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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
ആറാം സേ�ളനം
2022 ഓഗ�് 23, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--411]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 1 �തൽ 170 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 171 �തൽ 283 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 284 �തൽ 317 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 318 �തൽ 411 വെര

ഉൈ�നിൽ നി�ം മടേ��ി വ� െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർ പഠനം

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

(എ) ഉൈ�ൻ-റഷ� ���ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�ിെല നിരവധി െമഡി�ൽ
വിദ�ാർ�ിക�െട പഠനം �ട�� �ിതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അ�രം വിദ�ാർ�ികൾ�് �ടർ പഠന�ിന് സഹായം െച� െകാ��ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാർ�ികൾ�് മ� രാജ��ളിൽ പഠി�വാൻ േക�സർ�ാ�മായി
ബ�െ��് സഹായ�ൾ ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി

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

(എ) േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാൺ (CRZ) II േമഖലയിൽ ��ർ ജി�ാതല ക�ി�ി
08.11.2021 വെര നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയ 250 ച.മീ. വെര വി�തി�� എ�
വാസ�ഹ�ൾ�് അ�മതി നൽകിയി�െ��ം എ� അേപ�കൾ
ലഭി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��വാ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ായ�കളിെല�ം നഗരസഭകളിെല�ം
െസ��റിമാർ തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട സം�ാന ഓഫീസി�ം
ജി�ാ ഓഫീസി�ം അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി� അേപ�ക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം െമ�െ����തിന് നടപടി

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

(എ) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിൽ 2022 ജ�വരി മാസം നട�ിയ
അപ്േഡഷ�േശഷം സി�ിസൺ േപാർ�ലി�ം മ�ം �ൻപ് ലഭി�െകാ�ി��
േസവന�ൾ �ടി ലഭി�ാ� �ിതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം െമ�െ���തിന് പകരം, �ൻപ്
ലഭി�െകാ�ി�� േസവന�ൾ േപാ�ം ലഭി�ാ� �ിതി ഉ�ായത്
എ�െകാ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) േപാർ�ലിെ� േവഗത�ം കാര��മത�ം വർ�ി�ി�് േസവന�ൾ
സമയബ�ിതമായി ലഭി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സിവിൽ സർ�ീസ് കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

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

(എ) സിവിൽ സർ�ീസ് കാര��മമാ��തിന് ഈ സർ�ാർ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടി എ�േ�ാളം ഫല�ാ�ിയിൽ
എ�ിയി�െ�� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ഒ� ല�ം െതാഴിൽ പ�തി

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

(എ) ഒ� ല�ം െതാഴിൽ ��ി�� പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െച�കിട �� ഇട�രം വ�വസായ�ൾ �ട��തിനായി അ�� അ�്
വർഷം ബാ�് വാ� വഴി എ� െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം ��തൽ വാ� നൽ��
ബാ�ിന് മിക� ബാ�ി�� അവാർഡ് നൽ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

�ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസൽ കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര െസ�ിേല�് അയ��
അേപ�കളിേ�ൽ സമയ ബ�ിതമായി തീർ�ക�ി��ിെ�� പരാതി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) പരാതികളിേ�ൽ തീർ�ക�ി�െകാ�� തീ�മാനം അേപ�കെര
അറിയി�ാ�േ�ാ; പലേ�ാ�ം അേപ�കർ�് വിവരം ലഭി��ിെ�� വിഷയം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സംവിധാനം ��തൽ കാര��മമാ�വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിേനാ�� േക� സർ�ാരിെ� വിേവചനം

7 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െഫഡറൽ സംവിധാന�ിൽ സം�ാന വികസന�ിനാവശ�മായ പി�ണ
നൽേക�തി�പകരം സം�ാന�ിന് അർഹമായ വിഹിതം നിേഷധി�ക�ം
സം�ാനം ഏെ���� വൻകിട പ�തികൾ തടയാൻ �മി�ക�ം
െച��തായി പറയെ��� േക� സർ�ാരിെ� വിേവചനം തി��ണെമ�്
�ധാന മ�ിേയാട് േനരി�് ആവശ�െ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിൽവർ ൈലൻ ഉൾെ�െട�� സം�ാന പ�തികൾ�് തടയിടാൻ ചില േക�
സഹമ�ിമാർ നട�� ഇടെപടൽ േക� സർ�ാരിെ� ��യിൽെ����
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എം.പി. മാരിൽ മഹാ�രിപ��ം പാർലെമ�ിൽ സം�ാന
വികസന താത്പര��ിന് വി��മായ നിലപാട് സ�ീകരി��െ��്
പറയെ��� സാഹചര��ിൽ സം�ാന വികസന�ിന��ണമാ��
തര�ിൽ ഒ�െ��ായി നിൽ�ാൻ സം�ാന സർ�ാർ അവേരാട്
ആവശ�െ��േമാ?

വിവിധ സർ�ാർ വ��ക�െട ഏേകാപനം

8 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വികസന �വർ�ന��െട സമയബ�ിതമായ നട�ി�ിന്
വിവിധ സർ�ാർ വ��കൾ ത�ി�� തർ���ം ഏേകാപനമി�ാ��ം
കാരണമാ���് എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ ��ത
���ൾ പരിഹരി��തി�ം വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപന�ി�മായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാ��െത�് അറിയി�േമാ?

ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ യ�ം

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

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ യ��ിൽ ഉൾെ���ി വയനാട്
ജി�യിൽ എ� ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ി എ�് വ��കൾ തിരി�് വ��മാ�േമാ?
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ന�നപ� വ��ിെ� കീഴിെല �തിയ േകാ�ിംഗ് െസ��കൾ

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

(എ) േകരള പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷൻ, �ണിയൻ പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷൻ
എ�ിവ നട�� പരീ�കൾ�് ത�ാെറ��� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ായി
ന�നപ� വ��ിെ� കീഴിൽ �തിയ േകാ�ിംഗ് െസ��കൾ ആരംഭി�ാൻ
ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െക. േഫാൺ പ�തി

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം സർ�ാർ ഓഫീ�കളിലാണ് െക. േഫാൺ
പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന�ൾ�് െക. േഫാൺ ലഭി��തി�� മാനദ���ം
നടപടി�മ��ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ഷാർജ ഭരണാധികാരി�മാ�� �ടി�ാ�

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

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഡി.ലി�് ബി�ദം സ�ീകരി�ാനായി
സം�ാന�് എ�ിയ ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട യാ�കൾ സംബ�ി�
അംഗീ�ത ��് മാ�ിന് വി��മായി അേ�ഹെ� �ിഫ് ഹൗസിൽ എ�ി�്
�ഖ�മ�ി�ം ��ംബ�മായി �ടി�ാ� നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഏത് ദിവസം
ഏത് സമയ�ാണ് അ�കാരം ഒ� �ടി�ാ� നട�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമൽ�റ� �ടി�ാഴ്ച് േക� വിേദശകാര�മ�ാലയെ��ം
ആഭ��രമ�ാലയെ��ം �ൻ��ി അറിയി�ി�േ�ാ; േക�സർ�ാർ ��ത
�ടി�ാ��് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ ?

െപാ�മരാമ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി�െട ശ�ളം

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം െപാ�മരാമ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി�് അ�വദി� ശ�ളം, അലവൻ�കൾ,
യാ�ാബ�, മ�് ആ��ല��ൾ എ�ിവ ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി�െട േപഴ് സണൽ �ാഫിെ�
ശ�ളമട��� വിവര�ൾ, വാഹന സൗകര��ൾ, മ�് ആ��ല��ൾ എ�ിവ
ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം െപാ�മരാമ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി�െട ഔേദ�ാഗിക വസതിയിൽ നിയമിതരായി��
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�ാഫിെ� ശ�ളമട��� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�.എ.ഇ. േകാൺ�േല�് ജനറ�മാ�� �ടി�ാ�

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

(എ) 2016-2020 കാലയളവിൽ �.എ.ഇ. േകാൺ�േല�് ജനറൽ �ഖ�മ�ി�െട
ഔേദ�ാഗിക വസതിയായ �ിഫ് ഹൗസിൽ വ�് അേ�ഹ�മായി �ടി�ാ�
നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� തവണ �ടി�ാ� നട�ിയി��്; ഏെതാെ�
ദിവസ�ളിൽ ഏെതാെ� സമയ�ാണ് �ടി�ാ� നട�ിയത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ടി�ാ�കൾ�് വിേദശകാര�മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി
ലഭി�ി��ായി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അത് സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ ;

(സി) േമൽ�റ� �ടി�ാ� ഔേദ�ാഗിക �ടി�ാ� ആയി�േ�ാ; ആെണ�ിൽ
ഏെതാെ� വിഷയ�ളാണ് ചർ� െച�െത�ം എെ�ാെ� തീ�മാന�ളാണ്
ൈകെ�ാ�െത�ം വ��മാ�േമാ?

ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട േകരള സ�ർശനം

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

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഷാർജ ഭരണാധികാരി സം�ാനം സ�ർശി�ത്
എ�ായി��; ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അേ�ഹ�ിെ� േകരള�ിെല ഔേദ�ാഗിക പരിപാടികൾ എെ��ാമായി��;
��ത പരിപാടികൾ ത�ാറാ�ിയത് ആരാണ്; അേ�ഹം പെ��� എ�ാ
പരിപാടിക�െട�ം വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട േനരെ� ത�ാറാ�ിയ ഔേദ�ാഗിക പരിപാടികളിൽ
ഉൾെ���ാ� �ിഫ്ഹൗസ് സ�ർശനം ഉൾെ���ി അേ�ഹ�ിെ�
പരിപാടികളിൽ മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട േകരള സ�ർശനം

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

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഡി. ലി�് ബി�ദം സ�ീകരി��തിനായി
സം�ാന�് എ�ിയ ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട യാ� സംബ�ി�
അംഗീ�ത ��് മാ�ിെ��ം അ�ബ� േരഖക�െട�ം പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട ��ത യാ��െട �മതല േകരള േപാലീസിെല ഏത്
ഉേദ�ാഗ�നായി�� എ�് വ��മാ�േമാ; ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട
അംഗീ�ത ��് മാ�ിന് വി��മായി അേ�ഹെ� �ിഫ് ഹൗസിൽ എ�ി�െവ�
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ആേരാപണ�ിേ�ൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; നിജ�ിതി
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട ��് മാ�് മാ�ിയത് സംബ�ി�് േമ�റ�
ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

ചീഫ് വി�ിെ� ഓഫീസ് വിവര�ൾ

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

(എ) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ചീഫ് വി�ിന് അ�വദി�
ശ�ളം, മാസം േതാ�ം അ�വദി� അലവൻ�കൾ, യാ�ാബ�, മ�്
ആ��ല��ൾ എ�ിവ ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ ചീഫ് വി�ിെ� ഓഫീസിൽ നിയമിതരായി�� േപഴ് സണൽ �ാഫിെ�
ശ�ളമട��� വിവര�ൾ, വാഹന സൗകര��ൾ, മ�് ആ��ല��ൾ എ�ിവ
ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചീഫ് വി�ിെ� ഔേദ�ാഗിക �മതലകൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാ�െട ഓഫീസ്- വസതി വിവര�ൾ

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

(എ) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം മ�ിമാർ�് അ�വദി�
ശ�ളം, മാസം േതാ�ം അ�വദി� അലവൻ�കൾ, യാ�ാബ�, മ�്
ആ��ല��ൾ എ�ിവ ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ിമാ�െട ഓഫീസിൽ നിയമിതരായി�� േപഴ് സണൽ �ാഫിെ�
ശ�ളമട��� വിവര�ൾ, വാഹന സൗകര��ൾ, മ�് ആ��ല��ൾ എ�ിവ
ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം മ�ിമാ�െട
ഔേദ�ാഗിക വസതികളിൽ നിയമിതരായി�� �ാഫിെ� ശ�ളമട���
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസ് - വസതി വിവര�ൾ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം �ഖ�മ�ി�് അ�വദി� ശ�ളം,
അലവൻ�കൾ, യാ�ാബ�, മ�് ആ��ല��ൾ എ�ിവ ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിൽ നിയമിതരായി�� േപഴ് സണൽ �ാഫിെ�
ശ�ളമട��� വിവര�ൾ, വാഹന സൗകര��ൾ, മ�് ആ��ല��ൾ എ�ിവ
ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം �ഖ�മ�ി�െട ഔേദ�ാഗിക
വസതിയിൽ നിയമിതരായി�� �ാഫിെ� ശ�ളമട��� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഫിസിേയാ െതറാ�ി�് ത�ികകൾ ��ി��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് ഫിസിേയാ െതറാ�ി�് ത�ികകൾ ��ി�ണെമ�്
അഭ�ർ�ി�് �ീ. �ജി�് എസ്., ചി�ിര, എസ്.എൽ.�രം, ആല�ഴ
എ�യാൾ �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ിൽ അേപ�
നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േഡാ��് ന�ർ ജി.210707139 ആയി സ�ീകരി� പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഫിസിയാ�ി�ിെ� േസവനം ലഭ�മായി���ം എ�ാൽ
ഫിസിേയാ െതറാ�ി�ിെ� ത�ിക നിലവിൽ ഇ�ാ��മായ ആ�പ�ികളിൽ
ഫിസിേയാ െതറാ�ി�ിെ� ത�ിക അ�വദി���മായി ബ�െ��്
ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�ർ �േഖന െസ�േ�റിയ�ിേല�് നൽകിയ
െ�ാേ�ാസലിേ�ൽ (�ചന ന�ർ പി.എൽ.എ.-4 50200/2021/ആേരാഗ� വ��്
ഡയറ�ർ, തീയതി 04.05.2022) സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ിൽ ലഭി� പരാതി പരിഹരി� എ�്
അേപ�കന് മ�പടി ലഭി�ി�ം ത�ിക ��ി�ൽ െെവ��ത്
പരിേശാധി�േമാ?

ഗവ. െസ�േ�റിയ�ിൽ നിർ�ലാ�ിയ�ം ��തായി ��ി��മായ ത�ികൾ

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

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് ഗവ. െസ�േ�റിയ�ിൽ
െപാ�ഭരണം, ധനകാര�ം, നിയമം എ�ീ വ��കളിെല ഓേരാ കാ�ഗറിയി�ം
എ� ത�ികകൾ വീതം നിർ�ലാ�ി; ഏെത�ാം; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് ഗവ. െസ�േ�റിയ�ിൽ
െപാ�ഭരണം, ധനകാര�ം, നിയമം എ�ീ വ��കളിൽ ��തായി ഓേരാ
കാ�ഗറിയി�ം എ� ത�ികകൾ വീതം ��ി�; ഏെത�ാം; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഗവ. െസ�േ�റിയ�ിൽ െപാ�ഭരണം, ധനകാര�ം, നിയമം എ�ീ വ��കളിൽ
ഓേരാ കാ�ഗറിയി�ം എ� ഒഴി�കൾ വീതം നിലവി��്; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

സർ�ാർ വ��കൾ�് അ�വദി�് നൽകിയ ത�ികകൾ

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

(എ) 2000 ജ�വരി �തൽ 2022 �ലായ് വെര�� കാലയളവിൽ ഗവ:
െസ��റിേയ�ിൽ െപാ�ഭരണ വ��്, ഫിനാൻസ് െസ��റിേയ�്
എ�ിവിട�ളി�ം സം�ാന ആഡി�് വ��് , അഡ�േ��് ജനറൽ ഓഫീസ്,
േകരള പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷൻ എ�ിവിട�ളി�ം സർ�ാർ ഉ�രവ്
�കാരം അ�വദി�് നൽകിയ ത�ികകൾ സംബ�ി� വിശദാംശം പ�ിക തിരി�്
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത വ��കൾ/�ാപന�ൾ�് ത�ികകൾ അ�വദി��തി��
നടപടി�മം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമ�റ�വയിൽ ഏെതാെ� വ��കൾ/�ാപന�ളിൽ നി�ം ത�ികകൾ
അ�വദി�് നൽകണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�� എ� �േ�ാസ�കൾ
നിലവിൽ പരിഗണനയി��്; ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ?

അധിക ത�ികകൾ ��ി�ൽ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� അധിക ത�ികകൾ
��ി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആെക�� സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട എ��ം ത�ിക�ം സംബ�ി�
കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട്, കാ�ാ�ട താ��കളിെല സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ

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

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല െന�മ�ാട്, കാ�ാ�ട താ��കളിൽ ��തായി
ആരംഭി�� സർ�ാർ ഓഫീ�ക�െട�ം �ാപന��െട�ം േപര് വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2014-ൽ �പീ�തമായ കാ�ാ�ട താ��് പരിധിയി�ം, കാ�ാ�ട മിനി സിവിൽ
േ�ഷനി�ം ഏെത�ാം സർ�ാർ ഓഫീ�ക�ം �ാപന��ം
�വർ�ി��െ�� വിവരം തരംതിരി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�ാ പി.എസ്.സി. ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം

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

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�ാ പി.എസ്.സി. ഓഫീസ് വാടക െക�ിട�ിലാേണാ നിലവിൽ
�വർ�ി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പി.എസ്.സി. ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് �ലം
ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;
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(സി) ലഭ�മായി���ിൽ ��ത �ല�് െക�ിടം നിർ�ി��തിന് �ടർനടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല ലാ�്  േ�ഡ് ത�ിക ഒഴിവാ�ൽ

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

(എ) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വ�േതാെട സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല ലാ�്  
േ�ഡ് ത�ികകൾ ഒഴിവാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ എ� ത�ികകളാണ് ഇ�ാതാ��ത്;

(സി) ഇ��ലം സർ�ാരി��ാ�� ലാഭം എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദീകരി�േമാ?

സർ�ാർ സർ�ീസിെല പ�ികജാതി/പ�ികവർ� �ാതിനിധ�ം

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

(എ) 2016 േമയ് �തൽ നാളി�വെര സം�ാന സർ�ാർ സർ�ീസിൽ പ�ികജാതി-
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� എ�േപർ�് േജാലി ലഭി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ സർ�ീസിെല പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം,
െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് ഉൾെ�െട�� നടപടികൾ എ�ിവ പരിേശാധി�് നടപടി
സ�ീകരി�� െസൽ ഏതാണ്; എ� ഉേദ�ാഗ�രാണ് ��ത െസ�ിൽ േജാലി
െച��ത്; അവ�െട ത�ിക വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െസ�ിെ� പരിേശാധനയിൽ വിവിധ വ��കളിൽ പ�ികജാതി-
പ�ികവർ� �ാതിനിധ�ം �റ�ത് എ�െയ�മാെണ�ം ഏെതാെ�
വ��കളിൽ എ� എ�ം വീതമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�-ഫയൽ അദാല�്

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

(എ) സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ െക�ികിട�� ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല
വിവിധ വ��കളിൽ എ� ഫയ�കളിേ��� നടപടി അദാല�കൾ വഴി
തീർ�ാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വ��കളി�ം എ� ഫയ�കൾ ഇനി തീർ�ാ�ാ�െ��്
അറിയി�ാേമാ?

സിവിൽ സർ�ീസ് െമ�െ���ാൻ നടപടി

29 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
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�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചില സർ�ാർ വ��കളിൽ ൈക�ലി വാ��താ�ം അഴിമതി
നട��താ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സിവിൽ സർ�ീസ് െമ�െ����തിനായി സർ�ാർ സർ�ീസിൽ
�േവശി��വർ�് നിർബ�ിത പരിശീലനം നൽ��തിന് തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സിവിൽ സർ�ീസ് ജേനാപകാര�ദമാ��തി�േവ�ി സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

സർ�ാർ സർ�ീസിെല ഒഴി�കൾ

30 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ സർ�ീസിെല ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച��തിൽ ഏെത�ി�ം
ഉേദ�ാഗ�ർ വീ� വ��ിയി�േ�ാ; ഇ�ര�ിൽ വീ�വ��ിയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ അടിയ�ര നടപടി

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

(എ) ��ാ�ര ഉപെതരെ���ിന് �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം എ� ദിവസമാണ്
എറണാ�ളം ജി�യിൽ ക�ാ�്  െച�് �ചരണം നട�ിയത്;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട�ം മ� മ�ിമാ�െട�ം ഓഫീ�കളിൽ എ�
ഫയ�കളാണ് തീർ�ാ�ാെത�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ാ�ര ഉപെതരെ���് കാല� �ഖ�മ�ി�ം മ� മ�ിമാ�ം
െസ�േ�റിയ�ിൽ ഇ�ാതി����ലം ഫയ�കൾ തീർ�ാകാെത കിട�� എ�
ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�െട �ലമാ�ം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�െട �ലംമാ��ൾ�ായി �റെ��വി� ജി.ഒ.
(എം.എസ്.)52/2022/ജി.എ.ഡി. ഉ�രവ് �കാരമാേണാ ഇേ�ാൾ
�ലംമാ��ൾ നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെല മാനദ� �കാരം ഒ� സീ�ിൽ പരമാവധി �ടരാ��
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കാലയളവ് കഴി�ം �ട�� ഉേദ�ാഗ��െട േപ�വിവരം, ത�ികകൾ,
കാലയളവ് എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവിെല മാനദ��ൾ �കാരം കാലാവധി �ർ�ിയാ�ിയ�ം
പരാമർശ ഉ�രവ് �കാരം �ലം മാ�ം നൽകിയ�മായ ജീവന�ാ�െട
ത�ികക�ം േപ�വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവ് �കാര�� �ലംമാ��ിന് ഓൺൈലൻ അേപ�
�ണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ��ത ഉ�രവിെല 6-ാമെ�
ഖ�ിക �കാരം �ലംമാ��ിനായി എ� ജീവന�ാർ അേപ�
നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഉ�രവ് �കാരം കാലാവധി �ർ�ിയാ�ിയി�ം �ലംമാ�ം
ലഭി�ാ� ജീവന�ാെര, �ലംമാ��ി�� സീനിേയാറി�ി
പരിഗണി�ാെത �ലം മാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
സീനിേയാറി�ി പരിഗണി�് �ലം മാ�ം നൽ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ് ) ഓേരാ ത�ികയി�ം േജാലി െച�വ�� ജീവന�ാ�െട േപര്, ത�ിക,
ഇേ�ാ�� സീ�ിൽ �ടർ�വ�� കാലയളവ് എ�ിവ തി�െ���ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയത് ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) െപാ�ഭരണ വ��ിൽ ഓൺൈലൻ �ാൻ�ർ സംവിധാനം നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട �ലം മാ�ം

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

(എ) സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട �ലം മാ��ിന് െപാ�മാനദ�ം
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ജനറൽ �ാൻ�റിന് ഓൺൈലൻ സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��ത്;

(സി) ഇനി ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് ഓൺൈലൻ ജനറൽ �ാൻ�ർ നട�ിലാ�ാൻ
ബാ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െഫയർേകാ�ി ���് ത�ിക ഗസ�ഡ് േപാ�് ആ�വാൻ നടപടി

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

(എ) വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിെല െഫയർേകാ�ി ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) ത�ിക
ഗസ�ഡ് ത�ിക ആ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�കെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ;

(ബി) ൈട�ി�് ത�ികകളിെല േജാലി �നർനിർ�യി��തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നടപടിക�െട �േരാഗതി
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വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈട�ി�് ത�ിക�െട േപര് ക���ർ അസി��് എ�ാ��തിന് സർ�ാർ
നിയമി� ക�ീഷൻ �പാർശ െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േപര് മാ��ിന് നിലവിൽ തട���േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇ�ാര��ിൽ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഭരണ േന��ിന് ലഭി� �രസ് കാര�ൾ

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

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം വിവിധ തല�ളിെല ഭരണ
േന��ിനായി ഇ�ഴി� ആറ് വർഷ�ിനിെട ലഭി� ��ഖ അവാർ�ക�ം
അംഗീകാര��ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�എഇ േകാൺ�േല�് ജനറൽ - �ഖ�മ�ി �ടി�ാ�

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

(എ) �.എ.ഇ. േകാൺ�േല�് ജനറൽ �ഖ�മ�ി�മായി 2016-20 കാലയളവിൽ �ിഫ്
ഹൗസിൽ വ�് �ടി�ാ� നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� തവണ; ഏെതാെ�
ദിവസ�ളിൽ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �.എ.ഇ. േകാൺ�േല�് ജനറലിന് �ഖ�മ�ി�മായി വ��ിപരമാേയാ
ഔേദ�ാഗികമാേയാ �ടി�ാ� നട��തിന് വിേദശകാര� മ�ാലയ�ിെ�
അ�മതി ആവശ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ അത് സംബ�ി� വ�വ�കൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േമൽ�റ� �ടി�ാ�ക�മായി ബ�െ��് േ�ാേ�ാേ�ാൾ ലംഘനം നട�തായി
വിലയി���േ�ാ; ഉെ��ിൽ സം�ാന േ�ാേ�ാേ�ാൾ വിഭാഗ�ിെല
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�ളള നിയമനം

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

(എ) കഴി� സർ�ാർ 2016-ൽ അധികാരേമ�തി� േശഷം �തൽ നാളി�വെര
ഏെതാെ� �ാപന�ളിെല നിയമനം പി.എസ്.സി. �േഖനയാ�ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016 �തൽ ഏെതാെ� വ��കളിലായി എ� ത�ികകൾ അധികമായി
��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016 �തൽ ഏെതാെ� വ��കളിെല ഏെതാെ� ത�ികകളാണ്
നിർ�ലാ�ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?
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വിരമി� ഉേദ�ാഗ��െട �നർനിയമനം

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

(എ) സം�ാന�് 2016 ജ�വരി ഒ�ിന് േശഷം വിരമി� ഐ.എ.എസ്.,
ഐ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ�രിൽ എ�േപർ�ാണ് െപാ�ഭരണം, ധനകാര�ം എ�ീ
വ��കൾ ഒഴിെക�� സർ�ാർ, അർ�സർ�ാർ, മ� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ൾ �ട�ിയവയിൽ �നർനിയമനം നൽകിയി��ത്;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�ർ�് �നർനിയമനം നൽകിയി�� ത�ിക, ടി.എ., ഡി.എ.,
മ�് അലവൻ�കൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട�� ആെക ശ�ളം, േജാലിയിൽ �ടർ�
കാലയളവ് എ�ീ വിവര�ൾ തരംതിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം �നർനിയമനം േനടിയി�� ഉേദ�ാഗ�ർ ഇവ�െട ഐ.എ.എസ്.,
ഐ.പി.എസ്. സർവീസ് ഉൾെ�െട�� കാലയള�കളിൽ ഏെത�ി�ം
േക�കളിൽ �തികളായി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത േക�കൾ സംബ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സർ�ാർ വ��കളിെല പ�ികവർ� വിഭാഗ�ാ�െട എ�ം

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

(എ) സം�ാന സർ�ാരിന് കീഴിെല വിവിധ വ��കളിൽ േജാലിെച�� പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട കണ�് വ��്/ ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ േജാലിെച��
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ാ�െട വിവരം �ാപനം/ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജി�ാ കള�ർ നിയമനം

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

(എ) ഐ.എ.എസ്. ഉേദ�ാഗ�ർ സർവീസ് കാലയളവിൽ നിർബ�മാ�ം കള�റായി
േസവനം അ��ി�ണെമ�് സർവീസ് ച��ിേലാ ബ�െ��
മാർ�നിർേ�ശ�ളിേലാ വ�വ��േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമ�റ� �കാരം നിർബ�മാ�ം കള�ർ ആകണെമ�് വ�വ� ഇെ��ിൽ
നരഹത�ാ േകസ് �തിെയ�് ആേരാപി�െ��� വ��ിെയ ആല�ഴ ജി�ാ
കള�റായി നിേയാഗി�ാൻ ഇടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െസല�ൻ �േഖന�� ഐ .എ .എസ്. നിയമനം

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

(എ) 2022 വർഷ�ിൽ േ��് സിവിൽ സർവീസ് ഇതര സർവീ�കളിൽനി�ം
െസല�ൻ �േഖന നിയമന�ിനായി എ� ഒഴി�കളാണ് ഐ.എ.എസ്.
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ത�ികയിൽ േക� സർ�ാർ േകരള�ിനായി അംഗീകരി�ിരി��ത്;

(ബി) ഇതി�� േയാഗ�ത മാനദ�ം എ�ാണ്; ഈ ഒഴി�കളിേല�് എ�
അേപ�കർ ഉ�ായി��; അേപ�ക�െട പ�ിക സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവരിൽനി�ം എ�േപെര ചീഫ് െസ��റി അധ��നാ�� സമിതി
�ൻപാെക അഭി�ഖ�ിനായി �ണി�െവ�ം ��ത സമിതി�െട
മിനി�്സിെ� പകർ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ െതരെ���ിന് ക�ി�ി പരിഗണി� മാനദ�ം എ�ായി��;
അതിനാധാരമാ�ിയ �.പി.എസ്.സി.-�െടേയാ േക�-സം�ാന
സർ�ാ�ക�െടേയാ ച���െടേയാ മാർ�നിർേദശ��െടേയാ പകർ�കൾ
സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത സം�ാനതല സ്�ീനി�ിൽ േക� സർ�ാരിെ� 1997-െല
െറ�േലഷൻ �കാരം ഒ� ഒഴിവിന് അ�േപെര തിരെ���് സമിതി
�ൻപാെക നിർേ�ശി�ാം എ�ിരിെ� ഈ അ�പാത�ിൽ �റവ്
വ��ിയി�െ��ിൽ അതി�� �േത�ക സാഹചര�ം എ�ായി�� എ�്
വ��മാ�േമാ;

(എഫ് ) ഇ�ര�ിൽ നി�യി�െ�� അ�പാതം പാലി�ാ�തിനാൽ േക�
സർ�ാേരാ �.പി.എസ്.സി.േയാ സം�ാന�ിെ� വിശദീകരണം
ആരാ�ി�േ�ാ; അതിന് എ�് മ�പടിയാണ് നൽകിയത്; പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) സം�ാന തല സ്�ീനിങ് ക�ി�ി�െട തീ�മാന�ിെനതിെര ആെര�ി�ം
ചീഫ് െസ��റി� അ�ീൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിേ�ൽ എ�്
നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

അഖിേല��ാ സർ�ീസിെല േകരള േകഡർ ഓഫീസർമാർ

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

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്., ഐ.എഫ്.എസ്.
�ട�ിയ സിവിൽ സർ�ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �റ�േ�ാ; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഖിേല��ാ സർ�ീസിൽ േകരള േകഡറി�� എ� ഓഫീസർമാർ
െഡപ�േ�ഷനിൽ �വർ�ി��; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട േസവനം സം�ാന�തെ� ഉറ�ാ�ാൻ എ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

നവേകരളം കർ�പ�തി 2

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

(എ) നവേകരളം കർ�പ�തി 2-ൽ ഉൾെ���ി സർ�ാർ
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നട�ിലാ�വാ�േ�ശി�� ���ികൾ ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സർ�ാർ തല�ിൽ മാർ�േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ���ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

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

(എ) െകാ���ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം
അ�മതി ലഭി� ���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

റീ-ബിൽഡ് േകരള േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

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

(എ) റീ-ബിൽഡ് േകരള േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി�െട ര�ാംഘ�ം എ�്
ആരംഭി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െച��ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി�െട ര�ാം
ഘ��ിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ ഉൾെ���ിയി�െ��ം അവ എ�്
ആരംഭി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

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

(ബി) ഇനി ഭരണാ�മതി നൽ�വാ�ളള ���ികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

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

(ഇ) �ടർ�� വർഷ�ളിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തി നട�ിലാ��തിന് �പേരഖ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ �പേരഖ ത�ാറാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

47 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല
പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ എ�േ��് �ട�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം പ�തിക�െട ���ികൾ ആരംഭി�് എ�േ��്
�ർ�ീകരി�ാനാണ് നിർേ�ശം നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവയിൽ �ർ�ിയാ�ാ�� ���ികൾ അടിയ�രമായി
�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

��റ നിേയാജക മ�ല�ിെല േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തികൾ

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

(എ) ��റ നിേയാജകമ�ല�ിൽ േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തി �കാരം
ഏെതാെ� േറാ�കൾ�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളളെത�ം ഓേരാ�ി�ം
അ�വദി�ി�ളള �കകൾ എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികൾ അ�വദി� തീയതി, �ർ�ിയാ�ിയ തീയതി, നിലവിെല
�വർ�ന �േരാഗതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ �ൻ��ി നി�യി�ി�ളള കാലപരിധി�ളളിൽ
�ർ�ിയാ�വാൻ കഴിയാതി��ി�െ��ിൽ ആയതി�ളള കാരണം
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) കാലപരിധി�ളളിൽ �ർ�ിയാ�ാ� ���ികൾ �ർ�ീകരി�ാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

അ�ർ മ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികൾ

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

(എ) അ�ർ മ�ല�ിൽ റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി
ലഭി� ���ിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�തിൽ ഏെത�ി�ം ���ികൾ മ�് ഏജൻസിക�െട ഫ�്
ഉപേയാഗി�് െച�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപ��ളം �ാമപ�ായ�ിൽ മാർ��്-വാ�ി�ാട് െജ�ി േറാഡിെ� െടൻഡർ
ആ�ം ഏെ���ാ�ത് �ലം ��ത ���ി നട�ിലാകാതിരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് റീ-െട�ർ െച��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

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

(എ) ൈലഫ് പ�തിയിൽ �ണേഭാ�ാ�െള ഉൾെ����തിന് പരി�രി�
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മാനദ��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അർഹത��ായി��ി�ം സാേ�തിക കാരണ�ളാൽ ഉൾെ���ാൻ കഴിയാെത
േപായ ��ംബ�െള ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െെലഫ് മിഷൻ

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

(എ) െെലഫ് മിഷൻ പ�തി �േഖന ഇ�ഴി� ആറ് വർഷ�ിനിെട എ�
��ംബ�ൾ�് വീട് നിർ�ി�് നൽകിയി��്; ജി�ാ അടി�ാന�ി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള േ��് റിേമാ�് െസൻസിങ് ആൻഡ് എൻവേയാൺെമൻറ് െസൻററിൽ ശ�ള
പരി�രണ ഡി എ. �ടി�ിക

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

(എ) േകരള േ��് റിേമാ�് െസൻസിങ് ആൻഡ് എൻവേയാൺെമ�് െസ�റിൽ 2018
ജ�വരി �തൽ 2021 ഡിസംബർ വെര െഡപ�േ�ഷൻ വ�വ�യിൽ വിവിധ
ത�ികകളിൽ േജാലി െച�ി��വർ ആെര�ാെമ�ം ഇവർ ഏെത�ാം
ത�ികകളിലാണ് േജാലി െച�ി��െത�ം അവർ േജാലി െച� കാലാവധി
ഏതാെണ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാരിൽ ആർെ��ാമാണ് അവർ അവിെട േസവനമ��ി�
കാല�� ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക�ം ഡി.എ. �ടി�ിക�ം
നൽകിയി��െത�ം ഇനി ആർെ��ാമാണ് ��ത �ടി�ികകൾ നൽ�വാൻ
ഉ�െത��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ �ടി�ികകൾ നൽകിയി�ി�ാ� ജീവന�ാർ�് ആയത് നൽ�വാ��
കാലതാമസ�ിന് കാരണം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജീവന�ാർ�് അർഹതെ���ം സർ�ാർ അ�വദി��മായ ��ത
�ടി�ികകൾ നൽകാെത ൈവകി�ി��ത് അവർ�് സാ��ിക ന�ം
ഉ�ാ�ം എ�തിനാൽ ഇതിന് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര
കർശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ; േമൽ �ടി�ിക അത് ലഭിേ�� ജീവന�ാർ�്
അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി� വിഷയം ൈകകാര�ം െച�� ഫയലിെ� ഇ�വെര��
നടപടി�മ��െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പ�ാം തരം െപാ��ാഥമിക പരീ�

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

(എ) പി.എസ്.സി. പ�ാം തരം െപാ��ാഥമിക പരീ�യിൽ ഇ�വെര എ�
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ഘ��ൾ നട�െവ�ം ഇനിെയ� ഘ�ം ബാ�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര നട� പരീ��െട നിലവാരം വ�ത�� നിലയിലാണ് എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പരീ��െട ക�് ഓഫ് മാർ�് എ�െന നി�യി��തിനാണ്
തീ�മാനി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പരീ��െട നിലവാര�ിന�സരി�് വ�ത�� ക�് ഓഫ് മാർ�്
നി�യി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാംതരം �ാഥമിക പരീ�

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

(എ) പ��് ല�േ�ാളം ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ പെ���, ആറ് ഘ��ളിലായി
നട�ിയ പി.എസ്.സി.�െട പ�ാം�ാ�് �ാഥമിക പരീ��െട ഓേരാ
ഘ��ി�ം പല നിലവാര�ി�� േചാദ��ടലാ�കളാണ് ഉപേയാഗി�ത് എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�്
ഉേദ�ാഗാർ�കൾ��ായി�� ആശ� പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഒേര വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത അ�സരി�� പല ഘ��ളിലായി നട��
�ാഥമിക പരീ�കളിൽ പല നിലവാര�ി�� േചാദ�േപ�ർ
ഉപേയാഗി�േ�ാൾ ഒ� കാ�ഗറിയിെല ത�ിക�് പല ഘ��ളിൽ പരീ�
എ�തിയ ഉേദ�ാഗാർ�ികെള േചർെ�ാ� ��� പ�ിക ത�ാറാ��തിന്
പി.എസ്.സി. സ�ീകരി�ി�� മാനദ���ം രീതിക�ം എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ പല ഘ��ളിലായി നട�� �ാഥമിക പരീ�കളിൽ പല
നിലവാര�ി�� േചാദ�േപ�ർ ഉപേയാഗി��ിെ��് ഉറ�വ���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസി��് �ിസൺ ഓഫീസർ ത�ിക

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

(എ) േകരള ജയിൽ വ��ിൽ ��ഷ അസി��് �ിസൺ ഓഫീസർ, വനിത അസി��്
�ിസൺ ഓഫീസർ എ�ീ ത�ികകളിേല�് അേപ�ി��തിന് നിലവി��
േയാഗ�തകൾ എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വനം വ��ിൽ ൈ�വർ ത�ിക�െട റാ�് ലി�്

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

(എ) സം�ാന�് വനം വ��ിൽ ൈ�വർ ത�ിക�െട റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;
എ�ിൽ അതിെ� കാലാവധി എ�വെരയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ലി�ിൽ നി�ം എ�േപർ�് നിയമനം നൽകിയി�െ��്
അറിയി�ാേമാ?

ൈലവ്േ��് ഇൻെ��ർ േ�ഡ് II റാ�് ലി�്

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

(എ) ൈലവ്േ�ാ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ് II-െ� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ എ�ാണ് അവസാനമായി റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ കാ�ഗറി ന�ർ 533/19, 534/19, 539/19, 536/19
എ�ിവയിൽ പരീ� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�ാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�് ��ത റാ�് പ�ിക എ�േ��്
�സി�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�റിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െെലേ�റിയൻ േ�ഡ്-4 ത�ിക�െട റാ�് ലി�് കാലാവധി

58 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േകാമൺ �ൾ െെലേ�റിയൻ േ�ഡ്-4 ത�ിക�െട റാ�് ലി�്
കാലാവധി ദീർഘി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നാളി�വെര എ� േപർ�് നിയമനം നൽകിയി��്;
വിശദമാ�േമാ?

െപൻഷൻകാ�െട സർ�ീസ് ച�ം

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

(എ) െപൻഷൻകാ�െട െപൻഷൻ തട�വ�കേയാ പിൻവലി�കേയാ
െച��തട��� വ�വ�കൾ ഉൾെ���ി േകരള സർ�ീസ് ച�ം േഭദഗതി
െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഏത് ച��ളാണ് അ�കാരം േഭദഗതി െച�െത�ം ഏത് തീയതിയിൽ ഇറ�ിയ
ഏത് ഉ�രവി�െടയാണ് േഭദഗതി വ��ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് സാഹചര��ിലാണ് െപൻഷൻ തട�വ�കേയാ പിൻവലി�കേയാ
െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപൻഷൻകാ�െട െപ�മാ��ഷ�ം തടയാൻ ച��ിൽ േഭദഗതി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം തര�ി�� െപ�മാ��ഷ�മാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ായാധിക��ം തൻ�ല�� മാനസിക സംഘർഷ�ം കാരണം
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�രിതമ�ഭവി��വരിൽ സർ�സാധാരണമായ െപ�മാ�വ�ത�ാസ�ിെ�
േപരിൽ െപൻഷൻകാർ ശി�ി�െ���ത് ശരിയ� എ� െപാ�ജനാഭി�ായം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം പാല�ാട് ജി�യിൽ
നി�ം ആ�ിത നിയമന�ിന് എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��ത്; ഇതിൽ
എ� േപർ�് നിലവിൽ േജാലി ലഭി�ി��്; ഇനി�ം േജാലി ലഭി�ാ��വ�െട
േപ�വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

��ർന�മററി ത�ികയിൽ നിയമിതരായവ�െട ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) 2013 െല സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം ��ർന�മററി ത�ികയിൽ നിയമി�െ��
ഭി�േശഷി�ാരായ ജീവന�ാർ�് ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം
എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് അ�വദി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ നിയമി�െ���വർ മരണെ��ാൽ ആ�ിതർ�് നിയമനം
ലഭി��തിന് നിലവിൽ വ�വ��േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ നിയമിതരാ�ക�ം മരണെ��ക�ം െച� ഭി�േശഷി�ാ�െട
ആ�ിതരിൽ നി�ം നിയമന�ിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിൽ എ�
അേപ� ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ർന�മററി ത�ികയിൽ നിയമിതരായി മരണെ�� ഭി�േശഷി�ാ�െട
ആ�ിതർ�് �േത�ക പരിഗണന നൽകി നിയമനം നൽകാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിേയ�ിെല െക�ികിട�� ഫയ�ക�െട എ�ം

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

(എ) ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാരവ��ിെ� ഏ� െസ�നിലാണ് െസ�േ�റിേയ�ിെല
വിവിധ വ��കളിൽ െക�ികിട�� ഫയ�ക�െട എ�ം േ�ാഡീകരി��ത്;
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏ� മാസം വെര�� ഫയൽ വിശദാംശ�ളാണ് ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര
വ��ിൽ ഇ�ര�ിൽ േ�ാഡീകരി�ി��ത്;

(സി) അത�സരി�് െസ�േ�റിേയ�ിെല വിവിധ വ��കളിൽ െക�ികിട��
ഫയ�കൾ വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��് േ�ാഡീകരി� ��ത വിവര��െട പകർ�്
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ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�ർ മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ േസവനം

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

(എ) നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ നിലവിൽ െക-േഫാൺ േസവനം നിലവിൽ
ഏെത�ാം �ല�ളി�ം ഓഫീ�കളി�ം നൽകിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ��തായി ഏെത�ാം �േദശ�ളി�ം ഓഫീ�കളി�മാണ്
െക-േഫാൺ േസവനം നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിൽ െപാ��േദശ�ൾ� �റേമ �േത�ക പരിഗണന നൽകി
ആദിവാസി േമഖലകളിേല�് െക-േഫാൺ േസവനം ലഭ�മാ�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ി ഇൻേഫാപാർ�ിെല അടി�ാനസൗകര� വികസനം

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

(എ) നിലവിെല സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ െകാ�ി ഇൻേഫാപാർ�ിൽ ��തായി
എ� ക�നികൾ രജി�ർ െച�് �വർ�നം ആരംഭി�ി�െ��ം അവയിൽ
��തായി എ�േപർ�് നിയമനം ലഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ി ഇൻേഫാപാർ�ിൽ നട�വ�� അടി�ാനസൗകര� വികസന
�വർ�ന�െള സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൻേഫാപാർ�ിേല�� േറാ �ക�െട വികസന�ിനായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൻേഫാപാർ�ിേല�് ക�നികെള ആകർഷി��തി�ം ��തൽ
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി�ം പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��റ മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തികൾ

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

(എ) ��റ നിേയാജകമ�ല�ിൽ എവിെടെയാെ�യാണ് െക-േഫാൺ
�ാപി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിൽ ��തായി ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് െക-
േഫാൺ �ാപി�ാനായി ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക - േഫാൺ പ�തി�െട �േരാഗതി

66 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിവ�� െക - േഫാൺ പ�തി എ�്
�ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒ�ാംഘ�ം �ർ�ീകരി�് കഴി�േ�ാൾ െക - േഫാൺ �േഖന ഏെത�ാം
േമഖലയിലാണ് െന�് വർ�് കണ�ൻ നൽകിയി��െത�ം െന�് വർ�് �ീഡ്
എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ നിയമസഭാ മ�ല�ളിെല�ം �� ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ൾ�് വീതം
െക േഫാൺ �േഖന സൗജന� ഇൻറർെന�് കണ�ൻ നൽ�� പ�തി
ആരംഭി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക - േഫാണിെ� ഒ�ാം ഘ�ം, ര�ാം ഘ�ം എ�ിവ�ായി ആെക എ�
�കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം അതിൽ എ� �കയാണ്
െചലവഴി�ി��െത�ം െവളിെ���േമാ?

െക േഫാൺ പ�തി�െട കൺസൾ��് ഏജൻസികൾ

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

(എ) െക േഫാൺ പ�തി�െട ഭാഗമായി കൺസൾ��് ഏജൻസികൾ
�വർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ� ഏജൻസികൾ ആെണ�ം അവ�െട
ഉ�രവാദി��ൾ എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജന��െട വ��ിഗത േഡ� ഉൾെ�െട ൈകകാര�ം െച�െ�േട�ിവ�� െക
േഫാൺ പ�തി�മായി ബ�െ��് േമ�റ� കൺസൾ��് �ാപന�ളിൽ
�വർ�ി�� �ാഫിെ� വിവര�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാശം
നൽ�േമാ;

(സി) നയത� ചാനൽ സ�ർണ�ട�് േകസ് �തി�െട ഭർ�ാവ് െക േഫാൺ
പ�തി�മായി ബ�െ��് േമൽ�റ� കൺസൾ��് ഏജൻസികളിൽ
�വർ�ി�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െക-േഫാൺ കരാർ

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

(എ) െക - േഫാൺ പ�തി�മായി ബ�െ�� കരാർ ഏ� ക�നി�ാണ്
നൽകിയെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) െഭൽ അട�� കൺേസാർഷ��ിന് കരാർ നൽകാൻ �ൻ ഐ.ടി. െസ��റി െക
-േഫാൺ ക�നി�് നൽകിയ ക�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഐ.ടി. പാർ�ക�െട വി�ലീകരണം

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

(എ) സം�ാനെ� ഐ.ടി. പാർ�ക�െട വി�ലീകരണ�ി� സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ എെ��ാെമ� വിശദീകരി�ാേമാ?
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ആല�ഴ ജി�യിെല അ�യ േക��ൾ

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

(എ) ആല�ഴ ജി�യിൽ എ� അ�യ േക��ളാണ് നിലവി��െത�് നിേയാജക
മ�ല അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി അ�യ േക��ൾ അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ �തിയ അ�യ േക��ൾ

71 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ �തിയ അ�യ േക��ൾ ആരംഭി��തിന്
അേപ�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ; �തിയ അ�യ േക�ം ആരംഭി��തി�ം അതിന്
േയാഗ�രായവെര െതരെ����തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മല�ഴ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് �തിയതായി അ�യ
േക�ം ആരംഭി�ാൻ പ�തി ത�ാറാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ��ത
േക��ൾ എ�േ��് �വർ�നസ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക-േഫാൺ േസവനം

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

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം സംവിധാന�ി�െടയാണ് െപാ�ജന�ൾ�് െക-
േഫാൺ കണ�ൻ എ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇതിേനാടകം െക-േഫാൺ പ�തിയി�െട കണ�ൻ നൽകി
�ട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��പറ�് നിേയാജകമ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ േസവനം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ
ഏെത�ാം �ല�ളി�ം ഓഫീ�കളി�മാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിൽ എവിെടെയാെ�യാണ് ��തായി െക-േഫാൺ
േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െപാ�ജന�ൾ�് െക-േഫാൺ േസവനം ലഭി��തിനാവശ�മായ
നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�േമാ?

സ്�ിം�ർ ഇടപാട്

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

(എ) സ്�ിം�ർ ഇടപാട് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയ ആദ� സമിതി�െട
കെ���കൾ എെ�ാെ�യായി��;
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(ബി) ��ത സമിതി റിേ�ാർ�ിെല ഏെതാെ� കെ���കൾ സംബ�ി�ാണ്
സർ�ാരിന് വി�� അഭി�ായ��ായി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ്�ിം�ർ ഇടപാട് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട��തിനായി ര�ാമത്
സമിതിെയ നിേയാഗി�ാ�� സാഹചര�ം എ�ായി��; ��ത സമിതിെയ
നിേയാഗി�ത് എ�ാണ്; സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ �ധാന
കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േനാളജ് ഇ�േണാമി മിഷൻ

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

(എ) േനാളജ് ഇ�േണാമി മിഷെ� �ാ�ജി േപ�റിന് അ�ിമാ�മതി
ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േയാഗ�തകൾ�് അ�സരി�� േജാലി ലഭ�മാ�ാ�തിന് പരിഹാരം
കെ���തിന് േനാളജ് ഇ�േണാമി മിഷൻ നട�� ഇടെപട�കെള
സംബ�ി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ എ� ആ�ക�െ��ം അവെര കെ���തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഡിജി�ൽ വർ�്േഫാ�് മാേനജ്െമ�് സി�ം �കാരം എ� േപരാണ് രജി�ർ
െച�ി��െത�ം ഇവർ�് അ�േയാജ�മായ െതാഴി�ം സംരംഭ�ം
കെ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ?

സി-ഡി�ിെ� ക�നി �പീകരണം

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

(എ) 2019 െഫ�വരിയിൽ �ടിയ ഗേവണിംഗ് േബാഡി േയാഗ തീ�മാനം അ�സരി�്
സി-ഡി�് ഒ� ക�നി �പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
ക�നി�െട ഉേ�ശ ല���ൾ എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�നി �പീകരി�ാൽ സി-ഡി�ിന് എെ�ാെ� േന���ം േകാ���ം
ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�നി �പീകരി�ാൽ സി-ഡി�ിെല ജീവന�ാെര ക�നി�െട
ജീവന�ാരായി മാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ജീവന�ാ�െട േസവന
േവതന വ�വ�കളിൽ വ�ത�ാസം വ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ർ മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ േസവനം

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

(എ) അ�ർ മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ േസവനം ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) മ�ല�ിൽ ഏെതാെ� �േദശ�ളിൽ െക-േഫാൺ പ�തി�െട ഭാഗമായി
ഒപ്�ി�ൽ േകബിൾ �ാപി�� ���ി �ർ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജന�ൾ�ം സ�കാര� �ാപന�ൾ�ം െക-േഫാൺ പ�തി
ലഭി��തിനായി അേപ� സ�ീകരി�� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

മരണമട�  ൈസനികെ� ഭാര��് സർ�ാർ േജാലി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

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

(എ) 2022 േമയ് 27-ന് കാ�ീരിൽ ൈസനിക വാഹന അപകട�ിൽ മരണമട�
മല�റം ജി�യിെല പര�ന�ാടി സ�േദശി ലാൻസ് ഹവീൽദാർ ൈഷജലിെ�
ഭാര��് സർ�ാർ േജാലി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ സർ�ാർ ഉ�രവിെ�  പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ സർ�ാർ േജാലി ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

��തി�ര��ൾ േനരി��തി�� നടപടികൾ

78 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. എ. രാജ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2022 ആഗ�് മാസ�ിെല മഴെ��തികളിൽ സം�ാന��ായി��
നാശന��ൾ സംബ�ി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� മഴെ��തികൾ േനരി��തിനായി നട�ിയി��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിര�രം ��തി�ര��ൾ േനരി�� പ�ാ�ല�ിൽ കാലാവ�
�വചന�ിന് ��തൽ റ ഡാ�കൾ അ�വദി�ണെമ�് േക�സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശമാ�േമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ സഹായം

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

(എ) 2018-െല �ളയ�മായി ബ�െ��് �രിതാശ�ാസ സഹായമായി എ� േകാടി
�പയാണ് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ലഭി�െത�ം ഏെതാെ�
രീതിയിലാണ് ��ത �ക സമാഹരി�െത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അ�കാരം സമാഹരി� �കയിൽ നി�ം നാളി�വെരയായി എ� �ക
െചലവഴി�െവ�ം എ� �ക ബാ�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;
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(സി) എ� േകാടി�െട നാശന��ളാണ് �ളയ�ിൽ ഉ�ായതായി
കണ�ാ�ിയി��ത്; എ�ാവർ�ം ന�പരിഹാരം നൽ��തി�ം വീ�കൾ
ന�മായവർ�് �നർനിർ�ാണ�ിന് സഹായം നൽ��തി�ം സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ� േപർ�് ഇനി�ം ധനസഹായം ലഭി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�� ധനസഹായം

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

(എ) െപരി�ൽമ� നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� അേപ�കർ�് 2020, 2021, 2022
വർഷ�ളിൽ �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം ധനസഹായം
നൽകിെയ�ം ഓേരാ വർഷ�ം എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം വർഷം,
പ�ായ�് എ�ിവ തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം ധനസഹായം

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

(എ) സം�ാന�് 2016 �തൽ �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം
ധനസഹായമായി എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��ം ഇതിൽ എ� േപർ�്
മരണാന�ര ധനസഹായമായി അ�വദി�ി�െ��ം എ�േപർ�് വീ�ം
ജീവേനാപാധിക�ം നശി�തിന് ന�പരിഹാരം അ�വദി�ി�െ���� വിവരം
ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�� ധനസഹായം

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ച�നാേ�രി
നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� ��ംബ�ൾ�ാണ് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയിൽ നി�് ധനസഹായം അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�് ധനസഹായം ലഭി��തിന്
നിർ�ി� േഫാറ�ിൽ അേപ� സമർ�ി�ണെമ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ി�ൽ െവടിെ��് �ര��ിനിരയായവർ�� സഹായം

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

(എ) ��ി�ൽ െവടിെ��് �ര��ിനിരയായവർ�് സഹായ ധനമായി നൽ��തിന്
എ� �പയാണ് ബ�. �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് �� ��്
ന�ിയി��െത�ം ടി �ര��ിൽ മരണെ��വ�െട ആ�ിതർ, പരിേ��വർ
എ�ിവർ�് എ� �പ വീതം നൽകാനാണ് �� ��് ഡയറ��െട 12/07/2016
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െല ക�ിൽ ആവശ�െ��ി��െത�ം അത�സരി�് സഹായധനമായി ന�ാൻ
ആെക എ� �പ േവ�ിവ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �� ��ിെ� ആവശ�ം പരിഗണി�് �ര��ിനിരയായവർ�് ധനസഹായം
വിതരണം െച�വാൻ ��തൽ �ക ആവശ�മായി വ�െമ�� വ�ത ��
��ിെന േബാധ�െ����തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ധനസഹായ വിതരണം സംബ�ി�് �� ��് ക�് നൽകിയി�� സാഹചര��ം
ക�ിെല ആവശ� �കാരം വിതരണം െച�ാൻ �� ��് നൽകിയ �ക
തികയാ� സാഹചര��ം നിലനിൽ�േ�ാൾ വീട് ന�െ��വെര�ടി
ഉൾെ���ി ധനസഹായ വിതരണ�ിന് പ�ിക ത�ാറാ�ണെമ�
അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി�െട നിർേ�ശം (സി.ആർ.എഫ് - സി 2/റവന�)
�നഃപരിേശാധന�് വിേധയമാ�ി �ര� ബാധിതർ�് ഇനി�ം
കാലതാമസമി�ാെത സഹായധനം വിതരണം െച��തിന് നിയമപര�ം
�ാേയാഗിക�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെ� സമീപ�േദശ�ളിൽ നിർ�ാണ
�വർ�ന�ി�� അ�മതി

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെ� സമീപ�േദശ�ളിൽ വീ�ം മ�് െക�ിട��ം
നിർ�ി��തിന് എയർേപാർ�് അേതാറി�ി�െട അ�മതി ആവശ�മാേണാ;
എ�ിൽ എ� കിേലാമീ�ർ �രം വെരയാണ് ഈ അ�മതി ആവശ�മായി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അ�മതി�് േവ�ി ആെരയാണ് സമീപിേ��ത് എ�ം
എ�െനയാണ് അേപ�ിേ��െത�ം ഏെത�ാം േരഖകൾ
സമർ�ി�ണെമ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം അ�മതി�ായി 2022 ജ�വരി �തൽ എ� അേപ�കൾ എയർേപാർ�്
അേതാറി�ിയിൽ സമർ�ി�ി�െ��ം അതിൽ എ�െയ�ം സ�ീകരിെ��ം
എ�െയ�ം നിരസിെ���� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അ�മതി ലഭി���മായി ബ�െ��് ജന�ൾ�� �യാസ�ൾ
ല�കരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിമാന ടി��് ചാർജ് വർ�നവ്

85 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മലയാളികെള ��തൽ േദാഷകരമായി ബാധി�� വിമാന ചാർജ് വർ�നവ്
പിൻവലി�ാൻ േക�സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അടി�ടി�� വിമാന ടി��് ചാർജ് വർ�നവ് കാരണം വിേദശരാജ��ളിെല
േജാലി�ലേ��് �ത�സമയ�് എ�ാൻ സാധി�ാെത ധാരാളം
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മലയാളിക�െട െതാഴിൽ ന�െ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെ� വികസനം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെ� വികസന�ിന് ആവശ�മായ �ലം
ഏെ���് നൽകാൻ ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഉ�രവിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാലതാമസം �ടാെത �ലം ഏെ���് നൽ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് സിൽവർ ൈലൻ പ�തി നട�ാ��ത് സംബ�ി�് േക�
സർ�ാരിൽ നി�ം എെ�ാെ� അ�മതികളാണ് നാളി�വെര ലഭി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിന് ഇനി ഏെതാെ� അ�മതികളാണ് േക�
സർ�ാരിൽ നി�് ലഭി�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത അ�മതികൾ േനടിെയ���തിനായി സർ�ാർ നാളി�വെര എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

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

(എ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി നട�ാ��തിന് ആവശ�മായ എ�ാ അ�മതിക�ം
േക�സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ാ��തിന് ആവശ�മായ അ�മതികൾ നാളി�വെര ലഭി�ാ�
സാഹചര��ിൽ ��ത പ�തി സം�ാന�് നട�ാ�െമ�് �ഖ�മ�ി
�ഖ�ാപി�വാൻ ഇടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സർ�ാർ ��ത നിലപാടിൽ ഉറ�നിൽ��േ�ാ; എ�ിൽ പ�തി
യാഥാർ��മാ��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇൻലാൻഡ് നാവിേഗഷൻ പ�തികൾ

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

(എ) ആല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിവ�� ഇൻലാൻഡ് നാവിേഗഷൻ
�േഖന�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി, െചലവാ�� �ക, ഏജൻസി
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എ�ിവ�െട വിശദവിവരം �മം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

കനാൽ റീജനേറഷൻ പ�തി

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

(എ) േകാ�ൽ ഷി�ിംഗ് & ഇൻലാൻഡ്  നാവിേഗഷൻ വ��ിെ� കീഴിൽ കനാൽ
െറ�വേനഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി കിഫ്ബി സാ��ിക സഹായേ�ാെട
െക.എം.ആർ.എൽ. നിർ�ഹണ ഏജൻസിയായി �ന��ീവി�ി�� െകാ�ി
നഗരസഭാ പരിധിയി�� കനാ�കൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് �മി ഏെ��േ�� ആവശ��േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ�
കനാ�കൾ�ാണ് �മി ഏെ��േ��െത�ം ആയത് ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ഓേരാ കനാലിെ��ം വീതി�ം ആഴ�ം എ�യാണ്; വീതി
വർ�ി�ി��തി�െട എ� ��ംബ�െള ഇത് ബാധി�െമ�ം അവെര
�നരധിവസി�ി�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം ഇതിനായി
�മി കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ഓേരാ കനാലിെ��ം നിലവിെല �ിതി �േത�കം
വിശദീകരി�ാേമാ?

�വാസി േ�മ പ�തികൾ

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

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ�ടർ� േജാലി ന�െ�� നിരവധി �വാസികൾ നാ�ിൽ
ഉെ�� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ േജാലി ന�െ��് വിേദശേ��് മട�ാൻ കഴിയാെത നിൽ��
�വാസികെള �നരധിവസി�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) എ� �വാസികൾ േകാവിഡ് മാഹാമാരിെയ�ടർ� മട�ി എ�ിെയ�ം
അവരിൽ എ� േപർ തിരിെക വിേദശേ��് മട�ിെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ �വാസിക�െട േ�മ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി
എെ��ാം �വർ�ികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��തായി എെ��ാം േ�മ പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ?

�വാസി മലയാളിക�െട ഉ�മന�ിനാ�� പ�തികൾ

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

(എ) സം�ാന�് �വാസി മലയാളിക�െട ഉ�മന�ിനായി ഈ സർ�ാർ
െച�വ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിേ�പം നട�ാൻ ത�ാറാ�� �വാസികൾ�് കാലതാമസം
�ടാെത സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�� ഫയൽപരമായ തട��ൾ
ഒഴിവാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �വാസി മലയാളികൾ�് െമഡിെസപ് മാ�കയിൽ ചികി� ഇൻ�റൻ�ം
ന�ായമായ െപൻഷൻ പ�തി�ം ആരംഭി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

�വാസികൾ േനരി� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി

93 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ഏെറ �തിസ�ി ��ി� �വാസികളിൽ നി�ം വിമാനക�നികൾ
ഉയർ� നിര�ിൽ വിമാനചാർജ് ഈടാ��ത് അവസാനി�ി�ാൻ ഇടെപടൽ
നട�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട് അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം �തികരണം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �വാസികൾ േനരി� �തിസ�ി കണ�ിെല��് അവർ�ായി ര�ായിരം
േകാടി �പ�െട �േത�ക പാേ�ജിന് സം�ാന സർ�ാർ േക� സർ�ാരിെന
സമീപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് �തികരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ �വാസികൾ�ായി ഏർെ���ിയി�� ആശ�ാസ നടപടികൾ
എെ��ാെമ�ം സം�ാന വികസന�ിൽ അവെര�ടി ക�ിേചർ��തിന്
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

�വാസി േ�മനിധിയിെല ആ��ല��ൾ

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

(എ) �വാസി േ�മനിധിയിൽ ഇതിേനാടകം എ� അംഗ�ളാണ് േചർ�ി��ത്
എ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗ�ളായി�� �വാസികൾ�് എെ�ാ� ആ��ല��ളാണ്
നൽ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േനാർ� �ട്സിെല �മേ��കൾ

95 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േനാർ� സാ��നം പ�തി വഴി എ�േപർ�് ഇര�ി �ക അ�വദിെ��്
വിശദമാ�േമാ ; ഈ �ക തിരി�പിടി�ാൻ നടപടിെയ��േമാ ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഇര�ി �ക അ�വദി� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി എ��േമാ ;
ദിവസേവതന�ിൽ േജാലിെച�� ജീവന�ാർ സാ��നം പ�തി ൈകകാര�ം
െച��ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) �വാസി ഐ.ഡി കാർഡ് നൽ��തിനായി േശഖരി� പണം ത�ിയ
ജീവന�ാർെ�തിെര കർശന നടപടി�് ധനകാര� ഇൻെ��ൻ വിഭാഗം
�പാർശ െച�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ബ�. ��ീംേകാടതി (18718/2012), േകരള ൈഹേ�ാടതി (WPC 10622/2012 )
ഉ�ര�കൾ� വി��മായി 18-10-2017െല സർ�ാർ ഉ�രവ് 612/2017/േനാർ�
�കാരം �ൻകാല �ാബ�േ�ാെട േനാർ� �ട്സിൽ �ിരെ���ൽ
നട�ിയത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

േലാക േകരളസഭ സേ�ളന�ളിെല ശിപാർശകൾ

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

(എ) കഴി� ��് േലാക േകരളസഭ സേ�ളന�ളി�ം ഓേരാ സേ�ളന�ിെ��ം
തീ�മാന�കാരം സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�� ശിപാർശകൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഏെതാെ� ശിപാർശകൾ നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി�െ��് ഓേരാ
സേ�ളന�ിെ��ം ഇനം തിരി�് വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) േലാക േകരളസഭാ സേ�ളന�ൾ�ായി നാളി�വെര എ� �ക
െചലവഴി�ി�െ��് ഓേരാ സേ�ളന�ിെ��ം ഇനം തിരി� വ��മാ�േമാ?

േലാക േകരളസഭയിൽ പെ��� �തിനിധികൾ

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

(എ) േലാക േകരളസഭയിൽ പെ��� �തിനിധിക�െട േപര് വിവരം
രഹസ�േരഖയായി ��ി�ണെമ�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത്
സാഹചര��ിലാണ് ഇ�കാരം തീ�മാനെമ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ കഴി� ��് േലാക േകരളസഭകളിേല�് �തിനിധികളായി
െതരെ���െ��വ�െട�ം പെ���വ�െട�ം േപ�ം ഏത് രാജ�ം/
സം�ാന�് നി�� �വാസിയാണ് എ��ം ഏത് േമഖലെയ
�തിനിധീകരി�� വ��ിയാണ് എ��ം ഏത് �വാസി സംഘടന�െട
�തിനിധിയാണ് എ��ം ഔേദ�ാഗിക േമൽവിലാസ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ജന�തിനിധിക�ം േലാക േകരളസഭ അംഗ�ളായി െതരെ���െ��
�വാസിക�ം അ�ാെത മ�ാർെ��ി�ം േലാക േകരളസഭ സേ�ളന�ിൽ
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പെ����തിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�കാരം അ�മതി
നൽകിയി��ത് ആർെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭയിെല അംഗ�ൾ

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

(എ) കഴി� ��് േലാക േകരള സഭകളിേല�് അംഗ�ളായി െതരെ���െ��
�വാസിക�െട�ം പെ��� �വാസിക�െട�ം േപ�ം വിശദാംശ��ം
െവളിെ���ാേമാ?

എ. െക. ജി. െസ�൪ േ�ാടകവ� ആ�മണേകസ്

99 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2022 �ൺ 30 -ന് എ. െക. ജി. െസ�റിൽ േ�ാടകവ� എറി� സംഭവ�ിെല
�തികെള കെ��ാൻ സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിെ� സി. സി. ടി. വി. �ശ��ൾ ലഭ�മായ സാഹചര��ിൽ
ആയത് േക�ീകരി�െകാ�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തികൾ ഭരണപ� അ�ഭാവികൾ ആയ�െകാ�് േപാലീസ് േകസ്
അേന�ഷണം അ�ിമറി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എ. െക. ജി. െസ�൪ ആ�മണം

100 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022 �ൺ 30 -ന് എ. െക. ജി. െസ�റിൽ േ�ാടകവ� എറി� സംഭവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിൽ �തികെള കെ��ാൻ സാധി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ാടി മ� വധേ�സ് സാ�ിക�െട ��മാ�ം

101 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
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�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ��ാടി മ� വധേ�സിൽ സാ�ികളായ ��ാലി േഫാറ�് െസ�ൻ
ഓഫീസിെല ഉേദ�ാഗ��ം വനം വ��് വാ��ം ��മാറിയ സംഭവം സർ�ാർ
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മജിേ��ിെ� �ൻപിൽ 164 േ��്െമ�് നൽകിയവർ േപാ�ം ��മാ�� സംഭവം
േ�ാസിക�ഷെ� വീ�െകാ�ാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മജിേ��ിെ� �ൻപിൽ നൽകിയ 164 േ��്െമ�ിന് വി��മായ െമാഴി വിചാരണ
േവളയിൽ നൽകി ��മാറിയ സാ�ികൾെ�തിെര നിയമ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ�ം ഐ. പി. സി. 193 വ��് �കാരം േകസ് എ��ാ�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

ക�തൽ തട�ൽ

102 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി പെ���� ചട�കളി�ം സ�രി�� വഴിയരികി�ം നിൽ��
��ഖ �തിപ� രാ�ീയ പാർ�ിയിെല �വർ�കെര േപാലീസ്
ക�ഡിയിെല��് ക�തൽ തട�ലിൽ വ�� എ� ആേരാപണം
വ�താപരമാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ��ൽ �മാരനാശാൻ േദശീയ സാംസ് കാരിക ഇൻ�ി���ിൽ മഹാകവി
�മാരനാശാെ� 150-ാം ജ�വാർഷികാേഘാഷ�ം ആശാൻ സൗധ�ിെ�
നിർ�ാേണാദ്ഘാടന�ം നട� ചട�ിൽ സ�ാഗത സംഘം െചയർമാൻ �ടിയായ
വ��ിെയ ക�തൽ തട�ലിൽ വ� എ�ത് വ�തയാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് നിയമ�കാരമാണ് അ�കാരം ക�തൽ തട�ലിൽ വ��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട സ�ർശനം

103 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡി. ലി�് ബി�ദം സ�ീകരി�ാെന�ിയ ഷാർജ ഭരണാധികാരിെയ ��് മാറി
�ിഫ്ഹൗസിൽ എ�ി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് േക� സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം വാ�ിയി�േ�ാെയ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട യാ��െട ��് മാ��തിന് ഒ� േപാലീസ്
എ.ഡി.ജി.പി. േന�ത�ം നൽകി എ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ടി�ാ��് ആധാരമായ വിഷയം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട ��് മാ�് മാ�ൽ

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

(എ) ഡി ലി�് ബി�ദം സ�ീകരി�ാനായി േകരള�ിൽ എ�ിയ ഷാർജ
ഭരണാധികാരി�െട ��് മാ�് മാ��തിന് േപാലീസ് ആ�ാനെ� ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ�ൻ േന�ത�ം നൽകിെയ� നയത� ബാേഗജ്  സ�ർ� കട�്
േകസിെല �ധാന �തി�െട ആേരാപണം വ�തയാേണാ;

(ബി) അെ��ിൽ അവർെ�തിെര എെ�ാെ� നിയമനടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ?

െസ�േ�റിേയ�ിന് ��ിെല സമരം

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

(എ) തി�വന��രം ല�ീൻ അതി�പത�െട േന�ത��ിൽ െസ�േ�റിേയ�ിന്
��ിൽ നട�� സമരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സമരം െസ�േ�റിേയ�ിന് ��ിൽ എ�് �തലാണ് െച��െത�ം സമരം
�ട�ിയി�് എ� ദിവസമാെയ�ം ��ം പരിഹരി�ാൻ ഇ� വെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല േപാലീസ് ഔ�് േപാ�ിൽ രാ�ികാല�ളിൽ
േസവനം ലഭ�മാ�ൽ

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

(എ) െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല േപാലീസ് ഔ�് േപാ�ിൽ
രാ�ികാല�ളിൽ േപാലീസ് േസവനം ലഭ�മാ�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രാ�ികാല�ളിൽ േപാലീസ് േസവനം ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ േമാഷണം,
ആ�മണ�ൾ എ�ിവ നട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ��
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ൻ ഡി. ജി. പി 4.3 േകാടി �പ വക മാ�ി െചലവഴി� നടപടി

107 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സർ�ാർ അംഗീകരി� േപാലീസിെ� �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം സർ�ാർ അ�മതി
�ടാെത �ൻ ഡി.ജി.പി 4.3 േകാടി �പ�െട �ാൻ ഫ�് വക മാ�ി െചലവഴി�
നടപടി സാ�കരി�ാൻ പാടി� എ� ധന വ��് നിർേ�ശം മറികട�് ��ത
നടപടി മ�ിസഭ സാ�കരി�ാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കൺേ�ാളർ ആ�് ഓഡി�ർ ജനറൽ റിേ�ാർ�ിൽ ��തര �മേ�ട്
��ി�ാ�ിയി�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത്
അഴിമതി േ�ാ�ാഹി�ി�� സമീപനമാെണ� ആേ�പെ� ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കൺേ�ാളർ ആ�് ഓഡി�ർ ജനറൽ റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ
എെ�ാെ�യായി��; ഇത് സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അേന�ഷണ�ിെല കെ���കൾ
എെ�ാെ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആഭ��ര വ��ിെ� അേന�ഷണ�ിെല കെ���ക�െട അടി�ാന�ിൽ
ആേണാ ��ത നടപടി സാ�കരി�െത�് െവളിെ���േമാ; എ�ിൽ ��ത
അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�ം നടപടി സാ�കരി� ഉ�രവിെ� പകർ�ം
ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �ര�ാ ഉേദ�ാഗ�ർ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �ര��ായി
നാളി�വെര എ� േപാലീസ്, �ര�ാ ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗി�ി��്;
ഏെതാെ� റാ�ിൽെ�� ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് അ�കാരം നിയമി�ത്;

(ബി) േമ�റ� ഉേദ�ാഗ�ർ�് ശ�ളം ഉൾെ�െട�� വിവിധ ആ��ല��ളായി
നാളി�വെര അ�വദി�ി�� �ക ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഇന�ിൽ നാളി�വെര സർ�ാരിന് ആെക എ� �പ െചലവായി എ�്
വ��മാ�േമാ?

സം�ാന േപാലീസിൽ �തിയ േസനാ വിഭാഗ��െട �പീകരണം

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

(എ) ���ത��ളിൽ ഡിജി�ൽ ഉപകരണ��െട ഉപേയാഗം ഈയിടയായി വർ�ി�
വ��കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അ�ര�ി�� ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി��ത് ക�പിടി��തിന്
പര�ാ�മായ �േത�ക േപാലിസ് േസനെയ ആവശ�െമ�ിൽ ക�ാളിഫിേ�ഷനിൽ
േഭദഗതി വ��ി �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) �മസമാധാന പാലന�ി�� േപാലീസ് േസന�െട അംഗബലം
നിലനിർ�ിെ�ാ�് വ�വസായ �ാപന �ര�ിത���ി�ം �റിസം
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േമഖല�െട സംര�ണ�ി�മായി �േത�ക വിഭാഗം അഡീഷണലായി
�പീകരി�വാൻ കഴി�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) അ�ര�ിൽ �പീകരി�� വിഭാഗ�ിൽ നി�് സ�കാര� �ാപന��െട
�ര�ിതത��ിനട�ം നി�ിത ഫീസ് ഈടാ�ി േസവനം നൽ�വാൻ
കഴി�േമാ എ� കാര�ം �ടി പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഇ) നിലവിൽ ഏെത�ാം തര�ി�� േസവന�ൾ�ാണ് സം�ാന േപാലീസ്
േസനാംഗ�െള ഉപേയാഗി��ത് എ�ം അ�ര�ി�� ഓേരാ
നിേയാഗ�ൾ�ം േപാലീസ് േസനെയ ഉപേയാഗി�േ�ാൾ ഈടാ�� ഫീസ്
നിര�് ഉൾെ�െട��വ സംബ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സർ�ീസ് ��് �നഃനിർ�ി��തിന് നടപടി

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

(എ) അ�രി� �ൻ േപാലീസ് െഹഡ് േകാൺ�ബിൾ സി.െക. വിശ�നാഥെ� (HC 1531)
സർ�ീസ് ��് ന�മായതിനാൽ ടിയാൻ േജാലി േനാ�ിയ �ണി�കളിൽ
നി�ം േരഖകൾ േശഖരി�് സർ�ീസ് ��് �നഃനിർ�ി��തിന് സം�ാന
െ�ഷ�ൽ �ാ�ി� നിർേ�ശം നൽകിയത് ഏത് തീയതിയിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ടിയാെ� സർ�ീസ് ��് �നഃനിർ�ി��തി�� നടപടികൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ്: അതിനായി ഏെത�ാം �ണി�കളിൽ നി�ം വിവരം
േശഖരിേ���്; ഏെത�ാം �ണി�കളിൽ നി�ം മ�പടി ലഭി�ി��്; എ�ിവ
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടിയാെ� ആ�ിത�് ��ംബെപൻഷൻ അ�വദി��തിന് കാലതാമസം
േനരി�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ംബെപൻഷൻ നൽ��തി��
നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അത് എ�േ��് അ�വദി�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് രജി�ർ െച� േക�ിെല ��പ�ം

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

(എ) ഇ�ഴി� നിയമസഭാ െതരെ���ിൽ മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല സ�ത�
�ാനാർ�ിെയ �ാനാർ�ിത�ം പിൻവലി��തിനായി ത�ിെ�ാ�േപായി
ഭീ�ണിെ���ി പണം നൽകിയ�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് രജി�ർ െച�
േക�ിൽ ��പ�ം സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അതിെല �തികൾ ആെരാെ�യാണ്; അവരിൽ ആെര�ി�ം നിലവിൽ
ഏെത�ി�ം രാ�ീയപാർ�ി�െട ഭാരവാഹിത�ം നിർ�ഹി��വരാേണാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാർ�ികെള ആ�മി� സംഭവ�ിൽ നടപടി

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

(എ) പാല�ാട് കരി� ഹയർെസ��റി �ളിെല വിദ�ാർ�ികെള ആ�മി�
സംഭവ�ിൽ നിയമനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

��് േകാൺ�സ്  �വർ�കെര മർദി� േകസ്

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

(എ) ��് േകാൺ�സ്  �വർ�കെര വിമാന�ിൽ വ�് മർ�ി�തിന് ഇട� ��ണി
കൺവീന൪െ�തിെര േകാടതി നിർേ�ശ �കാരം േകസ് എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അേ�ഹെ� േചാദ�ം െച�ി�േ�ാ; നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�ി��് ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ിെ�തിെര വിമാന�ിൽ �തിേഷധി� േകസിെല ജാമ� വ�വ�
�കാരം തി�വന��രം ജി�യിൽ �േവശി�ാൻ സാധി�ാ�വ�െട െമാഴി
മേ�െത�ി�ം �ല�് െവ�് എ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ശി�ി�െ�ടാതിരി�ാ൯ േവ�ി േപാലീസ് ��ത
േകസ് അ�ിമറി��െവ� ആേരാപണെ� ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ; എ�ിൽ
നടപടികൾ േവഗ�ിലാ�േമാ ?

എസ്.പി.സി. �ണി�കൾ അ�വദി�ൽ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം എ� എസ്.പി.സി. �ണി�കൾ
��തായി അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ� േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽ എ� ��കൾ�ാണ് എസ്.പി.സി.
�ണി�കൾ അ�വദി��ത്; ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിബ�നകൾ
നിലവി�േ�ാ;

(സി) എസ്.പി.സി. െ�യിനിംഗി�േവ�ി േഹാം ഗാർ �കെള നിേയാഗി�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��തൽ ��കളിൽ എസ്.പി.സി. �ണി�കൾ അ�വദി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

െകാ���ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

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

(എ) െകാ���ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി
ഏെതാെ� ��കളിലാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;



38 of 131

(ബി) എസ്.പി.സി. അ�വദി��തിന് ��ത നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�ം
ഏെതാെ� ��കളാണ് �തിയതായി അേപ� സമർ�ി�െത�ം ആയതിൽ
എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

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

(എ) �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി�ായി �തിവർഷം ശരാശരി എ� േകാടി
�പ െചലവഴി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ എ� ��ികൾ അതിെ� ഭാഗമായി �വർ�ി��െവ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട മിക� �വർ�നം കാ�വ�� ��ികൾ�് എെ�ാെ�
േ�ാ�ാഹന��ം ആ��ല���ം നൽകി വ��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�ൾെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് �ടർ വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം
പി.എസ്.സി. നിയമന�ൾ�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

�ീകൾ�ം ��ികൾ�ം എതിരായ അതി�മ�ൾ

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

(എ) 2016 �ൺ 1 �തൽ നാളി�വെര സം�ാന�് �ീകൾ, ��ികൾ, �ാൻസ്
െജ൯ഡ�കൾ വേയാജന�ൾ എ�ിവർ�് േനെര നട� അതി�മ�ൾ, �ീധന
പീഡന�ൾ, �ീധന പീഡന മരണ�ൾ എ�ിവ എ� വീതെമ�് ൈ�ം
റി�ാർഡ്സ് ബ�േറാ�െട കണ�കൾ �കാരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിൽ എ� എ��ിൽ അേന�ഷണം �ർ�ിയാ�ി ��പ�ം
സമർ�ി�; എ� േക�കളിൽ �തികൾ ശി�ി�െ��; എ� േക�കളിൽ
�തികെള െവ�െത വി�; അേന�ഷണം �ർ�ിയാ�ാ� േക�കൾ എ�െയ�ം
അവ ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ?

അ��ാടി മ� വധേ�സ്

118 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ��ാടി മ� വധേ�സിൽ സർ�ാർ നിയമി� ര�് േ�ാസിക��ർമാർ�ം
അലവൻ�കേളാ സൗകര��േളാ അ�വദി�ാ�ത് കാരണം പി�ാറിയ
സാഹചര���ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത േകസിൽ സാ�ികൾ ��മാ��ത് സർ�ാരിെ� അനാ�
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കാരണമാെണ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇത് തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െകാലപാതകം, െകാലപാതക�മം േക�ക�െട വിവര�ൾ

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

(എ) സം�ാന�് 2016 �ൺ 1 �തൽ നാളി�വെര നട� െകാലപാതകം,
െകാലപാതക�മം എ�ിവ എ�െയ�് ൈ�ം റി�ാർഡ്സ് ബ�േറാ�െട
കണ�കൾ �കാരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�കാര�� എ� േക�കളിൽ അേന�ഷണം �ർ�ിയാ�ി ��പ�ം
സമർ�ി�; എ� േക�കളിൽ �തികൾ ശി�ി�െ��; എ� േക�കളിൽ
�തികെള െവ�െത വി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) അേന�ഷണം �ർ�ിയാ�ാ� എ� േക�കൾ നിലവി��്; അവ
ഏെതാെ�യാണ് ; വിശദമാ�േമാ?

അ��ാടി മ� വധേകസിൽ സാ�ികൾ�്  സംര�ണം

120 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ��ാടി മ� വധേ��ിൽ സാ�ികൾ�്  ആവശ�മായ സംര�ണം ഒ��ാൻ
ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസിൽ ��മാറിയ�ം മജിേ��ിെ� �ൻപിൽ 164 േ��്െമ�്
നൽകിയ�മായ സാ�ികെള സി.ആർ.പി.സി. െസ�ൻ 311 �കാരം വീ�ം
വിചാരണ െച�ാൻ േകാടതിയിൽ അേപ� നൽ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ��ാടിയിൽ െകാലെച�െ�� മ�വിെ� ��ംബ�ിന് നീതി ലഭ�മാ�ാ�ം
��വാളികൾ�് അർഹമായ ശി� േനടിെ�ാ��ാ�ം സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അതിഥി െതാാഴിലാളികൾ നിമി�ം സം�ാന�് ഉ�ാ�� മരണ�ൾ

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

(എ) അതിഥി െതാാഴിലാളികൾ നിമി�ം 2016 �തൽ സം�ാന�് എ� ആ�കൾ�്
മരണം സംഭവി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാടിയ�ർ ��പ� പണയ ത�ി�് േകസ്

122 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട്, െകാടിയ�ർ േക�ീകരി�് നട� ��പ� പണയ ത�ി�്
േകസിെ� വിശാദാംശ��ം നിലവിെല അവ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� പി�ി�� റാ��കെള�റി�് വ��മായ വിവര�ൾ ലഭി��തിന്
സമ�ാേന�ഷണ�ിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ൈല�് േഫാ�മായി വിേദശ പൗരൻ പിടിയിലായ േകസ്

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

(എ) നിേരാധിത സാ�ൈല�് േഫാ�മായി േകരള�ിൽ പിടിയിലായ വിേദശ പൗരെന
ര�െ����തിനായി �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസ് നിയമവി��മായി
ഇടെപ�െവ� സ�ർ��ട�് േകസിെല �ധാന�തി�െട ആേരാപണം
വ�താപരമാേണാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത ആേരാപണം െത�ാെണ�ിൽ അവ൪െ�തിെര േകെസ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സാ��ിക ���ത��ൾ തട��തിന് നടപടികൾ

124 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ വി ശശി
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ��ിക ���ത��ൾ നിയ�ി��തിന് ഫല�ദമായ
സംവിധാനം ഉ�ാേക�തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പണമിടപാ�ക�ം കടെമ��ക�ം ഇൻ�റൻ�ക�ം ധന മാേനജ് െമ�ം
ഡിജി�ലായിെ�ാ�ിരി�� ഈ കാലഘ��ിൽ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഡിജി�ൽ
�ാ�്േഫാ�കളിൽ �ര� ഒ���തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അനധി�ത നിേ�പ പ�തികെള �റി�� �ചാരണ��ം പരസ���ം
കർശനമായി നിരീ�ി��തി�ം ത�ി�് തട��തി�ം േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സാ��ിക ���ത��ൾ ഫല�ദമായി ൈകകാര�ം െച��തിനായി
േപാലീസിൽ �േത�ക വിഭാഗം �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നിേരാധിത സാ�ൈല�് േഫാൺ പിടി�ടിയ േകസ്

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

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് െന��ാേ�രി വിമാന�ാവള�ിൽ നിേരാധിത
സാ�ൈല�് േഫാ�മായി ഏെത�ി�ം �.എ.ഇ. പൗരെന സി.ഐ.എസ്.എഫ്.
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പിടി�ടി േപാലീസിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത �തിെയ
സംബ�ി�� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�ം നിലവിൽ ആ �തിെയ
വി�യ�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േകസിെല �തിെയ വി�യ�വാൻ �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസ് േപാലീസിൽ
ഇടെപടൽ നട�ിയി�െ�� സ�ർ� ക��ട�് േകസ് �തി�െട
ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

രാ�ീയ പാർ�ി ഓഫീ�കൾ�് േനെര�� ആ�മണ�ൾ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം രാ�ീയ പാർ�ി ഓഫീ�കൾ�്
േനെര എ� തവണ ആ�മണ�ൾ ഉ�ായി�െ��ം അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിേ�ൽ ഏെതാെ� വ��കളാണ് �മ�ിയി��ത്; അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ എ� േപെര അറ� െച�ി��്; എ� േക�കൾ
േകാടതികളിേല�് റഫർ െച�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ രാ�ീയ പാർ�ിക�േട�ം എ� ഓഫീ�കൾ ആ�മി�െ��ി�െ��് തരം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാ��ളം േപാലീസ് േ�ഷൻ ൈ�ം ന�ർ 1146/21, �.എസ്. 427, 436 ഐ.പി.സി.
േകസിെ� അേന�ഷണം

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

(എ) ��ാ��ളം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ ൈ�ം ന�ർ 1146/21, �.എസ്. 427, 436
ഐ.പി.സി. ആയി രജി�ർ െച�ി�� േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ േക�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിൽ നാളി�വെര
കെ��ിയ വിവര�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസിെ� കാര��ിൽ സി.ആർ.പി.സി.യിെല വ��കൾ �കാര��
�മതലകൾ പാലി��തിൽ േവ�� �� �ലർ�ാൻ കഴിയാ�തിെ�
കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�ഷനിൽ നിലവി�� േസനാബല�ം സ�ീകരണ��ം �തികെള
കെ���തിനായി േവ�� പര�ാ�മെ��് ക���േ�ാ; ഇെ��ിൽ
�തികെള അറ�് െച�ാൻ ൈവ��തിെ� കാരണെമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ��് േഫാറൻസിക് നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) 2019 ജ�വരി �തൽ ��ാ��ളം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ ഇ�ര�ിൽ
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അേന�ഷണം �ർ�ീകരി�ാ� എ� േക�കൾ ഉെ��് െവളിെ���ാേമാ;
��ത േക�ക�െട ൈ�ം ന�ർ ഉൾെ�െട�� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ജി) ഇ�ര�ിൽ കാലതാമസം വ��� േക�കളിൽ അടിയ�ര നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ ആഭ��ര വ��് സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ?

നിേരാധിത സാ�ൈല�് േഫാ�മായി പിടിയിലായ വിേദശ പൗരൻ

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

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് നിേരാധിത സാ�ൈല�് േഫാ�മായി േകരള�ിൽ
പിടിയിലായ വിേദശ പൗരെന ര�െ����തിനായി �.എ.ഇ.
േകാൺ�േല�ിൽ നി�ം �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിെന ബ�െ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏത് ഉേദ�ാഗ�െനയാണ് ബ�െ��ത്;

(ബി) അ�ാര�ം �ഖ�മ�ിെയ അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിൽ
നി�ം �.എ.ഇ. േകാൺ�േല�ിന് നൽകിയ മ�പടി എ�ായി�� എ�്
വ��മാ�േമാ?

�ൻ ഡി. ജി. പി �െട ആേരാപണം

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

(എ) പല േക�കളി�ം അേന�ഷണ സംഘം വ�ാജ േഫാറൻസിക് റിേ�ാർ�്
ഉ�ാ�ിയി�െ�� �ൻ ഡി. ജി. പി. �െട ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇേത�റി�് അേന�ഷി�ാൻ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ചില േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ പ��ാെര മദ��ം മ�ം നൽകി
സ�ാധീനി��െവ�ം ക�േക�കൾ എ���െവ��� അേത
ഉേദ�ാഗ��െട ആേരാപണം അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
െപാലീസിെല മാഫിയ ബ�ം അേന�ഷി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േഫാറൻസിക് വ��ിെന ആഭ��ര വ��ിൽ നി�ം േവർെപ��ി �ഖ�മ�ി�െട
കീഴിൽ സ�ത� വ��് ആ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

വടകര േപാലീസ് േ�ഷനിെല ക�ഡി മരണം

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

(എ) 2022 �ൈല 21-ന് വടകര േപാലീസ് ക�ഡിയിെല�� സജീവൻ, േപാലീസ്
ക�ഡിയിലിരിെ� മരണമട�ക��ാേയാ; അ�ാര��ിൽ േപാലീസിെ�
ഭാഗ�നി�ം വീ� ഉ�ായി�േ�ാ;
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(ബി) ഇേത �ടർ�് ��ത േപാലീസ് േ�ഷനിെല ��വൻ േപാലീ�കാെര�ം വിവിധ
േ�ഷ�കളിേല�് �ലംമാ�ക��ാേയാ; എ�ിൽ അ�കാരം �ലം
മാ��തി��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ േകസിൽ േ�ഷനിെല ��വൻ േപാലീ�കാർ�ം പ�െ��് സർ�ാർ
കെ��ക��ാേയാ;

(ഡി) ഈ സംഭവ�ിൽ ആെരാെ�യാണ് ���ാെര�് കെ��ിയി��ത്
ഇവർെ�തിെര നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ഇ) ക�ഡിയിലിരിെ� മരണമട� സജീവെ� ��ംബാംഗ�ൾ�് സാ��ിക
സഹായം ലഭ�മാ�� കാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ
എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് നൽകാൻ ഉേ�ശി��ത് വിശദമാ�േമാ?

ൈ�ം റി�ാർഡ്സ് ബ�േറാ�െട കണ�കൾ

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

(എ) 2016 �ൺ 1 �തൽ നാളി�വെര സം�ാന�് നട� ��ാ ആ�മണ�ൾ,
േബാംബാ�മണ�ൾ, േബാംബ്  നിർ�ാണ�ിനിെട�� േ�ാടന�ൾ എ�ിവ
എ� വീതെമ�് ൈ�ം റി�ാർഡ്സ് ബ�േറാ�െട കണ�കൾ �കാരം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� േക�കളിൽ അേന�ഷണം �ർ�ിയാ�ി ��പ�ം സമർ�ി�; എ�
േക�കളിൽ �തികൾ ശി�ി�െ��; എ� േക�കളിൽ �തികെള െവ�െത
വി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേന�ഷണം �ർ�ിയാ�ാ� എ� േക�കൾ നിലവി�െ��ം അവ
ഏെതാെ� േക�കളാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

��ാസംഘ�െള അമർ� െച�ാൻ നടപടി

132 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴി േ�ാട്, െകാ�ി, തി�വന��രം ഉൾ�െട�� നഗര�ളിൽ ��ാ
സംഘ��െട �വർ�ന�ൾ വർ�ി� വ��തായി ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ക�െട �വർ�നം നിരീ�ി��തിൽ േപാലീസ് ഇ�ലിജൻസ്
വിഭാഗ�ിന് വീ� സംഭവി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ാസംഘ�െള അമർ� െച��തി�ം ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം
സംര�ണം നൽ��തി�ം സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?
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െെസബർ സാ��ിക ���ത��ൾ അേന�ഷി�ാൻ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട
നിയമനം

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

(എ) ഇ-േകാേമ�് വിപണി സജീവമായേതാെട ഓൺെെലൻ വ�ാപാര�ിെല
���ത��ൾ, എ.ടി.എം. ത�ി�്, സാ�ഹ� മാധ�മ�ൾ വഴി�� ത�ി�്, ഓഹരി
കേ�ാള�ിെല കബളി�ി�ൽ, സ�കാര�ചി�ി ത�ി�് എ�ിവ വർ�ി�വ��
സാഹചര��ിൽ െെസബർ സാ��ിക ���ത��ൾ അേന�ഷി�ാൻ
പരിശീലനം േനടിയ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ
ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എവിെടെയാെ� ആെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ ആരംഭി��തിന് ഡി.ജി.പി. ശിപാർശ
നൽകിയി��ത് ഏെതാെ� �ല�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാ�ളം േപാലീസ് േ�ഷൻ

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

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല മാ�ള�് േപാലീസ് േ�ഷൻ ആവശ�മാെണ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാ�ള�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ അ�വദി��തി�� നപടി
സ�ീകരി�േമാ?

എട�ര േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിടനിർ�ാണം

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

(എ) മല�റം ജി�യിെല എട�ര േപാലീസ് േ�ഷൻ �വർ�നം ആരംഭി� വർഷം;
നിലവിൽ ടി േപാലീസ് േ�ഷൻ �വർ�ി��ത് വാടക െക�ിട�ിലാേണാ; ആ
ഇന�ിൽ സർ�ാർ നൽ�� �തിമാസ വാടക എ�; നിലവിൽ �വർ�ി��
വാടകെ��ിട�ിൽ സൗകര��ൾ �റവാെണ�ം മഴ�ാല�് േചാർ�യട���
����െ���� വിവര�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; അ�ാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; എ�ിവ വിശദ�ാേമാ;

(ബി) എട�ര േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ ��് വ��ികൾ േചർ�്
സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ിയ അൻപത് െസ�് �മി വർഷ�ൾ കഴി�ി�ം
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ഏെ���ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �മി എട�ര �ാമപ�ായ�് ഏെ���് ആഭ��ര വ��ിന്
ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ െക�ിടം നിർ�ി��തി�� തട��ൾ
എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എട�ര േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നിർ�ി���മായി ബ�െ�� �മി�െട
തരംമാ��തി�� അേപ� തീർ�ാകാെത എ�വർഷമായി േ��് െലവൽ
ക�ി�ി�െട പരിഗണനയിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ; സർ�ാർ ഓഫീസ് െക�ിട
നിർ�ാണ�ിനായി�ം ഇ��ം കാലം ടി ഫയലിൽ
തീ�മാനെമ��ാതി��തിെ� കാരണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഫയലിൽ അടിയ�രമായി തീർ��ാ�ി എട�ര േപാലീസ് േ�ഷൻ
െക�ിടം നിർ�ി�ാ�� നടപടികൾ ത�രിതെ���േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�വ�� വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷന്
വാടാന��ി-��ർ പാത�െട സമീപ�് സ��മാ�� �മിയിൽ െക�ിടം
നിർ�ി�വാൻ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അട�ൽ �ക എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നിർ�ാണ�ി�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

��ാർ െതേ��ര േക�മാ�ി േപാലീസ് േ�ഷൻ �ാപി�ൽ

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

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഈരാ�േപ� േപാലീസ് േ�ഷെന വിഭജി�്
��ാർ െതേ��ര േക�മാ�ി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ �ാപി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര �ാ��കടയിെല �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ

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

(എ) െന�ാ�ിൻകര �ാ��കടയിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ ആരംഭി��തി�
േവ�ി എം.എൽ.എ. �െട നിേവദന �കാരം സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷൻ ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി��
തട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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�ഖ�മ�ി�് വാ�ിയ �തിയ വാഹന�ൾ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട യാ��ം
�ര�ാ�മീകരണ�ൾ�മായി നാളി�വെര എ� �തിയ വാഹന�ൾ
വാ�ിയി��്; ഏെതാെ� വാഹന�ളാണ് വാ�ിയത്; ഓേരാ�ി�ം െചലവഴി�
�ക ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

പാലേമൽ �ാമപ�ായ�ിെല മ�ം പ�ിയിെല പ�തി നട�ി�്

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

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പാലേമൽ �ാമപ�ായ�ിെല മ�ം
പ�ിയിൽ ആഭ��ര വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ലം ഏത് പ�തി�ായി
ഉപേയാഗ�ദമാ�ാൻ കഴി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) അവിെട നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� പ�തി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ഔേദ�ാഗികവാഹനം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ഉപേയാഗ�ിനായി ഡൽഹിയിൽ സർ�ാർ വാഹനം വാ�ാൻ
തീ�മാനി�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ; ഏത് വാഹനമാണ് വാ��ത്;
അതിനായി �ക അ�വദി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട ഉപേയാഗ�ിനായി കിയ കാർണിവൽ െതരെ���ാ��
കാരണം; ��ത വാഹന�ിെ� വില എ�; എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട ഔേദ�ാഗിക കാറിന് അക�ടിയായി എേ�ാർ�്, ൈപല�്,
ആം�ലൻസ്, മ�് �ര�ാ വാഹന�ൾ ഉൾെ�െട എ� വാഹന�ളാണ്
സ�രി��ത്; അക�ടി വാഹന�ളിെല ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം, അവ�െട
ഒ� മാസെ� ശ�ളം എ�ിവ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേരാധിത സാ�ൈല�് േഫാൺ

143 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2017-ൽ നിേരാധിത സാ�ൈല�് േഫാ�മായി െന��ാേ�രിയിൽ പിടിയിലായ
�.എ.ഇ. പൗരെന ��വി��നാ�ാൻ �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസ് ��നി� എ�
ആേരാപണം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിൽ േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;



47 of 131

(സി) പിടിെ��� േഫാ�ൾെ�െട �തിെയ ക�ഡിയിെല��് പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ��ൻ വയർെല�് ആ�്, ഇ��ൻ െടലി�ാഫ് ആ�് എ�ീ നിയമ�ൾ
�കാരം േകസ് എ��ാൻ സം�ാന സർ�ാർ േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േഫാൺ പരിേശാധന�് അയ�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ��ത വ��ി�െട ജാമ�ാേപ� സർ�ാർ േകാടതിയിൽ എതിർ�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �.എ.ഇ. സ�ർശനം

144 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട 2016 -െല �.എ.ഇ. സ�ർശന േവളയിൽ �. എ. ഇ. േകാൺ�േല�്
വഴി എെ��ി�ം സാധന�ൾ സം�ാന സർ�ാർ �. എ. ഇ.യിൽ
എ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അ�് �. എ. ഇ. േകാൺ�േല�് വഴി �. എ. ഇ.യിൽ
എ�ി�ത് എ�ായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016 -െല �ഖ�മ�ി�െട �.എ.ഇ. സ�ർശന േവളയിൽ �. എ. ഇ. േകാൺ�േല�്
വഴി സാധന�ൾ എ�ി� െകാ�� എ� �ഖ�മ�ി�െട �ൻ �ിൻസി�ൽ
െസ��റി ക�ംസിന് െമാഴി നൽകിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െമാഴി അസത�മാെണ�ിൽ ടി ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി എ��ാൻ
ത�ാറാ�േമാ?

േ��് െസക�രി�ി ക�ീഷൻ �വർ�നം

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

(എ) േകരള േപാലീസ് ആ�് നി�ർഷി�� േ��് െസക�രി�ി ക�ീഷൻ
�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� �വർ�നം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േ��് െസക�രി�ി ക�ീഷൻ എ� തവണ േയാഗ�ൾ േചർ�ി��്; േയാഗ
തീ�മാന�ൾ; എ�ിവ വ��മാ�േമാ; നിലവിൽ ക�ീഷൻ േയാഗ�ൾ
േച��ിെ��ിൽ അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) േ��് െസക�രി�ി ക�ീഷ�മായി ബ�െ��് ഭാവിയിൽ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) ക�ീഷനിെല ഔേദ�ാഗിക, അനൗേദ�ാഗിക അംഗ�ൾ ആെരെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

ഷാർജ ഭരണാധികാരി�െട േകരള സ�ർശനം

146 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016-20 കാലഘ��ിൽ വിേദശകാര� മ�ാലയ�ിെ� അ�മതിയി�ാെത
�.എ.ഇ. േകാൺ�േല�് ജനറൽ �ഖ�മ�ി�െട ഔേദ�ാഗിക വസതിയായ �ിഫ്
ഹൗസിൽ �ടി�ാ� നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ �ടി�ാ��് ആധാരമായ വിഷയം എ�ായി�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡി. ലി�്. ബി�ദം സ�ീകരി�ാെന�ിയ ഷാർജ ഭരണാധികാരിെയ
�ിഫ്ഹൗസിൽ െകാ�വ�ി�� എ�ത് വ�തയാേണാ?

േപാലീസ് േസനയിെല ൈ�വർ �ാമം

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

(എ) േപാലീസ് േസനയിെല ൈ�വർ �ാമം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാമം പരിഹരി��തി�ം, ത�ിക �മീകരി��തി�ം േവ�ി പഠന
റിേ�ാർ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) േപാലീസിെല ൈ�വർ �ാമം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

നഗ�ർ േപാലീസ് േ�ഷനിെല എസ്.എ�്.ഒ. നിയമനം

148 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗ�ർ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ എസ്.എ�്.ഒ. ആയി സർ�ിൾ ഇൻെ��െറ
നിയമി��തി�� നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ?

��ംബേകാടതികൾ

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ നിലവിൽ എ� ��ംബേകാടതികൾ ഉ�്; ഓേരാ
േകാടതി�ം നിലവിൽ എ� േക�കൾ ൈകകാര�ം െച���്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വടകര ��ംബേകാടതിയിൽ നിലവിൽ ജഡ് ജി ഉേ�ാ; വടകര
��ംബേകാടതി�െട �വർ�നപരിധി വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) മലേയാര േമഖല ഉൾെ�െട�� േപരാ� �േദശ�് നി�ം വടകര
��ംബേകാടതിയിൽ എ�ിേ���തി�� �യാസം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
��ത �യാസ�ൾ പരിഗണി�് േപരാ� ആ�ാനമായി ��ംബേകാടതി
ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

മാധ�മ�വർ�കെന കാറിടി�ി� െകാലെ���ിയ േകസ്

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

(എ) മാധ�മ�വർ�കൻ െക എം ബഷീറിെന കാറിടി�ി� െകാലെ���ി ��വർഷം
കഴി�ി�ം േകസിെ� വിചാരണ നടപടികൾ നീ�ിെ�ാ� േപാ�� എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസ് അതിേവഗം വിചാരണ നട�ി ��വാളികെള നിയമ�ി� ��ിൽ
െകാ�വരാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മായ മ�പടി ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ േകാടതികൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ േകാടതികൾ ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് �തിയ േകാടതികൾ
അ�വദി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി �ൻസിഫ് സബ് േകാടതി അ�വദി��തിനായി നിേവദനം
ലഭി�ി�േ�ാ; ബാ�േ�രിയിൽ േകാടതി അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധി ��പേയാഗം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി ��പേയാഗം െച��മായി ബ�െ��്
േലാകാ��യിൽ ഹർജി നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഹർജിയിെല �ധാന
ആേരാപണ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േലാകാ��യിൽ വാദം �ർ�ിയാ�ിയ�ം വിധി പറ��തിനായി
മാ�ിെവ�ി���മായ എ� േക�കൾ നിലവി��് എ� വിവരം ലഭ�മാേണാ;
ഉെ��ിൽ ഏെതാെ� േക�കൾ ആെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016 �ൺ 1 �തൽ നാളി�വെര അ�കാരം വാദം �ർ�ിയാ�ി വിധി
പറ��തിനായി മാ�ിെവ� ഏെത�ി�ം േക�കളിൽ വീ�ം വാദം േക�താ��
വിവരം ലഭ�മാേണാ; ഉെ��ിൽ ഏെതാെ� േക�കളിൽ ആണ് ഇ�കാരം
വീ�ം വാദം േക�െത�് വ��മാ�േമാ?
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��ീം േകാടതിയിൽ അ�ീൽ ഫയൽ െച� േക�കൾ

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

(എ) 2016 �ൺ മാസം �തൽ 2021 �ൺ മാസം വെര എ� േക�കളിൽ േകരള
ൈഹേ�ാടതി വിധികൾെ�തിെര ബ�. ��ീംേകാടതിയിൽ അ�ീൽ ഫയൽ
െച��തിന് അഡ�േ��് ജനറൽ (ന�ഡൽഹി ലാ ആഫീസ് �േഖനേയാ,
േനരിേ�ാ) നിർേ�ശം/ഉ�രവ് നൽകിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരം ബ�. ��ീം േകാടതിയിൽ അ�ീൽ ഫയൽ െച��തിന്
നിർേ�ശി�െ�� എ� േക�കളിൽ അ�ീൽ ഫയൽ െച�; എ� േക�കളിൽ
അ�ീൽ ഫയൽ െച�ി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�ീൽ ഫയൽ െച�ാതി�� േക�ക�െട ന�ർ, േകസിെല സർ�ാരിതര
ക�ിക�െട േപര്, അ��്, േക�ക�െട വിഷയം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ീൽ ഫയൽ െച�െ�ടാതി�� േക�കളിൽ എ� എ��ിൽ �ാ�ിംഗ്
കൗൺസലിന് ഇനിഷ�ൽ എ�്െപൻസസ് ഇന�ിൽ അഡ�ാൻസ് �ക
നൽകി; ഓേരാ േകസി�ം എ� �ക വീതം ഫീസ് ഇന�ിൽ നൽകി;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�ീൽ ഫയൽ െച�ാതി�� േക�കൾ �ാ�ിംഗ് കൗൺസി�ം
എതിർക�ിക�ം ത�ി�� ധാരണ�െട അടി�ാന�ിൽ ഫയൽ
െച�െ�ടാെത േപായതാേണാ;എ�ിൽ അ�കാരം അ�ീൽ ഫയൽ
െച�െ�ടാതി��ത് സംബ�ി�് ആയത് േമാണി�ർ െചേ��
ഉേദ�ാഗ��െട പ�് അേന�ഷി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) 2016 �ൺ �തൽ 2021 �ൺ വെര േകരള സർ�ാർ ബ�. ��ീം
േകാടതിയിൽ ഫയൽ െച� േക�കളിൽനാളി�വെര എ�െയ�ം
തീർ�ായിെയ�ം എ� േക�കളിൽ സർ�ാർ വിജയി�െവ��ം ��ത
കാലയളവിൽ ബ�. ��ീംേകാടതിയിെല �ാ�ിംഗ് കൗൺസിൽ സീനിയർ
അഡ�േ��് എ�ിവർ�് നൽകിയ ഫീസ് എ�െയ��ം സംബ�ി� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ജി) 2021 �ൺ �തൽ 2022 �ൺ വെര േകരള സർ�ാർ ��ീംേകാടതി ��ാെക
ഫയൽ െച� എ� േക�കൾ തീർ�ായി��്; ഇ�കാരം തീർ�ായ
േക�കളിൽ എ�െയ��ിൽ സർ�ാർ വിജയി�; എ�െയ��ിൽ
പരാജയെ��; എ� േക�കളിൽ േകാടതി സർ�ാരിേനാട് പിഴയട�ാൻ
നിർേ�ശി�; വിശദമാ�ാേമാ?

വി�ര ഫയർേ�ഷെ� ഭൗതിക സാഹചര��ൾ െമ�െ����തിന് നടപടി

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

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല വി�രയിൽ േപാലീസ് വ��ിെ� ഉടമ�തയി��
ഏകേദശം അ�ര ഏ�ർ �മിയിെല നാ�ത് െസ�് �മിയിൽ, പഴ�ം െച��ം
അപകടഭീഷണിയിലായ�മായ െക�ിട�ളിൽ �വർ�ി�വ�� വി�ര
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ഫയർേ�ഷെ� ഭൗതിക സാഹചര��ൾ െമ�െ����തിന് പ�തി
ആവി�രി�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഫയർേ�ഷൻ �വർ�ി�വ�� നാ�ത് െസ�് �മി ഫയർ &
െറസ്ക� വ��ിന് വി�നൽ�കേയാ അെ��ിൽ ��ത �മിയിൽ െക�ിടം
പണി��തിന് അ�മതി നൽ�കേയാ െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

മാ�ാറിൽ ഫയർ േ�ഷൻ �പീകരണം

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

(എ) സം�ാന�് തീപി��ം �ല�� അപകടം വർ�ി� വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപകട സാ��ത വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ അപകട
സാധ�തകൾ���തമായി ഫയർ ആ�് െറസ്ക� വിഭാഗെ� �രപരിധി
കണ�ാ�ി വിന�സി�� കാര�ം പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ;

(സി) െച��ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല മാ�ാർ �േദശ�ളിൽ അ��ിെട ഉ�ായ
തീപി����െട കാരണം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അപകട സാ��തകൾ പരിഗണി�് മാ�ാറിൽ ഫയർ േ�ഷൻ �പീകരി��
വിഷയം പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആല�ർ ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

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

(എ) നിലവിൽ ആല�ർ ഫയർ േ�ഷൻ �വർ�ി�െകാ�ിരി�� െക�ിട�ിെ�
േശാചനീയാവ� കണ�ിെല��് �തിയ െക�ിട�ിെ� പണി തീ�ംവെര
വാടക െക�ിട�ിേല�് മാറാ�� നടപടികൾ എ�േ�ാളമായി എ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��്
ലഭ�മാ�ിയ �ാനിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ പരിഹരി�േവാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫയർേ�ഷെ� നിർ�ാണ �വർ�നം എേ�ാൾ ആരംഭി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

അ�ർ ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

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

(എ) അ�ർ മ�ല�ിെല അ�ർ ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണ�ിെ� നിർ�ാണ
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് റിൈവസ് െച� എ�ിേമ�ം �ാ�ം
ഫയർ &െറസ്ക്� ഓഫീസിെ� േകാ�യം റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ നാ�കളായി
അംഗീകരി�ാെത കിട�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ആയത് പരിഹരി�് ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം േവഗ�ിലാ��തിന്
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

താമരേ�രി അടിവാര�് ഫയർേ�ഷൻ

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

(എ) താമരേ�രി അടിവാര�് ഫയർേ�ഷൻ അ�വദി�ണെമ� ദീർഘകാലാവശ�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിർേ�ശ�ിെ� നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫയർ േ�ഷൻ അ�വദി��തിന് ബ�െ�� തേ�ശഭരണ�ാപനം എെ��ാം
നടപടികൾ ആണ് സ�ീകരിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ിര��ി ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) കാ�ിര��ി ഫയർ േ�ഷൻ �വർ�ി�� വാടകെക�ിടം
അപകടാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ െക�ിടം നിർ�ി�് ��ത ഫയർ േ�ഷൻ കാ�ിര��ി �േദശ�്
തെ� നിലനിർ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി കാ�ിര��ി-മണിമല േറാഡിന് സമീപ�് കെ��ിയ �മി
ൈകമാറി ലഭി��തി�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�േമാ; േകരളാ േറാഡ് ഫ�് േബാർഡ്, െപാ�മരാമ�് വ��്
എ�ിവ�െട അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നടപടികൾ ത�രിതെ���ി ഫയർേ�ഷന് �തിയ െക�ിടം എ��ം േവഗം
നിർ�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

േകാ�ി ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

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

(എ) േകാ�ി ഫയർ േ�ഷൻ ആ�ാനം നിർ�ി��തിന് �ലം ഏെ����ത്
സംബ�ി� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ിര�ാ നിലയം

161 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ പാേലാട് േക�മാ�ി �തിയ അ�ിര�ാ
നിലയ�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �ർ�ിയാ�ി നൽകിെയ�ി�ം
ഇ�വേര�ം അ�ിര�ാ നിലയം �റ�് �വർ�ി�ാൻ കഴി�ി�ിെ��
വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ിര�ാ നിലയം �റ�് �വർ�ി�ാൻ താമസം വരികയാെണ�ിൽ
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയ ഓഫീസ് സംവിധാന�ൾ അന�ാധീനെ��്
നശി�ാൻ സാധ�ത��തിനാൽ അ�ിര�ാ നിലയ�ിെ� �വർ�നം
അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ് േകാ�ാ�് അലവൻസ്

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

(എ) ജയിൽ വ��ിൽ 6, 12 വർഷം സർ�ീസ് �ർ�ിയാ�ിയ അസി��് �ിസൺ
ഓഫീസർ, െഡപ��ി �ിസൺ ഓഫീസർ എ�ിവർ�് മിക� േസവന�ിന്
നൽകിവ� �ഡ് േകാ�ാ�് അലവൻസ് നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ��ല�ം എ�് �തലാണ് ജയിൽ വ��ിെല ജീവന�ാർ�് നൽകി
�ട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ; ആയത് അ�വദി�െകാ�� സർ�ാർ
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 01.05.2022 ൽ ��ത അലവൻസ് െെക��ിയ ഉേദ�ാഗ��െട എ��ം
അതി�േവ�ി വ� �ക�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ടിപി േകസിെല �തികൾ�് പേരാൾ

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

(എ) ടിപി ച�േശഖരൻ വധേ�സിെല �തികൾ�് 2016 േമയ് മാസം �തൽ
നാളി�വെര എ� ദിവസെ� പേരാളാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) �തികൾ ഓേരാ��ർ�ം ഏെതാെ� ഇന�ളിലായി എ� ദിവസം വീതമാണ്
പേരാൾ അ�വദി�ി��ത്;

(സി) പേരാൾ കാലയളവിൽ ഈ �തികൾ മേ�െത�ി�ം േക�കളിൽ ഉൾെ��കേയാ
സാ�ഹ�വി�� �വർ�ന�ളിൽ ഏർെ��കേയാ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ജയിലിൽ സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്

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

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ജയിലിൽ സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ം, ബേയാഗ�ാസ് �ാ�ം
�ാപി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) ഇവ �ാപി��തി�െട അവിെടനി�� നി�� മാലിന�ം �ലം പരിസര
�േദശ�ൾ മലിനെ���ത് തട�വാൻ കഴി�െമ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എസ് .ടി .പി.�ം ബേയാഗ�ാസ് �ാ�ം �ാപി��തി�� �ക
അ�വദി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

സർ�ാർ ��ക�െട നവീകരണം

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

(എ) സർ�ാർ ��കൾ നവീകരി��തി�ം ആ�നിക സാേ�തിക
വിദ�ാധി�ിതമാ��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ സർ�ാർ വ��കൾ �റ�ിറ�� േജണ�കൾ, ��് െല�കൾ,
മാസികകൾ എ�ിവ �ി�് െച��തിന് ��ത ��ക�െട േസവനം
ഉപേയാഗെ����േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �സി�ീകരണ�ൾ സർ�ാർ ��് �േഖന അ�ടി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഗവൺെമ�് ��ക�െട നവീകരണം

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

(എ) ഗവൺെമ�് ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി �ൻ സർ�ാരിെ��ം നിലവിെല
സർ�ാരിെ��ം കാലയളവിൽ ആ��ണം െച�ി�� പ�തികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

പാേലാളി ക�ി�ി ശിപാർശകൾ

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

(എ) സ�ാർ ക�ി�ി ശിപാർശ�െട അടി�ാന�ി�ളള പാേലാളി ക�ി�ി�െട
ശിപാർശകൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതിൽ ഏെത�ാം ശിപാർശകൾ നട�ിലാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇനി ഏെത�ാം ശിപാർശകൾ നട�ിലാ�ാ�െ��ം അവ എ�േ��്
നട�ിലാ�ാൻ കഴി�െമ�ം െവളിെ���േമാ?

ഇ�ി�ി ബാവ ഭവന �ന��ാരണ പ�തി

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

(എ) ന�നപ� േ�മ വ��് നട�ിലാ�� ഇ�ി�ി ബാവ ഭവന �ന��ാരണ
പ�തിയിൽ ധനസഹായ�ിനായി 2021-22 വർഷം എ� അേപ�കൾ
ലഭി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത അേപ�കരിൽ അർഹരായ �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം എ�യാെണ�്
ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2021-22 വർഷം െതരെ��� അർഹരായ �ണേഭാ�ാ�ളിൽ എ�േപർ�്
ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2021-22 വർഷം ��ത പ�തി�ായി ബഡ്ജ�ിൽ എ� �ക
വകയി��ിയി�െ��ം ഇതിൽ എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�ായി േക� സർ�ാരിെ� ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ന�നപ�േ�മ പ�തികൾ

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

(എ) സം�ാന�് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�ം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�ം
വിവിധ ന�നപ�േ�മ പ�തികൾ�ായി വകയി��ിയ �ക, അ�വദി� �ക,
െചലവഴി� �ക, ബാ�ിയായ �ക, എ� ശതമാനം െചലവഴി� എ�ീ
വിശദാംശം വർഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ; സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ ��ത
പ�തികൾ�ായി എ� ശതമാനം വകയി��ക�ം െചലവഴി�ക�ം
െച�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ വിവിധ ന�നപ�േ�മ പ�തികൾ�ായി േക�
സർ�ാരിൽനി�ം അ�വദി� �ക, അതിൽ െചലവഴി� �ക, ബാ�ിയായ �ക,
എ� ശതമാനം െചലവഴി� എ�ീ വിശദാംശം വർഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവിൽ നട�ിലാ�ിയ ന�നപ�േ�മ പ�തികൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� �തിയ പ�തികൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവിൽ എ� ന�നപ� പരിശീലനേക���ം ഉപേക���ം
�ാപി�െവ�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ േക��ി�ം എ�
വിദ�ാർ�ിക�ം ജീവന�ാ�ം നിലവി�െ��ം ഈ േക��ൾ വഴി
�.പി.എസ്.സി./പി.എസ്.സി. നിയമനം ലഭി�വർ എ�െയ�ം വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ യ�ം

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

(എ) ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ യ��ി� ജീവന�ാ�െട ഭാഗ�് നി�് �ർ�
സഹകരണം ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവധിദിവസമായ 2022 �ൈല 3 ഞായറാ� എ� ശതമാനം ജീവന�ാർ
ഓഫീ�കളിൽ ഹാജരാെയ�് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� ദിവസം എ� ഫയ�കളാണ് തീർ�ാ�ിയെത�് ജി� തിരി�
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വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�കാലമായി െക�ികിട�� ഫയ�കളാണ് ഒ� ദിവസം െകാ�്
തീർ�ാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ; ഒ�ദിവസം െകാ�് തീർ�ാ�ാൻ പ��
ഫയ�കൾ വർഷ�ളായി�ം തീർ�ാ�ാൻ പ�ാതി��ത് എ�്
െകാ�ായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏ��ം ��തൽ ഫയ�കൾ െക�ി�ിട�ി��ത് ഏത് ജി�യിൽ ഏത്
വ��ിലായി�� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) തീർ�ാ�ാെത നീ�കാലം സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ ഫയൽ
െക�ി�ിട��ത് എ�െകാ�ാെണ�ാണ് ഒ� ദിവസെ� യ�ം െകാ�്
േബാധ�െ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വൺ െഹൽ�് പ�തി

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

(എ) 'വൺ െഹൽ�് ' പ�തി�െട ഭാഗമായി േകരള�ിൽ നട�ിലാ��
�വർ�ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം െപാ�ജന�ൾ�് നൽ�� േസവന�ൾ,
ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�ര� ചാ��ർ പ�തി

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

(എ) 2013 �തൽ ചാ��ർ മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി വ���ം
ആേരാഗ���ംബേ�മ (എം) വ��ിെ� 21.04.2017 െല സ.ഉ.(സാധാ)1140/2017
ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ആർ�ം പ�തി�മായി സംേയാജി�ി�്
നട�ിലാ��തിന് അ�മതി ന�ിയി���മായ ആേരാഗ� ര� ചാ��ർ
പ�തി വിഭാവനം െച� രീതിയിൽ എൻ. ക�. എ. എസ്. ഉൾെ�െട��
അ�ഡിേ�ഷൻ േന��തിനായി ചാ��ർ മ�ല�ിെല വിവിധ ആേരാഗ�
േക��ളിൽ നട�വ�� �വർ�ന��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാ��ർ മ�ല�ിൽ എൻ. ക�. എ. എസ്. ഉൾെ�െട�� അ�ഡിേ�ഷൻ
േനടിയ ആേരാഗ�േക��ൾ ഉേ�ാെയ�ം ��ത അ�ഡിേ�ഷൻ
ൈകവരി�ാൻ കഴി�ം വിധം സ�മാ�ിയ ആേരാഗ�േക��ൾ ഉേ�ാെയ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത അ�ഡിേ�ഷൻ ൈകവരി��തിനാ�� ക�വാ��ൽ േഹാമിേയാ
ആ�പ�ി�െട �വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

�ിരം ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ എ� പ�തി

173 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
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േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പകർ�വ�ാധി �തിേരാധ�ം േരാഗവ�ാപന നിയ�ണ�ം
അതിേവഗ ചികി��ം ഉറ�വ���തിനായി �ിരം ഐെസാേലഷൻ
വാർ�കൾ എ� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി നിർ�ി�� െക�ിട�ളിൽ എെ��ാം ആ�നിക
സൗകര��ളാണ് ഏർെ����ത്; ��ത പ�തി�ായി നീ�ിവ� �ക,
�വർ�ന �േരാഗതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏകാേരാഗ� പ�തി�െട (വൺ െഹൽ�് ഇനീേഷ��ീവ് ) �വർ�നം ഇേ�ാൾ
ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇ�വഴി എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�േ�മ പ�തികൾ

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

(എ) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സം�ാന�്
നട�ിലാ�� ആേരാഗ�േ�മ പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ ��ികൾ�ായി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ഇനം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

കാൻസർ നിയ�ണ പ�തികൾ

175 �ീ സി എ�് ���
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാൻസർ േരാഗിക�െട എ�ം വർ�ി�വ�� പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാന�്
കാൻസർ നിയ�ണ പരിപാടി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ്
നട�ിവ��ത്;

(ബി) കാൻസർ �തിേരാധം സംബ�ി�് ശാ�ീയമായ അവേബാധം
നൽ��തിേല�ായി േ��് കാൻസർ കൺേ�ാൾ �ാ�ജി എ� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
ല��മി��ത്; വിശദാം�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) സമ� കാൻസർ നിയ�ണ ത��ൾ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�് �േത�കമായ
കാൻസർ െകയർ സ��് എ� േസാ�് െവയർ വികസി�ി�ി�േ�ാ; എെ��ാം
േസവന��ം ല����മാണ് ഇതി�െട �ാവർ�ികമാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?
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ഇ-െഹൽ�് പ�തി

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

(എ) ഇ-െഹൽ�് പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി വിവര േശഖരണം
�ർ�ിയായി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി �ർ� േതാതിൽ എ��തൽ നട�ിലാ�ാൻ കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ ഫ�് വിനിേയാഗം

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

(എ) േകാവിഡ് �തിേരാധ സാമ�ികൾ വാ��തിനായി നാഷണൽ െഹൽ�്
മിഷൻ, േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷന് 2020 ജ�വരി 1 �തൽ
എ� �ക നൽകിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �കയിൽ എ� േകാടി �പ േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ്
േകാർപേറഷൻ നാളി�വെര ഉപേയാഗെ���ി എ�ം എ� �ക�െട ബി�കൾ
നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷന് സമർ�ി� എ�ം വ�കതമാ�ാേമാ;

(സി) നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷന്
നൽകിയ �കയിൽ നി�ം പി.പി.ഇ. കി�് വാ��തിനായി എ� �ക
െചലവഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സാൻ ഫാർമ എ� ക�നിയിൽ നി�ം പി.പി.ഇ. കി�് വാ�ിയത് നാഷണൽ
െഹൽ�് മിഷൻ നൽകിയ ഫ�ിൽ നി�ം ആയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ിൽ സാൻ ഫാർമ ക�നിയിൽ നി�ം പി.പി.ഇ. കി�് വാ�വാൻ നാഷണൽ
െഹൽ�് മിഷൻ ഫ�ിൽ നി�ം എ� �ക ഉപേയാഗെ���ി എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െപരിേ�ാണിയിൽ ഡയാലിസിസ് പ�തി

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

(എ) �� േരാഗികൾ�് സഹായകരമാ�� െപരിേ�ാണിയിൽ ഡയാലിസിസ് പ�തി
വ�ാപകമായി ഉപേയാഗെ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ഏെത�ാം സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ െപരിേ�ാണിയൽ
ഡയാലിസിസ് പ�തി ആരംഭി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

��റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

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

(എ) ��റ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഇ-െഹൽ�്
പ�തി നട�ാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-െഹൽ�് പ�തികൾ�ായി ��റ നിേയാജകമ�ല�ിൽ അ�വദി�ി�ളള
�ക എ�യാെണ�ം, �ക അ�വദി�് കി��തി�ളള മാനദ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�ർ� ആേരാഗ�ം ഉറ�വ���തിനാ�� �േത�ക പ�തി

180 �ീ സജി െചറിയാൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിപ, േകാവിഡ് എ�ിവ ഉൾെ�െട�� ജ�ജന� േരാഗ�ൾ�് കാരണമാ��
അസാധാരണമായ സംഭവ��െട നിരീ�ണം, ഇതിേല�് നയി��
ഘടക�െള േനരെ� കെ��ൽ, ഇടെപടൽ എ�ിവ ല��ം വ�്
സം�ാന�് �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ർ� ആേരാഗ�ം ഉറ�വ���തി�ളള ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി
പരി�ിതി, മ�ഷ�ാേരാഗ�ം, �ഗാേരാഗ�ം എ�ിവ�െട ഏേകാപനം എെത�ാം
തര�ിൽ സാധ�മാ�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആർ�ം മിഷൻ-2 പ�തി

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

(എ) ആർ�ം മിഷൻ-2 പ�തി�െട ഭാഗമായി പൗര�ാ�െട അടി�ാന ആേരാഗ�
വിവര�ൾ േശഖരി�ക�ം ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ �ാരംഭ ഘ��ിൽ തെ�
ക�പിടി�ക�ം െച�� പ�തി േദവി�ളം മ�ല�ിെല ഏെതാെ�
�ാപന�ളിൽ നട�ിലാ�ിയി��്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന െപാ�ജന�ൾ�് ലഭി�� േസവന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി �വർ�ന�ൾ

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

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
നട�ിലാ�ി വ�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളാണ് ആർ�ം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി നവീകരി�ി��െത�ം അതിനായി എ� �കയാണ്
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െചലവായി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

ആർ�ം പ�തി

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

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി സം�ാന�് എ�
�ാഥമികാേരാഗ�േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയർ�ിയി��്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� ത�ികകൾ ��ി�ി��്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യിൽ പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം
�ാഥമികാേരാഗ� േക��െളയാണ് ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
ഉയർ�ിയി��ത്;

(ഡി) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആേരാഗ�േക��ൾ�ാണ് നാഷണൽ
ക�ാളി�ി അഷ�റൻസ് �ാൻേഡർഡ്സ് അംഗീകാരം ലഭി�ി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ഇ) കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി �വർ�േനാദ്ഘാടന ം നട�ിയ പ�ാ�ി താ��്
ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി
അറിയി�േമാ; േമൽ ���ി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

മല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി ���ികൾ

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

(എ) ആർ�ം പ�തി �കാരം മല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി വ��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ആർ�ം
പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ നട� വ��െത�് അറിയി�േമാ; ഇതിന്
അ�വദി�െ�� �ക�ം ���ിക�െട വിശദാംശ��ം അറിയി�ാേമാ?

െച�വാേ�രി സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ിൽ ആവശ�മായ ത�ിക
അ�വദി��തി�� നടപടി

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

(എ) സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക�മായി ഉയർ�ിയ െച�വാേ�രി സി.എ�്.സി.യിൽ
ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര അ�വദി�ാ�തിനാൽ േരാഗികൾ �യാസെ���
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സി.എ�്.സി.യിൽ ആവശ�മായ ത�ിക ��ി�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത ത�ിക ��ി���മായി ബ�െ��് നൽകിയ െ�ാേ�ാസ�കളിൽ
സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ആദിവാസി േമഖലയായ നരിേ�ാട്, വാഴമല, െവ�ളം, ��േയാട്, ക�വം
�ട�ിയ േകാളനികളിെല േരാഗിക�െട ഏക ആ�യമായ ��ത
സി.എ�്.സി.�് ഒ� വാഹനം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� േക���െട നവീകരണം

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

(എ) എ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളാണ് നാളി�വെര ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി
ഉയർ�ിയത് എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബേരാഗ� േക��ളായി ഉയർ��േതാെട എെ�ാെ� സൗകര���ം
സംവിധാന��മാണ് ��ത �ാപന�ിൽ ��തലായി ലഭി��െത�് 
വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ൾ

187 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�് എെ��ാം
േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

���യം ��ംബാേരാഗ�േക��ിൽ കിട�ി ചികി� ആരംഭി�ാൻ നടപടി

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

(എ) ��ാർ മ�ല�ിെല ���യം ��ംബാേരാഗ�േക��ിൽ കിട�ിചികി�
ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �റവ് ��ത ആേരാഗ�േക��ിെ� �വർ�നെ�
ബാധി��തിനാൽ ��തൽ ജീവന�ാെര നിയമി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ർ മ�ല�ിെല അ���ി ആ�പ�ിയിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം

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

(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ എം.എൽ.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ
നി�ം നീ�ിെവ� 4 േകാടി �പ വിനിേയാഗി�് അ�ർ മ�ല�ിെല അ���ി
ആ�പ�ിയിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി���മായി ബ�െ��്
നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ർ മ�ല�ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി��തിനായി
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െതരെ���െ�� ആ�പ�ികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ൾ�്  വകയി��ിയി�� ഫ�കൾ

190 �ീ 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 ആേരാഗ� േക��ൾ�് വകയി��ിയി��
ഫ�ക�െട വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മേ�ശ�രം മ�ല�ിൽ ആേരാഗ�
േമഖലയിൽ എെ�ാെ� �വർ�ന��ം പരിപാടിക�മാണ് വിഭാവനം
െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഇതിനായി എ� �ക വകയി��ിയി�െ��ം
ഏെതാെ� ആേരാഗ�േക��ൾ�ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�കെയ�ം
വിശദമാ�േമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല ഡി-അഡി�ൻ െസ�ർ

191 �ീ. �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 ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ ഡി-
അഡി�ൻ െസ�റിെ� �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ��ത
െസ�ർ ആരംഭി���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�ം എേ�ാൾ ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ�റിനായി എ� �ക അ�വദി�െവ�ം എെ�ാെ� േസവന�ളാണ്
��ത െസ�റിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ക എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േപവാർഡ് നിർ�ാണം

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

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ േ�ാമാെകയർ �വർ�നം അടിയ�രമായി
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല െക.എ�്.ആർ.ഡ��.എസ്. േപവാർഡിെ�
േശാചനീയാവ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത േപവാർഡിന് പകരമായി
�തിയ േപവാർഡ് നിർ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിന്
ആവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�െട വികസനം

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

(എ) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം വ�ി��്
മ�ല�ിെല ആ�ർേവദം, അേലാ�തി, േഹാമിേയാ എ�ീ വിവിധ
ആ�പ�ിക�െട വികസന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ആയതിേല�ായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്; ആ�പ�ി തിരി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത �വർ�ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�ർേവദം, അേലാ�തി, േഹാമിേയാ എ�ീ വിവിധ തര�ി��
ആ�പ�ിക�െട വികസന�മായി ബ�െ�� വിശദാംശ�ൾ തരംതിരി�്
നൽകാേമാ?

േകാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��തിന് നടപടി

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

(എ) േകാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എേ�ാൾ �വർ�നം ആരംഭി�ാൻ
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാടാന��ി പ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി/ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി�ാൻ
നടപടി

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

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല വാടാന��ി പ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി/
ഡിെ�ൻസറി നിലവിലിെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േഹാമിേയാ ആ�പ�ി�ായി വാടാന��ി പ�ായ�് അടി�ാന
സൗകര�ം ഒ��ിയി����ടി പരിഗണി�് ആ�പ�ി അ�വദി�ണെമ�്
ആവശ�െ��് വാടാന��ി പ�ായ�് അധി�തരിൽ നി�ം അേപ�
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാടാന��ിയിൽ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി അ�വദി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

�ലാമേ�ാൾ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിെല ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ നടപടി

196 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ലാമേ�ാൾ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിൽ ഫാർമസി�്, നഴ് സിംഗ് �ാഫ്
എ�ിവ�െട ഒഴിവ് നിലനിൽ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചിറിയിൻകീഴ് താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഒഴി�� ത�ികകളിെല നിയമനം

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

(എ) ചിറയിൻകീഴ് താ��് ആ�പ�ിയിൽ നിലവി�� �ിര ത�ികകൾ
എെതാെ�യാണ്; അതിൽ ഒഴി�� ത�ികകൾ ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�� ത�ികകളിൽ എ�േ��് നിയമനം നട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല �ഡ് ബാ�് നിർ�ാണം

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

(എ) ഒ��ാലം എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ നി�ം 23,51,332
(ഇ�പ�ി��് ല��ി അൻ പ�ിെയാ�ായിര�ി ���ി ���ിര�് )
�പ�് ഭരണാ�മതി ലഭി� ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല � ഡ് ബാ�്
നിർ�ാണം എ� ���ി ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഡ് ബാ�ി�� ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�� നടപടി �ർ�ിയാേയാ;
ഇെ��ിൽ എ�െകാ�്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ടം��് താ��് ആ�പ�ിയിൽ അ��ം ��ം വാർഡ്

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

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ിെല �ടം��് താ��് ആ�പ�ിയിൽ അ��ം ��ം
വാർഡ് ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

��ർ �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

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

(എ) ��ർ ജനറൽ ആ�പ�ി േകാം��ിെല �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം
ആ�പ�ി�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാകാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയത് �ർ�ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വർ�ല നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�െട വികസനം

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

(എ) വർ�ല നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�െട വികസന�ിനായി 2016
�തൽ ഇേ�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ അ��ം ��ം ആ�പ�ി

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

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ അ�വദി� അ��ം ��ം ആ�പ�ി എേ�ാൾ
�ർ�മാ�ം �വർ�നം ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ; ഈ
�ാപന�ിേല�് നിലവിൽ എ� ത�ികകൾ അ�വദി�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ?

നില�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല �േ�ാഗ ചികി�ാ വിഭാഗം
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203 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളാണ് നിലവി��െത�ം
അവെയ�ാം �ർ�സ�മായി �വർ�ി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിൽ ഏെത�ാം സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ �േ�ാഗ ചികി�ാ
വിഭാഗം �വർ�ി��െ��് അറിയി�ാേമാ; നില�ർ ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ
ഒ� �േ�ാഗ ചികി�ാ വിഭാഗം സ�മാ�വാൻ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�പ�ി നിലവാര�ി��� എ�ം കിട�കൾ നില�ർ ജി�ാ
ആ�പ�ിയിൽ ഏർെ���ിയി�േ�ാ; കിട�ക�െട എ�ം
വർ�ി�ി�ണെമ�ാവശ�െ��� അേപ�കൾ പരിഗണയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�പ�ിയിെല േഡാ�ർമാരട��� ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ പ�ിക തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിർ�ാണം നട�വ�� �തിയ െക�ിടം �ർ�ിയാ�ി, മതിയായ
ജീവന�ാ�െട ത�ിക ��ി�് എ�ാ വിഭാഗ��ം �ർ� സ�മാ�ാ��
നടപടി ത�രിതെ���േമാ; ആ�പാതികമായി �ാഫ് പാേ�ൺ
വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െപരി�ൽമ� ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ഓ�േറഷൻ തിേയ��ക�െട �വർ�നം

204 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപരി�ൽമ� ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ നിർ�ിെവ� ��ിക�െട ഐ.സി.�,
എമർജൻസി ഓ�േറഷൻ തിേയ�ർ എ�ിവ�െട �വർ�നം ഇ�വെര
�നരാരംഭി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിക�െട ഐ.സി.�, എമർജൻസി ഓ�േറഷൻ തിേയ�ർ എ�ിവ�െട
�വർ�നം �നരാരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി താ��് െഹഡ്ക�ാർേ��് ആ�പ�ിയിെല സൗകര��ൾ വർ�ി�ി��തിന്
നടപടി

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

(എ) ചാല�ടി താ��് െഹഡ് ക�ാർേ��് ആ�പ�ിയിൽ നിലവി�� കിട�ക�െട
എ�ം എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് വർ�ി�ി��തിന് സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ചാല�ടി താ��് െഹഡ്ക�ാർേ��് ആ�പ�ിയിെല നിലവി�� ഒഴി�കൾ
നിക��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദീകരി�േമാ;
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(ഡി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ അ�വദി� സർജറി കൺസൾ��് ത�ിക� പകരം
നിലവിൽ ഇ.എൻ.ടി കൺസൾ��് ആണ് ഉ�െത� വ�ത
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) സർജറി വിഭാഗ�ിൽ സീനിയർ കൺസൾ��് ഇ�ാ�� �ലം സർജറി
േക�ക�െട എ��ിൽ �റ��ായത് പരിഗണി�് ��ത ത�ിക
അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(എഫ് ) ചാല�ടി താ��് െഹഡ്ക�ാർേ��് ആ�പ�ിെയ ജനറൽ ആ�പ�ിയായി
ഉയർ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ി�റം താ��് ആ�പ�ി�െട സമ� നവീകരണം

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

(എ) േകാ��ൽ മ�ല�ിെല ��ി�റം താ��് ആ�പ�ി�െട സമ� നവീകരണ
നിർ�ാണ�ി�� െ�ാേ�ാസൽ ലഭ�മായി�േ�ാ; ��ത െ�ാേ�ാസൽ
നബാർഡിൽ ഉൾെ���ിയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ�� െ�ാേ�ാസൽ നിലവിൽ ഏത് ഓഫീസിെ�
പരിഗണനയിലാെണ�് അറിയി�േമാ; ഫയലിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഈരാ�േപ� സി.എ�്.സി.യിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

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

(എ) ഈരാ�േപ� സി.എ�്.സി.യിൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ െമ�െ����തിെ�
ഭാഗമായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സി.എ�്.സി.യിൽ വിദഗ്ധ ചികി�ാ സൗകര��ൾ
ഏർെ����തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല േപാലീസ് സർജൻ നിയമനം

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

(എ) െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ േപാലീസ് സർജെന നിയമി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് സർജെന നിയമി��തിന് ഏെത�ി�ം തട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

െവൺപകൽ ആ�പ�ിയിെല ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

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

(എ) െന�ാ�ിൻകര െവൺപകൽ ആ�പ�ിയിൽ 10 കിട�കൾ ഉ� ഐെസാേലഷൻ
വാർഡ് �ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് �ർ�ികരി�െത�്
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വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ർ�ികരി��തിന് എ� �കയാണ്
വിനിേയാഗി��െത�ം ���ി െച�� ഏജൻസി ഏെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ി ആരംഭി�തിൽ കാലതാമസം ഉ�ായതിെ� കാരണ�ം ഭരണാ�മതി
നൽകിയത് ഏ� വർഷ�ിൽ ആെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വട�േകാട് സാ�ഹ�ആേരാഗ� േക��ിെല ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം

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

(എ) ���നാട് മ�ല�ിെല വട�േകാട് സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ിൽ 1.75
േകാടി �പ െചലവിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ി��തിന് ഭരണാ�മതി
ലഭിെ��ി�ം നിർ�ാണ ���ികൾ ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഐെസാേലഷൻ വാർഡിെ� നിർ�ാണം സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത നിർ�ാണം �ർ�ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

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

(എ) ആല�ർ മ�ല�ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് ആരംഭി��തിന് �ഴൽമ�ം
സി.എ�്.സി. െയ െതരെ���തി� േശഷം, െസ�ർ മാ�ാൻ
തീ�മാനെമ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതി� പകരമായി ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം
ആേരാഗ� േക�െ� െതരെ���ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത് ൈവ��തിെ�
കാരണം അറിയി�ാേമാ?

��ാ�ര മ�ല�ിൽ �വർ�ി�� ലേബാറ�റി

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

(എ) ഭ���ര�ാ വ��ിെ� കീഴിൽ ��ാ�ര നിേയാജക മ�ല�ിൽ
�വർ�ി�� ലേബാറ�റിയിൽ ൈമേ�ാബേയാളജി െസ�നിൽ നിലവി��
�ാഫ് പാേ�ൺ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ�നിൽ നിലവിൽ ആവശ��ിന് ജീവന�ാർ ഇ�ാ�തിനാൽ
ൈമേ�ാബേയാളജി ലാബിെ� �വർ�നം കാര��മമായി നട��ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) �� ലാബിെ� �ഗമമായ �വർ�ന�ിനായി െട�ി�ൽ അസി��ിെന �ടി
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നിയമി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ�� �ര�

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

(എ) സം�ാന�് േഹാ��കളട�ം ഭ��വ��ൾ ൈകകാര�ം െച��
�ാപന�ൾ�് ഭ���ര�ാ ൈലസൻസ് നിർബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈലസൻസ് ഇ�ാെത �വർ�ി�� �ാപന��െട േമൽ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാൻഡഡ് കറി പൗഡ�കളിൽ മായം േചർ�് വി�ന

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

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�വ�� �ാൻഡഡ് കറി പൗഡ�കളിൽ മായം
േചർ�വിൽ��തായി പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏെത�ാം ക�നിക�െട ഉ���ളാണ് ഇ�ര�ിൽ
കെ��ിയെത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നിക�െട ഉ���ൾ വിതരണം െച��തിന് നിയ�ണം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇ� സംബ�ി�് വ��് �റെ��വി�
ഉ�രവ്/സർ�ലർ/നടപടി�മ�ൾ എ�ിവ�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം മായം കലർ� കറി പൗഡ�കൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ
െപാ�ജന��െട അറിവിേല�ായി �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ കറി പൗഡ�കളിൽ എ�ശതമാനം
മായം േചർ�ി��തായാണ് കെ��ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ലാബ്
റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ികളിെല േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ

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

(എ) സം�ാന�് പതിെന�് വയ�ിന് താെഴ�� ��ിക�െട േകാവിഡ്
വാ�ിേനഷ�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;
ഏെത�ാം �ായപരിധിയി�� ��ികൾ�ാണ് നിലവിൽ വാ�ിേനഷൻ
നൽകിയത്; ഓേരാ �ായപരിധിയി�ം ഉൾെ�� ��ികൾ�് നൽകി വ��
വാ�ി�കൾ ഏെത�ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ായപരിധിയി�ം ഉൾെ�� എ� ��ികൾ�് േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ
�ർ�ീകരി�ി��്; എ� ശതമാനം വാ�ിേനഷൻ �ർ�ീകരി�; സർ�ാർ
ആ�പ�ികളി�െട നൽകിയത് എ�; ഒ�ാം േഡാ�ം ര�ാം േഡാ�ം
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നൽകിയതിെ� കണ�് എ�ിവ�െട വിശദാംശ�ൾ ഇനം തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ികൾ� േവ�ി�� വാ�ിേനഷന് സർ�ാർ ആ�പ�ികളി�ം �ാഥമിക
ആേരാഗ� േക��ളി�ം മതിയായ െസ��കൾ ലഭ�മ�െയ�ം സ�കാര�
ആ�പ�ികളിൽ േപാ�ം വാ�ിേനഷന് മതിയായ സൗകര�മി�െയ��� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഒ�ാം േഡാസ് വാ�ിൻ എ��വർ�് ര�ാം േഡാസ്
ലഭി��ിെ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് േകാവിഡ് വാ�ിേനഷൻ നിർബ�മാ�ി ഉ�രവ്
നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��കൾ േക�ീകരി�് വാ�ിേനഷൻ നട��തിന് എെ��ി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�േക��ളിെല മ��് �ാമം

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

(എ) സം�ാന�് �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ൾ �തൽ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ
വെര മ��് �ാമം അ�ഭവെ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇതി��
കാരണ�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) അവശ� മ��ക�ം വില�ടിയ മ��ക�ം കാ�ണ� ഫാർമസികളിൽ േപാ�ം
ലഭ�മെ�� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) മ��കൾ വാ��തി�� െടൻഡർ നടപടികൾ യഥാസമയം
�ർ�ീകരി��തിൽ േകരള െമഡി�ൽ സർവീസ് േകാർ�േറഷെ� ഭാഗ�്
നി�ം വീ� വ�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ വിശദമായ അേന�ഷണം നട�േമാ;

(ഡി) പനി, വയറിള� േരാഗ�ൾ വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ ചികി�
േതടിെയ�� പാവെ�� േരാഗികൾ�് മ��കൾ ലഭ�മാ�ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ അ�വദി�വാൻ നടപടി

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

(എ) ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�െട �റവ് �ലം ��േരാഗികൾ��ാ�� �യാസ�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ിന്പരിഹാരമായി ��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ ഡയാലിസിസ്
�ണി�കൾ അ�വദി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പകർ�വ�ാധി �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

218 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. എ. രാജ
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�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേഗാള പകർ�വ�ാധിയായി �ഖ�ാപി�ി�� വാനര വ�രി സം�ാന�്
റിേ�ാർ�് െച� സാഹചര��ിൽ �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ ശ�ിെ���ാ�ം
േരാഗെ� േനരിടാ�ം കാര��മമായ പ�തികൾ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് പകർ�വ�ാധി നിർ�യ സൗകര��ൾ ഒ���തി�ം
ലേബാറ�റി സൗകര��ൾ ആ�നികീകരി��തി�ം വി�ലീകരി��തി�ം
സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പകർ�വ�ാധികൾ �തിേരാധി��തിന് ഫല�ദമായ സംവിധാനം
ഒ���തിെ� ഭാഗമായി നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ �ിരം
ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ നിർ�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) പകർ�വ�ാധി �തിേരാധ�ി�ം നിയ�ണ�ി��� വൺ െഹൽ�്
ഇനിേഷ��ീവിെന �റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികൾ ഈടാ�� അമിത ചികി�ാ നിര�്

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

(എ) സം�ാനെ� ചില സ�കാര� ആ�പ�ികൾ േരാഗികളിൽ നി�ം അമിത
നിര�് ഈടാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി� ഉൾെ�െട�� വിവിധ േസവന�ൾ�്
ഈടാ�� നിര�് നിയ�ി��തി�ം ഏകീകരി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല മ��് �ാമം

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

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ മ��് �ാമം ��മാെണ�
പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി� മാർഗ�ൾ
എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഒ� ആ�പ�ിയിെല ആവശ��ിന് ഇൻെഡ�് െകാ�� വാ�ിയ മ��് മ�്
ആ�പ�ികൾ�് ന�ാൻ നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ മ��് �ാമം ഉ�ാകാനിടയായ സാഹചര�ം
എ�ാെണ�ം ഇതിെ� കാരണ�ാർ ആരാെണ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;
അറിയി�േമാ;

(ഇ) സാധാരണ�ാർ ��തലായി ആ�യി�� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ മ��്
�ാമം മന:�ർ�ം ��ി�് സ�കാര� മ��് ക�നികെള�ം െമഡി�ൽ
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േ�ാ�കെള�ം സഹായി��തി�� �മം ആേണാ ഉ�ായിരി��ത് എ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ?

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ിൽ ഡയാലിസിസ് െസ��കൾ

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

(എ) സം�ാന�് �� േരാഗികൾ വർ�ി� വ�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��്
നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ിൽ ഡയാലിസിസ് െസ��കൾ
�ാപി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല ഏെതാെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിലാണ് ഡയാലിസിസ്
െസ��കൾ നിലവിൽ �വർ�ി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ നാളി�വെര ഡയാലിസിസ്
െച�വ�� േരാഗിക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ ഡയാലിസിസ് െച� വ�� േരാഗിക�െട വിവരം
ആേരാഗ� വ��് േശഖരി�ാ�േ�ാ; എ�ിൽ െകാ�ം ജി�യിൽ എ�
േരാഗികളാണ് ഡയാലിസിസിനായി സ�കാര� ആ�പ�ികെള
ആ�യി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഡയാലിസിസിന് ഈടാ�� ഫീസ്
എ�യാെണ�ം ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�ളള േരാഗികൾ�ാണ് സൗജന�മായി
ഡയാലിസിസ് നൽ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െഡ�ി�നി �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

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

(എ) സം�ാന�് െഡ�ി�നി പടർ�പിടി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ െഡ�ി�നി പടരാതിരി�ാൻ എെ��ാം �തിേരാധ നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�റിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം �തിേരാധ നടപടികൾ നട�ിൽ വ���േ�ാ എ�് ഉറ�വ��ാൻ
സർ�ാർ സംവിധാന�ൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ജീവിതെെശലി േരാഗനിർ�യ�ം നിയ�ണ�ം

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

(എ) ജീവിതെെശലീേരാഗ�ൾ േവഗ�ിൽ കെ���തി�ം
പരിഹരി��തി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

മ�ി േപാ�് േരാഗബാധ

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

(എ) സം�ാന�് ഇ�വെര എ� മ�ി േപാ�് േക�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി��്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ി േപാ�് വ�ാപനം തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒരി�ൽ മ�ി േപാ�് േരാഗബാധ ഉ�ായ ആ�കൾ�് പി�ീട് േരാഗബാധ
ഉ�ാ�വാൻ സാധ�ത�േ�ാ; േരാഗബാധയി�െട ലഭി�� �തിേരാധേശഷി
വീ�ം േരാഗബാധ ഉ�ാ��ത് �ർ�മായി തട��തിന് പര�ാ�മാേണാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) മ�ി േപാ�ിന് വാ�ിൻ കെ��ിയി�േ�ാ; മ�ി േപാ�് �തിേരാധ�ിന്
ഏെതാെ� വാ�ി�കൾ ഉപേയാഗി�ാെമ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;
സാർ��ിക ��ിെവയ്പ് ആവശ�മാേണാ; വാ�ിേനഷൻ േ�ാേ�ാേകാൾ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗബാധിതർ�് ചികി� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

225 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹീേമാഫീലിയ േരാഗബാധിതരായ പതിെന�് വയ�ിന്
താെഴ�� ��ികൾ�ം �തിർ�വർ�ം ചികി� ലഭ�മാ��തിനായി
�േത�കമായ സംവിധാന�ൾ ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക�െട എ�ം സംബ�ി�് ജി�ാടി�ാന�ിൽ പ�ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത�സരി�് ഓേരാ േരാഗിക�െട�ം അവ�
കണ�ിെല��് റീേ�െ��് െതറാ�ി ലഭ�മാ��തിന്
സംവിധാനെമാ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗ�ിന് മ��കൾ ലഭ�മാ��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദാമാ�േമാ?

ആ�പ�ികൾ�ായി മാ�ർ �ാൻ

226 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ വിവിധ വിഭാഗ�ൾ
�മീകരി�ിരി��ത് േരാഗികൾ�് സൗകര��ദമായ രീതിയി�ളള ഒ� മാ�ർ
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�ാനിെ� അടി�ാന�ില� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േരാഗികൾ�് സൗകര��ദ�ം െമ�െ�� േസവനം േവഗ�ിൽ ലഭി�� വിധ�ം
സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല വിവിധ വിഭാഗ�ൾ ഒ� മാ�ർ �ാനിെ�
അടി�ാന�ിൽ �മീകരി�് േരാഗീ സൗ�ദം ആ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�പ�ികളിൽ നട�വ�� മാ�ർ�ാൻ ���ികൾ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത മാ�ർ �ാനിെ� ഭാഗമായി ആ�പ�ിക�െട േഗ�് �തൽ േരാഗീ സൗ�ദം
ആ�വാ�ം േപ�ർ രഹിത േസവന�ൾ നൽ�വാ�ം �ചിത�ം, മാലിന�
നിർ�ാർ�നം എ�ിവ ഉറ�ുവ��വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�പ�ികളിെല മ��് �ാമം

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ആ�പ�ികളിൽ േരാഗികൾ�് മ��്
ലഭി��ി�ാെയ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ മ��് �ാമം
പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േരാഗികൾ�് അത�ാവശ�ഘ��ിൽ നിർേ�ശി�� എ�ാ മ��ക�ം സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ ലഭ�മാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പകർ�വ�ാധി �തിേരാധം

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

(എ) സം�ാന�് വ�രി, േകാളറ, എേബാള എ�ീ േരാഗ�ൾ പട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� �തിേരാധ
നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാലാ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഇ�രം േരാഗ�ൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ിക�െട �വർ�നം

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

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ േവ�� ജീവന�ാരി�ാ���ലം
െപാ�ജന�ൾ�് ��ി��് േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം
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ഉ�ായിരി�� മ��് �ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഒ.പി. ടി��് എ���തിന് സ�ീകരി� �തിയ
സംവിധാന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െമഡി�ൽ േകാേള�കെള റഫറൽ ആ�പ�ികളാ�ി മാ�ിയതിനാൽ അവശ�
ഘ��ളിൽ െപാ�ജന�ൾ�് െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല േസവനം
ലഭി��തി�ളള ��ി��് പരിഹരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജ് വികസനം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ 2011-2016, 2016-2022 കാലയളവിൽ
പി.എസ്.സി. വഴി�ളള ന�മാ�െട എ� �തിയ ത�ികകൾ ��ി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അവിെട അേത കാലയളവിൽ ആ�പ�ി വികസന സമിതി, നാഷണൽ െഹൽ�്
മിഷൻ എ�ിവ വഴി താൽ�ാലിക ന�മാ�െട എ� �തിയ ത�ികകൾ
��ി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�്, �ി.സി.സി (കാൻസർ വിഭാഗം) േ�ാ�് എ�ിവ
നിലവിൽ വ�േശഷം അവിേട�് ന�മാ�െട�ം മ�് ജീവന�ാ�െട�ം
ത�ികകൾ ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത് സംബ�ി� ശിപാർശ
സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ത�ികകൾ ��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ിൾ കള�ൻ െസ�റിെ��ം റിസൾ�് കൗ�റിെ��ം സ�ീകരണം

231 �ീ 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 ലേബാറ�റി പരിേശാധനക�െട റിസൾ�്
ലഭി��തിന് വലിയ കാലതാമസം വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ിൾ കള�ൻ െസ��ം റിസൾ�് കൗ��ം എ� വീതമാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ�ിൾ കള�ൻ കൗ��കളിൽ നി�് റിസൾ�് ലഭി��തിനായി ബാർേകാഡ്
സംവിധാനം നൽ��തി� പകരം ക�.ആർ. േകാഡ് സംവിധാന�ിേല�്
മാ�ിയാൽ നിലവിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�ം അതാതിട�ളിൽ തെ�
റിസൾ�് ലഭ�മാ�ാ�ം കഴി�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ഓഡിേയാളജി�് ത�ികകൾ

232 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഓഡിേയാളജി�് ആൻഡ് �ീ�്
പാേ�ാളജി�ിെ� എ� �ിര ത�ികകളാണ് നിലവി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ി, മേ�രി, േകാ�ി െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഓഡിേയാളജി�ിെ� എ�
�ിര ത�ികകളാണ് ഉ�െത�ം ഇവയിൽ എ� നിയമനം നട�ിയി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ അസി��് ഇൻ ഓഡിേയാളജി എ� ത�ിക �ടാെത
ഓഡിേയാളജി�ിെ� മ�് �ിര ത�ികകൾ ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജ് വികസനം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ആവശ��ിന് േഡാ�ർമാർ ഇ�ാ�
വിഭാഗ�ൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ���ി �ർ�ിയായ െക�ിട�ിൽ ഏെതാെ� വിഭാഗ�ൾ
�വർ�ി�ി�ാനാണ് നി�യി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ പരിമിതമായ സൗകര��േളാെട �വർ�ി�� ഓ�േറഷൻ
തിേയ��കൾ �തിയ െക�ിട�ിേല�് മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ��ത
നടപടികൾ എത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ ലേബാറ�റിക�ം ഒ� േകാം��ിൽ �വർ�ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ�� മ��ക�െട ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�് നിർ�ാണം

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

(എ) ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ നിർ�ി�� ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിന്
അ�വദി� �ക എ�െയ�ം ഏർെ���� സൗകര��ൾ എെ�ാെ�െയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; �ർ�ിയാ�ാൻ
അവേശഷി�� ���ികൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിേല�് ആവശ�മായ ഉപകരണ�ൾ, �ാഫ് എ�ിവ
ലഭ�മായി�േ�ാ; ��തായി ലഭ�മാ�ിയ ഉപകരണ�ൾ എെ�ാെ�െയ�ം
��തായി അ�വദി�െ�� ത�ികകൾ ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിെ� �വർ�നം ആരംഭി��തിെല
കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?
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മൾ�ി േ�ാർ ൈ�വാ�് സംവിധാനം

235 �ീ 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 ഉദ്ഘാടനം െച� ഒ.പി. - ഐ.പി.
േ�ാ�കെള ത�ിൽ ബ�ി�ി�� മൾ�ി േ�ാർ ൈ�വാ�് സംവിധാനം
അട�കിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് �റ�
െകാ��ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ�ിന് െചലവായ �ക എ�െയ�ം നിർ�ാണ കരാർ
നൽകിയി��ത് ആർ�ാെണ�ം ഏത് ഫ�് ഉപേയാഗി�ാണ് നിർ�ി�െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജന�ൾ�് �േയാജന�ദമാ�� ��ത സംവിധാനം എ�് �റ�
െകാ��ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ർ മാനസികാേരാഗ� ആ�പ�ി ജീവന�ാരനായ �ീ േജാസഫ് സ�ി�െട അവധി
അേപ�

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

(എ) ��ർ മാനസികാേരാഗ� ആ�പ�ിയിെല ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�ായ �ീ.
േജാസഫ് സ�ി 27/01/2022 ൽ ആേരാഗ�വ��് ഡയ�ർ�് സമർ�ി�
�ന�േവതന അവധി സംബ�ി� അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി
എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ. േജാസഫ് സ�ി�െട അവധി അേപ� തീർ�ാ��തി�ളള ഭരണപര�ം
സാേ�തിക�മായ തട��ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�ക�െട എ� ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ; ആയത്പി.എ�്.സി�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ത�ികയിേല�് എംേ�ാെ��് എ�്േച�്  വഴി നിയമനം നട��തി��
നടപടി�മ�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാരാെമഡി�ൽ ജീവന�ാ�െട െ�ഷ�ൽ �ൾ

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

(എ) പാരാെമഡി�ൽ ജീവന�ാ�െട േയാഗ�ത, നിയമനം, �േമാഷൻ എ�ിവ
സംബ�ി� െ�ഷ�ൽ �ൾ നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ അവ �പീകരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വടകര ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ�ൺ
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238 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ� ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ േഡാ�ർമാർ, െട�ി�ൽ �ാ�കൾ, മ� ത�ികകൾ
എ�ി�െന വിവിധ ത�ികകളിലായി എ� ജീവന�ാർ ഉ�ാകണം
എ�ാണ് നി�ർഷി�ി��ത്;

(ബി) ഒ� ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ ഏെതാെ� േരാഗ��െട ചികി�കളാണ്
ലഭ�മാ�ക; ��ത േരാഗ��െട ചികി��ായി ആ�പ�ിയിൽ
ഉ�ായിരി�ണെമ�് സർ�ാർ നി�ർഷി�ി�� ഉപകരണ��െട പ�ിക
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വടകര ജി�ാ ആ�പ�ിെയ താ��് ആ�പ�ിയിൽ നി�ം ജി�ാ
ആ�പ�ിയായി ഉയർ�ിയേ�ാൾ ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ�ണിൽ മാ�ം
വ��ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളിലായി എ� വീതം ത�ികകളാണ് ഇ�കാരം
അധികമായി ഇവിെട ഉ�ായത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ജി�ാ ആ�പ�ി എ� നിലയിൽ ഉ�ായിരിേ���ം എ�ാൽ നിലവിൽ
വടകര ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ ഇ�ാ��മായ ചികി�ാ വിഭാഗ�ൾ
ഏെതാെ�യാണ്;

(എഫ് ) വടകര ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ നിലവിൽ ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളിൽ എ�വീതം
ജീവന�ാ�െട ത�ികകളാണ് ഒഴി�കിട��ത്;

(ജി) ��ത ത�ികകളിൽ നിയമനം നട�ാ�തി��
കാരണ�െളെ�ാെ�യാണ്; ��ത ത�ികകളിൽ ഉടൻ തെ� നിയമനം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിൽ നിലവി�� ത�ികകൾ

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

(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ നിലവിൽ എ� ത�ികകൾ ഉെ��ം അവ
ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ആേരാഗ� വ��ിൽ
��തായി ത�ികകൾ ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട സി.എ�്.സിയിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

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

(എ) കാ�ാ�ട സി.എ�്.സി യിെല നിലവിെല �ാഫ് പാേ�ൺ സംബ�ി�
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിൽ ആവശ�മായ െമഡി�ൽ, പാരാെമ   ഡി�ൽ �ാ�കെള
നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�ി��
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നടപടി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിൽ നിലവിൽ ആവശ�മായ െമഡി�ൽ, പാരാെമഡി�ൽ
ജീവന�ാ�െട ത�ിക തിരി�� എ�ം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��പറ�് താ��് ആ�പ�ിയിൽ അസി��് സർജൻ ത�ിക ��ി��തിന്
നടപടി

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

(എ) ��പറ�് താ��് ആ�പ�ിയിൽ ജനറൽ ഒ.പി. പരിേശാധന�് അസി��്
സർജൻ ത�ിക ഇ�ാ�തിനാൽ ജനറൽ വിഭാഗം േരാഗികെള�ം എൻ.സി.ഡി.
േരാഗികെള�ം അത�ാഹിത വിഭാഗ�ിൽ ഡ��ിയി�� േഡാ�ർമാർ�്
പരിേശാധിേ��ിവ����ലം േരാഗിക�ം േഡാ�ർമാ�ം ��ി��� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��പറ�് താ��് ആ�പ�ിയിൽ അസി��് സർജൻ ത�ിക ��ി��
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ിക ��ി���മായി ബ�െ��് നൽകിയ െ�ാേ�ാസ�കളിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

അസി��് ഡയറ�ർ (ൈഫേലറിയ) നിയമനം

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

(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ അസി��് ഡയറ�ർ (ൈഫേലറിയ) എ� ത�ിക
എ��തൽ ഒഴി� കിട�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴിവ് നിക��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം ��ത ഒഴിവ് സീനിയർ േ�ഡ് മേലറിയ
ഓഫീസർ/സീനിയർ ബേയാളജി�് എ�ീ വിഭാഗ�ളിൽ ഏത് വിഭാഗ�ിൽ
നി�ാണ് നികേ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സീനിയർ േ�ഡ് മേലറിയ ഓഫീസർമാ�െട�ം സീനിയർ
ബേയാളജി�മാ�െട�ം ഏകീ�ത സീനിേയാറി�ി ലി�് �സി�ീകരി�വാ��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷൻ

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

(എ) െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷൻ പർെ�യ് സ് ഓർഡർ പി.ആർ.ഓ.ആർ
1141 െ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത പർെ�യ് സ് ഓർഡർ സംബ�ി� േനാ�് ഫയൽ പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓർഡറിന് സർ�ാരിൽ നി�ം എ�് േപാ�് ഫാേ�ാ അംഗീകാരം
േനടിെയ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ അംഗീകാര�ിെ� േനാ�് ഫയലിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷൻ വാ�ിയ പി.പി.ഇ. കി�കൾ

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

(എ) 29.03.2020 �തൽ ര� മാസ�ി��ിൽ േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ്
േകാർപേറഷൻ എ� പി.പി.ഇ. കി�കൾ വാ�ിയി��്;

(ബി) ��ത പി.പി.ഇ. കി�കൾ ഏെതാെ� �ാപന�ളിൽ നി�ം ഏെതാെ�
തീയതികളിൽ എ� �പ നിര�ിലാണ് വാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിെവനം ചികി�

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

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ഏെതാെ� ആേരാഗ� �ാപന�ളിലാണ് പാ�് കടിേയ�ാൽ
നൽ�� ആ�ിെവനം ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മായി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിെവനം മതിയായ അളവിൽ പല ആ�പ�ികളി�ം ഇ�ാ��ം െവ�ിേല�ർ
സൗകര��ിെ� അഭാവ�ം �ലം യഥാസമയം ചികി� ലഭി�ാ� സാഹചര�ം
നിലനിൽ��േ�ാ;

(സി) ജി�ാ ആ�പ�ിയി�ം എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ആ�ിെവനം ചികി�
ഉറ�് വ���തി�ം ഇതിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ
ഏർെ����തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷൻ പർേ��കൾ

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

(എ) ആൻ�ിയ േ�േഡ�് എ� ക�നിയിൽ നി�ം എെ�ാെ� സാമ�ികളാണ്
േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷൻ വാ�ിയി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാ�ിയ സാമ�ി, വാ�ിയ തീയതി, നിര�് എ�ീ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിന് നൽകിയ കരാ�കളിൽ െടൻഡർ നടപടികൾ
പാലി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ിെ� �ൻപരിചയ�ം വിശ�ാസ�ത�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷനിൽ േജാലി െച�� വ��ി�െട ഉടമ�തയി��
�ാപനമാെണ�ത് ഈ ക�നി�് കരാർ നൽ��തിന്
സഹായകരമായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷൻ

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

(എ) മഹിളാ അ�ാരൽസ്  എ� �ാപന�ിൽ നി�ം 22.03.2020-ന് പി.പി.ഇ.
കി�കൾ വാ�ാൻ േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം റ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാണ് ഈ തീ�മാനം
റ�ാ�ിയത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തീ�മാനം റ�ാ�ിയ േശഷ�ം ഈ പർെ�യ് സ് ഓർഡറിന് സർ�ാരിൽ
നി�ം എ�് േപാ�് ഫാേ�ാ അംഗീകാരം േനടിെയ��ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ അതി�ളള കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിക് െഹൽ�് േകഡർ പ�തി

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

(എ) പ�ി�് െഹൽ�് േകഡർ പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആേരാഗ�േമഖല�് ഉ�ാ�� മാ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�് വി�ലീകരണം

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

(എ) പാറ�ാല താ��് െഹഡ്ക�ാർേ��് ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�്
വി�ലീകരണ�ിന് �ക അ�വദി�െവ�ി�ം നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ
ആരംഭി�ാൻ കഴി�ി�ി� എ� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് തട���േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ��ം േവഗം ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വ� താ��് ആ�പ�ിയിെല മി�ൽ സ�ർശനം

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

(എ) തി�വ� താ��് ആ�പ�ിയിൽ ആേരാഗ�വ��് മ�ി മി�ൽ സ�ർശനം
നട�ിയ അവസര�ിൽ ആ�പ�ി ���ിെന പരസ�മായി ശാസി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ിന് എതിരായി കെ��ിയ �ത�വിേലാപ�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;
ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� ശി�ാ നടപടികൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സ�ർശനെ� �ടർ�് ���ിെന �ലം മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?
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േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷൻ പി.പി.ഇ. കി�് വാ�ിയത്

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

(എ) M/S െഹൽപ് ൈലഫ് കൺസൾ��്സ് ആ�് െറയിൻേബാ �ഗ്സ് ആ�്
െകമി�ൽസ് എ� �ാപന�ിൽ നി�ം േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ്
േകാർപേറഷൻ പി.പി.ഇ. കി�കൾ ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ�
തീയതികളിലായി എ� �പ നിര�ിലാണ് ഈ �ാപന�ിൽ നി�ം പി.പി.ഇ.
കി�കൾ ലഭ�മാ�ിയി��ത്;

(ബി) ��ത പർെ�യ് സ് ഓർഡറിന് സർ�ാരിൽ നി�ം എ�് േപാ�് ഫാേ�ാ
അംഗീകാരം േനടിെയ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത അംഗീകാര�ിെ� േനാ�്
ഫയലിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിൽ നി�ം േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷൻ
പി.പി.ഇ. കി�കൾ ലഭ�മാ�ിയ� സംബ�ി� േനാ�് ഫയലിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷൻ

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

(എ) െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷൻ PROR00000010449 പർെ�യ് സ് ഓർഡർ
സംബ�ി� േനാ�് ഫയലിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പർെ�യ് സ് ഓർഡറിന് സർ�ാരിൽ നി�ം എ�് േപാ�് ഫാേ�ാ
അംഗീകാരം േനടിെയ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� േനാ�് ഫയലിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.പി.ഇ. കി�് വാ�ിയതി�� അഴിമതി ആേരാപണം

253 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 30.03.2020 -ന് സാൻ ഫാർമ എ� ക�നിയിൽ നി�ം അ�തിനായിരം പി. പി.
ഇ. കി�് വാ�ാ�� തീ�മാനം എ��േശഷം പതിന�ായിരം കി�് മാ�ം
വാ�ിയാൽ മതി എ�് െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർപേറഷൻ ഫിനാൻസ്
മാേനജർ േനാ�് ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� തീയതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നിയിൽ നി�ം പതിന�ായിരം പി. പി. ഇ. കി�് വാ�ാ��
തീ�മാനം െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർപേറഷൻ ൈകെ�ാ� േശഷം
അ�തിനായിരം പി. പി. ഇ. കി�് വാ�ിയതി�� 7.75 േകാടി �പ�� എ�്
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േപാ�് ഫാേ�ാ അംഗീകാര�ിന് സർ�ാരിൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േശഷി�� �ക എ�് ആവശ��ൾ�ാണ് വിനിേയാഗി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ക�െട വിനിേയാഗ�ിനായി സർ�ാരിെ� അ�മതി േനടിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ആേരാഗ��ാപന�ളിൽ ഭി�േശഷി�ാർ�് ക� ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ��ാപന�ളിൽ ഭി�േശഷി�ാർ�് ക�
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� അറിയി�് േബാർഡ് �ാപി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ പരിേശാധന നട��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ആേരാഗ� �ാപന�ളി�ം ��ത േബാർ�കൾ �ാപി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ അതി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഇ േകാളി ബാ�ീരിയ

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

(എ) ജനസാ�ത �ടിയ �േദശ�ളിെല കിണ�കളിൽ ഇ-േകാളി ബാ�ീരിയ�െട
സാ�ി��ം പരിേശാധി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ ആണ്
സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കിണ�കളിൽ ഇ-േകാളി ബാ�ീരിയ സാ�ി��ം കെ��� പ�ം എെ�ാെ�
നടപടികൾ ആണ് സ�ീകരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

പി. പി. ഇ. കി�്

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

(എ) സാൻ ഫാർമ എ� �ാപന�ിൽ നി�ം അ�തിനായിരം പി. പി. ഇ. കി�കൾ
വാ�ാൻ തീ�മാനി�തി�േശഷം പതിന�ായിരം പി. പി. ഇ. കി�കൾ മാ�ം
വാ�ാ�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�� സംബ�ി� േരഖക�െട പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിൽ നി�ം പതിന�ായിരം പി. പി. ഇ. കി�കൾ വാ�ാ��
തീ�മാനം െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷൻ ൈകെ�ാ�തി�േശഷം
അ�തിനായിരം പി. പി. ഇ. കി�് വാ�ിയതി�� 7.75 േകാടി �പ�� എ�്
േപാ�് ഫാേ�ാ അംഗീകാര�ിന് സർ�ാരിൽ സമർ�ി�തിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േശഷി�� �ക�െട വിനിേയാഗ�ിനായി സർ�ാരിെ� അ�മതി
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േനടിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി� േരഖകൾ ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത അ�മതി സംബ�ി� സർ�ാർ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അവയവമാ�ം

257 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവമാ��മായി ബ�െ�� �വർ�ന�ളിൽ സർ�ാർ
നട�� ഇടെപട�കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അവയവമാ��മായി ബ�െ�� �മേ��കൾ തട��തി�ം അവയവ ക�വടം
നിയ�ി��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അവയവമാ��ിനായി സർ�ാർ തല�ിൽ �േത�ക സംവിധാനം െകാ�വരാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സംവിധാന�മായി ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
അവ എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

തി�വ� താ��് ആ�പ�ിയിെല മി�ൽ സ�ർശനം

258 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ� താ��് ആ�പ�ിയിൽ ആേരാഗ�വ��് മ�ി മി�ൽ സ�ർശനം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത സ�ർശനം എ�ായി��; തദവസര�ിൽ
ആ�പ�ി�െട �വർ�ന�ിൽ കെ��ിയ �ത�വിേലാപ��ം
േപാരാ�ക�ം എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അവസര�ിൽ ആ�പ�ിയിൽ നി�ം അത�ാവശ� മ��കൾ േപാ�ം
ലഭി��ി� എ�് േരാഗികൾ േനരി�് പരാതി ഉ�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏെതാെ� മ��കൾ ലഭി��ി� എ�ാണ് പരാതി ഉ�യി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;
മ��് ലഭ�മ�ാ� അവ� ഉ�ാ��തിൽ ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി�് വീ�
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇവർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മി�ൽ സ�ർശനം നട�ിയ ദിവസം ��ത ആ�പ�ി ഫാർമസിയിൽ
ഏെതാെ� അവശ� മ��കളാണ് ഇ�ാതി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; അേ�
ദിവസം ആ�പ�ി ഫാർമസിയിെല മ��ക�െട േ�ാ�് വിവരം സംബ�ി�
വിശദാംശം നൽകാേമാ?
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അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ആേരാഗ��ാപന�ൾ

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

(എ) അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ിൽ �വർ�ി�വ�� അേലാ�തി,
ആ�ർേവദ,േഹാമിേയാ ആ�പ�ിക�െട േപ� വിവര�ം അവ �വർ�ി�വ��
�ല��ം, ജീവന�ാ�െട ത�ിക തിരി� വിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ായ�കളിൽ ഓേരാ വാർഡി�ം
നിേയാഗി�ി�� ഫീൽഡ്തല ആേരാഗ��വർ�ക�െട ത�ിക തിരി��
എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആേരാഗ� �ാപന�ളിൽ ഐ.പി. സൗകര�ം ലഭ�മായി��
ആ�പ�ിക�െട വിവര�ം അ�വദി�ി�ളള കിട�ക�െട എ��ം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

താമരേ�രി താ��് ആ�പ�ിയിെല ആം�ലൻസ്

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

(എ) താമരേ�രി താ��് ആ�പ�ിയിെല KL-01-BE-7115 ന�ർ ആം�ലൻസിെ�
ഫി�്നസ് ���ാൻ ആവശ�മായ അ����ണികൾ�� എ�ിേമ�്
അംഗീകരി��തിന് േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ ബ�െ��
േരഖകൾ ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�ർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ എ�ാണ് ��ത ഫയൽ ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ
ലഭ�മായെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഫയലിേ�ൽ ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�ർ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 03.06.2022 തീയതി േരഖെ���ിയ േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസ�െട
ക�ിൽ കാലവിളംബം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ിേമ�് അംഗീകരി�് ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�ർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാവിഡ് ബാധി� മരണെ���വ�െട ��ംബ�ി�ളള ധനസഹായം

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

(എ) ദാരി��േരഖ�് താെഴ�� ��ംബാംഗം േകാവിഡ് ബാധി� മരണെ��ാൽ ആ
��ംബ�ിന് 3 വർഷം �തിമാസം 5000 �പ നൽ�െമ�് സം�ാന സർ�ാർ
വാ�ാനം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എേ�ാഴാണ് വാ�ാനം നൽകിയെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) അേപ� സമർ�ിേ�� രീതി എ�ാെണ�ം അേപ� സമർ�ി�് എ�
ദിവസ�ി��ിലാണ് പണം നൽ�കെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�വെര എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��ം ഇതിൽ എ� എ�മാണ്
അംഗീകരി�െത�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ� അേപ�കൾ�് സഹായം അ�വദി� എ�് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;
അേപ�കൾ നിരസി�ി�െ��ിൽ എ�െയ�മാണ് നിരസി�െത�ം
അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ നൽ�� �ക�െട വിനിേയാഗം

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

(എ) േകാവിഡ് �തിേരാധ സാമ�ികൾ വാ��തിനായി നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ
േകരള െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷന് നൽ�� �ക
വിനിേയാഗി��തിന് സം�ാന സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം
ആവശ�മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഇ�കാരം നാളി�വെര എ� �ക
നൽകിെയ�ം എ� �ക�് സർ�ാർ അംഗീകാരം നൽകിെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

ലേബാറ�റി െട�ീഷ��ാ�െട ആശ�കൾ പരിഹരി�ൽ

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

(എ) �ിനി�ൽ എ�ാ�ിെ��് നിയമം നട�ിലാ�േ�ാൾ നിലവി�� ലേബാറ�റി
െട�ീഷ��ാ�െട ആശ�കൾ പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ലാേബാറ�റിക�െട �ല വി�ീർ�ം വർ�ി�ി�ൽ

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

(എ) �ിനി�ൽ ലേബാറ�റികളിെല �ല വി�ീർ�ം വർ�ി�ി�ക വഴി നിലവി��
�ാപന�ൾ�് എെ��ി�ം �യാസ�ൾ േനരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ �യാസ�ൾ എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �യാസ�ൾ പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം േ�ാ�് പി.എ�്.സി. െയ അപ്േ�ഡ് െച�ാ�� നടപടികൾ

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

(എ) മല�റം �േ�ാ�ർ േ�ാ�് പി.എ�്.സി.െയ ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ
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ആ�ി ഉയർ�ണെമ� േ�ാ�് പ�ായ�ിെ��ം എം.എൽ.എ.�െട�ം
ആവശ�ം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ; ��ത പി.എ�്.സി.െയ അപ്േ�ഡ് െച�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് 6358826/2022/M(H),W&CD ന�ർ ഫയലിൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) 01.08.2021-െല സ.ഉ (സാധാ )നം. 1633/2020/ആ.�.വ. ഉ�രവ് �കാരം മല�റം
�േ�ാ�ർ പി.എ�്.സി.െയ േ�ാ�് തല ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി
ഉയർ��തിന് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി� േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ഉ�രവിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; ആയതിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദീകരി�ാേമാ?

േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറികൾ അ�വദി��തിന് നടപടി

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

(എ) 2017-18 ബഡ്ജ�ിൽ �തിയ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി അ�വദി��തിന് 2210-02-
102-73 എ� ശീർഷക�ിൽ �ക വകയി��ക�ം 12.05.2017-ന് വർ�ിങ് ��്
േയാഗം േചർ�് അംഗീകാരം നൽ�ക�ം െച� �കാരം ��ത് പ�ായ�കളിൽ
�തിയ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി അ�വദി�് ആ�ഷ് ബി വ��് ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് 27.07.2017-ൽ റ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ഉ�രവിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; റ�് െച�ാ�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവിൽ ഉൾെ�� ഏെത�ി�ം പ�ായ�ിൽ പി�ീട് സർ�ാർ-
എൻ.ആർ.എ�്.എം. േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറികൾ അ�വദി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) റ�് െച� ഉ�രവിൽ ഉൾെ�� മല�റം ജി�യിെല ��വ�ർ േഹാമിേയാ
ഡിസ് െപൻസറി അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാമിേയാ�തി േഡാ�ർമാ�െട കരാർ നിയമനം

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

(എ) േഹാമിേയാ�തി വ��ിൽ നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ വഴി�� േഡാ�ർമാ�െട
കരാർ നിയമനം എ� വർഷേ��ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ വഴി�� േഡാ�ർമാ�െട നിയമനം, നിലവി��
പിഎസ് സി റാ�് ലി�ിൽ നി�ം താൽ�ാലികാടി�ാന�ിൽ നട�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ വഴി കരാറടി�ാന�ിൽ നിയമിതരായ
േഡാ�ർമാ�െട വിരമി�ൽ �ായം 60 വയസ് എ�ത്  സംബ�ി� ഉ�രവ്
നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ വഴി�� േഡാ�ർമാ�െട കരാർ നിയമന�ിൽ
സംവരണതത�ം പാലി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േ��് േ�ാ�ാം മാേനജർ (േഹാമിേയാ�തി) ത�ികയിെല നിയമനം കരാർ
�േഖനയാേണാ അന�� േസവന വ�വ� �േഖനയാേണാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ഷ് വ��ിെല െമഡി�ൽ ഓഫീസർ നിയമനം

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

(എ) ആ�ഷ് വ��ിൽ നിലവി�� െമഡി�ൽ ഓഫീസർ പി .എസ് .സി. റാ�്
പ�ികയിൽ നി�് എ� േപെര നിയമിയി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ എ� ഒഴി�കൾ ഉ�്; റാ�് ലി�് കാലാവധി��ിൽ എ� ഒഴി�കൾ
�തീ�ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

മേ�ശ�രം താ��ിൽ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി

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

(എ) മേ�ശ�രം താ��ിൽ കിട�ിചികി�ാ സൗകര�േ�ാെട�� ആ�ർേവദ
ആ�പ�ി �ട��ത് പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ; വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എം എൽ എ ഫ�ിൽ നി�ം അടി�ാന ഭൗതിക സൗകര��ൾ
ഒ��കയാെണ�ിൽ മേ�ശ�ര�് ആ�ർേവദ ആ�പ�ി �ട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ർേവദ േകാേളജ് വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�

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

(എ) തി�വന��രം ഗവൺെമ�് ആ�ർേവദ േകാേളജിെല ഒ� വിഭാഗം ര�ാം വർഷ
വിദ�ാർ�ികൾ�് �വ��ണവിഷയ�ി�ം ചരകയി�ം പരീ� എ�താൻ
അ�വദി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ി സമര�ിെ� ഭാഗമായി ബഹി�രി� േമാഡൽ പരീ� മെ�ാ�
ദിവസം നട��തിന് പകരം ��വൻ വിദ�ാർ�ികെള�ം േതാൽ�ി�ി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േകാേളജിൽ അ�ാദമിക് കല�ർ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; 2021-2022,
2022-23 വർഷ�ളിെല അ�ാദമിക് കല�റിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ള�ർ ഗവൺെമ�് ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിൽ കിട�ി ചികി� ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) �ള�ർ ഗവൺെമ�് ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിൽ കിട�ി ചികി��്
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ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ കിട�ി ചികി��് ആവശ�മായ ഏെതാെ�
നടപടികളാണ് �ർ�ീകരിേ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഡാ�ർമാ�െട െപൻഷൻ �ായം ഉയർ�ൽ

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

(എ) േഹാമിേയാ, ആ�ർേവദം �ട�ിയ ആ�ഷ് വ��് േഡാ�ർമാ�െട െപൻഷൻ
�ായം 60 വയസാ�ി ഉയർ�� കാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ നയപരമായ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല മ��് �ാമം

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

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല മ��ിെ� ദൗർലഭ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ��കൾ വാ��തിന് കാ�ണ� പ�തിയിൽ നി�ം ഫ�്
വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ��് വാ��മായി ബ�െ�� െട�ർ നടപടികൾ യഥാസമയം
�ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല മ���ാമം പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല അ�ണവാടി�െട �നർനിർ�ാണം

274 �ീ. െ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�ിൽ നായര�ലം �ാമപ�ായ�ിെല 13-ാം
വാർഡിൽ നിലവി�� 13/50 ന�ർ അ�ണവാടി �നർനിർ�ാണ
അ�മതി�ായി 11.12.2020 തീയതിയിെല ബി4/136/2020 ന�ർ ക�്�കാരം
സമർ�ി� അേപ�യിൽ അ�മതി ലഭ�മാ��തി�ളള കാലതാമസ�ിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�ണവാടി �നർനിർ�ാണ�ിന് എ��ം േവഗം അ�മതി
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�െ��ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ണവാടി ജീവന�ാ�െട േവതന പരി�രണം

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

(എ) സം�ാനെ� അ�ണവാടി ജീവന�ാർ�് ഇേ�ാൾ ലഭി�� �തിമാസ
േവതനം എ�യാെണ�ം എ�് �തൽ ഈ �ക ലഭി��െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ േക�സർ�ാരിൽ നി�് ലഭി��ത് എ� �പയാെണ�ം സം�ാന
സർ�ാർ നൽ��ത് എ� �പയാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�ണവാടി ജീവന�ാ�െട േവതനം �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ ����തിന്
എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ�ിനായി സ�ീകരി��
നടപടിക�െട മാ�കയിൽ അ�ണവാടി ജീവന�ാ�െട േവതനം പരി�രി�വാൻ
�ിരമായ ഒ� സംവിധാനം ഉ�ാ��തി�ം �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ ഇത്
പരി�രി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േപാഷകബാല�ം പ�തി

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

(എ) േപാഷകബാല�ം പ�തിയിൽ വയനാട് ജി�യിൽ എ� ��ികൾ
ഉൾെ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ െചല�ം അംഗൻവാടിക�െട എ��ം താ��്
അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െതാഴിലിട�ളിൽ ശി� പരിപാലന േക�ം പ�തി

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

(എ) െതാഴിലിട�ളിൽ ശി� പരിപാലന േക�ം എ� പ�തിയി�െട ��ികൾ�്
ലഭ�മാ�� സൗകര��ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ െതാഴിലിട�ളി�ം ��ത പ�തി ആരംഭി��തിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.സി.ഡി.എസ് േ�ാജ�കളിെല താൽ�ാലിക ൈ�വർമാ�െട ശ�ള�ടി�ിക

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

(എ) വനിത-ശി�വികസന വ��ിെ� ഐ.സി.ഡി.എസ്. േ�ാജ�കളിൽ
താൽ�ാലികാടി�ാന�ിൽ എ� ൈ�വർമാർ േജാലി െച��; ജി�
തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത ൈ�വർമാർ�് ശ�ള �ടി�ിക
ഉേ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� മാസേ�െത�ം ആയതി�� കാരണ�ം
വ��മാ�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല അംഗൻവാടികൾ
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279 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ മ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിട�� അംഗൻവാടികൾ എ�; അവ
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അംഗൻവാടികളിൽ അ����ണികൾ ആവശ���വ
ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��മായി �ല��ായി�ം െക�ിടമി�ാ�തിനാൽ വാടകെക�ിട�ിൽ
�വർ�ി�� അംഗൻവാടികൾ എ�െയ�ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം
പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ?

േപാഷകബാല�ം പ�തി

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

(എ) േപാഷകബാല�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി അംഗൻവാടി �ീ�ൾ ��ികൾ�് പാ�ം
���ം നൽ�� പ�തി�ായി സം�ാന സർ�ാർ എ� �ക അ�വദിെ��്
വ��മാ�ാേമാ; പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �േയാജനം എ� അംഗൻവാടി �ീ�ൾ ��ികൾ�്
ലഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക����ി മ�ല�ിെല അംഗൻവാടികൾ�് �ലം അ�വദി��തിന് നടപടി

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

(എ) ഒ� അംഗൻവാടി�െട നിർ�ാണ�ിന് ഏ��ം �റ�ത് എ� െസ�് �ലം
ആവശ�മാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മാ�ർ, ഉഴ�ർ പ�ായ�കളിെല
�വാ��ഴ വാലി ഇറിേഗഷൻ േ�ാജ�ിെ� �ലം അ�വദി��ത് സംബ�ി�്
ഇറിേഗഷൻ ചീഫ് എ�ിനീയർ, ഒ� അംഗൻവാടി�് എ� െസ�് �ലം
ആവശ�മാണ് എ�റിയി�വാൻ വനിതാ ശി�വികസന ഡയറ�ർ�് നൽകിയ
ക�ിന് ഡയറ�ർ മ�പടി നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ വനിതാ ശി�വികസന ഡയറ�ർ നൽകിയ മ�പടി
അറിയി�ാേമാ; ചീഫ് എ�ിനീയർ�് നൽകിയ ��ത മ�പടി�െട പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഗർഭിണിക�െട�ം ��ിക�െട�ം േ�മം

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

(എ) സം�ാനെ� അംഗൻവാടി �േഖന ��ികൾ�ം അ�മാർ�ം വിതരണം
െച�� േപാഷകാഹാര�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) വനിതാശി� വികസന വ��് �േഖന ഗർഭിണികൾ�് ലഭി�� ആ��ല��ൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗർഭിണിക�െട മാനസിേകാ�ാസ�ിന് അംഗൻവാടി േക�ീകരി�് �േത�ക
പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാ�കാ അംഗൻവാടികൾ

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

(എ) സം�ാന�് സ��മായി െക�ിടമി�ാ� എ� അംഗൻവാടികൾ
�വർ�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� അംഗൻവാടികൾ മാ�കാ അ�ണവാടികളായി ഉയർ�ിയി�െ�� വിവരം
ജി�/�ാപനം തിരി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ��സം�രണ നയ�പീകരണം

284 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ��സം�രണ േമഖലയിൽ േകരള�ി�� വളർ�ാ സാധ�തക�ം െതാഴിൽ
സാധ�തക�ം �േയാജനെ����തിനായി ഭ��സം�രണ നയം
�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭ��സം�രണ വ�വസായ�ിെ� വളർ� സം�ാന�് ശ�ിെ����തി�ം
��ിരമാ��തി�ം ഇ�മായി ബ�െ��് ഉപജീവനം നട��വർ�ം
�ാേദശിക സംരംഭകർ�ം �േയാജനെ����തി�മായി ഭ��സം�രണ
നയം �പീകരി�് നട�ിലാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ��സാധന��െട വില�യ�ം തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഓണ�ാലെ� ഭ�� കി�് വിതരണം

285 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ ഓണ�ാല�് എ�ാ േറഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ഭ�� കി�് വിതരണം
െച�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ാനാണ് അ�മതി ലഭി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഭ���ി�ിൽ ഉൾെ��ി�� സാധന�ൾ വാ�ിയ�മായി ബ�െ��
നടപടി�മ�ൾ എെ��ാം; ആരിൽ നിെ��ാമാണ് സാധന�ൾ
വാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വിശ� രഹിത േകരളം പ�തി

286 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
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വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജക മ�ല�ിൽ വിശ�രഹിത േകരളം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���തി�� മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി കെ��ിയി�� �ണേഭാ�ാ��െട
വിശദാംശ�ൾ പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ നൽകാേമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

287 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറശാല നിേയാജകമ�ല�ിൽ വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി
നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� �ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി�ി�െ��്
പ�ായ�് തിരി�� വിവരം വ��മാ�ാേമാ; ആയതിന് സർ�ാർ നൽ��
സബ്സിഡികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല �ഭി� േഹാ��കൾ

288 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തിയി�െട എ� �ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി�ാൻ
സാധി�ി��്; മല�റം ജി�യിൽ എ� �ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നില�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഭി� േഹാ��കൾ �വർ�ി��േ�ാ;
ഇെ��ിൽ അവ ആരംഭി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക-േ�ാ�കൾ വഴി ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ

289 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിൽ െക-േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിനായി െതരെ���ി��
േറഷൻ കടകൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക-േ�ാ�കൾ വഴി െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

290 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ എ�
�ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി�ി��്;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിനായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ നി�ം എ�
അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��ത്; അേപ�കളിൽ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി��തിന് നൽകിവ�� സഹായ�ൾ
എെ��ാമാെണ�് ർഅറിയി�ാേമാ?

�ൻഗണന പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയ േറഷൻ കാർ�കൾ

291 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ��ർ ജി�യിൽ �ൻഗണനാ
പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയ േറഷൻ കാർ�ക�െട കണ�് മ�ലം തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണനാ കാർ�കൾ അനർഹമായി െെകവശം വ�വർെ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയ കാർ�കെള�െയ�് മ�ലം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറഷൻ കടകെളയാണ് െക-
േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിനായി െതരെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േറഷൻ �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ നി�ം അനർഹെര ഒഴിവാ�ൽ

292 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലയളവ് �തൽ നാളി�വെര കാർ�ിക��ി, മാേവലി�ര
സെെ� ഓഫീ�ക�െട പരിധിയിൽ അനർഹരായ എ�േപെര േറഷൻ �ൻഗണനാ
പ�ികയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മേ�ശ�രം താ��ിെല േറഷൻ കടകൾ

293 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം താ��ിൽ നിലവിൽ എ� േറഷൻ കടകളാ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത താ��ിൽ �വർ�ി�ാെത കിട�� േറഷൻ കടകൾ ഉേ�ാ; എ�ിൽ
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത താ��ിൽ �തിയ േറഷൻ കടകൾ അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയിൽ
ഉേ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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കാ�ിര��ി മ�ല�ിൽ സ�രി�� േറഷൻ കട

294 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�രി�� േറഷൻകട എ� പ�തി�് �പം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
േസവനം എവിെടെയാെ� ലഭ�മാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� േറഷൻ കടകൾ ��ത
രീതിയിൽ �വർ�ി���്; ഇെ��ിൽ ��ത സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് നൽകാ�� ക�ീഷൻ

295 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാല�് ഭ�� കി�കൾ വിതരണം െച� വകയിൽ േറഷൻ
വ�ാപാരികൾ�് നൽകാ�� ക�ീഷൻ ഇ�വെര നൽകിയി�ിെ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ക അടിയ�രമായി നൽകണെമ� ബ�. ൈഹേ�ാടതി വിധി വ�്
മാസ�ൾ പി�ി�ി�ം ആയത് നൽകാ��ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;
�ടി�ിക �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓണ�ി�കൾ വിതരണം െച��തിന് േറഷൻ വ�ാപാരികെള വീ�ം
�മതലെ���േ�ാൾ അവർ�് നൽകാ�� ക�ീഷൻ �ക എ��ം േവഗം
വിതരണം െച��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

റ�് െച� േറഷൻകടക�െട ൈലസൻസ്

296 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ജി�കളിൽ പല കരണ�ളാൽ താൽ�ാലികമായി റ�്
െച� േറഷൻകടക�െട ൈലസൻസ് �ന�ാപി��തി� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല െക-സ് േ�ാ�കൾ

297 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ിൽ അ�വദി�ിരി�� െക-സ് േ�ാ�ക�െട വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷൻ കടക�െട �വർ�നം

298 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
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�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കടക�െട �വർ�നം െമ�െ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) പതിവ് േറഷൻ ഉൽ���ൾ�് �റെമ േറഷൻ കടകൾ വഴി മ�്
പലവ��ന��ം വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േറഷൻ കടകളി�െട മെ�െ��ാം േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ാനാണ് ല��മി��ത്;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േറഷൻകട അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ

299 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയതായി േറഷൻകട അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി േറഷൻകട അ�വദി��തിനായി ��ാരാജ്, ��വാന പി.ഒ.,
പേ�ാളി സമർ�ി� അേപ��െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല െക-േ�ാ�കൾ

300 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിൽ നി�ം െക-േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിനായി
െതരെ���െ�� േറഷൻ കടക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ��തൽ േറഷൻകടകെള ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീ�കൾ

301 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷൻ കടകളിൽ �ാപി�ിരി�� ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�െട
�ണനിലവാര�കർ� കാരണം േറഷൻ വിതരണം �ട�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം െമഷീ�കൾ വാ�ിയ സമയ�് േവ�� പരിേശാധനകൾ
നട�ാ�താേണാ കാരണെമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ��ത െമഷീെ� ഓർഡർ നൽകിയത് ഏത് ക�നി�ാണ്; ��ത
ക�നി�മായി എ.എം.സി. നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� വർഷേ��ാണ്;

(ഡി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാൻ നിലവിൽ എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��; വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷൻ വ�ാപാരിക�െട വിേദശ സ�ാര അ�മതി
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302 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കട ൈലസൻ�� വ�ാപാരി ടിയാ�െട കട�െട എ� �രപരിധിയിൽ
എേ�ാ���ാകണെമ�ാണ് വ�വ�െച�ിരി��ത്;

(ബി) വിേദശേ�േ�ാ സം�ാന�ിന് �റേ�േ�ാ ൈലെസൻസി�് യാ�
െച�ണെമ�ിൽ അ�വാദം ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത യാ� ���ിയ കാലയളവിേല�ാെണ�ി�ം ൈലസൻസി േപാ�േ�ാ�ം
തിരിെക വ�േ�ാ�ം േ�ാ�് പരിേശാധി��തിന് ബ�െ�� സിവിൽ
സൈ�സ് വ��ിെ� ഉേദ�ാഗ� സംവിധാനം ��വൻ �യ�ിേ��
സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം അധ�ാനം �റ��തിന് നിലവിൽ േറഷൻ കടകളിൽ േജാലിെച���ം
സിവിൽ സൈ�സ് വ��ിെ� െവരിൈഫഡ് ലി�ിൽ ഉൾെ���മായ
െസയിൽസ് മാൻമാർ�് ഓതൈറേസഷൻ നൽകി േറഷൻകടകൾ അ��ം കാലം
�വർ�ി��� വിധ�ിൽ നിയമേഭദഗതി�് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ �തിയ േറഷൻകടകൾ

303 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ഭ�� െപാ� വിതരണ�ിെ� ഭാഗമായി ��തായി
േറഷൻകടകൾ അ�വദി��തി�ം നിലവി��വ മാ�ി �ാപി��തി�മായി
എ� അേപ�കൾ ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ലഭി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷൻ കടകളി�െട എ.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിന് ഏെതാെ� മാസ�ളിലാണ്
മെ�� അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അനാഥമ�ിര�ൾ�� േറഷൻ വിഹിതം

304 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അഗതിമ�ിര�ൾ�ം  അനാഥാലയ�ൾ�ം സൗജന� നിര�ിൽ
അ�വദി�െകാ�ിരി�� േറഷൻ വിഹിതം േക� സർ�ാർ െവ�ി�റ�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ െവ�ി�റ� വിഹിതം �നഃ�ാപി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

അനാഥാലയ�ളിെല സൗജന� ഭ�� വിതരണം

305 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) അനാഥാലയ� ൾ, അഗതിമ�ിര�ൾ, കന�ാ�ീ മഠ�ൾ �ട�ിയ
�ാപന�ളിെല അേ�വാസികൾ�് േക� സർ�ാർ നൽകി വ�ി��
സൗജന� ഭ�� വിതരണം നിർ�ലാ�ിയതിെന�ടർ�് നിലനിൽ��
�തിസ�ി പരിഹരി��തിന് സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവർ�് ഭ��ധാന��ൾ �ൈല മാസം �തൽ വിതരണം െച�െമ�് സർ�ാർ
നൽകിയി�� ഉറ�് പാലി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ ��കളി�ം സൗജന� ഭ�� വിതരണം �ന:�ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര�ം സം�ാന സർ�ാർ േക� സർ�ാരിെ� ��യിൽ
െകാ�വ�ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ വിതരണം

306 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ െപാ�വിതരണ േക��ിൽ നി�ം സാധാരണയായി ഒ� ��ംബ�ിൽ
ഒ� മാസം വിതരണം െച�� ഭ��സാധന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ� വിവരം
ഓേരാ കാർഡിെ��ം അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വർഷമായി ഏെത�ി�ം സാധന�ൾ �റ�കേയാ ��കേയാ
െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ ആയി വിതരണം െച�� സാധന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം
വിതരണം െച��െതേ�ാഴാെണ��� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�ാനി മ�ല�ിെല സ�രി�� േറഷൻകടകൾ

307 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�രി�� േറഷൻ കടകൾ ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�െട
നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െതാഴിലാളികൾ തി�ി�ാർ�� െപാ�ാനി മ�ല�ിൽ സ�രി��
േറഷൻ കടകൾ ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അഗതി-അനാഥ മ�ിര�ൾ�� സൗജന� േറഷൻ വിതരണം

308 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അഗതി-അനാഥ മ�ിര�ൾ, �� സദന�ൾ, േകാൺെവ�കൾ,
ബാലഭവന�ൾ അട��� �ാപന�ളിേല�� സൗജന� നിര�ിെല േറഷൻ
വിതരണം നിർ�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇ�രം �ാപന�ളിേല�് വർഷ�ളായി നട�ിവ�ി�� സൗജന� േറഷൻ
വിതരണം നിർ�ലാ�വാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സൗജന� നിര�ിെല േറഷൻ വിതരണം െപെ��് നിർ�ിയ��ലം േകാതമംഗലം
മ�ല�ിെലയട�ം ഇ�രം �ാപന�ളിെല അേ�വാസികൾ��ായി��
��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവർ�� സൗജന�നിര�ി�� േറഷൻ വിതരണം �നരാരംഭി��തി�േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം

309 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻകടകൾ വഴി വിതരണം െച�� ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം
ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷൻകടകൾ വഴി ��രി, ���ലരി, പ�രി എ�ിവ വിതരണം െച��തിന്
സ�ീകരി� മാനദ��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷൻ കടകൾ വഴി ��രി �ത�മായി ലഭി��ിെ�� പരാതി പരിഹരി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിപണി ഇടെപടൽ

310 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവർ�നവ് തട��തി�ം വിപണിയിൽ
ഇടെപ��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

െപാ� വിപണിയിെല�ം സൈ�േകാ ഔട് െല�കളിെല�ം വില

311 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021 �ൺ 1 �തൽ നാളി�വെര അരി, പലവ��ന�ൾ, പയ�വർ��ൾ,
ധാന��ൾ, െവളിെ�� എ�ിവ�െട െപാ� വിപണിയിെല വില�ം സൈ�േകാ
ഔട് െല�കളിെല വില�ം ഓേരാ മാസ�ം ഒ�ാം തീയതി അടി�ാന�ിൽ
വ��മാ�േമാ?

ഓണകി�ിെല �ണിസ�ി

312 �ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022-െല ഓണേ�ാട�ബ�ി�് സർ�ാർ നൽ�� ഓണകി�ിെല �ണിസ�ി
സൈ�േകാ ഏത് ക�നിയിൽ നി�ം എ� �പ നിര�ിലാണ് വാ��ത് എ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി�് എ� �പ ഇതിേനാടകം നൽകി; എ� �പ നൽകാ��്;
�ണിസ�ി വാ��തിന് െടൻഡർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��േവാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ണിസ�ി വാ��തിന് െടൻഡറിൽ ഏെതാെ� ക�നികൾ പെ���; ഇവർ
ഓേരാ���ം േരഖെ���ിയ �ക എ�യാണ്; എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െടൻഡർ ലഭി� ക�നി�മായി �ണിസ�ി വാ��തിന് ഉ�ാ�ിയ കരാറിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഒ� �ണിസ�ി�് സർ�ാരിൽ നി�ം എ�
�പയാണ് സൈ�േകാ ഈടാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��ധാന��ൾ ��ി��തി�� സിവിൽ സൈ�സ് േഗാഡൗ�കൾ

313 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കടകളിൽ വാതിൽ�ടി വിതരണ�ിനായി ഭ��ധാന��ൾ
��ി��തിന് സിവിൽസൈ�സ് വ��ിന് സ��മായി എ� േഗാഡൗ�കൾ
ഉെ��ം സൈ�േകാ വഴി എ� േഗാഡൗ�കൾ വാടക�് എ��ി�െ��ം
അവ�് വാടകയിന�ിൽ �തിമാസം എ� �ക െചലവാ��െ��ം ജി�
തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാടക�് �വർ�ി�� േഗാഡൗ�കൾ ഭ��ഭ�താ നിയമം അ�ശാസി��
വിധ�ിൽ ശാ�ീയമായി നിർമി�െ��ി��താേണാെയ� പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� േഗാഡൗ�കളാണ് അ�ര�ിൽ
നിർമി�െ��തായി കെ��ിയി��ത്;

(സി) േഗാഡൗ�കൾ ശാ�ീയമാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ �റേ�ാ�് �മി ഏെ���് അവിട�ളിൽ നിയമം അ�ശാസി��
വിധം േഗാഡൗ�കൾ നിർമി�ാൽ വാടകയിന�ിൽ െചലവാ�� വൻ �ക
ലാഭി�ാൻ കഴി �െമ� വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ആേലാചി��േ�ാ?

സൈ�േകാ വിൽ�നശാലകൾ

314 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സൈ�േ�ാ ഔ�് െല�ക�െട െലാേ�ഷൻ സംബ�ി�
വിശദാംശം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ��തി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് ലഭി��
േസവന��െട നിലവാരം വിലയി��ി അധികാരികെള അറിയി��തി�ം
�േത�ക സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) സൈ�േകാ വി�നശാലകളിെല േ�ാ�്, െസയിൽസ്, പർേ�യ്സ് എ�ിവ
സംബ�ി� എ�ാ വിവര��ം ലഭ�മാ��തിന് �േത�ക സംവിധാനം
ഏർെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) സം�ാന, ജി�ാ, താ��് തല വിജിലൻസ് ക�ി�ികൾ, േറഷൻകട തല�ി��
വിജിലൻസ് ക�ി�ികൾ എ�ിവ �ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; ഇവ�െട
�വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി സിവിൽ സൈ�സ് േഗാഡൗൺ

315 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നഗരസഭയിൽ റവന� ടവറിന് സമീപം ഹൗസിംഗ് േബാർഡിെ�
അധീനതയി�� �ല�് സിവിൽ സൈ�സ് േഗാഡൗൺ �ാപി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ േഗാഡൗൺ �ാപി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െപാ�വിപണി വില നിയ�ണം

316 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 25 കിേലാ�് �കളി��വ�് ഇള� നൽകിെ�ാ�്, െച�കിടയായി
പാ��കളിലാ�ി വി�ന നട�� നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ�േമൽ
ജി.എസ് .�ി. ഏർെ���ിയ േക� സർ�ാർ നടപടി സം�ാനെ�
മാർ��കളിൽ വിലവർ�നവിന് കാരണമായതായി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സൈ�േകാ അരി ഉൾെ�െട�� അവശ�സാധന�ൾ പാ��കളിലാ�ിയാണ്
വിപണനം നട��െത�തിനാൽ േക� സർ�ാർ നടപടി �തിസ�ി
��ി�ാനിട�േ�ാ;

(സി) െപാ�മാർ��ിെല വില നിയ�ി�് നിർ��തിന് സം�ാന�് കഴി�
സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയേ�ാൾ �തൽ 14 ഇനം (ആദ�ഘ��ിൽ 13
ഇനം) അവശ�സാധന�ൾ�് വില വർ�ി�ി�കയിെ�� �ഖ�ാപനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് ഇേ�ാ�ം �ടർ�് വ��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മാർ��ിെല വില നിയ�ണ�ിന് സൈ�േകാ നട�� വിപണി
ഇടെപടൽ ��തൽ കാര��മമാ��തിന് നടപടിെയ��ി�േ�ാ?

അളവ്-�� ഉപകരണ��െട പരിേശാധന

317 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ 2015 �തൽ 2022 വെര അളവ്-�� ഉപകരണ��െട
പരിേശാധന�മായി ബ�െ��് ചാർ�് െച� േക�ക�െട എ��ം പിഴ
�ക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ 2022-23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഇ�വെര നട�ിയ
അളവ്-�� ഉപകരണ പരിേശാധനക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാഹനം പാർ�് െച��തിന് പാർ�ിംഗ് ഫീ ഈടാ��ത്

318 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�വ�� േഷാ�ിംഗ് മാ�കളി�ം മ�ം േഷാ�ിംഗിന്
എ��വ�െട വാഹനം പാർ�് െച��തിന് പാർ�ിംഗ് ഫീ ഈടാ���ം
ഇ�മായി ബ�െ��് തർ��ൾ ഉ�ാ���ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം മാ�കൾ ക�േമ�ിെ� വാഹന�ൾ പാർ�് െച��തിന് ഫീസ്
ഈടാ��ത് നിയമപരമാേണാ; ആെണ�ിൽ പാർ�ിംഗ് ഫീസ്
ഈടാ��തിന് അ�മതി നൽകിയ� സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) പാർ�ിംഗ് ഫീസ് നൽകാെത മാ�കളിൽ എ��വ�െട വാഹനം പാർ�്
െച���് എ�് ഉറ�് വ��േമാ;

(ഡി) പാർ�ിംഗ് ഫീസ് ഈടാ��ത് നിയമപരമെ��ിൽ ഫീസ് ഈടാ��
�ാപന�ൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ആ�ികൾ നി�ിയമാ��ത് തട��തിന് നടപടി

319 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : 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 കാലാകാല�ളിൽ വികസന,
േ�മ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി ആർ�ി�� പല ആ�ിക�ം നി�ിയമായി
മാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആ�ികൾ നി�ിയമായി മാ��തിെ� കാരണ�ൾ എെ��ാമാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ലഭി�� ഫ�കൾ െപാ�ജന�ൾ�്
ഉപകാര�ദമാ�വാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െ�ഷ�ൽ മാേരജ് ആ�്

320 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െ�ഷ�ൽ മാേരജ് ആ�് �കാരം വിവാഹം രജി�ർ െച�ി��വർ�് തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ പി�ീട് വിവാഹം രജി�ർ െച��തിന്
അവസര��േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവാഹ രജിേ�ഷ�മായി ബ�െ��് കഴി� ര�് വർഷമായി എെ��ി�ം
�തിയ ഉ�ര�കൾ നിലവിൽ വ�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ഏകീ�ത തേ�ശ െപാ�സർ�ീസ് �പീകരണം

321 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഏകീ�ത തേ�ശ െപാ�സർ�ീസ് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് ഏകീ�ത
വ��ിെ��ം േ��് സർ�ീസിെ� സേബാർഡിേന�് സർ�ീസിെ� അംഗീകരി�
വിേശഷാൽ ച��ൾ എസ്.ആർ.ഒ ആയി ഗസ�ിൽ വി�ാപനം െച�ാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ െപാ�സർവീസിെല സമാന ത�ികകളിൽ നി�ം പര�രം �ാൻ��കൾ
നട��തിന് നിലവി�� തട��ൾ എെ��ാമാണ്; ഇ�ര�ിൽ സമാന
ത�ികകൾ പര�രം �ാൻ��കൾ നട�വാൻ സാധി�ിെ��ിൽ െപാ�
സർവീസ് �പീകരണം �ർ�മായി നട�ിലാ�ാൻ കഴി�ം എ�് ക���േ�ാ;

(സി) െപാ�സർ�ീസിെ� ഭാഗമായി വ�� ��വൻ ജീവന�ാർ�ം ജി.�ാർ�്
നട�ിലാ�ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിൽ അസി��് െസ��റിമാർ ഇ�ാ� പ�ായ�ക�െട വിശദാംശം
നൽകാേമാ; ��ത പ�ായ�കളിേല�് അസി��് െസ��റി ത�ിക
��ി��തിന് തട��ൾ എെ��ാമാണ്; അത് മറികട�വാൻ
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാതേയാര�ളിെല െപാ� �ചി�റിക�െട നിർ�ാണം

322 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ� �ചി�റി�െട അഭാവം �ലം �ീക�ം ��ിക�ം ഉൾെ�െട��
യാ��ാർ�് ഉ�ാ�� ��ി��് പരിഹരി��തിന് േദശീയ സം�ാന
പാതേയാര�ളിൽ തേ�ശ �ാപന�ൾ �േഖന െപാ� �ചി�റികൾ
നിർ�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�മായി ബ�െ�� �വർ�ന��െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �േഖന എ� െപാ� �ചി�റികൾ നിർ�ി�വാൻ
ഉേ�ശി��െ��ം എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�ം
വ��മാ�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ വനാതിർ�ി �ിയറൻസ് ���ി

323 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) വന��ഗശല�ം ��മായ വനാതിർ�ി വ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ വനാതിർ�ികൾ �ിയർ െച�� ���ി നിലവിൽ േദശീയ
�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�ി� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനതല ആ�ൻ�ാനിൽ വനാതിർ�ി �ിയർെച�� ���ി
ഉൾെ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ �തിയ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

324 �ീ. എം.വിജിൻ : 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 ഉൾ���ി േക� സർ�ാർ
എെ��ി�ം �തിയ മാർ�നിർദശ�ൾ �റ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴിൽ ദിന�ൾ ��ി��തി�ം സാ�ഹ� ആ�ികൾ ഉ�ാ��തി�ം
എെ�ാെ� �യാസ�ൾ ആണ് തേ�ശ �ാപന�ൾ�് ഇ�വഴി േനരിേട�ി
വ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ� സർവീസ് �പീകരണം

325 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ� സർവീസ് �പീകരണ നടപടികൾ ഏ� ഘ�ം
വെരെയ�ിെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  �റെ��വി�േവാ; എ�ിൽ േകാ�ി
നൽ�േമാ;

(സി) െപാ� സർവീസ് �പീകരണ�ിെനതിെര ഏെതാെ� േക�കളാണ് വിവിധ
േകാടതികളിൽ നിലവി��െത�ം അവയിെല വാദ�ഖ�ൾ
എെ�ാ�യാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) �റൽ-അർബൻ വ��ക�െട സംേയാജനം ഭരണ ഘടനാ ലംഘനമാേണാെയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) സംേയാജനം സംബ�ി� ഫയലിെ� േനാ�് േപ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ് ) ജീവന�ാർ ഉ�യി� ആേ�പ�ൾ പരിഗണി�് സംേയാജന നടപടികൾ
നി  ർ�ി വ�േമാ?

െത��നാ��െട ആ�മണം തട��തിന് നടപടി

326 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗര േമഖല�ൾെ�െട�� �േദശ�ളിൽ െത�വ്  നാ��െട
ആ�മണം �ടിവ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െത�വ് നാ��െട ശല�ം ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െത��നാ��െട ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വർ�് ചികി�ാ െചല�ം
മതിയായ ന�പരിഹാര�ം അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ായ�കളിെല തനത് ഫ�ിെ� �റവ് പരിഹരി�ാൻ നടപടി

327 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല വിവിധ പ�ായ�കളിൽ തനത് ഫ�് �റവായതിനാൽ
ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം ജന�തിനിധിക�െട ഓണേററിയ�ം നൽകാൻ
കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പ�ായ�കെള സഹായി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിടവ് നിക�ൽ ഫ�് ഈ പ�ായ�കളിൽ ലഭ�മാ��ി� എ� വിവരം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത ഫ�് അടിയ�രമായി അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാമപ�ായ�കളിൽ ജനസംഖ�ാടി�ാന�ിൽ �ാഫ് പാേ�ൺ

328 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�കളിൽ ജനസംഖ�ാടി�ാന�ിൽ �ാഫ് പാേ�ൺ മാ��ത്
സംബ�ി� വിഷയം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ജനസാ�ത ��ത���ം നഗര സ�ഭാവ���മായ �ാമപ�ായ�കളിൽ
�ത�സമയ�് േസവനം ലഭി��തിൽ കാലതാമസം േനരി��താ�� പരാതി
പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി െതാഴി�റ�് പ�തി വിഹിത�ിൽ �റവ്

329 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി െതാഴി�റ�് പ�തി വിഹിത�ിൽ േക� സർ�ാർ
അ�വദി�ാ�� �കയിൽ �ൻകാല�െള�ാൾ എെ��ി�ം �റവ്
വ��ിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധിക�െട ഓണേററിയം വർ�ി�ി�ാൻ
നടപടി

330 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധിക�െട
ഓണേററിയം വർ�ി�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ ജന�തിനിധികൾ�് െമഡിെസ�് േപാ��
ആേരാഗ�സംര�ണ പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ിെല ജന�തിനിധികൾ�് എം.എൽ.എ., എം.പി.
എ�ിവർ�് നൽ��ത് േപാ�� െപൻഷൻ പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ ജന�തിനിധിക�െട യാ��ടി വർ�ി�ി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�വ�ി ഗവൺെമ�് റസിഡൻഷ�ൽ ഐ.ടി.ഐ. െക�ിട നിർമാണം

331 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�വ�ി ഗവൺെമ�് റസിഡൻഷ�ൽ ഐ.ടി.ഐ. െക�ിടം
നിർ�ി��തി�േവ�ി െകാ�വ�ി നഗരസഭ വാ�ിയ �മി വി�
നൽ��തിനായി 2000-െല േകരള �നിസി�ാലി�ി (വ� ആർജി��ം
കെ�ാഴി��ം) ച��ൾ �കാരം സർ�ാരിെ� അ�മതി�ായി െകാ�വ�ി
നഗരസഭ െസ��റി�െട 15/6/2022െല എൽ.എസ്.ജി.ഡി. (അർബൻ)
ഡയറ�ർ�� അേപ�യിൽ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൽ.എസ്.ജി.ഡി. (അർബൻ) ഡയറ��െട ഓഫീസിെല ��ത ഫയലിെ�
ന�ർ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എൽ.എസ്.ജി.ഡി. (അർബൻ) ഡയറ�ർ ��ത അേപ��ൾ േമൽ
നടപടികൾ�ായി സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ിൽ സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�� അേപ��െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

വിള�ിൽ േപാളിെട�ി�ിനാ�� വഴി ലഭ�മാ�ൽ

332 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിള�ിൽ േപാളിെട�ി�ിന് �മി ൈകമാ��തിനായി നിർ�ി� �മിയിേല��
വഴി ലഭ�മാ��തിന് േവ�ി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� �ടർനടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത �മി അടിയ�രമായി ൈകമാറാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശാ�ാം�റം മാർ��് നവീകരണം

333 �ീ സജി െചറിയാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2019-20 സം�ാന ബജ�ിൽ നിർേ�ശി� ���ികൾ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) െച��ർ നഗരസഭാപരിധിയി�� ശാ�ാം�റം മാർ��് നവീകരണ ���ി
നാളി�വെരയായി ആരംഭി�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട കാലതാമസം പരിഹരി�് ���ി എ�്
�ർ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

എളവ�ി ഗവൺെമ�് എ�്.എസ്.എസ്. െക�ിട നിർ�ാണം

334 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-17 വർഷെ� എം.എൽ.എ. ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
അ�വദി�െ�� എളവ�ി ഗവൺെമ�് എ�്.എസ്.എസ്. െക�ിട നിർ�ാണം
ഇ�വെര �ർ�ീകരി�ാനായി�ിെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി ഇ�വെര �ർ�ീകരി�ാനാകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നിർ�ാണം സംബ�ി� പാർ�് ബിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് ചീഫ്
എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയ�ിൽ ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം അതിൻ�കാരം �ക
അ�വദി� നൽകിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബിൽ �ക അ�വദി��തി�ം േശഷി�� ���ികൾ അടിയ�രമായി
�ർ�ീകരി��തി�ം േവ� നിർേ�ശം നൽ�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

സി.എ�്. െമേ�ാറിയൽ േകാ��ൽ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആ�പ�ി ഓഹരി പിരി�ാൻ
അ�മതി

335 െ�ാ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 േകാ��ൽ ആ�ാനമായി �വർ�ി�വ�� സി.എ�്.
െമേ�ാറിയൽ േകാ��ൽ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആ�പ�ി (�ി�ം ന�ർ എം 594 )
സംഘ�ിെ� �വർ�നപരിധിയി�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ
നി�ം ഓഹരി പിരി��തിന് അ�മതി േതടിെ�ാ�� സംഘം െചയർമാെ�
നിേവദന�ിേ�ൽ (എൽ.എസ്.ജി.ഡി.-എഫ്.എം.2/38/2022) പ�ായ�്
ഡയറ�േറ�്, നഗരകാര� ഡയറ�േറ�്, �ാമവികസന ക�ീഷണേറ�് എ�ീ
ഓഫീ�കളിൽ നി�ം അ�ിമ റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�കളിേ�ൽ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ഹരിത മി�ം �ാർ�് ഗാർേബജ് േമാണി�റിംഗ് സി�ം

336 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ��വൻ വീ�ക�ം �ാപന��ം മാലിന���മാ��തിന്
സഹായകരമാ�� നിലയിൽ വിഭാവനം െച�ി�� ഹരിത മി�ം �ാർ�്
ഗാർേബജ് േമാണി�റിംഗ് സി�ം സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഹരിത മി�ം ആ�ിേ�ഷൻ സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശ �ാപന�ളി�ം മലിനജല സം�രണ�ിന്
പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക�ിടാവശി� മാലിന�ം േശഖരി��തി�ം നിർ�ാർ�നം െച��തി�ം
തേ�ശ �ാപന�െള സ�മാ��തിനായി മാർ�േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് നിർ�ാണ�ിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �ലം വി�നൽ�വാൻ
നടപടി

337 �ീ സജി െചറിയാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറാഡ് നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ �ലം വി�നൽ��തിന് തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വി�ഖത കാണി��തിനാൽ െപാ�മരാമ�്
���ികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ� �ിതി
വിേശഷം ഉ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച��ർ ടൗണിെല ഗതാഗത���് പരിഹരി��തി�ം മിനി സിവിൽ
േ�ഷൻ, േകാടതി, താ��് ഓഫീസ്, രജിേ�ഷൻ ഓഫീസ്, എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, �ഷറി, ഫയർ േ�ഷൻ-�ാഫിക് േ�ഷൻ, ജി�ാ ആ�പ�ി എ�ീ
�ാപന�ളിെല��തി�� എ�� മാർ�മായ ന�ാവനം ജംഗ്ഷൻ
-എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് േറാഡ് നവീകരണ�ിന് തട�മായി നിൽ��
െച��ർ നഗരസഭ�െട ഉടമ�തയി�� 1.91 െസ�് �ലം െപാ�മരാമ�്
വ��ിന് വി�നൽ�� നടപടി�് കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�വാൻ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ശാ�ി ഗാർ ഡൻ േമാഡൽ �ിമേ�ാറിയം �വർ�നം

338 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഉളിേയരി �ാമപ�ായ�ിെല �ശാ�ി
ഗാർ ഡൻ േമാഡൽ �ിമേ�ാറിയം ���ി �ർ�ിയാ��തിൽ കാലതാമസം
േനരി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ിയിൽ ഇനി �ർ�ീകരി�ാ��വ ഏെതാെ�യാണ്; കരാർ
എ�� ക�നി എ�ിെമ�് സമയ�ി��ിൽ ���ി �ർ�ീകരി�ാ�ത്
െകാ�് അവ�െട േപരിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�േമാ;
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(സി) ��ത ���ി എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് പ�തികൾ

339 �ീ 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 തേ�ശ സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗം 2016 �ൺ �തൽ നട�ിലാ�ി വ���മായ പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േട�് എ േ��് പ�തി

340 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ർ ജി�യിൽ എ� വഴിേയാര
വി�മ േക��ളാണ് �ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; ഇതിൽ എ� എ��ിെ�
���ി �ർ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ എ� വഴിേയാര വി�മ േക��ളാണ് �ാപി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; എ� എ�ം �ർ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട െമ�്റനൻസ് �ാ�്

341 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപരി�ൽമ� നിേയാജക മ�ല�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട
െവ�ി�റ� 2022-23 വർഷേ��� െമയി�നൻസ് �ാ�് �നര�വദി�ി�േ�ാ
എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ��ത �ക �ന�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ാനി മ�ല�ിെല ��ക�െട നിർ�ാണ ���ി

342 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ '�ധാൻമ�ി ജൻ വികാസ് കാര��ം' പ�തി
�കാരം െപാ�ാനി മ�ല�ിൽ ആരംഭി� 5 ��ക�െട
(ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് ��െപാ�ാനി, ജി.എ�്.എസ്.എസ്. ��ാവ്,
ജി.എം.എൽ.പി.എസ് െപാ�ാനി ടൗൺ, ജി.എൽ.പി.എസ് കടവനാട്, ബഡ്സ്
�ൾ കം റീഹാബിലിേ�ഷൻ െസ�ർ, െപാ�ാനി) എ�ിവ�െട നിർ�ാണ
���ി എ��ം േവഗം �ർ�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര ���ി �ർ�ീകരി�ാ� സർ�ാർ അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസിയായ
ഹി��ാൻ �ിഫാബ് ലിമി�ഡ് േപാെല�� ഏജൻസികേളാട് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�ാൻ ആവശ�െ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കില �േഖന�� �ൾ െക�ിട നിർ�ാണ��െട �േരാഗതി
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343 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ിയ�ം കില �േഖന
നിലവിൽ നിർ�ഹണം നട�വാൻ തീ�മാനി��മായ വ�ി��്
നിേയാജകമ�ല�ിെല ജി.എൽ.പി.എസ്. പറ�ിൽ പീടിക െപ�വ�ർ,
ജി.എൽ.പി.എസ്. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ക�ാ�സ് േത�ി�ാലം,
ജി.�.പി.എസ്. പര�ന�ാടി േത�ി�ാലം, ജി.�.പി.എസ്. പാറ�ടവ് ��ി�ർ
എ�ീ ��ക�െട െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ൾ െക�ിടനിർ�ാണ�ിന് നിലവിൽ േനരി�� തട��ൾ
എെ��ാമാണ് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) അടിയ�രമായി ��ത ��ക�െട െക�ിട നിർ�ാണംഅടിയ�ിരമായി
�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ ത�രിതെ���േമാ?

എ�േമലി �ാമപ�ായ�് വക �ലം ഫയർ േ�ഷ�ം എൈ�സ് ഓഫീസി�ം വി�
ന�ാൻ നടപടി

344 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�േമലി �ാമപ�ായ�ിെ� ഉടമ�തയിൽ എ�േമലി െത�് വിേ�ജിൽെ��
ഓ��ൽ കടവി�� 51.05 െസ�് വ�വിൽനി�ം 6.72 ആർ �ലം ഫയർ
േ�ഷൻ �ാപി��തിനാ�ം 7.25 ആർ �ലം എൈ�സ് ഓഫീസ്
�ാപി��തിനാ�ം സൗജന�മായി വി�നൽ��തി�� പ�ായ�്
ക�ി�ി�െട 23.04.2022 തിയതിയിെല തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�േമലിയിൽ ഫയർ േ�ഷ�ം എൈ�സ് ഓഫീസി�ം േവ�ി ��ത �ലം
ൈകമാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െെലഫ് പ�തി

345 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിൽ െെലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഇേതവെര എ�
ആ�കൾ�് വീട് നിർ�ാണ�ി�ം, നിർ�ാണം �ർ�ീകരി��തി�ം
പണം നൽകിയി��് എ�് നിേയാജകമ�ലം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െെലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ആല�ഴ ജി�യിൽ എ�യിട�ളിലാണ്
�ണേഭാ�ാ�ൾ�ായി െെലഫ് �ാ�കൾ നിർ�ി��ത് എ�്
വിശദാംശ�ൾ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���യിെല �ാ�് നിർ�ാണ�ിെല തട�ം നീ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ല�ം വീ�മി�ാ� അർഹരായവർ�് െെലഫ് മിഷൻ
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പ�തിയി�ൾെ���ി �ല�ം വീ�ം നൽ��തി�� അ�ിമ പ�ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ആല�ഴ ജി�യിൽ ഇ�ര�ിൽ എ� േപരാ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ഇവർ�് എ�േ��് വ� നൽകി നിർ�ാണം ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ �േഖന�� �ാ�് നിർ�ാണം

346 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ നഗരസഭയിെല േകാേറാം �േദശ�് നട�വ�� ൈലഫ് മിഷെ�
�ാ�് നിർ�ാണം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിവ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�െകാ�ാണ് നിർ�ിവ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണ ���ി എേ�ാൾ �നരാരംഭി�െമ�ാണ് നിർ�ാണം
ഏെ���ി�� ക�നി അറിയി�ിരി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �ാ�കൾ �ർ�ിയാ�ി �ണേഭാ�ാ�ൾ�് എേ�ാൾ ൈകമാറാൻ കഴി�ം
എ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േനാർ�് എഴി�ം-മാടവന േറാഡിെ� നിർ�ാണം

347 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ിൽ തകർ� ���നാട് മ�ല�ിെല വാഴ�ളം
പ�ായ�ിെല േനാർ�് എഴി�ം-മാടവന േറാഡ് റീബിൽഡ് േകരള
ഇനിേഷ��ീവ് േഫസ് II-ൽ ഉൾെ���ി ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ിയി�ം
നാളി�വെര േറാഡ് നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�ിെ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് �നർനിർ�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�ിനിരയായവർ�് ന�പരിഹാരം

348 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�ിന് ഇരയായവർ�് ന�പരിഹാരം
നൽ�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ക നൽകാൻ ബാധ�ത�ളള തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് സർ�ാർ
സാ��ിക സഹായം നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(സി) െത�വ് നാ��െട ശല�ം അവസാനി�ി��തിന് �ാേയാഗികമായ എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�ധാൻ മ�ി �ാം സഡക് േയാജന പ�തി

349 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022-23 വർഷ�ിൽ പാല�ാട് ജി�യിൽ നി�് ഏെത�ാം േറാ�കെളയാണ്
�ധാൻ മ�ി �ാം സഡക് േയാജന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��ത് എ�്
അറിയി�ാേമാ; േറാ�ക�െട േപര്, �ക എ�ീ വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

െത�വ്നായ ആ�മണം

350 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത�വ്നായ ആ�മണം �ടി വ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) െത�വ്നായ ആ�മണം തട��തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് അ�വദി�� �ാ�്

351 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 15-ാം ധനകാര� ക�ീഷൻ 2020-2025 �തൽ �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ�് �ാ�്
അ�വദി��തി�� മാനദ�ം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നട�ിലാ�� വികസന പ�തികൾ�്
�േത�ക �ാ�് അ�വദി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��ക�െട�ം വിവിധ വികസന ഏജൻസിക�െട�ം ഏേകാപന�ിനായി
�പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) േക� സം�ാന �ാേദശിക പ�തിക�െട പാേ��ക�െട ഏേകാപനം
സംബ�ി�് സർ�ാർ േനാഡൽ ഏജൻസികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
�പികരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ന�ർ ഫാർേമഴ് സ് െ�ാഡ�സർ ക�നിെയ അംഗീ�ത വിതരണ�ാരായി
അംഗീകരി�ൽ

352 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കർഷകർ�് ആവശ�മായ നടീൽ വ��ൾ, വി�കൾ, വളം, കീടനാശിനി
എ�ിവ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് വിതരണം നട��തി��
അംഗീ�ത വിതരണ�ാരായി അംഗീകരി��തിന് �ന�ർ ഫാർേമഴ് സ്
െ�ാഡ�സർ ക�നി ലിമി�ഡ് സമർ�ി�ി�� അേപ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��� ക�നിെയ അംഗീ�ത വിതരണ�ാരായി അംഗീകരി�ാൻ േവ�
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ഉ�രവ് നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� അേപ�യിെല നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ?

പ�ായ�്  ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ിൽ െപ�ി�� ഫയ�കൾ

353 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിൽ പ�ായ�്  വി�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര
എ� ഫയ�കൾ െപൻഡി��്;

(ബി) പ�ായ�്  ഡയറ�ർ  �റെ��വി�  സീനിേയാറി�ി ലി�കളിേ�ൽ സമർ�ി�
അ�ീ�കൾ, ഏ� വർഷം �ത��വ െപൻഡി��്;

(സി) ഇതിൽ പ�ായ�്  ഡയറ��െട റിേ�ാർ�്  ലഭി�ാ�ത് കാരണം െപൻഡിംഗ്
ആയ ഫയ�ക�െട എ�ം എ�;

(ഡി) പ�ായ�്  ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ിൽ നാളി� വെര െപൻഡി��
ഫയ�ക�െട എ�ം എ�;

(ഇ) വർഷ�ളായി െപൻഡി�� അ�ീ�കളിൻേമ�ം മ�ം  തീ�മാനെമ��വാൻ
അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ െട�ി�ൽ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ഒഴി�കൾ

354 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ െട�ി�ൽ വിഭാഗം
ജീവന�ാ�െട ത�ിക ഒഴി� കിട�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓവർസിയർ, അസി��് എ�ിനീയർ �ട�ിയ െട�ി�ൽ വിഭാഗം
ജീവന�ാ�െട ത�ിക ഒഴി� കിട��ത് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട പ�തി നിർ�ഹണെ� സാരമായി ബാധി�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; ജീവന�ാ�െട ഒഴി�കൾ നിക��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാ��ൽ മ�ല�ിെല െപാ�ള �ാമപ�ായ�ിൽ ഒഴി�� അസി��്
എ�ിനീയർ ത�ികയിേല�് അടിയ�രമായി �ിര നിയമനം നട��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബേയാ ൈമനിങ്

355 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിൽ ���ര� അടി� കിട�� മാലിന�ം ബേയാ
ൈമനിങ് നട��തിന് േകരള േ��് ഇൻ ഡ�ിയൽ െഡവലപ്െമ�്
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േകാർ�േറഷൻ (െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി) ത�ാറാ�ിയ െടൻഡർ വ�വ�കൾ
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േകരള േ��് ഇൻ ഡ�ിയൽ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
(െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി) ത�ാറാ�ിയ െടൻഡർ വ�വ�കൾ�
വിേധയമായി�ാേണാ ഇേ�ാൾ ബേയാ ൈമനിങ് നട�� ക�നി�് കരാർ
നൽകിയത്; എ�ിൽ ക�നി ഹാജരാ�ിയ േരഖക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാൾ ���ര� ബേയാ ൈമനിങ് നട�� ക�നിെയ ക�ർ
േകാർപേറഷനിൽ നി�ം െകാ�ം േകാർപേറഷനിൽ നി�ം െടർമിേന�്
െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

വീ�കര�ിൽ ഇളവ്

356 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� ആറ് വർഷ�ാലയളവിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വീ�കരം
ഇന�ിൽ എ� �കയാണ് വർ�ി�ി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; പല
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം വീ�കരം ഇര�ി�ം നാലിര�ി�ം വർ�ി�ി�
വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ം വലിയ വർ�നവ് താ�ാൻ കഴിയാ� ജനവിഭാഗമായ
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് വീ�കരം ഇന�ിൽ ഇളവ് അ�വദി�വാൻ
ത�ാറാ�േമാ?

െപാളി�� െക�ിട മാലിന��ൾ

357 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാളി�� െക�ിട മാലിന��ൾ േശഖരി��ത് സംബ�ി�� മാർ�േരഖ
�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�കളിെല െക�ിട നി�തി പിരിവിെ� വിശദാംശ�ൾ

358 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഉൾെ��ി�� �ാമപ�ായ�കളിൽ 2021-
22 സാ��ിക വർഷ�ിെല െക�ിട നി�തി പിരിവിെ� വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�കളിൽ പ�തി വിഹിതം, െമയി�നൻസ് �ാ�് എ�ിവ
അ�വദി�തിെ��ം വിനിേയാഗ�ിെ��ം വിവര�ൾ (അ�വദി� �ക,
വിനിേയാഗി� �ക) വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയപാത 66 ന് സമീപം െക�ിട നിർ�ാണ�ി�� അ�മതി

359 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ േദശീയപാത 66-ന് സമീപം േദശീയപാതയിൽ നി�ം
�േവശനാ�മതി ലഭി�ാ�തിനാൽ െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് അ�മതി
ലഭി�ാ� വ��ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത 66 െ� വശ�ളിൽ േറാഡിനായി ഏെ��� �ല�ിെ�
അതിർ�ിയിൽ നി�ം 6 മീ�ർ �രപരിധി േവണെമ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയപാത 66-ൽ ആ�സ് െപർമി�് ബാധകമായ െക�ിട�ൾ/ആയത്
ലഭ�മാ��തി�� നിർേ�ശ�ൾ ഏ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

�ാേദശിക സാ��ിക വികസന�ിനാ�� പ�തികൾ

360 �ീ. 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�് പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തിയിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട േന�ത��ിൽ �ാേദശിക സാ��ിക വികസന�ിനായി
വി�ലമായ പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ ല��മി�� സാഹചര��ിൽ എെ��ാം
�തിയ പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ര�ാ െപൻഷ�ക�െട �ക ലഭി�ാ�� കാലതാമസം

361 �ീ സജി െചറിയാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�റിംഗ് േപാെല�� സാേ�തിക വിഷയ�ൾ കാരണം �ടി�ികയായി��
സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�ക�െട �ക ലഭി�ാ�� കാലതാമസം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ടി�ിക �ക നൽ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദീകരി�േമാ?

��ംബ�ീ െതാഴിൽദാന പ�തി

362 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ ��സംരംഭ�ളി�െട �വതീ�വാ�ൾ�് നൽകിവ��
െതാഴിൽദാന പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ��ത പ�തിയി�െട എ�േപർ�ാണ്
െതാഴിൽ ലഭി�െത�് പ�ായ�്/ �നിസി�ാലി�ി അടി�ാന�ിൽ കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വനിതക�െട സംരംഭം ആരംഭി��തി�ം അവർ�് ആവശ�മായ സേ�തിക
പരി�ാനം നൽ��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടികെള സംബ�ി�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന �േദശെ� സംരംഭ�ൾ

363 �ീ. 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�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന �േദശ�് ൈലസൻേസാ��ടി
�വർ�ി�ി��േതാ �വർ�ി�വ��േതാ ആയ സംരംഭ��െട �വർ�നം
സാ��ിക �തിസ�ി�ലേമാ മ� �ര�കാരണ�ളാേലാ മ�ീഭവി�ി�െ��ിൽ
അ�രം സംരംഭ�െള �ന��ീവി�ി�ാൻ എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ -വലിയ കടമ�ടി-ചാ�നാട് പാലം നിർ�ാണം

364 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ നിേയാജക മ�ല�ിെല കടമ�ടി �ാമ പ�ായ�ിൽ വലിയ
കടമ�ടി-ചാ�നാട് പാലം നിർ�ാണ�ിെ� നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡി�� �ലെമ��് നടപടിക�െട ഭാഗമായി
�ടിെയാഴി�ി��വർ�� �നരധിവാസ �മി നൽ��തിന് അ�മതി�ായി
സമർ�ി� ഫയലിൽ അ�മതി ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാല�ിെ� നിർ�ാണ�ിനായി ജനറൽ കൗൺസിൽ തീ�മാന�കാരം
റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് ഭരണാ�മതി�ായി സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇത്
എേ��് സമർ�ി�ാൻ സാധി�ം; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ിയ ഭരണാ�മതി എ�േ��് ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

365 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ല�ിൽ ൈവ�ിൻ ഇട��ി േ�ാ�കൾ�് കീഴിലായി
�ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ �ർ�ീകരിേ��
���ികൾ എെ��ാെമ�ം ��ത ���ിക�െട നിജ�ിതി എ�ാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

നഗരസഭകളാ�ിയ �ാമപ�ായ�കൾ

366 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ 2011-16 കാലയളവിൽ ��തായി എ� �ാമപ�ായ�കളാണ്
നഗരസഭകളാ�ി മാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നഗരസഭകളാ�ിയ �ാമപ�ായ�കളിെല താമസ�ാർ നി�തി ഘടനയി�ം
ഇതര നിയ�ണ�ളി�ം വ� മാ�ം കാരണം ��ി��് അ�ഭവെ���താ�ം
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ലഭി�െകാ�ി�� പല ആ��ല���ം ന�െ���താ�ം ഉ�യി� െകാ��
പരാതികൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) �ാമപ�ായ�കെള നഗരസഭകളാ�ി മാ��ത് െകാ�് എെ��ി�ം േന�ം
�േത�കമായി ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി

367 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�്
പ�തി�െട നട�ി�് സംബ�ി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് സംബ�ി�് �ാമീണ വികസന പ�ായ�് രാജ്
�ാ�ിംഗ് ക�ി�ി പാർലെമ�ിൽ വ� റിേ�ാർ�ിൽ രാജ��ടനീളം �മേ��കൾ
നട�ിയി�െ��ി�ം ഒ� �പ േപാ�ം �ർവിനിേയാഗം നട�ാെത പരമാവധി
െതാഴിൽ ദിന�ൾ ��ി��തിൽ സം�ാനം ��ിെല�് പരാമർശം
വ�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബജ�് �ക െവ�ി�റ�ം േലബർ ബജ�് െവ�ി�റ�ം ഈ പ�തിെയ തകർ�ാൻ
േക� സർ�ാർ �മി�െകാ�ിരി�േ�ാൾ െതാഴിൽ രഹിത�െട ഉപജീവന
മാർ�ം നില നിർ��തിനായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� വ�� �വർ�ന�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നഗര�ളിെല അനഭ��രായ െതാഴിൽ രഹിതർ�് ഉപജീവന മാർ�ം എ�
നിലയിൽ 2010-ൽ ആരംഭി� അ��ാളി നഗര െതാഴി�റ�് പ�തി�െട ഈ
സർ�ാരിെ� കാലയളവിെല �വർ�ന�ൾ അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

പ�ായ�കളി�ം നഗരസഭകളി�ം േസാ�് െവയർ

368 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�കളിൽ �ാബല��ിൽ വ�ി�� ഇ�േ��ഡ് േലാ�ൽ െസൽഫ്
ഗേവർണൻസ് മാേനജ്െമ�് സി�ം (ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്.) േസാ�് െവയർ
നഗരസഭകളി�ം �ടി ഉപേയാഗി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ (ഐ.െക.എം.) സംവിധാനം
നിലനിർ�ിെകാ�ാേണാ േസാ�് െവയ�കൾ നവീകരി��ത്; സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

തവ�ർ മ�ല�ിെല േറാ�കൾ

369 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
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�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബ�. �ഖ�മ�ി�െട �ളയ �രിതാശ�ാസ ഫ�ിൽ നി�ം തവ�ർ
മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�കൾ�ാണ് �ക അ�വദി�്
ഉ�രവായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� േറാ�ക�െട ���ി �ർ�ിയാ�ാ�െ��ം ഏെത�ാം
േറാ�കളാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�െട ���ി �ർ�ിയാ�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ സഹായം

370 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ (ഡി.ബി) വ��ിെ� 8/11/2021 െല 2225/2021 െല ഉ�രവിൽ
2018, 2019 �ളയ�ിൽ അ�പത് ശതമാന�ിൽ താെഴ നാശന�ം
സംഭവി�വർ�് തേ�ശ�ാപന�ിൽ നി�് �േത�ക ധനസഹായം
നൽേക�തി� എ�് നിർേ�ശി�ി��തിനാൽ ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ
ഉൾെ��ി�� �ണേഭാ�ാവിന് ബാ�ി �ക നൽ�വാൻ സാധി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ സഹായം ലഭി�തിെ� േപരിൽ ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാര�� ബാ�ി
�ക ലഭി�ാതി�� ൈലഫ് േഫസ് 2 അഡീഷണൽ എസ്.പി/ഫിഷറീസ്
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് ��ത �ക അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ�ാപന��െട പ�തി നിർവഹണ കാലാവധി

371 �ീ . 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�് തേ�ശ�ാപന��െട പ�തി നട�ി�ിനാവശ�മായ
അംഗീകാര�ൾ നൽ�� നടപടി �മ�ൾ �ർ�ിയാേയാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക വർഷം �ട�ി നാ�മാസം പി�ി�തി� േശഷം പ�തി �ട��ത്
വഴി പ�തി �ർ�ീകരണ�ിന് ആവശ�മായ സമയം ലഭി�ാെത വ�ാൽ
അ�� വർഷേ��് ഇേത പ�തി�് ആവശ�മായ സമയം നൽ�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശ�ാപന��േടത�ാ� കാരണ�ാൽ പ�തി നിർവഹണം
ൈവ�കയാെണ�ിൽ �ിൽ ഓവറായി അ�� സാ��ിക വർഷ�ിേല�്
പ�തികൾ നീ�േ�ാൾ സാ��ിക വർഷെ� �ക െവ�ി�റ�ാെത �ൻ
വർഷെ� പ�തി �ടി ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ തേ�ശ �ാപന��െട�ം �ാേദശിക വികസന�ിന് ഉത�� വിധം
ഫ�കൾ അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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��േ�ാട് പ �ായ�ിെല ഇറിേഗഷൻ വ��ി� കീഴി�� �മി

372 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ��േ�ാട് പ �ായ�ിെല ഇറിേഗഷൻ വ��ി� കീഴി��
നാ��ിനാല് െസ�് �മി ൈലഫ് പാർ�ിട സ��യം നിർ�ി��തിന്
വി�കി��തിനായി ഏെത�ി�ം അേപ� ബ�െ�� പ�ായ�ിൽ നി�ം
ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� നടപടി ഏ�വെരയായി എ�
വ��മാ�ാേമാ?

െപ�നാട് േപാലീസ് േ�ഷന് �ലം വി� നൽ��ത്

373 �ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപ�നാട് േപാലീസ് േ�ഷൻ നിർ�ാണ�ിന് �ലം വി�നൽ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �ലം വി� നൽ��തിന് തടസ��േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

റീ ബിൽഡ് േകരള

374 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ിെല റീ ബിൽഡ് േകരള േഫസ് �വിൽ ഉൾെ���ിയി��
�വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

375 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം, �രഹിതരായ ആ�കൾ�് �ലം വാ�ി വീട്
വ��തിന് എ� �പയാണ് ധനസഹായം അ�വദി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം േനരെ� നി�യി� ധനസഹായ �കയിൽ നി�ം മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െെലഫ് മിഷൻ പ�തി

376 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷൻ പ�തിയി�െട �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�ം നിലവിൽ
നാളി�വെര�ം വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല എ� ��ംബ�ൾ�് പാർ�ിട
സൗകര�ം ലഭ�മാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാർ�ിട സൗകര�ം ഉറ�ാ�വാൻ േശഷി�� ��ംബ��െട എ�ം
എ�യാെണ�ം, ��ത ��ംബ�ൾ�് പാർ�ിട സൗകര�ം സമയബ�ിതമായി
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ഉറ�ാ�വാൻ സ�ീകരി�വ�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) െെലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ അ�യ വഴി ഓൺെെലനായി
സമർ�ി� അേപ�യിൽ വ� െത�്കാരണം അർഹത ഉ�ായി�ം പല�ം
ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാെതവ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന�ളിൽ േസാ�് െവയർ സംവിധാനം

377 �ീ. െ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 �ാപന�ളിൽ മരാമ�് ���ി നിർവഹണ�ിെ� ഭാഗമായി മാന�ൽ
ആയി വര�� രീതി മാ�ി പകരം േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി��തിന് ജീവന�ാർ�് പരിശീലനം
നൽകി, ��തൽ െമ�െ�� രീതിയിൽ പ�തി നിർ�ഹണം നട��തി�
സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ പ�തി �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
െക�ിട��െട �പകൽ�ന െച��തി�� േസാ�് െവയർ ഏർെ����തി�
പ�തി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ായ�് ആ�ി രജി��കൾ ��ീകരി�ാൻ നടപടി

378 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറാ�കൾ, െക�ിട�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�ാ�� ആ�ി രജി�ർ �ർണമാ�ം
ഡിജിൈ�സ് െച��തി�ം ആവർ�നം ഇ�ാതാ��തി�ം കർ� പ�തി
�പീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ായ�് പ�തികളിൽെ���ി നവീകരി��േതാ �തിയതായി
നിർ�ി��േതാ ആയ േറാ�കൾ, െക�ിട�ൾ എ�ിവ�െട പരിപാലന
കാലാവധി, കരാ�കാ�െട വിവര�ൾ എ�ിവ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
മാ�കയിൽ പരസ�െ���� േബാർ�കൾ �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ �ർ�ിയാ�ിയി�� േറാ�കൾ�് പ�ായ�് ആ�ി�കാര��
�ചനാ േബാർ�കൾ �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

േവ�് � എനർജി �ാ�്

379 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിൽ ���ര� �ാപി�� േവ�് � എനർജി �ാ�്
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�ർ�ീകരി�േ�ാൾ ഒ� ടൺ മാലിന�ം സം�രി��തിന് എ� �പ െചലവ്
വ�ം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�രണ�ി� േശഷം ഉൽ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�് �ണി�ിന് എ� �പ
ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി ക�ിഷൻ അ�വദി�ം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�കാരം ലഭി�കയാെണ�ിൽ നഗരസഭ, ക�നി�് െകാ�േ�� ടി�ിങ്
ഫീസ് ഇന�ിൽ �റവ് വ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഇല�ി�ൽ െമ�ാനി�ൽ വിഭാഗ�ൾ

380 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഇല�ി�ൽ ���ികൾ
നിർ�ഹി��തിെ� ഭാഗമായി ജി�ാ തല�ിൽ ഒ� സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�െ��ി�ം ���ിക�െട ബാ�ല�ം കാരണം ടി സംവിധാനം
അപര�ാ�മാ�� �ിതി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയ� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ ആണ്
സ�ീകരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ചില തേ�ശ�ാപന�ളിൽ വാഹന��മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ, സിവിൽ
എ�ിനീയറിംഗ് േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആണ് �ധാനമാ�ം ൈകകാര�ം
െച��ത് എ�ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) തേ�ശ�ാപന�ളി ൽ വാഹന സംബ�മായ ഫയ�കൾ തീർ�ാ��തിനായി
െമ�ാനി�ൽ േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗ�ർ ഉൾെ�� സംവിധാനം
ഏർെ����തിന് പ�തി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

മണിക�ൻചാൽ-െവ�ാരമ�ം േറാഡ് നിർ�ാണം

381 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ�
കീഴിൽ വ�� േറാ�കളിൽ േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ നി��
മണിക�ൻചാൽ- െവ�ാരമ�ം േറാഡ് ഉൾെ��ി�െ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� നിർ�ാണ �മതല ആർ�ാണ് നൽകിയി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് നിർ�ാണ ���ി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ� �ക�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡ് നിർ�ാണ���ി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;
��ത ���ി േവഗ�ിൽ ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ���ികൾ
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382 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ധാൻ മ�ി �ാം സഡക് േയാജന, റീ ബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ്, ചീഫ്
മിനിേ��് േലാ�ൽ േറാഡ് റീ ബിൽഡ് േ�ാജ�്, കിഫ്ബി എ�ിവ �േഖന
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നട�ാ�ി വ�� ���ികളിൽ വിവിധ
തല�ളിലായി �ണനിലവാര പരിേശാധനാ സംവിധാനം ഉറ�ാേ��തിെ�
ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആർ.െക.ഐ., പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. �ീ�കളിൽെ�� നിർ�ിതികൾ�്  ഡിഫ�്
ലയബിലി�ി പിരീഡ് അ�സരി�് അ���പണിക�ം േപാരാ�ക�ം പരിഹരി�്
നൽ��തിന് കരാ�കാരെന ബാധ�തെ����േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല േറാ�ക�െട �ര��ം �ണേമൻമ�ം
ഉറ�വ���തിനായി േറാഡ് ആ�ിക�െട വിശദാംശ�ൾ േശഖരി��തിെ�
ഭാഗമായി േറാഡ് കണ�ിവി�ി മാ�ിംഗ് ത�ാറാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി�� മരാമ�് ���ിക�െട
�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി ��തൽ റീജിയണൽ
ലേബാറ�റികൾ സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം േ�ഡിയം നിർ�ാണം

383 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-22 ബജ�് എ�ിേമ�് - അ�ബ�ം II മരാമ�് പണികളിൽ 20% �ക
വകയി��ിയി�� ഒ��ാലം േ�ഡിയം നിർ�ാണം എ� ���ി�െട
നിർ�ഹണ �മതല തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിൽ നി�ം മാ�ി കായിക വ��ിന്
നൽ���മായി ബ�െ�� ഫയൽ (അനൗേദ�ാഗിക �റി�് ) എ�ാണ് ധനകാര�
വ��ിൽ നി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് ലഭി�ത്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയൽ ന�ർ ഏതാണ്; ഇേ�ാൾ അത് ഏത് ഘ��ിലാണ്
ഉ�ത്;

(സി) എ�െകാ�ാണ് ഇ�ര�ി�� ഫയ�കളിൽ തീ�മാനം ഇ��ം ൈവ��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ അ�മതി�ാ�� േസാ�് െവയർ

384 �ീ. െ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�ാപന�ളിെല െക�ിട നിർ�ാണ അേപ�കൾ തീർ�ാ��തിനായി
ഏത് േസാ�് െവയർ ആണ് ഉപേയാഗി��ത്;
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(ബി) ഇതിനായി സേ�തം എ� േസാ�് െവയർ നിലവിൽ ഉപേയാഗി��േ�ാ;

(സി) േസാ�് െവയർ വഴി അ�മതി നൽ�� അേപ�ക�െട അ�ടി� പകർ�ം
സമാ�രമായി ത�ാറാേ���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; ഇ�ര�ിൽ ര�്
വിധ�ിൽ ഒ� അേപ� ൈകകാര�ം െച��തിന് ധാരാളം സമയം
എ���തിനാൽ ഓൺൈലൻ വഴി മാ�ം അേപ� തീർ�് കൽ�ി��ത്
ഉചിതമാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിട നിർ�ാണ അേപ�കൾ തീർ�ാ��തി� എ�ാ
തേ�ശ�ാപന�ൾ�ം ഒ� േസാ�് െവയർ മാ�ം ഉപേയാഗി��തിന്
നിർേ�ശ�ൾ നൽ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െഡ�ിേനഷൻ ചല�് പ�തി

385 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �റിസം വ��ിെ� െഡ�ിേനഷൻ ചല�് പ�തി�് �മി�െട ഉടമ�ത
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിെ� േപരിൽ ആകണെമ�് നിർബ��േ�ാ;
മി�വാ�ം �റിസം േ�ാ�കൾ റവന�, ഇറിേഗഷൻ �റേ�ാ�കൾ ആയതിനാൽ
അവ�െട എൻ.ഒ.സി. ലഭ�മാ�ിയാൽ മതിയാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ായ�്  വ��ിെല വിജിലൻസ് ഓഫീസ�െട �മതലകൾ

386 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�്  വ��ിൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസ�െട �മതല വഹി��
അഡീഷണൽ ഡയറ�ർ�് എെ�ാെ� �മതലകളാണ് നൽകിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഉേദ�ാഗ�ൻ കഴി� ആ�മാസം ജി� വി�് ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്
ഔേദ�ാഗിക ആവശ�ാർഥം േപായി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) 2021 ജ�വരി �തൽ നാളിത് വെര എ� �പ ഓേരാ മാസ�ം യാ��ടി
ഇന�ിൽ ഈ ഉേദ�ാഗ�ൻ ൈക��ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ജന�തിനിധിക�ം മ�ം വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി ഓഫീസിൽ എ�േ�ാൾ,
ഈ ഉേദ�ാഗ�ൻ ദിവസ�ൾ നീ�� �റിലാെണ�് പറ��തായ പരാതി
അേന�ഷി�േമാ;

(ഇ) ഈ ഉേദ�ാഗ�െ� �മതലയി�� ഓേരാ െസ�നി�ം എ� ഫയ�കൾ
െപൻഡി�െ��് വർഷം, െസ�ൻ തിരി� വ��മാ�േമാ;

(എഫ് ) ��ത െസ�നിൽ ദീർഘനാൾ ഫയൽ െപൻഡി�ാ�� കാരണ�ാൽ
െപൻഷ�ം ആ��ല���ം യഥാസമയം ലഭ�മാകാെത വ�� വിഷയം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ം പരിഹരി�േമാ;

(ജി) പ�ായ�്  �സിഡ�് മാ�ം മ�ം വിളി�ാൽ അഡിഷണൽ ഡയറ�ർ േഫാൺ
എ��ാറിെ�� ദീർഘനാളാ�� പരാതി പരിഹരി��തിന് എ�്
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നടപടികൾ സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഓൺെെലൻ നി�തി പിരിവ്

387 �ീ 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 �ാപന�ളിെല നി�തി പിരിവ് ഓൺെെലൻ
ആ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് 100% നി�തി പിരി�� എ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി ��ിര നഗര �നർ നിർമാണ പ�തി

388 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ി ��ിര നഗര �നർനിർമാണ പ�തി എ�ാണ് എ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ� ഏ�ർ �ല�ാണ് �സ് �ത പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
ഈ പ�തി�് േവ�ി കായൽ നിക�ി കരയാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �നർ�മീകരി�� �മി എ�് െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ� ��ംബ�െള �ടിെയാഴി�ിേ��ി വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഈ
�ടിെയാഴി�ി��വെര എ�െന എവിെട �നരധിവസി�ി�െമ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി സർ�ാർ േനരി�ാേണാ അേതാ ഏെത�ി�ം ഏജൻസി
�േഖനയാേണാ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) െകാ�ി ��ിര നഗര �നർനിർമാണ പ�തി�മായി ബ�െ��് �ള�കാട്
�േദശെ� എം.എൽ.എ.�മാേയാ മൈറൻ ൈ�വ്, വ�തല-പ�ാളം
�േദശെ� എം.എൽ.എ.�മാേയാ �സ് �ത �േദശെ� എം.പി.�മാേയാ
എെ��ി�ം ചർ� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നഗരസഭകളിെല�ം േകാർ�േറഷ�കളിെല�ം ആ�ിത നിയമനം

389 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗരസഭകളി�ം േകാർ�േറഷ�കളി�ം മിനി�ീരിയൽ വിഭാഗ�ിൽ ആ�ിത
നിയമനം വഴി േജാലി ലഭി� എ� ശതമാനം േപർ ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നഗരസഭകളി�ം േകാർ�േറഷ�കളി�ം അ�് ശതമാന�ിലധികം ആ�ിത
നിയമനം നട�ത് �നഃ�മീകരി��തിന് ഏെത�ി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി��േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) നഗരസഭകളി�ം േകാർ�േറഷ�കളി�ം അ�് ശതമാന�ിലധികം ആ�ിത
നിയമനം നട�ത് �നഃ�മീകരി��തിന് �ിബ�ണലിൽ നിേ�ാ
േകാടതികളിൽ നിേ�ാ ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നഗരസഭകളിൽ അ�ൗ��് ത�ികകൾ

390 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗരസഭകളിൽ പ�ായ�കളിേലതിന് സമാനമായി അസി��് െസ��റി,
അ�ൗ��് ത�ികകൾ ��ി��ത് സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നഗരസഭകളിൽ അ�ൗ��് ത�ികകൾ ��ി�െകാ�� സർ�ാർ
ഉ�രവിൽ നഗരകാര�വ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നഗരസഭകളിൽ അ�ൗ��് ത�ികകൾ ��ി�െകാ�� സർ�ാർ ഉ�രവ്
റ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

നഗരസഭകളിൽ ജീവന�ാർ�് �േമാഷൻ ലഭി��തി�� കാലതാമസം

391 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗരസഭകളിൽ ഉ�ായിരി�� സീനിേയാറി�ി ��ം
പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സീനിേയാറി�ി ��ം പരിഹരി�ാ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാർ�്
ഉ�ായിരി�� ��ി��കൾ പരിഹരി�ാൻ സർ�ാർ എ�് നടപടി
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നഗരസഭാ ജീവന�ാെര �ാർ�മായി ബ�ി�ി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ആയതിൽ ഉ�ായിരി�� തട��ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) നഗരസഭകളിെല സീനിയർ �ർ�് ത�ികയിേല�� നിയമന�ി�� ലി�്
എ� �സി�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇ��ലം
ജീവന�ാർ��ാ�� സാ��ിക�ം അ�േപാെലതെ� സർവീസ്
സംബ��മായ ന�ം എ�െന പരിഹരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നഗരസഭകളിെല റവന� ഇൻെ��ർ ത�ികയിേല�� �േമാഷൻ
ൈവ��തി�� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ; �ൈല 31 വെര ഈ
ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കൾ നിലവി��്; �േമാഷൻ ഉ�രവ് എേ��്
�റ�ിറ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ഓഗ�് മാസ�ിൽ റവന� ഇൻെ��ർ �തൽ �കളി�� ത�ികകളിൽ
ഉ�ായിരി�� റി�യർെമൻറ് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ; നഗരസഭകളിൽ
�േമാഷൻ ഉ�ായാ�ം റി�യർെമൻറ് ഉ�ായാ�ം േവ�ൻസി റിേ�ാർ�്
െച�ാെത ഇ�രം ത�ികകൾ മാസ�ളായി ഒഴി�കിട��ത്,
നഗരസഭകെള�ം അ�േപാെലതെ� ജീവന�ാെര�ം ഒ�േപാെല
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ബാധി��തിനാൽ എ�് പരിഹാര നിർേ�ശമാണ് നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) നഗരസഭകളിൽ അതാ� മാസ�ളിൽ ഉ�ാ�� ഒഴി�കൾ അതാ� മാസം
തെ� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിൽ എെ��ി�ം
�ാേയാഗിക ��ി��് ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇ��ലം ജീവന�ാർ�ം
അ�േപാെലതെ� നഗരസഭ���ാ�� േസവന, സാ��ിക ന�ം
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ
െവളിെ���ാേമാ?

േകാതമംഗല�് വികസന പരിശീലന േക�ം

392 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമവികസന വ��ിെ� ഒ� വികസന പരിശീലന േക�ം േകാതമംഗല�്
ആരംഭി�ണം എ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വികസന പരിശീലന േക�ം േകാതമംഗല�് ആരംഭി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരിശീലന േക��ിന് ആവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാമവികസന വ��ിെ� പരിശീലന േക�ം േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ
ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല നബാർഡ് പ�തികൾ

393 �ീ 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�ിൽ നബാർഡ് പ�തി �കാരം 2016 �തൽ
നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയ�ം, ഇേ�ാൾ നട�െകാ�ിരി���മായ വിവിധ
പ�തിക�െട ഫ�് വിവര�ൾ, പ�തി�െട േപര്, നിലവിെല
�വർ�ന�േരാഗതി �ട�ിയവ സംബ�ി� വിവര�ൾ  തരംതിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികേളാെടാ�ം മേ�െത�ി�ം ഫ�കൾ �ടി
സംേയാജി�ി�ി�െ��ിൽ ആ വിവര��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം നഗരസഭയിൽ ഒ� സാം�ാരിക നിലയം

394 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നഗരസഭയിൽ ഒ� സാം�ാരിക നിലയം നിർ�ി��തിനായി
സം�ാന ബജ�ിൽ ഉൾെ���ി അ  �് േകാടി ��െ��് ല��ി
എ�പതിനായിര�ി ��ി പതിെന�് �പ (₹ 5,38,70,118/-) അ�വദി�
���ി�് സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;
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(ബി) സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ി�ിെ��ിൽ ഇേ�ാൾ അത് ഏത് ഘ��ിലാ��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഉ�ായി �ാരക മ�സിക് അ�ാഡമി െക�ിട നിർ�ാണം

395 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ �ാ�് അ�വദി�, ��മംഗലം മ�ല�ിെല ഉ�ായി �ാരക മ�സിക്
അ�ാഡമി െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ�ിന് ഇ�വെര�ം �ാൻ
അംഗീകരി�കി�ിയി�ി� എ� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടൗൺ �ാനിംഗ് അ�മതി താമസി��തിന് ഇടയാ�ിയ കാരണെമ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാൻ അംഗീകരി�് നൽ��തി�� നടപടികൾ ത�രിതെ���ാൻ നിർേ�ശം
നൽകാേമാ?

മേ�ാടി േഷാ�ിംഗ് േകാ��്

396 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല മേ�ാടി േഷാ�ിംഗ് േകാ��്
നിർ�ി��ത് സംബ�ി� ���ി�െട സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാേയാ;
ഇെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട സാേ�തിക അ�മതി അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ി ���ി
�ർ�ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല ��ക�െട നിർ�ാണം

397 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബിയിൽ നി�ം ഫ�് അ�വദി�ി���ം കിലെയ നിർ�ഹണ
ഏജൻസിയായി �മതലെ���ിയി���മായ വർ�ല മ�ല�ിെല ��ക�െട
നിർ�ാണ�ി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികൾ ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം പരിഹരി��തി��
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

മയ�മ��് ഭീഷണി േനരിടാൻ നടപടി

398 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വർ�ി�വ��തായി പറയെ��� മയ�മ��് ഭീഷണി
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േനരിടാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൾ, േകാേളജ് തല�ളിൽ വർ�ി�വ�� മയ�മ��് ഉപേയാഗ�ിെനതിെര
വ�ാപകമായ േബാധവത്�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മയ�മ��ിെ� ഉപേയാഗ�ം വിതരണ�ം തട��തിന് വി�ലമായ സംവിധാനം
ഏർെ���ാൻ ഒ� കർ� പ�തി നട�ാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഓണ�ാലെ� ലഹരി കട�് തടയൽ

399 �ീ ഒ . ആർ. േക� : 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�ം
തട��തിന് എൈ�സ് വ��് വയനാട് ജി�യിൽ നട�ാ�ിയി�� പ�തികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എക് ൈസസ് വ��ിെല േ�ഡ് �േമാഷൻ

400 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എക് ൈസസ് വ��ിെല �ിവ�ീവ് ഓഫീസർ, അസി��് എക് ൈസസ്
ഇൻസ് െപ�ർ, എക് ൈസസ് ഇൻസ് െപ�ർ എ�ീ േകഡ�കളിെല േ�ഡ്
�േമാഷൻ കാലയളവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവ് മാ�ാൻ ആേലാചന�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) എക് ൈസസ് ഇൻസ് െപ�ർ (േ�ഡ് ) െ�ാേമാഷൻ അ�വദി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�വർഷം േസവനം ഉ� ഉേദ�ാഗ�ർ�ാണ് എക് ൈസസ് ഇൻസ് െപ�ർ
ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ ലഭി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 20 വർഷ�ിന് താെഴ േസവനം ഉ� ഉേദ�ാഗ�ർ എൻ�ി ത�ികയിൽ തെ�
വിരമി�� �ിതി വിേശഷം നിലവി�െ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) നിലവി�� േ�ഡ് െ�ാേമാഷൻ കാലയളവ് �റ�� പ�ം ��തൽ
ഉേദ�ാഗ�ർ�് േ�ഡ് െ�ാേമാഷൻ ലഭി�െമ�തിനാൽ എക് ൈസസ്
വ��ിെല �ിവ�ീവ് ഓഫീസർ, അസി��് എക് ൈസസ് ഇൻസ് െപ�ർ
എ�ീ േകഡ�കളിെല േ�ഡ് െ�ാേമാഷൻ കാലയളവിൽ മാ�ം വ��ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഇ�ര�ിൽ േ�ഡ് െ�ാേമാഷൻ അ�വദി��തി�െട സാ��ിക
ബാധ�ത ഉ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�് വ�വസായം
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401 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�് വ�വസായ�ിൽ �താര�ത ഉറ�് വ���തിനായി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� �ാ�് & േ�യ്സ് സംവിധാന�ിെ� �േത�കതകൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉത്പാദന�ി�ം വ�വസായ�ി�ം ഇത് �ലം ഉ�ാ�� േന��ൾ
എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

വ�ാജമദ�ം, മയ�മ��്എ�ിവ�െട വിപണനം തട�വാൻ നടപടി

402 �ീ വി േജായി
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാജമദ�ം, മയ�മ��് എ�ിവ�െട വിപണനം
തട��തിനായി സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� ഊർ�ിത �വർ�ന�ൾ�
�റെമ ഓണ�ാലം �മാണി�് നട�വാൻ തീ�മാനി�ി�� െ�ഷ�ൽ
എൻേഫാ�്െമ�് ൈ�വ് �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ അ�ർ സം�ാന മദ�, മയ�മ��് കട�് തട��തിനായി
നട�� �േത�ക �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് മ� ജി�കളിേല�് െകാ� േപാ�� ക�ിെ� അള�ം
�ണനിലവാര�ം പരിേശാധി��തി�ം ഇതിൽ മായം േചർ��ിെ��്
ഉറ�വ���തി�മായി നട�� �വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

ലഹരി മ�� വിൽ�ന

403 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �ൺ 1 �തൽ നാളി�വെര സം�ാന�് ലഹരി മ�� വിൽ�ന�മായി
ബ�െ�� എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്; ഇതിൽ എ� േക�കളിൽ
നാളി�വെര ��പ�ം സമർ�ി�ി��്; എ� േക�കളിൽ �തികെള
ശി�ി�ി��്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� േക�കളിൽ െതളിവി� എ�് കെ��ി �തികെള വി�യ�ി��്;
�ായ�ർ�ിയാകാ�വർ ലഹരി മ�� വിൽ�ന�് പിടി�െ�� എ�
േക�കൾ ഉ�്; ഇ�ര�ാർ�് എ�് ശി�ാനടപടിയാണ് നൽകാ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016 �ൺ 1 �തൽ നാളി�വെര സം�ാന�് ഏെത�ി�ം �ൾ
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ലഹരി പിടിെ��� സംഭവം റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ;
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ഉെ��ിൽ ഇ�കാര�� എ� േക�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി��്; േമൽ�റ�
േക�കളിൽ ഉൾെ�� ��ിക�െട കാര��ിൽ എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല ലഹരി വി�� ക�ാ�്

404 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ികൾ�ിടയിൽ വർ�ി�വ�� ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം
ഇ�ാതാ��തിനായി വിദ�ാലയ�ളിൽ ലഹരി വി�� ക�ാ�ക�െട �വർ�നം
��തൽ കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വര�ം ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെല വർ�ന�ം

405 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വരവ് വർ�ി�തിന് േശഷം സം�ാന�് 
മയ�മ��ിെ��ം മ�് ലഹരി വ���െട�ം ഉപേയാഗം വർ�ി�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) മയ�മ��ിെ��ം മ�് ലഹരി വ���െട�ം ഉപേയാഗ�മായി ബ�െ��്
ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േപരിൽ എ� േക�കൾ രജി�ർ
െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ലഹരിവ��ൾ ൈകവശംവ�വർെ�തിെര നടപടി

406 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �ൺ 1 �തൽ നാളി�വെര സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം സർ�ാർ/
എയ്ഡഡ് ��കളിെല അധ�ാപകെര മദ�ം വാ�ിയതിേനാ ലഹരിവ��ൾ
ൈകവശം വ�തിേനാ എൈ�സ് ക�ഡിയിെല��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ര�ി�� എ� േക�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��ം ��ത
വ��ികൾെ�തിെര എെ�ാെ� നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം അധ�ാപകെര സർവീസിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ി സർവീസ് ച��കാര��
ശി�ാ നടപടികൾ�് വിേധയരാ��തിന് ��ത േക�കൾ സംബ�ി�
റിേ�ാർ�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ലഹരി ഉപേയാഗം �റ�വാൻ നടപടി

407 �ീ. 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�് വിദ�ാർ�ികൾ�ം �വജന�ൾ�മിടയിൽ ക�ാവിെ��ം
മയ�മ��ക�െട�ം ഉപേയാഗം വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ ഇതിെന
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�തിേരാധി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��് തല�ിൽ നട�� �വർ�ന�ൾ �ടാെത �ാേദശികമായി ജനകീയ
പ�ാളി�േ�ാെട വിദ�ാർ�ി സംഘടനക�െട�ം �വജനസംഘ��െട�ം
സ�� രാ�ീയ പാർ�ിക�െട�ം സഹകരണേ�ാെട േബാധവൽ�രണ�ം
�തിേരാധ �വർ�ന��ം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം

408 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികളിൽ ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം വർ�ി� വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ികൾ ലഹരി വ��ൾ ഉപേയാഗി���മായി ബ�െ��് സം�ാന�്
2022 ജ�വരി �തൽ �ൈല വെര എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ികളിൽ ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം �റ��തിനായി നിലവിൽ സ�ീകരി�
വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

എൈ�സ് േകാം��ിെ� നിർ�ാണം

409 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര തഴ�രയിൽ നിർ�ി�� എൈ�സ് േകാം��ിെ� ര�ാംഘ�ം
നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ �ക അ�വദി��ത് ഉൾെ�െട�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മക്ഡവൽ മദ�നിർ�ാണ ഫാ�റി

410 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ േചർ�ലയിൽ മക്ഡവൽ മദ�നിർ�ാണ ഫാ�റി�ായി എ�
�മിയാണ് സർ�ാർ നൽകിയി��ത്; െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ� വർഷേ��്, എെ�ാെ� വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ ആണ് �മി
നൽകിയി��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ �മി�െട പാ��ക എ�യാണ്; പാ��ക �ടി�ിക ആയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഫാ�റി �വർ�ി�ാ� �ിതിയിൽ എ�ിയി�് എ� കാലമായി;
അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �വർ�നം നില� സാഹചര��ിൽ ഫാ�റി സർ�ാർ ഏെ���്
�വർ�ി�ി�ാൻ കഴിയിേ�; ഇതിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ലഹരി ഉത്പ���െട വിപണന �ംഖല കെ��ാ�ം തട��തി��� നടപടി

411 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി ഉത്പ���െട വിപണന �ംഖല കെ���തി�ം തട��തി�ം
സ�ീകരി� നടപടിക�െട ഫലമായി ലഹരി ഉത്പ���െട വിപണന
�ംഖലക�െട ഉറവിട�ൾ കെ��ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 15-08-2022
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)].


