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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
ആറാം സേ�ളനം

2022 െസപ്�ംബർ 1, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--399]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 1925 �തൽ 2062 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 2063 �തൽ 2183 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 2184 �തൽ 2223 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 2224 �തൽ 2323 വെര

�.എ.ഇ. േകാൺ�േല�മാ�� സിംഗിൾ േപായി�് േകാൺടാ�്

1925 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �ിൻസി�ൽ
െസ��റിയായി�� ഐ.എ.എസ്. ഉേദ�ാഗ�െന �.എ.ഇ.
േകാൺ�േല�മാ�� /േകാൺസൽ ജനറ�മാ�� സം�ാന സർ�ാരിെ�
സിംഗിൾ േപായി�് േകാൺടാ�് ആയി നിയമി�െകാ�് എെ��ി�ം
ഉ�ര�കേളാ നിർേദശ�േളാ �റെ��വി�ി��ായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത ഉ�രവിെ�/നിർേദശ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സർഫാസി നിയമം

1926 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വാ� എ�� കർഷക�ം പാവെ��വ�ം സർഫാസി നിയമ�കാരം ജ�ി�ം
�ടിയിറ�് ഭീഷണി�ം േനരി�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കർഷകർ ആധാരം പണയെ���ി എ��ി�� വാ�കൾ എ�ാം കർഷക
വാ�കളായി കണ�ാ�ി സർഫാസി അട��� നിയമ�ളിൽ നി�ം
കർഷകർ�് സംര�ണം നൽകാൻ േക� സർ�ാരിൽ സ�ർദം െച��േമാ;
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(സി) ഇ�കാരം വയനാ�ിെല ആയിര�ണ�ിന് കർഷകർ �ടിയിറ�്
ഭീഷണിയിലാെണ� വ�ത ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിയമ�ിെല വ��് 30 (ഐ) �കാരം �ഷി�മി ജ�ി െച�വാൻ
പാടി�ാെയ� നിബ�ന മറികട�് �ഷി�മി േപാ�ം ജ�ി�് വിേധയമാ��
സാഹചര��ിൽ സർ�ാർ തല�ിൽ ഇടെപടൽ നട�ി കർഷകെര
ര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അഭ��വിദ�ർ�് െതാഴിലവസര�ൾ

1927 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2026 ആ�േ�ാേഴ�ം സം�ാനെ� അഭ��വിദ�ർ�് എ�
െതാഴിലവസര�ൾ ന�ാനാണ് ഈ സർ�ാർ ല��മി��െത�ം അ�വഴി
സം�ാനെ� െതാഴിലി�ാ� എ�േ�ാളം പരിഹരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതിൽ �ാർ�് അ�കൾ �േഖന�ം മ�ിതര മാർ��ൾ �േഖന�ം എ�വീതം
െതാഴിലവസര�ൾ ന�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� നിലവിെല െതാഴിലി�ാ� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ, ഐ.ടി. പാർ�കൾ, �ാർ�് അ�കൾ
എ�ിവ�െട ഏേകാപനം ഉറ�ാ�ി െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�ക എ� ല��ം
ൈകവരി�ാനായി സ�ീകരി� വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

1928 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏെതാെ� ഓഫീ�കളിൽ ഇനി�ം
നട�ാ�ാ�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ഓഫീ�ക�ം ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിേലെ��ി�് കടലാ�രഹിത
ഓഫീ�കളാ�ി മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഉപേയാഗ�ന�മായ വാഹന�ൾ േലലം െച�ാൻ നടപടി

1929 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ വ��ക�െട ഉടമ�തയിൽ �വർ�ന�മമ�ാ��ം
ഉപേയാഗി�ാ��മായ എ� വാഹന�ൾ ഉെ��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയിൽ എ�െയ�ം ച��കാരം േലലം െച�് സർ�ാരിൽ �തൽ��ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േലലം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാ� എ� വാഹന��െ��്
അറിയി�ാേമാ;
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(ഡി) ഉപേയാഗ�ന�മായ ��ത വാഹന�ൾ േലലം െച��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

1930 �ീ വി േജായി
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�െട നിേ�പ�ർ� �വർ�ന�ൾ�് േക�
സർ�ാരിെ� ത���ി�� അ�മതി ലഭി�് �ടർ �വർ�ന��മായി ഈ
സർ�ാർ �േ�ാ�് േപാ�േ�ാൾ െപാ�ജന�ൾ�ം ത�രക�ികൾ�ം
ഉ�ാ�� സംശയ�ൾ�ം ആശ�കൾ�ം പരിഹാരം കാ��തിനായി
സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ െപാ�ജന�ൾ��ായ സംശയ�ൾ�ം ആശ�കൾ�ം
പരിഹാരം കാ��തിനായി വിളി� േചർ� േയാഗ�ൾ ഉേ�ശ�ല��ം
�ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സിൽവർൈലൻ പ�തി�് േക�ാ�മതി േനടിെയ��് പ�തി
യാഥാർ��മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി ജി��ായി സാ��ിക പാേ��കൾ

1931 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ഇ��ി ജി��ായി എ�
സാ��ിക പാേ��കൾ �ഖ�ാപി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാേ��കൾ�ായി എ� �ക �ഖ�ാപി�ി��്; വിവിധ പാേ��ക�െട
നട�ി�ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ��ി�െട വികസന�ിനായി �ഷി, �റിസം, �ട�ിയ േമഖലകളിെല
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് �ൻഗണന നൽകി ��ത പാേ��കൾ
നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

1932 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ പ�തി �കാരം വിഭാവനം െച�
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ��ത പ�തി�െട ആദ� ഘ�ം എേ�ാൾ ക�ീഷൻ െച�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജന�ൾ�് െക-േഫാൺ പ�തി �കാരം ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം ആയത് ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

1933 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ എ�
���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി നൽകിയി�� ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി നൽ�വാ�� ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) റീബിൽഡ് േകരള�െട ര�ാം ഘ��ിൽ േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
���ികളാണ് ഉൾെ���വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െഫയർേകാ�ി ���് ത�ിക അ�വദി��തിെല മാനദ��ൾ

1934 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളിൽ െഫയർേകാ�ി ���് ത�ിക
അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ാ വ��കളി�ം െഫയർേകാ�ി ���്, ൈട�ി�് അ�പാതം
നി�യി��ത് ഒേര രീതിയിലാേണാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ വ��കളി�ം 4 ൈട�ി�കൾ�് 1 െഫയർേകാ�ി ���് എ�
അ�പാത�ിൽ െഫയർേകാ�ി ���മാെര നിയമി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സർ�ാർ ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

1935 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ജന�ൾ�് വിവിധ േസവന�ൾ നൽ�� സർ�ാർ ഓഫീ�ക�െട
�വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം സർ�ാർ ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം
കാര��മമാ��തിന് വിജിലൻസ് സംവിധാന�ൾ ഉൾെ�െട ശ�മാ�ാൻ
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പരമാവധി േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ ആയി നൽ��തി�ം സമയബ�ിതമായി
ലഭ�മാ��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല അംഗീ�ത സർവീസ് സംഘടനകൾ

1936 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ ഓഫീസ് സമയ�് േജാലി സംബ�മായ
കാര��ൾ��ാെത മ�് ക�ാ�യി�കളിൽ പെ���്  േജാലി സമയം
ന�െ����തായി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെനതിെര എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെല അംഗീ�ത സർവീസ് സംഘടനകൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സർവീസ് സംഘടനകൾ ഏത് സർ�ാർ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ്
രജി�ർ െചേ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ; ��ത ഉ�രവിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

എം.ബി.എ. േയാഗ�ത�� താൽ�ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���ാൻ നടപടി

1937 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് പ�് വർഷം �ർ�ിയാ�ിയ എം.ബി.എ.
ബി�ദ�� എ� താൽ�ാലിക ജീവന�ാെര വിവിധ �ാപന�ളിൽ
�ിരെ���ി; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ജി.ഒ.(പി) 81/2019/ധന. തീയതി 09.07.2019 �കാരം എം.ബി.എ. ബി�ദം
േയാഗ�തയായി നി�യി� ത�ികയിൽ േജാലി െച�� താൽ�ാലിക
ജീവന�ാർ�് വിവിധ സർ�ാർ വ��കൾ, �ാ�് ഇൻ എയ്ഡ് �ാപന�ൾ,
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ, െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
നിലവിൽ നൽ���ം നിയമ�കാരം നൽേക��മായ ശ�ളം എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലയളവി�ം ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന്
േശഷ�ം �ിരെ���ിയ താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട േപര്, �ർണമായ
വിലാസം, �ാപനം, അവർ താൽ�ാലിക ജീവന�ാരായി േജാലി െച�
കാലയളവ്, ഉ�രവ് ന�ർ, ഉ�രവ് തീയതി എ�ീ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ യ�ം

1938 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 30.03.2022 നകം ആരംഭി��ം നിലവിൽ തീർ�ാ�ാ��മായ ഫയ�കൾ
തീർ�ാ�ാൻ സർ�ാർ �ഖ�ാപി� ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ തീ�യ�ം
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ആരംഭി�േ�ാൾ വിവിധ വ��ക�െട ഡയറ�േറ�കളി�ം െസ�േ�റിയ�ിൽ
��ത വ��ക�െട െസ�േ�റിയ�് െസ��കളി�ം എ� ഫയ�കൾ
തീർ�ാ�ാ��ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ യ��ി�െട അവയിൽ എ� ഫയ�കൾ ഇതിനകം
തീർ�ാ�ിെയ�് വ��്, ഡയറ�േറ�കൾ, െസ�േ�റിയ�് തിരി�്
അറിയി�ാേമാ?

വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ വിധി� പിഴശി�

1939 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ നാളി�വെര എ�േപർ�് പിഴശി�
വിധി�ി��് എ� വിവരം വർഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ�ര�ിൽ പിഴശി� വിധി�വരിൽ എ�േപർ നാളി�വെര പിഴ അട�ി��്
എ�� വിവരം വർഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പിഴ അട�ാ�വ�െട കാര��ിൽ എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വർഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ഖജനാവിേല�് ലഭിേ�� ��ത പിഴ�ക യഥാസമയം
ഒ���തിൽ വീ� വ���വർെ�തിെര�ം, അത് ഈടാ��തിൽ വീ�
വ��� േമ�േദ�ാഗ�ർെ�തിെര�ം വ��് തല�ിൽ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിവരാവകാശ ക�ീഷൻ വ��തല നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��
എ� േക�കൾ ഉ�്; അതിൽ വ��തല നടപടികൾ സ�ീകരി�വ എ�,
സ�ീകരി�ാ�വ എ�; ഓേരാ�ിെ��ം വർഷം തിരി�� വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

േക� സർ�ാരിെ� സ�കാര�വൽ�രണ നടപടികൾ

1940 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െഫഡറലിസ�ിെ� അ�:സ��് �തേമൽ�ി�െകാ�് സിൽവർൈലൻ
ഉൾെ�െട�� സം�ാനെ� ��ധാന വികസന പ�തികൾ�് അംഗീകാരം
നൽകാതിരി�� േക� നിലപാട് തി��ണെമ�് �ഖ�മ�ി നീതി ആേയാഗ്
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നീതി ആേയാഗിെ� ��ാെക ഉ�യി� �ധാന ആവശ��ൾ എെ��ാമാണ്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം വിമാന�ാവളം സ�കാര� ക�നി�് ൈകമാ�ക�ം ഹി��ാൻ
ലാെ��് സം�ാന�ിന് നൽകിെ��� നിലപാട് സ�ീകരി�ക�ം െകാ�ിൻ
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റിൈഫനറി ഉൾെ��� ബി.പി.സി. എൽ. ഏത് വിേധന�ം
സ�കാര�വൽ�രി�െമ�് ശഠി�ക�ം െച�� തര�ി��, സം�ാന
വികസന�ിന് വിഘാതമാ�� നടപടികളിൽ നി�ം പി�ാറാൻ േക�
സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച���ത് �ട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സജീവെ� ��ംബ�ിന് സഹായം നൽ��തിന് നടപടി

1941 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 21.07.2022 ന് വടകര േപാലീസ് ക�ഡിയിൽ എ��ക�ം �ടർ�് േപാലീസ്
േ�ഷൻ പരിസര�് മരണെ��ക�ം െചയ് ത സജീവെ� �ായമായ അ��ം
��ംബാംഗ��ം ജീവി�ാൻ �യാസെ���ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ?

നീതി ആേയാഗ് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ തീ�മാന�ൾ

1942 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നീതി ആേയാഗിെ� ഏഴാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ േക�
സർ�ാർ നയ�ൾ െഫഡറലിസ�ിന് െവ�വിളിയാക�െത�ം കൺകറ�്
ലി�ിൽെ�� വിഷയ�ളിൽ സം�ാന��മായി �ടിയാേലാചനകൾ
അനിവാര�മാെണ�ം �ഖ�മ�ി ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡാന�ര�� സാ��ിക സാഹചര��ിൽ നി�് സം�ാനം ��ി
േനടാ�തിനാൽ േകരള�ിെ� വാ�ാപരിധി ഉയർ�ണെമ� ആവശ�ം നീതി
ആേയാഗിൽ ഉ�യി�ി�േ�ാ; അ� സംബ�ി�് േക� സർ�ാർ നിലപാട്
വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) പാർശ�വൽ�ത ജനവിഭാഗ�ിെ� ��ി��കൾ �റ��തിന് പരി�ിതിേലാല
േമഖല സംബ�ി� ��ീംേകാടതി വിധിെ�തിെര നിയമ പരിഹാരം
ഉ�ാകണെമ� സം�ാന�ിെ� ആവർ�ി�� ആവശ��േളാട് േക�
സർ�ാരിെ� �തികരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� അടി�ാനസൗകര� േമഖല�െട നവീകരണ�ിന് അനിവാര��ം
പരി�ിതി സൗ�ദ ഗതാഗത മാർഗ�മായ സിൽവർൈലനിന് അ�മതി
ലഭ�മാ�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ?

സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ��വർ�� ആ��ല��ൾ

1943 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ാ� സ�ദായ�ളിെല സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ��വർ��
സംവരണ ആ��ല��ൾ എെ�ാെ�െയ�ം അതി�� മാനദ��ൾ
എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?
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ഇ. ഡ��.എസ്. വിഭാഗ�ിന് സംവരണം ഏർെ����തി�� ച��ളിൽ േഭദഗതി

1944 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇ.ഡ��.എസ്. വിഭാഗ�ിന് സംവരണം ഏർെ����തിനായി േഭദഗതി െച�
ച��ളിൽ ��തൽ േഭദഗതികൾ അനിവാര�മാേണാ; എ�ിൽ ��ത ച�
േഭദഗതികൾ �ർ�ിയായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�മായി ബ�െ�� ഫയലിെ� ന�ർ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ച� േഭദഗതികൾ �ർ�ിയാ�ി വി�ാപനം �റെ��വി�ി�െ��ിൽ
ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

തമിഴ് ഭാഷ ന�നപ���െട ഉ�മനം

1945 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തമിഴ് ഭാഷ ന�നപ���െട ���െള�റി�് പഠി�ാൻ നിയമി� ന�വ�ം
േഗാപാല��ൻ ക�ീഷെ� റിേ�ാർ�് നട�ിലാ�ാൻ എെ�ാെ�
കർ�പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ വിേശഷാൽ ച� �പീകരണം

1946 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ, േ�മനിധികൾ, േബാർ�കൾ,
സഹകരണ �ാപന�ൾ എ�ിവയിൽ നാളി�വെര വിേശഷാൽ ച�ം/നിയമന
ച�ം �പീകരി�ി�ി�ാ� �ാപന�ൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേശഷാൽ ച�ം/നിയമന ച�ം ത�ാറാ�ിയി�ം ആയതിെല വ�വ�കൾ
�കാരം പി .എസ് .സി. �േഖന നിയമനം നട�ാ� �ാപന�ൾ ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേശഷാൽ ച�ം/നിയമന ച�ം �പീകരി�ി�ി�ാ� �ാപന�ളിൽ ആയത്
അടിയ�രമായി �പീകരി�് പി .എസ് .സി. �േഖന നിയമനം നട��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

മ�ിമാർ�് ഓൺൈലനായി നൽ�� പരാതികൾ സംബ�ി� �ടർനടപടി

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

(എ) െപാ�ജന�ൾ�് പരാതികൾ മ�ിമാർ�് ഓൺൈലനായി നൽ��തി�ം
അതിൽ �ടർനടപടി ഉറ�വ���തി�ം അത് സംബ�ി� വിവരം അവെര
അറിയി��തി�ം ഓേരാ വ��ി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ര�ിൽ ഓേരാ മ�ിമാർ�ം നാളി�വെര ലഭി� പരാതിക�െട എ��ം
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അതിൽ പരിഹരി�െ��വ എ� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ��തൽ കാര��മമാ��തിന് നടപടി

1948 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� ഡയറ�േറ�കളിലാണ് ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം
നിലവിൽ ലഭ�മായി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ലഭ�മായി�� ഡയറ�േറ�കളിൽ നി�ം ഇ-ഓഫീസ്
വഴി ഇ-ഫയ�കൾ േനരി�് െസ�േ�റിയ�ിേല�് അയ�ാൻ �ട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ��തൽ കാര��മമാ��തി�ം ജന�ൾ�്
ഫയലിെ� നിലവിെല അവ� അറി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ഓേരാ മ�ല�ി�ം ഒ� സ് കിൽ േകാ�് ആരംഭി�ാൻ പ�തി

1949 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�, സം�ാനെ� ഓേരാ
നിേയാജകമ�ല�ി�ം െക-ഡി�മായി സഹകരി�് ഒ� വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ിൽ സ് കിൽ േകാ�് ആരംഭി�� പ�തി�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ിെല�ം വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപനെ� െതരെ����തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി

1950 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ റീ- ബിൽഡ് േകരള�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ��
പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

കാലാവ� വ�തിയാനം

1951 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� കാലാവ� വ�തിയാനം സംബ�ി�് ഗൗരവമായ പഠന�ൾ
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ണമി�ാ� വികസന രീതിക�ം നിർമാണ �വർ�ന��ം
സം�ാന�ിെ� പരി�ിതി�് ആഘാതം ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ പരി�ിതി �ർബല �േദശ�ളിൽ ��ത രീതിയി�� വികസന
�വർ�ന�ൾ നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2018 -െല മഹാ�ളയ�ിെ��ം �ടർ�് എ�ാ വർഷ�ളി�ം ഉ�ാ��
അതിതീ�മഴ�െട�ം പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാന�ിെ� �വിനിേയാഗ
നിയ�ണ�ി�ം പരി�ിതി സംര�ണ�ി�മായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം

1952 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം നട�ിലാ�ാ�ം നിരീ�ി��തി�മായി ജി�ാതല
ക�ി�ികെള നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ജി�ാതല ക�ി�ികൾ നിലവിൽ വ�ത് എേ�ാഴാെണ�ം
ആെരാെ�യാണ് ഇതിൽ അംഗ�െള�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ി�ിക�െട �മതലകൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ക�ി�ികൾ ഇ�വെര എ� േയാഗ�ൾ േചർ�ി�െ��ം ��ത
േയാഗ�ളിൽ എ�� തീ�മാന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം അവസാനമായി
േയാഗം േചർ�ത് എേ�ാഴാെണ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ജി�ാ ക�ി�ികൾ വിളി�േചർ�ാൻ ൈവ��െവ�ിൽ അ��ലം ജി�കളിൽ
ഉടെല��� ���ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ഈ ���ൾ
പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

സി.ആ൪.ഇസഡ്. നിയമ�ിൽ ഇളവ്

1953 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� പരി�ിതി മ�ാലയം �റ�ിറ�ിയ 2011-െല സി.ആ൪.ഇസഡ്.
നിയമ�ിൽ ഇള�കൾ എെ��ി�ം ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �മിശാ�പരമായ �േത�കത കണ�ിെല��് കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല
വലിയപറ�് ദ�ീപിന് ഈ നിയമ�ിൽ ഇളവ് നൽകി ഉ�രവാകാൻ നടപടികൾ
ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന പ�തി

1954 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
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�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2019 ജ�വരിയിൽ േക� സർ�ാർ ഇറ�ിയ തീരേദശ നിയ�ണ േമഖല
വി�ാപനമ�സരി�� തീരേദശ പരിപാലന പ�തി എ�ാണ് ത�ാറാ 
േ��ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ത�ാറാ��തിൽ കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) നഗര സ�ഭാവ�� പ�ായ�കെള ��തൽ ഇള�ക�� േമഖല ര�ിേല�്
മാ�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ േക�
സർ�ാർ ഇ�സംബ�ി� തീ�മാനം അറിയി�ി� േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തീരേദശ പരിപാലന പ�തി ത�ാറാ��ത് സംബ�ി�് ഹരിത    
ൈ�ബ�ണലിൽ നി�് എെ��ി�ം നിർേദശം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

സി.ആ൪.ഇസഡ്. �ിയറൻസിനാ�� അേപ�കൾ

1955 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സി.ആ൪.ഇസഡ്. �ിയറൻസിനായി തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�് ��ാെക
ആല�ഴ ജി�യിൽ എ� അേപ�കൾ നിലവി��് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2022 ജ�വരി �തൽ സി.ആ൪.ഇസഡ്. �ിയറൻസിനായി ന�ിയ എ�
അേപ�കളിൽ തീർ�് കൽ�ിെ��് വ��മാ�േമാ?

േകരള േകാ�ൽ േസാൺ മാേനജ്െമ�് അേതാറി�ി�െട �വർ�നം

1956 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േകാ�ൽ േസാൺ മാേനജ്െമ�് അേതാറി�ി�െട �വർ�നം
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ പരിപാലന ച��ളിൽ നിർമാണ ���ിക�െട അ�മതി�ായി
തേ�ശഭരണ �ാപന��െട �പാർശേയാെട ലഭി�� അേപ�യിൻേമൽ
സമയബ�ിതമായി തീർ�്  കൽ�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടി�മ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ ലഭി�� അേപ�കൾ പരിേശാധി�് തീർ�ാ��തിന്
അേതാറി�ി നിലവിൽ എ��� കാലപരിധി എ�യാണ്; നിലവിൽ ഇ�ര�ിൽ
എ� ഫയ�കൾ അേതാറി�ിയിൽ തീർ�്  കൽ�ി�ാൻ ഉ�്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിൽ േകരള േകാ�ൽ േസാൺ മാേനജ്െമ�് അേതാറി�ിയിൽ േജാലി
േനാ�� ഉേദ�ാഗ��െട ത�ിക, േപര്, െമാൈബൽ ന�ർ, അവർ ൈകകാര�ം
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െച�� ജി� തിരി�� വിഷയം എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സമയബ�ിതമായി ഫയ�കൾ തീർ�ാ��തിന് േകരള േകാ�ൽ േസാൺ
മാേനജ്െമ�് അേതാറി�ിയിൽ േസവനാവകാശ നിയമം �ാബല��ിലാ�ി
ഫയൽ അദാല�കൾ നട�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യിൽ മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ് വഴി നട�ാ�� പ�തികൾ

1957 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിൽ മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ് വഴി നട�ാ��
പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് പ�തിക�െട േപ�ം വിശദാംശ��ം സഹിതം
വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-േവ�് സം�രണ�ിന് സംവിധാനം

1958 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-േവ�് സം�രണ�ി�� സംവിധാനം ലഭ�മാേണാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� ഇ-േവ�് ഉ�ാ�� എ� സർേവ
നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ ��കളിൽ ക����ക�ം മ�ം േകടായാൽ �ളിൽ തെ� അവ
��ിവ��ത് ��ിക�െട ആേരാഗ�െ� ബാധി�െമ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എ.എസ്. വ��തല പരീ�

1959 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്. െ�ഷ�ൽ �ൾസ് െസ�ൻ 15(എ)(ii) �കാരം െ�ാേബഷൻ
��ികരമായി �ർ�ിയാേ��തിന് �ിമിനൽ �ഡീഷ�ൽ െട�് ഇൻ�ഡിംഗ്
ഇ��ൻ പീനൽ േകാഡ് ആൻഡ് �ിമിനൽ േ�ാസീഡ�റൽ േകാഡ് എ� പരീ�
പാ�ാേക��േ�ാ; ഇ��ൻ ശി�ാനിയമം, �ിമിനൽ നടപടി നിയമ സംഹിത
എ�ിവ �ടാെത ഏെതാെ� വിഷയ�ളാണ് ഈ പരീ�യിൽ
ഉൾെ���ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പരീ� എ�് നട�ാനാണ് പി.എസ്.സി. ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ണിേവ�ി�ികളിെല എൽ.ജി.എസ്. നിയമനം

1960 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) �ണിേവ�ി�ികളിെല എൽ.ജി.എസ്. നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.
വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഈ ത�ികകളിേല�് നിയമനം
നട��തി�� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

പി.എസ് .സി. നട�� എൽ.ഡി.വി. പരീ�

1961 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�കാര�വാഹന�ൾ നിരവധി വർഷ�ളായി �ലി�് ഓടി�� ൈ�വർമാർ�്
�ൻപരിചയം െതളിയി��തിന് പരിമിതികൾ ഉ�തിനാൽ പി.എസ് .സി.
നട�� എൽ.ഡി.വി. പരീ��്, ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസ് േനടി ��വർഷം
കഴി�വർ�് �ൻപരിചയ സർ�ിഫി��് �ടാെത അേപ�ി��തിന് അ�മതി
നൽ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമനം

1962 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം നാളി�വെര പി.എസ്.സി. �േഖന
എ� േപർ�ാണ് നിയമനം നൽകിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� േപർ�ാണ് നിയമന �പാർശ നൽകിയെത�് വ��് അടി�ാന�ിൽ
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ എ� ഒഴി�കളാണ് വിവിധ വ��കൾ, െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ,
�ണിേവ�ി�ികൾ എ�ിവ എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ാ��െത�് ത�ിക
തിരി�് കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി. പരീ�കൾ നട��തിനായി നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�െള
സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഡി�ർ ക�ട ത�ികയിെല നിയമനം

1963 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 1989 ജ�വരി 24-െല േകരള ഗസ�ിൽ േകരള പി.എസ്.സി. വി�ാപന�കാരം
േകരള ഓഡി�് വ��ിെല 5 ഒഴി�കളിേല�� ഓഡി�ർ ക�ട േനായിങ്
ത�ികയിേല�് എ�േപർ�് നിയമനം നൽകി; നിയമനം ലഭി�വ�െട
േപ�വിവര��ം ��ത ഉേദ�ാഗ�ർ നിലവിൽ ഏത് ത�ികയിലാണ് േജാലി
െച��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വി�ാപന�കാരം നിയമനം ലഭി�വർ�് �ാന�യ�ം
ലഭി���ല��ായ ഒഴി�കൾ യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് 
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െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 25.03.2010-െല ജി.ഒ.(പി)നം.197/10/ഫിൻ ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവിൽ ഓഡി�ർ
ക�ട ത�ിക�െട േയാഗ�തക�ം �ാന�യ�ം സംബ�ി�ം വ��മായി
പറ�ി�ം ��ത ത�ിക തെ� ഇ�ാതാ�ിയത് ഏത് ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിൽ ഓഡി�ർ ക�ട ത�ിക റ�ാ�ിെ�ാ�� ഉ�ര�ക�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ക�ട ഭാഷാ ന�നപ��ൾ�് അർഹതെ�� ��ത ത�ികയിെല
ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�്  െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ഇ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ എ� ഓഡി�ർ ത�ികയാ��ത്; എ� ഓഡി�ർ
ക�ട ത�ികയാണ് അ�വദി�ി��ത്; നിലവിൽ എ�േപർ ��ത ത�ികയിൽ
േജാലിെച��; എ� ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�്  െച�ി��്;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പി.എസ്.സി. ഓൺൈലൻ പരീ�ാ േക��ൾ

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

(എ) പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷന് കീഴിൽ എ� ഓൺൈലൻ പരീ�ാ േക��ൾ
�വർ�ി��െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓൺൈലൻ പരീ�ാ േക��ൾ അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി �െട വിവിധ പരീ�കൾ�് ��തൽ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ
അേപ�ി�� മല�റം ജി�യിൽ ��ത പരീ�ാ േക��ൾ ഇ�ാ�ത്
�ല�� �യാസ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ മല�റം ജി�യിൽ ഓൺൈലൻ പരീ�ാ േക�ം ആരംഭി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല എൽ.പി.എസ്.ടി/�.പി.എസ്.ടി ഒഴി�കൾ

1965 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ എൽ.പി.എസ്.ടി ത�ികയിെല എ� ഒഴി�കളാണ്
പി.എസ് .സി. �് റിേ�ാർ�് െച�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിൽ എ� ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി. നിയമന ശിപാർശ നൽകിെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജി�യിൽ �.പി.എസ്.ടി. ത�ികയിെല എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.
�് റിേ�ാർ�് െച�െത�് അറിയി�േമാ?

�നിയർ പബ്ളിക് െഹൽ�് േന�് റാ�് ലി�്
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1966 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �നിയർ പബ്ളിക് െഹൽ�് േന�മാ�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് ഏെത�ാം
ജി�കളിൽ നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ ; എ�ിൽ ഓേരാ ജി�യി�ം
ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വെരയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ��ത ലി�ിൽ നി�ം എ� േപർ�് നിയമനം
ലഭി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ൈ�വർ ത�ിക�െട റാ�് ലി�്

1967 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ എൈ�സ് വ��ിൽ ൈ�വർ ത�ിക�െട റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� കാലാവധി എ�വെരയാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

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

(സി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി തീ��തിന് ��് എ� േപർ�് അൈഡ�സ്
െമേ�ാ നൽകാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി നൽകിയ നിയമന ശിപാർശകൾ

1968 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി. വഴി നൽകിയ
നിയമന ശിപാർശക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഈ കാലയളവിൽ എ� റാ�്
ലി�കൾ �സി�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓൺെെലൻ പരീ�ാസൗകര�ം വി�ലെ����തിനായി പി.എസ്.സി.
സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഫാർമസി�് റാ�് പ�ിക

1969 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിൽ ഫാർമസി�് റാ�് പ�ിക നിലവി�േ�ാ; ��ത പ�ികയിൽ
നി�ം നാളി�വെര എ� നിയമന�ൾ നട�ിയി��്; ��ത ത�ികയിെല
ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�്  െച� പരമാവധി നിയമനം നട�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യിെല ഫാർമസി�് ത�ികയിൽ 18 ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�ം
നിലവിെല റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നാളി�വെര ആ� നിയമന�ൾ മാ�മാണ്
നട�ിയി��െത� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(സി) ��ത റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ�� 16 േപർ�ം നിയമനം നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േതർഡ് േ�ഡ് �ാ�്മാൻ ത�ിക

1970 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േതർഡ് േ�ഡ് �ാ�്മാൻ, ഓവർസിയർ, േ�സർ ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി
നിയമന�ിന് ഐ.ടി.ഐ. (എൻ.സി.വി.ടി.) െക.ജി.സി.ഇ., വി.എ�്.എസ്.ഇ.
േയാഗ�ത��വെര മാ�ം പരിഗണി�� കാര�ം സർ�ാറിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ?

ലാ�് േ�ഡ് ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ

1971 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ലാ�് േ�ഡ് സർവ�്, േലാവർ  ഡിവിഷൻ �ർ�് എ�ീ ത�ികകളിൽ 2022
മാർ�് �തൽ 2025 മാർ�് വെര�� കാലയളവിൽ വിവിധ വ��കളിൽ
വിരമി�ൽ �ലം ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ േമൽ�റ� ത�ികകളിൽ ��ത കാലയളവിൽ എ� ഒഴി�കൾ വീതം
ഉ�ാ�െമ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ േശഖരി� ഒഴി�ക�െട എ�ം അടി�ാനെ���ിയാേണാ േകരള
പി.എസ്.സി. ��ത ത�ികകളിെല 2022-െല റാ�് ലി�് തയാറാ�ിയത്;
വിശദമാ�േമാ?

പ�ാം �ാസ് വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത അടി�ാനമാ�ി�� റാ�് ലി�കൾ

1972 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ാം �ാസ് വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത അടി�ാനമാ�ി�� വിവിധ റാ�്
ലി�കൾ ഒ� െപാ�പരീ��െട അടി�ാന�ിൽ ത�ാറാ��തിനാൽ മി�
ലി�കളി�ം ഒേര ആ�കൾ തെ� ഉൾെ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) റാ�് ലി�കളിൽ ഉൾെ�ാ�ി�� ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട എ�ം
ആ�പാതികമായി വർ�ി�ി�ിെ��ിൽ േമൽ�റ� എ�ാ റാ�് ലി�ക�ം
കാലാവധി�് ��് തെ� റ�ാ�െമ�തിനാൽ അർഹതെ�� നിരവധി േപർ�്
അവസരം ലഭി�ാതിരി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ ��ത റാ�് ലി�ിൽ ��തൽ
ഉേദ�ാഗാർ�ികെള ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

എൽ.ഡി. ൈട�ി�് റാ�് പ�ികയിൽ നി�� നിയമന�ൾ

1973 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) 2020 നവംബറിൽ പി.എസ്.സി. �സി�ീകരി� എൽ.ഡി. ൈട�ി�് (വിവിധം)
(കാ�ഗറി ന�ർ 280/2018) റാ�് പ�ികയിൽ നി�ം വിവിധ ജി�കളിൽ ഇ�വെര
എ� നിയമന�ൾ നട�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െമാ�ം ജി�കളി�ം വിവിധ വ��കളിലായി ��ത
ത�ികയിൽ എ�പേതാളം ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�െ�ടാെത
കിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വളെര �റ� നിയമനം മാ�ം നട�� എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികയിൽ
വിവിധ വ��കളിൽ ഒഴി�കൾ തട�വ��ത് എ�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാല�ാട് ജി�യിൽ വിവിധ വ��കളിലായി ൈട�ി�് ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ
(ജലേസചന വ��്-5, വനിതാ ശി� വികസന വ��്-3, �ാമവികസന/
തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വ��്-3, ജി.എസ്.ടി. വ��്-2)
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�െ�ടാെത കിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േമൽ ഒഴി�കൾ നിലവിൽ വ�് മാസ�ളായി�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് 
െച�ാ�തിന് കാരണെമ�ാണ് ; അവ എ��ം െപെ��് പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാർ�് െച�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ക�ർ ജി�യിെല ലി�് ഓ�േറ�ർ റാ�് ലി�്

1974 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�യിൽ ലി�് ഓ�േറ�ർ റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ത് എ�ാെണ�ം ഇതിൽ എ� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ
ഉൾെ��ി�െ��ം അറിയി�േമാ; നാളി�വെര ��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�ം
എ� നിയമനം നട�ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം നട�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) റാ�് േഹാൾേഡ�് അേസാസിേയഷൻ നൽകിയ േകസിെ� അടി�ാന�ിൽ
അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണൽ നിർേ�ശ�കാരം ക�ർ ജി�യിെല ഡി.എം.ഒ.
ഓഫീസിൽ നാല് ലി�് ഓ�േറ�ർ ത�ികൾ ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
ത�ികകളിേല�് അടിയ�രമായി നിയമനം നട�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

1975 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി.എ�്.എസ്.എസ്. വാഴ�ാട് എ�്.എസ്.എസ്.ടി. മലയാളം അ��ാപകനായി
േജാലിെച� വരെവ മരണമട� ��ി �സ ഇ. എ�വ�െട മകൾ ഷാസിയ
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ബി.െക.�െട ആ�ിത നിയമന നടപടിയിൽ കാലതാമസം വ�ി�േ�ാ; ടിയാ�െട
നിയമന നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ി�് നിലവിൽ ഏത് വ��ിലാണ് നിയമനം നൽകാ�േ�ശി��ത്;
��ത നിയമനം എേ�ാൾ നൽകാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കരാർ ജീവന�ാ�െട േവതനം

1976 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സർ�ാരിെ� കീഴിൽ േജാലി െച�വ�� കരാർ ജീവന�ാ�െട മിനിമം
േവതനം നി�യി�ിരി��ത് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരാ ർ ജീവന�ാർ�് നിലവിൽ വാർഷിക ഇൻ�ിെമ�് നൽ��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാർഷിക ഇൻ�ിെമ�് �ൻകാല�ളിൽ നൽകിയി�െ��ിൽ ഏത് വർഷം വെര
ഇൻ�ിെമ�് നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി.ഒ.(പി) നം. 27/2021/ഫിൻ തീയതി 10.02.2021 �കാരം സം�ാന സർ�ാർ
ജീവന�ാ�െട ശ�ളം ���ി നി�യി�തിേനാെടാ�ം കരാർ ജീവന�ാ�െട
ശ�ളം ���ി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ���ിയ നിര�് എ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സർ�ാർ ഓഫീസിൽ േജാലി െച�� കരാർ ജീവന�ാ�െട േജാലി സമയം
സംബ�ി�് ഉ�രവ് ഉെ��ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിൽ എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

1977 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിൽ എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��ിൽ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.ടി. ക�നികെള ആകർഷി��തിന് നടപടി

1978 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി. േമഖലയിൽ �ധാനെ�� എ� ആേഗാള ക�നികൾ
നിലവിൽ �വർ�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തൽ ഐ.ടി. ക�നികെള േകരള�ിേല�് െകാ�വരാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ?

െക. േഫാൺ പ�തി
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1979 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�പത് ല�ം പാവെ��വർ�് സൗജന� ഇ�ർെന�് കണ�ൻ
നൽ�ക എ� െക. േഫാൺ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല��ം എേ��്
�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

��്സ്-ജനേസവന േക��ൾ

1980 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2000-01 കാലയളവിൽ ഐ.�ി. വ��ിെ� കീഴിൽ എ�ാ
ജി�കളി�ം ആരംഭി� ��്സ്-ജനേസവന േക��ളിൽ ഇേ�ാൾ എെ��ാം
േസവന�ളാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശരാശരി എ� ഉപേഭാ�ാ�ളാണ് ഇേ�ാൾ ഈ േക��ൾ
�േയാജനെ����െത�ം ഓേരാ േക��ളി�ം എ� ജീവന�ാർ
വീതമാ��െത�ം ജി� അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി എെ��ി�ം േസവന�ൾ ഈ േക��ളിൽ ഉൾെ���ാൻ
ആേലാചന�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അ�വി�ര മ�ല�ിെല അ�യ േക��ൾ

1981 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ിൽ �വർ�ി�� അ�യ േക��ൾ, അവ
�ിതി െച�� �ലം എ�ിവ പ�ായ�് തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ �തിയതായി അ�യ േക��ൾ ആരംഭി��തിന്
െ�ാേ�ാസ�കൾ നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് സംബ�ി� വിവര�ൾ
നൽകാേമാ?

അ�യ േക��ളിേല�് സംരംഭകെര െതരെ����തിന് നടപടി

1982 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ം നഗരസഭയിെല മണാേ�രി ഉൾെ�െട�� �േദശ�ളിൽ
ആരംഭി�ാനിരി�� അ�യ േക��ളിേല�് സംരംഭകെര
െതരെ����തിന് എ�� പരീ� കഴി�് മാസ�ളാെയ�ി�ം അഭി�ഖം
നട��തിെല കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത അഭി�ഖം അടിയ�രമായി നട��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?
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അ�യ േക��ളിെല ഫീസ്

1983 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ�യ െസ��കളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� അവശ�
േസവന�ൾ�് സർ�ാർ നി�യി�ി�� ഫീസ് ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േഫാേ�ാ�ാ�്, �ി�ിംഗ്, �ാനിംഗ് ഉൾെ�െട�� േസവന�ൾ�ം അടി�ാന
ഫീസ് നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� ജനേസവന േക��ൾ, ഇ�ർെന�് കേഫ �തലായ �ാപന�ളിൽ
േഫാേ�ാ�ാ�്, �ി�ിംഗ്, �ാനിംഗ് ഉൾെ�െട�� േസവന�ൾ�് സർ�ാർ
ഫീസ് നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

അ�യേക��ൾ വഴി ആധാർ

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

(എ) അ�യ േക��ൾ വഴി ആധാർ എ���തി�ളള സൗകര�ം ഇേ�ാ�ം
നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കിട� േരാഗിക�െട താമസ�ല�് േപായി ആധാർ എ�� െകാ��� നടപടി
ഇേ�ാൾ നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പല അ�യ േക���ം ഈ േസവന�ിന് ത�ാറാകാ�ത് കാരണം ���ം
കിട� േരാഗിക�മായ പലർ�ം ആധാർ എ��വാൻ സാധി�ി�ി�ാെയ� കാര�ം
പരിഗണി�് ഈ േസവനം �ടർ�ം ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ്�ിം�ർ കരാർ അേന�ഷണം

1985 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സ്�ിം�ർ കരാർ സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയ മാധവൻ ന��ാർ ക�ി�ി
റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ്�ിം�ർ കരാർ സംബ�ി�് �ടർ�് അേന�ഷണം നട�ിയ െക.ശശിധരൻ
നായർ അ���നായ ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

സി-ഡി�ിെല ജീവന�ാ�െട താ�ാലിക െ�ാേമാഷൻ

1986 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സി-ഡി�ിൽ സി.എസ്.ഐ.ആർ./�.ജി.സി. െ�യിലിൽ ശ�ളം പ�� അ�്
ജീവന�ാർ�് സർ�ാരിെ� അ�മതിയി�ാെത െ�ാേമാഷൻ നൽകിയതായ
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ര�ിൽ ച� വി��മായി
െ�ാേമാഷൻ അ�വദി�് നൽകിയത് വ��തല പരിേശാധന�്
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വിേധയമാ�ക�ം ���ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ക�ം
െച�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാരിെ� പരിഗണയിൽ ഇരി�� വിഷയ�ിൽ തീ�മാനെമ��്
നട�ിലാ�വാൻ സി-ഡി�് രജി�ാറിേനാ ഡയറ�ർേ�ാ ച��കാരം അധികാരം
അ�വദി�് നൽകിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അ�് ജീവന�ാർ�് നിലവിെല സി.എസ്.ഐ.ആർ. നിബ�കൾ �കാരം
െ�ാേമാഷൻ നൽ�വാൻ കഴിയി�ാെയ� ഇവാല�േവഷൻ ക�ി�ി�െട മിനി�്സ്
നിലനിൽെ� ഇവർ�് താ�ാലികമായി െ�ാേമാഷൻ അ�വദി�് നൽകിയത്
ഏ� സർവീസ് ച���െട അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ സർവീസ് ച��കാരേമാ സി-ഡി�ിെല സർവീസ് ച��കാരേമാ
ജീവന�ാർ�് താ�ാലികമായി െ�ാേമാഷ�ം അ�ബ� സാ��ിക
ആ��ല���ം അ�വദി�് നൽ�വാൻ സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സി-ഡി�ിെല സി.എസ്.ഐ.ആർ./�.ജി.സി. െ�യിലിൽ ശ�ളം പ��
ജീവന�ാർ�് ആർജിത അവധി�െട വാർഷിക സറ�ർ അ�വദി�്
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ സി-ഡി�് സർവീസ് �ൾസിൽ അ�ാര�ം
ഉൾെ���ിയി�േ�ാെയ�ം എ�് �തലാണ് ഇത് ഉ�രവായി �ാബല��ിൽ
വെ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

��തായി ഐ.ടി. പാർ�കൾ

1987 �ീ സജി െചറിയാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം ആണ് ��തായി ഐ.ടി. പാർ�കൾ
ആരംഭി�വാൻ പരിഗണനയി��ത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ; ഇതിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച��ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ലം ലഭ�മാ�ിയാൽ ഐ.ടി. പാർ�്
ആരംഭി��ത് പരിഗണി�േമാ?

ഡിജി�ൽ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ

1988 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴിൽരഹിതരായ അഭ��വിദ�ർ�് ഐ.ടി. േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
നൽ��തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആേഗാള ഡിജി�ൽ േമഖലയിെല ഘടനാപരമായ മാ��ൾ���തമായി
എെ�ാെ� �തിയ പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��ത്;

(സി) ��ത േമഖലയിെല �തിയ മാ��ൾ���തമായി ആവി�രി�ിരി��
പ�തി �കാരം അഭ��വിദ�രായ എ� െതാഴിൽ അേന�ഷകർ�് േജാലി
നൽകാൻ കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്; വ��മാ�േമാ?
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െക-േഫാണിന് ഇ�ർെന�് സർവീസ് െ�ാൈവഡർ ൈലസൻസ്

1989 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക-േഫാണിന് ഇ�ർെന�് സർവീസ് െ�ാൈവഡർ ൈലസൻസ് ലഭി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ��ർ മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ കണ�ൻ നൽ��തി�� നടപടിക�െട
നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�േമാ; നിലവിൽ എ� �ാപന�ൾ�ാണ്
കണ�ൻ നൽകിയത്;

(സി) എം.എൽ.എ. ഓഫീ�കൾ�് െക-േഫാൺ കണ�ൻ നൽ�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇ��ിൽ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സി-ഡി�ിെല ജീവന�ാെര ത�ികകൾ ��ി�് െറ�ലൈറസ് െച� നടപടി

1990 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സി-ഡി�ിൽ 10 വർഷ�ിലധികമായി േജാലി െച�് വ�ി�� 114 ജീവന�ാെര
ത�ികകൾ ��ി�് െറ�ലൈറസ് െച��ത് സംബ�ി�് 03.02.2021-െല
മ�ിസഭാ േയാഗ�ിൽ വ� ഐ.ടി/സി.1/136/2019/ ഐ.ടി.ഡി. ഫയലിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

1991 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാർവ�ികമായി ഇ�ർെന�് ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് േവ�ി��
െക-േഫാൺ പ�തി�െട േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �േരാഗതി
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം �ല�ളി�ം �ാപന�ളി�മാണ് െക-േഫാൺ
പ�തി നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക-േഫാൺ പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ എ� ഇ�ർെന�്
കണ�ൻ ലഭ�മാ�ിയി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ ഇനി ഏെത�ാം �ല�ളി�ം �ാപന�ളി�മാണ്
െക-േഫാൺ പ�തി നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത മ�ല�ിൽ ആദിവാസി േമഖലയട�ം ��തൽ �േദശ�ളിൽ െക-
േഫാൺ പ�തി നട�ിലാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

വി��ഭട�ാ�െട നിയമനം

1992 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� വി��ഭട�ാർ�് മാ�മായി ഏെത�ാം വ��കളിൽ എ� വീതം
ത�ികകൾ നീ�ി വ�ി��്; വ��് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ�കാരം നീ�ി വ�ി�� ത�ികകളിൽ 2016 �തൽ 2022 �ൺ 30 വെര
ഏെതാെ� ത�ികകളിൽ എ� വി��ഭട�ാർ�് നിയമനം നൽകിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിൽ നിയമന�മായി ബ�െ��് വി�� ഭട�ാർ�്
ഏെത�ാം തര�ി�� �ൻഗണന�ം �േത�ക പരിഗണന�ം നൽകി വ���്;
വ��മാ�േമാ?

സ�ാത�� സമരേസനാനികൾ�് നൽ�� ആ��ല��ൾ

1993 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ സ�ാത�� സമരേസനാനികളായി �ഖ�ാപി�് താ�പ�ം ന�ി
സം�ാന�് എ� േപെര ആദരി�ി��്; അവ�െട േപര് വിവര�ൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ സ�ാത�� സമരേസനാനികളായി �ഖ�ാപി�് െപൻഷൻ
ന�ിയി��വർ എ� േപർ ഉ�്; ജി� തിരി�� വിവരം നൽകാേമാ;

(സി) േക�-സം�ാന സർ�ാ�കൾ �ഖ�ാപി�് ആദരി� ��ത സ�ാത��
സമരേസനാനികൾ�് നൽ�� ആ��ല��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

േകരള �നർനിർമാണ പ�തി�െട �േരാഗതി

1994 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. എ. രാജ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ �ര�ബാധിതർ�് ��െ��ാ�ം ഏെറ െമ�െ�� ജീവിത
നിലവാരം ഉറ�വ��കെയ� ല��േ�ാെട നട�� േകരള �നർനിർമാണ
പ�തി�െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ഘടക പ�തികൾ�ായി ആെക എ� �ക�െട പ�തി�ാണ്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��ത്;

(സി) ജലവിഭവ മാേനജ്െമ�് ശാ�ീയമാ�ിെ�ാ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട മാ�ർ�ാൻ �ര� െവ�വിളികൾ അതിജീവി�� തര�ിൽ
�പക�ന െച�െകാ�ം ഭാവി �ര� സാധ�തകൾ ഒഴിവാ��തിന് പ�തിയിൽ
�ൻ��ം നൽ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

��തിേ�ാഭ�ിൽ തകർ� വീട് നി൪മി�ാ൯ സഹായം

1995 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-ൽ ��തിേ�ാഭ�ിൽ വീട് �ർണമാ�ം തകർ�് വാസേയാഗ�മ�ാനായി
തീർ� വീടി�ാതായ ����രം താ��് അളഗ�നഗർ പ�ായ�് വ�ണാ�
േദശ�് ന�വിൽ വീ�ിൽ �ീമതി വി.എൻ. രാധ�് വീട് നിർ�ി��തിനായി
ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���കേയാ 2018, 2019 വർഷ�ളിെല �ളയ-
��തിേ�ാഭ�ളിൽ വീട് �ർ�മാ�ം നശി�് േപായവർ�� ന�പരിഹാര
�കയായ 4 ല�ം �പ അ�വദി�് നൽ��തിേനാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

കവള�ാറയിെല പ�ികവർഗ ��ംബ��െട �നരധിവാസം

1996 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കവള�ാറയിെല പ�ികവർഗ ��ംബ�ൾ�ായി േപാ�്ക�് ടൗൺ
ഓഡിേ�ാറിയ�ിൽ �രിതാശ�ാസ ക�ാ�് നട�ിയ വകയിൽ വിവിധ സർ�ാർ
വ��കൾ �ഖാ�രം 2019 �തൽ നാളി�വെര െചലവഴി� �ക ഇനം തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കവള�ാറയിെല പ�ികവർഗ ��ംബ�ൾ�് സർ�ാരിെ� �നരധിവാസ
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി �മി�ം വീ�ം ലഭ�മാ��തിന് അ�വദി� പണം
ൈക��ി ഒ� വർഷമായി�ം ഇവ�െട ഭവന നിർമാണം �ർ�ീകരി�ാ�
വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; പ�ികവർഗ വിഭാഗ��െട ഭവനനിർമാണം
ഏെത�ി�ം സംഘ�െളേയാ ഏജൻസികെളേയാ ഏൽ�ി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ; ��വൻ പ�ികവർഗ ��ംബ��െട�ം വീട് നിർമാണം ഉടൻ
�ർ�ീകരി�് ൈകമാറാൻ നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േപാ�്ക�് പ�ായ�ിെല ചാലിയാർ �ഴ�് ��െക ഇ��ക�ി കടവിൽ 2019
�ളയ�ിൽ പാലം തകർ�് ഒ�െ��് കഴി�� ഇ��ക�ി, വാണിയ�ഴ, തിരി�
െപാ�ി, ��ള�ാറ ആദിവാസി േകാളനികളിേല�് പാലം നിർമി�ാൻ നടപടി
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി

1997 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീ ബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി എ� േകാടി
�പ�െട പ�തികളാണ് നാളി�വെര അംഗീകരി�ി��െത� വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റീ ബിൽഡ് േകരള �േഖന �തിയ പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

േകാഴി  േ�ാട് അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം

1998 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
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�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ി െ� വികസന�ിനാവശ�മായ
�ലം ൈകമാറണെമ�്  േക� സർ�ാരിൽ നി�ം നിർേദശം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിമാന�ാവള�ിൽ വലിയ വിമാന�ൾ ഇറ���മായി ബ�െ��്
റൺേവ�െട നീളം ���തിന് എ� ഏ�ർ �ലമാണ് ആവശ�മായി�ളളത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിമാന�ാവള വികസന�ിന് ആവശ�മായ �ലം വി�നൽ��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�മായി ബ�െ�� ആർ.ഐ.�ി.ഇ.എസ്. റിേ�ാർ �്.

1999 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�മായി ബ�െ��് െറയിൽ ഇ�� െടക് നി�ൽ ആ�്
ഇ�േണാമിക് സർവീസ് ലിമി�ഡ് സമർ�ി� എ�ിേമ�് ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�് �കാരം എെ��ാം നടപടികളാണ് നാളി�വെര സർ�ാർ
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വ��് ���ികൾ

2000 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിൽ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വ��് ഭരണാ�മതി നൽകിയ
���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട നിർമാണ �േരാഗതി
വിലയി��ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�ം എ�് ക�ീഷൻ െച�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

വടകര മാഹി കനാൽ നിർമാണം

2001 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വടകര - മാഹി കനാൽ ���ി�െട ഭാഗമായി ര�ാം റീ�ിെല േകാ���ി
പാലം �നർനി൪മി��ത് ഏത് ഘ��ിലാണ്; ��ത ���ി�െട ഡി.പി
.ആർ. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ടി ���ി നിർ�ി� കാലയളവി��ിൽ
നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ ആണ് സ�ീകരി��ത്
എ�റിയി�േമാ;
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(ബി) വടകര - മാഹി കനാലിെ� ��ാം റീ�ിെല ���ി ഭാഗികമായി മാ�ം
�ർ�ീകരി�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ാം റീ�ിൽ കനാൽ
നിർ�ി��തിന് എൽ.ബി.എസ്. ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി സമർ�ി�
പ�തി റിേ�ാർ�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) വടകര - മാഹി കനാൽ ���ി�െട ��ാം റീ�ിെല െചരിേ�ായിൽ അക�ാഡ�്
�നർനിർമി��തിന് പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�െട റീ�് അ�ിെല �മി ഏെ���ൽ ���ി എ�്
�ർ�ിയാ�ാൻ ആണ് തീ�മാനി�ി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) വടകര - മാഹി കനാൽ ���ി�െട ഭാഗമായി �ഴിെ���� മ�് ഡിേ�ാസി�്
െച��തിന് േനരി�� �യാസം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ ആണ് സ�ീകരി��ത്
എ�റിയി�േമാ?

�വാസികൾ�ായി നട�ിലാ�� പ�തികൾ

2002 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേദശ രാജ��ളിൽ നി�ം മട�ി എ�� �വാസികൾ�ായി
പ�തികൾ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) �വാസികൾ�ായി നട�ിലാ�� �ഖ�മ�ി�െട �േത�ക സഹായ
പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �വാസികൾ�ായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �ഖാ�രം ആവി�രി�ിരി��
പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

�വാസി ഡിവിഡ�് പ�തി

2003 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ നട�ിലാ�ിവ�� �വാസി ഡിവിഡ�് പ�തി�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വാസി േ�മ�ിനാ�� കർമപ�തികൾ

2004 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിേദശേ��് നിയമവി��മായി നട�� റി��്െമ�കൾ തട��തിന്
ശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ഓ�േറഷൻ �ഭയാ�
പ�തി�് �പം െകാ��ി�േ�ാ; പരാതികൾ അയ�ാ�ം ഇടെപട�കൾ
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നട�ാ��� സംവിധാനം ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) വിവിധ രാജ��ളിൽ താമസി�� മലയാളിക�െട െതാഴിൽ ൈവദഗ്ധ�ം
ഉപേയാഗെ���ാൻ േ�ാബൽ ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാം �പീകരി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇ�വഴി എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��െത�്
അറിയി�േമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) േനാർ��െട േന�ത��ിൽ നാഷണൽ ൈമേ�ഷൻ േകാൺഫറൻസ്
നട��തിന് പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വാസികൾ�് േനാർ�യിൽ നി�ം സാ��ിക സഹായം

2005 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േനാർ� േകരള �വാസി േ�മേബാർഡ് വഴി മാ�മാേണാ സാ��ിക
സഹായം നൽകാ��ത്; മ� �വാസിസംഘടനകൾ, എൻ. .ജി. ഒ., േലാക േകരള
സഭ അംഗ�ൾ എ�ിവ �േഖന സാ��ിക സഹായം നൽകാ�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏെതാെ� സംഘടനകൾ എ�ം കഴി� ��് വർഷ കാലയളവി��ിൽ
െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേദശരാജ��ളി�� �വാസി മലയാളികൾ�് േകാവിഡ് വാ�ിൻ
നൽ��തിന് േനാർ� ഏെത�ി�ം സംഘടന�മായി സംേയാജിേ�ാ സ��ം
നിലയിേലാ വിേദശേ�ാ സ�േദശേ�ാ എെ��ി�ം സംവിധാന�ൾ
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േനാർ� കാർഡ്, �വാസി േ�മനിധി അംഗത�ം, െസമിനാ�കൾ, മ�
ക�ാ�യി�കൾ എ�ിവ നട�ാൻ സ�േദശേ�ാ വിേദശേ�ാ ഏെത�ി�ം
�വാസി സംഘടനകൾ�് സാ��ിക സഹായം നൽകാ�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏെതാ� സംഘടനകൾ �േഖനയാണ് �ക നൽകിെയെത�ം കഴി� 5
വർഷ�ാലയളവിൽ എ� �ക െചലവഴിെ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ഏെത�ി�ം �വാസി സംഘടനകൾ�് േനരി�് സാ��ിക സഹായം
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ�; വിശദമാ�േമാ?

േനാർ� �ട്സിെ� �വർ�ന�ൾ

2006 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീമതി െദലീമ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഭ��വിദ�രായ �വതീ�വാ�ൾ�് വിേദശരാജ��ളിൽ
െതാഴിൽ െച��തി�� പരിശീലനം നൽ��തി�ം വിേദശേ���
റി��് െമ�്, മ�് അ�ബ� േസവന�ൾ എ�ിവ �ദാനം െച��തി�മായി
േനാർ� �ട്സ് നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) വിേദശരാജ��ളിൽ േജാലിേത��വർ�ാവശ�മായ െെന�ണ� വികസനം
സംബ�ി�് നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�നി�ം വിേദശേ��് േജാലിേതടി േപാകാനാ�ഹി��
�വതീ�വാ�െള റി��്െമ�് ത�ി�കളിൽ നി�് സംര�ി��തിനായി
ഇ�രം ത�ി�കെള�റി�് േബാധവൽ�രി��തിനായി നട��
�വർ�ന�ൾ സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വ�ാജ റി��്െമ�് ഏജൻസിക�െട�ം ഇടനില�ാ�െട�ം �ഷണ�ിൽനി�ം
െതാഴിലേന�ഷകെര സംര�ി��തിനായി ഇ-െെമേ��് സി�ം
�േയാജനെ���ിയാേണാ റി��്െമ�് സംബ�ി� നടപടി�മ�ൾ
നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േനാർ� �ട്സിെ� �ല�് നട�് വ�� നിർമാണ ���ി

2007 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ േനാർ� �ട്സിെ� �ല�് നട�് വ�� നിർമാണ
���ികെള സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ

2008 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ 2022 വഴി എെ�ാെ� വികസന പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ിരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ർ�കട�് സംഘ�ൾ നട�ിയ െകാലപാതക േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി

2009 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ർ��ട�് സംഘം ആ�കെള ത�ിെ�ാ� േപായി
െകാലപാതകം നട��തായി പറയെ��� സംഭവ�ൾ �ടിവ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) പ�ിരി�രയിൽ ഇർഷാദ് എ� �വാവിെന സ�ർ��ട�് സംഘം
ത�ിെ�ാ�േപായി െകാലെ���ിയ സംഭവ�മായി ബ�െ�� േകസിെല
�തികെള പിടി�ടാൻ സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ദീപക്, റിേജഷ്, അജാസ് അട�ം നിരവധി േപെര സ�ർണ�ട�മായി
ബ�െ��� സംഘം ത�ിെ�ാ�േപായ�മായി ബ�െ�� േകസിെല
അേന�ഷണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?
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കാ� �മ��തിന് ശിപാർശ

2010 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ിെ�തിെര വിമാന�ിൽ �തിേഷധി� ��ഖ �തിപ� പാർ�ിയിെല
േനതാവിെന കാ� �മ�ി നാ�കട�വാൻ േപാലീസ് ശിപാർശ
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) �ിമിനൽ േക�കൾ ഉൾെ�െട 40-ൽ പരം േക�കളിൽ �തിയായ ��ഖ
ഭരണപ� അ��ല വിദ�ാർ�ി സംഘടന�െട സം�ാന െസ��റിെയ കാ�
�മ�ി നാ�കട�വാൻ േപാലീസ് ശിപാർശ നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സം�ാന�് എ� ��കെള
കാ� നിയമം �മ�ി നാ�കട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �ിമിനൽ േകസ് �തിക�ം ��ക�ം ൈസ�ര�വിഹാരം നട��
സാഹചര�ം നിലനിൽ��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) രാ�ീയ �വർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി സമാധാനപരമായി �തിേഷധി��വെര
കാ� �മ�ി നാ�കട��ത് നയമാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�തിേഷധ ��ാവാക�ം വിളി� േകസ്

2011 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ിെ�തിെര വിമാന�ിൽ �തിേഷധ ��ാവാക�ം വിളി� ഫർസീൻ
മജീദിെനതിെര നിലവി�� േക�കൾ ഏെതാെ�യാണ്; ��ത േക�ക�െട
എഫ്.ഐ.ആർ. ന��ം നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിൽ എ�ിെഡമിക് ഡിസീസ് ആ�് �കാരം രജി�ർ െച� എ� േക�കൾ
ഉ�്; തീർ�് കൽ�ി�ാ� എ� േക�കൾ നിലവി��്?

സ�ർണ�ട�മായി ബ�െ�� �മസമാധാന���ൾ

2012 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർണ�ട�മായി ബ�െ��് ഒേ�െറ �മസമാധാന���ൾ ഉ�ാ��തായ
റിേ�ാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അത് തട��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�ർണ�ട�ിന് ക�ംസ്, േപാലീസ് അധി�തരിൽ നി�ം ഏെത�ി�ം
തര�ിൽ സഹായം ലഭി��േ�ാ എ�റിയാൻ രഹസ�ാേന�ഷണം
ശ�ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ഡി) പിടി�െ��� സ�ർണം ആരാണ് അയ��െത�ം ആർ�േവ�ിയാണ്
അയ��െത�ം അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

മതസൗഹാർദം തകർ��തിെനതിെര രജി�ർ െച� േക�കൾ

2013 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മതസൗഹാർദം തകർ�ൽ, വിേദ�ഷം �ചരി�ി�ൽ �ട�ിയ
���ത��ൾെ�തിെര 2016 �തൽ എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��്
�തിക�െട േപര്, �മ�ിയ വ��കൾ, അറ�് െച�വർ, അറ�് െച�ാൻ
ബാ�ി��വർ എ�ിവ സഹിതം ജി�തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിൽ േ�ഷനിൽ നി�ം ജാമ�ം നൽകിയവ�െട�ം റിമാൻഡിൽ
കഴി�വ�െട�ം േപ�വിവര�ളട�ിയ വിശദാംശം ജി�തിരി�് ന�േമാ?

കാ� നിയമം �മ��തി�� മാനദ��ൾ

2014 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ സ�േദശി ഫർസീൻ മജീദ് എ� വ��ിെ�തിെര കാ� നിയമം
�മ�ാൻ േപാലീസ് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
ഉെ��ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� വ��ിെ�തിെര കാ� നിയമം �മ�ാ�� മാനദ��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ �ചി�ി� വ��ിെ�തിെര നിലവി�� േക�കൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന മ�ിസഭയിെല ഓേരാ മ�ി�െട�ം േപരിൽ എ� �ിമിനൽ
േക�കൾ ഉെ��് ഇനം തിരി�് വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േകരള�ിൽ നി�� രാജ�സഭ എം.പി.മാ�െട േപരിൽ എ� �ിമിനൽ
േക�കൾ നിലവി�െ��് ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ് ) ഫർസീൻ മജീദ് എ� വ��ിേയ�ാൾ ��തൽ �ിമിനൽ േക�കൾ ഉ�
എ�ാ വ��ിക�േട�ം േപരിൽ കാ� �മ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മിഠായിെ��വിൽ കലാപരിപാടികൾ�് വില�്

2015 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് മിഠായിെ��വിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരി�ി�� െത�വ്
കലാകാര�ാെര ��ത െത�വിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരി�ി��തിൽ
നി�ം േപാലീസ് വില�ിയ സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ര�ിൽ െത��കളിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരി�ി�് ഉപജീവനം
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നട�ിയി��വ�ം അവ�െട ��ംബാംഗ��ം േപാലീ�കാ�െട ��ത
നടപടി�ലം �തിസ�ിയിലായത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െത�വിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരി�ി��തിന് ആരാണ് അ�മതി
നൽേക�ത്; എ�ിൽ േമൽ�റ� കലാകാര�ാർ�് കലാപരിപാടികൾ
അവതരി�ി��തി�� അ�മതി നൽ��തിന് സർ�ാർ എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇൻ��് േലാൺ ആ�് �േഖന�� ത�ി�കൾ

2016 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇൻ��് േലാൺ ആ�് �േഖന�� ത�ി�ക�മായി ബ�െ��്
എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�രം ത�ി�കൾ തട��തി�ം ��വാളികെള കെ��ി ശി�
ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീ�കാർ�്  വീ�വാടകബ� അ�വദി�ാൻ നടപടി

2017 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ജി�ാ േപാലീസ് ആ�ാന�ളിൽ േജാലിെച�� േപാലീ�കാരിൽ േ�ാസ്ഡ്
എ.ആർ. വിഭാഗ�ിൽെ���വർ�് വീ�വാടകബ� ലഭി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എ�ാവിഭാഗം േപാലീ�കാർ�ം വീ�വാടകബ� അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േഹാം ഗാർ�ക�െട നിയമനം

2018 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാം ഗാർ�കെള നിയമി��തിെ� രീതി�ം അവ�െട
േയാഗ�താമാനദ���ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� േഹാം ഗാർ�കൾ ഉ�്; ജി� തിരി��
കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ഖ വിദ�ാർ�ി സംഘടന�െട സം�ാന െസ��റിെ�തിെര�� േക�കൾ

2019 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ഖ വിദ�ാർ�ി സംഘടന�െട സം�ാന െസ��റിെ�തിെര നിലവി��
േക�കൾ ഏെതാെ�യാണ്; ��ത േക�ക�െട എഫ്.ഐ.ആർ. ന�ർ, െച�
���ത�ം, േകസിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ിവ വ��മാ�േമാ?
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പ��രിെല േപാലീസ് �ൗ�് നവീകരണം.

2020 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിന് കീഴി�� പ��രിെല േപാലീസ് �ൗ�് നവീകരി�്
സ�ാത���ിെ� 75-ാം വാർഷിക �ാരകമാ�ിമാ�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ േക�കളിൽെ��� വാഹന�ൾ ��ി��തിനാണ് നിലവിൽ ��ത
ൈമതാനം ഉപേയാഗി��ത് എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ അതിന് ബദൽ സംവിധാനം ഒ��ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികീകരണം

2021 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം രാജ�െ� ഏ��ം മിക�
േസനയായി മാ�ി�ീർ��തിന് േകരള േപാലീസ് േസന�െട
ശാ�ീകരണ�ി�ം ആ�നികീകരണ�ി�ം നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 8 മണി�ർ ഡ��ി സ�ദായം എ�ായിടേ��ം വ�ാപി�ി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േസവനം ആവശ���വർ�് ആ�വിശ�ാസേ�ാെട സമീപി�ാ�� തര�ിൽ
േപാലീസ് േസനെയ ജനകീയമാ��തിന് �േത�കം ഇടെപടൽ നട��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ േവ� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട യാ�ാേവളയിൽ ക�തൽ തട�ൽ

2022 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി േറാഡി�െട യാ� െച��േവളയിൽ േപാലീസ് എ� േപെര ക�തൽ
തട�ലിലാ�ിയി��്; അവ�െട േപര് വിവര�ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�കാരം പിടി�ടിയവർെ�തിെര �മ�ിയ വ��കൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) �ാേദശികമായ �മസമാധാന ����െട േപരിൽ വ��ികെള ക�തൽ
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തട�ലിലാ�ാൻ പാടി� എ� ��ീം േകാടതി വിധി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ േമ�റ� ക�തൽ തട��കൾ നിയമ വി��മേ�; വിശദാംശം
നൽ�േമാ ?

അഡ�. ശ�ാം െക. പി. േപാലീസ് േമധാവി�് നൽകിയ പരാതിയിൻേമൽ സ�ീകരി�
നടപടി

2023 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 11.06.2022-ന്എറണാ�ളം ഹാർബർ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ തെ�
വിവ�നാ�ി നിർ�ിയതായി പറയെ��� േപാലീസ് നടപടിെ�തിെര
അഡ�. ശ�ാം െക. പി. 26.06.2022-ന് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�്
നൽകിയ പരാതിയിൽ നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതി അേന�ഷി��തിന് ആെരയാണ്
�മതലെ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ; അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�ൻ
പരാതി�ാരെ��ം �െട ഉ�ായി��വ�െട�ം െമാഴി
േരഖെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ െമാഴി പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പരാതി�ാരെ��ം �െട ഉ�ായി��വ�െട�ം െമാഴി
േരഖെ���ിയി�ിെ��ിൽ അതിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹാർബർ േപാലീസ് േ�ഷൻ എസ്.ഐ. രാജൻ പരാതികാരെന�ം �െട
ഉ�വെര�ം ക�ഡിയിൽ വ�ി�േ�ാ എ�ം വിവ�രാ�ി നിർ�ിയി�േ�ാ
എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പരാതി�് ആ�ദമായി പറയെ��� സംഭവം നട� 11.06.2022-ന്
ഹാർബർ േപാലീസ് േ�ഷെ� പരിസര �േദശ�ളിൽ �ഖ�മ�ി�െട
പരിപാടികൾ എെ��ി�ം നട�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ
��ത പരിപാടിക�െട �േ�ാടിയായി അേ� ദിവസം �ഖ� �തിപ�
പാർ�ി�െട എറണാ�ളം ജി�യിെല �വർ�കെര ക�തൽ തട�ലിൽ
വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അേ� ദിവസം എറണാ�ളം ജി�യിെല ഏെത�ാം
േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ ആെരെയ�ാമാണ് ക�തൽ തട�ലിൽ
വ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) 11.06.2022-ന് ഹാർബർ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ അഡ�.ശ�ം െക. പി. �ം
����ൾ�ം േനരിേട�ി വ�തായി പറയെ��� േപാലീസ് നടപടികെള
സംബ�ി�് മതിയായ അേന�ഷണം നട�ി ���ാരായ
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര വ��തല അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ��ത പരാതിയിൽ നാളി�വെര േശഖരി�ി�� റിേ�ാർ�ക�െട എ�ാം
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാവറ�ി പ �ായ�ിെല െസ��റി�െട ആ�ഹത�

2024 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) പാവറ�ി പ �ായ�ിെല െസ��റിയായി�� ഷാജി ��ത പ�ായ�ിെ�
ൈവസ് �സിഡ�ിേ��ം മ�ം മാനസിക പീഡനെ� �ടർ�് ആ�ഹത� െച�
വിഷയ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ി ���ാർെ�തിെര നിയമ നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് ഷാജി�െട ഭാര� ഷീബ സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ
ക�ീഷെന സമീപി�തിെന �ടർ�് അ�ാര�ം സംബ�ി�് ൈ�ം�ാ�്
അേന�ഷണ�ിന് സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷൻ സം�ാന േപാലീസ്
േമധാവി�് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത അേന�ഷണ നടപടിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) അ�ാര�ം സംബ�ി�് സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷൻ �റെ��വി�
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െ� േമൽ േനാ��ിൽ
നി���ം കർശന�മായ അേന�ഷണം നട��തിന് േവ� നിർേ�ശം
നൽ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ആദി�ിെ� തിേരാധാനം േദശീയ അേന�ഷണ ഏജൻസിെയ െകാ�്
അേന�ഷി�ി��തിന് നടപടി

2025 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മാലി ദ�ീപിൽ എം.�ി. അലിമാസ് എ� ക�ലിൽ 2022 ഏ�ിൽ 9 ന് േജാലിയിൽ
�േവശി�ക�ം 15.04.2022 �തൽ കാണാതാ�ക�ം െച� മണ�ർ മ�ല�ിൽ
മണ�ർ പ�ായ�ിെല ��ംപ�ി വീ�ിൽ �നിൽ �മാർെ� മകൻ
ആദി�ിെ� തിേരാധാനം സംബ�ി�് സം�ാന സർ�ാർ അേന�ഷണം
നട�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് പിതാവായ �നിൽ �മാർ �ഖ�മ�ി�്
സമർ�ി� നിേവദന�ിൻേമ�� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;
അേന�ഷണം സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത തിേരാധാനം സംബ�ി�് സം�ാന ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷി�ക�ം
��ത വിഷയം ൈ�ം�ാ�ിെ� അേന�ഷണ പരിധിയിൽ നിൽ��തെ��ം
േദശീയ അേന�ഷണ ഏജൻസിയാണ് ��ത വിഷയം അേന�ഷിേ��െത�ം
അറിയി�തിെന �ടർ�് േദശീയ അേന�ഷണ ഏജൻസിെയ െകാ�് തെ�
മകെ� തിേരാധാനം സംബ�ി� അേന�ഷണം നട�ി��തിനായി �നിൽ
�മാർ �ഖ�മ�ി�് സമർ�ി� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ ��ത പരാതിയിൻേമ�� �ടർനടപടിക�െട വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ ആദി�ിെ� തിേരാധാനം േദശീയ അേന�ഷണ ഏജൻസിെയ െകാ�്
അേന�ഷി�ി��തി�� ഇടെപടൽ നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ
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2026 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��കളിൽ എസ്.പി.സി. �ണി�കൾ അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക�ൾ

2027 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� സർ�ാരിെ� കാലഘ�ം �തൽ നാളി�വെര എ�
രാ�ീയ െകാലപാതക�ൾ നട�ി��്;

(ബി) അതിൽ എ� േക�കളിൽ �തികെള �ർണമാ�ം പിടി�ടിയി��്; എ�
േക�കളിൽ �തികെള �ർ�മാ�ം പിടി�ടാൻ സാധി�ി�ി�; അവ ഏെതാെ�
േക�കളാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമ�റ� രാ�ീയ െകാലപാതക�ളിൽ �തിേചർ�െ��വർ ഏത് രാ�ീയ
ക�ിയിൽെ���വരാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴയിെല ന�വിെ� മരണം

2028 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചില വിദ�ാർ�ി സംഘടനാ �വർ�കർ അ�മം നട��തായ സംഭവ�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) ആല�ഴ ���യിെല ന� എ� �വാവ് െ�യിൻ ത�ി മരി� സംഭവ�ിൽ
ഏെത�ി�ം �വജന സംഘടന�െട �വർ�കർെ�തിെര േകസ്
എ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �വർ�കർ മർദി�ാൻ വ�തിെന �ടർ�് ഓടിയ ന� െ�യിനിന്
��ിൽെ��കയായി��െവ�ത് വ�തയാേണാ;

(ഡി) ��ത �തികൾെ�തിെര െകാല���ിന് േകസ് എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ഡി മരണം തടയാൻ നടപടി

2029 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
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�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടർ�യായി ക�ഡി മരണം ഉ�ാ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) വടകര േപാലീസ് ക�ഡിയിൽ മരി� വ��ി�് �ദയാഘാതം ഉ�ാകാൻ
കാരണം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ നി���ായ �രമായ മർ�ന�ം
അേത�ടർ�� മാനസിക�ം ശാരീരിക�മായ സ�ർ��മാണ് എ�്
േപാ�്േമാർ�ം റിേ�ാർ�് െവളിെ����േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഡി മരണം ഉ�ായാൽ അത് സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണ�ിന് വി�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് ക�ഡി മരണെ��റി�് അേത ഏജൻസി അേന�ഷി�ാൽ സത�ം
�റ�വരികയിെ�� ��ീംേകാടതി വിധി�െട പ�ാ�ല�ിൽ ��ത
ക�ഡി മരണ�ിേ�ൽ സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണം �പാർശ െച�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

ഓൺെെലനിെല ചതി�ഴികൾ

2030 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഓൺെെലൻ �േഖന പണം ത�ി�ം മയ�മ��് വ�ാപാര�ം
സാധ�മാ��തി�െട ആ�കൾ ചതി�ഴിയിൽ വീ��ത് തടയാൻ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ആ�ക�ം െവബ്ൈസ�ക�ം വ��ിപര�ം ഔേദ�ാഗിക�മായ വിവരം
േചാർ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിവര േചാർ� �ലം ഉ�ാ��
അപായം ഒഴിവാ�ാൻ േബാധവത്�രണ �വർ�നം നട��േ�ാ; എ�ിൽ
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള േപാലീസിെ� െെസബർ െസ�ിെ� �വർ�നം ശാ�ീകരി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

േപാലീസ് വ��ിെല മിനി�ീരിയൽ ജീവന�ാ�െട േസവനം െട�ി�ൽ വിഭാഗ�ളിൽ

2031 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ിെല മിനി�ീരിയൽ ജീവന�ാരിൽ കംപ��ർ സയൻസിൽ
ബി�ദം/ബി�ദാന�ര ബി�ദം ഉ�വ�െട േസവനം ൈസബർ േഡാം, ൈഹെടക്
െസൽ എ�ിവിട�ളിെല �വർ�ന�ൾ ��തൽ െമ�െ����തിന്
ഉപേയാഗി�ാൻ സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��ം േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നിർമാണം
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2032 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്.-ൽ ഉൾെ���ി 225 ല�ം �പ അ�വദി�് ���ി
ആരംഭി� ��ം േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നിർമാണം �ർ�ീയാ��തിന്
�ാൻ ഫ�് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട നിലവിെല അവ�
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിർ�ാണം �ർ�ിയാ��തിന് �ാൻ ഫ�് അ�വദി��തിന്
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

�� മാ�ിവ� േരാഗി മരണെ�� സംഭവം

2033 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ �� മാ�ിവ� േരാഗി മരണെ��
സംഭവ�ിൽ െമഡി�ൽ േകാേളജ് േപാലീസ് രജി�ർ െച� േകസ് ഇേ�ാൾ
ആരാണ് അേന�ഷി��ത്; അേന�ഷണം �ർ�ിയാേയാ;

(ബി) േപാ�്േമാർ�ം റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; അത് സംബ�ി�് മ�് ലാബ് പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�കൾ
ലഭി�ാ�േ�ാ; അ�രം റിേ�ാർ�കൾ ലഭി��തിൽ കാലതാമസം
േനരി��േ�ാ;

(സി) മരണെ�� േരാഗി�െട ബ��ളിൽ നി�ം അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�ൻ
വിവര�ൾ േശഖരിേ�ാ; എ�ിൽ എെ�ാെ� വിവര�ളാണ് അവർ നൽകിയത്;

(ഡി) േകസിെ� അേന�ഷണ�ിനായി െമഡി�ൽ േബാർഡ് �പീകരി�ണെമ�്
അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�ൻ അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിനായി ക�്
നൽകിയത് എ�ാണ്; അതിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�െത�് േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം

2034 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് താ��ിെല അ�െത�് പ�ായ�ിൽ വാടക െക�ിട�ിലാണ്
േപാലീസ് േ�ഷൻ �വർ�ി��ത് എ� കാര�ം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;
��ത േപാലീസ് േ�ഷന് �ലം വാ�ി ആ�നിക രീതിയി�� േപാലീസ്
േ�ഷൻ നിർമി�ണെമ� നിർേ�ശ�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ?

എ�േമലി േപാലീസ് ഡി�ാ�്െമ�് ക�ാ�ിെ� സംര�ണഭി�ി നിർമാണം

2035 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിെല എ�േമലിയി�� േകരള ആംഡ് േപാലീസ് 5-ാം
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ബ�ാലിയെ� ഡി�ാ�്െമ�് ക�ാ�് െക�ിട�ിന് സംര�ണഭി�ി
നിർമി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ാ�ിെ� 25 അടി ഉയര�ി�� മൺതി� തകർ�ത് �ലം ക�ാ�്
െക�ിട�ി�ം സമീപ�� വീ�കൾ�ം അപകട ഭീഷണി��തിനാൽ ക�ാ�്
�ിതിെച�� �ല�ിന് സംര�ണഭി�ി നിർമി��തിനാവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ക�ാർേ��ക�െട െമയി�നൻസ്

2036 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിൽ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് ക�ാർേ��്
അ�വദി��തിന് അധികാരെ���ിയി��ത് ആെരയാണ് എ�റിയി�േമാ;
ക�ാർേ��് അ�വദി��തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിൽ േപാലീസ് ക�ാർേ��കൾ െമയി�നൻസ്
െച��ിെ�� വിഷയം പരിേശാധി�േമാ; ക�ാർേ��കൾ െമയി�നൻസ്
െച���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

�രഭിമാന െകാല�് ഇരയായ അനീഷിെ� ഭാര��് സഹായം

2037 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ആല�ർ േത�റി�ി ഇലമ��് അ��ഖെ� മകൻ
അനീഷ് 25.12.2020-ന് �രഭിമാനെകാല�് ഇരയായ കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �രഭിമാന െകാല�് ഇരയായ അനീഷിെ� ഭാര� ഹരിത�് ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി
�കാരം വീട് ലഭി��തിനായി ബ�. �ഖ�മ�ി�് സമർ�ി� അേപ�യിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടിക�െട (ഫയൽ ന�ർ E.Ptn 5351/2021) നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹരിത�െട അേപ�യിേ�ൽ വീട് അ�വദി��തി�� നടപടികൾ
ൈവ��തിെ� കാരണം എ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹരിത�് വീട് അ�വദി��തി�ം േജാലി നൽ��തി�ം �േത�ക ഉ�രവ്
�റെ��വി��തിനായി നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ആന�ാറയി�� ആഭ��ര വ��് വക �ലം

2038 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െവ�റട �ാമപ�ായ�ിെല ആന�ാറയിൽ ആഭ��ര വ��ിെ�
ഉടമ�തയിൽ എ� �ലമാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ല�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പ�തികൾ ആരംഭി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;
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(സി) നിലവിൽ കാ�കയറി അന�ാധീനെ��് കിട�� ��ത �ല�് ഒ� വ�ാപാര
വാണിജ� സ��യേമാ, െസൻ�ൽ േപാലീസ് ക�ാ�ീേനാ പണി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനകളിൽ ഡയറ�് എൻ�ി സംവിധാനം

2039 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ൻ കരേസനയിേല�് എൻ.സി.സി. "സി" സർ�ിഫി��് "ബി" േ��ം
അതി��കളി�ം േനടിയി�� നി�ിത എ�ം ഉേദ�ാഗാർ�ികെള
�.പി.എസ്.സി.�െട പരീ� �ടാെത സർവീസ് െസല�ൻ േബാർഡിെ�
അഭി�ഖ�ി�െട ഡയറ�് എൻ�ി �േഖന ക�ീഷൺഡ് ഓഫീസർമാരായി
നിയമി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അേത മാ�കയിൽ, പരിശീലന�ി�െട അ�ട��ം ശാരീരിക�മത�ം
ആർജി�ി�� എൻ.സി.സി., �ഡ�് േപാലീസ്  േകഡ�്  എ�ീ സർ�ിഫി��കൾ
േനടിയി�� നി�ിത എ�ം ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് പി.എസ്.സി. പരീ�
ഒഴിവാ�ി േപാലീസ് േസനയിേല�് ഡയറ�് എൻ�ി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി ഇടപാ�കൾ തടയാൻ നടപടി

2040 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന �് ചില േഹാ��കളി�ം റിേസാർ�കളി�മായി നട�� ഡി. െജ.
പാർ�ികളിൽ വൻേതാതിൽ ലഹരി പദാർ���െട ഇടപാ�കൾ നട��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പാർ�ികളിൽ എെ��ാം ലഹരി പദാർ��ളാണ് വിതരണം
െച�തായി കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഡി.െജ. പാർ�ികളിൽ ലഹരി പദാർ��ൾ ഉപേയാഗി��ിെ��്
ഉറ�വ���തിനായി സ�ികരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

സ�ർണ�ട�് സംഘ�ൾ ത�ി�� സംഘർഷം

2041 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലഘ�ം �തൽ നാളി�വെര സം�ാന�്
സ�ർണ�ട�് സംഘ�ൾ ത�ി�� സംഘർഷ�ിൽ എ�േപർ
െകാ�െ��ി�െ��ം എ�േപർ�് പരിേ��ി�െ��ം എ� േക�കളിൽ
��വാളികെള കെ��ാൻ സാധി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) സ�ർണ�ട�മായി ബ�െ��് എ� േപെര കാണാതായി�െ��ം അതിൽ
എ� േപെര ജീവേനാെട കെ��വാൻ സാധി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�ർണ�ട�മായി ബ�െ��് എ�േപർ െകാ�െ��ി�െ��ം എ�
േക�കളിൽ ��വാളികെള കെ��ാൻ സാധി�ി�െ��ം ഇനി എ� േപെര
കെ��വാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി �കാരം സമർ�ി� അേപ�

2042 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2015-ൽ എറണാ�ളം ജി�യിൽ പ���ി േ�ഷനിെല എസ്.ഐ. ആയി��
ഷം��ീൻ വാഹനാപകടെ� �ടർ�് മരി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ടിയാെ�
മകൻ െെഫസൽ സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി �കാരം സമർ�ി�
അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േലാവർ ഡിവിഷൻ �ാർ�് ത�ികയിൽ അേപ� നൽകിയ ടിയാന് നാളി�വെര
െതാഴിൽ ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ മേ�െത�ി�ം ത�ികയിൽ ടിയാെന
പരിഗണി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാനാ�ിറ–െവ�ിമാട്��് േറാഡ് വികസന�മായി ബ�െ�� വിജിലൻസ്
പരിേശാധന

2043 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല മാനാ�ിറ–െവ�ിമാട്��് േറാഡി�� �മി
ഏെ����മായി ബ�െ��് േകാഴിേ�ാട് സി�ി േറാഡ് ഇം�വ്െമ�് േ�ാജ�്
ലാൻഡ് അക�ിസിഷൻ തഹസിൽദാ�െട ഓഫീസിെനതിെര�� എെ��ി�ം
അഴിമതിയാേരാപണ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മായി ബ�െ��് 2021 െഫ�വരി 23, 24 തീയതികളിൽ വിജിലൻസ്
േകാഴിേ�ാട് �ണി�് ��ത ഓഫീസിൽ മി�ൽ പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത മി�ൽ പരിേശാധന�െട റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ിൽ വിജിലൻസ് ഡയറേ��് വിജിലൻസ്
വ��ിന് ക�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത ക�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം �ടർനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ആയത് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ ഓ�േറഷൻ േജ�ാതി

2044 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ ഉ�തായി പറയെ��� �മേ��കൾ
കെ���തിനായി ഓ�േറഷൻ േജ�ാതി എ� േപരിൽ വിജിലൻസ് മി�ൽ
പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ വിജിലൻസ് അ�കാരെമാ� പരിേശാധന നട�ാൻ ഇടയായ
സാഹചര��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എയ്ഡഡ് �ളിെല നിയമന�ൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ
ൈക�ലി വാ��െ��് വിജിലൻസ് പരിേശാധനയിൽ
കെ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ��ാപക ത�ികകൾ ��ി��തിന് ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�ാശേയാെട
മാേനജ്െമ�കൾ ��ിക�െട കണ�കളിൽ ��ിമം കാണി�� എ�്
വിജിലൻസ് നട�ിയ മി�ൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) വിജിലൻസ് നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ മ�് �മേ��കൾ എെ��ി�ം
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ് ) എ�ിൽ ��ത കെ���ക�െട അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െ�ഷ�ൽ േ�ാസിക���െട നിയമനം

2045 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േചർ�ലയിൽ േപാേ�ാ േകാടതി �ാപി�േ�ാൾ േപാേ�ാ േക�കൾ
വാദി��തിനായി േപാേ�ാ േകാടതി�് �േത�കമായി െ�ഷ�ൽ േ�ാസിക��െറ
നിയമി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാേ�ാ േകാടതികൾ

2046 �ീ സജി െചറിയാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ� േപാേ�ാ
േകാടതികളാണ് ആരംഭി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ േപാേ�ാ േകാടതികൾ ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) െച��ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ േപാേ�ാ േകാടതി ആരംഭി��തിന്
എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ി താ��് ആ�ാനമായി േകാടതി അ�വദി�ാൻ നടപടി

2047 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ിെല േകാ�ി താ��് ആ�ാനമായി േകാടതി
അ�വദി��ത് സംബ�ി� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?
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���ാടി മ�ല�ിെല ലിതാര�െട മരണം

2048 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാടി മ�ല�ിൽ ���ൽ �ാമപ�ായ�ിെല ലിതാര ബീഹാറിൽ െവ�്
മരണെ��ത് സംബ�ി�� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിൽ ആെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ; അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ���ാർെ�തിെര
ബീഹാർ സർ�ാ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

അതിഥി െതാഴിലാളികൾ �തികളാ�� േക�കൾ

2049 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സമീപകാല�് അതിഥി െതാഴിലാളികൾ �തികളാ�� നിരവധി െകാലപാതക
േക�കൾ സം�ാന�് വർ�ി�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) അതിഥി െതാഴിലാളികളിെല �ിമിനൽ സ�ഭാവ��വെര കെ��ി നടപടി
സ�ീകരി�വാൻ േപാലീസിന് നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അത്
സംബ�ി�് ��തൽ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ി�ര�ാ വ��ിെ� �വർ�നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

2050 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീപി���ൾ വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ അ�ി�ര�
വ��ിെ� �വർ�നം ഫല�ദമാേണാ എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാരേമറിയ അ�ിശമന വാഹന�ൾ െകാ�േപാകാൻ സാധി�ാ�
േറാ�കളിൽ അവ�് പകരം ഉപേയാഗി�ാ�� ബദൽ ഉപകരണ�ൾ വ��ിന്
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) വ��ിെ� �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ��തി�ം
ആ�നികീകരി��തി�ം സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

അ�ിശമനേസന�െട �വർ�നം ഫല�ദമാ�ാൻ നടപടി

2051 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
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�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ തീപി��ം �ലം വൻ നാശന�ം
ഉ�ാ��തായി പറയെ��� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് അ�ിശമനേസന
ഫയർ ഓഡി�് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�ി�ര�ാ സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ാ��ം ഏർെ���ിയ
സംവിധാന�ൾ �ത�മായി �വർ�ി�ി�ാ��മായ െക�ിട�ൾ ഉെ��്
കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) തീപി���ൾ വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ അ�ിശമനേസന�െട
�വർ�നം ��തൽ ഫല�ദമാ�ാനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

നാദാ�രം ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർമാണം

2052 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�ിെ� അധീനതയി�� െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� നാദാ�രം ഫയർ
േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർമി��തിന് നിലവി�� തട��ൾ നീ�വാൻ
എെ�ാെ� നടപടികൾ നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തട��ൾ നീ�ി ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർമി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസർേകാട് ജി�യിൽ �തിയ ഫയർ ആ�് െറസ് ക� േ�ഷൻ

2053 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേകാട് ജി�യിൽ നിലവിൽ എ� ഫയർ ആ�് െറസ് ക�
േ�ഷ�ക�െ��് പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ഷ�കൾ �വർ�ി��ത് സ��ം െക�ിട�ിലാേണാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ എ� വർഷെ� പഴ��െ��ം ���ി�ണിയാ��
സമയമാേയാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യിൽ �നർനിർമി�ാൻ ഉേ�ശി�� ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട�ൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇതിന് ആവശ�മായ എ�ിേമ�ം �ാ�ം
ത�ാറായി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജി�യിൽ �തിയ ഫയർ േ�ഷ�കൾ ആരംഭി�ാൻ ആേലാചി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഏത് പ�ായ�ിൽ ആെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ബദിയ�� പ�ായ�ിൽ �തിയ ഫയർ േ�ഷൻ �ട�ാ��
െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ഫയർ ആ�് െറസ് ക� െക�ിട�ിെ� കാലപഴ�ം
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2054 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ നഗര�ിെല ഫയർ ആ�് െറസ് ക� ജി�ാ േക�ം �ിതി െച��
െക�ിട�ിെ� കാലപഴ�ം എ� വർഷമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) തകർ�െയ േനരി�� ഈ പഴയ െക�ിട�ിന് പകരം �തിയ െക�ിടം
നിർ�ി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
െവളിെ���േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ മ�ല�ിെല ഫയർ േ�ഷ�കൾ

2055 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േമഖല�മായി ബ�െ��് അ�ിശമനേസന
എെ�ാെ� �ര�ാ സംവിധാന�ളാണ് ഏർെ���ിയിരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിൽ നിലവിൽ എവിെടെയാെ�യാണ്
അ�ി�ര�േസനാ വിഭാഗ�ിെ� േ�ഷ�കൾ �വർ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആല�ഴയിെല �ധാന വിേനാദസ�ാര േക�മായ ��മടയിൽ ഫയർ േ�ഷൻ
അ�വദി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ ��ത �ല�് ഫയർ േ�ഷൻ അ�വദി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ജി�ാ ജയി�കൾ

2056 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ എ� ജി�ാ ജയി�കൾ ഉെ��ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2022 �ൈല 31-ാം തീയതിയിൽ ജി�ാ ജയി�കളിൽ ഉ�ായി��
അേ�വാസിക�െട എ�ം ജയി�കൾ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല ഓേരാ ജി�ാ ജയിലിെല�ം ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം ത�ിക
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ാർ�ാട് സബ്  ജയിൽ നിർമാണം

2057 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ാർ�ാട് സബ്  ജയിൽ നിർമാണ�മായി ബ�െ�� ���ികൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ജയിലിെ� ��മതിൽ നിർമാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ജയിൽ ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

2058 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജയി�കളിെല ആ�പ�ികളിൽ ആേരാഗ� വ��ിൽ
നി�ാേണാ �ാഫിെന നിയമി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ജയി�കളിെല ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ ഏത് വർഷം
അടി�ാനമാ�ിയാണ് നി�യി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജയി�കളിെല ആ�പ�ികളിേല�് ജീവന�ാെര നിയമി��ത് എ�
വർഷേ��ാണ്; ��ത ആ�പ�ികളിൽ അ�് വർഷം �ർ�ിയാ�ിയ
ആേരാഗ� വ��് ജീവന�ാർ എ�േപ��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജയി�കളിെല െഹൽ�്  �ാഫ് പാേ�ൺ പരി�രി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ജീവന�ാർ�്  ഡ��ി ഓ�ം അവധി�ം എ���തി�ളള
��ി��് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2021 -ന് േശഷം ജയിലിൽ എ� തട�കാർ മരണെ��; മരണ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ജയി�കളിെല ആ�പ�ികളിൽ വിതരണ�ിന് �ത�മായി മ��കൾ
ലഭ�മാ��േ�ാ; മതിയായ ഫാർമസി�്, ലാബ് േസവനം ലഭി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ജി) ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാർ ജയി�കളിെല ആ�പ�ികളിൽ സ�ർശനം
നട�ാ�േ�ാ; അ�രം ആ�പ�ികളിൽ േന�ിംഗ് ഓഫീസ�െട േസവനം
ലഭ�മാേണാ?

െവൽഫയർ ഓഫീസർ ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

2059 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജയിൽ വ��ിൽ െവൽഫയർ ഓഫീസർ േ�ഡ് -I, െവൽഫയർ ഓഫീസർ േ�ഡ്-II
എ�ീ ത�ികകളിൽ എ� ഉേദ�ാഗ�ർ േജാലി െച�വ��െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െവൽെഫയർ ഓഫീസർ േ�ഡ് II ത�ികയിൽ ഒഴി�കൾ നിലവി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

സർ�ാർ ��ക�െട നവീകരണം

2060 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി സർ�ാർ ��കളിൽ എെ��ാം
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���ികൾ നട�ിവ�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െഷാർ�ർ ��ിന് േവ�ി വർ�ിംഗ് ��ിൽ ഉൾെ���ിയിരി�� �ക
എ�യാണ്; ഇതിെ� �വർ�നം എ�് ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?

ന�നപ� േ�മ പ�തികൾ

2061 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ന�നപ� േ�മ വ��ി�കീഴിൽ ന�നപ� േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ധാനമ�ി ജൻവികാസ് കാര��ം പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് െതരെ���െ�� ന�നപ� േക�ീ�ത �േദശ�ൾ
ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െറയിൽെവ െമയിൽ സർവീസ് െകാ�ം െസ�ർ

2062 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െറയിൽെവ െമയിൽ സർവീസ് (ആർ.എം.എസ്.) െകാ�ം െസ�ർ ഘ�ംഘ�മായി
അട���ാൻ തപാൽ വ��് തീ�മാനി� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയതിേ�ൽ സർ�ാർ ൈകെ�ാ� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െസാൈസ�ി േഫാർ െമഡി�ൽ അസി�ൻസ് � ദി �വർ പ�തി

2063 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസാൈസ�ി േഫാർ െമഡി�ൽ അസി�ൻസ് � ദി �വർ ചികി�ാ ധനസഹായ
പ�തിയിൽ ഏെതാെ� േരാഗ�ൾ�ാണ് നിലവിൽ ധനസഹായം അ�വദി�
വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� �� വർഷ�ാലയളവിൽ ��ത ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി എ�
അേപ�കൾ ലഭി�; ��ത അേപ�കളിൽ എ� അേപ�കൾ�്
ധനസഹായം അ�വദി�; ആെക അ�വദി� �ക; എ� അേപ�കൾ നിരസി�;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സം�ാന സർ�ാ�ക�െട സം�� സംരംഭമായ ��ത പ�തി�്
സം�ാന സർ�ാർ 2022 ബജ�ിൽ നീ�ിവ� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;
ആയതിെ� മാ�ിംഗ് �ാ�ായി േക� സർ�ാർ എ� �ക അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

2064 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) �തസ�ീവനി പ�തിയിൽ ഇതിേനാടകം എ�േപർ രജി�ർ െച�ി��്;
അറിയി�ാേമാ?

അ�വി�ര മ�ല�ിെല ഇ - െഹൽ�് പ�തി

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

(എ) അ�വി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആേരാഗ� �ാപന�ളിലാണ് ഇ -
െഹൽ�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിൽ ഇ - െഹൽ�് പ�തി നട�ിലാ��തിനായി
നാളി�വെര െചലവഴി� �ക�ം നട�ിയ �വർ�ന��ം സംബ�ി� വിവരം
ആ�പ�ികൾ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡിെസ�ിെല േപാരാ�കൾ പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ

2066 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡിെസ�് പ�തി �കാര�� ചികി�ാ ആ��ല��ൾ പല�ം സ�കാര�
ആ�പ�ികൾ നിേഷധി��താ�� റിേ�ാർ�കൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡിെസ�ിൽ ഇൻഷ�റൻസ് ക�നി�ം സർ�ാ�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാർ
�കാരം ഏെതാെ� ചികി�ാ ആ��ല��ളാണ് അ�വദി�
നൽകിയിരി��ത്; ��ത ആ��ല��ൾ നിേഷധി�ാൻ സ�കാര�
ആ�പ�ികൾ�് അധികാര�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഇൻഷ�റൻസ് ക�നി യഥാസമയം ആ�പ�ികൾ�് ഇൻഷ�റൻസ് �ക
മട�ി നൽകാ� വിഷയം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാമ�േദശ�ളിെല താമസ�ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർ�ം െപൻഷൻകാർ�ം
െമഡിെസ�ിൽ ലി�് െച�ി�� ആ�പ�ികളിൽ എ�ിേ���തി��
��ി��കൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ിൽ െമഡിെസ�ിെ� േപാരാ�കൾ പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േഡാ�ർമാ�െട േജാലി സമയം

2067 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ സർ�ാർ ആേരാഗ�േക��ളിലായി േജാലി െച�� േഡാ�ർമാ�െട
എ�ം ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ തല�ളി��� ആേരാഗ� േക��ളിൽ അ�വദി�ി��
േഡാ�ർമാ�െട�ം െ�ഷ�ലി�് േഡാ�ർമാ�െട�ം ന�മാ�െട�ം ത�ികക�െട
എ�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) ഓേരാ ആേരാഗ� േക��ളി�ം േഡാ�ർമാ�െട�ം െ�ഷ�ലി�്
േഡാ�ർമാ�െട�ം േസവനം െപാ� ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� സമയം സംബ�ി�
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ ത�ികകളിലായി േജാലിെച�� േഡാ�ർമാ�െട ഡ��ി സമയം
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികെള ഉയർ� നിലവാര�ിെല�ി�വാൻ നടപടി

2068 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ എ� സർ�ാർ ആ�പ�ികെള ഉയർ�
നിലവാര�ിെല�ി�വാ�ം താ��് ആ�പ�ികളിൽ ഡയാലിസിസ്
ഉൾെ�െട വിവിധ ചികി�കൾ ഉറ�ാ�ാ��� �വർ�ന�ളാണ്
നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനാവശ�മായ േഡാ�ർമാ�െട�ം അ�ബ� ജീവന�ാ�െട�ം
േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിർ�നർ�് ആവശ�മായ സഹായ��ം മ��ം �ത�തേയാെട ഉറ�ാ�ാൻ
സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാട്  കാൻസർ ചികി� േക�ം ആരംഭി�വാൻ നടപടി

2069 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട്  ജി�യിെല കാൻസർ േരാഗികൾ തി�വന��രം റീജിയണൽ
കാൻസർ െസ�റിെനയാണ് ചികി�കൾ�ായി ആ�യി��െത�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാല�ാട്  ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ കാൻസർ ചികി�ാ േക�ം �ടി
�വർ�നമാരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ.സി.ജി. െട�ീഷ�ൻമാ�െട ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് എ�ാ പി .എ�് .സി., സി .എ�് .സി., താ��്, ജി�ാ
ആ�പ�ികളി�ം ഇ .സി .ജി. െട�ീഷ�ൻമാ�െട ത�ികകൾ നിലവി�േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ത�ിക എ� പി .എ�് .സി., സി .എ�് .സി., താ��്, ജി�ാ
ആ�പ�ികളിൽ നിലവി�െ��ം ഇ�ാ� ആ�പ�ികളിൽ അവ
��ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി എ� ഇ .സി .ജി. െട�ീഷ�ൻ ത�ിക
��ി��തിനാണ് ഉേ�ശി�ി��െത�ം അവയിൽ എ� ത�ിക
��ി�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;
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(ഡി) ��തായി എ� ത�ികകൾ ��ി��തിനാണ് െ�ാേ�ാസൽ
ലഭി�ി��െത�ം ��ത ഫയലിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�ം
വ��മാ�േമാ?

േഹാ�ി�ൽ മാേനജ് െമ�് ക�ി�ിക�െട �വർ�നം

2071 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഹാ�ി�ൽ മാേനജ് െമ�് ക�ി�ി അംഗ�െള തീ�മാനി��തി��
മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാനദ��ൾ�് വി��മായി േഹാ�ി�ൽ മാേനജ് െമ�് ക�ി�ികൾ
�പീകരി��ത് തടയാ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േഹാ�ി�ൽ മാേനജ് മ�് ക�ി�ികൾ �പീകരി���മായി ബ�െ��
ഉ�ര�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; ��ത ക�ി�ി�െട അധികാര�ൾ
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബാേരാഗ� േക�ം, �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം, താ��ാ�പ�ി, ജി�ാ
ആ�പ�ി, ജനറൽ ആ�പ�ി, െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ി എ�ിവയിൽ
േഹാ�ി�ൽ മാേനജ് െമ�് ക�ി�ികൾ �പീകരി��തി�� മാനദ��ൾ�്
വ�ത�ാസ�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ആ�പ�ിക�െട േഹാ�ി�ൽ മാേനജ് െമ�്
ക�ി�ിക�െട ൈബേലാ�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) അനാവശ�മായ തർ��ളി�െട ഒരംഗം ആ�പ�ി�െട �വർ�നെ�
�തി�ലമായി ബാധി�� രീതിയിൽ �വർ�ി�ാൽ ആ അംഗ�ിെനതിെര
എ�് നടപടിയാണ് േഹാ�ി�ൽ മാേനജ് െമ�് ക�ി�ി�് സ�ീകരി�ാൻ കഴി�ക
എ�് വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ വികസനം

2072 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ിൽ ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ��കളായി ഉയർ�െ��
തി�വ�ർ സി.എ�്.സി. യി�ം േമലടി സി.എ�്.സി. യി�ം അപ്�േഡഷന്
��� �ാഫ് പാേ�ൺ തെ�യാേണാ നിലവിൽ �ട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അപ്�േഡഷ� േശഷം �ാഫ് പാേ�ണിൽ മാ�ം വ��ിയി�െ��ിൽ ആയത്
ജീവന�ാ�െട കാ�ഗറി തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െഹൽ�് െസ��കളിൽ കിട�ി ചികി� ആരംഭി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

�റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയം

2073 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയ�ിൽ നബാർഡ് ഫ�പേയാഗി�് നിർമി��
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െക�ിട�ിെ� ര�ാംഘ�ം ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയ�ിൽ േ�ാമാെകയർ ആരംഭി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

എലവേ�രി �ാഥമിക ആേരാഗ�േക�െ� ��ംബാേരാഗ�േക�മായി
ഉയർ��തി�� നടപടി

2074 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല എലവേ�രി �ാഥമിക ആേരാഗ�േക�െ�
��ംബാേരാഗ�േക�മായി ഉയർ��തി�� നടപടികൾ ഏത് ഘ�ം വെരയായി
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ എെ��ാം ���ികളാണ് �ർ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിർമാണ �വർ�ന��ം മ�് നടപടിക�ം �ർ�ീകരി�് ��ംബാേരാഗ�
േക��ിെ� �വർ�നം എ�് �ട�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപ��ാ�ർ മ�ല�ിെല ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ

2075 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ. മാ�െട വികസനഫ�ിൽ �റവ് െച�് പണം കെ��ി എ�ാ
സി.എ�്.സി., താ��് ആ�പ�ികളി�ം പകർ�വ�ാധികൾ�ായി 10 കിട�കൾ
വീത�� ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ �ാപി�� പ�തി ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി െപ��ാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� സി.എ�്.സി.
കൾ�ം താ��് ആ�പ�ികൾ�ം പണം അ�വദി�ി�െ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് ഏജൻസി �േഖനയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

��ള സി.എ�്.സി. �് �തിയ െക�ിടം നിർമി��തി�� നടപടി

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

(എ) മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല ��ള സി.എ�്.സി. �് �തിയ െക�ിടം
നിർമി��തി�� ഡി.പി.ആർ. സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. (�റൽ ഇൻ�ാ�ക്ചർ
െഡവലപ്െമ�് ഫ�് )ൽ ഉൾെ���ി നിർമി��തിന് നബാർഡിേല�്
നട�വർഷം �േ�ാസൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) ഇത് സംബ�ി� ഫയൽ നിലവിൽ ഏത് ഓഫീസിലാണ് ഉ�െത� വിവരം
ഫയൽ ന�ർ സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സി.എ�്.സി. �െട അടി�ാന ഭൗതിക സൗകര��ൾ
െമ�െ����തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�്

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

(എ) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�ിൽ നിലവിൽ എ�
കിട�കൾ ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ണി�ിൽ പി.എസ്.സി. നിയമനം ലഭി� എ� �ിരം ജീവന�ാർ
നിലവിൽ േജാലി െച� വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ണി�ിൽ നിലവിൽ േജാലി െച� വ�� താ�ാലിക ജീവന�ാർ
എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

വ�ൻേമട് സി.എ�്.സി.യിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

2078 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിെല എം.എൽ.എ. ആ�ിവികസനഫ�ിൽ നി�ം
മ�ല�ളിെല ആേരാഗ� �ാപന�ളിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ
�ാപി��തി�ം മ�മായി 4 േകാടി �പ മാ�ിവ�ി��േവാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ��ൻേചാല മ�ല�ിെല വ�ൻേമട് സി.എ�്.സി. യിൽ ഇ�കാര��
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി��തിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ; ഉെ��ിൽ ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആയതിെ� എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�ം ��ത ���ി ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം എേ�ാൾ �ർ�ിയാ�വാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

അ�ൻേകാവിൽ പി .എ�് .സി. യിെല കിട�ി ചികി�

2079 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ൻേകാവിൽ പി.എ�്. സി. െക�ിടം �വർ�നം ആരംഭി�േ�ാൾ
അതിേനാട�ബ�ി�് കിട�ി ചികി� ആരംഭി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനപാതയി�െട 50 കിേലാമീ�റിലധികം യാ� െച�് മാ�ം അ��� �ന�ർ
താ��് ആ�പ�ിയിൽ ചികി� േതേട� സാഹചര���തിനാൽ
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അ�ൻേകാവിൽ പി.എ�്. സി. യിൽ കിട�ി�ികി� ആരംഭി�ണം എ�
ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

��നാ�ിെല സർ�ാർ ആ�പ�ിക�െട നവീകരണം

2080 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ അടിയ�രമായി നവീകരി��തിന്
സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��നാ�ിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ആവശ��ിന് ജീവന�ാർ, മ��്
എ�ിവ�െ��് ഉറ� വ���തിന് �േത�ക നിർേദശം നൽ�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് െസ�ർ

2081 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്.-2017-18 �കാരം െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ
ആ�പ�ിയിൽ എം.എൽ.എ. ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഡി.എം.ഒ. നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�നായി ഡയാലിസിസ് െസ�ർ �ാപി�തിെ� േസവിംഗ്സ് �ക
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േസവിംഗ്സ് �കെയ സംബ�ി�് അസി��് െഡവലപ്െമ�് ക�ീഷണർ
(എ.ഡി.സി.), തി�വന��രം നൽകിയ 23.05.2022-െല ഡി6/1579/22 ന�ർ
ക�ിന് മ�പടി നൽകിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ഹൗസ് സർജ�ാ�െട േസവനം

2082 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ഹൗസ് സർജ�ാ�െട േസവനം
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ആയതിന് ഏെത�ി�ം തട��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

െച��ർ ആ�ർേവദാ�പ�ി െക�ിട നിർമാണം

2083 �ീ സജി െചറിയാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിർമാണം ആരംഭി�് �ർ�ിയാകാെത കിട�� ആ�ർേവദ
ആ�പ�ികൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച��ർ ഗവൺെമ�് ആ�ർേവദാ�പ�ി െക�ിട നിർമാണ ���ി
നാളി�വെര �ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട �ർ�ീകരണ�ി�ളള തട��ൾ പരിഹരി��തിന്
എ�് നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

2084 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ�ൺ താ��് ആ�പ�ികൾ�്
അ��തമായി�ാേണാ നി�യി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പാേ�ൺ �കാരം ആ�പ�ിയിൽ നിലവി�� ജീവന�ാ�െട
എ�ം, ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�ിവ ത�ിക തിരി�
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഒഴി�� ത�ികകളിൽ ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ?

പിരായിരി പ�ായ�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം

2085 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട്  മ�ല�ിൽ പിരായിരി പ�ായ�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ�
േക��ിെ� �ലപരിമിതി�ം അവശ�ം േവ� െക�ിട��െട അഭാവ�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി��തി�� മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ി ആവശ�മായ �ക
അ�വദി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േവ�ര ക��ണിററി െഹൽ�് െസ�റിന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) േവ�ര ക��ണിററി െഹൽ�് െസ�റിൽ �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിെ�
ഭാഗമായി നിർ�ലാ�ിയ ഇൻേപഷ��് വിഭാഗം വീ�ം �വർ�നം
�ട�ിയി �ിെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൻേപഷ��് വിഭാഗം �വർ�ി��തിന് ആവശ�മായ െക�ിട�ം
 േഡാ�ർമാ�ം ഈ െസ�റിൽ ലഭ�മാേണാ;

(സി) ��തലായി േവ�ി വ�� ജീവന�ാെര നിയമി�് ഇൻേപഷ�ൻറ് വിഭാഗം
�നരാരംഭി��തി�� ന ടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ം സി.എ�്.സി. െക�ിട നിർമാണം

2087 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സമ� മാ�ർ �ാൻ �കാരം ��ം സി.എ�്.സി. െക�ിട നിർമാണ�ിന്
നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. ധനസഹായം അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ം സി.എ�്.സി. െക�ിട നിർമാണ�ിന് നബാർഡ് ഫ�് അ�വദി��തിന്
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അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപ��ാ�ർ താ��് ആ�പ�ി

2088 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി െപ��ാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ
നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; പണി
�ർ�ീകരി�വ എ� എ�ം അവ ഏെത�ാം; ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ിയത്
എ�െയ�ം; അവ ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബഡ്ജ�ിൽ �ക വകയി��ിയി�� പ�തിയായ െപ��ാ�ർ താ��്
ആ�പ�ി െക�ിട നിർമാണ�മായി ബ�െ�� ���ിക�െട �േരാഗതി
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െപ��ാ�ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ എ� െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ൾ
�വർ�ി���്; ദിനം�തി ശരാശരി എ� േരാഗികൾ ഓേരാ െ�ഷ�ാലി�ി
വിഭാഗ�ി�ം ചികി� േതടിെയ���്; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപ��ാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി
�ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) െപ��ാ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല താ��ാ�പ�ിയിൽ മാനസികേരാഗ
വിഭാഗം നിലവി�േ�ാ; എ� േഡാ�ർമാർ അവിെട േസവനം അ��ി���്;
വ��മാ�േമാ?

നായര�ലം ആ�ർേവദ ആ�പ�ി അപ്േ�ഡ് െച�ാൻ നടപടി

2089 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ നിേയാജക മ�ല�ിെല നായര�ലം ആ�ർേവദ ആ�പ�ി
അപ്േ�ഡ് െച��തി�� െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ അപ്േ�ഡ് െച��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ഡി.ആർ.വി. ഇൻെജ�ൻ, െസറം എ�ിവ ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

2090 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െത�വ് നാ��െട കടിേയ�് ചികി��ായി എ�� േരാഗികൾ�് ആവശ�മായ
ഐ.ഡി.ആർ.വി. (ഇൻ�ാ െഡർമൽ റാബിസ് വാ�ിേനഷൻ) ഇൻജ�ൻ, െസറം
എ�ിവ മലബാർ േമഖലയിെല വിവിധ താ��്/ ജി� / സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിെയ
ആ�യിേ��ി വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?
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കാ�ിര��ി ജനറൽ ആ�പ�ി�െട െക�ിട നിർ�ാണം

2091 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി ജനറൽ ആ�പ�ി�െട �തിയ െക�ിട നിർമാണ�ിന്
അ�വദി�ി�� �ക എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നിർമാണ�ിെ� നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ��ത
നിർമാണം എ�േ��് �ർ�ിയാ�ി െപാ�ജന�ിന്
�റ�െകാ��ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി�ായി നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ �േഖന അ�വദി�
�ക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ?

പ��ർ താ��് ആ�പ�ി�െട നവീകരണം

2092 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ
നവീകരണ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി നിലവിെല െക�ിട�ിൽ മതിയായ �റി
സൗകര�ം ഒ���തിന് മാ�ർ �ാനിൽ ആവശ�മായ മാ�ം വ��ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സാഹചര��ിൽ താ��് തല�ിെല �ധാന ആ�പ�ികളിൽ �റി
സൗകര�ം ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട നവീകരണ�ിന് നബാർഡ് ഫ�് ലഭ�മാ
മാ��തി�� നടപടി

2093 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട നവീകരണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര�
വി�ലീകരണ�ി�ം നബാർഡിൽ നി�� ഫ�് ലഭ�മാ��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ��ത വിഷയം സംബ�ി�
ഫയലിെ� തൽ�ിതി അറിയി�ാേമാ?

��േ�രി സാ�ഹിക ആേരാഗ�േക��ിെല േഡാ��െട െഡപ�േ�ഷൻ േസവനം

2094 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല ��േ�രി സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ിെല
േഡാ�റായി�� േഡാ. ഷീന െക. വാ�വിെന േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ
ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസിൽ െഡപ�േ�ഷനിൽ നിയമി�് ഒ�
വർഷ�ിലധികമായി�ം ��ത േഡാ��െട െഡപ�േ�ഷൻ േസവനം
അവസാനി�ി�് മാ� �ാപന�ിൽ തിരിെക നിയമി�ി�ിെ�� വിഷയം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) േഡാ��െട അഭാവം േരാഗികൾ�് ��ി��് ��ി��തിനാൽ ��ത
േഡാ��െട െഡപ�േ�ഷൻ േസവനം അവസാനി�ി�് തിരിെക
മാ��ാപന�ിൽ നിയമി��തിന് േവ� നിർേ�ശം നൽ�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ഭേ��ാ�പ���െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

2095 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭേ��ാ�പ���െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി��
ലാ�കൾ ഏെതാെ�യാണ്; ��ത ലാ�കളിൽ എെ�ാെ� പരിേശാധന
നട�ാ�� സ�ീകരണ�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� അതിർ�ി െച�് േപാ�കളിൽ ഭേ��ാ�പ���െട
�ണനിലവാര പരിേശാധന�് സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) െമാൈബൽ ഭ���ര�ാ പരിേശാധന ലാ�കളിൽ എെ�ാെ� പരിേശാധന
നട��തി�� സ�ീകരണ�ളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം ��ത ലാ�കളിെല
പരിേശാധനയിൽ �മേ�ട് കെ��ിയ ഉൽ���ൾ ഏെതാെ�യാണ്;
��ത സംഭവ�ളിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദമാ�േമാ?

വിഷപദാർ��ളട�ിയ ഉ���ൾ വിതരണം െച� ക�നികൾെ�തിെര നടപടി

2096 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-17 �തൽ നാളി�വെര നട�ിയ പരിേശാധനകളിൽ വിഷപദാർ��ൾ
അട�ിയ കറി പൗഡ�ക�ം ഭ�� എ�ക�ം കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ഉ���ൾ വിതരണം നട�ിയ ക�നികൾെ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ കെ��ിയ വിഷപദാർ��ൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം
അവേയാേരാ�ം മ�ഷ�രിൽ ഉ�ാ�ാനിട�� ആേരാഗ� ���ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഭേ��ാ�പ���െട �ര� ഉറ�ാ��തി�� പ�തികൾ

2097 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര ഭേ��ാ�പ���െട �ര�
ഉറ�ാ��തിനായി നട�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ; ഓേരാ
പ�തി�ാ�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?
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മായം േചർ� മ�� വി�ന തട��തി�� മാർ��ൾ

2098 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പഴകിയ�ം മായം കലർ��മായ മ��ം വ�ാപകമായി വിപണനം
നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം മ��ം പരിേശാധി��തി�ം വി�ന തട��തി�ം
നിലവി�� മാർ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െപ��ാ�ർ മ�ല�െല �ഡ് േസ�ി പരിേശാധനകൾ

2099 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപ��ാ�ർ മ�ല�ിൽ �ഡ് ആൻഡ് േസ�ി ൈലസൻസി�ാെത
�വർ�ി�� �ാപന�െള കെ��വാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; നട�് സാ��ിക വർഷ�ിൽ എ� േക�കളാണ് ഈ
ഇന�ിൽ രജി�ർ െച�െ��ി��ത്;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ തമിഴ് നാ�ിൽ നി�� മായം കലർ� പാൽ
വി�ഴി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇതിെനതിെര സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ിൽ മായം കലർ� മ��ം, പഴവർ��ൾ എ�ിവ വിതരണം
െച��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ബ�െ�� വ��കൾ �ത�മായ
പരിേശാധനകൾ നട�ാ�േ�ാ; മായം കലർ��ം വിഷം കലർ��മായ
പഴവർഗ��ം മ����ം വിൽപന നട�ിയത് സംബ�ി�് ലഭ�മായ
വിവര��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത മ�ല�ിൽ �ാർ േറ�ിംഗ് ഉ� ഏെത�ാം േഹാ��കൾ നിലവി��്;
പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ; ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിനായി
2021 �തൽ ഇ�ാലയളവ് വെര എ� പരിേശാധനകളാണ് നട�ിയി��ത്;
േമാശമായ ഭ�ണം വിതരണം െച� �ാപന�ൾെ�തിെര എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; ഏെത�ാം േഹാ��കൾെ�തിെരയാണ് നടപടി
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) മ�ല�ിൽ ഭ���ര�ാ വ��ിെ� കീഴിൽ ലാബ് സൗകര�ം ഉേ�ാ;
ഇെ��ിൽ �തിയ ലാബ് സ�ീകരി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(എഫ് ) കഴി� സാ��ിക വർഷ�ിൽ മ�ല�ിെല �ഡ് േസ�ി ഓഫീസർ
എ� മ��, പഴവർ� സാ�ി�കൾ എൻ.എ.ബി.എൽ. അെ�ഡി�ഡ്
അനെല�ി�ൽ ലാ�കളിേല�് പരിേശാധന�ായി അയ�ി��്; ആയതിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ�� സാധന�ളിൽ മായം േചർ�ൽ തടയാൻ നടപടി

2100 �ീ സജി െചറിയാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഭ�� സാധന�ളിൽ മായം േചർ�ൽ വ�ാപകമാ��ത് തടയാൻ ഈ സർ�ാർ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിഷയം സംബ�ി�് കഴി� 6 മാസ�ി��ിൽ എ� േക�കൾ രജി�ർ
െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) മായം േചർ��ം വി�ന�ം ഫല�ദമായി തട��തിന് തേ�ശഭരണ
�ാപന��െട േസവനം �ടി �േയാജനെ���ി വി�ലമായ പരിേശാധനാ
സംവിധാനം ഏർെ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മായം കലർ�ിയ പാൽ പിടി���തി�� സംവിധാന�ൾ

2101 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അതിർ�ി െച�് േപാ�കളി�െട സം�ാനേ��് വൻേതാതിൽ
രാസവ��ൾ ഉൾെ�െട�� മായം കലർ�ിയ പാൽ കട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; ഇത്
പരിേശാധി�് കെ���തിനായി ഭ�� �ര�ാ വ��ിന് പര�ാ�മായ
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) മായം േചർ� പാൽ പിടി�ടാൻ ഭ���ര�ാ വ��് എെ�ാെ�
സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി��്; എ�ാ െച�് േപാ�കളി�ം പരിേശാധന
ഉറ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഓണ വിപണി ല��മാ�ി വൻേതാതിൽ വ�ാജ പാൽ എ�ിേ���
സാഹചര��ിൽ ജന��െട ആേരാഗ� �ര� ഉറ�ാ�ാനായി സം�ാന
വ�ാപകമായി പരിേശാധന�് സ്ക�ാഡിെന നിേയാഗി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

കറിപൗഡ�കളിെല വിഷാംശം

2102 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിപണനം െച�� കറിപൗഡ�കളിൽ ക�ാൻസറിന്
കാരണമാ�� മാരകവിഷ�ൾ അട�ിയി�െ�� തര�ി�� റിേ�ാർ�്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ര�ി�� കറിപൗഡ�കൾ ഉ�ാദി�ി��
ഏെത�ി�ം ക�നികൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ ഇ�രം ഉ���െള�റി�് െത�ി�രി�ി�്
പരസ��ൾ നൽ��തിെനതിെര എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� ഉ����െട വിപണനം �ർ�മാ�ം തട��തിന് എെ��ാം
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നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം ഇനി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

�ഡ്േസ�ി ഓഫീസ�െട അധിക ത�ിക

2103 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ ഭ�� �ര�ാ വ��ിൽ �ഡ്േസ�ി
ഓഫീസ�െട അധിക ത�ികകൾ ��ി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഡ്േസ�ി ഓഫീസ�െട അധിക ത�ിക ��ി��തിന് ഏെത�ി�ം
തര�ിൽ ഉ� തട�ം ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം �ഡ്േസ�ി ഓഫീസർ ത�ികയിൽ നിലവി�� ഒഴി�ക�െട
എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ന� ഭ�ണം നാടിെ� അവകാശം ക�ാ�യിൻ

2104 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കറിെ�ാടികളിൽ മായം കെ���തി�� പരിേശാധന ശ�മാ�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഭ��േയാഗ�മ�ാ��ം മായം േചർ��മായ സാ�ി�കൾ
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെനതിെര നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഭ��വ��ളിൽ മായം കെ���തിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി� ന� ഭ�ണം
നാടിെ� അവകാശം എ� ക�ാ�യിനിൽ ഉൾെ���ി എെ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് നട�ിവ��ത്; മീനിെല മായം കെ���തിനായി
ആരംഭി� ഓ�േറഷൻ മ�� പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ത സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉപേയാഗി�് മായം േചർ�ൽ
ക�പിടി��തി�� നടപടി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ാ ജി�കളി�ം
െമാൈബൽ ഭ��പരിേശാധനാ ലാ�� ആദ� സം�ാനമായി േകരളം
മാറിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) ന� ഭ�ണം നാടിെ� അവകാശം എ� ക�ാ�യിൻ നട�ിലാ��തിൽ
െപാ�ജന പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

മ��് ക�നിക�െട ഉയർ� വില ഈടാ�ൽ തട�വാ�� നടപടികൾ

2105 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഉപേയാഗി�� മ��കളിൽ സർ�ാർ �ാപന��േട�ം
സ�കാര��ാപന��േട�ം ബ�രാ�ക�നിക�േട�ം എ� ശതമാനം
വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി�് അേലാ�തി/ആ�ർേ�ദം/േഹാമിേയാ േമഖലകൾ
തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േക�സർ�ാർ പല മ��ക�ം അവ�െട േപരി�� െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ വഴി
വിതരണം നട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ സം�ാന�്
ആയ�േപാ�� �വർ�ന�ൾ േക�സഹായേ�ാെട നട�ാ�ാൻ കഴി�േമാ
എ�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ബ�രാ�/ഇതര സം�ാന മ��് ക�നിക�െട കട� കയ��ം ഉയർ�
വില�ം മ��് ക�നിക�െട ഉയർ� വില ഈടാ��ം തട��തിന് എ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ? ;

(ഇ) സം�ാന�് മ��് ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തിന് എ�് നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ� സംവിധാന�ിെ� വി�ലീകരണം

2106 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ജനാേരാഗ� സംര�ണം മിക��താ��തി�േവ�ി
വീ�കളിൽെ��് സർേവ നട�ി 30 വയ�ിന് �കളിൽ �ായ�� ഏവരി�ം
േരാഗസാധ�ത കെ��ാ�� ���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സർേവ�െട �ാഥമിക ഘ��ിൽ പരിേശാധന�് വിേധയരായവരിൽ 21
ശതമാനേ�ാളം േപർ ഏെത�ി�ം ��തര ജീവിതൈശലി േരാഗബാധിതരാകാൻ
സാധ�ത��വരാെണ�് കെ��ിയ കാര�ം ഗൗരവ�ിെല��്
െപാ�ജനാേരാഗ� സംവിധാന�ിെ� വി�ലീകരണ�ിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സബ് െസ��കെളെയ�ാം െവൽനസ് െസ��കളാ�ി�ം
�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയർ�ി�ം
�ാഥമിക തല�ിൽ�െ� ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ നിയ�ി��തിനായി
നട�� ���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

അവയവമാ� ശ��ിയകൾ നട�� ആ�പ�ികൾ

2107 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അവയവമാ� ശ��ിയകൾ നട�� ആ�പ�ിക�െട എ�ം എ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ; ജി� തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ഇതിൽ സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് ജി� തിരി��
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കിഡ്നി �ാൻസ് �ാേ�ഷൻ, ലിവർ �ാൻസ് �ാേ�ഷൻ, �ദയശ��ിയ, ഹാർ�്
�ാൻസ് �ാേ�ഷൻ എ�ീ സൗകര��ൾ ലഭ�മായി�� സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ
ഏെത�ാമാെണ�് ജി� തിരി�� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഹൗസ് സർജ�ാ�െട അഭാവം പരിഹരി�ാൻ നടപടി

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

(എ) 2022 മാർ�് മാസം നട� അവസാന വർഷ എം.ബി.ബി.എസ്. പരീ�കൾ
വലിെയാ� വിഭാഗം വിദ�ാർഥികൾ ബഹി�രി�തിനാൽ ആഗ�് �തൽ
െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം 90 ശതമാനം ഹൗസ്
സർജ�ാ�െട അഭാവ��ാ�െമ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ം പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

എ�േമലി ടൗൺഷി�ിൽ മൾ�ി െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി �ാപി�ാൻ നടപടി

2109 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശബരിമല�െട േബസ് ക�ാ�ായ എ�േമലിയിൽ തീർ�ാടകർ�് ആവശ�മായ
ചികി�ാ സൗകര��ൾ ലഭ�മാ��തിന് എ�േമലി ടൗൺഷി�ിൽ ഒ� മൾ�ി
െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി �ാപി��തിന് �ൻൈക എ��േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

അവയവദാന രംഗ�് സമ�മായ മാ�ം

2110 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവദാന രംഗ�് സമ�മായ മാ�ം െകാ�വ��തി�ം
സാധാരണ�ാർ�് �ടി സഹായകരമാ�� രീതിയിൽ ഈ രംഗെ�
നവീകരി��തി�മായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�� �വർ�ന�ൾ
സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ; ഇതിനായി സമ� േ�ാേ�ാേ�ാൾ
�പീകരി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികളിൽ അവയവമാ�
ശ��ിയ�ായി �േത�ക സംഘെ� സ�ീകരി�വാൻ
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) അവയവദാന�ിെ� �ാധാന�െ��റി�് ജന�െള േബാധവാ�രി��തി�
അവയവദാനം സംബ�ി� വിവര�ൾ �ചരി�ി��തി�ം
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അവയവദാന�ിനായി സ�ഹെ� േ�രി�ി��തി�മായി ഈ സർ�ാർ
നട�� �ചാരണ - േബാധന പരിപാടികൾ സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ; ഈ
പരിപാടികൾ ��തൽ കാര��മമായി �േ�ാ� െകാ� േപാ��തിന്
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�േമാ?

അവയവ മാ�ിവ�ൽ ശ��ിയ

2111 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവ മാ�ിവ�ൽ ശ��ിയ സംബ�ി�
ഗേവഷണ�ൾ�ായി ഇൻ�ി���് ആരംഭി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�
നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�� ഫ�് എവിെട നി�ാണ് ലഭ�മാ��ത്; ഇ� സംബ�ി� പ�തി
�പേരഖ ത�ാറാേയാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എയിംസ് േനടിെയ��ാൻ നട�� �മ�ൾ

2112 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എയിംസ് േനടിെയ��ാൻ നട�� �മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജി�ാ ജനറൽ ആ�പ�ികളിൽ മാ�ർ �ാനിെ�
അടി�ാന�ിൽ നട�� വികസന ���ികൾ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ദ�ിതീയ തല�ിൽ�െ� വിദ�
ചികി� ലഭ�മാ�� തര�ിൽ താ��് ആ�പ�ികളിൽ പി.ജി.
േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ പ�തി�േ�ാ;

(സി) 2011-16 കാലെ� സർ�ാർ അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ാ�തിനാൽ
അംഗീകാരം ന�െ�� ഇ��ി െമഡി�ൽ േകാേളജിന് േവ�ി കഴി�
സർ�ാ�ം ഈ സർ�ാ�ം കാര��മമായി ഇടെപ�് സൗകര��ൾ ഒ��ിയ�
വഴി വിദ�ാർ�ി �േവശന�ിനാ�� നാഷണൽ െമഡി�ൽ ക�ീഷെ�
അംഗീകാരം േനടാൻ കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ജീവിത ൈശലി േരാഗ�ൾ �തിേരാധി�ാൻ നടപടി

2113 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾെ�തിെര �ൾ തല�ിൽ
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��തിന് നടപടികൾ
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സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അവയവമാ� ശ��ിയകൾ�്  സൗകര��ളള സം�ാനെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ

2114 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അവയവമാ� ശ��ിയകൾ�്  സൗകര��ളള സം�ാനെ� സർ�ാർ
ആ�പ�ികൾ ഏെതാെ�യാണ് ; ഏെതാെ� അവയവമാ� ശ��ിയകൾ�ാണ് 
��ത ആ�പ�ികളിൽ സൗകര�ം ഉ�ത്;

(ബി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ കഴി� പ�്  വർഷം നട� ഇ�രം
ശ��ിയക�െട എ�ം എ�യാണ്; ആ�പ�ികൾ തിരി�് വിശദവിവര�ൾ
നൽകാേമാ?

േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട ആ�ിതർ�ളള ധനസഹായം

2115 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട ആ�ിതർ�് 50,000/- �പ ധനസഹായം
നൽകി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��തി�� േകാവിഡ് മരണ
സർ�ിഫി��് നൽ��തി�� �മതല ആർ�ാണ്; േകാവിഡ് മരണം സംഭവി�്
എ� കാലയളവി��ിൽ സമർ�ി�� അേപ�കൾ�ാണ് േകാവിഡ് മരണ
സർ�ിഫി��് നൽ��െത�് അറിയി�ാേമാ; ഇ�മായി ബ�െ��
മാനദ��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പലവിധ കാരണ�ളാൽ 90 ദിവസ�ിനകം മരണം രജിസ്ററർ
െച�ാനാകാ�വർ�് ഇേ�ാൾ േകാവിഡ് മരണ സർ�ിഫി��് ലഭ�മാകാ�
വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ��ി ജി�യിൽ േകാവിഡ് ബാധി�് മരി� 13 േപ�െട ആ�ിതർ�് േകാവിഡ്
മരണ സർ�ിഫി��് നൽകാ�തിനാൽ മരണാന�ര ആ��ല�ം ലഭ�മാകാ�
സാഹചര�ം നിലനിൽ��േ�ാ; മാനദ��ളിൽ ഇളവ് വ��ി ഇവർ�ം
ധനസഹായം നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

അവയവദാന ശാ��ിയക�െട ഏേകാപനം

2116 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അവയവദാന ശാ��ിയകൾ ഏേകാപി�ി��തിനായി എെ�ാെ�
സംവിധാന�ളാണ് സർ�ാർ തല�ിൽ സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�േമഖലയിെല �തിയ പ�തികൾ

2117 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-



64 of 127

ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിേലറിയതി� േശഷം ആേരാഗ� േമഖലയിൽ ��തായി
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എൻ.എ�്.എം. നിയമനം

2118 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൻ.എ�്.എം. െ� കീഴിൽ �ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ിയിൽ പി.ആർ.ഒ.
ആയി േസവനം അ��ി�വരെവ വിേദശേ��് േപായി �ത�സമയ�് തിരിെക
വരാതി�� വ��ിെയ എൻ.എ�്.എം. എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി തിരിെക
േജാലിയിൽ �േവശി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� മാസേ��ാണ് തിരിെക
േജാലിയിൽ �േവശി�ി�ത്; ഏ� �ാപന�ിലാണ് നിയമനം നൽകിയത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ി ഈ �ാപന�ിൽ എൻ.എ�്.എം. എ�ിക��ീവ് ഉ�രവിൽ
പറ�ി�� കാല�് േജാലിയിൽ ഉ�ായി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
എ�ടി�ാന�ിലാണ് ��ത വ��ിെയ മെ�ാ� �ാപന�ിേല�് മാ�ിയത്;
ഏ� �ാപന�ിേല�ാണ് മാ�ിയത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2022 ഏ�ിൽ 2 ന് കരാർ നീ�ി നൽകിയ ജീവന�ാ�െട ലി�ിൽ ഇ�ാ�
��ത വ��ിെയ �തിയ �ാഫ്  ആയാേണാ ഉൾെ���ിയിരി��ത്;
അെ��ിൽ എ�ടി�ാന�ിലാണ് സീനിേയാറി�ി ലി�ിൽ ഉൾെ���ി
ശ�ളം ഉൾ�െട�� ��വൻ ആ��ല���ം നൽ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��േരാഗ ചികി�ാ സൗകര���ം ആശ�ാസ നടപടിക�ം

2119 �ീ സജി െചറിയാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജീവിതെെശലി േരാഗ�ൾ വർ�ി�വ��തിെ� ഭാഗമായി ��േരാഗിക�െട
എ�ം �മാതീതമായി വർ�ി�വ��ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വർ�ി� വ�� ��േരാഗിക�െട എ�ം കണ�ിെല��് െമഡി�ൽ
േകാേള�കളി�ം സർ�ാർ ആേരാഗ� േക��ളി�ം ഏർെ���ിയി��
ചികി�ാ സൗകര���ം ആശ�ാസ നടപടിക�ം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;
��ത ചികി�ാ സൗകര��ൾ വി�ലെ���� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ��േരാഗ ചികി�ാ രംഗ�് സ�കാര� ആേരാഗ� �ാപന�ൾ നട��
�ഷണം നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

േകരള െമഡി�ൽ സർവീസ് േകാർ�േറഷൻ

2120 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസ് േകാർ�േറഷൻ െട�ീസ് ��ിൽ േകാർപേറ�്
െമ�ർഷി�് എ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) എ�ിൽ എ� �ക�ാണ് െമ�ർഷി�് എ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
െമ�ർഷി�് എ��ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ െമഡി�ൽേകാേളജ് ആ�പ�ികളിെല െട�ിഷ�ൻ ത�ിക

2121 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ െമഡി�ൽേകാേളജ് ആ�പ�ികളിൽ അനസ് േതഷ�  െട�ീഷ�ൻ,
തിേയ�ർ െമ�ാനി�്, ഓ�േറഷൻ തിേയ�ർ െട�ീഷ�ൻ എ�ീ ത�ികക�െട
എ�ം നി�യി��തി�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട്, മേ�രി സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ��ത വിഭാഗം
ത�ികകൾ ആെക എ� വീതമാണ് അ�വദി�െ��ത്;

(സി) സം�ാനെ� മെ��ാ സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം ��ത വിഭാഗം
ത�ികകൾ ആെക എ� വീതം ആെണ�് �ാപനം, ത�ിക എ�ിവ തിരി�്
വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിന് െെകമാറിയ �ലം

2122 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാ�ർ �ാമപ�ായ�ിെല െത�ില�ടവിൽ സർ�ാരിന് െെകമാറിയ�ം
േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെന ഏൽ�ി��മായ �മി�ം െക�ിട�ം
ഉപേയാഗെ�����മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിന് �ലം െെകമാറി പ�്
വർഷ�ിലധികമായി�ം യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ാ� സാഹചര��ിൽ
��ത �ലം േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ പ�ായ�ിന് െെകമാറണെമ� ആവശ�ം
പരിഗണി�േമാ?

ഭി�േശഷി സർ�ിഫി��കൾ നൽ��തിന് നടപടി

2123 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�രി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഭി�േശഷി സർ�ിഫി��കൾ നൽ��തിന്
ലഭി� അേപ�കൾ തീർ�ാ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2016 �തൽ നാളി�വെര എ� അേപ�കൾ പരിഗണി�് സർ�ിഫി��്
നൽകിയി��്; ലഭി� അേപ�ക�െട വർഷം തിരി�� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ഇനി പരിഗണി�ാൻ എ� അേപ�കൾ ബാ�ി��്; എ�് �ത��
അേപ�കളാണ് ഇനി പരിഗണി�ാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െമഡി�ൽ േബാർഡ് ���തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) അേപ�കൾ അടിയ�രമായി പരിഗണി�് സർ�ിഫി��് നൽ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ കർശന നിർേദശം നൽ�േമാ?
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വിേദശ�� േകരള�ിെല െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ആേരാഗ� �വർ�ക�െട
കണ�്

2124 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല േഡാ�ർമാർ, ന�മാർ
�ട�ിയ ആേരാഗ� �വർ�കരിൽ 5 വർഷെ� �ന�േവതനാവധിെയ��്
വിേദശ��വ�െട കണ�് ത�ിക തിരി�ം െമഡി�ൽ േകാേളജ് തിരി�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ േകാേളജിെല െഹഡ് ന�മാ�െട ഡ��ികൾ, ഡ��ി സമയം, ഒ� മാസം
എ��� ൈന�് ഡ��ിക�െട എ�ം ഇവ വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിക�െട വികസനം

2125 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� െമഡി�ൽ
േകാേളജ് ആ�പ�ികൾ വഴി െപാ�ജന�ൾ�് െമ�െ�� ചികി�
സൗജന�മായി നൽ��തി�ം വൻകിട ആ�പ�ികളിൽ മാ�ം ലഭി�ി��
ആ�നിക ചികി�ാരീതികൾ ആരംഭി��തി�മായി നട�ാ�ിയ
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ ഏെത�ാം അവയവ മാ� ശ��ിയകൾ അട�ം
അതിസ�ീർണമായ ശ��ിയകൾ നട��തിന് സ�ീകരണം ഏർെ���ാൻ
കഴി�ി�െ��ം ഇ�രം ശ��ിയകളിൽ എ� ശതമാനം
വിജയകരമായി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഓേരാ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ി�േട�ം
വികസന�ിനായി ഈ കാലയളവിൽ െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികളിൽ പ�ാ�ല സാേ�തിക സൗകര��ൾ
വി�ലീകരി��തിന��തമായി ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തിന്
കഴി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികെള സ�ർ�മായി റഫറൽ ആ�പ�ിയായി
മാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല വി�മ�റി �റ� െകാ���തി�� നടപടി

2126 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ പഴയ േ�ാ�ിെല കാർഡിേയാളജി
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ഐ.സി.സി.�-2 ൽ �േവശി�ി�� േരാഗിക�െട ��ിരി�കാർ�് മതിയായ
വി�മ�റികേളാ ആവശ�മായ കേസരകേളാ നിലവിലി� എ� വിവരം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ കാർഡിേയാളജി ഐ.സി.സി.�-2 െ� സമീപ�്  ��്
സ�ീകരി�ി���ം എ�ാൽ േകാവിഡ് സമയ�് അട�ി�ി���മായ
വി�മ�റി േരാഗിക�െട ��ിരി�കാർ�് �റ� െകാ��വാൻ നിർേ�ശം
നൽ�േമാ?

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല കായിക അ��ാപക ത�ികകൾ

2127 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി ആരംഭി� െകാ�ം, മേ�രി, േകാ�ി, കാസർേഗാഡ്,
പാല�ാട്, ഇ��ി എ�ീ സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ കായിക
അ��ാപക ത�ികകൾ ��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�� മാ�ിവ� േരാഗി മരി� സംഭവ�ിേ��� അേന�ഷണം

2128 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാളജിൽ �� മാ�ിവ� േരാഗി മരി� സംഭവ�ിൽ
ആേരാഗ� വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി�െട അേന�ഷണം
�ർ�ിയാേയാ; അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അഡീഷനൽ ചീഫ് െസ��റി�െട അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി മരണമട�
േരാഗി�െട ബ��ളിൽ നി�് വിവര�ൾ േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എെ�ാെ� വിവര�ളാണ് ലഭി�െത�് വിശദമാ�േമാ; ��ത വിവര�ൾ
േശഖരി�ി�ിെ��ിൽ അതി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിഷയം സംബ�ി� േകസേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി െമഡി�ൽ േബാർഡ്
�പീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് െപാലീസ് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�ൻ ക�്
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ക�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിെയ�ാണ�്
വ��മാ�േമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല അത�ാഹിത വിഭാഗ�ം ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഇ-
െഹൽ�് പ�തി�ം

2129 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഇ-െഹൽ�് പ�തി നിലവിൽ വ�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ആയത് നട�ാ��തിൽ വിവിധ
വ��കളിൽ വ� കാലതാമസ�ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ - െഹൽ�് പ�തി�െട �വർ�ന രീതികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല അത�ാഹിത വിഭാഗ�ിെല േസവന�ൾ
െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി അസി��് െ�ാഫസർ റാ�ിൽ �റയാ�
േഡാ�ർമാ�െട സാ�ി��ം ഉറ�വ��ണെമ� നിർേ�ശം ഏെത�ാം
െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ നട�ിലാ��െ��ം ��ത നിർേ�ശം
നട�ിലാ��തിനായി ൈകെ�ാ� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികളിെല അത�ാഹിത വിഭാഗ�ിൽ
കാർഡിേയാളജി, ന�േറാസർജറി വിഭാഗ�ളി�� അസി��് െ�ാഫസർമാ�െട
േസവനം ഓൺ േകാൾ/സ്േററ ഡ��ി ആേണാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ിേല��ക�െട�ം കിട�ക�െട�ം എ��ിെല വർ�ന

2130 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-22 വർഷ�ളിലായി ആേരാഗ�േമഖലയിൽ, �േത�കി�് െമഡി�ൽ
േകാേള�കളിൽ ഐ.സി.�. കിട�ക�െട�ം സാധാരണ കിട�ക�െട�ം എ�ം
�ൻകാലെ� അേപ�ി�് എ� ശതമാനം വർ�ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ആ�പ�ികളിൽ െവ�ിേല��ക�െട എ��ിൽ �ൻകാല�െള
അേപ�ി��ായി�� വർ�ന എ�യാെണ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ര��ി െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� �വർ�നം

2131 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ര��ി െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� �വർ�ന�ൾ�് എെ��ി�ം
രീതിയിൽ നിയ�ണ�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഇവിെട പഠനം നട�� വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനം
സാധ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ പഠനം �ർ�ിയാ�ിയ
വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇേ�ൺഷി�് െച��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിന് �ിരം ഡയറ�െറ നിയമി�ാൻ നടപടി

2132 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെല ഡയറ�ർ ത�ികയിൽ അധിക �മതലയായ�ാെത ഒ�
�ിരം ഡയറ�ർ ഏ��െമാ�വിൽ ഉ�ായി��ത് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�േശഷം ഡയറ�ർ ത�ികയിേല�് �ിരം ജീവന�ാെര ആെര�ം
നിയമി�ാെത അധിക �മതല നൽകി �ട��തിന് ഉ�ായി�� സാഹചര��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െപാ�ജന��െട ആേരാഗ����ൾ ൈകകാര�ം െച��



69 of 127

അതീവ �ധാന��ളള ഒ� വ��് എ� നിലയിൽ ഒ� �ിരം വ��് േമധാവി
ഇ�ാെത �വർ�ിേ��ി വ��ത് ആേരാഗ�വ��ിെ� �വർ�ന�െള
സാരമായി ബാധി�� എ� റിേ�ാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ആേരാഗ�വ��ിന് ഒ� �ിരം ഡയറ�െറ നിയമി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

െഹൽ�് ഇൻെ��ർമാ�െട �ടർ നിയമനം

2133 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല എൻേഡാസൾഫാൻ �രിതബാധിത േമഖലയിെല
െഹൽ�് ഇൻെ��ർമാ�െട നിയമന കാലാവധി മാർ�് 31-ന് കഴി�തിനാൽ
ഇവർ�് എേ�ാൾ �ടർനിയമനം നൽകാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 10 വർഷ�ിലധികമായി ��ത േമഖലയിൽ േജാലി െച�� ഇവ�െട േജാലി
�ര�ിതത�ം ഉറ�് വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�വ��് ജീവന�ാ�െട അഭാവം

2134 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെല േഡാ�ർമാർ, മ�ിതര െട�ി�ൽ, പരിേശാധനാ വിഭാഗം
�ട�ി വിവിധ േമഖലകളിലാ�� ജീവന�ാ�െട എ�ം വിഭാഗം തിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവരിൽ അധി�ത�ം അനധി�ത�മായി �വർ�ന േമഖലകളിൽ നി�ം
വി�നിൽ��/ഡപ�േ�ഷൻ/വിേദശ രാജ��ളിൽ േസവനമ��ി��
എ�േപ��്; വിഭാഗം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അന��േസവനം, നി�ിതകാലപരിധി��റം വി�നി�ൽ എ�ിവ ഇ�ാതാ�ി
ജീവന�ാ�െട േസവനം സം�ാന�് ഉറ�ാ�ാനാവശ�മായ എ�
നടപടികളാണ് സർ�ാ�ം ആേരാഗ�വ��ം സ�ീകരി�കെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ �തിയ ത�ികകൾ ��ി��തി�� നടപടി

2135 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ കാ�് ലാബ് ഉൾെ�െട�� െ�ഷ�ാലി�ി
സംവിധാന�ൾ�് ആ�പാതികമായ േഡാ�ർ, സാേ�തിക ജീവന�ാർ
എ�ിവ�െട ത�ിക നിലവിലി�ാ� വിഷയം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ കാർഡിേയാളജി�്, െനേ�ാേളാജി�്, മ�് സാേ�തിക ജീവന�ാർ
എ�ിവ�െട ത�ിക ��തായി ��ി�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

��ർ മാനസികാേരാഗ� േക��ിെല നിയമന�ൾ
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2136 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ മാനസികാേരാഗ� േക��ിൽ െസക�രി�ി�ാെര നിയമി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ��ത ആേരാഗ� േക��ിൽ ഈ ത�ിക നിലവി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ എംേ�ാ യ് െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ� േക��ിൽ ��ിെ� ത�ിക നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
എംേ�ാ യ് െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

താ��് ആ�പ�ികളിൽ പി.ജി. േഡാ�ർമാ�െട േസവനം

2137 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി.ജി.േകാ�ിന് പഠി�� േഡാ�ർമാെര താ��് ആ�പ�ികളിൽ
പരിശീലന�ിന് നിേയാഗി�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

കാ��ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി�െട �വർ�നം

2138 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി �വർ�നം
ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ ഏെതാെ� ത�ികകളാണ് ഇനി
അ�വദി�ാ��െത�ം ആയതി�� നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ നടപടി

2139 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിൽ നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല ഉ�ത ത�ികകളിെല �ാന�യ�ം

2140 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെല ഉ�ത ത�ികകളിെല �ാന�യ��ൾ
അ�വദി��തി�ം �മാ�ഗതമായി ഉ�ാ�� ഒഴി�കളിൽ കാലതാമസം
�ടാെത നിയമനം നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;
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(ബി) ജനറൽ േകഡറിൽ സിവിൽ സർജ�ാ�െട ത�ികയിെല ഒഴി�ക�െട എ�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; അസി��് സർജ�ാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ്
നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�ാലി�ി േകഡറിൽ ജനറൽ െമഡിസിൻ, ജനറൽ സർജറി,
ൈഗനേ�ാളജി, അനേ�ഷ� �ട�ിയ വിഭാഗ�ളിൽ നിലവി�ളള
ഒഴി�ക�െട വിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േഡാ�ർമാ�െട െപാ� �ലംമാ��ി�� പ�ിക �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ��ത പ�ിക �സി�ീകരി��തി�� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം
നട�ാ�ാ�തിനാൽ േഡാ�ർമാ�ഓഫീസിൽെട െ�ാേബഷൻ പാ�ാ�ൽ,
സർ�ീസ് െറ�ലൈറേസഷൻ, േപാലീസ് െവരിഫിേ�ഷൻ �ട�ിയ
േസവന�ളിൽ കാലതാമസം ഉ�ാ��തായ ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എഫ് ) അസി��് സർജൻ റാ�് പ�ിക�െട കാലാവധി അവസാനി�ാറായ
സാഹചര��ിൽ ��ത റാ�് പ�ികയിൽ നി�ം നിലവിെല ഒഴി�കൾ
നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�നിയർ പ�ിക് െഹൽ�് ന�മാ�െട ഒഴി�കൾ

2141 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �നിയർ പ�ിക് െഹൽ�് ന�മാ�െട എ� ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിൽ എ�െയ�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��വൻ ഒഴി�ക�ം നിക��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട്  അ�മാ�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയിൽ ത�ികകൾ ��ി��തിന്
നടപടി

2142 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ��ാടി ആദിവാസി േമഖലയിെല റഫറൽ ആ�പ�ിയായ പാല�ാട് 
അ�മാ�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയിൽ അനേ�ഷ�, ജനറൽ െമഡിസിൻ,
േറഡിേയാളജി വിഭാഗ�ളി�� േഡാ�ർമാർ, �ാർ�്, �നിയർ ���്,
ഓഫീസ് അ�ൻഡ�്, േ�ാർ ���് എ�ിവ�െട അഭാവ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ത�ികകൾ അടിയ�രമായി ��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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എൻേഡാസൾഫാൻ ഇരകൾ�് ലഭ�മായ ചികി�ാ സൗകര��ൾ

2143 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിതർ�് ലഭ�മായ ചികി�ാ
സൗകര��ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ ആ�പ�ി, ജനറൽ ആ�പ�ി, ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ��കൾ,
�ാഥമിക ചികി�ാ േക��ൾ �ട�ിയവയിൽ സാ��ന ചികി��ം
ഫിസിേയാെതറാ�ി��� സൗകര���േ�ാെയ�് ചികി�ാ േക�ം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടാ�ാ ��് നിർമി�് സം�ാന സർ�ാരിന് ൈകമാറിയ ആ�പ�ി
എൻേഡാസൾഫാൻ ചികി��ായി ഉപേയാഗെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിതർ�് ആ��ാല ചികി�ാ സൗകര��ൾ
കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ഇെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� പരിഹാര നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എൻേഡാസൾഫാൻ ഇരകൾ�് സൗജന� ചികി� അ�വദി� എ�
ആ�പ�ികൾ ഉെ��ം അവ എവിെടെയ�ാമാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ��തരമായ മ��് �ാമം

2144 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ��തരമായ മ��് �ാമം പരിഹരി��തിനായി
എ�്.എം.സി. ഫ�പേയാഗി�് ആ�പ�ികൾ�് ആവശ�മായ മ��കൾ
വാ��തിന് സർ�ാർ നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

പാരാെമഡി�ൽ കൗൺസിൽ നിയമം

2145 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാരാെമഡി�ൽ െട�ീഷ��ാ�െട രജിേ�ഷൻ , അവ�െട േയാഗ�തകൾ
�മീകരി�ൽ, പാരാെമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�് അംഗീകാരം
നൽകൽ എ�ിവ�ായി പാരാെമഡി�ൽ കൗൺസിൽ നിയമം നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര�േമഖലയിൽ േജാലിെച�� ഒ� ല��ിൽപരം പാരാെമഡി�ൽ
െട�ീഷ��ാർ�് അംഗീകാരം നൽ�� രീതിയി�� വ�വ�കൾ
ഉൾെ���ിയാേണാ നിയമനിർ�ാണം നട�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?
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ഇ െഹൽ�് പ�തി

2146 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ - െഹൽ�് പ�തിയിെല ഡാ� ആേരാഗ� �വർ�കർ �ത�മായി േശഖരി�
എ�് ഉറ�വ��ാൻ എ� നടപടി സ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

മാരകേരാഗ�ൾ

2147 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സം�ാന സർ�ാ�കൾ നിലവിൽ മാരകേരാഗ�ളായി പരിഗണി��
േരാഗ�ൾ ഏെതാെ�െയ�ം ��ത േരാഗ��െട ചികി��ായി സർ�ാർ
േമഖലയിൽ നിലവിൽ നൽകിവ�� ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്, ചികി�ാ
േസവന�ൾ എ�ിവ എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് കഴി� അ�് വർഷം േമൽപറ� മാരകേരാഗ�ൾ ബാധി�
ആ�കൾ, അവരിൽ സർ�ാർ േമഖലയിൽ ചികി� േതടിയ ആ�കൾ, േരാഗം
ചികി�ി�് േഭദമായവർ, ��ത േരാഗ�ൾ �ലം മരണെ�� ആ�കൾ
എ�ിവ�െട എ�ം ഓേരാ േരാഗം തിരി� വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഗവൺെമ�് ന�ിംഗ് േകാേളജ് പി.ജി. േ�ാ�് നിർ�ാണം

2148 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഗവൺെമ�് ന�ിംഗ് േകാേളജ് പി.ജി. േ�ാ�് നിർ�ാണ�ി��
ഭരണാ�മതി നൽ���മായി ബ�െ�� ററി4.1674/ഡി.എം.ഇ. ന�ർ
ഫയലിെ� നിലവിെല അവ� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ആയത് എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

േപ വിഷബാധെ�തിരായ ��ിവയ്�്

2149 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപ വിഷബാധെ�തിരായ ��ിവയ്െ���വർ േരാഗബാധിതരായി മരണെ��
വാർ� ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് �േത�ക അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രെമാ� സാഹചര���ായതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപ വിഷബാധ �തിേരാധി��തി�ം ��ിവയ്െ���വർ�് േരാഗം
വരാതിരി��തി�ം സ�ീകരി�വ�� �ൻക�തൽ നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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പാറ�ാല മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�െട വികസനം

2150 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം പാറ�ാല മ�ല�ിെല
ആ�ർേവദം, േഹാമിേയാ എ�ീ വിഭാഗ�ളിെല ആ�പ�ിക�െട
വികസന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേല�ായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്; ആ�പ�ി തിരി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത �വർ�ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഗവൺെമ�് ബീ�് ജനറൽ േഹാ�ി�ലിെ� മാ�ർ �ാനിന് അംഗീകാരം

2151 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഗവൺെമ�് ബീ�് ജനറൽ േഹാ�ി�ലിെ� സമ�
വികസന�ി�� മാ�ർ �ാനിന് അംഗീകാരം ലഭി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആയതിന് സാേ�തിക അ�മതി ലഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��ൾ
ഉ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

പി.ആർ.ഒ. മാെര �ിരെ����തിന് നടപടി

2152 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത��ിെ� ഭാഗമായി വിവിധ ആ�പ�ികളിൽ പി.ആർ.ഒ.
ആയി േസവനം അ�ഷ് ഠി� വ��വെര �ിരെ����ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഇവെര �ിരെ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� �ര� �വർ�ന�ൾ

2153 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�ാവർ�ം ആേരാഗ��ര� ഉറ�ാ�ാനായി ഈ സർ�ാർ നട�ാ�ി വ��
�ധാന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ നാളി�വെര ��ത േമഖലയിൽ നട�ാ�ിയ�ം �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���മായ �വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ��ര� ഉറ�ാ��തിനായി േകാവിഡ് ചികി��ം േകാവിഡ് വ�ാപനം
തട�വാ�ം എ�ാവർ�ം ��ർ േഡാസ് ഉറ�ാ�ാ�ം സ�ീകരി� വ��
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�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �യേരാഗം, മ��ി�ം �ട�ിയ മാരക േരാഗ�ൾ�� വാ�ിൻ/ചികി�
എ�ിവ ഉറ�ാ�ാൻ സ�ീകരി� വ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

�ീ ചി�ിര തി�നാൾ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസസ് ആ�് െടേ�ാളജി�്
എയിംസ് പദവി

2154 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീ ചി�ിര തി�നാൾ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസസ് ആ�്
െടേ�ാളജി ആ�പ�ി�് എയിംസ് പദവി നൽകണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതിേ�ൽ േക�സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ നിയ�ി��തിനാ�� പ�തികൾ

2155 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ നിയ�ി��തി�ം േബാധവൽ�രണം
നട��തി�മായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി സഹകരി�് �േത�ക
പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;;

(ബി) വർ�ി� വ�� ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ നിയ�ി��തിനായി സർ�ാർ
നിലവിൽ നട�ിവ�� �വർ�ന��ം പ�തിക�ം എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

േകാവിഡാന�ര േരാഗ�ൾ സംബ�ി� അവേലാകനം

2156 �ീ സി എ�് ���
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡാന�രം അസാധാരണമായി കാണെ��� േരാഗ�ൾ
സംബ�ി�് �േത�കമായ അവേലാകന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡാന�രം �ദയ പരി�ീണിത േരാഗം �ായം �റ�വരിൽ ഏറി
വ��താ�ം അ�രം േരാഗികളിൽ ഏഴിൽ ഒരാൾ 90 ദിവസ�ിനകം
മരണെ���താ�ം ��ി�ാ�ി �ീചി�ാ ഇൻ�ി���ിെ� േന�ത��ിൽ
നട�ിയി�� പഠന റിേ�ാർ�് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത പഠന റിേ�ാർ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ �ദയ പരി�ീണിത
േരാഗികെള യഥാസമയം കെ���തി�ം �ടർ ചികി� നൽ��തി�ം
ആവശ�മായ �മീകരണ�ൾ നട�വാൻ കഴി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�്
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െപാ�ജന�ളിൽ അവേബാധം ��ി�ാ�� പ�തികൾ ആവി�രി�്
നട�ാ�േമാ?

ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം

2157 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡയാലിസിസിന് വിേധയരാ�� നിർധനരായ േരാഗികൾ�് എ�് സഹായമാണ്
സർ�ാർ നൽകിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം നിർധനരായ എ�
ഡയാലിസിസ് േരാഗികൾ�് സഹായം നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായം അവകാശികൾ�് ൈകമാ��തിന് നടപടി

2158 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് 2016 ൽ എ. ഇ.
പൗേലാസ്, അരി�ൽ �രൻ വീട്, െപാ�ാ �േ�രി, െച�മനാട് പി.ഒ. എ�
വ��ി ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ�് സമർ�ി� അേപ�യിേ�ൽ അ�വദി�
�ക, ചികി�യിലിരിെ� ടിയാൻ മരണെ��തിനാൽ അവകാശിയായ ഭാര�
റാണി പൗേലാസിന് അ�വദി�ണെമ�� അേപ� സംബ�ി�് നാളി�വെര
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് അന�രാവകാശിയായ മാതാവിന് �ക
ൈകമാ��തിന് തട�മിെ�� സ��ം മ��െട സാ��പ�ം RL 560117915IN
ന�ർ രജിേ�ഡ് േപാ�ായി 11/03/2020 ന് ആേരാഗ�വ�ു�് ഡയറ�ർ�്
അയ� നൽകിയി�ം 2016 ൽ അ�വദി� �ക നാളി�വെര ൈകമാറാ�തി��
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അന�രാവകാശിയായ റാണി പൗേലാസിന് ലഭിേ�� �ക അടിയ�രമായി
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത �ക അ�വദി��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം ഉേദ�ാഗ�
തല�ിെല വീ�യാേണാ എ�് പരിേശാധി�് ആവശ�മായ �ട ർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ി�േവ�ി �ലം ഏെ���ൽ

2159 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ി�േവ�ി �ലം ഏെ����തിന് ബഡ്ജ�ിൽ
ഫ�് അ�വദി�ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ലം ഏെ����തിെ� നടപടി�മ�ൾ ആരംഭി��തിനായി 18.06.2022
തീയതിയായി ഡി.എ�്.എസ്.-ന് നൽകിയ എം.എൽ.എ./ഡി.എ�്.എസ്./
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ബി.ഡി.-01/2022 ന�ർ ക�് �കാരം എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� �ലം ഏെ���ലിെ� നടപടി�മ�ളിൽ കാലതാമസം
േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന െമഡി�ൽ/ന�ിംഗ് കൗൺസി�ക�െട േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

2160 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന െമഡി�ൽ കൗൺസിൽ, ന�ിംഗ് കൗൺസിൽ
എ�ിവിട�ളിൽ നിലവിൽ നൽകി വ�� േസവന�ൾ സമയബ�ിതമായി
െപാ�ജന�ൾ�്  ലഭി��േ�ാ എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജന�തിനിധികൾ�് അട�ം ��ത കൗൺസി�കളിൽ നി�് െടലേഫാൺ
�േഖന വിവര�ൾ ലഭി�ാ� രീതിയി�� ��തരമായ സാഹചര�ം
നിലനിൽ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) േസവന അവകാശ നിയമം ��ത കൗൺസി�കളിൽ
�ാബല��ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ��ത നിയമം നട�ാ�വാ�ം
േസവന�ൾ െമ�െ���വാ�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത കൗൺസി�കളിൽ കാലാകാല�ളിൽ േജാലി െച�� എ�ാ
ഉേദ�ാഗ��േട�ം േപര്, അവ�െട �മതല, െമാൈബൽ ന�ർ എ�ിവ
അട��� വിവര�ൾ കൗൺസിലിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ �സി�െ����തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) നിലവിൽ ��ത കൗൺസി�കളിൽ േജാലി െച�� എ�ാ ഉേദ�ാഗ��േട�ം
േപര്, അവ�െട �മതല, െമാൈബൽ ന�ർ എ�ിവ അട��� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല േകാവിഡ് മരണ��െട കണ�്

2161 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ നാളി�വെര എ� േകാവിഡ്  മരണ�ളാണ്
�ിരികരി�ി��െത�് പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ീൽ ക�ി�ി ��ാെക ഇത് സംബ�ി�് എ� അേപ�കളാണ്
പരിഹരി�െ�േട�തായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേപ�കളിേ�ൽ എ�േ��് തീ�മാനം ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ; കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� േകാവിഡ് മരണ�ൾ റിേ�ാർ�് െച��തിെല വീ�

2162 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നാളി�വെര റിേ�ാർ�് െച�െ�� േകാവിഡ് മരണ�ൾ
എ�യാണ്; േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ��വ�െട പ�ികയിൽ
ഉൾെ����തി�� എ� അേപ�കളിൽ ഇനി തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാൻ
ബാ�ി��്;

(ബി) സം�ാന�് േകാവിഡ് മരണനിര�്  എ�യാണ്; േദശീയ ശരാശരി�മായി
താരതമ�െ���ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് േകാവിഡ് ബാധി�് മരണെ��വ�െട ആ�ിതർ�് നാളി�വെര
എെ��ാം സഹായം നൽകിയി��്; ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്;
ഇനി എ� േപർ�് സഹായം നൽകാൻ ബാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് മരണ�ൾ യഥാസമയം റിേ�ാർ�് െച��തിൽ സം�ാനം വീ�
വ��ിയത് സംബ�ി�് േക� സർ�ാർ സം�ാന സർ�ാരിന് ക�
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാമാണ് സം�ാന�ിെ� വീ�യായി
��ി�ാണി�ി��ത്; സം�ാനം എ�് മ�പടിയാണ് നൽകിയത്;
വിശദമാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ� േക��ൾ

2163 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയർ�� പ�ികയിൽ ഉൾെ�� ആ�പ�ിക�െട
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം �ാഥമിക ആേരാഗ�
േക��െളയാണ് ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയർ��തിന്
െതരെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഇറ�ിയ ഉ�ര�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ര�ാം ഘ��ിൽ ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയർ��തിന് പ�ാ�ി
നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�ം െതരെ���ി�� ആേരാഗ� േക���െട
േപര് വിവരം അട�� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ര�ാം ഘ��ിെല പ�ിക യഥാർ��മാ�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് നിർണയം

2164 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ 2022 വർഷെ�
�േവശന�ിന്  െമഡി�ൽ ക�ീഷെ� നിർേ�ശ �കാര�� ഫീസ് നിർണയം
�ർ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഫീസ് നിർണയം വിദ�ാർ�ിക�െട �േവശന�ിന്  തടസം വരാെത
�ർ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട വാർഷിക/െസമ�ർ പരീ�കൾ
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2165 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട വാർഷിക/െസമ�ർ പരീ�കൾ
സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയവ
സമയബ�ിതമായി നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉെ�യിനിൽ നി�ം തിരിെക എ�ിയ െമഡി�ൽ വിദ�ാർഥിക�െട �ടർപഠനം

2166 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉെ�യിനിൽ നി�ം തിരിെക എ�ിയ മലയാളികളായ െമഡി�ൽ
വിദ�ാർഥിക�െട �ടർപഠനം േകരള�ിെല െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ
നട��തിന് സ�തം അറിയി�െകാ�് സം�ാന സർ�ാർ േക�
സർ�ാരിന് ക�് നൽകിയി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ സം�ാന സർ�ാർ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഉ�മനം

2167 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം ഉ�ത നിലവാര�ിൽ എ�ി��തി�ം ഇതര
സം�ാന�ളിേല�� വിദ�ാർ�ിക�െട ഒ��് തട��തി�മായി �. ജി.
തല�ി�ം പി.ജി. തല�ി�ം ��തൽ സർ�ാർ/സ�കാര� േകാേള�കൾ
�ട�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈ�വ�് െമഡി�ൽ േകാേളജ് കളിെല െമറി�് സീ�കളിെല �േവശനം

2168 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാള�ൈ�വ�് െമഡി�ൽ േകാേളജ്കളിെല 50 ശതമാനം െമഡി�ൽ
സീ�കളിൽ സർ�ാർ ഫീസിൽ �േവശനം നട�ാ�� നാഷനൽ െമഡി�ൽ
ക�ീഷൻ ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇതിൽ സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ീഷൻ ഉ�രവ് നട�ാ��തിൽ നയപരമായ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) െമഡി�ൽ ക�ീഷൻ ഉ�രവിൽ അ�ിഷൻ/ഫീ റ�േല�റി ക�ി�ിയിൽ നി�്
അഭി�ായം േത�കേയാ സർ�ാർ നിർേദശം നൽ�കേയാ െച�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ മ�പടി ഉൾെ�െട�� വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

പാല�ാട്  ജി�യിെല എ.എൻ.എം. െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ� ദയനീയാവ�
പരിഹരി�ാൻ നടപടി

2169 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) പാല�ാട്  ജി�യിെല എ.എൻ.എം. െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ� ദയനീയാവ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; നിലവിെല �രാതന െക�ിട�ിെ� ബല�റ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�് മതിയായ േഹാ�ൽ സൗകര���െട അപര�ാ�ത�ം
പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ിക�െട �ാ�ി�ൽ െ�യിനിംഗ് േക�മായ അ�മാ�െട�ം
��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയിേല�� യാ��് നൽകിയി�� ഡി�ാർ�്െമ�്
വാഹനം ക�ം െചേ�� അവ�യിലായതിനാൽ പകരം �തിയ വാഹനം
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�മാ�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിേയാട് േചർ�് പാല�ാട്  ജി�
ആ�പ�ി ൈകവശം വ�ിരി�� �ലം �ലപരിമിതി�ലം ��ി��� േമൽ
ആ�പ�ി�െട വികസന �വർ�ന�ൾ�ായി വി�നൽ�വാൻ എ�നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�പ�ിയിൽ വ�� അത�ാസ� േരാഗിക�െട�ം േഡാ�ർമാർ ഉൾെ�െട��
ജീവന�ാ�െട�ം യാ��് ആവശ�മായ േറാഡ് സൗകര�ം െമ�െ���വാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറികളിെല ഫാർമസി�് ഒഴി�കൾ

2170 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറികൾ (എൻ.എ�്.എം. ഉൾെ�െട)
നിലവി��്; അവിെട മ��കൾ എ�� െകാ���ത് ഫാർമസി
േയാഗ�ത��വരാേണാ;

(ബി) ��ത ഡിെ�ൻസറികളിൽ (എൻ.എ�്.എം. ഉൾെ�െട) എ� ഫാർമസി�്
േവ�ൻസികൾ നിലവി�െ��് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഫാർമസി�് ത�ികകളിൽ 2016 � േശഷം പി.എസ്.സി. �േഖന �ിര നിയമനം
നട�ി�േ�ാ; ��ത ത�ിക�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ പി.എസ്.സി. �േഖന �ിര നിയമന�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഡിെ�ൻസറികളിൽ േയാഗ�തയി�ാ�വർ മ��് എ��െകാ���ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ��േറാളം ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ ഫാർമസി േകാ�്
�ർ�ിയാ�ി േജാലി�ായി കാ�ിരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
േയാഗ�തയി�ാ�വർ�് പകരം ��ത ഉേദ�ാഗാർ�ികെള നിയമി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറികൾ ആ�പ�ികളായി ഉയർ��തിന് നടപടി

2171 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം സർ�ാർ ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറികൾ
ആ�പ�ികളായി ഉയർ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ



81 of 127

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ിെ�ായിൽ, പര� എ�ീ ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറികൾ ആ�പ�ികളായി
ഉയർ�� വിഷയം പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ? എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ഷ് വ��ിൽ �തിയ ത�ികകൾ

2172 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�ഷ് വ��ിൽ ��തായി 300 ത�ികകൾ ��ി��തിന്
ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ��തായി ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ ത�ിക ��ി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��ക�െട �ണ നിലവാര പരിേശാധന

2173 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ആ�പ�ികൾ, ഫാർമസികൾ എ�ിവ �േഖന വിതരണം
െച�� മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധനാ സംവിധാന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പല മ��ക�ം �ണനിലവാരം ഇ�ാ� രീതിയിലാണ് ത�ാറാ��െത�
ആേ�പം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; എ�ിൽ മ��ക�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േചല� പി.എ�്.സി.യിൽ മ��് വിതരണം

2174 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഉൾെ�� േചല� പി.എ�്.സി.യിൽ മ��്
വാ��തിന് േവ�ി െമഡി�ൽ സർ�ീസ് േകാർ�േറഷനിൽ നൽകിയ
ഓർഡറിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ� നൽകി 6 മാസമായി�ം മ��് വിതരണം നട�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�രമായി േചല� പി.എ�്.സി. �് മ��കൾ വിതരണം െച��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് കാലെ� േഡാേളാ 650 �ളിക�െട ഉപേയാഗം

2175 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഡാേളാ 650 �ളിക ഏത് േരാഗ�ിനാണ് േഡാ�ർമാർ ശിപാർശ
െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) േകാവിഡ് ബാധി�വർ�് ��ത �ളികയാണ് അധിക�ം നിർേ�ശി�െത�
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് േകാവിഡ് കാല�് ��ത �ളിക�െട ഉപേയാഗം
എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ േനരി�വാ�ി ��ത �ളിക വിതരണം െച�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ എ� േകാടി �പ�െട ഓർഡർ ഉ�ായി��െവ�ം
ഏത് ക�നിയിൽ നി�ാണ് വാ�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 500 മി�ി�ാം വെര�� �ളികക�െട വിപണി വില നിയ�ി��ത്
േക�സർ�ാരിെ� സംവിധാനമാെണ�ം എ�ാൽ 500 മി�ി�ാമിന്  �കളിൽ
ഉ�വ�െട വില നിർ�ാതാ�ൾ�് നി�യി�ാെമ��� കാര�ം
��യിൽെപ�ി�േ�ാ; ഇതിനാലാണ് േഡാളാ 650 ശിപാർശ െച�ാൻ
േഡാ�ർമാെര േ�രി�ി�െത�് െമഡി�ൽ െറപ് സംഘടന
��ീംേകാടതിയിൽ ��ി�ാ�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എഫ് ) േകാവിഡ് കാല�് ഏെത�ി�ം മ��ിെ� അമിത വി�ന നട�ി�േ�ാ എ�്
അേന�ഷണം നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��് വിപണിയിെല �ഷണം തട�വാൻ നടപടി

2176 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��് വിപണിയിെല �ഷണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��ക�െട�ം െമഡി�ൽ ഉ����െട�ം വില നിയ�ി��തി�ം
�ണനിലവാരം ഉറ� വ���തി�ം സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി നിർ�ാതാ�ളിൽ നി�് േനരി�് മ�� വാ�ി നീതി,
കാ�ണ�, മാേവലി േ�ാ�കൾ വഴി �റ� വിലയിൽ വിതരണം െച�� രീതി
വി�ലീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാഷക ബാല�ം പ�തി

2177 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ണിെസഫ് നട�ിയ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ��ികൾ�ാവശ�മായ
േപാഷകാഹാരം ഉറ� വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) ����െട ബൗ�ിക�ം െെവകാരിക�ം സാ�ഹിക�ം ആേരാഗ�പര�മായ
വികാസ�ിനായി നട�ി വ�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) േപാഷക ബാല�ം പ�തിയി�െട എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ികൾ�്
ലഭ�മാ��ത് ;പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

�ാർ�് അംഗൻവാടി

2178 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാർ�് അംഗൻവാടിക�െട നിർ�ാണ�ിനായി നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ��മായി �ല�� ��വൻ അംഗൻവാടിക�ം ഘ�ം ഘ�മായി �ാർ�്
അംഗൻവാടികളാ�ി മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ���ാട് മ�ല�ിൽെ�� ഏെത�ാം അംഗൻവാടിക�െട നവീകരണ�ി�ം
�ാർ�് അംഗൻവാടികളാ�ി മാ��തി�മാണ് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േപാഷകബാല�ം പ�തി

2179 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാഷകബാല�ം പ�തിയിൽ പാല�ാട് ജി�യിൽ എ� ��ികൾ
ഉൾെ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗൻവാടി ��ിക�െട എ��ം ഇതിനാവശ�മായ െചല�ം
താ��ടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

അംഗൻവാടികൾ�് െക�ിട�ൾ നിർ�ി��തി�� പ�തി

2180 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അംഗൻവാടികൾ�് െക�ിട�ൾ നിർ�ി��തി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിൽ സ��മായി ഉറ�� െക�ിട�ളി�ാ�
എ� അംഗൻവാടികളാണ് നിലവി��െത�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അംഗൻവാടികൾ�് െക�ിട�ൾ നിർ�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ാർ�് അംഗൻവാടികൾ ആരംഭി��തിന് നടപടി

2181 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �ാർ�് അംഗൻവാടികൾ
ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2022-23 െല ബഡ്ജ�ിൽ �ാർ�് അംഗൻവാടികൾ�് പ�തി വിഹിതമായി
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ഉൾെ���ിയി�� �ക എ�യാണ്; ആയത്  വിനിേയാഗി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�യിൽ പ�തി �ക ഉപേയാഗി�് ��തായി നിർമി�
അംഗൻവാടിക�െട എ�ം തേ�ശ�ാപനാടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�േമാ?

ആശാ വർ�ർമാ�െട ഓണേററിയം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

2182 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആശാ വർ�ർമാർ�് നിലവിൽ നൽകി വ�� ഓണേററിയം എ�ാ മാസ�ം
�ത�മായി വിതരണം െച�ാറി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓണേററിയം വർ�ി�ി��തി�ം �ത�മായി ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാവിഡ് കാലഘ��ിൽ അലവൻസായി നൽകിയി�� 1000 �പ �ടർ�ം
നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

അംഗൻവാടിക�െട നവീകരണം

2183 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം അംഗൻവാടിക�െട
നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�യിൽ ചായം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി എ� അംഗൻവാടികളാണ്
നവീകരി�ി��െത�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

വർ�ി�� ആവശ��ൾ�് അ��തമായി ഭ��ധാന��ൾ ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

2184 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് സംജാതമാേയ�ാ�� വില�യ��ിൽ നി�ം സ�കാര�
ക�വട�ാ�െട �ഷണ�ിൽ നി�ം ഉപേഭാ� താ�ര�ം സംര�ി��തിന്
എെ��ാം സംവിധാന�ൾ ഏർെ���വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിപണിയിെല വർ�ി�� ആവശ��ൾ�് അ��തമായി ഭ��ധാന��ൾ
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ��സിവിൽ സൈ�സ് വ��ിെ� വിപണി ഇടെപടൽ

2185 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
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മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം െപാ�വിപണിയിെല �ഴ് �ിവയ്�ം
വില നിലവാരം പരിേശാധി��തിനായി ഭ�� സിവിൽ സൈ�സ് വ��ിെ�
േന�ത��ിൽ എ� പരിേശാധനകളാണ് നട�ിയി��െത�ം ആയതിേ�ൽ
എ�് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഴ് �ിവയ്�ം കരി���ം കെ���തി�ം വിലനിയ�ണം
സാധ�മാ��തി�ം എെ��ാം അധികാര�ളാണ് ഭ�� െപാ�വിതരണ
വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പകർ�കൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ിൽ നിലവി�� നിയമ�ൾ പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;
ഇെ��ിൽ സം�ാന�് �തിയ നിയമ നിർ�ാണം നട�ാൻ
ആേലാചന�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല �ഭി� േഹാ��കൾ

2186 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി �കാരം തി�ര�ാടി മ�ല�ിൽ അ�വദി�
�ഭി� േഹാ��കൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഭ��ഭ�ത നിയമ �കാര�� വിജിലൻസ് ക�ി�ികൾ

2187 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�ത നിയമം നിലവിൽ വ�തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് വിജിലൻസ്
ക�ി�ികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാണ് ഇവ നിലവിൽ വ�െത�ം
ഏെത�ാം തല�ളിലാണ് ഇവ �പീകരി�ിരി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിജിലൻസ് ക�ി�ികൾ ഇ�വെര എ� പരാതികൾ പരിഗണി�ി��്;
ക�ി�ിക�െട ജി�ാതല പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർമാരായ ഡി.ജി.ആർ.ഒ.മാർ
എ� േക�കെള��് അേന�ഷണം നട�ിയി��്; ഇതിേ�ൽ അ�ീൽ
അധികാര�� സം�ാന ഭ�� ക�ിഷന് എ� േക�കൾ ൈകമാറിയി��്;

(സി) വിജിലൻസ് ക�ി�ിക�െട ഡി.ജി.ആർ.ഒ.മാർ ആയി നിയമി�െ���ത്
അഡീഷണൽ ജി�ാ മജിേ��് പദവി�� െഡപ��ി കള�ർമാരാേണാ; ഇവർ�്
ഇത് സംബ�ി� പരാതികൾ േകൾ�ാൻ സമയ�റവ് ഉ�തായി
��യിൽെപ�ി�േ�ാ; ഇവർ� പകരം സിവിൽ സൈ�സ് വ��ിൽ നി��
ഉേദ�ാഗ�െര ഈ പദവിയിേല� പരിഗണി�ണെമ� നിേവദന�ൾ
സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

അ�വി�ര മ�ല�ിെല േറഷൻ കാർ�കൾ

2188 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
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മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�വി�ര നിേയാജക മ�ല�ിൽ നിലവി�� േറഷൻ കടക�െട എ��ം
േറഷൻ കാർ�ക�െട എ��ം അവയിൽ അേ��ാദയ- അ�േയാജന, �ൻഗണന,
�ൻഗണേനതര, �ൻഗണേനതര സബ്സിഡി എ�ി�െന�� കാർ�ക�െട
എ��ം പ�ായ�് തല�ിൽ തരംതിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ��ത മ�ല�ിൽ നി�ം എ�േപർ എ.പി.എൽ.
വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിേല�് േറഷൻ കാർ�കൾ തരം
മാ��തിന് അേപ� സമർ�ി�ി�െ��ം അതിൽ എ�െയ�ം മാ�ി
നൽകിയി�െ��ം എ� അേപ�കൾ തീ�മാനെമ��ാൻ ബാ�ി�െ��ം
പ�ായ�് തിരി�� കണ�കൾ നൽകാേമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻകാർഡ്

2189 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിർ�ന�ം നിരാലംബ�മായ �ീ �ഹനാഥയായ ��ംബ��േട�ം വിധവ
�ഹനാഥയായ (21 വയ�ിന് �കളിൽ �ായമായ ��ഷ�ാർ ഇ�ാ�)
��ംബ��േട�ം അവിവാഹിതയായ അ�/ഉേപ�ി�െ�� �ീ എ�ിവർ
�ഹനാഥയായ ��ംബ��േട�ം വീടിന് ആയിരം സ്ക�യർ ഫീ�ിൽ ��തൽ
വി�ീർ�ം ഉെ�� കാരണ�ാൽ �ൻഗണനാ േറഷൻകാർഡ് നിേഷധി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം ��ംബ�ൾ�ം �ൻഗണനാ േറഷൻകാർഡ് നൽകാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െപാ� വിഭാഗം സബ് സിഡിയിേല�് േറഷൻ കാർഡ് മാ�ൽ

2190 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവസാനമായി െപാ� വിഭാഗം കാർഡ് (എൻ.പി.എൻ.എസ് -
േനാൺ �േയാറി�ി േനാൺ സബ്സിഡി) െപാ� വിഭാഗം സബ് സിഡി
കാർഡിേല�് മാ�ി നൽകിയത് എ�ാണ്;

(ബി) നിലവിൽ ഓേരാ സൈ� ഓഫീസി�ം െപാ� വിഭാഗം സബ് സിഡി
കാർ�കൾ�� എ� അേപ�കൾ പരിഗണനയി��്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇനി ��തായി സബ് സിഡി കാർ�കൾ അ�വദി��േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ
സർ�ാർ നയം വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� ഭ��ഭ�ത

2191 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േക� സർ�ാർ ഭ��ഭ�ത നിയമ�ി�െട സം�ാനെ� േറഷൻ വിതരണം
േകവലം 43 ശതമാനം േപർ�് മാ�മായി പരിമിതെ���ിയത്
സം�ാന�ിെ� ഭ��ഭ�ത�് ഭീഷണിയായതിനാൽ അർഹരായ എ�ാവർ�ം
േറഷൻ അ�വദി�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ���സംബ�ി�്
�തികരണം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) േറഷൻ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിെല അനർഹെര കെ���തി�� ഓ�േറഷൻ
െയേ�ാ ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം
��തായി വിതരണം െച� കാർ�ക�െട എ�ം അറിയി�ാേമാ?

ബി.പി.എൽ, എ.എ.ൈവ. പ�തി

2192 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ��തായി
എ� േറഷൻ കാർ�ടമകെള ബി.പി.എൽ., എ.എ.ൈവ.(അേ��ാദയ അ�
േയാജന) പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഇനി എ� അേപ�കൾ തീർ�് ക�ി�ാ�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ �ൻഗണന പ�ിക

2193 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ �ൻഗണന പ�ികയിൽ നി�ം അനർഹെര ഒഴിവാ��തി��
നടപടികൾ �ർ�ിയാേയാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� അനർഹർ ഇ�ര�ിൽ �ൻഗണന ലി�ിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�െ�� എ�് ജി� തിരി�് കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം എ� അനർഹരായ കാർ�ടമകൾ �ൻഗണന ലി�ിൽ നിലനിൽ��
എ�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇവർെ�തിെര എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�് പറയാേമാ?

ബി.പി.എൽ. േറഷൻ കാർ�കൾ

2194 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിൽ എ� േറഷൻ കാർ�ക��്;

(ബി) ബി.പി.എൽ. ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാൻ അർഹതയി�ാ� എ� േറഷൻ
കാർ�കളാണ് ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ.പി.എൽ.
ആ�ി മാ�ിയി��ത്;

(സി) ഇ�െന ബി.പി.എൽ. ലി�ിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയ കാർ�കൾ�്
ആ�പാതികമായി അർഹരായവെര ബി.പി.എൽ. ലി�ിൽ പകരം
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ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിൽ സ�രി�� േറഷൻകട പ�തി

2195 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ സ�രി�� േറഷൻകട എ� പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത േസവനം എവിെടെയാെ� ലഭ�മാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല വി�ര മലേയാര േമഖലകളി�ം ആദിവാസി േമഖലകളി�ം
സ�രി�� േറഷൻ കടകൾ ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ �തിയ േറഷൻ കടകൾ

2196 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ ഭ�� െപാ� വിതരണ�ിെ� ഭാഗമായി �തിയ േറഷൻ
കടകൾ അ�വദി��തി�ം നിലവി��വ മാ�ി �ാപി��തി�മായി എ�
അേപ�കൾ ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ലഭി�ി�െ���
വിവരം താ��് സൈ� ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

ആദിവാസി ഊ�കളിെല സ�രി�� േറഷൻകട പ�തി

2197 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആദിവാസി ഊ�കളിെല എ�ാ ക�ംബ�ൾ�ം
ഭ��ധാന��ൾ ലഭ�മാ��െ��് ഉറ�് വ���തിന് എെ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സ�രി�� േറഷൻകട പ�തി എ�ാ ഊ�കളി�ം വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േറഷൻ കടകൾ അ�വദി��തി�� നടപടി

2198 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െഷാർ�ർ മ�ല�ിൽ �തിയ േറഷൻ കടകൾ അ�വദി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി േറഷൻകടകൾ അ�വദി��തിന് ���ി നി�യി�
മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാണ്; ഇ��കാരം മ�ല�ിൽ നി�ം എ�
അേപ�കൾ ലഭി�ി��്?

േകാ�യം ജി�യിെല െക-േ�ാർ പ�തി
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2199 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക-േ�ാർ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി േകാ�യം ജി�യിൽ നി�് ഏെത�ാം
േറഷൻ കടകെളയാണ് െതരെ���ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േറഷൻ കടകൾ വഴി നൽ�� മെ��

2200 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം െച�� മെ�� ലി�റിന് എ� �പയാണ് വില
ഈടാ��ത്; ഇത് സബ്സിഡിേയാ� �ടിയ വിലയാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� 3 വർഷ�ിനിെട എേ�ാെഴാെ�യാണ് മെ�� വിലയിൽ േക�
സർ�ാർ മാ�ം വ��ിയി��ത്; ഈ വില സം�ാന സർ�ാർ എേ�ാഴാണ്
നട�ാ�ിയത്;

(സി) സം�ാന�ി�� മെ�� വിഹിത�ിൽ േക� സർ�ാർ �റവ്
വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എേ�ാെഴ�ാമാണ് �റ� വ��ിയത്; കഴി� 3
വർഷ�ിനിെട േക� സർ�ാർ നൽകിയ മെ�� വിഹിത�ിെ� കണ�കൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ േറഷൻ കടകൾ

2201 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ� േറഷൻ കടകൾ�ാണ്
��തായി അ�മതി നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ൈലസൻസ് നൻ��തി�� മാനദ��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി ൈലസൻസ് നൽ��തിൽ പ�ിക വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം
ഉറ�വ��വാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െപ��ാ�ർ മ�ല�ിെല �ഭി� േഹാ��ം െക-േ�ാ�ം

2202 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപ��ാ�ർ മ�ല�ിൽ എ� �ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ; മ�ല�ിെല എ� പ�ായ�കളിൽ �ടി �ഭി�
േഹാ��കൾ �ാപി�വാൻ ഉേ�ശി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപ��ാ�ർ ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറഷൻകടകളാണ് െക-േ�ാ�കൾ
ആ�ി മാ��തിന് െതരെ���ി��ത്;

(സി) െപാ�ിൻ �വട് ആദിവാസി േമഖലയിെല േറഷൻ കടെയ െക-േ�ാർ ആ�ി
മാ��തിന് �ൻഗണന നൽ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല സ�രി�� േറഷൻ കട പ�തി

2203 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ആദിവാസി േമഖലകൾ േക�ീകരി�് സ�രി��
േറഷൻ കട പ�തി �േഖന േറഷൻ എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ആദിവാസി േമഖലകളിൽ ഭ�� ഭ�ത സംബ�ി�്
അവേബാധം ��ി��തിന് എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ആദിവാസി േമഖലകളിൽ �തി�ല
കാലാവ�യിൽ േറഷൻ വിതരണം െച��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആദിവാസി ഊ�കളിെല േറഷൻ വിതരണം �ഗമമാ��തിന് േവ�ി
സ�രി�� േറഷൻ കട പ�തി േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ��തൽ
ആദിവാസി േകാളനികളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

മെ���െട ലഭ�ത�ം സബ്സിഡി�ം

2204 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മെ���െട ആവശ�കത�ം ലഭ�ത�ം എ�യാെണ�ത്
സംബ�ി� കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന�ൾ�ം മ��ബ�ന യാന�ൾ�ം നൽകിവ�ി�� മെ��
സബ്സിഡി േക� സർ�ാർ നിർ�ലാ�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
സം�ാന�ി�� മെ�� വിഹിത�ിൽ േക�ം െവ�ി�റവ്
വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജന�െള േദാഷകരമായി ബാധി�� ഈ ഇടെപട�കളിേ�ൽ
സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� പരിഹാര നടപടികൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ി�� മെ���െട േക� വിഹിതം �റ���ം േക�ം മെ��
സബ്സിഡി നിർ�ലാ�ിയ�ം �തെല��് അമിതവില ഈടാ�ി
സാധാരണ�ാെര�ം മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം ഇടനില�ാർ �ഷണം െച��
സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി ഈ സർ�ാർ നട�� ഇടെപട�കൾ
വിശദമാ�േമാ?

മെ�� വിഹിത�ിെല �റ�ം വില വർ�ന�ം
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2205 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സം�ാന�ിന് അർഹതെ��
മെ�� വിഹിത�ിൽ േക�ം െവ�ി�റവ് വ��ിയി�േ�ാ; 2016-ൽ
സം�ാന�ിന് ലഭി�ി�� മെ�� വിഹിത�മായി താരതമ�ം െച�് േക�ം
�റ�വ��ിയ മെ�� വിഹിത�ിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് േക� വിഹിതമായി ലഭി�� മെ���െട വില
വർ�ി�ി�ി�േ�ാ; 2020 �തൽ മെ�� വിലയിൽ േക�ം �മാ�ഗതമായി
വ��ിയ വർ�നവിെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) മെ�� വിഹിത�ി��ായ �റ�ം മെ�� വിലയിൽ വ��ിയ വർ�ന�ം
സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ സ�ദായെ� എ�െനെയ�ാം ബാധി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േക�നയം തി���തിനായി സം�ാന സർ�ാർ ഇടെപട�കൾ
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ���ി�കൾ വിതരണം െച� വകയിൽ നൽകാ�� ക�ീഷൻ �ടി�ിക

2206 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കടകൾ വഴി േകാവിഡ് അതിജീവന ഭ���ി�കൾ ഇ�
വെര എ� തവണയാണ് നൽകിയത്; ഓേരാ തവണ�ം നൽകിയ കി�ക�െട
എ��ം അവ�ായി െചലവഴി� �ക�ം കി�ിെല സാധന��െട പ�ിക�ം
നൽകാേമാ;

(ബി) കി�കൾ നൽ��തിനായി േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് ക�ീഷൻ നൽകാെമ�്
സർ�ാർ സ�തി�ി�േ�ാ; ക�ീഷൻ വ�വ� െച�� ഉ�ര�കൾ
ഇറ�ിയി�േ�ാ; ��ത ഉ�ര�കൾ ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കി�കൾ വിതരണം െച� വകയിൽ വ�ാപാരികൾ�് ക�ീഷൻ �ടി�ിക
നൽകാ�േ�ാ; ക�ീഷൻ �ടി�ിക�മായി ബ�െ��് ൈഹേ�ാടതിയിൽ
േകസ് നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത േകസിൽേമ�� േകാടതി വിധി
എ�ാെണ�ം �റെ��വി�െത�ം ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടിയാണ്
സർ�ാർ സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�േമാ?

പാറശാല മ�ല�ിെല സ�രി�� േറഷൻ കടകൾ

2207 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറ�ല നിേയാജകമ�ല�ിെല സ�രി�� േറഷൻ കടക�െട �വർ�നം
ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് വ�ാപി�ി�ി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ��ത പ�തിയി�െട മ�ല�ിെല ��വൻ ആദിവാസി ഊ�കളി�ം
ഭ��സാധന�ൾ എ�ി�ാൻ സാധി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഓണ�ാല�് വില�യ�ം �തിേരാധി�ാൻ നടപടി

2208 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് ഭ��സാധന��െട വില�യ�ം �തിേരാധി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവർ�നവ് തടയാൻ നടപടി

2209 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവർ�നവ് തട��തിന്
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) അരി�ം മ�് ഭ�� വ���ം ജി.എസ്.ടി.യിൽ ഉൾെ���ിയതിെല
ആശയ�ഴ�ം �ല��ായ വിലവർ�ന പരിഹരി�ാൻ എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�യിൽ നി�ം മ�ം വ�� അരി�െട അളവിൽ �റ��ായ��ലം
വില�യ��ിന് കാരണമായത് പരിഹരി��തിനായി സർ�ാർ വിപണി
ഇടെപടൽ നട�ിയി�േ�ാ എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ�ാ നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ�ം വൻ വിലവർ�നവ്
ഉ�ായതായി പറയെ��� സാഹചര��ിൽ കരി���ം �ഴ് �ിവ�ം
തട��തി�ം �ണനിലവാര പരിേശാധന�ം അളവ് �� പരിേശാധന�ം
കർശനമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അരി�െട വില വർധനവ്

2210 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിപണിയിൽ അരി വില വർ�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ� വിപണിയിൽ അരി�െട വില ര�് മാസ�ിനിടയിൽ പ�്
�പയിലധികം വർ�ി� സാഹചര��ിൽ വില നിയ�ണ�ിന് എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ� വിപണിയിൽ അരി�െട ലഭ�ത �റ�ത് വില�യ��ിന്
കാരണമാ��േ�ാ; മ�് സം�ാന�ളിൽ നി�ം േകരള�ിേല�് വ��
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അരി�െട അളവിൽ �റവ് സംഭവി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ� വിപണിയിെല വില വർധനവ്  �ലം ജന�ൾ േനരി�� �തിസ�ി
പരിഹരി�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�� െപാ�വിതരണ സംവിധാനം

2211 �ീ സജി െചറിയാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ��തൽ വി�ലമാ�� വിഷയം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തൽ മാേവലി േ�ാ�കൾ �ാമ �േദശ�ളിൽ ആരംഭി��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

െക േ�ാർ എ� േപരിൽ �ാർ�് േറഷൻ കടകളാ�ാൻ പ�തി

2212 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ വിതരണം �താര��ം അഴിമതിരഹിത�മായി നട��െവ�്
ഉറ�വ���തിനായി േറഷൻകടകളിൽ സിവിൽസൈ�സ് നട�ിവ��
മി�ൽ പരിേശാധനക�െട ഭാഗമായി വട�ാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ
2021-22 കാലയളവിൽ െക.�ി.പി.ഡി.എസ്.[േകരള ടാർജ�ഡ് പ�ിക്
ഡി�ിബ�ഷൻ സി�ം ] (കൺേ�ാൾ) ഉ�രവ് 2021 �കാരം സ�ീകരി�
നടപടിക�ം നടപടികൾ�് വിേധയമായ േറഷൻകടക�െട വിശദാംശ�ം താ��്
തിരി�് പ�ികെ���ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക-േ�ാർ എ� േപരിൽ േറഷൻ കടകെള �ാർ�് േറഷൻ കടകളാ�ി മാ��
പ�തിയിൽ സ�േമധയാ പ�ാളികളാ��തിനായി വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല
എ� േറഷൻ കടകൾ അേപ� നൽകിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;
അേപ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഓണം െഫയ�കൾ

2213 �ീ സജി െചറിയാൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിപണിേയ�ാൾ �റ� വില�് നിേത�ാപേയാഗ
സാധന�ൾ വിതരണം െച�� സൈ�േകാ ഔ�് െല�കളിേല�്
ഉപേഭാ�ാ�െള ആകർഷി��തിന് �േത�ക നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ബിസിനസ് �േമാഷെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� കാര��ൾ ആവി�രി�ി��്;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഓണം വിപണിയിൽ കാര��മമായി ഇടെപ��തിെ� ഭാഗമായി ഓണം
െഫയ�കൾ നട�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; നഗര�ൾ േക�ീകരി�് െമേ�ാ
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െഫയ�കൾ ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറഷൻ കാർ�ടമകൾ�ം അനാഥാലയം, അഗതിമ�ിരം �ട�ിയ
�ാപന�ൾ�ം ഓണ�ാല�് �േത�കമായി നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ
വിതരണം െച��തി�� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

��നാ�ിൽ ��തൽ മാേവലി േ�ാ�കൾ

2214 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��നാ�ിൽ ��തൽ മാേവലി േ�ാ�കൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��നാ�ിെല ഒ�െ�� �േദശ�ളിൽ സ�രി�� മാേവലി േ�ാറി�െട
വിവിധയിനം സാധന�ൾ ലഭ�മാ��തിന് ��തൽ സൗകര��െളാ��ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ�ാം വിള െന�് സംഭരണം

2215 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ വർഷെ� ഒ�ാം വിള െന�് സംഭരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�് വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന�് സംഭരണ�ി�� രജിസ് േ�ഷൻ, ആവശ�മായ ജീവന�ാെര
നിേയാഗി�ൽ, മി�ടമക�മായി കരാറിേലർെ�ടൽ എ�ിവ ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െന� സംഭരണം

2216 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മി�കാ�മാ�� തർ�ം പലേ�ാ�ം െന� സംഭരണെ� േദാഷകരമായി
ബാധി��െ�� കാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ െന�്
സംഭരണം ആരംഭി��തിന് ��് തെ� മി�കാ�മായി
ധാരണയിെല��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന� സംഭരണ�മായി ബ�െ��് കർഷകർ�� പരാതികൾ �ടി
പരിഗണി�െകാ�് െമ�െ�� �മീകരണം ഏർെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െന�ിന് താ�വില

2217 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സീസൺ �തൽ കിേലാ�് 28.20 �പ�് െനെ���െമ� സൈ�േകാ�െട
�ഖ�ാപന�ം െന�ിന് ഒ� �പ താ�വില വർ�ന �ഖ�ാപി� േക�
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�ഖ�ാപന�ം �ടി ഉൾെ���ി 29.20 �പ�് െന�് സംഭരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േക� സർ�ാർ �ഖ�ാപി� ഒ� �പ വർധനവിെ� ആ��ല�ം കർഷകർ�്
നൽകാെത സം�ാന വിഹിത�ിൽ ഉൾെ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത നടപടി ഒഴിവാ�ി കർഷകർ�് െമ�െ�� വില നൽ��
സമീപനം സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�� വ��ിനായി ബജ�ിൽ നീ�ിവ�ി�� പ�തി �ക

2218 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� വ��ിനായി ബജ�ിൽ നീ�ിവ�ി�� പ�തി �ക സമയബ�ിതമായി
വിനിേയാഗി��തിന് വ��് സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�േമാ?

േറഷൻ മെ���െട വിതരണം

2219 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ മെ���െട വിതരണ�ിൽ സർ�ാർ നിയ�ണം െകാ�്
വ�ി�േ�ാ; ഓേരാ ��ംബ�ി�ം എ� ലി�ർ മെ��യാണ് ഇേ�ാൾ നൽകി
വ��ത് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷൻ േഷാ�കൾ �േഖന വിതരണം െച�� മെ���് ലി�റിന് എ� �പ
വീതമാണ് സബ്സിഡിയായി സം�ാന സർ�ാർ നൽകിവ��ത്;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�� മെ���് ലി�റിന് എ� �പ വീതമാണ്
ഈടാ�ി വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

മെ�� വിഹിതം

2220 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി.ഡി.എസ്. വിഹിതമാ�ം േനാൺ പി.ഡി.എസ്. വിഹിതമാ�ം േകരള�ിന്
േക� സർ�ാർ മെ�� നൽ��േ�ാ; ഇത് ഒേര വില�ാേണാ; എ�
നാളേ�യ് �ാണ് ഇത് ലഭി�ക; ഇത് അ�വദി�തിെ� മാനദ�ം
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��തൽ ��ർമാർ��കൾ ഏർെ���ാൻ നടപടി

2221 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മാർ��ിെല നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�െ� തടയാൻ
സിവിൽ സെെ�സ് േകാർ�േറഷൻ വക ��തൽ ��ർമാർ��ക�ം ഭ��,
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നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിതരണ�ിന് ��തൽ സംവിധാന�ം
ഏർെ���ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െന�് സംഭരണ �േദശ�ളിെല െവയിംഗ് �ിഡ്�കൾ

2222 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അള��� നിയ�ണ ച��കാരം സം�ാനെ� െന�് സംഭരണ
�േദശ�ളിെല െവയിംഗ് �ിഡ്�ക�െട സർവീസി�ം പരിേശാധന�ം ഉറ�്
വ��ാ�േ�ാ;

(ബി) അവസാനമായി െവയിംഗ് �ിഡ്�ക�െട സർ�ീസി�്, പരിേശാധന എ�ിവ
നട�ിയ തീയതി െവയിംഗ് �ിഡ്ജ് �ണി�് അടി�ാന�ിൽ ജി� തിരി�
വ��മാ�േമാ?

െവയിംഗ് �ിഡ്�ക�െട �ത�ത

2223 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓേരാ െന�് സംഭരണ സീസണിന് �ൻ�ം സം�ാനെ� എ�ാ െവയിംഗ്
�ിഡ്�ക�ം �ത�മാെണ�് ഉറ�് വ��ാൻ സ�ീകരി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മി�കൾ ഉപേയാഗി�� േമായിസ്�ർ െമഷീ�ക�െട �ത�ത
പരിേശാധി�ാ�േ�ാ വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ�ാം വിള സംഭരണ�ിന് �ൻപ് മി�കൾ/മി�് എജ�മാർ ഉപേയാഗി��
േമായിസ്�ർ െമഷീ�കൾ �ത�മാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി

2224 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട നാളി�വെര�� �വർ�ന
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷെ� ര�ാം ഘ�ം സംബ�ി� നടപടിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �രഹിത, ഭവനരഹിത�െട �നരധിവാസ�ിനായി ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട
�മി കെ���തിന് ആരംഭി� മനേ�ാടി�ിരി മ�് ക�ാ�യിനിെ�
�വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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ജനകീയ േഹാ��കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ

2225 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജനകീയ േഹാ��കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��ം
മാനദ���ം സർ�ാർ അ�വദി�� ആ��ല���ം എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജേനാപകാര�ദമായി �വർ�ി�് െകാ�ിരി�� ഇ�രം ജനകീയ
േഹാ��കൾ ��ഷ സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ�് �ടി അ�വദി�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ �വർ�ി�െകാ�ിരി�� ജനകീയ േഹാ��കൾ�് സർ�ാരിൽ
നി�ം ലഭിേ�� സബ്സിഡികൾ സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാകാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ �ാ�കൾ

2226 �ീ . 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�് എവിെടെയ�ാമാണ് ഖരമാലിന� സം�രണ �ാ�കൾ
നിലവി��ത്; എവിെടെയ�ാമാണ് സ�ീേവജ്, െസപ്േ�ജ് �ീ�്െമ�് �ാ�കൾ
ഉൾെ�െട�� മ�് മാലിന� സം�രണ �ാ�കൾ നിലവി��ത്; ഓേരാ മാലിന�
�ാ�ി�ം �തിദിനം സം�രി�� മാലിന��ിെ� അളവ് എ�യാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�ം കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�ം
എവിെടെയ�ാമാണ് �തിയതായി മാലിന��ാ�കൾ ആരംഭി�ത്; ���ി
�ർ�ീകരി�ാ� �ാ�കൾ ഏെത�ാമാണ്; �തിയതായി ആരംഭി�ാൻ
ഉേ�ശി�ി�� �ാ�കൾ ഏെത�ാമാണ്; തേ�ശ�ാപനം തിരി�് വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഹരിതകർമേസന വഴി വീ�കളിൽ നി�ം �ാപന�ളിൽ നി�ം
േശഖരി�� മാലിന��ൾ ഏ�രീതിയിലാണ് സം�രി��ത്;
ഹരിതകർമേസന വഴി േശഖരി� മാലിന�ം സം�രി�ാൻ കഴിയാെത േറാഡിെ�
വശ�ളിൽ ��ിയി�ിരി�� �ിതിവിേശഷം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിന് എ�് പരിഹാരമാണ് കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ േശഖരി�� മാലിന��ൾ�് എ� �ക വീതമാണ് വീ�കൾ�ം
�ാപന�ൾ�ം നി�യി�് നൽകിയി��ത്; അൈജവ മാലിന�മി�ാ�
വീ�കളിൽ നി�ം �ക ഈടാ��തിന് വ�വ��േ�ാ;

(ഇ) ഹരിതകർമേസന വഴി�� മാലിന�േശഖരണ�മായി ബ�െ��് നിലവി��
വ�വ�ക�ം ഉ�ര�ക�ം എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

െത��നാ��െട നിയ�ണം
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2227 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െത��നാ��െട നിയ�ണ�ിനായി ഇേ�ാൾ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ര�് സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ഇതി�േവ�ി എ� �ക
െചലവാ�ിയി��്; അറിയി�േമാ;

(സി) െത��നായ ആ�മണ�ൾ �റ��തി�ം നാ�െള �നരധിവസി�ി��തി�ം
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

2228 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈലഫ് പ�തി ആരംഭി�ത് എ�് �തലാെണ�ം
നാളി�വെരയായി എ� ആ�കൾ�് വീട് അ�വദി�െവ�ം എ� വീ�കൾ
�ർ�ിയാ�ിെയ�ം ആയതിന് എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം എ� എ�മാണ്
ഇനി�ം �ർ�ിയാ�ാൻ ബാ�ി��െത�ം ജി� തിരി�് വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ എ� അേപ�കൾ ലഭി�െവ�ം അ�ിമ
ലി�ിൽ എ� േപർ ഉൾെ��ി�െ��ം ഇതിേല�ാ�� ലി�്
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ; ര�ാം ഘ��ിനായി എ� �ക
െചലവ് വ�െമ�ം ഈ �ക എ�കാരം കെ��ാൻ കഴി�െമ�ം
വിശദമാ�േമാ?

�ാമപ�ായ�കൾ �േഖന ആ�മണൽ നീ�ം െച��തിന് നടപടി

2229 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�കൾ ആ�മണൽ േശഖരി�് നൽകിയി�� സംവിധാനം
നിർ�ലാ�ിയി�് എ� കാലമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�മണൽ യഥാസമയം നീ�ംെച�ാ���ലം െചറിയ മഴയിൽേപാ�ം ��നാട്
േപാെല�� �േദശ�ൾ െവ�െ��ിലായിേ�ാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ �ാമപ�ായ�കെളെ�ാ�് ആ�മണൽ നീ�ം െച��തിന്
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം മണൽ നീ�ം െചേ�� �േദശം ശാ�ീയമായി കെ��ി അവ
നീ�ം െച�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മാലിന�സം�രണ രംഗെ� സ�കാര�പ�ാളി�ം

2230 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാലിന�സം�രണ രംഗ�് സ�കാര�പ�ാളി�േ�ാെട പ�തികൾ
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ആരംഭി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ഇ�രം സംരംഭ�ൾ ആ��ണം
െച�് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�-കായികേ�മ പ�തികൾ�് അ�വദി� �ക

2231 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി�കീഴിൽ നട�� വിവിധ സാ�ഹ�േ�മ
പ�തികൾ�ായി തേ� ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി�ം �ക
അ�വദി��തിനായി ഉ�ര�കൾ �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ിൽ എ� �കയാണ് കഴി� 6 വർഷമായി
ലഭ�മാ�ിയി��െത�് തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന��െട അടി�ാന�ിൽ
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കായിക വ��ി�കീഴിൽ നട�� േ�ാ�ാ�കൾ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ നി�് �ക അ�വദി��തിന് ഉ�ര�കൾ
�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� �കയാണ് ഈ സർ�ാരിെ� കാല�്
ലഭ�മാ�ിയി��െത�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അടി�ാന�ിൽ
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െെലഫ് പ�തിയിെല അേപ�ക�െട ന�നത പരിഹാരം

2232 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെലഫ് പ�തിയിേല�� അേപ�കളിെല ന�നതകൾ പരിഹരി��തി�ം
അ�ീൽ പരിേശാധി��തി�ം എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മനേ�ാടി�ിരി മ�് പ�തി

2233 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ ആരംഭി� മനേ�ാടി�ിരി മ�് പ�തി�െട ഭാഗമായി എ�
ഏ�ർ �മി ൈലഫ് മിഷന് ലഭ�മായി��്;

(ബി) ജി�ാ അടി�ാന�ി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ��വദി� �ാൻ ഫ�്

2234 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അ�വദി� �ാൻ ഫ�ിൽ സർ�ാർ
�ഖ�ാപി�തിൽ നി�ം �റ�വ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇ�ര�ിൽ �റവ് വ��ിയ �ക പി�ീട് അ�വദി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ചിത� േകരളം

2235 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശാ�ീയ സം�രണ പ�തികൾ ഊർജിതമാ�ി നാല്
വർഷ�ിനകം �ചിത� േകരളം എ� ല��ം ൈകവരി��തിന്
ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) �ചിത� പരിപാലന�ിെ��ം മാലിന� സം�രണ �വർ�ന�ിെ��ം
അടി�ാന�ിൽ തേ�ശ �ാപന�ൾ�് േ�ഡ് നൽകാൻ നി�യി�ി�േ�ാ;
ഇതിനായി നൽകിയി�� മാർഗനിർേദശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ നഗരസഭകൾ�ം ഖരമാലിന� പരിപാലനം
ഫല�ദമാ��തിനായി �േത�കം എൻജിനിയർമാെര നിയമി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) െക�ിടാവശി� നിർമാർജന�ിന് �േത�കം സം�രണ േക��ൾ �ാപി�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െത��നായ ശല��ിന് പരിഹാരം

2236 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : 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�ൾ, െത��നായ ശല��ിന്
പരിഹാരം കാ��തിനായി അനിമൽ ബർ�് കൺേ�ാൾ േ�ാ�ാം
നട�ാ�ാൻ ൈവ��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ാ��തിന് ��ംബ�ീെയ ഏൽ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) െത��നാ�ൾ�് േപവിഷ �തിേരാധ വാക് സിൻ ��ിവയ്�് നൽ��തി�ം
തിരി�റിയൽ ചി�് ഘടി�ി��തി�മായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്
ധനസഹായം നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന�ൾ വഴി�� ഖര�വ മാലിന�നിർമാർജനം

2237 �ീ. 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�് ഖര�വ മാലിന�നിർമാർജന�ിന് ഫല�ദ�ം ��ിര�മായ
മാർഗ�ൾ �ാേദശിക തല�ിൽ തെ� ഉറ�ാ�ാൻ തേ�ശ�ാപന�ൾ
നട�ിലാ�ിയിരി�� പ�തികൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാലാ നിേയാജകമ�ല�ിൽ തേ�ശ�ാപന�ൾ വഴി�� ഖര�വ
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മാലിന�നിർമാർജനം �ത�മായി നട�ിലാ��ി�ാെയ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാലാ നിേയാജകമ�ല�ിൽ തേ�ശ�ാപന�ൾ വഴി ഖര�വ
മാലിന�നിർമാർജന�ിന് �തിയ പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീയി�െട�� ൈലവ് ലിേ�ജ് വാ�

2238 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ംബ�ീയി�െട�� ൈലവ് ലിേ�ജ് വാ� എ� േകാടി �പ സം�ാന�്
വിതരണം െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ��ംബ�ീകൾ�് ഈ വാ� ലഭ�മായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം വാ�കൾ സ�ഹ�ി��ാ�� �തികരണം എ�െനയാെണ�്
നിരീ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ാമീണ സ�ദ്ഘടനയിൽ കഴി� 5 വർഷ�ാലമായി ഇ�രം വാ�കൾ
ഉ�ാ�ിയ ചലന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െെലഫ് പ�തിയിൽ ഭവന സ��യ�ൾ

2239 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെലഫ് പ�തി �കാരം ഇതിേനാടകം എ� േപർ�ാണ് വീ�കൾ നിർമി�്
നൽകിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� ഭവന സ��യ�ൾ ഉൾെ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫ് പാേ�ൺ ���ി നി�യി�ാൻ നടപടി

2240 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ ���ി
നി�യി��തിന് ആേലാചി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വി�തി, ജനസംഖ�, വാർ�ക�െട എ�ം ഇവ�െട കാര��ിൽ വലിയ�ം
െചറിയ�മായ പ�ായ�കളിൽ ഉ� ഒേരേപാെല�� �ാഫ് പാേ�ൺ
കാലഘ��ിന��തമായി ���ി നി�യി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�ാേമാ?

ത�ാനിമ�ം ��് പാല�ിെ� നിർ�ാണം

2241 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) 2018-െല �ളയ�ിൽ തകർ�, ���നാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ���
പ�ായ�ിെല ത�ാനിമ�ം ��് പാല�ിെ� �നർനിർമാണ�ിനായി
17.08.2020-ൽ ഭരണാ�മതി നൽകിെയ�ി�ം നിർമാണ ���ികൾ
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ിൽ തകർ� പാല�ിെ� അവശി��ൾ നീ�ം െച��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ത�ാനിമ�ം ��് പാല�ിെ� നിർമാണം ആരംഭി��തിനായി അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��റ�് േതാ�ിലാ�ൽക�് അതിർ�ി േതാട് - ഇരി�ിളിയം

2242 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ��ൽ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഇരി�ിളിയം �ാമ പ�ായ�ിെല
േതാ�ിലാ�ൽക�് േതാടിെ� സംര�ണ�ി�ം വ��റ�് േകാളനി
നിവാസികൾ�് െമയിൻ േറാഡിൽ എ�ാൻ പാടേശഖരം �റി�് കട��തിന്
േവ�ി�ം മല�റം ജി�ാ പ�ായ�് വിഭാവനം െച� വ��റ�്
േതാ�ിലാ�ൽക�് അതിർ�ി േതാട് - ഇരി�ിളിയം എ� ���ി�െട
നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ��തൽ ഫ�് അ�വദി��തിനായി പ�ായ�്
അധി�തർ പ�ായ�് ഡയറ�ർ�് അയ� ക�ിൻേമൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��് അറിയി�േമാ; ഫയലിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം

2243 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലജീവൻ മിഷൻ �േഖന �ടിെവ� വിതരണ�ി��
ൈപ�കൾ �ാപി��തിെ� ഭാഗമായി �ാമീണ േറാ�കൾ തകർ�്
ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ തകർ� �ാമീണ േറാ�കൾ നവീകരി��തിന് �തിയ
പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാെത തകർ� �ാമീണ
േറാ�ക�െട വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര �നിസി�ാലി�ിയിൽ അ�വദി�െ�� ���ികൾ

2244 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയി�ം �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ േറാഡ്
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�ന��ാരണ പ�തിയി�ം ഉൾെ���ി, മാേവലി�ര �നിസി�ാലി�ിയിൽ
അ�വദി�െ�� ���ിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികളിൽ, നഗരസഭ ആ�ി േരഖയിൽ ഉ�ത് �കാരം േപ�കൾ
േരഖെ���ി ഭരണാ�മതി ���ി ന�വാൻ നിർേദശി�െ��വ
ഏെതാെ�െയ�ം അവ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

മല�ഴ മ�ല�ിെല ���രിയാരം സി.ബി.െക.എം. ഹയർ െസ��റി �ളിെ�
നിർമാണം

2245 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�ഴ മ�ല�ിെല ���രിയാരം സി.ബി.െക.എം. ഹയർ െസ��റി �ളിെ�
�തിയ േ�ാ�ിെ� നിർമാണ ���ി�് 2 േകാടി �പ അട�ൽ �കയിൽ 20
ശതമാനം �ക അ�വദി�ി�� സാഹചര��ിൽ ഈ ���ി
നട�ിലാ��തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്
െെകെകാ�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തികൾ

2246 �ീ 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 ആ�ി വികസന പ�തി, �േത�ക
വികസന നിധി, കാസർേഗാഡ് വികസന പാേ�ജ്, െവ�െ�ാ�
�രിതാശ�ാസപ�തി, �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി
എ�ിവയിൽ ഉൾെ���ി 2019 ഏ�ിൽ �തൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി���മായ പ�തിക�െട വിശദാംശം
പ�ായ�്/നഗരസഭ തിരി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ?

�ൽ�ാൻ ബേ�രി നഗരസഭയിെല നടവഴി�െട�ം പാല�ിെ��ം നിർമാണം

2247 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൽ�ാൻ ബേ�രി നഗരസഭയിെല തി�െന�ി 16-ാം ഡിവിഷനിൽ െട�ി�ൽ
ൈഹ�ളിന് സമീപ�� എൻ.എ�്-766 േനാ�ം 3.5 െസ�് േകാളനിേയാ�ം
േചർ�� നടവഴി�ം നടവഴിേയാട് േചർ�� പാല�ം �ർ�മാ�ം തകർ�ത്
��ിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) മഴെയ�ടർ�് േതാടിെ� ഇ�വശ�ളിേല�് മ�ിടി�് �േദശവാസികൾ�്
ഭീഷണി ��ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(സി) എ�ിൽ നടവഴി�ം നടവഴിേയാട് േചർ�� പാല�ിെ��ം നിർമാണം
�ർ�ീകരി��തി�ം േതാടിെ� വശ�ളിൽ സംര�ണ ഭി�ി
നിർമി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പ�ാരിമംഗലം പ�ായ�ിെല �ാർ�ിന് െ�ഷ�ൽ ഇൻ�ിെമ�് അ�വദി��തിന്
നടപടി

2248 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�ാരിമംഗലം പ�ായ�ിൽ �ാർ�് ആയി��
െക. എം. മ�ാർ നാല് തവണ �ടർ�യായി 100% നി�തി പിരിവ് നട�ിയതിന്
സം�ാന അവാർഡ് ലഭി�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ബ�മതി കണ�ിെല��് പ�ാരിമംഗലം പ�ായ�് ക�ി�ി െ�ഷ�ൽ
ഇൻ�ിെമ�ിന് ശിപാർശ െച�് സർ�ാരിേനാട് അഭ�ർ�ി�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ശിപാർശയിൽ സ�ീകരി�ി�� �ടർ നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അേപ� പരിഗണി�് അേ�ഹ�ിന് െ�ഷ�ൽ ഇൻ�ിെമ�് ലഭ�മാ��തിന്
�ടർനടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല �ാമപ�ായ�കളിെല ജീവന�ാ�െട അംഗീ�ത ത�ികകൾ

2249 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല �ാമപ�ായ�കളിെല ജീവന�ാ�െട അംഗീ�ത
ത�ികകൾ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത തേ�ശ�ാപന�ളിെല നിലവിെല ജീവന�ാ�െട വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ ഒഴിവ് നിലവി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

പറ��പാലം �നർ നിർ�ാണം

2250 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. - ൽ ഉൾെ���ിയ േകാടേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല
പറ��പാലം �നർ നിർമാണം ഇ�വെര ആരംഭി�ാൻ കഴി�ി�ി� എ�ത്
��യിൽെപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാേ�തികാ�മതി െെവ��തിന് ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സാേ�തികാ�മതി നൽകി എേ�ാൾ ���ി ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�്
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വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല �ളിന് അ�വദി� �ക തിരിെക നൽ��തിന് നടപടി

2251 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല കൽ�കേ�രി ഗവ. വി .എ�് .എസ് .എസ്. ൈഹെടക്
ആ��തിെ� ഭാഗമായി േടായ് ല�് നിർമാണ�ിന് മല�റം ജി�ാ പ�ായ�്
അ�വദി� ഇ�പത് ല�ം �പ സർ�ാർ തിരി�പിടി�ത് തിരിെക
ലഭി��തിനായി �ൾ െഹഡ് മാ�റിെ� അേപ�യിേ�ൽ മല�റം ജി�ാ
പ�ായ�് െസ��റി അയ� ക�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) േടായ് ല�് നിർമാണം �ർ�ിയാ�ിയ സർ�ാർ ഏജൻസി�് പണം
നൽകാനാകാെത �ൾ അധി�തർ ��ി��� കാര�ം പരിഗണി�് സർ�ാർ
തിരിെ��� �ക �ളിന് തിരിെക ലഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

2252 �ീ . പി . ഉൈബ�� : 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 നാളി�വെര മല�റം
മ�ല�ിൽ അ�വദി� പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇവ
�ർ�ീകരി��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ാ��ലം - ഹാജിയാർപ�ി ��പാലം �നർ നിർമാണ�ിന് ���ിയ
എ�ിേമ�് �കാരം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഫ�് അ�വദി�വാ�ം
ഭരണാ�മതി നൽ�വാ�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) 05.11.2020 തീയതിയിെല G.O.(MS)No. 166/2020/LSGD ന�ർ ഉ�രവ് േഭദഗതി
െച�് േകാ�ർ പ�ായ�ിെല വാർഡ് 17-െല ൈമ�ി നഗർ �ശാനം �ാമീണ
േറാഡിന് ഫ�് അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് �ലം എം.എൽ.എ. �െട
31.11.2021 -െല ക�ിൽ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ഇ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം �തിയ
െ�ാേ�ാസ�കൾ�് അംഗീകാരം നൽ��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േഗാ�ീ പാല�ൾ ൈകമാ��തിന് നടപടി

2253 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േഗാ�ീ പാല��െട നിർമാണം �ർ�ീകരി�ി�് എ� വർഷം ആെയ�്



106 of 127

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ നിരവധി ഭാരേമറിയ വാഹന�ൾ ദിനം�തി കട�േപാ��
േഗാ�ീ പാല��െട ബല�മത പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ പാല��െട അ���പണികൾ ആരാണ് നിർവഹി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായ അ���പണിക�ം േക�പാ�ക�ം നിർവഹി��തിനായി
ജിഡ�് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഇ�ാതി��ി�ം നാളി�വെര ��ത
പാല�ൾ െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ൈകമാറാതി��തിന് കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േഗാ�ീ പാല��േട�ം അ�ബ� അേ�ാ�് േറാ�ക�േട�ം
േശാചനീയാവ� കണ�ിെല��് ജിഡ ജനറൽ കൗൺസിൽ
തീ�മാന�കാരം ��ത പാല�ൾ െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ൈകമാറാനായി
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എഫ് ) ��ത പാല��ം അ�ബ� അേ�ാ�് േറാ�ക�ം എേ�ാൾ െപാ�മരാമ�്
വ��ിന് ൈകമാറാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല കടമ�ടി �ാമപ�ായ�ിെല അംഗൻവാടി�െട നിർമാണം

2254 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ നി�് 5 ല�ം �പ�ം പ�ായ�്
വിഹിതമായി 5 ല�ം �പ�ം സാ�ഹ�നിതി വ��ിൽ നി�് 2 ല�ം �പ�ം
വകയി��ി നിർമാണം ആരംഭി� ൈവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിെല
കടമ�ടി �ാമപ�ായ�ിെല 13-ാം വാർഡിെല 6-ാം ന�ർ അംഗൻവാടി
െക�ിട�ിെ� നിർമാണ �വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിർമാണ �വർ�ന�ിന് പ�ായ�് െഷയറായി സം�ാന െതാഴി�റ�്
മിഷനിൽ �ക അടവാ�ി പണി ആരംഭി�തിെന�ടർ�് പ�ായ�് നൽകിയ
ഫ�് റിക��് അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ികൾ േനരി�� ��ി��കൾ കണ�ിെല��് സാേ�തിക ���ൾ
പരിഹരി�് നിർമാണ �വ��ികൾ �ർ�ികരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�വി�ര മ�ല�ിെല �ാമപ�ായ�കളിൽ ഒഴി�് കിട�� ത�ികക�െട
വിവരം

2255 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാമപ�ായ�കളി�ം
പ�ായ�കളിേല�് െെകമാ�ം െച�കി�ിയ സർ�ാർ �ാപന�ളി�ം
അ�വദി�െ��ി�� ജീവന�ാ�െട എ��ം അതിൽ ഒഴി� കിട��
ത�ികകൾ ഏെത�ാമാെണ�ം എ�കാലമായി ഒഴി�് കിട�� എ�ം
ത�ിക തിരി�് പ�ായ�് തല�ിൽ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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സാ�ഹിക �ര�ാ െപൻഷൻ

2256 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപ��ാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ വിവിധ സാ�ഹിക �ര�ാ െപൻഷ�കൾ
�ത�മായി ലഭി��ി� എ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഓണ�ി� �ൻപായി �ടി�ിക�� സാ�ഹിക �ര�ാ െപൻഷ�കൾ
വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�്�ക�െട ഫി�്നസ് സർ�ിഫി��്

2257 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി വിവിധ പ�തികൾ
�കാരം നിർമാണം �ർ�ിയാ�ിയ എ� �്�കൾ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ നി�് ഫി�്നസ് സർ�ിഫി��് ലഭി�ാ�െ��് ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ അറിയി�േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ��ം
അ�മതിേയാെട നിർമാണം ആരംഭി�� �ൾെക�ിട�ൾ�് നിർമാണം
�ർ�ിയാ�േ�ാൾ ഫി�്നസ് സർ�ിഫി��് ലഭി�ാ�തിെ� കാരണ�ൾ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�്
വിശദമാ�േമാ?

��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തികൾ

2258 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് തേ�ശ
സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�ാ�ിവ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ�് അ�വദി� �ക, ഭരണാ�മതി തീയതി, ���ിക�െട
നിലവിെല �ിതി എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ൾ തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ള�കാട് �ാമപ�ായ�ിെല അംഗനവാടി െക�ിടനിർമാണം

2259 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 05.02.2020 െല 29/2020 ഉ�രവ് �കാരം 14,50,000/- �പ�്
തേ�ശസ�യംഭരണവ��് ഭരണാ�മതി നൽകിയ �ള�കാട് �ാമപ�ായ�ിെല
9-ാം വാർഡിൽ 99-ാം ന�ർ അംഗനവാടി െക�ിട�ിെ� നിർമാണ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട �വർ�ന െട�ർ സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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�വർ�ന കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്; കരാർ കാലാവധി
ദീർഘി�ി�് നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� വെരെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി�െട കാലാവധി അവസാനി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഭരണാ�മതി ���ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

തഴ�ര �ാമപ�ായ�ിൽ അ�വദി� ���ികൾ

2260 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയി�ം �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ േറാഡ്
���ാരണ പ�തിയി�ം ഉൾെ���ി തഴ�ര �ാമപ�ായ�ിൽ അ�വദി�
���ിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികളിൽ ഭരണാ�മതി ന�ിയവ, �ർ�ീകരി�വ, റ�് െച�തവ, റ�്
െച�ാ�� കാരണം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�വദി� േറാഡി� പകരം ന�ിയ േറാ�കൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തഴ�ര വാർഡ് 21 -െല ക�മല ഐ.ടി.ഐ. േറാഡി� പകരമായി നിർേ�ശി�
വാർഡ് 7 ��മ�ിരം - പഴ�ിറ�ളം േറാഡിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി

2261 �ീ. 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�ിൽ റീ-ബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് േഫസ് 1, േഫസ് 2
എ�ിവയിൽ ഉൾെ�� േറാ�കൾ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േഫസ് 1 -ൽ ഉൾെ�� േറാ�ക�െട െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ിയായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േഫസ് 2 -വിൽ ഉൾെ�� േറാ�ക�െട െട�ർ നടപടികൾ എേ�ാൾ
ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം �നിസി�ാലി�ിയിൽ സാംസ് കാരിക നിലയം നിർമി�� ���ി

2262 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ��ാലം �നിസി�ാലി�ിയിൽ സാംസ് കാരിക നിലയം നിർമി�� ���ി�്
സാേ�തികാ�മതി ലഭി��തിന് േവ�ി�� ഫയൽ എ�ാണ്
എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസിൽ എ�ിയത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എം.ജി.സി.ൈവ. പ�തി

2263 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) എൻ.ആർ.ആർ.ഡി.എ.-�് െക.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എ. നൽകിയ നിർേദശ
�കാരം �ധാനമ�ി �ാമീണ സട�് േയാജനയിൽ ഉൾെ���ി നിർമി��
േറാ�കൾ�് 20 എം.എം �ീമി�് കാർെ��ിന് പകരം കനം �റ� ഉപരിതല
�സിംഗ് നട��ത് �ലം മഴെ��തിയിൽ േറാ�കൾ എ���ിൽ തക��
അവ���ാ�ം എ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ധാനമ�ി �ാമീണ സട�് േയാജനയിൽ ഉൾെ���ി നിർമി��
േറാ�കൾ�് ഉപരിതല �സിംഗിന് പകരം 20 എം.എം �ീമി�് കാർെ��ിേല�്
മാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; ഇതിന് വ�� അധിക െചലവ്
സം�ാന സർ�ാർ വഹി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പി.എം.ജി.സി.ൈവ. ���ിക�െട േ�ാജ�് റിേ�ാർ�കളിൽ അ�വദി�ി��
ൈസഡ് െ�യി�കൾ, സി.ഡി. വർ�കൾ, സംര�ണ ഭി�ികൾ എ�ിവ�െട
െ�ാവിഷ�കൾ വളെര പരിമിതമായതിനാൽ േക� സർ�ാരിെ� �ാമീണ
വികസന മ�ാലയ�ിൽ പ�തികൾ അ�വദി�േ�ാൾ ആവശ�മായ
െ�ാവിഷ�കൾ ഉൾെ����തിന് സർ�ാർ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
ഇതിന് വ�� അധിക െചലവ് സം�ാന സർ�ാർ വഹി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

��ംബ�ീ�് �ാൻഫ�്

2264 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷം ��ംബ�ീ�് �ാൻഫ�് ഇന�ിൽ എ�
�പയാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) �േത�ക ജീവേനാപാധിയായി അ�വദി� �ക എ�െയ�ം �ാൻ ഫ�്
ഇന�ിൽ െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �േത�ക ജീവേനാപാധി പാേ�ജ് ഇന�ിൽ െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ സി.ഡി.എസ്. െമ�ർമാർ�് യാ�ാബ� അ�വദി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ �ക വ��മാ�േമാ?

ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാ� േറാ �ക�െട �ന��ാരണ ���ി

2265 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ കാലവർഷ�ിൽ ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാതായി തീർ � സം�ാനെ�
നഗരസഭ�േട�ം �ിതല പ�ായ�ക�േട�ം ഉടമ�തയി�� േറാ�ക�െട
പാ�് വർ�്, റീ ടാറിംഗ് ഉൾെ�െട�� �ന��ാരണം നട��തിന് �േത�ക
ഫ�് അ�വദി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ �ടിെവ� പ�തികൾ�ായി നഗരസഭ�േട�ം �ിതല
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പ�ായ�ക�േട�ം ഉടമ�തയി�� േറാ�കൾ െപാളി�് കഴി�ാൽ  ആയത്
�ർ��ിതിയിലാ��തിന് �േത�ക ഫ�് അ�വദി�േമാ; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക�ിട നിർമാണ െപർമി�്

2266 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക�ിട നിർമാണ െപർമി�ിന് (വീട് ) ബേയാഗ�ാസ് നിർബ�മാ�ിയി�േ�ാ;
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� വി�ീർ��ിന് �കളിലാണ് ബേയാഗ�ാസ് നിർബ�മാ�ിയി��ത്;
വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

��ംബ�ീ �ണി�കൾ വഴി പ��റി �ഷി

2267 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ നിയമസഭാമ�ല�ളി�ം ��ംബ�ീ �ണി�കൾ വഴി
വ�ാപകമായി പ��റി �ഷി െച��തിനായി പ�തി ആവി�രി�്
നട�ാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാ�� �െ�ാ��ം നട��തി�ം ന�യിനം
പ��റിൈതകൾ, ൈജവവളം എ�ിവ ലഭ�മാ��തി�ം ലഭി��
പ��റികൾ ഓേരാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ �വർ�ി��
നാ�വിപണിയി�െട വി�ഴി��തിന് സൗകര�െമാ���തി�ം
േമൽേനാ��ി�ം മാർഗ നിർേദശ�ൾ�മായി �ഷി അ�ബ� വിഷയ�ളിൽ
ബി�ദം േനടിയവർ�് അ� ഡി�് ഓഫീസർ െ�യിനിമാരായി താൽ�ാലിക
നിയമനം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഏകീ�ത തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �പീകരണം

2268 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജന�ൾ�് ��തൽ കാര��മതേയാെട�ം േവഗ�ി�ം അഴിമതി��മാ�ം
േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി തേ�ശസ�യംഭരണ രംഗെ� ഭരണ
സംവിധാനെ� പരി�രി��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഏകീ�ത തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �പീകരി��തി�െട അധികാര
വിേക�ീ�ത ��ിയേയ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�േള�ം ഏെത�ാം
വിധ�ിൽ ശ�ിെ���ാ��െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�രാ��് പ�ായ�ിെല സബ് �ഷറി നിർ�ാണം

2269 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) �രാ��് പ�ായ�ിൽ സബ്�ഷറി നിർമി��തിനായി �ാമപ�ായ�്
�ലം വി�് നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� െസ�് �മിയാണ്
വി�നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി ൈകമാ��തിന് നിലവിൽ എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സബ്�ഷറി�െട നിർമാണ�ിനായി �ാമപ�ായ�് നൽകിയ �മി�െട
ൈകമാ� നടപടികൾ േവഗ�ിലാ�ാേമാ?

െക�ിട ന�ർ ലഭി��തിന് നടപടി

2270 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക�ിട നിർമാണ ച�ം �കാരം വീട് നിർമി�േ�ാൾ മെ�ാരാ�െട
ഉടമ�തയി�� െക�ിട�ിൽ നി�് എ� മീ�ർ അകലം പാലിേ����്
എ�് പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ച�ം പാലി�ാെത െക�ിടം നിർമി�ാൽ എെ��ാം നടപടികളാണ്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം സ�ീകരി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�െന നിർമി� െക�ിടം �മവത്കരി�് ന�ർ ലഭി�വാൻ എെ��ി�ം
മാർഗ�ൾ ഉേ�ാ; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ായ�ിന് കീഴി�� ��ംബാേരാഗ� േക���െട �വർ�നം

2271 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�ിന് കീഴി�� ��ംബാേരാഗ� േക���െട �വർ�ന�ിന്
പ�ായ�്  ഫ�് വകയി���തിന് തട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ െപയിൻ & പാലിേയ�ീവിന് േവ�ി��
വാഹന��െട �ടർപരിപാലന�ി�ം മ�മായി പ�ായ�് ഫ�കൾ
വകയി���തിന് തട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻസി�ാലി�ികളിെല വിവിധ ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ

2272 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ എ� നഗരസഭക�െ��് വ��മാ�ാേമാ; നഗരസഭകളിെല
ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�ം �ൻസി�ാലി�ി തിരി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി� കിട�� ത�ികകൾ എ�െയ�ം എ�കാലമായി ഒഴി�
കിട��െവ�ം �ൻസി�ാലി�ി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� ആറ് വർഷ�ി��ിൽ ഏെത�ാം ജീവന�ാെര �ലം
മാ�ിയി�െ��ം എ� വർഷെ� േസവന�ിന് േശഷമാണ്
�ലംമാ�ിയെത�ം �ൻസി�ാലി�ി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?
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തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

2273 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം അ�വി�ര
മ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയ േറാ�കളിൽ ഇേ�ാൾ നട�
െകാ�ിരി�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ആരംഭി�ാ� ���ികൾ
ഉേ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ?

നിലാവ് പ�തി

2274 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േന�ത��ിൽ െത��വിള�കൾ
�ർ�മാ�ം എൽ.ഇ.ഡി.യിേല�് മാ�� നിലാവ് പ�തി�െട നിലവിെല
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ഉ�യി�� പരാതിയിേ�ൽ ��ത
പ�തി�െട നിർവഹണ�ിനായി െ�ഷ�ൽ പർ�സ്
െവഹി�ിളായി�മതലെ���ിയ സം�ാന ൈവദ�തി േബാർഡ് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

�ചിത� മാലിന� സം�രണ രംഗെ� �വർ�ന�ിന് േ�ഡ് നൽ�� പ�തി

2275 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ചിത� മാലിന� സം�രണ രംഗെ� �വർ�ന മികവിെ� അടി�ാന�ിൽ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള തരംതിരി�് േ�ഡ് നൽ��തിന് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) േ�ഡിംഗിന് മാനദ��ളായി തീ�മാനി� ഘടക�ൾ എെ�ാെ�െയ�ം
േ�ഡിംഗിെ� തര�ൾ എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ് സർ�ാർ ല��മി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന�ൾ�� സാ��ിക വിഹിതം

2276 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന ധനകാര� ക�ീഷെ� അവാർഡ് �കാരം സാ��ിക വർഷ�ിൽ
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് സർ�ാർ ലഭ�മാേ�� സാ��ിക
സഹായ�ം അതിെ� മാനദ���ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം തേ�ശ �ാപന�ൾ�്
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നാളി�വെര നൽകിയ സാ��ിക സഹായം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക സഹായം �റവ് വ�ി�െ��ിൽ അതിെ� കാരണം സാ��ിക
വർഷാടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർവീസ്

2277 �ീ. െ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 െപാ� സർവീസിെ� ഭാഗമായി തേ�ശ �ാപന�ളിെല
ഇല�ി�ൽ ���ികൾ, വാഹന �ന��ാരണ ���ികൾ എ�ിവ
നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ� സർവീസ് നിലവിൽ വ��ത് വഴി െപാ�മരാമ�്
വ��ിെന ആ�യി�് െകാ�് നിലവിൽ നട�� ഇ�രം ���ികൾ,
സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് എ�കാരം സാധി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

2278 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയിൽ വീ�കൾ�് അേപ�ി� തേ�ശീയ ജനത (എസ്.ടി.) വിഭാഗം
��ംബ�ളിെല അംഗ�ൾ�് സർ�ാർ േജാലി ഉ�തിെ� േപരിൽ, അ�രം
അേപ�കൾ നിരസി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ തേ�ശീയ ജനത അ�ഭവി�� വിഷയ�ൾ പരിഗണി�്, ൈലഫ്
പ�തിയിൽ നി�് ഇ�രം ��ംബ�െള ഒഴിവാ�ാതിരി�ാൻ വ��്
ഇടെപട�കൾ നട�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

2279 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� �തിയ ഉ�രവ് �കാരം മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ
െതാഴി�റ�് പ�തി വഴി ഒ� �ാമപ�ായ�ിൽ ഒേര സമയം 20 ���ികൾ
ഏെ���ാൽ മതി എ�ത് സം�ാന�ിെല െതാഴി�റ�് �വർ�ന�െള
എ�കാരം ബാധി�� എ�ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം �ാഥമിക
വിലയി���കൾ വ��് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പരി�രണം �ലം സം�ാന�ിന് ന�െ��� െതാഴിൽ ദിന��െട എ�ം
എ�യായിരി�ം?

'േട�് എ േ��് ' പ�തി

2280 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഇ��ി ജി�യിൽ എ�
വി�മേക��ളാണ് നിർമി��െത�ം അവ എവിെടെയാെ�യാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ�ലം തിരി�് ഇവ�െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

�ിതല പ�ായ�ക�െട �വർ�നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

2281 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ിതല പ�ായ�ക�െട �വർ�നം ��തൽ
കാര��മമാ�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീകൾ�ം ��ികൾ�ം �തിർ� പൗര�ാർ�ം എതിരായ അതി�മ�ൾ
തട��തി�ം മയ�മ�� േലാബിക�െട �വർ�നം നിരീ�ി��തി�ം
അവെ�തിെര ശ�മായ �വർ�ന�ൾ സംഘടി�ി��തി�മായി
�ാമസഭകെള ശ�ിെ���ാൻ എെ��ാം �തിയ പ�തികൾ നട�ാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ചി�ൻ പ�തി

2282 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ �േഖന നട�ാ�� േകരള ചി�ൻ പ�തി വി�ലീകരി��തിന്
ഇതിേനാടകം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന�ളിെല െതരെ��� അംഗ��െട ഓണേററിയം

2283 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െതരെ���െ�� അംഗ��െട
ഓണേററിയം ഇേ�ാൾ എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��വൻ സമയ �വർ�ന�ിൽ ഏർെ��� അംഗ�ൾ�് ഇേ�ാൾ നൽ��
ഓണേററിയ�ിൽ നി�ം ന�ായമായ വർ�നവ് വ��ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വാതിൽ�ടി േസവനം

2284 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സർ�ാർ േസവന�ൾ വീ�പടി�േല�് എ�ി��തിെ� ഭാഗമായി സർ�ാർ
�ഖ�ാപി� വാതിൽ�ടി േസവനം, 2022 ആഗ�് 20 വെര എ� േപർ�്
എ�ി�ാൻ കഴിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം �െ�ാ���ളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� സ���വർ�കർ�് ഇതിനായി പരിശീലനം നൽകിവ��;
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ഇേ�ാൾ വാതിൽ�ടി േസവനം നൽ�വാൻ
ആേലാചി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ര�ാംഘ�ം എ� നിലയിൽ ഏെതാെ� േസവനം ഇതിെ� പരിഗണനയിൽ
െകാ�വ�വാൻ കഴി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് - ക�� േമരിഗിരി േപാ�ചാടി േറാഡ്

2285 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ത�ർ മ�ല�ിെല ക�� പ�ായ�ിെല േമരിഗിരി േപാ�ചാടി േറാഡ്
േശാച�ാവ�യിൽ �ട�� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് അടിയ�രമായി അ����ണി നട��ത് പരിഗണി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

േകാഴിമാലിന� സം�രണ �ാ�കൾ

2286 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിമാലിന� സം�രണ�ിനായി നിലവിൽ എ� �ാ�കളാണ് സം�ാന�്
�വർ�ി�വ��ത്; ജി� തിരി�� കണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� ടൺ മാലിന�മാണ് നിലവിൽ �തിമാസം സം�രി�െ���ത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി സം�രണ സംവിധാനം ഉ�ാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െച�കിട നഗര�ളിെല മാലിന��ൾ സം�രി��തിന് നടപടി

2287 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െച�കിട നഗര�ളിെല മാലിന��ൾ സം�രി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയതിനായി െച�കിട സം�രണ പ�തികൾ ആവി�രി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം �ാരംഭ നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ?
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�ചിത�മിഷൻ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

2288 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വർഷം �ചിത� മിഷൻ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം
�വർ�ന��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാറിമാറി വ�� ആവശ��ൾ�് അ�േയാജ�മായ രീതിയിൽ �ചിത� മിഷൻ
�നഃസംഘടി�ി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ?

ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �പീകരണം

2289 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് /ഡയറ�േറ�് �പീകരി�ി��
സാഹചര��ിൽ പ�ായ�് ജീവന�ാെര സർ�ാർ ജീവന�ാരായി
പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല ( പ�ായ�ിെല ജീവന�ാ�െട
ഉൾെ�െട ) ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം സ�ിതനിധിയിൽ
നി�ാേണാ തേ�ശനിധിയിൽ നി�ാേണാ നൽ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
വിശദവിവര�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� വരവ് െചല�കൾ അ�ൗ�ിംഗ്
രീതിക�ം സ�ിത നിധി�ം തേ�ശ നിധി�മായി ബ�െ����ത്
എ�കാരമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിൽ സ�ിത നിധിയിൽ നി�ം ശ�ളം
ലഭി�� വിഭാഗം ജീവന�ാർ, തേ�ശ നിധിയിൽ നി�ം ശ�ളം ലഭി��
വിഭാഗം ജീവന�ാർ, എ�ി�െന േവർതിരി�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദ
വിവര�ൾ നൽകാേമാ?

വാതക ശ് മശാനം നിർമാണം

2290 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022-23 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ 20 ശതമാനം �ക വകയി��ിയി�� മല�ഴ
മ�ല�ിെല അകേ��റ ��ം�റം വാതക ശ് മശാനം നിർമാണം എ�
���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് സ�ീകരി�ി��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഫയൽ ന��ം, നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�കൾ�് �ക അ�വദി�വാൻ നടപടി

2291 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ/േ�ാ�് അംഗ��െട ഫ�ിൽ നി�ം ആറ് മീ�ർ
വീതി�� േറാ�കൾ�് മാ�േമ പണം അ�വദി�വാൻ നിയമ�� എ�ത്
ശരിയാേണാ; െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��് മീ�ർ വീതി�� �ാമീണ േറാ�കൾ�ം �ടി ഈ ഫ�ിൽ നി�് �ക
അ�വദി�വാൻ േവ� നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െെലഫ് ഭവന പ�തി

2292 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. എ. രാജ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെലഫ് ഭവന പ�തി�െട അ�ിമ �ണേഭാ� പ�ിക
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിൽ ഉൾെ�� തേ�ശ �ാപന��െട എ�ം,
��ംബ�ൾ, �മി�� ഭവനരഹിതർ, �മിയി�ാ� ഭവനരഹിതർ, പ�ികജാതി,
പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ എ�ിവ�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) കാലവർഷെ��തി കാരണം യഥാസമയം �ാമ, വാർഡ് സഭകൾ
�ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് �ണേഭാ�
പ�ിക സമർ�ി��തിന് അവസരം നൽകിയി�േ�ാ; എെ��ാം
പരിേശാധനകൾ�ം നടപടി�മ�ൾ�ം േശഷമാണ് അ�ിമ പ�ിക
�സി�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിധവ െപൻഷൻ

2293 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭർ�ാവ് ഉേപ�ി�േതാ വിവാഹേമാചനം േനടിയേതാ ആയ 50 വയ�ിന്
താെഴ�� �ീകൾ�് വിധവ െപൻഷന് അർഹത�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിൽെ�� �ീകൾ �നർവിവാഹം കഴി���വെര
�ൻകാല�ളിൽ അ�വദി�േപാ� വിധവ െപൻഷൻ നിലവിൽ നൽകാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ിൽെ�� �ീകൾ �നർവിവാഹം െച���വെര
�ൻകാല�ളിൽ നൽകിയി�� വിധവ െപൻഷൻ നൽ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� ഏകീകരണം

2294 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെന ഏകീ�ത വ��ാ�ി ഉ�രവി�്, ബ�െ��
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ഓഫീ�കൾ ഏകീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഏകീ�ത ഓഫീസ് സംവിധാനം എ�േ��് �ാവർ�ികമാ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ അേപ� സമർ�ി��തിന് അവസരം നൽ��തിന് നടപടി

2295 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം നിലവിൽ വ� ലി�ിൽ �ണേഭാ�ാ�െള
െതരെ��� അർഹതാ മാനദ��ളിൽ േപാരാ���തായി പരാതി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭിേ�� �ക സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��ിെ��
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാെത േപായ അർഹതെ�� ഭവനരഹിതർ�് അേപ�
സമർ�ി��തിന് ഒ� അവസരം �ടി നൽ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

വി�� ഭടൻമാർ�ാ�� വ�നി�തി ഇളവ്

2296 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വി�� ഭടൻമാ�െട വ�നി�തി ഇളവിനാ�� അേപ�കളിൽ ൈവകി ലഭി�
അേപ�കൾ സംബ�ി�് ഒ��ാലം നഗരസഭാ െസ��റി, 1.04.2022-െല ആർ1.
21288/21 ന�ർ �കാരം തി�വന��രം നഗരകാര� ഡയറ�ർ�് അയ�
ക�ിേ�ൽ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് ഇ�രം ക�കളിേ�ൽ നടപടി സ�ീകരി�വാൻ കാലതാമസം
േനരി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

2297 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� ഒ�ാം വാർഷിക കർ�പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈലഫ്
പ�തിയിൽ എ� വീ�ക�െട നിർമാണം �ർ�ിയായി എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഇ�വെര എ�
വീ�കൾ നിർമി�െവ� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാരിെ� കാലഘ��ിൽ ഏ� വീ�കൾ�് നിർമാണ അ�മതി
ആെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ര�ാം ഘ�ം ൈലഫ് പ�തിയിേല�് ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ
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നി�ം എ� അേപ�കൾ ലഭി�െവ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ; �ണേഭാ�
പ�ിക ത�ാറാ��തി�േവ� മാർഗേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ; ഇതിൽ എ�
േപർ�് ഭവന പ�തി�ായി അ�മതി ലഭി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െത��നാ��െട ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വർ

2298 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ െത��നാ��െട കടിേയ�് മരണമട��വർ, പരി�് പ��വർ,
െത�വ് നാ�ൾ �ല��ാ�� വാഹന അപകട�ളിൽ പരിേ�ൽ��വർ
എ�ിവ�െട �ിതിവിവര�ണ�കൾ േശഖരി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അത് സംബ�ി� 2020-21, 2021-22 വർഷ�ളിെല
�ിതിവിവര�ണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ?

തേ�ശ �ാപന�െള �ാർ�ാ�ാ�� �തിയ പ�തി

2299 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ �ാപന�െള �ാർ�ാ�ാൻ �തിയ പ�തി ആവി�രി�്
നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

കാഷ�ൽ സ�ീ�ർമാർ�് ശ�ളം ലഭി�ാൻ നടപടി

2300 �ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽെ�� കാഷ�ൽ
സ�ീ�ർമാർ�് �ിരമായി ശ�ളം �ട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവർ�് ഏത് മാസം വെര�� ശ�ളമാണ് നൽകിയി��ത്; ഇത് �ട�ാെത
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െക-െററ റിയൽ എേ��് ഏജ�്

2301 �ീ. 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�് പല േമഖലകളി�ം വ� ഇടപാടിൽ െക-െററ രജിേ�ർഡ്
ഏജ�മാർ കബളി�ി�െ���തായ സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഏജ�മാെര സംരം�ി�ാ�ം അവർ�് ന�ായമായ സർവീസ് ചാർ�്
ലഭി��തി�ം മ�ം െക-െററ യിൽ നിലവിൽ എെ��ി�ം വ�വ�ക�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവിൽ െക-െററ റീയൽ എേ��് ഏജ�് സർ�ിഫി��� എ�
വ��ിക��്; അവ�െട േപ�വിവരം, േഫാൺ ന�ർ എ�ിവ ജി� തിരി�്
നൽകാേമാ;
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(സി) ഓേരാ ഏജ�മാ�ം വർഷംേതാ�ം െക-െററയിേല�് െചേ�� കാര��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ��ത ഏജ�മാ�െട േ�മ�ിനായി
�േത�ക ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നാ��െട കടിേയ�് പരിേ��വർ�� ധനസഹായം

2302 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2020-21, 2021-22 വർഷ�ളിൽ നാ��െട കടിേയ�് പരിേ��
എ� സംഭവ�ൾ ഉ�ായി��്;

(ബി) ഇവരിൽ എ�േപർ�് 2020-21, 2021-22 വർഷ�ളിൽ തേ�ശസ�യം ഭരണ
വ��ിൽ നി�ം ധനസഹായം നൽകിയി��് ഇതി�േവ�ി എ� �ക
െചലവഴി�ി��്?

ഉറവിട മാലിന� സം�രണം

2303 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉറവിട മാലിന� സം�രണ�ം �ാ�ിക് ഉൾെ�െട�� അൈജവ
മാലിന���െട വാതിൽ�ടി േശഖരണ�ം ശ�ിെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അ�രീ��ിെല കാർബൺൈഡഓൈ�ഡിെ� സാ�ത

2304 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�രീ��ിെല കാർബൺൈഡഓൈ�ഡിെ� സാ�ത വർ�നവ്
മ�ഷ�ജീവന് ഭീഷണിയായ സാഹചര��ിൽ ഇത് തട��തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് സം�ാന�്  നട�ിലാ�ിയിരി��ത്;

(ബി) �ാേദശിക തല�ിൽ ഇത് തട��തിന് പ�തികൾ നിലവിൽ ഉേ�ാ;
ഇെ��ിൽ ഇ�രം പ�തികൾ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി
�ാേദശിക തല�ിൽതെ� നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വേയാജന��െട േ�മ�ിനാ�� പ�തികൾ

2305 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ വേയാജന��െട േ�മ�ിനായി
നീ�ിെവ�� �ക വകമാ�ി െചലവഴി��താ�� പരാതി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വേയാജന��െട േ�മ�ിനായി സം�ാന സർ�ാർ നട�ിലാ�ിവ��
േ�മ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ.;
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(സി) വേയാജന��െട േ�മ�ിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
നട�ിലാ�ിവ�� േ�മ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ.?

പ��ർ നഗരസഭ�് ത�ികകൾ അ�വദി�ാൻ നടപടി

2306 �ീ. 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 േ�ഡ് I കാ�ഗറിയായി ഉയർ�ിയി�ം േ�ഡ് I നഗരസഭ�്
ആ�പാതികമായ ത�ിക�ം സൗകര���ം നിലവിൽ വ�ി�ി�ാ�തിനാൽ
േ�ഡ് I നഗരസഭ�് ആവശ�മായ ത�ികകൾ അ�വദി�ാൻ ആവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�ാേമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല കാർ�ിക�ളളി - െവ�ഴ േറാ ഡ്

2307 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിൽ, പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. (�ധാൻ മ�ി �ാം സഡക്
േയാജന) പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ി��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��
കാർ�ികപ�ി - െവ�ഴ േറാഡിെ� നിർവഹണ നടപടികൾ ൈവ��തിെ�
കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� നിർവഹണം എ��ം േവഗം ആരംഭി��തി�� നടപടി
സ�കരി�േമാ?

ത�ർ മ�ല�ിൽ കില ഏെ���് നട�� ���ികൾ

2308 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ത�ർ മ�ല�ിൽ കിഫ്ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് കില നിർമാണം ഏെ���്
നട�� ഗവ. എ�്. എസ്. േതാല�ർ, ഗവ. എ�്. എസ്. എസ്.
െപരിേ�ാ��റി�ി, ഗവ. എ�്. എസ്. ക�ി�ൽ�ാടം എ�ീ �ൾ െക�ിട��െട
നിർമാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിർമാണ ���ികളിൽ കാലതാമസം വ�േചർ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �ൾ െക�ിട��െട നിർമാണം എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് കിലയിൽ ൈകകാര�ം െച�� ഫയ�ക�െട േനാ�് ഫയലിെ�
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഈ�്ഹിൽ ഗവൺെമ�് ഹയർെസ��റി �ൾ െക�ിടം

2309 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഈ�്ഹിൽ ഗവൺെമ�് ഹയർ െസ��റി �ൾ െക�ിട
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നിർമാണ�ിെ� സാേ�തികാ�മതി സംബ�ി�� ഫയലിെ� അവ�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� ���ി എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) കിലയിൽ നി�ം ��ത ���ി�് സാേ�തികാ�മതി ലഭി��തിന്
എെ��ി�ം തടസം േനരി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അബ്കാരി േക�കളിൽ പിടി�െ�� വാഹന�ൾ

2310 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ള എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസിൽ അബ്കാരി േക�കളിൽ പിടി�െ��
വാഹന�ൾ ��ി��തിനായി ഡംപിംഗ് യാർഡ് േകാ�ൗ�് വാൾ ആൻഡ്
ഗാർഡ് �ം എ� ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ��ത ���ി�് നട�് സാ��ിക വർഷം ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലഹരി മാഫിയക�െട �വർ�നം തടയാൻ നടപടി

2311 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വർ�ി�വ�� ലഹരി മാഫിയ�് എതിെര കർശന നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ ഏെത�ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;

(ബി) വിദ�ാലയ�ൾ, േകാേള�കൾ േക�ീകരി�് ലഹരി മാഫി�െട �വർ�നം
വർ�ി�് വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇതിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അമരവിള എെെ�സ് ഓഫീസ് സ��യ നിർ�ാണം

2312 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര മ�ല�ിെല അമരവിള എെെ�സ് ഓഫീസ് സ��യം
നിർ�ി��തിന് പി.ഡ��.ഡി. െക�ിട വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ലഭി� �ാൻ
അ�വൽ നൽ��തി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.ഡ��.ഡി. െക�ിട വിഭാഗ�ിൽ നി�ം �ാൻ ലഭി�ത് ഏത് മാസ�ിൽ
ആെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി കട�് തടയാൻ നടപടി

2313 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓണ�ാലം �ൻനിർ�ി വ�ാജവാ�ം അതിർ�ി വഴി�� ലഹരി കട�ം
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തട��തിന് പാല�ാട് ജി�യിൽ നട�ാ�ിയി�� പ�തികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പിടി�ടിയ ലഹരി വ��ൾ

2314 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� �� വർഷ�ാലയളവിൽ പിടി�ടിയ ലഹരി വ��ൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് ഓേരാ�ിെ��ം അള�ം ഇന�ം തിരി�ം വർഷം തിരി�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ായ�ർ�ിയാകാ�വരിൽ നി�ം പിടിെ��� ലഹരി വ���െട അളവ്
വർഷം തിരി�ം ഇനം തിരി�ം വ��മാ�േമാ?

മയ�മ��് വ�ാപാരം വർ�ി��തായ റിേ�ാർ�കൾ

2315 �ീ . 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�് മയ�മ��് വ�ാപാരം വർ�ി��തായ റിേ�ാർ�കൾ
��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ൾ ��ികളിൽ മയ�മ��് എ�ി��താ�ം ��ികെള മയ�മ��്
വിതരണ�ിന് ഉപേയാഗി��താ��� റിേ�ാർ�കൾ �േത�കം
പരിേശാധി�േമാ;

(സി) മയ�മ��് വിതരണം െച��വരിൽ പല�ം പിടി�ടെ���െവ�ി�ം
സം�ാന�ിേല�് മയ�മ��് എ�ി�� വൻകിട േലാബികെള�ം
ഏജ�്മാെര�ം കെ��ി ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിർേ�ശം
നൽ�േമാ;

(ഡി) മയ�മ��് േലാബികൾ�് സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം വ��ിെല
ഉേദ�ാഗ�തല�ിൽ നി�് സഹായം ലഭി��േ�ാ എ�് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം �റ�വാൻ നടപടി

2316 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�രിെല ഒൻപതാം �ാ�കാരനായ വിദ�ാർ�ി തെ� ലഹരിമ��ിന്
അടിമയാ�ക�ം ൈലംഗീകമായി പീഡി�ി�ക�ം െച�െവ� ഇര�െട
െവളിെ���ൽ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ലഹരി ഉപേയാഗം �ലം വിദ�ാർ�ിക�െട ഇടയിൽ ഉ�ാ�� ഇ�രം
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സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ കാര��മമായ ഇടെപടൽ നട�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

�ൾ പരിസര�ളിൽ ലഹരി പദാർ���െട വി�ന തടയാൻ നടപടി

2317 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൾ പരിസര�ളിൽ ലഹരി പദാർ���െട വി�ന തട�വാൻ നിലവി��
നിയമ സംവിധാന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ൾ പരിസര�ളിൽ ഇേ�ാ�ം ലഹരി പദാർ��ൾ വി�ഴി��തായി
��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് തട��തി�ം അ�മ വാസനകളിേല�് വിദ�ാർ�ി സ�ഹം വഴി തിരി�
േപാകാ�� വൻ വിപ�കൾ ഒഴിവാ��തി�ം എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേഭാഗ�ിെല വർ�നവ്

2318 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�ഴി� �േറ നാ�കളായി നിേരാധി�െ��
പാൻമസാലക�െട�ം മ�് ലഹരി വ���െട�ം ഉപേഭാഗ�ിൽ വർ�നവ്
ഉ�ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വ���െട സംഭരണ�ം വിതരണ�ം സംബ�ി�് 2016 �തൽ
എ��ി�� േക�ക�െട എ�ം വർഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിൽ പിടിയിലായവരിൽ എ� ഇതര സം�ാന�ാ�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ി� �റ� നി�ം വാഹന�ളി�ം െ�യി�കളി�മായി െകാ�വ��
ലഹരിവ���െട സാ�ി��ം �ത�മായി മന�ിലാ��തി�ം, ബ�െ��വെര
കെ��ി നിയമ�ി� ��ിൽ െകാ�വ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം തട��തിന് നടപടി

2319 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി മ��ക�െട കട�ം ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ം
�േത�കി�് �ൾ - േകാേളജ് ��ിക�െട ഇടയിൽ വർ�ി�വ��ത്
��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി വ��ൾ�് അടിമെ��വർ ���ത��ളിൽ ഏർെ��� സംഭവ�ൾ
ആവർ�ി�െ��� സാഹചര��ിൽ ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം
തട��തിന് കർശന നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ലഹരി�ട�മായി ബ�െ��ം
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�ൾ-േകാേളജ് പരിസര�ളിൽ ലഹരി വ��ൾ വി�തിെ� േപരി�ം എ�
േക�കൾ ആണ് എ��ി��ത്; എ�േപർ അറ�ിലായി; ഏെതാെ� ലഹരി
മ��് സാധന�ൾ ആണ് പിടിെ���ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ലഹരി വി�� േകരള�ിനായി ഇേതവെര എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��് എ�ം �ൾ-േകാേളജ് ��ിക�െട ഇടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം
തട��തിനായി ഒ� ജനകീയ കർ�പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ എ�ം വ��മാ�േമാ ?

�ന�രിൽ എൈ�സ് േകാംെ��് സ��യം നിർമി��തിന് നടപടി

2320 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ �ന�ർ എൈ�സ് സർ�ിൾ ഓഫീസ് �വർ�ി��ത് വളെര
പഴ����ം അപകടകരമായ നിലയി���മായ െക�ിട�ിലാണ് എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എൈ�സ് വ��ിെ� അധീനതയി�� ഇവിെട �തിയ എൈ�സ് സർ�ിൾ
ഓഫീസ്, എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസ്, വി��ി െ�യിനിങ് െസൻറർ,
ഉേദ�ാഗ��െട േക�ാർേ��് എ�ിവ ഉൾെ�ാ�ി�് െകാ�് ഒ� ഓഫീസ്
സ��യം നിർമി��തിനായി 19.6.2019-ന് വ��് മ�ി�െട േചംബറിൽ
അ�െ� �ലം എംഎൽഎ�ം എൈ�സ് വ��ിെല ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��െട�ം സാ�ിധ��ിൽ �ടിയ േയാഗ�ിൽ തീ�മാനം
എ��ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത േയാഗ�ിെ� മിനി�്സ്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ിൽ നിലവിെല �ാനിൽ മാ�ം വ��ി ആ�നിക ഡിൈസനിൽ
��തൽ മേനാഹരമായ ഒ� െക�ിടം നിർമി��തിനായി �തിയ �ാൻ
ത�ാറാ�ണം എ�് തീ�മാനി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി�� 320
ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�ി�േമൽ ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�� �ടർനടപടികൾ
ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയലിൻേമൽ (ഫയൽ ന�ർ 2097027) ��ത �ക
അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�രിൽ എൈ�സ് ഓഫീസ്

2321 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ� �തിയ എൈ�സ് ഓഫീസ് �ാപി��തി�� മാനദ��ൾ
എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ �ിര��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മണിമല, െവ�ാ�ർ, പ�ി�േ�ാട്,
വാ�ർ, ക�ഴ, െന���ം, ക�ക�ാൽ എ�ീ പ�ായ�കൾ
�വർ�നപരിധിയിൽ ഉൾെ���ി വാ�ർ മിനി സിവിൽ േ�ഷനിൽ ഒ�
എൈ�സ് ഓഫീസ് അ�വദി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?
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എൈ�സ് െഹഡ്ക�ാർേ��ിെല തസ് തികകൾ ��ി�ാൻ നടപടി

2322 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജ�ിസ് എം. രാേജ�ൻ നായർ ക�ീഷൻ സമർ�ി� മല�റം വിഷമദ�
�ര��ിെ� റിേ�ാർ�് �റ�് വി�ി�േ�ാ; ��ത റിേ�ാർ�ിൽ
പരാമർശി�ി�� വീഴ്�കൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൈ�സ് െഹഡ്ക�ാർേ��ിൽ എ� സിവിൽ എൈ�സ് ഓഫീസർമാർ െ�ഷ�ൽ
ഡ��ിയിൽ േജാലി െച���്; അവിെട സിവിൽ എൈ�സ് ഓഫീസർമാ�െട
ഒഴി��ായി��ി�ം ��ത ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ സർ�ീസ് �നിയറായ സിവിൽ
എൈ�സ് ഓഫീസർമാർ പലെര�ം സ�ാധീനി�് െ�ഷ�ൽ ഡ��ിയിൽ േജാലി
െച��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാസർേഗാഡ് ഉൾെ�െട പല ജി�കളി�ം എൻേഫാ�്െമ�് �വർ�നം താളം
െത�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എൈ�സ് െഹഡ്ക�ാർേ��ിൽ സിവിൽ എൈ�സ് ഓഫീസർമാ�െട എ�
ത�ികകളാണ് നിലവി��ത്; ആയതിൽ നിലവിൽ എ� ഒഴി�ക�െ��ം ഈ
ഒഴി�കൾ ഉ�ായ തി�തി�ം ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി�് റിേ�ാർ�്
െച�വയാേണാെയ�ം ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി�് റിേ�ാർ�് െച�ി�ിെ��ിൽ
വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) എൈ�സ് െഹഡ്ക�ാർേ��ിെല എ�ാ ഓഫീ�കളി�മായി െ�ഷ�ൽ ഡ��ി,
വർ�ിംഗ് അേറ�്െമ�് വ�വ�കളിൽ മെ�ാ� ഓർഡ�മി�ാെത ഉയർ�
റാ�ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ വിളി�വ��ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ േജാലി െച�
വ�� സിവിൽ എൈ�സ് ഓഫീസർമാ�െട�ം �ിവ�ീവ് ഓഫീസർമാ�െട�ം
എ��ിന�സരി�് �തിയ തസ് തികകകൾ ��ി�ാൻ നടപടി എ��േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

കൗൺസിലിംഗ് െസ�ർ ആരംഭി��തിന് നടപടി

2323 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെ� േന�ത��ിൽ താ��് തല�ിൽ ഡി-അഡി�ൻ /
കൗൺസിലിംഗ് െസ�ർ ആരംഭി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഡി-അഡി�ൻ / കൗൺസിലിംഗ് െസ�ർ
ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യിൽ പ�ാ�ി താ��ിൽ ഇ�ര�ിൽ എ� േപർ�ാണ്
കൗൺസിലിംഗ് നൽകിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ അംഗീകരി� തീയതി: 22-08-2022
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െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

എ എം ബഷീർ ,
െ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)].


