയവ സംബ�ി� ആശ�കൾ പരിഹരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഉറവിടമാലിന� സം�രണ പ�തികൾ

4065 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ഉറവിടമാലിന�
സം�രണ പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി മ�ല�ിൽ എ� വീ�കളിൽ ഉറവിടമാലിന� സം�രണ സംവിധാനം
�ാപി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ിൽ ഹരിത കർ�േസന �പീകരി� പ�ായ�ക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

4066 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ആല�ർ
മ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം അതിെ�
നിലവി�� �േരാഗതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

4067 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2019ന് േശഷം ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിനായി
നിർേ�ശി�െ�� അേപ�ക�െട ലി�് �സി�ീകരി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവെര�ടി ഉൾെ���ി അർഹരായ ൈലഫ് മിഷൻ �ണേഭാ�ാ��െട അ�ിമ
ലി�് അടിയ�രമായി �സി�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഓട് േമ��ം ജീർ�ാവ�യി���മായ വീ�കളിൽ താമസി�� പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ ഉൾെ�െട അർഹരായ ��വൻേപേര�ം ൈലഫ്
പ�തിയിൽ ഉൾെ���വാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സർ�ാർ
സ�ീകരി�േമാ?

ഇൻഫർേമഷൻ േകരളാ മിഷെ� േസാ�് െവയറിെല ���ൾ

4068 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് ഐ.െക.എം. ത�ാറാ�ിയ േസാ�് െവയറിെല
����ം േപാരാ�ക�ം അടിയ�രമായി പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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ഐ.െക.എം. ഏെത�ാം േസാ�് െവയ�കളാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�യ േസാ�് െവയറിെല ���ൾ പരിഹരി�െമ�് �ഖ�ാപി�െവ�ി�ം
ഐ.െക.എം. ഒ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ി�ിെ��കാര�ം ഗൗരവമായി
പരിേശാധി�േമാ; േ�ാ�ർ�ി ടാ�് അട� വ��ി�െട ൈക�ിൽ രസീത്
ഇെ��ിൽ വീ�ം അടേ�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് പരിേശാധി�് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േപാ�ിംഗ് �ത�മായി നട�ാ��കാരണം െ�ാഫഷണൽ ടാ�് അട�
�ാപന��ം െതാഴിലാളിക�ം വീ�ം ടാ�് അടേ�� സാഹചര�ം
ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തി�വ��രം നഗരസഭയിൽ െ�ാഫഷണൽ ടാ�്, േ�ാ�ർ�ി ടാ�് േസാ�്
െവയർ ത�ാറാ�ി പ�് വർഷം കഴി�ി�ം ഇതിെ� �ാേയാഗിക ��ി��കൾ
പരിഹരി�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; െ�ാഫഷണൽ ടാ�ിെ�
േപാ�ിം�ം �ാപന��െട ഡാ�ാ എൻ�ി�ം ഇ�വെര�ം നട�ിയി�ിെ��
വിഷയം സർ�ാർ പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അപ്േഡഷനിെല തകരാർ കാരണം അധികം വ�� �ക�െട കാര��ിൽ
സർ�ാർ സമ�മായ അേന�ഷണം നട�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമീണ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

4069 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ േറാഡ് �ന��ാരണ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െടൻഡർ െച� എ� ���ികളാണ് ഇനി�ം
ആരംഭി�ാ�ളളെത�് തേ�ശ�ാപന�ൾ തിരി�് വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െടൻഡർ കഴി�് കരാർ െവ�ി�ം ഇ�വെര�ം സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി.
���ികൾ ആരംഭി�ി�ി�ാ� കരാ�കാ�െട വിവര��ം ബ�െ�േട�
േഫാൺ ന��ം ലഭ�മാ�ാേമാ; മന�ർ�ം കാലതാമസ��ാ�� കരാ�കാെര
കരി��ികയിൽ ഉൾെ����തിേനാ കരാ�കൾ റ�് െച��തിേനാ പിഴ
ഈടാ��തിേനാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. ���ിക�െട �ർ�ീകരണ കാലാവധി
എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ; നിർ�ാണം ഇ�വെര�ം ആരംഭി�ി�ി�ാ�
���ിക�െട കരാറിൽ ഏർെ�� തീയതിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
കരാ�കാർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തിന് േനാ�ീസ്
നൽകിയി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ിൽ േനാ�ീസ് നൽ��തിന് ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�ർ�് നിർേ�ശം നൽ�േമാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ർ�ീകരി� സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. ���ിക�െട ബി�കൾ മാ��തിന്
കാലതാമസം േനരി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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തേ�ശ വ��ിെല ജീവന�ാർ�് പരിശീലനം നൽ��തിന് നടപടി

4070 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. നിയമനം ലഭി�� അസി��് എ�ിനീയർ ഉൾെ�െട��
സാേ�തിക ജീവന�ാർ യാെതാ� വ��തല പരിശീലന�ം ലഭി�ാെത േനരി�്
േജാലിയിൽ �േവശി���ം ഫയ�കളിൽ തീ�മാനം എ����ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നിർ�ാണ അ�മതി, മരാമ�് ���ികൾ എ�ിവ�മായി ബ�െ��്
െപാ�ജന��മാ�ം ജന�തിനിധിക�മാ�ം നിര�രം ഇടെപേട�ി വ��
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല ജീവന�ാർ�്, േജാലിയിൽ �േവശി��തിന്
�ൻപായി പരിശീലനം നൽ��തിന് പ�തിക�േ�ാ എ�ത് വിശദവിവര�ൾ
സഹിതം അറിയി�ാേമാ?

പാർ�് ൈടം പൗ�് കീ�ർ ത�ിക

4071 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ാമപ�ായ�കളിൽ പാർ�് ൈടം പൗ�് കീ�ർ ത�ിക
നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� എ�ം ഏെതാെ�
പ�ായ�കളിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)  ഇവ�െട നിയമന രീതി, േവതനം, വിരമി�ൽ �ായം എ�ിവ വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ എ� പാർ�് ൈടം പൗ�് കീ�ർ ത�ികക�െ��ം
അവ ഏെത�ാം പ�ായ�കളിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ാ�ിൽ പൗ�് ഇ�ാ� പ�ായ�കളിൽ പൗ�് കീ�ർ ത�ിക
നിലവി�േ�ാ; ഇത് നിയമപരമാേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ക�ാ�ിൽ പൗ�് ഇ�ാ��ം പൗ�് കീ�ർ
ത�ിക���മായ പ�ായ�കൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ് ) ക�ാ�ിൽ പൗ�് ഇ�ാ� പ�ായ�കളിെല പൗ�് കീ�ർ ത�ിക പാർ�്
ൈടം സ�ീ�ർ/ഓഫീസ് അ�ൻഡ�് എ�് �നഃനാമകരണം െച�്
�ാമപ�ായ�് ഓഫീസിൽ ഇവ�െട േസവനം �ത�മായി
വിനിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈലേ�റിയൻമാ�െട െപാ��ലം മാ�ം

4072 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�് വ��ിൽ �ൾൈടം ൈലേ�റിയൻമാരായി മ�് ജി�കളിൽ േജാലി
െച��വർ�് െപാ��ലം മാ�ം ലഭി��ി�ാെയ�ം അവ�െട
അേപ�കൾ കരട് ലി�ിൽ േപാ�ം ഉൾെ����ി�ാെയ��� കാര�ം
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��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇവ�െട �ലമാ��ിന് �േത�ക മാനദ�ം ഉേ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറേഷ�ാ െ�ാേമാഷൻ വഴി േ�ഡ് ലഭി�വർ�് അ�ർജി�ാ �ലം മാ�ം
ലഭി�വാൻ അർഹത�േ�ാ;

(സി) പ�ായ�് വ��ിൽ നാളി�വെര സീനിേയാറി�ി കണ�ാ�ി �ലമാ�
ലി�് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�ർജി�ാ �ലമാ��ി�� അേപ�കൾ പരിഗണി�വാൻ
സാധി�ി�ാെയ�ം ജി�ാ നിയമനം ലഭി�വർ േ�ഡ് വാ�ി അേത ജി�യിൽ
റി�യർ െച��ത് വെര �ടരണെമ��� ഉ�രവ് പ�ായ�് ഡയറ�ർ
�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ഇ) നാളി�വെര പ�ായ�്  വ��ിൽ ൈലേ�റിയന് െഡപ��ഷൻ
അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�ം നിലവിൽ
ആെര�ി�ം െഡപ�േ�ഷൻ വ�വ�യിൽ േജാലി െച��േ�ാെയ�ം
അറിയി�േമാ;

(എഫ് ) ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് വ� സാഹചര��ിൽ നിലവിൽ
പ�ായ�്  വ��ിൽ േജാലി േനാ�ി വ�� ൈലേ�റിയൻമാ�െട
അ�ർജി�ാ �ലമാ��ിെ� നടപടി �മ�ൾ എെ��ാമാണ്;
വ��മാ�േമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട ഒഴി�കൾ

4073 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന�ളിൽ
എ�ിനീയർമാ�േട�ം മ�് ജീവന�ാ�േട�ം ഒഴി�കൾ അടിയ�രമായി
നിക��തി�ം ഇവർ�് ആവശ�മായ െ�യിനിംഗ് നൽകി
കാര��മമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െഹൽ�്ഇൻെ��ർ ത�ികകൾ

4074 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� ��വർഷ�ി��ിൽ േകാർ�േറഷൻ/�നിസി�ാലി�ികളിൽ �നിയർ
െഹൽ�് ഇൻെ��ർമാ�െട എ� �തിയ ത�ിക ��ി�ി�െ��തിെ��ം
എ� നിയമന�ൾ നട�ിയി��് എ�തിെ��ം വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) േകാർപേറഷൻ/�ൻസി�ാലി�ി എ�ീ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ
െഹൽ�് ഇൻെ��ർ, �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ എ�ീ
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് നി�ർഷി�ിരി�� േജാലികൾ എെ��ാമാണ് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാർ�േറഷ�കളിെല െഹൽ�് ഓഫീസർ ഒ� േഡാ�ർ ആകണെമ�ിരിെ�
ഒ� വർഷെ� സാനി�റി ഇൻെ��ർ േകാ�് കഴി�വർ�് ��ത ചാർജ്
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നൽ��തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ായ�കളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

4075 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�കളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ �നർനിർ�യി��തിന് റിേ�ാർ�്
നൽ��തിനായി 2012 ൽ �േത�ക സമിതിെയ സർ�ാർ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) �േത�ക സമിതി സമർ�ി� റിേ�ാർ�് ഗവെ��് െസ��റിമാരട�ിയ ക�ി�ി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; ടി റിേ�ാർ�ിെല
ഏെതാെ� ശിപാർശകൾ നാളി�വെര നട�ിലാ�ി; അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിൽ ഏെതാെ� ശിപാർശകളാണ് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്
നട�ിലാ�ിയെത�ം ഇനി ഏെതാെ� ശിപാർശകൾ നട�ിലാ�വാ�െ��ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േജാലിഭാരം െകാ�� സ�ർ�ം കാരണം �ാമ പ�ായ�് ജീവന�ാരിൽ
ആ�ഹത� വർ�ി��ത് കണ�ിെല��് ആവശ�മായ ജീവന�ാെര
നിയമി�വാൻ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�്  വ��ിെല ൈ�വർമാ�െട നിയമനം

4076 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�്  വ��ിൽ ൈ�വർമാെര ത�ിക മാ�ം വഴി �ാർ�്
ത�ികയിേല�് നിയമി��തിെ� മാനദ��ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ർജി�ാ �ലം മാ�ം വഴിേയാ മേ�ാ മെ�ാ� ജി�യിേല�് �ലം മാറി
േപാ�� ൈ�വർമാ�െട സീനിേയാറി�ി �ലം മാറിെയ�� ജി�യിൽ
എ�െനയാണ് കണ�ാ��െത�ം അ�ർ ജി�ാ �ലം മാ�ം വഴി
സീനിേയാറി�ി ന�െ��േമാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ായ�്  ഡയറ�ർ ഓഫീസിൽ ൈ�വർമാരിൽ നി�ം ത�ിക മാ�ം വഴി
�റി�ൽ ത�ികയിേല�് നിയമി��ം നിലവിൽ �ട��വ�മായ
ജീവന�ാ�െട േപര് വിവരം, ഇവർ സർ�ീസിൽ വ� തീയതി, അ�ർ ജി�ാ
�ലമാ�ം വഴി േജാലിയിൽ �േവശി� തീയതി, ത�ിക മാ�ം നൽകിയ
തീയതി �ട�ിയ വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ഡി) െകാ�ം ജി�യിൽ നി�ം അ�ർ ജി�ാ �ലമാ�ം �േഖന തി�വന��രം
ജി�യിൽ ൈ�വർ ആയി നിയമി�െ�� ജീവന�ാരന് സീനിേയാറി�ി
മറികട�് ത�ിക മാ�ം വഴി �ർ�ായി നിയമനം നൽകിയി�േ�ാ; ഇത്
സംബ�ി�് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിൽ നിലവി�� /നിലവി��ായി��
ഫയ�ക�െട വിശദവിവര�ൾ ഫയൽ ന�ർ സഹിതം നൽ�േമാ;

(ഇ) ഇത് സംബ�ി�� പരാതിക�െട േകാ�ിക�ം പ�ായ�്  ഡയറ��െട
റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഓേരാ ഫയലി�ം നടപടികൾ ഏത്
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വെരയായിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ് ) ��ത ജി�യിൽ സീനിേയാറി�ി മറികട�് �ർ�ായി നിയമനം ലഭി�് നടപടി
േനരി�� ജീവന�ാരെന പ�ായ�്  ഡയറ�ർ ഓഫീസിൽ നി�ം �ലം
മാ�ണെമ�് സർ�ാർ ആവശ�െ��ി�ം അത് നട�ിൽ വരാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(ജി) െത�ായി ത�ിക മാ�ം നൽകിയ നടപടി ക�ാൻസൽ െച�വാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

െഹഡ് കാർ�് ത�ിക �നിയർ ���് ആ�ി മാ��തിന് നടപടി

4077 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�കളിൽ നിലവിൽ എ� െഹഡ് �ാർ�് ത�ിക നിലവി��്;

(ബി) െക.എസ്.ആർ. ച�ം അ�സരി�് ആേറാ അതിൽ ��തേലാ �ാർ�മാർ ഉ�
�ാമപ�ായ�് ഓഫീ�കളിൽ �നിയർ ���് ത�ിക ആവശ�മാേണാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ െഹഡ് �ാർ�് ഉ� �ാമപ�ായ�കളിൽ ആേറാ അതിൽ ��തേലാ
�ാർ�മാ�� എ� പ�ായ�കൾ ഉ�്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഭരണ സൗകര�ാർഥം ��വൻ �ാമപ�ായ�കളി�ം �നിയർ ���്, െഹഡ്
�ാർ�് ത�ികകൾ ��ി�ാേമാ?

പ��ർ നഗരസഭയിെല ത�ികകൾ

4078 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ നഗരസഭെയ ഒ�ാം േ�ഡ് നഗരസഭയായി ഉയർ�ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ അതിന് ആ�പാതികമായ ത�ികകൾ അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
അ�വദി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

�ചിത�മിഷനിെല താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ

4079 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ചിത� മിഷന് കീഴിൽ ഏെതാെ� ത�ികക�െ��് അറിയി�േമാ; ��ത
ത�ികക�െട േയാഗ�തകൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ചിത� മിഷനിെല താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട എ�ം അറിയി�ാേമാ;
അവ�െട ത�ിക�ം ശ�ള�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ചിത� മിഷനിെല െസക�രി�ി ജീവന�ാ�െട എ�ം, അവ�െട നിയമന രീതി
എ�ിവ അറിയി�േമാ?
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തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

4080 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം മാേവലി�ര
മ�ല�ിൽ അ�വദി� ���ികളിൽ �ർ�ീകരി�വ,
�ർ�ീകരി�ാ�ളളവ, ആരംഭി�ി�ി�ാ�വ എ�ി�െന വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�ി�ാ�വ�െട തട��ൾ എെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) തട��ൾ ഒഴിവാ�ി ��ത ���ികൾ ആരംഭി�ാ�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

അ��ാളി െതാഴി�റ�് പ�തി

4081 �ീ 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 2016-21 മാർ�് വെര അ��ാളി െതാഴി�റ�് പ�തിയി�ായി
െചലവഴി� ആെക �ക നഗരസഭ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വർഷം ഈ പ�തി�ായി വയനാട് ജി�യിൽ എ� �ക
അ�വദി�ി�െ��് നഗരസഭ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

��ൽ പ�ായ�ിെല േചാ�ില�ാറ പാലം നിർ�ാണം

4082 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ിൽ ഭാഗികമാ�ം 2019-െല �ളയ�ിൽ �ർ�മാ�ം തകർ�
��ൽ പ�ായ�ിെല പതിന�ാം വാർഡിെല േചാ�ില�ാറ പാലം റീബിൽഡ്
േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �നഃനിർ�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല േട�് എ േ��് പ�തി

4083 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം മ�ല�ിെല ഏെതാെ� പ�ായ�കളിൽ എവിെടെയാെ�യാണ്
േട�് എ േ��് പ�തി �കാരം വഴിേയാര വി�മേക��ൾ
ആരംഭി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ എവിെടെയാെ�യാണ് ഇനി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാൻ
ആേലാചി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��റ നിേയാജകമ�ല�ിെല �ധാനമ�ി �ാമ സഡക് േയാജന പ�തികൾ

4084 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ 2021 വെര�ളള സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ��റ
നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ധാനമ�ി �ാമ സഡക് േയാജന പ�തി �കാരം
അ�വദി�ി�ളള ���ികൾ ഏെത�ാെമ�് പ�ായ�് തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ; നിലവിെല �വർ�ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

4085 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉ�മ
നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� േറാ�കൾ�ാണ് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ�െയ�ം �ർ�ിയായി��്; ഇനി �ർ�ിയാകാ�� േറാ�കൾ
ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

െതേ��ര പ�ായ�ിെല വാലിൽ േകാളനിയിേല�� േറാ ഡ് നവീകരണം

4086 �ീ 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�ിെല െതേ��ര �ാമപ�ായ�ിെല വാലിൽ
േകാളനിയിേല�� േറാ ഡ് സ�ാരേയാഗ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതിവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ക��േ�രി മ�ല�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

4087 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
ക��േ�രി മ�ല�ിൽ നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാ�ളള േറാ�കൾ
ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ���ി �ർ�ിയായ േറാ�കൾ�ളള ഫ�് യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഏത് തീയതിവെര ലഭി� ബി�കൾ�ാണ് ഇ�വെര ഫ�് അ�വദി�ി�ളളത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

��റ മ�ല�ിെല തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ ഫ�് ���ികൾ

4088 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ 2021 വെര�ളള കാലയളവിൽൽ �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ്
�ന��ാരണ ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��റ നിേയാജകമ�ല�ിൽ അ�ദി�ി�ളള
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�വർ�ികളിൽ �ർ�ീകരി�ത്, നട� െകാ�ിരി��ത്, ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി�് ഇ�വെര�ം �വർ�ി ആരംഭി�ാ�ത് എ�ി�െന പ�ായ�്
തിരി�ളള വിവരം നൽകാേമാ;

(ബി) േമൽ�റ� �വർ�ിക�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസികൾ ഏെതാെ�െയ�്
തരംതിരി�് നൽകാേമാ?

���ാടി മ�ല�ിൽ മിനി മാ�് െെല�് �ാപി�� ���ി

4089 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാടി മ�ല�ിെല നിരവധി �ല�ളിൽ മിനി മാ�് െെല�് �ാപി��
���ി �ർ�ിയാകാ�ത് കാരണം െപാ�ജന�ൾ ��ി��ിലാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അെ�ഡിെ�ഡ് ഏജൻസിയായ സിൽ�് വഴി നട�ിലാ�� മിനി മാ�് െെല�്
�ാപി�� ���ി�് നിലവിൽ എെ��ി�ം തടസ�ൾ ഉളളതായി
അറി�േമാ;

(സി) ഈ ���ി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�ം എ�് �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം
അറിയി�ാേമാ?

നഗര �േദശ�ളിൽ �ാ���റി മാ�ർ �ാൻ

4090 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗര �േദശ�ളിൽ �ാ���റി മാ�ർ �ാ�ക�ം വിശദമായ
നഗരാ��ണ പ�തി�ം ത�ാറാ�� �വർ�നം ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആവർ�ി�െകാ�ിരി�� �ളയ�ിെ��ം ഉ�ൾെപാ�ലിെ��ം
പ�ാ�ല�ിൽ പ�ണ�െള �ര����ം �ര�ിത�മാ��തിന്
നിലവി�� മാ�ർ�ാ�കളിൽ പരി�രണം അനിവാര�മാേണാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

അ�ത് പ�തിക�െട �േരാഗതി

4091 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാർ�് സി�ി മിഷൻ �കാരം തി�വന��രം, െകാ�ി നഗര�ളിൽ
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നട�ിവ�� വികസന പ�തിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഒൻപത് �ധാന നഗര�ളിൽ �ാവർ�ികമാ�� അടി�ാന
സൗകര� വികസന പ�തിയായ അ�ത് �കാരം നട�� ���ികൾ
�ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� �ൻഗണന േമഖലകളിലാണ് ���ി
നട�വ��ത്;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�ം അവ�െട നിലവിെല �േരാഗതി�ം
അറിയി�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ�മായി ബ�െ��് തല�ാന നഗര വികസനം

4092 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ വികസന�മായി ബ�െ��് തല�ാന നഗര വികസന�ിന്
�േത�ക പ�തികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

��നാട് എ�്ൈസസ് േറ�് ഓഫീസിന് ��തൽ സൗകര��ൾ

4093 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��നാട് എ�്ൈസസ് േറ�് ഓഫീസി� അടി�ാന സൗകര���ം വാഹന-
േബാ�് സൗകര���ം ��തൽ ന�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ഓഫീ�ം താമസ സൗകര���ം നൽ��തി� നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ?

സം�ാന�് ലഹരി വ���െട വിൽ�ന�ം ഉപേയാഗ�ി�െമതിെര നടപടി

4094 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി വ���േട�ം മയ�മ��ക�േട�ം വിൽ�ന�ം
ഉപേയാഗ�ം ൈസ�രജീവിതം തകർ�ക�ം അ�മ�ം ആ�ഹത��ം
വർ�ി�ി�� സാഹചര��ിൽ ആയത് തട�വാൻ നട�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് കഴി� ഒ� വർഷ�ാലയളവിൽ എ�േ�ാളം ലഹരിവ��ൾ
എൈ��ം മ�ിതര വ��ക�ം പിടിെ���; ആയതിെ� വിൽപനവില എ�;
ഇനം തിരി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ൾ, േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഹരി വി��ത പഠനഭാഗമാ�ാ�ം
�വാ�ൾ�് തേ�ശ ഭരണ വ��ൾെ�െട�ളള മ� സർ�ാർ വ��കൾ വഴി
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േബാധവൽ�രണം നട��തി�ം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

എെെ�സ് വ��ിൽ ജീവന�ാ�െട അംഗബലം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

4095 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എെെ�സ് വ��ിൽ ജീവന�ാ�െട എ�ം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ലഹരിവർ�നം, മദ�വർ�നം എ�ിവ നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ
ത�ികകൾ വ��ിൽ നിലവി�േ�ാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�യിെല ��നാട് േറ�്, ആല�ഴ േറ�് എ�ിവ വിഭജി�് �തിയ
േറ�കൾ �പീകരി��തിന് വ��് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല േജാലി �മീകരണ�ൾ

4096 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ��ല��ൾ ൈക��ി എൻേഫാ�്െമ�് �വർ�ന�ൾ�്
പരീശീലനം ലഭി�തി� േശഷ�ം എ� ഉേദ�ാഗ�ർ സം�ാന എൈ�സ്
വ��ിൽ േബാർഡ് �ണി�ി�ം, െ�ഷ�ൽ ഡ��ിയി�ം മിനി�ീരിയൽ/സമാന
ത�ികകളി�ം േജാലി െച�� അശാ�ീയമായ േജാലി�മീകരണ�ൾ
�നഃപരിേശാധി�് ച� �കാര�� േജാലി നിർ�ഹണ�ൾ നൽകി ��മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) 2018-ൽ അ�െ� എൈ�സ് ക�ിഷണർ എൈ�സ് വ��ിൽ മിനി�ീരിയൽ
വിഭാഗം �പീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��് സർ�ാരിേല�് നൽകിയ
ശിപാർശയിേ��� ഇേ�ാഴെ� നടപടികൾ എ�ായി എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ിൽ എ� എൈ�സ് ഇൻെ��ർമാ�െട ഒഴി�കൾ നിക�വാൻ
ഉ�് എ�റിയി�ാേമാ; ഈ ത�ികകൾ ഒഴി�് കിട��ത് കാരണം
എൻേഫാ�്െമ�് �വർ�ന�ൾ ഫല�ദമായി നട��തിൽ വീ�
ഉ�ാ��േ�ാ എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വ��ിെല ജീവന�ാർ ത�ി�� സർവീസ് സംബ�മായ എ� േക�കൾ
േകാടതികളിൽ തീർ�ാ�ാെത കിട���്; ��ത േക�കൾ
സമയമബ�ിതമായി തീർ�ാ�ാൻ വ�� തല�ിൽ ഫല�ദമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

വി��ി

4097 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��ി പ�തി ആരംഭി�ത് എ�ാണ്; എ�ാണ് ഇതിെ�
ഉേ�ശല��ം എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഈ പ�തി ആരംഭി�േ�ാൾ സം�ാന�് എ� ബാ�കൾ �വർ�ി�ി��;
കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� ബാ�കൾ �വർ�ി���്; കണ�കൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മദ�വർ�നം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സഹായി�� തര�ിൽ
ബാ�ക�െട�ം മദ�ശാലക�െട�ം എ�ം �റ��തിന് പകരം വ�ാപകമായി
ഇവ�് അ�മതി നൽകിയതാണ് വി��ി പ�തി നാളി�വെര ല��ം
കാണാ�തിന് കാരണമായെത�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ബാ�ക�െട�ം മദ�ശാലക�െട�ം എ��ിെല ഈ �മാതീതമായ വർ�നവ്
വി��ി പ�തിെയ ഏെത�ാം രീതിയിൽ �തി�ലമായി ബാധി�ി��്;
വ��മാ�േമാ?

േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിെല ശ�ള അേനാമലി പരിഹരി��തിന്
നടപടി

4098 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിെല വിവിധ എൻ�ി േകഡ�കളിെല�ം
മ�് വ��കളിെല സമാന എൻ�ി േകഡ�കളിെല�ം ശ�ള െ�യി�കൾ ത�ിൽ
വലിയ അ�ര�ളളത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത അേനാമലി പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിെല ശ�ള പരി�രണം

4099 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിെല ജീവന�ാർ�് 11-ാം ശ�ള
പരി�രണ ക�ീഷൻ നിർേ�ശ�കാര�ളള ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ�ിേയാ;
ഇെ��ിൽ ആയത് നട�ിലാ��തിന് നടപടികൾ ആരംഭി�േമാ;

(ബി) ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിൽ െപൻഷൻ പ�തി നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ആയത് ആരംഭി�വാൻ ആേലാചന�േ�ാ?

മദ�വർ�നം

4100 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മദ�വർ�നം സംബ�ി�് കഴി� സർ�ാർ ൈകവരി� േന��ൾ
എെ�ാെ�യാണ് എ�് െവളിെ���േമാ; ഇ�സംബ�ി�് ഈ സർ�ാരിെ�
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നയെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േലാക്ഡൗൺ കാല�് മദ�ലഭ�ത വിരളമായേ�ാൾ �ിരം മദ�പാനികൾ
ഉൾെ�െട മദ�ം വർ�ി�വാൻ ത�ാറായതായ കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാവിഡ് കാലെ� വ�ാജമദ�-മയ�മ��് േക�ക�െട എ��ം 2016-19
കാലെ� എ��ം ത�ിൽ താരതമ�ം െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ര�് കണ�ക�ം
ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള�ിൽ ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാൻ നടപടി

4101 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ വർ�ി�വ�� ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തി�ം ഈ േക�കൾ
ൈകകാര�ം െച��തി�ം മതിയായ ജീവന�ാ�െട അഭാവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ിൾ ഓഫീ�കൾ നിലവിലി�ാ� താ��കളിൽ എൈ�സ് സർ�ിൾ
ഓഫീ�കൾ ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എൈ�സ് ഓഫീ�കളിൽ പരിേശാധന നട��തിന് �ഗ് ഡി��ൻ കി�്
എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ിൽ
എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വി��ി മിഷെ� �വർ�ന�ൾ

4102 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് വ�ാപനെ� �ടർ�് കന� മാനസിക സംഘർഷ�ിെ�
അ�രീ��ിൽ ��തൽ േപെര ലഹരി�െട വഴിയിേല�് നയി�വാൻ ലഹരി
മാഫിയ�െട ഭാഗ�് നി�് �മം ഉ�ാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ികെള�ം �വാ�െള�ം ലഹരിെ�തിെര അണി നിര�വാൻ
സർ�ാർ തല�ിൽ നട�� �മ�ൾ വിജയ�ദമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലഹരി വർ�ന�ി�െട ലഹരി�� സ�ഹം െക�ിെ����തിനായി ഈ
സർ�ാർ �പീകരി� വി��ി മിഷെ� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇത് കാര��മമാേണാ എ�് പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ
എ�് അറിയി�ാേമാ?

ലഹരി വ���െട വിതരണം തടയാ�� നടപടികൾ
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4103 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡിെ� മറവിൽ സം�ാനേ��് വൻേതാതിൽ ക�ാ�ം മ�് നിേരാധിത
ലഹരി വ���ം കട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െറയ്ഡിൽ പിടിെ���� മയ�മ��് വിപണന�ിെ� െചറിെയാരംശം
മാ�മാെണ�ം ദ�ിേണ��യിെല മയ�മ��് വിതരണ േക�മായി
സം�ാനം മാ��െവ��� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േവ�� അംഗബലം ഇ�ാ�ത് എെെ�സ് വ��ിെ� �വർ�നെ�
ബാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എെെ�സ് വ��ിെ� ഘടന പരി�രി��തിനായി എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസൽ
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് നിരസി�ി�േ�ാ; നിരസി�ി�െ��ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിന് നടപടി

4104 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. 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�് ലഹരി വി�� �വർ�ന�ൾ ഫല�ദമായി നട�ിലാ�വാൻ
എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയിരി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിത നയമായ മദ�വർ�നം എ�യധികം
�റ�െകാ�വരാൻ സാധി�ി��്; ��ത രംഗ�് �തിയ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ലഹരി വി�� േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ ശ�ിെ���വാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം

4105 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികളിൽ ലഹരിവ���െട ഉപേയാഗം വർ�ി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ികൾ ലഹരിവ��ൾ ഉപേയാഗി���മായി ബ�െ��് 2019-20, 2020-21
വർഷ�ളിൽ രജി�ർ െച�ി�� േക�കൾ ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?
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ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തി�� നടപടികൾ

4106 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉൾനാടൻ �ാമ�ളിലട�ം വർ�ി�വ�� ക�ാവ്-
മയ�മ��് ക�വടം തടയാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലഹരി വ���െട ക�വട�ം ഉപേയാഗ�ം തട��തിന് എൈ�സ് വ��ിെന
��തൽ �സ��ം കാര��മ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ േക�ീകരി�് മയ�മ��് ഉപേയാഗ�ം ���ത���ം
വർ�ി�വ��ത്

4107 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാേള�കൾ ��കൾ മ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ എ�ിവ
േക�ീകരി�് മയ�മ��് ഉപേയാഗ�ം അതിനാ�� ���ത���ം
വർ�ി�വ��ത് സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�െ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ലഹരിമാഫിയകൾ �വർ�ി���ം വിദ�ാർഥികെള ��ത
ഉപേഭാഗ�ി�ം ���ത��ൾ�് ഉപേയാഗി��തി�ം വിേധയമാ���ം
��യിൽെ��ി�െ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ തട�വാ�ം ഇതിന് വിേധയരായ �വാ�െള�ം വിദ�ാർഥികെള�ം
േനർവഴി�് െകാ�വരാ�ം ��ത േമഖല�മായി ബ�െ�� മാഫിയകെള
കർ�ശമായ ശി�ാനടപടികൾ�് വിേധയമാ�ാ�മായി സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ കഴി� ഒ� വർഷ�ാലയളവിൽ ഇത് സംബ�ി�് എ� േക�കൾ
രജി�ർ െച�; എെ��ാം കർ� പ�തികൾ നട�ാ�ി; എ� മാഫിയക�െട
േപരിൽ നടപടികൾ ൈകെ�ാ�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെ� �േത�ക നാർേ�ാ�ിക് വിംഗ്

4108 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മയ�മ��് ഉപേഭാഗ�ം വിതരണ�ം തട���മായി ബ�െ��
�വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതമാ�വാൻ ജി�ാതല�ിൽ എൈ�സ് വ��ിന്
കീഴിൽ �േത�ക നാർേ�ാ�ിക് വിംഗ് ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ?

ന�ജനേറഷൻ മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം

4109 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
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�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സി��ിക് �ഗ്സ് ഇന�ിൽെ�� ന�ജനേറഷൻ
മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം വർ�ി�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗ�ം വിൽപന�ം തട��തിന് ഫല�ദമായ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിേരാധിത �കയില ഉ����േട�ം ലഹരി വ���േട�ം ഉപേഭാഗം
ഇ�ാതാ��തി�േവ�ി എൈ�സ് വ��് നട�ിലാ�� പ�തികൾ
ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ലഹരി വ��ൾ വിപണനം നട�ിയതിന് ജയിൽ ശി� കഴി�്
�റ�ിറ��വെര ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണ�ി�െട
�ന:രധിവസി�ി��തി�� പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

��പറ�്എൈ�സ് െറയി�ിെ� �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തിന് നടപടി

4110 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എൈ�സ് വ��് പിടി��� േക�കളിൽ നിയമ�ിെല പ��കൾ
ഉപേയാഗി�് �തികൾ ര�െ���ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ആയത് ഒഴിവാ��തിന് നിയമ നിർ�ാണം നട�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;
എ�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒ� കിേലായിൽ താെഴ�� ക�ാവ് േക�കളിെല �തികൾ ജാമ�െമ��്
ര�െ����ം നിേരാധിത �കയില ഉൽ���ൾ പിടി�െപ�ാൽ ഇ��റ്
�പ പിഴയട�് ര�െ����ം �കയില ഉൽ���ൾ കട�ാൻ ഉപേയാഗി�
വ�ികൾ ക�െക�ാൻ നിയമ�ിൽ വ�വ�യി�ാ��ം മദ�പി�്
വാഹനേമാടി��വർെ�തിെര നടപടിെയ��ാൻ അധികാരമി�ാ��ം ഇ�രം
���ത��ൾ തട��തിന് എൈ�സ് വ��ിന് �യാസം ��ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�രം േക�കളിൽ എൈ�സ് വ��ിന് �ടി
അധികാരം നൽകാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിേരാധിത �കയില ഉൽ���ൾ കടകളിൽ നി�ം ക�ഡിയിെല��ാൽ
��ത കട�െട ൈലസൻസ് റ�ാ���ൾ�െട കർശന നിയമ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വാൻ തേ�ശ �ാപന�ൾ�് അധികാരം നൽ��തിന് നിയമ
നിർ�ാണം നട�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; എ�ിൽ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഒൻപത് പ�ായ�ക�ം ര�് നഗരസഭക�ം ഉൾെ�ാ�� ��പറ�്
എൈ�സ് െറയി�ിെ� �വർ�ന�ൾ ��തൽ കാര��മമാ��തി�ം
ആ�നികവൽ�രി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വിശദമാ�േമാ;
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(ഇ) ��പറ�് എൈ�സ് െറയി�ിൽ ��തൽ ജീവന�ാെര അ�വദി�ാ�ം പ�്
വർഷ�ിലധികമായി ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി�� പഴയ വാഹനം മാ�ി
�തിയത് ലഭ�മാ�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 14-10-2021
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)].


