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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം
2023 െഫ�വരി 1, �ധൻ

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--411]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 1 �തൽ 166 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 167 �തൽ 282 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 283 �തൽ 320 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 321 �തൽ 411 വെര

സം�ാന�ിെ� സമ� വികസനം

1 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സമ� വികസനം ത�രിതെ����തിന് അടി�ാന
സൗകര� വികസന�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��് ആവി�രി�ി��
�ൻഗണനാ പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ധാന പ�തികൾ കാര��മമാ�ം സമയബ�ിതമാ�ം
�ാവർ�ികമാ��െവ�് ഉറ�വ��ാൻ നിര�ര അവേലാകനം നട�ി
വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശബരിമല �ീൻഫീൽഡ് വിമാന�ാവളം യാഥാർ��മാ��തിനായി േക�
സർ�ാർ അ�മതി േനടിെയ���തിന് നട�� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� �േത�ക �തിനിധി

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

(എ) സം�ാന�ിെ� �േത�ക �തിനിധിയായി �ീ. െക. വി. േതാമസിെന
ഡൽഹിയിൽ നിയമി�വാൻ മ�ിസഭാ േയാഗം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
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ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഇേ�ഹ�ിന് നൽകാൻ തീ�മാനി�ി��
ശ�ളം, ആ��ല��ൾ എ�ിവ സംബ�ി�� വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽ ചീഫ് െസ��റി റാ�ിൽ ഒ� ഒ.എസ്.ഡി. �ം �തിർ�
ഐ.എ.എസ്. ഉേദ�ാഗ�ൻ റസിഡ�് ക�ീഷണർ ത�ികയി�ം ഉ�ായിരിേ�
��ത വ��ിെയ �േത�ക �തിനിധിയായി നിയമി�വാൻ ഉ�ായ സാഹചര�ം
എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��് സം�ാന സർ�ാരിെ� �േത�ക �തിനിധിയായി ആെരെയ�ി�ം
ഡൽഹിയിൽ നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവർ�് നൽകിയി�� ശ�ള�ം
ആ��ല���ം സംബ�ി� വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

��ാം ��ദിന കർ�പരിപാടി

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം നട�ിലാ�ിയ ആദ� ��ദിന
പരിപാടി, ര�ാം ��ദിന പരിപാടി എ�ിവ�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ിസഭ�െട ര�ാം വാർഷിക ദിന�ിൽ അവസാനി�� വിധ�ിൽ
സം�ാന സർ�ാരിെ� ��ാം ��ദിന കർ�പരിപാടി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2022-23 സാ��ിക വർഷെ� ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� എ�ാ പ�തിക�ം
നട�ാ�ിെയ�് ഉറ�വ��വാ�ം ഓേരാ വ��ം പരമാവധി പരിപാടികൾ
��ദിന പരിപാടിക�െട ഭാഗമാ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ാം ��ദിന കർ�പരിപാടി ��തൽ ജനപ�ാളി�േ�ാെട നട�ാ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഡൽഹിയിെല സർ�ാരിെ� �േത�ക �തിനിധികൾ

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

(എ) ഡൽഹി േകരള ഹൗസിെ� �മതല�� ഉേദ�ാഗ�ൻ ആരാെണ�ം
ഇേ�ഹ�ിൽ നി�ി�മായി�� ഔേദ�ാഗിക കർ�വ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാരിെ� �േത�ക �തിനിധിയായി റി�യർ െച� സിവിൽ
സർവീസ് ഉേദ�ാഗ�െന ഡൽഹിയിൽ നിയമി�ി�േ�ാ; ഇേ�ഹ�ിൽ
നി�ി�മായി�� കർ�വ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം നാളി�വെര
ഇേ�ഹ�ിെ� േസവന�ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാർ ഖജനാവിൽ നി�ം
എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം ഇനം തിരി�് അറിയി�േമാ;
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(സി) േമൽ�റ� ര�് ഉേദ�ാഗ�െര �ടാെത സം�ാന സർ�ാരിെ�
�തിനിധിയായി ക�ാബിന�് റാേ�ാ��ടി മെ�ാരാെള ഡൽഹിയിൽ
നിേയാഗിേ�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത
�തിനിധിയിൽ നി�ി�മാ�ിയി�� ഉ�രവാദി��ൾ എെ�ാെ�യാണ്;
അേ�ഹ�ിെ� േസവന േവതന വ�വ�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �ൻ അംഗ�ൾ�് െപൻഷൻ

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �ൻ അംഗ�ൾ�് െപൻഷൻ അ�വദി�്
നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക-െറയിൽ പ�തി�െട �േരാഗതി

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

(എ) സം�ാനെ� െക-െറയിൽ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക-െറയിൽ പ�തി�ായി േക� സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക� സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ാൽ െക-െറയിൽ പ�തി
�ർ�ിയാ��തിനാവശ�മായ കാലാവധി എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� ഭാവി വികസന�ിൽ െക-െറയിൽ ഉ�ാ�� മാ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

ആന�ാംെപായിൽ-കളളാടി-േമ�ാടി �ര�പാത പ�തി

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

(എ) കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട നിർ�ി�ാ�േ�ശി�� നിർ�ി�
ആന�ാംെപായിൽ-കളളാടി-േമ�ാടി �ര�പാത പ�തി�െട നിലവിെല
അവ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� വനം മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി�ായി സമർ�ി� അേപ��െട �ിതി
അറിയി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� പരി�ിതി ആഘാത പഠന�ിെ� നിലവിെല അവ�
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ി എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ആന�ാംെപായിൽ-കളളാടി-േമ�ാടി �ര�പാത�് വിേദശ സാേ�തിക വിദ�

8 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട്, വയനാട് ജി�കെള ബ�ി�ി�� നിർ�ി� ആന�ാംെപായിൽ-
കളളാടി-േമ�ാടി �ര�പാത നിർ�ാണ�ിന് വിേദശ സാേ�തികവിദ�
�േയാജനെ����തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏത് േമഖലയിൽ �േയാജനെ����തിനാണ്
ധാരണയായി�ളളെത�ം ഇതിെ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

പാലേമൽ �ാമപ�ായ�ിൽ ആരംഭി�� പ�തി

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

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല പാലേമൽ �ാമപ�ായ�ിൽ ആഭ��ര വ��ിെ�
ഉടമ�തയി�� �ല�് എെ��ി�ം പ�തി ആരംഭി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പ�തി സംബ�ി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െെപ�ി�െട ��തിവാതക ഗാർഹിക വിതരണം െച��തി�� നടപടി

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

(എ) ക�ർ ജി�യിൽ ഏെതാെ� പ �ായ�കളിലാണ് ആദ�ഘ�മായി ൈപ�ി�െട
��തിവാതക ഗാർഹിക വിതരണ ശ�ംഖല നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ർ ജി�യിൽ ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി �കാരം
ൈപ�ി�െട ��തി വാതക വിതരണ �ംഖല നട�ിലാ�ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല �ീൻഫീൽഡ് വിമാന�ാവള നിർ�ാണം

11 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശബരിമല �ീൻഫീൽഡ് വിമാന�ാവള നിർ�ാണ�ിെ� ഭാഗമായി
സാ�ഹ�ാഘാത പഠന�ിന് വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; സാ�ഹ�ാഘാത പഠന�ിെ� �േ�ാടിയായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത വിമാന�ാവള നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ �മി ഏെ����തി�ളള
നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇ�സംബ�ി�് സർ�ാർ ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

��തായി ��ി�ി�� ത�ികകൾ

12 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി



5 of 128

നൽ�േമാ:

(എ) 2016-ൽ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�്
എ� ത�ികകൾ ��തായി ��ി�ി��്; വ��് തിരി�് വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ?

െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ ഏെത�ാം
തീ�യ� പരിപാടികൾ എ� തവണകളായി �ഖ�ാപി�ി�െ��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ഖ�ാപന�ൾ െകാ��ായ ഫലം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം തീർ�ാ�ാൻ എ� ഫയ�കൾ ഉെ��് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ; ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാെത
കിട��െത�ം അവ പരിഹാരമി�ാെത അന�മായി നീളാൻ കാരണം
എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�കാലമായി ഈ ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാെത കിട�� എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഭരണസിരാേക�മായ െസ�േ�റിയ�ിൽ എ� ഫയ�കൾ െക�ി�ിട��
എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�കാലമായി ഈ ഫയ�കൾ തീ�മാനമാകാെത
കിട��െ��ം ഏത് വ��മായി ബ�െ�� ഫയ�കളാണ് ഇവെയ�ം
െവളിെ���േമാ;

(എഫ് ) ജി�കളി�ം െസ�േ�റിയ�ി�ം െക�ി�ിട�� ഫയ�കളിൽ തീർ�്
ഉ�ാ�ാൻ എ�് നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ജന��െട പരാതികളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ

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

(എ) െപാ�ജന��െട പരാതികൾ മ�ിമാർ�് േനരി��ാെത നൽ��തി�ം അതിൽ
�ടർനടപടി ഉറ�വ���തി�ം ഇ�സംബ�ി� വിവരം പരാതി�ാെര
അറിയി��തി�ം ഓേരാ വ��ി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ിമാർ�ം ഇേതവെര ലഭി� പരാതിക�െട എ�െമ�െയ�ം അതിൽ
പരിഹരി�െ��വ എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരാതിക�െട നിലവിെല �ിതി അറി��തി�ം പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടിക�െട ഓേരാ ഘ��ം അറി��തി�ം കഴി�മായി�� പഴയ ഓൺൈലൻ
സംവിധാനം മാ�ാ��ായ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?
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ഇ-ഫയൽ സംവിധാനം

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

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ വ��കളിൽ ഇ-ഫയൽ സംവിധാനം നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ വ��കളി�ം ഏകീ�ത ഇ-ഫയൽ സംവിധാനമാേണാ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇ-ഫയൽ സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് േനാഡൽ
ഏജൻസിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത സംവിധാന�ിൽ െപാ�ജന�ൾ�് അവ�മായി ബ�െ�� ഫയൽ
ഏത് ഉേദ�ാഗ�െ� പ�ലാെണ�ം ടിയാൾ എ�സമയം ഫയൽ ൈകവശം
വ�ി��െവ�ം അറിയാ�� സംവിധാനം ഉ�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഉപേയാഗ�ന�മായ സർ�ാർ വാഹന�ൾ

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

(എ) ഉപേയാഗ�ന�മായ സർ�ാർ വാഹന�ൾ െസ�േ�റിയ�് പരിസര�് നി�ം
മ�് ഓഫീസ് പരിസര�ളിൽ നി�ം നീ�ം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് കാരണം മ�് വാഹന�ൾ�് പാർ�ിംഗിന് �ലം ലഭ�മ�ാതാ��ത്
ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) ആ�ിത നിയമന�മായി ബ�െ��് സർ�ാർ, സംഘടന േനതാ��ാ�മായി
നട�ിയ ചർ�യിൽ എ�� തീ�മാന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആ�ിത നിയമന�ിന് അേപ� നൽകി കാ�ിരി��വ�െട
എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) സം�ാന�് സർവീസിലിരിേ� മരണെ�� സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട
ആ�ിതർ�് േജാലി നൽ��തിെല മാനദ���ം നടപടി�മ��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ� േപർ�് നിയമനം
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നൽകിയി�െ��ം ഇനി എ� അേപ�കർ�്  നിയമനം ന�ാ�െ��ം വ��്
തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) ആ�ിത നിയമന�ിനായി ഓേരാ വ��ി�ം ധാരാളം അേപ�കർ
നിലവി��ത് കണ�ിെല��് അവർ�് േവഗ�ിൽ േജാലി ലഭ�മാ��തി�ം
ആ�ിത നിയമന�ിന് �തിയ മാനദ�ം െകാ�വ��തി�ം സർ�ാർ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിവിൽ സർവീസ് േമഖലയിൽ മലയാളിക�െട �ാതിനിധ�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ േമഖലയിൽ ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്. പരിശീലന
േക��ൾ നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അ�രം േക��ൾ ആരംഭി�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സിവിൽ സർവീസ് േമഖലയിൽ മലയാളിക�െട �ാതിനിധ�ം വർ�ി�ി�ാൻ
സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� തി�വന��രം ജി�യിെല
���ികൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തിയി�ൾെ���ി അ�മതി
ലഭി� ���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ിക�െട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ നി�് ��തായി ഏെത�ി�ം ���ികൾ റീ-
ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���� കാര�ം പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി

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

(എ) റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �തിയ ���ികൾ
നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �തിയ ���ികൾ നട�ിലാ�േ�ാൾ
മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�കൾ നവീകരി�� വിഷയം
പരിഗണി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി�െ�� മാേവലി�ര മ�ല�ിെല
���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം എെ��ാം
���ികളാണ് നട�വ��െത�ം ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല
�ിതി�ം വിശദമാ�േമാ; ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി�ി�� �ക
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ി�ം ���ികൾ�് ��തായി അ�മതി
ലഭി�ി�െ��ിൽ അവ എ�േ��് �ട�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��തായി അ�മതി ലഭി� ���ി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;

(ഇ) റീബിൽഡ് േകരള�െട ര�ാം ഘ��ിൽ വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ നി�ം
ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഉൾെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) റീബിൽഡ് േകരള അ�� ഘ��ിൽ ��തൽ പ�തികൾ വട�ാേ�രി
മ�ല�ിൽ ഉൾെ����തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല��ം പാലം

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

(എ) െന�ാറ മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ിയ ആല��ം
പാല�ിെ� ���ി �ട���മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്
�ർ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� പണി �ട���മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�ൾ
അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി�് പാലം പണി എ�് �ട�ാൻ കഴി�െമ�്
അറിയി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തി
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26 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ, േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��ിെ� കീഴിൽ വ�� േറാ�കളിൽ മണിക�ം ചാൽ - െവ�ാരം ��്
േറാഡ് ഉൾെ��ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നിർ�ാണ�ിെ� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ� �ക�െട
എ�ിേമ�് ആണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് നിർമാണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�� �ടർനടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ; നിർമാണം എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റീബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട ര�ാംഘ��ിൽ േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല
ഏെത�ാം �൮�ികൾ ഉൾെ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട ര�ാംഘ��ിൽ ��ത മ�ല�ിൽ നി�്
��തൽ പ�തികൾ ഉൾെ����തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

��റ മ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) ��റ മ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം നട�വ�� േറാഡ്
നിർ�ാണ �വ ൃ�ിക�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�ം നട�ിലാ��തിന് േനരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം
ഓേരാ �വർ�ിക�ം തരം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് �വ ൃ�ികൾ ഏെതാെ� പ�ായ�ിെല ഏെതാെ�
വാർ�കളിലാണ് നട�ിലാ��െത�് തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

സയൻസ് പാർ�് ആരംഭി�ാൻ നടപടി

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

(എ) ക�ർ അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിൽ, 2022-23 വർഷെ� ബജ�ിൽ
�ഖ�ാപി� സയൻസ് പാർ�് ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട നിലവിെല �വർ�ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

ബഫർേസാൺ വിഷയ�ിൽ കർഷകെര സഹായി��തി�� നടപടികൾ

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

(എ) ബഫർേസാൺ വിഷയ�ിൽ കർഷകെര സഹായി��തിനായി സ�ീകരി�
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നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ൽ േസാൺ മാേനജ്െമൻ്റ് അേതാറി�ി

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

(എ) സം�ാന േകാ�ൽ േസാൺ മാേനജ്െമ�് അേതാറി�ി
�ന:സംഘടി�ി�ാ�തിനാൽ അേപ�കൾ െക�ി�ിട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�ൽ േസാൺ മാേനജ്െമ�് അേതാറി�ി അടിയ�രമായി
�ന:സംഘടി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം

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

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം �ലം �തിസ�ിയിലായ ജന�ൾ�് േക�
സർ�ാ�മായി ഇടെപ�് ഇള�കൾ അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് ഭവന പ�തികളിൽ ��ത നിയമം �തി�ലമായി ബാധി��
അേപ�കർ�് ഇള�കൾ നൽകാൻ കഴി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി

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

(എ) സം�ാന തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട അ�മതി ലഭ�മാേക�
അേപ�കൾ എ�െയ�് ജി� അടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിേ�ൽ എ�േ��് അ�മതി ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട കാലാവധി
അവസാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അേതാറി�ി �ന:സംഘടി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െെവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിൽ നി�് സമർ�ി�െ�� എ� അേപ�കൾ�്
അ�മതി നൽേക�തായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; അ�മതി എ�േ��്
ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ് വഴി നട�ാ�� പ�തികൾ

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

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

ടാർ മി�ിംഗ് �ണി�കൾ അ�വദി���ി�� മലിനീകരണ നിയ�ണ
മാനദ��ൾ

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

(എ) സം�ാന�് ടാർ മി�ിംഗ് �ണി�കൾ (�ാ�കൾ) അ�വദി��തിന്
നിലവി�� മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ാ��ളം െവ�ളം ടാർ മി�ിംഗ് �ാ�ിന് നിലവിൽ മലിനീകരണ നിയ�ണ
നിയമ�കാരം �വർ�നാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;
എ�ിൽ അതിന് ആധാരമായ കാരണ�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ടാർ മി�ിംഗ് �ാ�് ആരംഭി��തിന് �ൻപായി പാരി�ിതിക/
മലിനീകരണ ആഘാത പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ാ�് �ാപി��തിന് �േ�ാടിയായി �ലം പരിേശാധി�േ�ാൾ
��ത േമഖലയിൽ ജന�ൾ തി�ി�ാർ�� േകാളനികൾ
�ിതിെച��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േമഖലയിെല �േദശവാസികൾ�് ടാർ മി�ിംഗ് �ാ�ിൽ നി��
മലിനീകരണം ��തരമായ ശ�ാസേകാശ േരാഗ�ൾ ��ി��തായി
പരിേശാധനയിൽ വ��മായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) എ�ിൽ ��ത �ാ�് മാ�ി�ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർ�ീസ്

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർ�ീസിേല�് (െക.എ.എസ് ) നിലവിൽ എ� േപെര
നിയമി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട െ�യിനിംഗ് �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� േപർ ഇ�കാരം
െ�യിനിംഗ് �ർ�ീകരി�ി�െ��ം ഇവെര എത് കാ�ഗറിയിലാണ്
നിയമി�ിരി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

െക.എ.എസ്. പരീ�

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർവീസ് പരീ� �കാരം നിലവിൽ വ� റാ�് ലി�ിൽ
നി�് നിയമനം നൽകിയിരി��വ�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ലി�കളിൽ നി�ം വ�ത�� �ീ�കളിൽ നിയമനം ലഭി�വ�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സിവിൽ സർവീസ് മാ�കയിൽ െക.എ.എസ്. പരീ� എ�ാ വർഷ�ം നട�ി
റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാർ�് െച� ഒഴി�കൾ

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

(എ) ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര (ഉപേദശ -സി) വ��ിെ� 8/11/2022 തീയതിയിെല
ഉപ.സി.3/100/2022/ ഉഭപവ ന�ർ സർ�ലർ �കാരം തേ�ശ സ�യംഭരണ
വ��്, െപാ�മരാമ�് വ��്, ജലേസചന വ��് എ�ിവയിൽ നി�ം അസി��്
എൻജിനീയർ (സിവിൽ), ഓവർസീയർ േ�ഡ് 1 (സിവിൽ), ഓവർസീയർ േ�ഡ് 2
(സിവിൽ), ഓവർസീയർ േ�ഡ് 3 (സിവിൽ) എ�ീ ത�ികളിൽ എ� ഒഴി�കൾ
പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാർ�് െചയ് തി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഒഴി�കൾ യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ സംവിധാനം

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

(എ) സർ�ാർ വ��കളി��ാ�� ഒഴി�കൾ യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�്
െച��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��ിന്
നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2021, 2022 വർഷ�ളിൽ ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��് ഇ�ര�ിൽ
ഏെത�ി�ം തര�ി�� പരിേശാധനകൾ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��്
തിരി�് വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല പി.എസ്.സി. നിയമനം

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

(എ) 2016 െമയ് �തൽ 2022 ഡിസംബർ 31 വെര വയനാട് ജി�യിൽ നട�ിയ
പി.എസ്.സി. നിയമന��െട കണ�് ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ളിൽ ആെക എ� പ�ികജാതി/പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന�ൾ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി. �േഖന എ�
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േപർ�് നിയമന ശിപാർശ നൽകിയി�െ��് വ��് തിരി�� വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� ഒഴി�കൾ കാലതാമസം �ടാെത നിക��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമനം

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

(എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര പി.എസ്.സി. �േഖന എ� േപർ�് നിയമനം
നൽകിയി�െ��് വ��് തിരി�� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസി.സി. �േഖന�� നിയമന�ൾ

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

(എ) 2016-ൽ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം 2022 ഡിസംബർ വെര
പി.എസ്.സി. �േഖന നട�ിയ നിയമന��െട എ�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമന�ൾ ത�രിതെ����തി�ം
കാര��മമാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

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

(എ) സം�ാന�്  വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിൽ പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം
ലഭി� എ� ജീവന�ാർ നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� �.ഡി.എഫ്. സർ�ാരിെ� കാല�് �ിരെ���ിയ താൽ�ാലിക
ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016 �തൽ 2021 വെര�� അ�് വർഷ കാലയളവിൽ നട�ിയ പി.എസ്.സി.
നിയമന�ൾ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം പി.എസ്.സി. �േഖന നട�ിയ
നിയമന��െട കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള പ�ിക് സർ�ീസ് ക�ീഷെ� ��ർ ജി�ാ ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) േകരള പ�ിക് സർ�ീസ് ക�ീഷെ� ��ർ ജി�ാ ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം
നിർമി��തിനായി �ലം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ർ ജി�ാ െട�്�് ��് ഡിേ�ാ �വർ�ി�വ�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�
ഉടമ�തയി�� �ല�ിൽ നി�ം ��ത ��ർ ജി�ാ ഓഫീസിനായി
�ലം അ�വദി�് കി��തിന് സമർ�ി�ി�� അേപ�കളിൽ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക  യിെല ഒഴി�കൾ

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

(എ) മല�റം ജി�യിൽ എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികയിൽ     എ�  ഒഴി�കളാ ണ്
നിലവി��ത്; ഇതിൽ എ� ഒഴി�കളാ  ണ് പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ ർ �്
െച�ി��െത�ം ഇനി എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാർ�് െച�ാ��െത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിൽ 2023 നവംബർ മാസ�ി� �ൻപ് എൽ.ഡി. ൈട�ി�്
ത�ിക യിൽ എ� �തീ�ിത  ഒഴി�ക ��ാ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ി യി  ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിൽ എ� വീതം എൽ.ഡി.
ൈട�ി�മാ� െട  അ�വദനീയമായ ത�ികകളാ ണ് നിലവി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികളിെല ഒഴി�കൾ സമയബ�ിതമായി പി.എസ്.സി-�്
റിേ�ാർ�് െച ��ി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിഹരി��തിന് ന ടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മല�റം ജി�യിെല ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിൽ എ�േപർ വീതം എൽ.ഡി.
ൈട�ി�് ത�ികയിൽ താ�ാലിക/കരാർ/ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ േജാലി
െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

നിയമന�ൾ പി.എസ്.സി. �േഖന ആ�ിയി�� �ാപന�ൾ

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

(എ) സം�ാന�് നിയമന�ൾ പി.എസ്.സി. �േഖന ആ�ിയി�� �ാപന�ളിൽ
െ�ഷ�ൽ �ൾസ് നിലവിൽ വ�ി�ം നാളി�വെര പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം
നട�വാൻ സാധി�ാ� �ാപന�ൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;
ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയമന�ൾ പി.എസ്.സി. �േഖന ആ�ിയി�� �ാപന�ളിൽ െ�ഷ�ൽ
�ൾസ് നാളി�വെര നിലവിൽ വ�ി�ി�ാ�വ ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ; ��ത �ാപന�ളിെല നിയമന�ൾ പി.എസ്.സി.�്  വി�
നൽകിയ തീയതി�ം വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമനം

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി. �േഖന എ�
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ാണ് നിയമനം നൽകിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ഇ�കാരം നിയമനം നൽകിയി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം നാളി�വെര എ� േപർ�ാണ്
പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം നൽകിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�െള അേപ�ി�് സർ�ാർ േമഖലയിൽ ��തൽ െതാഴിൽ
ലഭി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�കൾ �ത�മായി പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാർ�് െച��െ��് ഉറ�്
വ��വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�കളിൽ നി�ം നിയമനം

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

(എ) വിവിധ വ��കളിെല ത�ിക െവ�ി�റ��ം �നർവിന�ാസ�ം �ലം
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�കളിൽ നി�ം കാര�മായ നിയമനം നട�ാ�ത്
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) റാ�് ലി�കൾ നിലവിൽ ഉ� ത�ികകളിേല�് ദിവസേവതന/കരാർ
അടി�ാന�ിൽ നിയമനം നട��ത് അവസാനി�ി�് ത�ികകൾ
പി.എസ്.സി. �്  റിേ�ാർ�്  െച�വാൻ എ�ാ വ��കൾ�ം അടിയ�ര
നിർേദശം നൽ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േജ�ാ�ഫി അസി��് െ�ാഫസർ റാ�് ലി�്

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

(എ) േകരള പി.എസ്.സി. നട�ിയ േകരള െകാളീജിേയ�് എഡ�േ�ഷൻ
ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ േജ�ാ�ഫിയിൽ അസി��് െ�ാഫ�ർ (കാ�ഗറി ന�ർ
294/2019) റാ�് ലി�് പ�ികയിൽ നി�ം എ�േപർ�് നിയമനം
നൽകിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല നിയമന�ൾ�ായി നിലവിൽ എ� ഒഴി�കളാണ്
െക.പി.എസ്.സി.യിേല�് റിേ�ാർ�് െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ് േസ�ി ഓഫീസർ റാ�് ലി�്
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51 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള പി.എസ്.സി. നട�ിയ �ഡ് േസ�ി ഓഫീസർ (കാ�ഗറി ന�ർ
499/2019) റാ�് പ�ികയിൽ നി�ം എ� േപർ�് ഇതിനകം നിയമനം
നൽകിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല നിയമന�ൾ�് നിലവിൽ എ� ഒഴി�കളാണ്
െക.പി.എസ്.സി.യിേല�് റിേ�ാർ�് െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഗണിതശാ�ം അസി��് െ�ാഫസർ റാ�് ലി�്

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

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 296/2019 �കാരം േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ ഗണിതശാ�ം
അസി��് െ�ാഫസർ ത�ികയിേല�� നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.
പരീ��ം അഭി�ഖ�ം �ർ�ിയാ�ി ദീർഘകാലം കഴി�ി�ം റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�വാൻ കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;
��ത റാ�് ലി�് എ�േ��് �സി�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് മിതമായ പലിശനിര�ിൽ വാഹന വാ�

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

(എ) േക� സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം, േക� െപാ�േമഖല ജീവന�ാർ�ം, ഇതര
സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം വാഹനം വാ��തിനായി മിതമായ
പലിശനിര�ിൽ വാ� അ�വദി�� മാ�കയിൽ േകരള സർ�ാർ
ജീവന�ാർ�ം വാഹനം വാ��തിന് മിതമായ പലിശനിര�ിൽ വാ�
അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ�കാര�/െപാ�േമഖല/സഹകരണ ബാ�കളിൽ നി�ം വാഹനം
വാ��തിനായി മിതമായ പലിശനിര�ിൽ വാ� അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം േ��് െലവൽ ബാേ��് ക�ി�ിയിൽ അജ�യായി ഉൾെ���ി
സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് �േത�ക വാഹന വാ� അ�വദി�� വിഷയം
ബ�െ�� ധനകാര� �ാപന��മായി ചർ� െച�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ മിതമായ പലിശനിര�ിൽ അ�വദി�� വാഹന വാ�ക�െട
തിരി�ടവ് കാലാവധി �റ �ത് പ�് വർഷമായി നിജെ����തി��
ശിപാർശ പരിഗണി�േമാ?

സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

54 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) �ാർ�മായി ബ�ി�ി�ി�� ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം �േഖന
ജീവന�ാ�െട ഹാജർ േരഖെ���� സ�ദായം നിലവിൽ വ� വ��്
ആ�ാന�ൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� േവ� സൗകര��ൾ ഒ��ിയി�ം ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം
നാളി�വെര ആരംഭി�ാ� വ��് ആ�ാന�ൾ ഏെത�ാെമ�ം ആയത്
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സംവിധാനം ഇനി�ം ഏർെ���ാ� വ��് ആ�ാന�ൾ
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ വ��് ആ�ാന�ളി�ം �ർ�മാ�ം ��ത സംവിധാനം എ�േ��്
ഏർെ���ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലംമാ�ം

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

(എ) സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലം മാ�ം നട��തിന്
മാനദ��ൾ നി�യി�് സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം മാ�ം നൽ��തിന് സീനിേയാറി�ി കണ�ാ�േ�ാൾ ആെക��
േസവനകാലയളവ� മറി�് നിലവിൽ േജാലി െച�� ഓഫീസിൽ േജാലിയിൽ
�േവശി� തീയതിയാണ് പരിഗണി�ക എ�് െപാ�ഭരണ വ��് വ�വ�
െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിൽ �ാപി� �തിയ ആ��് കാർഡ് സംവിധാനം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ിൽ ��തായി നട�ിലാ�ിയ ആ��് കാർഡ് സംവിധാനം
െകാ� വ�തിെ� ഉേ�ശ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��് കാർഡ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി എ� �ക
െചലവഴി�; കരാർ നൽകിയ �ാപന�ിെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ആ��് കാർഡ് സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് െസ�േ�റിയ�ി��ിെല
ഭരണ-�തിപ� സർ�ീസ് സംഘടനകൾ എതിർ�് �കടി�ി� സാഹചര��ിൽ
ഭീമമായ �ക വിനിേയാഗി�് �ാപി� ��ത പ�തി നട�ിലാ�വാൻ
സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എം.എൽ.എ., എം.പി. �ട�ിയവർ�ം അവ�െട േപ�ണൽ �ാ�കൾ�ം,
മ�ിമാ�െട േപ�ണൽ �ാ�കൾ�് അ�വദി� ഇളവ്  നൽകിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണഭാഷ മലയാളം ആ��തി�� നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് ഭരണഭാഷ മലയാളം ആ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഭരണഭാഷ മലയാളമായി ഉപേയാഗി�� എ� വ��കളാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വൻ വ��കളി�ം ഭരണഭാഷ മലയാളമാ��തി��
നടപടികൾ എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

പാർ�് ൈടം ജീവന�ാർ�് ത�ികമാ�ം �േഖന ഉേദ�ാഗ�യ�ം

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

(എ) പാർ�് ൈടം ജീവന�ാർ�് ത�ികമാ�ം �േഖന ഉേദ�ാഗ�യ�ം
അ�വദി��തിന് ജി�ാ കള�ർ ത�ാറാ�� �ൻഗണനാ പ�ിക
തി�വന��രം ജി�യിൽ നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ��ത
പ�ിക നൽകാേമാ?

�ിമിനൽ േക�കളിൽ �തികളാ�� സർ�ാർ ജീവന�ാർെ�തിെര നടപടി

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ��തര ���ൾ�് �ിമിനൽ
േക�കളിൽ �തികളായ സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട വിശദാംശം ജി�, വ��്
എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാടതിവിധി വ��തിന് ��തെ� ഇ�ര�ാർെ�തിെര വ��തല
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാടതിവിധി ജീവന�ാർ�് �തി�ലമാ��പ�ം സർ�ീസ് ച��ൾ
അ�സരി�് സ�ീകരി�� നടപടികൾ എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി�െട �േരാഗതി

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

(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ പ�തി�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം സർ�ാർ ഓഫീ�കളി�ം,
െപാ��ല�ളി�ം, �ാപന�ളി�മാണ് െക-േഫാൺ പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല എ� ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ൾ�് െക-േഫാൺ
പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ൾ�് സൗജന�മായി ലഭ�മാ�� ഇ�ർെന�് കണ�ൻ
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��തൽ േപർ�് ലഭ�മാ�ി വി�ലീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േകാതമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ഴ �ാമ പ�ായ�ിെല
ആദിവാസി േമഖലകളി��വർ�് �ടി �േയാജനം ലഭി���വിധം െക-
േഫാൺ പ�തി വി�ലീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

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

(എ) ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ� വീ�കൾ�ം ഓഫീ�കൾ�മാണ്
ആദ�ഘ�മായി െക-േഫാൺ കണ�ൻ നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� ഘ��ിൽ ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� കണ��കൾ
നൽകാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ആയത്
നൽകാൻ ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെതാെ�
സർ�ാർ �ാപന�ളിലാണ് നിലവിൽ െക-േഫാൺ കണ�ൻ
നൽകിയി��െത�് പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

��വാ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

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

(എ) ��വാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� വീ�കൾ�ം ഓഫീ�കൾ�മാണ്
െക-േഫാൺ പ�തി�െട ആദ�ഘ��ിൽ കണ�ൻ നൽകിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ��വാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഏെതാെ�
സർ�ാർ �ാപന�ളിലാണ് നിലവിൽ െക-േഫാൺ കണ�ൻ
നൽകിയി��െത�് പ�ായ�്/നഗരസഭ അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

അ�യ േക��ൾ വഴി ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ

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

(എ) അ�യ േക��ൾ വഴി െപാ�ജന�ൾ�്  ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ
എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

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

ഐ.ടി. വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� അ�യ േക��ൾ

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

(എ) ഐ.ടി. വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� അ�യ േക���െട എ�ം
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ജി�ാടി�ാന�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േസവന�ൾ�ം സർ�ാർ നി�യി�ി�ളള നി�ിത ഫീസ് സംബ�ി�
വിവര�ൾ വ��മായി �ദർശി�ി�ാ� ഏെത�ി�ം അ�യ േക��ൾ
സം�ാന�് �വർ�ി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത ഫീസ് സംബ�ി�� വിവര�ൾ െപാ�ജന�ൾ�് വ��മായി
കാണ��വിധം �ദർശി�ി�വാൻ േവ� നിർേ�ശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) ��തായി അ�യ േക��ൾ ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ �തിയ
േക��ൾ ആരംഭി��തിനായി അേപ�ി�ാ�ളള നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ േസവനം

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

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ േസവനം നൽ���മായി ബ�െ��
നടപടിക�െട �േരാഗതി എ�ാെണ�ം ��ത േസവനം
ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാ��ർ മ�ല�ിൽ െക - േഫാൺ േസവനം നൽ��തിനായി
തിരെ���െ�� സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�� �ണേഭാ�ാ��െട
േപ�വിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ചാ��ർ മ�ല�ിൽ െക - േഫാൺ േസവനം നൽ��തിനായി വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന��ം സർ�ാർ �ാപന��ം തിരെ���ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സി-ഡി�് േ�ാജ�കൾ

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

(എ) കഴി� എൽ.ഡി.എഫ്. സർ�ാരിെ� കാല�് സി-ഡി�ിൽ ��തായി എ�
േ�ാജ�കൾ ആരംഭി�െവ�ം ��ത കാലയളവിൽ എ�േപെര കരാർ
അടി�ാന�ിൽ നിയമി�െവ�ം ��ത േ�ാജ�ക�െട നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2016 �ൺ 1 �തൽ 2023 ജ�വരി 15 വെര ��തായി എ�േപെര സി-ഡി�ിെല
െവബ് സർ�ീസ് വിഭാഗ�ിൽ ��തായി കരാർ അടി�ാന�ിൽ
നിയമി�ി��്; അവ�െട ത�ിക�ം ശ�ള�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016 �ൺ മാസം 1 �തൽ 2022 ഡിസംബർ വെര ��തായി എ� േ�ാജ�കൾ
സി-ഡി�ിെല െവബ് സർ�ീസ് വിഭാഗ�ി� ലഭി�ി��്; േ�ാജ�ക�െട
വിവര�ം �ക�ം വിശദമാ�േമാ; ഈ വിഭാഗ�ിൽ നിലവിൽ ആെക എ�േപർ
േജാലി െച�വ��; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾസ് വ��മാ�� എഫ്.എം.എസ്. േ�ാജ�ിൽ
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��ശ�ള�ിന് േജാലിെച� വ�� കരാർ ജീവന�ാെര �ലംമാ�ാ��ായ
സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ; ഈ േ�ാജ�ിെല ഹൗസ് കീ�ിംഗ് ജീവന�ാർ�്
നൽകി വ�� ദിവസേവതനം എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ; നിലവിെല
ജീവിതെ�ല��ചിക അ�സരി�് ശ�ളവർ�നവി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിെല എഫ്.എം.എസ്. േ�ാജ�ിൽ ൈ�വിംഗ്
ൈലസൻസ്, ആർ.സി. എ�ിവ പി.വി.സി. കാർഡിൽ �ി�് െച�ാൻ സി-
ഡി�ിെന ഏൽ�ി�ി�് അ� സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ാ�തിനാൽ
��ത �ാപന�ിൽ നി�ം �ി�ിംഗ് ന�െ��ക�ം, മ� ക�നികെള
ഏൽ�ി�ാ��ായ സാഹചര�ം ��ി� ഉ�രവാദികളായ
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി എ��േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഐ.ടി. േമഖലയിെല െതാഴിലവസര�ൾ

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

(എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര ഐ.ടി. േമഖലയിൽ എ� െതാഴിലവസര�ൾ ��തായി
��ി�ാൻ സാധി�ി��്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �തിയതായി വ� ഐ.ടി. ക�നികൾ ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.ടി. േമഖലയിൽ ��തൽ ക�നികെള ആകർഷി��തിനായി
വികസി�ി�ി�� അടി�ാന സൗകര��ൾ എെ��ാെമ�് വിവരി�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സി-ഡി�് നിർ�ഹി�വ�� വിവിധ സർ�ാർ േ�ാജ�കൾ

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

(എ) വിവിധ സർ�ാർ വ��ക�െട എ� േ�ാജ�കളാണ് നിലവിൽ സി-ഡി�്
െച�വ��ത്; 2016-ന് േശഷം എ� േ�ാജ�കൾ സി-ഡി�് ഔ�്േസാ�്
െച�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി, സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ്., സി.എം.ഒ. േപാർ�ൽ
എ�ീ േ�ാജ�കൾ സി-ഡി�് ഔ�്േസാ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ�
ക�നികൾ�ാണ് ഔ�്േസാ�് െച�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�് വർഷ�ിേലെറയായി സി-ഡി�് നിർവഹി�് വ��
എഫ്.എം.എസ്.എം.വി.ഡി. െ�ാജ�് ഊരാ��ൽ െസാൈസ�ി�് നൽകാ��
നീ�ം നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എഫ്.എം.എസ് .എം.വി.ഡി. െ�ാജ�ിൽ ഈ സർ�ാരിെ� മിനിമം േവജസ്
ഉ�രവ് അ�സരി�ാേണാ ശ�ളം നൽകി വ��ത്; ഇവ�െട ശ�ളം
അവസാനമായി പരി�രി�ത് ഏത് വർഷമാണ്; വിശദമാ�േമാ?
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സം�ാന�് ��തായി ആരംഭി� ഐ.�ി. ക�നികൾ

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

(എ) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം 2021 �തൽ ��തായി എ�
ഐ.�ി. ക�നികൾ ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.�ി. േമഖലയിൽ ��തൽ നിേ�പം െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഡിജി�ൽ മാർ��ിംഗ് ചാനൽ േസാ�് െവയർ

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

(എ) ഓറ�ിൾ ഡിജി�ൽ മാർ��ിംഗ് ചാനൽ േസാ�് െവയർ വാ��തിനായി
അ�പ�ിനാല് ല�ം �പ�െട പർേ�സ് ഓർഡർ െസാനാ� ഇൻഫർേമഷൻ
െടേ�ാളജി എ� ക�നി�് 31.05.2019-ൽ നൽകിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പർേ�സ് ഓർഡർ ച� വി��മാെണ�് ��ി�ാ�ി സി-ഡി�ിെല
ഉേദ�ാഗ�ൻ പരാതി നൽകിയി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; പരാതിയിൽ
��ികാണി� വിഷയ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ടർ�് കരാർ ഒ�ി�ി��ി� എ� കാരണ�ാൽ ��ത പർേ�സ് ഓർഡർ സി-
ഡി�് റ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ; സി-ഡി�് ഓർഡർ റ�ാ�ിെയ�ി�ം
നി�ർഷി�തിേന�ാൾ ��തൽ അളവിൽ േസാ�് െവയർ സി-ഡി�്
ഉപേയാഗി�ി�െ��ം അതിന് അധിക �ക ആവശ�െ��് െകാ�ം ഒറാ�ിൾ
സി-ഡി�ി� ക� നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 11.08.2021-െല 83/എ 1/അ�ിൻ./2020/സി-ഡി�് ന�ർ ക�ിൽ �ചി�ി�ത്
േപാെല ഡിജി�ൽ മാർ��ിംഗ് ൈലെസൻസ് വാ�ിയതിെന �റി�് �േത�ക
റിേ�ാർ�് സി-ഡി�് സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ?

െക-ഡിസ് കിൽ നിയമനം

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

(എ) 2022 നവംബർ �തൽ നാളി�വെര െക-ഡിസ് കിൽ ഏെതാെ� ത�ികയിൽ
നിയമന�ിനായി സി.എം.ഡി. �േഖന നടപടി സ�ീകരി�ി��്; ഓേരാ
ത�ിക�െട�ം േപര്, വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത, ���ി പരിചയം, ഒഴി�ക�െട
എ�ം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമൽ�റ� ഒഴി�കൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ ബ�െ�� എംേ�ാെ��്
എ�്േച�ിൽ േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത അറിയി�ിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത�ം ���ി പരിചയ��� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ
സം�ാനെ� എംേ�ാെ��്/െ�ാഫഷണൽ എംേ�ാെ��് എ�്േച�കളിൽ
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രജി�ർ െച�ി�ിെ��് എംേ�ാെ��് എ�്േച�് അധികാരികൾ േരഖാ�ലം െക-
ഡി�ിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വിഷയം സംബ�ി�് നട�ിയ
ക�ിടപാ�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ൽസറി േനാ�ിഫിേ�ഷൻ ഓഫ് േവ�ൻസീസ് ആ�ിന് വി��മായി
നട�ാ�� േമൽ�റ� നിയമന��ിയ അടിയ�രമായി റ�് െച��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ്.

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

(എ) ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ചികി��് വിേധയരായ
േരാഗികൾ�് സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ്-ൽ അേപ�ി��തിന് െമഡി�ൽ
സർ�ിഫി��് നൽേക�തി� എ� മാർഗനിർേ�ശം സർ�ാർ
�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ര�ിൽ ചികി� േത�� േരാഗികൾ�് �ടർചികി��്
േവ�ിവ�� ഭീമമായ ചിലവിേല�് സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശബരിമല �ീൻഫീൽഡ് വിമാന�ാവളം

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

(എ) ശബരിമല �ീൻഫീൽഡ് വിമാന�ാവളം ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ിെ� അ�ിമ �പേരഖ�ം റിേ�ാർ�ം തയാറായി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയതിന് േക� േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ിെ��ം മ�് ബ�െ�� വ��ക�െട�ം
അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ാ�� �ലേമെ���ൽ നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ; �ലേമെ���ൽ എ�േ��് �ർ�ിയാ��തിനാണ്
ല��മി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� വികസനം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് കരി�ർ അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� വികസനം ഇേ�ാൾ
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വർഷം ഹ�് �റെ�ടൽ േക�മായി കരി�ർ വിമാന�ാവളം
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�ഖ�ാപി�തിനാൽ ഹ�് സീസണിന് �ൻപ് വിമാന�ാവള�ിൽ നട�
വ�� ���ികൾ �ർ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിൽ നി�ം �തിയ ആഭ��ര വിമാന
സർവീ�കൾ ആരംഭി��തി�ം നിലവി�� സർവീ�ക�െട എ�ം
വർ�ി�ി��തി�ം േവ�ാമയാന വ��മായി ബ�െ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിൽ വലിയ വിമാനം ഇറ��തി�� തട�ം
നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) വിമാന�ാവള റൺേവ വികസന�ിന് േവ�ി �ടിെയാഴി�ി��വർ�് �മി�ം
വീ�ം പകരം ലഭി��� വിധ�ിൽ �തിയ പാേ�ജ് നൽകി �ലെമ��്
ത�രിതെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാർ കരാർ

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

(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാർ കരാർ �കാരം സം�ാന�ിന് അർഹതെ�� ജലം
അ�വദി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കരാർ �കാരം 2022 -2023 വർഷം എ� ടി.എം.സി. ജലമാണ്
ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാർ കരാർ

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

(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാർ കരാ�മായി ബ�െ��് േകരള-തമിഴ് നാട് �ഖ�മ�ിമാർ
നട�ിയ ചർ�യിൽ എ�� തീ�മാന�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�� സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ; എ�ിൽ
��ത സമിതി ൈകെ�ാ� തീ�മാന�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

വടകര-മാഹി കനാൽ ���ികൾ

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

(എ) വടകര മാഹി കനാലിെ� വിവിധ റീ�കളിെല �ലം ഏെ���ൽ
�വർ�ന�ൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഏെ���ൽ ���ി സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ാൻ സ�ീകരി��
നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത കനാലിെ� നിർ�ാണ ���ിക�െട �േരാഗതി റീ�് തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2025 വർഷ�ിനകം ��ത ���ി �ർ�ിയാ��തി�� നടപടികൾ
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സ�ീകരി��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ?

മലയാളി നാവിക�െട േമാചനം

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

(എ) ഇക�േ�ാറിയൽ ഗിനിയയിൽ 09.08.2022-ന് സ��ാതിർ�ി ലംഘി�തിെ�
േപരിൽ അറ�ിലായ 'എം.�ി. ഹീേറായിക് ഇ�ൻ' എ� ചര�ക�ലിെല
മലയാളികളായ നാവിക�െട േമാചന�ിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവെര എ�േ��് േമാചി�ി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ജലപാത വികസനം

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

(എ) േദശീയ ജലപാത വികസന�ിെ� ഭാഗമായി എറണാ�ളം ജി�യിൽ നട��
���ികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിേനാട് േചർ�് കിട�� േദശീയ ജലപാത
ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിനായി പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വാസിക�െട േ�മ�ി�� നടപടികൾ

80 �ീ വി േജായി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ സംഘടി�ി� �വാസി ഭാരതീയ ദിവസ് സേ�ളന�ിൽ
വൻ�ക രജിേ�ഷൻ ഫീസായി നി�യി�തിനാൽ അസംഘടിത േമഖലയിൽ
�വാസ േലാക�് പണിെയ��� സം�ാനെ� െതാഴിലാളിക�െട
�തിനിധിക�െട �ാതിനിധ��ിൽ �റ��ായ�ം സേ�ളന�ിെന�ിയ
�തിനിധികൾ�് സേ�ളന�ിൽ പെ���വാ�� സാഹചര�ം
നിേഷധി�െ���മാ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭ�െട നാലാം സേ�ളനം വിളി�് േചർ��ത് സംബ�ി�്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �വാസിക�െട േ�മ�ി�ം �േരാഗതി�മായി സം�ാന സർ�ാർ
നട�ാ�� പ�തികൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�വാസിക�െട േ�മ പ�തികൾ
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81 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി 2022-23 വർഷെ� സം�ാന ബജ�ിൽ
ഉൾെ���ിയ പ�തികളിൽ നട�ിലാ�ി വ��വ�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ�ായി എ� �ക വകയി��ിെയ�ം ഇതിൽ എ� �ക
െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

�വാസി മലയാളിക�െട േ�മം

82 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാസി മലയാളിക�െട േ�മ�ിനായി ഈ സർ�ാർ
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസികൾ�് നൽകി വ�� വിവിധ ആ��ല��ൾ കാേലാചിതമായി
പരി�രി��തിന് എെ��ാം �തിയ നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല �വാസി േ�മനിധി അംഗ�ൾ

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

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല എ� �വാസികൾ േനാർ� ��്സി�ം �വാസി
േ�മനിധിയി�ം അംഗ�ളാ�െ��് പ�ായ�് അടി�ാന�ി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ഇ�വെര എ� േപർ�് സാ��നം പ�തി �കാരം
ധനസഹായം നൽകിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല എ� േപർ�് �വാസി േ�മനിധി �േഖന െപൻഷൻ
ലഭി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േനാർ� ഡി�ാർ�്െമ�് േ�ാജ�് േഫാർ റിേ�ൺഡ് എമി��്സ് പ�തി

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

(എ) �വാസി �നരധിവാസ�ിന് േനാർ� ��്സ് വഴി നട�ിലാ�� േനാർ�
ഡി�ാർ�്െമ�് േ�ാജ�് േഫാർ റിേ�ൺഡ് എമി��്സ് പ�തിെയ
സംബ�ി�� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ��ത പ�തി �കാരം നൽകി വ�� വാ�കൾ ഏെത�ാെമ�്
അറിയി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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�വാസി കൾ�ാ�� സഹായ പ�തികൾ

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

(എ) വിേദശ�് വ�് മരണെ��� �വാസിക�െട �തശരീരം നാ�ിേല�്
എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�ം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�ം ഇ�ര�ി��
എ� �തശരീര�ൾ നാ�ിെല�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരിെ��ം ഇതിനായി
െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേദശ�് വ�് അപകട�ളിൽ ��തരമായി പ�േ��വെര
നാ�ിെല�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ എ�
േക�കളിൽ ഇ�രം സഹായം ഉറ� വ��ിെയ�ം ഇതിനായി ആെക
െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ വിേദശ രാജ��ളിൽ ജയി�കളിൽ കഴി�� മലയാളിക�െട എ�ം
സംബ�ി� കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ; ഇവർ�് ഏെത�ി�ം തര�ി��
നിയമസഹായേമാ മ�് സഹായ�േളാ ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
��ത ഇന�ിൽ കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�്
െചലവഴി�ി�� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

�ിമിന�കളായ േപാലീ�കാെര സർവീസിൽ നി�് നീ�ാൻ നടപടി

86 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയിൽ �ിമിനൽ സ�ഭാവ�� േപാലീ�കാർ
ഉ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ീപീഡന േക�കളിൽ �തികളായവർ േ�ഷെ� അധികാരികളായി
�വർ�ി�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) �ിമിനൽ േക�കളിൽ �തികളായവെര സർവീസിൽ നി�് നീ�ം െച�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

��ാമാഫിയക�മായി ബ��� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ

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

(എ) സം�ാന ആഭ��ര വ��ിൽ നിരവധി േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ ��ക�ം മ�്
മാഫിയക�മായി ഉ� ബ�ം �ലർ��വരാെണ� റിേ�ാർ�് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;
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(ബി) എ�ിൽ ��ത ഉേദ�ാഗ�ർ ആെര�ാമാെണ�ം അവർെ�തിെര വ��്
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ��� വിശദാംശം ജി� തിരി�്
െവളിെ���ാേമാ ?

പി�് േപാലീസി�� ബജ�് വിഹിതം

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

(എ) 2016 �തൽ 2022-23 വെര പി�് േപാലീസിനായി ബജ�ിൽ വകയി��ിയ �ക
എ�െയ�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം വർഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാബ���  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി

89 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ചില േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് ��ക�മായി ബ��ളളതാ�ം
പല�ം ബിനാമി ബിസിന�് നട��താ��� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം േപാലീ�കാെര കെ��ി എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് -��ാ ബ�ം നിലനിൽ��തിനാൽ ��കൾെ�തിെര
നടപടിെയ���തി�ം കാ� നിയമം നട�ാ��തി�ം വീ� ഉ�ായി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ിമിന�ക�മായി ബ��ളള േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി

90 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ാ ആ�മണ�ൾ വർ�ി� വ��തായി പറയെ���
സാഹചര��ിൽ ��ക�മാ�ം �ിമിന�ക�മാ�ം ബ��ളള േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�െര കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

���ത��ളിൽ ഏർെ�� േപാലീ�കാർ
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91 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിമിനൽ ���ത��ളിൽ ഏർെ��ി�� േപാലീ�കാ�െട
എ�െമ�യാെണ�ം അവർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�ം
വിശദമാ�േമാ; ഇതിൽ േകാടതി ���ാെര�് കെ��ിയതിന് േശഷ�ം
സർ�ീസിൽ �ട��വ�െട എ�െമ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത കാരണ�ാൽ സർ�ീസിൽ നി�് �റ�ാ�െ��വ�െട
എ�െമ�െയ�് അറിയി�േമാ; അ�കാരം സർ�ീസിൽ നി�ം
�റ�ാ�ിയവെര തിരിെ���ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ിമിനൽ പ�ാ�ല�� േപാലീസ് േസനാംഗ�ൾ

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയിൽ �ിമിനൽ േക�കളിൽ ഉൾെ���വ�െട
എ�ം വർ�ി� വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016 �തൽ േപാലീസ് േസനാംഗ�ൾെ�തിെര രജി�ർ െച� �ിമിനൽ
േക�ക�െട എ�െമ�; ഇവർെ�തിെര ഏെത�ാം വ��കൾ �മ�ിയാണ്
േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ിമിനൽ േകസ് രജി�ർ െച� േപാലീസ് േസനയിൽെ��വർെ�തിെര
എെ�ാെ� ശി�ാ നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2016 �തൽ നാളി�വെര �ിമിനൽ േക�കളിൽ ഉൾെ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ
സർ�ീസിൽ നി�ം പിരി�വി� േപാലീസ് േസനാംഗ��െട എ�ം എ�;
ഇവ�െട ത�ിക, ജി� എ�ിവ തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മയ�മ��് ഉപേയാഗ�ം വിതരണ�ം തട��തി�� നടപടികൾ

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

(എ) വർ�ി� വ�� മയ�മ��് ഉപേയാഗ�ം വിതരണ�ം തട��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) വാണിജ�ാടി�ാന�ിൽ മയ�മ��് കട�ിെ�ാ�വ��ത്
വർ�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം മയ�മ��കളാണ് ��തലായി
കട�ിെകാ�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) വാണിജ�ാടി�ാന�ിൽ മയ�മ��് കട�ിെകാ�വ��ത് പിടി�ടിയ�ം
രജി�ർ െച� േക�ക�െട എ��ം സംബ�ി�് േപാലീസ് ജി�
അടി�ാന�ിൽ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ ?

സെ�ൻഷനി ലായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട വിശദാംശ�ൾ
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94 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസിെല ഇൻെ��ർ �തൽ ���് വെര�� റാ�കളിൽെ��
എ� ഉേദ�ാഗ�ർ നിലവിൽ സസ് െപൻഷനിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;
��ത ഉേദ�ാഗ��െട റാ�് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�ർ എ� കാലമായി സെ�ൻഷനിൽ കഴി���്;
ഉേദ�ാഗ��െട റാ�് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ�ർ�് 'െമേ�ാ ഓഫ് ചാർജ് ' നൽകിയി��ത് സസ് െപൻഡ്
െച� തീയതി �തൽ എ� നാ�കൾ�് േശഷമാണ് ; ��ത ഉേദ�ാഗ��െട
റാ�് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ�ർ�് സെ�ൻഷൻ തീയതി �തൽ എ� നാ�കൾ�്
േശഷമാണ് ഉപജീവന ബ� നൽകി�ട�ിയത്; റാ�് തിരി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) നാളി�വെര ഉപജീവന ബ� ലഭി�ാ� എ� ഉേദ�ാഗ�ർ നിലവിൽ
സസ് െപൻഷനി��്; റാ�് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ് ) ഉപജീവനബ� യഥാസമയം നൽകാെത കാലതാമസം വ���തിന്
കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�വാൻ
എെ��ി�ം നിയമതട��േ�ാ; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ലഹരി മാഫിയെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി

95 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െവ�ാറ�ട് മാണി�ലിൽ ലഹരി മാഫിയെ�തിെര അധി�തർ�് വിവരം
നൽകിയ വിദ�ാർഥിനി�െട വീട് കയറി െപൺ��ിെയ�ം മാതാവിെന�ം മർ�ി�
സംഭവ�ിൽ ���ാർെ�തിെര േകസ് എ��ാൻ േപാലീസ് വിസ�തി�തായി
പറയെ��� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മർ�നേമ�തിെന�ടർ�് പരാതി�മായി എ�ിയേ�ാൾ ��ികെള മർദി�
സംഭവ�ിൽ േകസ് എ��ാൻ കഴിയിെ��ം മേ�െത�ി�ം േകസ് റജി�ർ
െച�ാെമ�ം അറിയി�് െപാലീസ് പരാതി�ാെര മട�ി അയ�തായി
പറയെ��� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിൽ ���ാെര കെ��ി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ിമിന�കളായ േപാലീ�കാർെ�തിെര നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് ��ക�മാ�ം ക�േ�ഷൻ സംഘ��മാ�ം അ��് ബ���
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ മി� �ല�ളി�ം �മസമാധാനപാലന �മതല
വഹി�� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േപാലീസ് ഇ�ലിജൻസ് റിേ�ാർ�് സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത ഉേദ�ാഗ�െര സംബ�ി�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്
എ�തിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േപാലീ�കാ�െട ��ാമാഫിയാ ബ�ം

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

(എ) േപാലീ�കാ�െട ��ാമാഫിയാ ബ�ം വളെര �ടിവ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; അ�െന�� േപാലീ�കാ�െട എ�ം ജി�തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീ�കാ�െട ��ാമാഫിയാ ബ�ം രഹസ�മായി കെ��ി റിേ�ാർ�്
െചേ�� െ�ഷ�ൽ �ാ�് നി�ിയമായ�െകാ�ാേണാ േപാലീ�കാ�െട
��ാമാഫിയാ ബ�ം �ടിവ��ത്, വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ �ാ�ിെ� �മതല�� ഡി.ൈവ.എസ്.പി. മാ�െട
അവേലാകനേയാഗം മാസ�ിൽ എ� തവണയാണ് നട�ക; അവസാനമായി
നട� തീയതി എ�ാണ്;

(ഡി) ഈ െ�ഷ�ൽ �ാ�ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�ം ��ക�മായി ബ��െ���
വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; അവ�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ിമിനൽ ബ��� േപാലീസ് േസനാംഗ�ൾെ�തിെര കർശന നടപടി

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

(എ) 2022 ഒേ�ാബർ 28-ന് തി�വന��രം മ�സിയം പരിസര�് നട� ൈലംഗിക
അതി�മ േകസിൽ ജാമ�ം ലഭി�� വ��കൾ മാ�ം �മ�ി േകസ് രജി�ർ
െച�ക�ം �തി�് അ��ലമായ നിലപാ�കൾ സ�ീകരി�ക�ം െച� മ�സിയം
േപാലീസ് േ�ഷൻ എസ്.എ�്.ഒ., സബ് ഇൻെ��ർ എ�ിവർെ�തിെര നടപടി
ആവശ�െ��െകാ�് െപാ��വർ�കനായ �ീ. ചാല നാസർ ഡി.ജി.പി.-�്
നൽകിയ പരാതിയിൽ എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;
നാളി�വെര നടപടികൾ ഒ�ം സ�ീകരി�ി�ിെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ിമിനൽ ബ��� േപാലീസ് േസനാംഗ�ൾെ�തിെര കർശന നടപടി
സ�ീകരിേ��ത് അനിവാര�മായിരി�� സാഹചര��ിൽ ��തര
�ത�വിേലാപം നട�ിയ േമൽ�റ� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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ലഹരി�ട�് തടയാൻ നടപടി

99 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീമതി െക.െക.രമ
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) രാ�ീയ പാർ�ിയിെല േനതാ�ൾ ഭരണസ�ാധീനം ഉപേയാഗെ���ി ലഹരി
കട�ിനട�ം ��് നിൽ�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ക�നാഗ��ിയിൽ അട�ം രാ�ീയ പാർ�ിയിെല േനതാ�ൾ ലഹരി�ട�്
നട�ിയ സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ബാല�് െപ�ി കാണാതായ സംഭവ�ിൽ ���ാെര കെ���തിന് നടപടി

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

(എ) 2021-െല െപരി�ൽമ� നിേയാജക മ�ല�ിെല നിയമസഭാ
െതരെ���ിെല �ഷറി സ് േ�ാംഗ് �മിൽ ��ി� ബാല�കളട�ിയ െപ�ി
കാണാതായ സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിൽ എ�് അേന�ഷണമാണ് നട��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപരി�ൽമ� നിേയാജക മ�ല�ിെല ബാല�് െപ�ി കാണാതായ
സംഭവ�ിൽ ���ാെര കെ���തിന് േപാലീസ് അേന�ഷണം
ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സംഭവ�മായി ബ�െ��് ���ാർെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�ം ആ�െടെയ�ാം േപരിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത സംഭവ�ിൽ എ� േപരാണ് ���ാെര�ം ആെരാെ�യാണ് ഇെത�ം
വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിനൽ േകസിൽെപ�വ�െട വിശദാംശം

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയിൽ �ിമിനൽ േക�കളിൽെപ�വർെ�തിെര
നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസനയിൽ �ിമിനൽ േകസിൽെപ�വ�െട�ം ��ക�മായി
ബ���വ�െട�ം ജി� തിരി�� പ�ിക ത�ാറാ�ാൻ നിർേ�ശം



33 of 128

നൽകിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ിമിനൽ േകസിൽെ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ എ�യാെണ�് േപാലീസ്
േ�ഷൻ തിരി� വ��മാ�ാേമാ ; ഇവർ ഉൾെ�� േക�ക�െട സ�ഭാവം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഇേ�ാൾ എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ സെ�ൻഷനിൽ
കഴി��െ��് േപാലീസ് േ�ഷൻ തിരി� വ��മാ�ാേമാ; എ�കാലമായി
ഇവർ സെ�ൻഷനിൽ കഴി�� എ�ം അവർ െച� ��ം എ�ാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

െപരി�ൽമ� മ�ല�ിെല അസാ� േവാ�കളട�ിയ ബാല�െപ�ി കെ��ിയ
സംഭവ�ിൽ സ�ീകരിച നടപടി

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

(എ) 2021-െല നിയമസഭാ െതരെ���ിൽ െപരി�ൽമ�
നിേയാജകമ�ല�ിെല അസാ�േവാ�കളട�ിയ കാണാതായ ബാല�െപ�ി
എവിെടെവ�ാണ് ക� കി�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബാല�കളട�ിയ കാണാതായ െപ�ി തെ�യാണ് ക�് കി�ിയെത�് ഉറ�്
വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബാല�കളട�ിയ കാണാതായ െപ�ി ഏ�തര�ിലാണ് ക�് കി�ിയെത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ബാല�കളട�ിയ കാണാതായ െപ�ി വീെ���േ�ാൾ
�ാനാർ�ിക�െട�ം രാ�ീയ പാർ�ിക�െട�ം �തിനിധിക�െട
സാ�ിധ���ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ആെര�ാമായി�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ബാല�കളട�ിയ കാണാതായ െപ�ി ക� കി�േ�ാൾ സംഭവ�ല�്
ഹാജരായ ഉേദ�ാഗ��െട േപര് വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ് ) ബാല�കളട�ിയ കാണാതായ െപ�ി ക� കി�േ�ാൾ ��ത െപ�ിയിൽ
എെ��ാം േരഖകളാണ് ഉ�ായി��െത�ം എെ��ാം േരഖകളാണ്
ന�െ��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

�ിമിനൽ േകസിൽ �തികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി

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

(എ) േപാലീസ് േസന�് േചരാ� വിധ�ിൽ �വർ�ി� എ� ഉേദ�ാഗ�െരയാണ്
ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് നാളി�വെര പിരി�വി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പീഡനം ഉൾെ�െട �ിമിനൽ േകസിൽ �തികളായ എ� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�രാണ് നിലവിൽ േസനയിൽ ഉ�ത്; ഉേദ�ാഗ��െട േപ�ം
ത�ിക�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള േപാലീസ് ആ�് വ��് 86(2) �കാരം �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ
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നാളി�വെര എ� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല ജനൈമ�ി േപാലീസ്

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

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിൽ ജനൈമ�ി േപാലീസ് ഏെത�ാം േ�ഷ�കളി��്;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ ജനൈമ�ി ക�ി�ികൾ നിലവി�േ�ാ;

(സി) ജനൈമ�ി ക�ി�ികൾ �പീകരി��തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജനൈമ�ി ക�ി�ികൾ യഥാസമയം �നഃസംഘടി�ി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ഇ) മണ�ർ മ�ല�ിെല ജനൈമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ നിലവി��
ജനൈമ�ി ക�ി�ിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ലഹരി മാഫിയ�െട ആ�മണേ��കളിൽ സ�ീകരി� നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് 2016 �ൺ ഒ�് �തൽ നാളി�വെര ലഹരി മാഫിയ�െട
ആ�മണം സംബ�ി�് എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്; എ� േക�കളിൽ
�തികെള അറ�് െച�ി��്; ഇതിൽ എ� േക�കളിൽ �തികൾ
ശി�ി�െ��ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ലഹരി മാഫിയ�് സഹായം നൽകിയതിെ� േപരിൽ ഇ�ാലയളവിൽ എ�
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

െപാ�േയാഗ�ൾ നട��തിന് ഈടാ�� ഫീ�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് െപാ�േയാഗ�ൾ നട��തിന് സർ�ാരിൽ നി�ം എെ�ാെ�
അ�മതികളാണ് നട�ി�കാർ വാ�ിയിരിേ��െത�ം ഏെതാെ�
അധികാരികളിൽ നി�ാണ് വാേ��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �പ വീതമാണ് സംഘാടകരിൽ നി�ം ഈടാ��െത�ം
സം�ാന�് എ�ായിട�ം ഈ ഫീ�കൾ ഒേര നിര�ിൽ തെ�യാേണാ
ഈടാ��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ���തൽ െപാ�േയാഗ��െട ഫീസിന�ിൽ
നാളി�വെര എ� �പയാണ് ആെക ലഭി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വൻ�കകൾ ഫീസിന�ിൽ അടേ��ി വ��ത് െപാ� േസവനാർ��ം
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സാം�ാരിക�മായ �വർ�ന�ളിൽ നി�ം �വർ�കെര പി�ിരി�ി�ാൻ
കാരണമാ�െമ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െപാ�ജന േസവനാർ��ം േബാധവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമാ�ം നട��
േയാഗ�ൾ�് ഫീസിൽ ഇളവ് നൽ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ല�ാറ േപാലീസ് ഔ�് േപാ�്

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

(എ) ഒ��ാലം േപാലീസ് േ�ഷെ� �വർ�ന�ിന് സഹായമാ�� രീതിയിൽ
അ�ല�ാറയിൽ �പീകരി� േപാലീസ് ഔ�് േപാ�ിെ� നിലവിെല �വർ�ന
രീതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�രാണ് അവിെട �വർ�ി� വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

നഗ�ർ േപാലീസ് േ�ഷനിെല േജാലിഭാരം �റ��തി�� നടപടികൾ

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

(എ) ആ�ി�ൽ നിേയാജക മ�ല�ിെല നഗ�ർ േപാലീസ് േ�ഷനിെല േ�ഷൻ
ഹൗസ് ഓഫീസറായി ഇൻെ��ർ റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ�െന നിയമി��തിന്
വ��് തല�ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നഗ�ർ േപാലീസ് േ�ഷനിെല േപാലീ�കാ�െട േജാലിഭാരം �റ��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�കൾെ�തിെര നടപടി

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

(എ) േകരള�ിെല േപാലീസ് േസനയിൽ �ിമിന�കൾ ഉ�തായി വ� വാർ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�
വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െെസബർ േഡാം

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

(എ) കഴ���് നിർ�ാണം നട� വ�� േകരള േപാലീസ് െെസബർ േഡാം എ�്
�ർ�ിയാ�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ മ�ഗതിയിലാെണ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സംവിധാന�ിൽ േകരള േപാലീസിെ� എെ�ാെ� ���ികളാണ്
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ഉൾെ���ിയിരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാർ ജംഗ്ഷൻ േക�ീകരി�് ഒ� േപാലീസ് എയ്ഡ് േപാ�്

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

(എ) വിേനാദസ�ാരികൾ നിര�രം അപകട�ിൽെ��� ക�ാർ േമഖലയിൽ ക�ാർ
ജംഗ്ഷൻ േക�ീകരി�് ഒ� േപാലീസ് എയ്ഡ് േപാ�് �ാപി��ത്
പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ാനാർ�ിെയ ഭീഷണിെ���ി നാമനിർേ�ശ��ിക പിൻവലി�ി� വിഷയം
സംബ�ി� അേന�ഷണം

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

(എ) മേ�ശ�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാനാർ�ിെയ ത�ിെ�ാ�േപായി
ഭീഷണിെ���ി നാമനിർേ�ശ��ിക പിൻവലി�ി� വിഷയ�മായി ബ�െ��്
ൈ�ം�ാ�് േകാടതിയിൽ ��പ�ം സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസിെല �തികൾ ആെരാെ�യാണ്; അവർ�് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ
പാർ�ി�മായി ബ��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ിൻ േദവസ�ം േബാർഡ് അംഗ�ിെ� ആ�ഹത�

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

(എ) െകാ�ിൻ േദവസ�ം േബാർഡ് അംഗം എം.ജി. നാരായണൻ ആ�ഹത�
െച�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എം. ജി. നാരായണൻ എ�തിയ ആ�ഹത�ാ�റി�് ലഭി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ
ആ�ഹത��് ഇടയാ�ിയ കാരണം ��ത �റി�ി�േ�ാ എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) എം. ജി. നാരായണെ� ആ�ഹത��മായി ബ�െ��് പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാ
; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ഡി) പരാതിയിേ��� അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�്സ് ആ�് ��ിൽ ചി��ൾ അപ് േലാഡ് െച�ത് സംബ�ി� പരാതി

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിൽ അ��ഴ േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽ �ീക�െട
ചി��ൾ െമാൈബലിൽ േശഖരി�് വാ�്സ് ആ�് ��ിൽ അപ് േലാഡ്
െച��മായി ബ�െ��് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ ��ത പരാതി
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എ�ാണ് ലഭി�ത്; പരാതിയിേ�ൽ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം പരാതി �ഖ�മ�ി�്
ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത പരാതി എ�ാണ് ലഭി�െത�ം, അതിൻേമൽ േപാലീസ്
സ�ീകരി� നടപടികൾ �ഖ�മ�ിേയാ ആഭ��ര വ�േ�ാ പരിേശാധി�ി�േ�ാ
എ�ം വ��മാ�ാേമാ ; ആയതിേ��� േപാലീസ് റിേ�ാർ�് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് അേന�ഷണം നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ
ആെര�ാം എ�ം; േകസ് രജി�ർ െച�ി�െ��ിൽ �മ�ിയ വ��കൾ
ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് ഡിജി�ൽ െതളിവ് േശഖരി��തിന് �തി�െട
െമാൈബൽ േഫാൺ ഉൾെ�െട��വ ക�ഡിയിൽ എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േകസിൽ പരാതി ലഭി�് എ� ദിവസ�ിന് േശഷമാണ് േപാലീസ്
േകസ് രജി�ർ െച�െത�് വ��മാ�ാേമാ; േകസ് രജി�ർ െച��തി�ം
ആവശ�മായ വ��കൾ �മ��തി�ം ഉ�ായ വീ� പരിേശാധി�േമാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ��ത േകസിൽ ബ�. ��ീം േകാടതി�െട ലളിത�മാരി Vs കർ�ാടക
േകസിെല വിധിയിെല വ�വ�കൾ �കാരം േപാലീസ് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) �ീക�െട മാന�ി�ം അ��ി�ം കള�ം വ��ാൻ �മി�വർെ�തിെര
നടപടി സ�ീകരി��തിൽ വീ� വ��ിയ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാലടി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിൽ ആ�വ �റൽ കാലടി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ 179230/2022
ന�റായി �ീ. േറാബിൻ �ാൻസിസ് നൽകിയ പരാതിയിേ�ൽ നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതിയിൻേമൽ േപാലീസ് േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
േകസ് രജി�ർ െച�് അേന�ഷണം നട�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതിയിൻേമൽ േപാലീസ് േകസ് രജി�ർ െച�ി�െ��ിൽ എ�ാണ്
രജി�ർ െച�െത�ം ഏെത�ാം വ��കൾ �കാരമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;
എഫ്.ഐ.ആർ.െ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േതാട് നിക�ിയതിെനതിെര പരാതിയിൻേമ�� നടപടി

116 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജക മ�ല�ിൽെ�� ന�� പ�ായ�ിെല കാളം
തി��ി �േദശ�് നീെരാ��� േതാട് സ�കാര� വ��ികൾ മ�ി�്
നിക�ിയതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി��തിന് പ�ായ�് േബാർഡ്
തീ�മാന�കാരം �ാമപ�ായ�് െസ��റി തി�ര�ാടി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ
പരാതി നൽകിെയ�ി�ം േകസ് രജി�ർ െച�ാ�ത് സർ�ാരിെ�
��യിൽെപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ�റ� അ�മികൾെ�തിെര കർശന നിയമ നടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�ം, നിക�ിയ നീെരാ��� േതാട് �ർ�
�ിതിയിലാ��തി�ം േവ�ി ബ�െ�� ജന�തിനിധികൾ ബ� �ഖ�മ�ി,
ബ� റവന� വ��് മ�ി, ബ� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് മ�ി, ജി�ാ കള�ർ,
തി�ർ ആർ.ഡി.ഒ, തി�ര�ാടി േപാലീസ് േ�ഷൻ എസ്.എ�്.ഒ എ�ിവർ�്
നൽകിയ പരാതികളിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അ�മികൾെ�തിെര കർശന നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം, മ�ി�്
നിക�ിയ േതാട് �ർ� �ിതിയിലാ��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

കാലടി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയിൻേമൽ നടപടി

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല കാലടി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ 180501/2022 ന�രായി
ഏെത�ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; എഫ്.ഐ.ആർ രജി�ർ െച�ി�െ��ിൽ
ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതി �കാരം േപാലീസ് ഡിജി�ൽ െതളി�കൾ േശഖരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസിൽ ആേരാപണ വിേധയെ� െമാഴി േരഖെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏെത�ാം വ��കൾ ഉൾെ���ിയാണ് േകസ് രജി�ർ െച�െത�ം, രജി�ർ
െച�ി�ിെ��ിൽ കാരണെമ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ലളിത�മാരി Vs കർ�ാടക േകസിെല ��ീം േകാടതി വിധി വ�വ� �കാരം
��ത േകസിൽ േപാലീസ് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;
േകസിെല �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

സി.സി.ടി.വി �ാപി��മായി ബ�െ�� അഴിമതി

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

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല നീ�കര താ��് ആ�പ�ിയി�ം തി�വന��രം
ജി�യിെല പാറ�ാല താ��് ആ�പ�ിയി�ം െറസണൻസ് എ�ിനീയറിംഗ്
എ� �ാപനം �േഖന സി.സി.ടി.വി �ാപി��മായി ബ�െ��് അഴിമതി
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നട�ിയവർെ�തിെര �ിമിനൽ നടപടി�മ�ൾ സ�ീകരി�ണെമ� സർ�ാർ
നിർേദശെ� �ടർ�് തി�വ�ം േപാലിസ് േ�ഷൻ �ൻപാെക സി-ഡി�്
എ�ാണ് പരാതി സമർ�ി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പരാതിയിൻേമ�� അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) താ��് ആ�പ�ികൾ �ടാെത മ�സിയം, കാെപ�് �ട�ിയ �ാപന�ളി�ം
സി.സി.ടി.വി �ാപി���മായി ബ�െ�� �മേ��കൾ ഉൾെ�െട��
പരാതിയിേ�ൽ, അേന�ഷണം നട��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്
എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ; അേന�ഷണം ത�രിതെ���ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ീ. മാഹീൻ എസ്.എ�്. സമർ�ി� പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി

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

(എ) മാഹീൻ എസ്. എ�്. സമർ�ി� പരാതി �കാരം ആഭ��ര(എം) വ��ിെ�
എം1/678/2019/ആഭ��രം ന�ർ ഫയലിേ�ൽ സം�ാന േപാലീസ്
ആ�ാന�് ആരംഭി� K1/107069/2020/PHQ ന�ർ ഫയലിെ� റിേ�ാർ�്
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിെല വിശദാംശം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതി നിലവിൽ ഏത് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��
��ാെകയാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പരാതി പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; പരാതിയിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ സംബ�ി� വിശദാംശം എെ��ാെമ�റിയി�േമാ ?

��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ

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

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� ��കളിലാണ് നിലവിൽ
�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ ഉളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തായി �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ �ാപി��തിനായി
അേപ�കൾ സ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

�ീപീഡനേ��കളിെല �തിക�െട അറ�്

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

(എ) 2016 �ൺ ഒ� �തൽ നാളി�വെര എ� �ീപീഡനേ��കൾ രജി�ർ
െച�ി��്; എ� േക�കളിൽ �തികെള അറ�് െച�ി��്; എ� േക�കളിൽ
�തികൾ ശി�ി�െ��ി��്; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) �ീ പീഡനേ�സിെല �തികൾ�് സഹായം നൽകിയതിെ� േപരിൽ ഈ
കാലയളവിൽ എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ നി�ം ഫയൽ േമാഷണം

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

(എ) സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ നി�ം ഫയൽ ന�െ���ത് / േമാഷണം േപാ��ത്
സംബ�ി� പരാതികളിൽ എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച�് അേന�ഷണം
നടേ��തി� എ�് ആഭ��ര വ��് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം 2021 നവംബർ മാസം ഫയ�കൾ
േമാഷണം േപായത് സംബ�ി�് ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�ർ നൽകിയ
പരാതിയിേ�ൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജി�ർ െചേ��തി� എ�് അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ�നായ കേ�ാൺെമ�്  േപാലീസ് േ�ഷൻ എസ്.എ�്.ഒ.
തീ�മാനെമ��ത് ഏത് നിയമ വ�വ��െട അടി�ാന�ിലാണ് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസി��ിൽ ഫയൽ േമാഷണം നട�ിയത് ഉേദ�ാഗ�ർ
തെ�യാണ് എ�് അേന�ഷണ�ിൽ കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം ഇ�കാരം
കെ��ിയാൽ വ��തല നടപടികൾ മാ�ം മതിെയ�് അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ�ന് തീ�മാനി�ാൻ സാധി�േമാെയ�ം എ�ിൽ ഏത് ച�
�കാരമാെണ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ധാനമായ ഫയ�കൾ ന�മായത് സംബ�ി�് േരഖാ�ലം പരാതി ലഭി�ി�ം
എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച� അേന�ഷണം നട�ാതി��
ഉേദ�ാഗ�െനതിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േഗാൾഡ് പാലസ് �വ�റി നിേ�പ ത�ി�്

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

(എ) ���ാടി േക�ീകരി�് നട� േഗാൾഡ് പാലസ് �വ�റി നിേ�പ ത�ി�്
സംബ�ി� അേന�ഷണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ി�ിനിരയായവർ� നീതി ലഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

മേ�ശ�രം, ��ള േപാലീസ് സ് േ�ഷ�ക�െട പരിധിയിൽ നട� േമാഷണേ��ക�െട
വിശദാംശം

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

(എ) മേ�ശ�രം, ��ള എ�ീ േപാലീസ് സ് േ�ഷ�ക�െട പരിധിയിൽ കഴി� ര�്
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വർഷ�ളിൽ നട� േമാഷണേ��ക�െട വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േമാഷണേ��കളിൽ എ� �തികെള അറ�് െച�ി��് എ�ം ��ത
േക�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട പരിധിയിൽ െതളിയി�െ�ടാ�
േമാഷണേ��ക�െട വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

അയി�ർപാടം ആമിന അ�ൾഖാദർ െകാലപാതക േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി

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

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ പി�ിമന �ാമപ�ായ�ിൽ ��ാരി�ർ
വിേ�ജിൽ അയി�ർപാടം ആമിന അ�ൾഖാദർ െകാലപാതക േകസിെ�
അേന�ഷണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�ം ന�ർ 434/2021 u/s 174 സി.ആർ.പി.സി. �കാരം േകാതമംഗലം
േപാലീസ് േ�ഷനിൽ േകസ് രജി�ർ െച�ക�ം പി�ീട് 257/CB/EKM/R/2021
റീ ന�ർ െച�് ൈ�ം �ാ�ിന് ൈകമാറിയതിന് േശഷ�� അേന�ഷണ
�േരാഗതി വിവരി�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസ് എ�് �തലാണ് ൈ��ാ�് ഏെ���െത�ം ഏത്
�ണി�ിനാണ് അേന�ഷണ �മതലെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അേന�ഷണ�ിൽ ��വാളികെള കെ��വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത െകാലപാതക�മായി ബ�െ�� േകസേന�ഷണം ��തൽ
ഊർ�ിതമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നിതാ ഫാ�ിമ�െട മരണം സംബ�ി�് കാര��മമായ അേന�ഷണം ഉറ�ാ�ാൻ
നടപടി

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

(എ) ൈസ�ിൾ േപാേളാ ചാ��ൻഷി�ിനായി നാഗ്�രിൽ എ�ിയ േകരള ടീം അംഗം
നിതാ ഫാ�ിമ�െട മരണം സംബ�ി�് നിലവിൽ േകരള േപാലീസ്
എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാ�്േമാർ�ം റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ ; ഇ�ാര��ിൽ
കാലതാമസ��ാകാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നിതാ ഫാ�ിമ�െട മരണം സംബ�ി�് കാര��മമായ അേന�ഷണം
നട�െമ�് ഉറ�ാ�ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അ�ൽ കരീം വധേ�സ് സി.ബി.ഐ.�് വി��തിന് നടപടി
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127 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) താമരേ�രി േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽ എരേ�ാണ അ�ൽ കരീം
െകാ�െ��ത് സംബ�ി� എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച�ത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ൽ കരീം വധേ�സിെല �തികൾ ജാമ��ിലിറ�ിയ തീയതി
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകസിെല �തിക�െട ക�േ�ഷൻ മാഫിയ ബ�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം
പരാതി നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പരാതിയിേ��� എഫ്.ഐ.ആറിെ�
േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ൽ കരീം വധേ�സ് ഇേ�ാൾ അേന�ഷി��ത് ആരാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േകസിെല �തികൾ ജാമ��ിലിറ�ി എ�് വർഷ�ിേലെറയായി�ം
ഈ േകസിൽ ��പ�ം സമർ�ി�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) നീതി ൈവ��ത് നീതി നിേഷധ�ിന് �ല�മാണ് എ� വ�ത പരിഗണി�ം
അ�ൽ കരീമിെ� ��യായ മാതാവിെ� അേപ� പരിഗണി�ം
േകസേന�ഷണം സി.ബി.ഐ.�് വിടാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ാവ്, ലഹരി മാഫിയ അതി�മ�ൾ

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

(എ) ക�ാവ് മാഫിയ�െട അതി�മ�െള �റി�് േകാ�യം നീ�ർ േറാഡിൽ
ക�ഷാ�് നട�� �വാസി വ�വസായി സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട പരാതി
ഉ�യി�ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ കാര��ിൽ
എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലഹരി ��ാ സംഘ��െട അതി�മ�ൾ �ലം േകരള�ിൽ സംരംഭ�ൾ
നട�ിെ�ാ�േപാകാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തി�ം ജന��െട
ൈസ�ര�ജീവിതം ഉറ�ാ��തി�ം ആഭ��രവ��് കർ�പ�തി
ആവി�രി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

�ിമിനൽ േകസിൽ �തികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് �ിമിനൽ േകസിൽ �തികളായ എ� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��ാ�െ�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരിൽ എ� ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�ിലധികം േകസിൽ �തികളായി��് ; ഇവ�െട
േപരിൽ ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��മാണ് എ�്
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വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലഹരി, ��ാ മാഫിയകൾ�് സഹായം െച� െകാ��� േപാലീസ്
േസനാംഗ�െള �റി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� അേന�ഷണ�ൾ
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിനൽ പ�ാ�ല��വെര�ം, �ിമിന�കൾ�്
സഹായം നൽ�� േസനാംഗ�െള�ം കെ���തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഇേ�ാൾ നിലവിൽ ഉ�െത�ം ഇവ ��തൽ
കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്
എ�ം വ��മാ�േമാ?

��ാ ആ�മണ േക�കളിെല �തിക�െട അറ�്

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

(എ) 2016 �ൺ ഒ� �തൽ നാളി�വെര എ� ��ാ ആ�മണ േക�കൾ രജി�ർ
െച�ി��്; എ� േക�കളിൽ �തികെള അറ�് െച�ി��്; എ� േക�കളിൽ
�തികൾ ശി�ി�െ��ി��്;

(ബി) ��കൾ�് സഹായം നൽകിയതിെ� േപരിൽ ഈ കാലയളവിൽ എ�
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

��ാ അ�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

131 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ക�െട�ം സാ�ഹ�വി���െട�ം അതി�മം
വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ാ അ�മ��ം െകാലപാതക��ം േപാ�� ���ത��ൾ തട��തിന്
�േത�ക പ�തി�് സർ�ാർ �പം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ലഹരി ഉപേയാഗം വർ�ി��ത് �ല�� ��ാ ആ�മണ�ൾ
തട��തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

കാ� െസ�ിെ� �വർ�നം

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

(എ) േകരള േപാലീസിെ� കാ� െസൽ ഫല�ദമായി �വർ�ി��ി� എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) കാ� �മ�ി നാ�കട�ിയ ��കെള നിരീ�ി�വാ�ം അവർ സ��ം
ജി�യിൽ കട��ിെ��് ഉറ�ാ�വാ�ം സംവിധാന�േ�ാ; എ�ിൽ
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�േറഷൻ കാവൽ നിലവിൽ �വർ�ി��േ�ാ;

(ഡി) 2016 �തൽ 2022 വെര കാ� �മ�ിയ ��ക�െട എ�ം, നാ�കട�ിയ
��ക�െട എ�ം എ�ിവ എ�െയ�് അറിയി�േമാ?

േസാഷ�ൽ മീഡിയ വഴി�ളള അപവാദ �ചാരണം

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

(എ) വിേദശ�ളള ���ം ചില ഇ��ൻ പൗര�ാർ േകരള�ിെല വിവിധ
േമഖലകളിൽ േസവനം അ��ി��വർെ�തിെര േസാഷ�ൽ മീഡിയ വഴി
നട�� െെസബർ ആ�മണ�ൾ തട��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ േസാഷ�ൽ മീഡിയ വഴി േനരി� അപവാദ �ചരണ�ൾെ�തിെര
349/Ptn./CCPS/DR/22 ന�ർ �കാരം െെസബർ െെ�ം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ
രജി�ർ െച� െപ�ീഷനിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അപവാദ �ചരണ�ൾ നട�ി സ�ഹ�ിൽ െത�ി�ാരണ
പടർ�ിയവർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ിൻകര നിേയാജകമ�ല�ിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ

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

(എ) െന�ാ�ിൻകര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാ��്കടയിൽ �തിയ േപാലീസ്
േ�ഷൻ ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടി�മ�ൾ
�ർ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷൻ നിർ�ാണം

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

(എ) ആല�ഴ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് �ി�ിംഗ് മിൽ വി�നൽകിയ �ലെ� കായം�ളം
കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷൻ നിർ�ാണ�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

��ം േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിടം �ർ�ീകരണം

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

(എ) നിർ�ാണം നട�െകാ�ിരി�� ��ം േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിടം
�ർ�ീകരി��തിന് വ��ിെ� ഫ�് ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി� ഫയലിെ�
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നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട �ർ�ീകരണ�ിന് ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

മംഗല�രം േപാലീസ് േ�ഷനിെല അ�ട� നടപടി

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

(എ) തി�വന��ര�് മംഗല�രം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ ��വൻ േപാലീ�കാെര�ം
അ�ട�നടപടി�െട ഭാഗമായി �ലം മാ�ക��ാേയാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� േപാലീസ് േ�ഷനിെല ��വൻ േപാലീ�കാെര�ം ഒ�യടി�് �ലം
മാ��തിന് ഉ�ായ സാഹചര��ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േപാലീ�കാർെ�തിെര �മ�ിയി�� ���ൾ എെ��ാമാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവർെ�തിെര മ�തര�ി�� വ��തല നടപടികൾ എെ��ി�ം
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െപ��ിലാവ് േപാലീസ് േ�ഷൻ

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

(എ) െപ��ിലാവ് േപാലീസ് േ�ഷൻ ആരംഭി�ണം എ� നിർേ�ശം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ം�ളം േപാലീസ് േ�ഷൻ വിഭജി�് െപ��ിലാവ് േപാലീസ് േ�ഷൻ
ആരംഭി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാടേ�രി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) ജീർ�ാവ�യിലായ േകാഴിേ�ാട് �റലിെല േകാടേ�രി േപാലീസ് േ�ഷന്
�തിയ െക�ിടം നിർ�ി��ത് സംബ�ി� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിടനിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

��ർ െവ�് േപാലീസ് േ�ഷനിെല 1036/22 ന�ർ േകസ്

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

(എ) ��ർ െവ�് േപാലീസ് േ�ഷനിൽ ൈ�ം ന�ർ 1036/22 �കാരം രജി�ർ
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െച�ി�� േക�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ േക�ിെ� ��പ�ം േകാടതിയിൽ സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�ിെല �തി ആരാെണ�ം ഏെതാെ� വ��കളാണ്
�മ�ിയി��െത�ം �തിെയ അറ�് െച�ി�േ�ാെയ�ം വിശദീകരി�േമാ?

ലിതാര�െട ��ംബ�ി�ളള ധനസഹായം

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

(എ) ബീഹാറിൽ െറയിൽേവ വിഭാഗ�ിൽ േജാലി െച�േവ വേ�ാളി സ�േദശിയായ
ലിതാര മരി� സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിൽ ആെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സാ��ികമായി ഏെറ പിേ�ാ�ം നിൽ�� ലിതാര�െട ��ംബ�ിന്
ധനസഹായം നൽ�� വിഷയം പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ; എ�ിൽ അതി��
നടപടി�മ�ൾ ഏ� ഘ��ിൽ ആെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�തൽ തട�ലിലാ��തിന് നടപടി

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

(എ) �ിരം��വാളികെള വിചാരണയി�ാെത ക�തൽ തട�ലിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ എ�േപെര ക�തൽ
തട�ലിലാ�ിെയ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ എ�േപെര ക�തൽ തട�ലിലാ�ാൻ െപാലീസ്,
എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ�ർ ശിപാർശ നൽകിയി��െവ�് ജി� തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല അഴിമതി തട��തിന് നടപടി

143 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല അഴിമതി �ൻ��ി ക�് തട��തിെ� ഭാഗമായി
മി�ൽ പരിേശാധനക�ം �ാപ് േക�ക�ം ഊർ�ിതമാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക�െട ഭാഗമായി വിജിലൻസ് അേന�ഷണ�ൾ, െെ�ബ�ണൽ
എൻക�യറികൾ എ�ിവ�് ആരംഭം �റി�ി�േ�ാ;

(സി) അഴിമതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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വിജിലൻസ് േക�ക�െട വിശദാംശം

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

(എ) സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�രായ പ�ൺ �തൽ വ��് തലവ�ാർ ഉൾെ�െട എ�
േപരാണ് കഴി� ആ� വർഷ�ിനിെട വിജിലൻസ് േകസിൽ
ശി�ി�െ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സർവീസി�� എ� ഉേദ�ാഗ�ർ വിജിലൻസ് അേന�ഷണം
േനരി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ആ� വർഷ�ിനിെട ഏ��ം ��തൽ വിജിലൻസ് േക�കൾ രജി�ർ
െച�ത് ഏ� വ��മായി ബ�െ��ാണ്; ഈ കാലയളവിൽ രജി�ർ െച�
വിജിലൻസ് േക�ക�െട വ��് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിജിലൻസ് പിടി�ടിയതിെന �ടർ�് സെ�ൻഷനിൽ കഴി�� എ�
ഉേദ�ാഗ�ർ സം�ാന�െ��് വ��് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഓ�േറഷൻ ഓവർേലാഡ് -2

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

(എ) ഓ�േറഷൻ ഓവർേലാഡ്-2 പരിേശാധനയിൽ സം�ാന�് എ� േക�കൾ
രജി�ർ െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധന �കാരം എ� �പ പിഴയിന�ിൽ ലഭി�െവ�് ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഡീഷ�ൽ അേന�ഷണ ക�ിഷ�ക�െട നിയമനം സംബ�ി�്

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

(എ) 2016 �ൺ മാസ�ി� േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് എ� �ഡീഷ�ൽ
അേന�ഷണ ക�ിഷ�കെള നിയമി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷ�ക�െട �വർ�ന�ൾ�ായി െചലവഴി� �ക എ�യാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ നിയമി�െ�� ക�ീഷ�കൾ റിേ�ാർ�കൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ റിേ�ാർ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പ��ർ േകാടതി സ��യം നിർമാണം

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

(എ) പ��ർ േകാടതി സ��യം നിർമാണ�ിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ഈ ���ി ആരംഭി�ത് എേ�ാഴാെണ�ം �ർ�ീകരി�ാൻ അ�വദി�
തീയതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ ആവശ�മായ ഇടെപടൽ വ��ിെ� ഭാഗ�് നി�്
ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ െക�ിട�ിെ� �ർ�മായ ഡിൈസൻ െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ നി�്
സമയബ�ിതമായി കി�ാ�ത് നിർമാണെ� ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ഫയർ ആ�് റസ്ക�വിെ� ജി� േക��ിന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) ആല�ഴ നഗര�ിൽ �വർ�ി�� ഫയർ ആ�് റസ്ക� ജി� േക��ിെ�
നിലവിെല െക�ിട�ിെ� കാല�ഴ�ം എ�വർഷമാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) തകർ� േനരി�� പഴയ െക�ിട�ിന് പകരം �തിയ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക�ിട�ൾ�� അ�ി �ര�ാ സർ�ിഫി��്

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

(എ) സം�ാന�് െക�ിട�ൾ�് അ�ി �ര�ാ സർ�ിഫി��് അ�വദി��തിെ�
മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ി �ര�ാ സർ�ിഫി��് അ�വദി��തിനായി സർ�ാരിൽ ഒ�േ��
ഫീ�കൾ �ത�മായി നി�യി�െ�� രീതിയിൽ ലഭി��േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) വൻകിട െക�ിട�ൾ�് വ�വ�കളിൽ ഇളവ് നൽകി അ�ി �ര�ാ
സർ�ിഫി��് അ�വദി�ാ�േ�ാ; ആയതിന് നി�യി�െ�� ഫീ�കളിൽ
ഇളവ് നൽകാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ചാ��ട് േക�മാ�ി ഫയർേ�ഷൻ

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

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ചാ��ട് േക�മാ�ി ഫയർേ�ഷൻ
ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ; എ�ിൽ അതിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

രാജാ�ാട് േക�മാ�ി �തിയ ഫയർ&റസ്ക� േ�ഷൻ

151 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) ഉ��ൻേചാല മ�ല�ിെല രാജാ�ാട് േക�മാ�ി ഒ� ഫയർ&റസ്ക� േ�ഷൻ
അ�വദി��തിന് തത��ിൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 18.02.2021 െല സർ�ാർ ഉ�രവ് ന�ർ(എംഎസ് )51/2021 �കാരം അ�വദി�
ഈ ഫയർ േ�ഷന് ആവശ�മായ ത�ികകൾ അ�വദി�് നൽകിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�് അടി�ാനസൗകര��ൾ താത്കാലികമായി ഏർെ����
പ�ം ഫയർ േ�ഷൻ അടിയ�രമായി �വർ�നം ആരംഭി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഫയർ േ�ഷൻ ആരംഭി���മായി ബ�െ��് നാളി�വെര
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

തി�ര�ാടി ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

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

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല െത�ല �ാമപ�ായ�ിൽ
െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� േകാഴിെ�നയിെല ക��ിറ എ� �ല�്
ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം ലഭ�മ�ാ�തിെ� േപരിൽ ആരംഭി�ാതി�� ��ത പ�തി�ായി
േമൽ�റ� �ലം നിർേ�ശി�ി�െ��ി�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി��
��ത �ലം േദശീയപാതയിൽ ഉൾെ��താെണ� റിേ�ാർ�് നൽകിയത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം

153 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട�ിെ� നിർമാണ �വർ�ന�ൾ
�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��പറ�് െ�ഷൽ സബ് ജയിൽ �വർ�നസ�മാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) ��പറ�് െ�ഷ�ൽ സബ് ജയിൽ 2022 �ൺ 7-ന് �വർ�നം
ആരംഭി�ക�ം 2022 ഒേ�ാബർ 18-ന് ആയതിേല�് ത�ികകൾ
അ�വദി�ക�ം െചെ��ി�ം ഇ�വെര �വർ�നസ�മാകാ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;
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(ബി) സബ് ജയിലിൽ ആവശ�മായ ഫർണി��ക�ം മ�് അടി�ാന സൗകര���ം
ഒ��ി �ർ�േതാതിൽ �വർ�നസ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സബ് ജയിൽ �ർ� േതാതിൽ �വർ�നസ�മാ�ി �തികെള എേ�ാൾ
പാർ�ി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ടി വ��ിെല െ�ഷ�ൽ �ൾസ് േഭദഗതി

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

(എ) 10-2-2021-െല എസ്.ആർ.ഒ.177/2021-ാം ന�ർ വി�ാപനമായി
�റെ��വി�ി�� േകരള ഗവൺെമ�് ��സ് സേബാർഡിേന�് സർവീസ്
(അെമൻെ��് ) െ�ഷ�ൽ �ൾസ് 2021-ന് ബ�െ�� സ��് ക�ി�ി�െട
പരിേശാധന �ർ�ീകരി�് അഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അെമൻെ��് െ�ഷ�ൽ �ൾസ് 2021-ൽ �ാ�് VII (െമഷീൻ െസ�ൻ
കാ�ഗറി 3) അസി��് േഫാർമാൻ (െമഷീൻ)-േല�� ഫീഡർ കാ�ഗറിയായി
��തായി ഉൾെ���ിയ ഓഫ് െമഷീൻ ഓ�േറ�ർ േ�ഡ്-1 െ� നിയമന രീതി
'�ാൻ�ർ' എ� െത�ായി ഉൾെ���ിയി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
തി��ൽ വി�ാപനം �റെ��വി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) അസി��് േഫാർമാൻ (െമഷീൻ)-േല�� നിയമന�ളിൽ ഫീഡർ
കാ�ഗറികളിൽ നി�ം 1:1 അ�പാതം പാലി�ണെമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇ�
സംബ�ി�് സ��് ക�ി�ി ശിപാർശ െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽകാേമാ ;

(ഡി) േകരള ഗവൺെമ�് ��്സ് സേബാർഡിേന�് സർവീസ് (അെമൻെ��് )
െ�ഷ�ൽ �ൾ�മായി ബ�െ��് �റെ��വി� 14-12-2022 തീയതിയിെല സ.ഉ.
(ൈക.) ന�ർ 5/2022/എസ്.പി.ഡി. ഉ�രവിന് ആധാരമായ സി1/142/2022/
എസ്.പി.ഡി. ന�ർ ഫയലിെല �റി�കൾ ഉൾെ�െട�� എ�ാ േരഖക�േട�ം
പകർ�് നൽകാേമാ?

അ�ടിവ��ിൽ അസം�ത വ��ൾ സമയബ�ിതമായി വാ��തിന് നടപടി

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

(എ) അ�ടിവ��ിെ� ആ�നികവൽ�രണെ� �ടർ�് കേ�ാസിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ
വിലപിടി�� േത�് ഉ��ടികൾ മഴ�ം െവയി�ം െകാ� നശി� സംഭവ�ിൽ
ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ടി വ��ിൽ അസം�ത വ��ൾ വാ�ാതി��തിനാൽ സർ�ാരിെ�
�ധാനെ�� അ�ടി േജാലികൾ ഉൾെ�െട തട�െ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ അസം�ത വ��ൾ
സമയബ�ിതമായി വാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

അ�ടിവ��ിെല വിവിധ സാേ�തിക ത�ികകളിൽ നിയമനം

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

(എ) അ�ടിവ��ിെല വിവിധ സാേ�തിക ത�ികകളിൽ നിയമന�ിനായി ഡിേ�ാമ,
ബി�ദ േയാഗ�തകൾ ഉ�വെര നിലവിൽ പരിഗണി��േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�റ� ത�ികകളിേല�് ഡിേ�ാമ, ബി�ദ േയാഗ�ത��വെര�ം
പരിഗണി�ണെമ� റിേ�ാർ�്  ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�ടിവ��ിെല സാേ�തിക ത�ികകളിെല നിയമന�ിനായി ഡിേ�ാമ,
ബി�ദ േയാഗ�തകൾ ഉ�വെര �ടി പരിഗണി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ടി വ��ിെല എസ്.എൽ.ആർ. ജീവന�ാർ

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

(എ) അ�ടി വ��ിൽ എസ്.എൽ.ആർ. വ�വ�യിൽ എ� ജീവന�ാർ േജാലി െച�
വ�� എ�ം എ� വർഷമായി േജാലി െച� വ�� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ടി വ��ിെല എസ്.എൽ.ആർ. ജീവന�ാർ ഈ വ��ിെല മ�് ലാ�് േ�ഡ്
ജീവന�ാെരേ�ാെല �ിരം ജീവന�ാർ ആേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാർ�് മ�് ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�െട േപാെല�� ഏെത�ാം
സർ�ാർ ആ��ല��ൾ ലഭി� വ�� എ�ം ഏെത�ാം ലഭി��ി� എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ജീവന�ാർ�് മ�് ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�് ലഭി� വ��
െമഡിെസപ് ആ��ല�ം നിേഷധി� വിവരം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ജീവന�ാർ�് അ�ടി വ��ിെല മ�് ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�് ലഭി�
വ�� ഉേദ�ാഗ�യ�ം �ട�ിയ ആ��ല��ൾ നിലവിൽ ലഭി�ാ� കാര�ം
��യിൽ വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

അ�ടി വ��ിന് �ക അ�വദി��ത് സംബ�ി�് 

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

(എ) അ�ടി േജാലികൾ ഓൺൈലനിേല�് മാറിയ സാഹചര��ിൽ
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അതിനാവശ�മായ ക����ം മ� ഉപകരണ��ം വാ��തിന് ആവശ�മായ �ക
അ�ടി വ��ിന് അ�വദി�ി�േ�ാ/വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അ�വദി�ി��/വകയി��ിയി�� �ക എ� എ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �ക വകയി��ിയി�ിെ��ിൽ അടിയ�രമായി �ക
വകയി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

അ�ടി വ��ിെല �ാന�യ�ം

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

(എ) അ�ടി വ��ിൽ ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ �തൽ ���് വെര��
ത�ികകളിെല �ാന�യ�ം നില�ിരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് േകാടതികളിൽ േക�കൾ നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത േക�കൾ അടിയ�രമായി തീർ�ാ��തിന് അ�ടി വ��ിെ�
ഭാഗ�നി�� നടപടി�മ�ൾ ത�രിതെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

ന�നപ� വിദ�ാർ�ികൾ�� െഫേലാഷി�്

161 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ന�നപ� വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽകിവ�ി�� മൗലാന
ആസാദ് േദശീയ െഫേലാഷി�് അവസാനി�ി��തിന് േക� സർ�ാർ
തീ�മാനെമ�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
അവസാനി�ി��തി�� കാരണെമെ��് േക� ന�നപ�കാര� വ��ിൽ
നി�ം അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനം ന�നപ� വിഭാഗ�ൾ�ായി നട�� േ�മ �വർ�ന�ൾ
സംബ�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

കാസർേകാട് ജി�യിൽ ന�നപ� വിഭാഗ�ൾ�� പി.എസ്.സി. േകാ�ിംഗ് െസ�ർ

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

(എ) കാസർേകാട് ജി�യിൽ ന�നപ� വിഭാഗ�ൾ�ായി പി.എസ്.സി. േകാ�ിംഗ്
െസ�ർ �വർ�ി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് എവിെടയാണ് �വർ�ി��െത�ം ഏത് വർഷ�ിലാണ്
�ാപി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ഇ�വെര എ�േപർ ��ത �ാപന�ിൽ നി�് പരിശീലനം േനടിെയ�ം
അത് വഴി അവർ��ായ േന��ൾ എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�േപർ�് പരിശീലനം നൽകാ�� സൗകര���ം സംവിധാന��മാണ്
��ത �ാപന�ി��െത�ം നിലവിൽ എ�േപർ പരിശീലനം
േനടിവ��െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േകാ�ിംഗ് െസ�റിെ� �വർ�ന�ിന് ഒ� വർഷെ� െചലവ്
എ�യാെണ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ��ത േകാ�ിംഗ് െസ�ർ നിലവിൽ �വർ�ി�� �ല�് നി�് മാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ മാ�ാൻ ഉേ�ശി�� �ലം ഏതാെണ�ം
മാ�ാ�� കാരണം എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ?

�േ�ാ� വിഭാഗ�ിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ��വർ�� ക�ീഷൻ

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

(എ) �േ�ാ� വിഭാഗ�ിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ��വർ�്
േവ�ി�� റി�. ജ�ിസ് എ.വി. രാമ��പി� ക�ീഷൻ സമർ�ി�
റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശകൾ എെ��ാമാെണ�ം അവയിൽ ഏെത�ാം
ശിപാർശകൾ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റി�. ജ�ിസ് എം. ആർ. ഹരിഹരൻ നായർ ക�ീഷൻ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിേ�ൽ
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) 2022 മാർ�ിൽ സമർ�ി� ��ത റിേ�ാർ�ിേ�ൽ സർ�ാർ സ�ീകരിേ��
�ടർനടപടികൾ എെ��ാെമ�ം നടപടികൾ ഒ�ം സ�ീകരി�ി�ി�ാെയ�ിൽ
ആയതി�� കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െകാ���ർ നിേയാജകമ�ലം റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െകാ���ർ
നിേയാജകമ�ല�ിൽ അ�മതി നൽകിയ ���ികൾ ഏെതാെ�െയ�ം
അവ�ായി അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളിൽ �ർ�ിയാ�ിയവ ഏെതാെ�െയ�ം
�ർ�ിയാ�വാ��വ�െട നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

��നാ�ിെല എൻ.സി.സി.(നാഷണൽ കാഡ�് േകാർ) നാഷണൽ െ�യിനിംഗ് െസ�ർ

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

(എ) ��നാ�ിൽ �ാപി�ാൻ നിർേ�ശി�ി�� എൻ.സി.സി. നാഷണൽ െ�യിനിംഗ്
െസ�ർ �ാപി��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ സ�ീകരി�വ��
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നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ലം ��നാ�ിെല ജന�ൾ�ം രാജ�െ� വിദ�ാർ�ികൾ�ം
��നാടൻ കായൽ �റിസ�ി�ം ലഭി�� �ണ�ൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ്

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ
റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീ�മായി ബ�െ��് അംഗീകാരം നൽകിയ
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് പ�തികൾ

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

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ി വ�� േക�-സം�ാന ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്
പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം അവ എ�കാരമാണ് നട�ാ�ി വ��െത�ം
വിശദീകരി�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

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

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

(ബി) ഇ-െഹൽ�് പ�തി നട�ിലാ��തിന് െതരെ��� �തിയ ആ�പ�ികൾ
ഏെത�ാമാെണ�ം ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�ം
അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയിെല �വർ�ന�ൾ

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

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയിൽ ഏ��ം മിക� �വർ�ന�ൾ നട�� സം�ാനം
എ� നിലയിൽ ജനാഭി�ഖ� പ�തികൾ ��തൽ കാര��മമായി
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നട�ിലാ��തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി. എ�്. സി. �തൽ െമഡി�ൽ േകാേളജ് വെര�� എ�ാ സർ�ാർ
ആ�പ�ികളി�ം �ാനിംഗ്  ഉൾെ�െട�� േസവന��ം മ��് ലഭ�ത�ം
ഉറ�വ��ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് അവയവം ലഭി�ാനായി രജി�ർ െച�് കാ�ിരി��
േരാഗിക�െട എ�ം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �തസ�ീവനി പ�തി സജീവമാ�വാ�ം അവയവ ദാനം �താര�മാ�വാ�ം
ഈ രംഗെ� �ഷണ�ം അവയവ ക�വട�ം ഇ�ാതാ�വാ�ം എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ചികി� സഹായ പ�തി

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

(എ) ആേരാഗ� വ��് നട�ിലാ�� ചികി� സഹായ പ�തിക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

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

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

(ബി) ഇ-െഹൽ�് പ�തിയിൽ ��തൽ ആ�പ�ികൾ ഉൾെ���� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

മിഠായി പ�തി

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

(എ) ൈട�് വൺ �േമഹ ബാധിതരായ ��ികൾ�ാ�� മിഠായി പ�തിെയ�റി�്
വിശദീകരി�ാേമാ; ഈ പ�തിയിൽ സം�ാന�് എ� ��ികളാണ്
ഉൾെ��ി�ളളെത�് ജി� തിരി�� വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ��ികൾ�് ക�ിന�യസ് �േ�ാസ് േമാണി�റിംഗ്
സി�ം (സി.ജി.എം.എസ്.) ലഭ�മാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�വെര എ�
��ികൾ�ാണ് സി.ജി.എം.എസ്. നൽകിയി�ളളെത� വിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) മിഠായി പ�തിയിൽ നിലവിൽ നി�യി�ി�� വ�മാന പരിധി എ�യാണ്;
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ഇതിൽ മാ�ം വ��വാൻ ആേലാ�ി��േ�ാ; ��ത പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�� ��ികൾ�് �ായ�ർ�ിയായാൽ �ടർ ചികി� സഹായം
നൽ�വാ�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ?

ആേരാഗ� കിരൺ പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� കിരൺ പ�തി �കാരം ലഭ�മായിെ�ാ�ിരി��
ആ��ല��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� കിരൺ പ�തി �കാരം അർഹതെ��വർ�്  18 വയ�ിന് േശഷ�ം
സൗജന� ചികി� �ട�കേയാ മ��കൾ കാ�ണ� പ�തിയിൽ
ഉൾെ���കേയാ െച�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

രാ�ീയ സ�ാ�� ഭീമ േയാജന കാർഡ്

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

(എ) രാ�ീയ സ�ാ�� ഭീമ േയാജന (ആർ.എസ്.ബി.ൈവ.) കാർഡ് ����തിന്
ഇൻ�റൻസ് ക�നി സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; എ� വർഷം ��േ�ാഴാണ്
കാർഡ് ��േ��െത�ം കാർഡ് ����തി�� തീ�മാനെമ���ത്
ആരാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അർഹതെ�� പല�ം കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�ി�
എ� കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�ര�ാർ�് പ�തിയിൽ
േച��തിേനാ കാർഡ് ����തിേനാ സമയം അ�വദി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആർ.എസ്.ബി.ൈവ. കാർഡ് ന�െ��് േപായവർ�് സൗജന� ചികി�
ലഭി��തിനായി ഡ��ിേ��് കാർഡ് ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ആശ�ാസ കിരണം, സമാശ�ാസം പ�തിക�െട �േരാഗതി

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

(എ) ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ളിെല ��, കരൾ, �ദയം �തലായ ആ�രിക
അവയവ�ൾ��ാ�� ��തരമായ േരാഗം ഉ�വർ�ം ഡയാലിസിസ്
േരാഗികൾ�ം മ�ം ആശ�ാസ കിരണം, സമാശ�ാസം �തലായ പ�തികൾ
�കാരം നൽകിയി�� ചികി� സഹായം കഴി� നാല് വർഷമായി
ലഭി��ി� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േരാഗികൾ�� ചികി� സഹായം �ട�ിയി�െ��ിൽ അത് �ൻകാല
�ാബല�േ�ാെട �ന�ാപി�് േരാഗിക�െട ദയനീയാവ�
പരിഹരി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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കാ��ാട് മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

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

(എ) ആർ�ം പ�തി �കാരം കാ��ാട് മ�ല�ിൽ നട�ിയ ���ികൾ
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെതാെ� ത�ികകളിൽ എ� ജീവന�ാെര
നിയമി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

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

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാ�ാട് മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയി��
പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാലിേയ�ീവ് �വർ�കർ�് െമ�െ�� പരിശീലനം

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

(എ) സം�ാന�് ��തൽ ആ�കെള പാലിേയ�ീവ് �വർ�ന�ളിേല�്
ആകർഷി��തി�ം പാലിേയ�ീവ് �വർ�കർ�് െമ�െ�� പരിശീലനം
നൽ��തി�ം സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�ത്
വിശദമാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

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

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േദവി�ളം മ�ല�ിൽ എെ��ാം
���ികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി േദവി�ളം മ�ല�ിെല സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ �തിയതായി ത�ികകൾ ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാൻസർ ബാധിതർ�ാ�� െപൻഷൻ

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

(എ) സം�ാന�് കാൻസർ ബാധി�വർ�്  നിലവിൽ േ�മ െപൻഷൻ
നൽ��തിെ� നിബ�നകൾ എെ��ാമാെണ�ം മ�് േ�മ െപൻഷ�കൾ,
സർ�ീസ് െപൻഷ�കൾ എ�ിവ ൈക���വർ�് ഇ�രം െപൻഷൻ
ലഭി��തിന് അർഹത�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�് േ�മ െപൻഷ�കൾ 1600 �പയായി വർ�ി�ി�ി�� സാഹചര��ിൽ
നിലവിൽ കാൻസർ ബാധിതർ�ാ�� െപൻഷനായി നൽ�� 1000 �പ
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���ിയത് 3000 �പയാ�ി വർ�ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

കാൻസർ േരാഗിക�െട ചികി� െചല�കൾ

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

(എ) ദിനം�തി വർ�ി�� കാൻസർ േരാഗിക�െട ചികി� െചല�കൾ
ല�കരി�ാൻ വ��് സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവിതെെശലി േരാഗ�ൾ �തിേരാധി��തിനായി െപാ�ജന��െട
ജീവിതെെശലിയിൽ മാ��ൾ വ��വാൻ വ��് നട��
�വർ�ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാൻസർ േരാഗ�ി�� ആ�നിക തല�റ മ��കൾ സാധാരണ�ാർ�്
�ാപ�മാ�� രീതിയിൽ ലഭ�മാ��തി�ം ചികി� േക��ൾ അവരവ�െട
ജി�കളിൽ തെ� ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

���ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

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

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ���ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ
ആേരാഗ�േക��ളിൽ എെ��ാം വികസന �വർ�ന��ം േസവന��മാണ്
അ�വദി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ാട് നിേയാജകമ�ല�ിൽെ�� ���ാട് താ��് ആ�പ�ി, മ��ർ
��ംബാേരാഗ�േക�ം എ�ിവിട�ളിൽ അ�വദി�ി�� വികസന ���ികൾ
ഏെത�ാമാെണ�ം അവ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

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

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ
നട�ിലാ�ിയി�� പ�തികൾ സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല
താ��ാ�പ�ിയിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ എ� ജീവന�ാെര
നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആർ�ം പ�തിയ�സരി�് ൈ�മറി െഹൽ�് െസ��കെള ��ംബാേരാഗ�
േക��ളാ�ി ഉയർ�ിയ �ല�ളിൽ �ാഫ് പാേ�ൺ അ�സരി�് നിയമനം
നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േഡാ�ർമാ�െട രാ�ികാല േസവനം

185 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക��ൾ,
സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ൾ, ��ംബാേരാഗ� േക��ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
നിലവിൽ എ� േഡാ�ർമാർ ഉെ��ം എ� മണിവെരയാണ് ഇവിട�ളിൽ
ഒ.പി. സൗകര��ൾ ഏർെ���ിയി�ളളെത�ം ആ�പ�ി തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�ം സാ�ഹികാേരാഗ�
േക��ളി�മാണ് േഡാ�ർമാ�െട രാ�ികാല േസവനം ലഭ�മാ�ിയി�ളളത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ േഡാ�ർമാ�െട രാ�ികാല േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) �ിരം േഡാ�ർമാർ, നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ (എൻ.എ�്.എം.) േഡാ�ർമാർ
എ�ിവ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് ഇവിട�ളിൽ നിലവി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ർേവദ ആ�പ�ികളിൽ മിക� ചികി� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

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

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് അ�വദി� 300 ത�ിക വ��ിെ� നിർേ�ശ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ തരം തിരി�് അംഗീകരി�താേണാ; വ��മാ�േമാ; ആെക
ത�ിക 300 എ�് നിജെ���ിയത് എ�െനെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� െമഡി�ൽ ഓഫീസർ മാ���, കിട�ി ചികി�ി�� 50 ആ�ർേവദ
ആ�പ�ികളിൽ മിക� ചികി� ലഭ�മാ��തി�� പരിമിതി അധിക ത�ിക
��ി�് പരിഹരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധി�് �ൻപ് േപാ�് �ിേയഷൻ സാധ�മാ�ാേമാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖല�് ലഭി� അംഗീകാര�ൾ

187 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം െപാ�ജനാേരാഗ�േമഖല�് ലഭി�
അംഗീകാര�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ ആ�പ�ികെള ജനസൗ�ദമാ�ിയ നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല എ�ാ ത�ികകളിെല�ം ജീവന�ാരിൽ മിക�
�കടനം കാ�വ�ക�ം അത��ർ� േന��ൾ ൈകവരി�ക�ം െച��വർ�്
�ഡ് സർവീസ് എൻ�ി�് �റേമ �േത�ക അവാർ�കൾ ഏർെ���ി
േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ആർ.സി.സി. യിെല േരാഗനിർ�യ സംവിധാന�ൾ

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

(എ) റീജിയണൽ ക�ാൻസർ െസ�റിൽ എം.ആർ.ഐ. �ാനിങ് െമഷീൻ, മാേമാ�ാം
െമഷീൻ എ�ിവ�െട �വർ�നം നില�ി�േ�ാ; ഇതിനാൽ നിരവധി
േരാഗികൾ�് വൻ �ക നൽകി മ�് �ാപന�ളിൽ േരാഗനിർ�യ
പരിേശാധനകൾ നടേ��ി വ��ത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത െമഷീ�ക�െട �വർ�ന കാലാവധി അവസാനി��തിന് �ൻപായി
�തിയത് വാ�ി �ാപി��തിന് പകരം സ�കാര� �ാപന�െള
സഹായി�� നിലപാട് ഉേദ�ാഗ�ർ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അവർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ�ാെ� �ൻക�തൽ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത െമഷീ�ക�െട �വർ�നം എേ�ാൾ
�ന:�ാപി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ീ അവി�ം തി�നാൾ േഹാ�ി�ൽ െഹൽ�് എജ�േ�ഷൻ െസാൈസ�ിയിെല
ജീവന�ാർ

189 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ിയിൽ �വർ�ി��, �ീ അവി�ം തി�നാൾ
േഹാ�ി�ൽ െഹൽ�് എജ�േ�ഷൻ െസാൈസ�ിയിൽ എ� �ിരം
ജീവന�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇവെര �ിരം ജീവന�ാരായി നിയമി�ത്
എ�െന എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ ജീവന�ാ�െട ത�ിക, ശ�ളം, നിയമന
രീതി, നിയമന ഉ�രവിെ� പകർ�് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസാൈസ�ിയിൽ എ� താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െ��്
വ��മാ�ാേമാ; ഈ ജീവന�ാ�െട ത�ിക, ശ�ളം, നിയമന രീതി, നിയമന
ഉ�രവിെ� പകർ�് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത താത്�ാലിക ജീവന�ാെര
�ിരെ����തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െസാൈസ�ിയിൽ േജാലിയിൽ �േവശി� ജീവന�ാർ േജാലിയിൽ
�േവശി� ത�ികയിൽ ആേണാ നിലവി�ം േസവനം അ��ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; അെ��ിൽ ആെര�ാം ത�ിക മാറിെയ�ം അതിനിടയാ�ിയ
കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� െസാൈസ�ിയിെല ജീവന�ാ�െട വിരമി�ൽ തീയതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ീ അവി�ം തി�നാൾ േഹാ�ി�ൽ െഹൽ�് എജ�േ�ഷൻ െസാൈസ�ിയിൽ
ഓഡി�് സംവിധാനം നിലിവി�െ��ിൽ അത് നട�� വിഭാഗം ഏതാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല മ���ാമം

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

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല മ���ാമം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തര േരാഗ�ൾ�� മ��ക�െട വില വർ�ി�വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ന�ായമായ വില�് മ��കൾ ലഭ�മാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ് വഴി ആ�പ�ികൾ�്
മ��കൾ ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി�േ�ാൾ സമയബ�ിതമായി
മ��കൾ ലഭ�മാ��തിന് ബദൽ സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈട�് വൺ ഡയബ�ിക് േരാഗികൾ�� ചികി�

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

(എ) ൈട�് വൺ ഡയബ�ിക് േരാഗികൾ�് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ എെ��ാം
ചികി�കളാണ് നൽകി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േരാഗികൾ�് ഇൻ�ലി�ം മ�് അ�ബ� സാധന��ം സൗജന�മായി
നൽകി വ�ി��ത് നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജനറൽ േഹാസ് പി�ലിൽ ഇതിെ� വിതരണം നിർ�ിെവ�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയത് �ന:�ാപി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തീ� പരിചരണം േവ�ിവ�� ഇ�രം �േമഹ േരാഗികൾ�് ഇൻ�ലിൻ പ�ം
െസൻസ�ം സൗജന�മായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ആമ�ൽ ആ�പ�ിയിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

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

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ആമ�ൽ ആ�പ�ിയിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്
ആരംഭി��തിന് അ�േയാജ�മായ �ലം ലഭ�മ� എ� കാരണ�ാൽ
�ാഥമിക പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി�ി�ാ�തിനാൽ, ലഭ�മാ�� �ല�് �ാനിൽ
മാ��ൾ വ��ി ഈ ആ�പ�ിയിൽ തെ� ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്
ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഓല�ാ�ി പി.എ�്.സി. �െട വികസന �വർ�നം

193 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െന�ാ�ിൻകര മ�ല�ിെല ഓല�ാ�ി പി.എ�്.സി. െയ ��ംബാേരാഗ�
േക�മായി ഉയർ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ�േക��ിെ� വികസന �വർ�ന�ൾ�ായി എ� �കയാണ്
അ�വദി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

നർ�ില�ാട് ൈ�മറി െഹൽ�് െസ�ർ ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റായി
ഉയർ�ാൻ നടപടി

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

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല മലേയാര �ടിേയ� േമഖലയിെല �ധാന
ആ�രാലയമായ നർ�ില�ാട് ൈ�മറി െഹൽ�് െസ�ർ, ക��ണി�ി
െഹൽ�് െസ�റായി ഉയർ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വ�ം പി�ാ� വിഭാഗ�ിൽെ��വ�ം
താമസി�� ��ത �േദശ�് കിട�ി ചികി� എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിയിൽ, 14 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി �േഖന��
െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� ഉദ്ഘാടനം നിർ�ഹി� േശഷം നിർ�ാണ ���ി
ഇ�വെര ആരംഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ഉദ്ഘാടനം എ�ാണ് നിർവഹി�ത് എ�ം ഇ�വെര
നിർ�ാണ ���ി ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണ�െള�ാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട നിർ�ാണം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടികൾ ഇനി
�ർ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ���ി�െട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹി�ത് നടപടികൾ �ർ�ീകരി��തിന്
�ൻപായി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ഡി�ൻസറി �ാപി�ാൻ നടപടി

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �തിയ േഹാമിേയാ ഡി�ൻസറികൾ
സം�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മ�ട മ�ല�ിെല മ�ട �ാമപ�ായ�ിൽ നിലവിൽ േഹാമിേയാ ഡി�ൻസറി
ഇ�ാ�തിനാൽ േരാഗികൾ�് കിേലാമീ��കൾ യാ� െച�് മ�് ആ�പ�ികെള
ആ�യിേ��ി വ����ല�� ��ി��് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
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പരിഹരി��തിന് മ�ട പ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ഡി�ൻസറി �ാപി��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

��റ താ��് ആ�പ�ിയിെല െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) ��റ താ��് ആ�പ�ിയിൽ കിഫ്ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് നിർ�ാണം
നട�ിവ�� ബ�നില െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മണ�ർ ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ

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

(എ) മണ�ർ ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിെല �തിയ ബ�നില
മ�ിരനിർ�ാണ�ിന് നാല് േകാടി �പ അ�വദി�തിെന �ടർ�് വ��്
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

എസ്.എ.�ി. േഹാ�ി�ൽ െഹൽ�് എഡ�േ�ഷൻ െസാൈസ�ി

199 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീ അവി�ം തി��ാൽ ആ�പ�ിയിൽ �വർ�ി�� എസ്.എ.�ി.
േഹാ�ി�ൽ െഹൽ�് എഡ�േ�ഷൻ െസാൈസ�ി ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസാൈസ�ി ആരംഭി�ാൻ സർ�ാർ നൽകിയ ഉ�രവിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�പ�ികളിൽ േഹാ�ി�ൽ െഡവലെമ�് െസാൈസ�ികൾ�് �റേമ മ�്
ചാരി�ബിൾ െസാൈസ�ി�് �വർ�ി�വാൻ കഴി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എസ്.എ.�ി. േഹാ�ി�ൽ െഹൽ�് എഡ�േ�ഷൻ െസാൈസ�ി �ീ അവി�ം
തി�നാൾ ആ�പ�ി�് എെ��ാം സൗജന� േസവന�ളാണ്
നൽകിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത െസാൈസ�ിയിൽ നി�ം എസ്.എ .ടി. ആ�പ�ി�് എെ��ാം
േന��ൾ ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) 2008-ൽ ഈ െസാൈസ�ിെയ േഹാ�ി�ൽ െഡവലപ്െമ�്
െസാൈസ�ിയിേല�് ലയി�ി�വാൻ സർ�ാർ ഉ�രവ് നൽകിയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത
ഉ�രവ് എ�െകാ�് പാലി�ി� എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല �ാനിങ് െമഷീെ� �വർ�നം
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200 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ �ാനിങ് െമഷീൻ �ാപി�ി�േ�ാെയ�ം
നിലവിൽ േരാഗിക�െട �ാനിങ് ഈ ആ�പ�ിയിൽ നട�വ��േ�ാെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാനിങ് െമഷീൻ നിലവിൽ �വർ�ന�മമെ��ിൽ അത്
�വർ�ി�ി��തിന് ആവശ�മായ ഒ� േഡാ�െറ നിയമി�ാ�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് െസ�ർ-കം-ക�ാഷ�ാലി�ി
േ�ാ�് 

201 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് െസ�ർ-കം-ക�ാഷ�ാലി�ി
േ�ാ�് നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണം എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�� �റ�് ഡയാലിസിസ് െസ�റിേല�് ആവശ�മായ
ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എെ��ാം ഉപകരണ�ളാണ് ഡയാലിസിസ് െസ�റിൽ ലഭ�മാ�വാൻ
ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉപകണ�ൾ അട�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ്  ഡയാലിസിസ് െസ�റിൽ
നട�ിലാ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വട�േകാട് ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിെല െക�ിട നിർ�ാണം

202 �ീ. 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 ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ
എം.എൽ.എ. �െട ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം നിർ�ി��
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്, ആ�പ�ി�െട ഒ�ാം നില എ�ീ ���ിക�െട
നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

േപരാ� മ�ല�ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

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



65 of 128

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് േപരാ� മ�ല�ിൽ �ാപി��
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് ഏത് ആ�പ�ിയിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എേ�ാൾ �ർ�ിയാ�ാെമ�ാണ് ക���ത്; നടപടിക�െട
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� �കയാണ് ��ത ���ി�േവ�ി നീ�ിവ�ിരി��െത�ം
�൮�ി�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസി ഏതാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡിജി�ൽ എ�്-േറ �ണി�്

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

(എ) 2016-2017 സാ��ിക വർഷ�ിൽ എം.എൽ.എ. �െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ
നി�ം പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ അ�വദി� എ�്-േറ �ണി�്
�ാപി��തിൽ ഉ�ാ�� കാലതാമസം ��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ണി�് �ാപി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��തി�� കാരണം
എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഡിജി�ൽ എ�്-േറ �ണി�് എ�് �ാപി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ജനേറ�ർ �ാപി��തിന് നടപടി

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

(എ) 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിെല എം.എൽ.എ. �െട �േത�ക വികസന
നിധിയിൽ ഉൾെ���ി വളപ�ണം ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ ജനേറ�ർ വാ�ി
�ാപി��തിെ� �വർ�ന �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ി താ��് െഹഡ് ക�ാർേ�ഴ് സ് ആ�പ�ി�െട വികസനം

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

(എ) െകാേ�ാ�ി ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിെന താ��് െഹഡ് ക�ാർേ�ഴ് സ്
ആ�പ�ിയായി ഉയർ�ിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�് ആവശ�മായ െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ�ർമാ�െട ത�ികകളട�ം
�ഷ് ടി�് േഡാ�ർമാെര�ം പാരാെമഡി�ൽ ജീവന�ാെര�ം നിയമി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിൽ ഹീേമാഫീലിയ േരാഗികൾ ��ത�� െകാേ�ാ�ി താ��ിെല
��ത ആ�പ�ിെയ ഹീേമാഫീലിയ േരാഗികൾ�� �ിരം െസ�റാ�ി
മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല ��ംബാേരാഗ� േക��ൾ

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

(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ ഏെതാെ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െളയാണ് ��ംബ
ആേരാഗ� േക��ളായി ഉയർ�ിയി��ത് എ�ത് സംബ�ി�് മ�ലം
തിരി�� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഏെതാെ� �ാപന�ൾ നിലവിൽ ��ംബ ആേരാഗ� േക��ളായി
�വർ�ി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ിെന ��ംബ ആേരാഗ� േക�മായി
ഉയർ�േ�ാൾ ഏെതാെ� ത�ികകളാണ് അധികമായി അ�വദി��ത്
എ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബ ആേരാഗ� േക��ളിൽ ഏർെ���� ��തൽ അടി�ാന
സൗകര��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം എെ�ാെ� ചികി�കളാണ്
അധികമായി നട�ാൻ കഴി��ത് എ�ത് സംബ�ി��� വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

നില�ർ ജി� ആ�പ�ിയിൽ കാർഡിേയാളജി േഡാ�െറ നിയമി�ാൻ നടപടി

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

(എ) മല�റം ജി�യിെല നില�ർ ജി� ആ�പ�ിയിൽ കാർഡിേയാളജി േഡാ�െറ
നിയമി�ണെമ�ഭ�ർ�ി�് ആേരാഗ� മ�ി�്, എം.എൽ.എ. നൽകിയ
നിേവദന�ളിൽ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
നിേവദന�ൾ സ�ീകരി� തീയതി�ം ഫയൽ ന��ം ഫയൽ ഇേ�ാൾ ഏത്
കാര�ാലയ�ിെ� പരിഗണനയിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�് ല��ിലധികം ജനസംഖ��� നില�ർ താ��ിെല ഒ� സർ�ാർ/
സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം കാർഡിേയാളജി വിഭാഗേമാ േഡാ�ർമാേരാ ഇ�
എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; കാർഡിേയാളജി േഡാ�റി�ാ�തിനാൽ
താ��ിെല ��ഖരായ വ��ിത��ൾ �ദയാഘാതം കാരണം മരണെ��
സാഹചര���ം �ടർ��ായ ജനകീയ �തിേഷധ��ം സർ�ാർ
കണ�ിെല��ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�േമാ;

(സി) കാർഡിേയാളജി വിഭാഗം �വർ�ി�ി��തിനാവശ�മായ പ�ാ�ല
സൗകര���ം ഉപകരണ��ം സംവിധാന��ം ജന�തിനിധിക�െട
ഫ�പേയാഗി�് ഒ��ാൻ സ��െമ�ിൽ കാർഡിേയാളജി േഡാ�െറ�ം
ജീവന�ാെര�ം നിയമി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�േമാ ;

(ഡി) നില�ർ താ��ിെ� അതിർ�ി �േദശ�ളിൽ നി�ം െതാ���
കാർഡിേയാളജി സൗകര��� സർ�ാർ ആ�പ�ിയിേല�് 60
കിേലാമീ�റിലധികം �ര��തിനാൽ േരാഗികളായവ�െട ജീവൻ ര�ി�ാൻ
നില�ർ ജി� ആ�പ�ിയിൽ കാർഡിേയാളജി േഡാ�െറ അ�വദി�ണെമ�
എം.എൽ.എ. �െട അഭ�ർ�ന പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
ഇതിനായി മാനദ��ളിൽ ഇളവ് അ�വദി�ാൻ ത�ാറാ�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?
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ആലി�റ�് ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് െക�ിടം

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

(എ) ആലി�റ�് ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ െക�ിട�ൾ ഉൾെ�െട�� അടി�ാന
സൗകര���െട അപര�ാ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ �തിയ െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് ആേരാഗ�
വ��് നിലവിൽ ഏെത�ി�ം ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിൽ നിലവി�� ഒഴി�കൾ

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

(എ) വർ�ല മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ നിലവിൽ
ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��ിൽ അവയിൽ നിയമനം നട��തിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല വികസന �വർ�ന�ൾ

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

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിൽ എം.എൽ.എ. �െട ആ�ി വികസന ഫ�്
ഉപേയാഗെ���ി ആേരാഗ� വ��മായി ബ�െ�� എെ�ാെ� വികസന
�വർ�ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത� വിവരം ആ�പ�ി�െട േപര്,
വികസന ���ി, വികസന ���ി�െട �േരാഗതി എ�ിവ സഹിതം
വിശദമാ�ാേമാ?

േപരാ� സർ�ാർ ആ�പ�ി വികസനം

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

(എ) േപരാ� മ�ല�ിെല േപരാ� സർ�ാർ ആ�പ�ി നിലവിൽ ഏത്
കാ�ഗറിയിലാെണ�ം �ാഫ് പാേ�ൺ ഏത് കാ�ഗറി��താെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളിലാണ് േഡാ�ർമാ�ം മ�് ജീവന�ാ�ം
ഇ�ാ�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഒഴി�� ത�ികകൾ നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ��ംബ ആേരാഗ� േക�ം

213 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ിൽ ��ംബ ആേരാഗ� േക�മായി ഉയർ�ിയ
െചേ�ാ�കാവ് പി.എ�്.സി. യിൽ എ� ജീവന�ാെര അധികമായി
നിയമി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ംബ ആേരാഗ� േക��ിൽ ഉ�ായിരിേ�� മിനിമം ജീവന�ാർ
ഇവിെട�േ�ാ; അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� േക��ളിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർ�ക�െട നിർ�ാണം

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

(എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� േക��േളാട�ബ�ി�് �തിയ
ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ ആരംഭി�� പ�തി നിലവിൽ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളിെല ഐെസാേലഷൻ വാർ�ക�െട
നിർ�ാണം ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; നിർ�ാണം എ�േ��്
ആരംഭി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആര�ാട് �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം

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

(എ) ആല�ഴ മ�ല�ിെല ആര�ാട് �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ിൽ നിലവിൽ
എ� േഡാ�ർമാ�െട േസവനമാണ് ലഭ�മായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ േസവനം െച�� േഡാ�ർമാർ�് മ�് �ാപന�ളിൽ
ഡ��ി ചാർ�് നൽകിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ എ�� േരാഗികെള പരിേശാധി��തി�ം വീ�കളിൽ
കഴി�� പാലിേയ�ീവ് േരാഗീപരിചരണ�ിന് �ഹസ�ർശനം കാര��മമായി
നട��തി�ം വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ ��ത ��ം പരിഹരി�ാൻ ഒ� േഡാ�െറ �ടി നിയമി�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മംഗൽപാടി താ��് ആ�പ�ിയിൽ നട�ിലാ�� പ�തി

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

(എ) കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി മംഗൽപാടി താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിയിൽ
നട�ിലാ�� പ�തി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ി എേ�ാൾ �ട�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

േകശവ�രം ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിന് �തിയ മ�ിരം

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

(എ) ആ�ി�ൽ നിേയാജക മ�ല�ിെല േകശവ�രം ക��ണി�ി െഹൽ�്
െസ�റിന് �തിയ മ�ിരം നിർ�ി�ാൻ 5 േകാടി �പ സം�ാന ബജ�ിൽ
വകയി��ിയ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട േശാച�ാവ�

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

(എ) മല�ഴ മ�ല�ിെല എല��ിയിൽ �ിതി െച�� പാല�ാട് താ��്
ആ�പ�ി�െട േശാച�ാവ� പരിഹരി��തി�ം നവീകരണ �വർ�ന�ൾ
നട�ിലാ��തി�ം ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ായി ��ംബാേരാഗ�േക�ം നവീകരി�ാൻ നടപടി

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

(എ) ത�ർ മ�ല�ിെല േകാ�ായി ��ംബാേരാഗ�േക�ം നവീകരി��തി��
ഏെത�ി�ം പ�തികൾ പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ��ംബാേരാഗ�േക�ം നബാർഡ് ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി
നവീകരി��തി�� െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിൽ ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) ത�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല വട�ാേ�രി ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�ർ
െക�ിട നിർ�ാണം എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��വിഷബാധ സംബ�ി�് െെകെ�ാ� നടപടികൾ

221 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചിലയിട�ളിൽ റിേ�ാർ�് െച�ി�ളള ഭ��വിഷബാധ
സംബ�ി�് വ��് െെകെ�ാ� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ��ത
നടപടിക�െട ഭാഗമായി എ� �ാപന�ൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ���ര� ഉറ�ാ��തിന് െപാ�ജന�െള ഉൾെ�െട
സഹകരി�ി��തി�ം ��തൽ വ�ാപകമായ പരിേശാധനകൾ നട��തി�ം
വ��് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഭ��വിഷബാധ തടയാൻ നടപടി
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222 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഹാ�ൽ ഭ�ണ�ിൽ നി�� ഭ��വിഷബാധ ഫല�ദമായി തട��തിന്
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാ��കളിെല ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉയർ��തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�് വ��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭ���ര� വ��് ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�്
വ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ���ര� വ��ിെ� �വർ�നം

223 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അടി�ാന സൗകര���െട അഭാവ�ം ആവശ��ിന്
ജീവന�ാരി�ാ��ം ഭ���ര�ാ വ��ിെ� �വർ�നെ� �തി�ലമായി
ബാധി�� എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ഭ��വിഷബാധ �ടിവ��തായി പറയെ��� സാഹചര��ിൽ ഭ���ര�ാ
വ��ിന് വാഹന�ൾ അട��� അടി�ാന സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഭ���ര�ാ വ��ിൽ ആവശ��ിന് ജീവന�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇെ��ിൽ ആവശ��� ജീവന�ാെര ��കാലാടി�ാന�ിൽ നിയമി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ���ര� വ��ിെ� പരിേശാധനകൾ

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

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാവ��് 2022 കല�ർ വർഷ�ിൽ പരിേശാധന
നട�ി എ� �ാ���റി സാ�ി�ക�ം സർൈ�ലൻസ് സാ�ി�ക�ം
എ��ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ���ര�ാവ��് 2022 ജ�വരി �തൽ ഇ�വെരയായി വിവിധ �ാപന�ളിൽ
പരിേശാധന നട�ി പിഴയായി എ� �പ ഈടാ�ിയി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

മായം കലർ� പാലിെ� പരിേശാധന

225 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
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�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആര��ാവ് െച�് േപാ�ിൽ പിടി�ടിയ പാലിൽ ൈഹ�ജൻ െപേറാൈ�ഡ്
കലർ�ിയി�ിെ��് ഭ���ര�ാവ��ിെ� അ�ിമ പരിേശാധന ഫല�ിൽ
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആര��ാവ് െച�് േപാ�ിൽ പിടി�ടിയ പാലിൽ ൈഹ�ജൻ െപേറാൈ�ഡ്
കലർ�ിയി��് എ� �ീര വ��ിെ� കെ��ലിന് വി��മായി
ഭ���ര�ാ വ��ിെ� അ�ിമ പരിേശാധനാഫലം വരാ��ായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാലിൽ ൈഹ�ജൻ െപേറാൈ�ഡ് കലർ�ി ആറ് മണി�റിനകം പരിേശാധന
നട�ിയിെ��ിൽ രാസസാ�ിധ�ം കെ��ാൻ കഴിയി� എ�ത്
വ�തയാേണാ; എ�ിൽ ഭ���ര�ാവ��ിെ� പരിേശാധന ൈവകാ��ായ
സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ���ര� വ��ിെ� പരിേശാധന കാര��മമാ��തിന് നടപടി

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം േഹാ��കളിൽ നി�ം നൽ��
ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് ഭ���ര� വിഭാഗം
നട�ിൽവ��ിയ പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാ��കളിൽ നട�� പരിേശാധനക�െട എ�ം വർ�ി�ി��തി�ം
കാര��മമാ��തി��� നടപടികൾ ഭ���ര� വ��്
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഹാ��കൾ�് േ�ഡിംഗ് ഏർെ����തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് േഹാ��കളിൽ നി�ം ഹാനികരമായ ഭ�ണ പദാർ��ൾ
കഴി�് െപാ�ജന�ൾ�് ജീവഹാനി ഉൾെ�െട സംഭവി�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ�ണ പദാർ���െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് േഹാ��കൾ�്
േ�ഡിംഗ് സംവിധാനം ഏർെ���� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മായം കലർ� ഭ�ണ പദാർ���െട വി�ന തടയാൻ സമയബ�ിതമായി
കർശന പരിേശാധന നട��കാര��ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഭ��വിഷബാധ േക�കളിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ

228 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�്
ഭ��വിഷബാധ സംബ�ി� എ� േക�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി��്; എ�
േക�കളിൽ ���ാർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ജി� തിരി�്
നൽകാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര ഭ���ര�ാ
വ��് നട�ിയ പരിേശാധനക�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േമൽ�റ� കാലയളവിൽ �ര�ിതമ�ാ� ഭ�ണം വിതരണം െച�തിെ�
േപരിൽ എ� �ാപന�ൾെ�തിെര ഭ���ര�ാവ��് നടപടി
സ�ീകരി�ി��്; �ാപന��െട േപര് ഉൾെ�െട�� വിശദാംശം ജി� തിരി�്
നൽകാേമാ?

ഭ���ര� വിഭാഗം നട�ിയ പരിേശാധനകൾ

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

(എ) സം�ാന�് 2022 ജ�വരി �തൽ 2023 ജ�വരി വെര േഹാ��കൾ,
റേ�ാറ�കൾ എ�ിവ േക�ീകരി�് ഓേരാ മാസ�ം ഓേരാ ജി�യി�ം
ഭ���ര�ാ വിഭാഗം നട�ിയ പരിേശാധനക�െട എ�ം ജി�, മാസം എ�ിവ
തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധനയിൽ ��തരമായ വീ�കൾ കെ��ിയ �ാപന�ൾ
എ�െയ�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��തരമായ വീ� കെ��ിയ �ാപന�ൾെ�തിെര ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം പരിേശാധനകൾ നട��തിന് ഭ���ര�ാവ��ിന് കീഴിൽ ഓേരാ
ജി�യി�ം എ� ഉേദ�ാഗ�ർ വീതമാണ് ഉ�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ��വിഷബാധ തടയാൻ നടപടി

230 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീമതി െദലീമ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചിലയിട�ളിൽ ഭ��വിഷബാധ ഉ�ായ പ�ാ�ല�ിൽ
േഹാ��കളി�ം റേ�ാറ�കളി�ം പരിേശാധനകൾ ശ�ിെ����തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; �മേ��കൾ കെ��ിയ �ാപന�ൾെ�തിെര
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) 2022 -െല �ി�മസ് കാലയളവിൽ 'ഓ�േറഷൻ േഹാളിേഡ' എ� േപരിൽ
�േത�ക പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാര�മായി ബ�െ��് പരാതി നൽ��തിന്
െപാ�ജന�ൾ�് �േത�ക സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
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നൽകാേമാ?

ഭ���ര� ഉറ�വ���തി�� നടപടികൾ

231 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നിയമ�കാര�� ൈലസൻസ്, രജിേ�ഷൻ എ�ിവയി�ാെത �വർ�ി��
ഭ�ണശാലകൾ�് എതിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ചിത�മി�ാ� ഭ�ണം വിള�� േഹാ��കൾെ�തിെര ശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി��തി�ം അവ�െട േപര് വിവര�ൾ പരസ�െ����തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�് േകരള�ിേല�് എ�� മാംസം, മ��ം, പാൽ
എ�ിവ�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�് ഉറ�വ���തിന് ഏർെ���ിയ
�മീകരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ�ൽ ഭ�ണ��െട �ണനിലവാരം

232 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��വിഷബാധ വർ�ി�വ��തായി പറയെ���
സാഹചര��ിൽ േഹാ��കളിൽ വിതരണം െച�� ഭ�ണസാധന��െട
�ണനിലവാര പരിേശാധന�് നിലവിൽ എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏർെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�ണം ��ി�� �ലെ� ��ിയി�ാ�, പഴകിയ ഭ�ണ�ിെ�
വിൽ�ന, ഭ�ണ�ിൽ നിറം േചർ�ൽ �ട�ിയവ പരിേശാധനയിൽ
കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ��ിന് േദാഷകരമായ ഭ�ണം വിൽ��വർെ�തിെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഭ���ര� വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

233 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നിലവാരമി�ാ� ഭ��വ��ൾ െപാ�ജന�ളിൽ
എ��ിെ��് ഉറ�ാ��തിൽ ഭ���ര�ാ വ��് പരാജയെ�� എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈലസൻ�� ഭ���ാപന�ൾ പരിേശാധി��തി�� ഇടേവള
നിർേ�ശി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) രജിേ�ഷ�� കാ�റിങ് �ാപന�ൾ വർഷം േതാ�ം പരിേശാധി�ണെമ�
വ�വ� വ��് പാലി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ���ര�ാ വ��ിെ� �വർ��ൾ

234 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��വിഷബാധ �ലം മരണം സംഭവി�� സാഹചര��ിൽ
ഭ���ര�ാ വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ�ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ���ര�ാ ഓഫീസർമാ�െട ��തൽ ത�ികകൾ ��ി��തി�ം
വാഹന�ൾ അട��� അടി�ാന സൗകര��ൾ വർ�ി�ി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ��വിഷബാധ �ലം അനി� സംഭവ�ൾ നട� േശഷം മാ�േമ ഭ���ര�ാ
വ��് പരിേശാധനകൾ കാര��മായി നട��� എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ���ര�ാ ൈലസൻസ് ഫീ�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് ഭ�� വ���െട ഉത്പാദനം, സംഭരണം, വിൽ�ന എ�ിവ
നട��തിന് ഭ���ര�ാ രജിേ�ഷ�ം ൈലസൻ�ം നിർബ�മാേണാ;

(ബി) ഭ�� വ���െട ഉത്പാദനം, സംഭരണം, വിൽ�ന എ�ീ രംഗ�ളിൽ
�വർ�ി�� എ� �ാപന�ൾ നിലവി�െ��ാണ് സർ�ാർ
കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) ഇതിൽ രജിേ�ഷ�ം ൈലസൻ�ം േനടിയി�� �ാപന��െട എ�ം എ�
വീതം ആെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഭ�� �ര�ാ രജിേ�ഷ�ം ൈലസൻസി�മായി �ാപന�ളിൽ നി�്
ഈടാ�� ഫീ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; അട�� േവളയിൽ എ�
കാലയളവിേല�� ഫീസ് ആണ് ഓേരാ �ാപന�ിൽ നി�ം
ഈടാ��ത� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഇ) െച�കിട �ാപന�ൾ ആരംഭി�് ജീവിതമാർഗം കെ��ാൻ
ആ�ഹി��വർ�് ഇ�ര�ിൽ �ട��ിേല വൻ �കകൾ ഫീസിന�ിൽ
അടേ��ി വ��ത് സാ��ികമായി ��ി���ാ��താെണ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എഫ് ) എ�ിൽ െച�കിട സംരംഭക�െട കാര��ിൽ ഫീ�കളിൽ ഇളവ് വ��ി
ഇ�ര�ാെര �ടി രജിേ�ഷെ��ം ൈലസൻസിെ��ം പരിധിയിൽ
െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ��വിഭവ��െട നിലവാര�ം �ര�ിതത��ം

236 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ ഭ��വിഷബാധ റിേ�ാർ�് െച�ി�ളള
സാഹചര��ിൽ ഭ��വിഭവ��െട നിലവാര�ം �ര�ിതത��ം ഉറ�്
വ��വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലസൻ�ം �ചിത��ം ഇ�ാ� കടകളിൽ ഭ��വ��ൾ വിതരണം
െച��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവർെ�തിെര എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈലസൻസിന് അേപ� നൽകി 60 ദിവസ�ിനകം തീ�മാനെമ��ിെ��ിൽ
കടകൾ�് �വർ�ി�ാം എ� വ�വ� �ഡ് േസ�ി ആ�് �ാൻേഡർഡ്സ്
നിയമ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈലസൻസ് ലഭ�മാ��തിെന��� കാലതാമസം �തെല��െകാ�് കടകൾ
�വർ�ി�� സാഹചര�ം തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭ���ര�ാ ലാ�കൾ �ാപി�വാൻ നടപടി

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

(എ) ഭ���ര��മായി ബ�െ��് ഏെറ ആശ�കൾ നിലനിൽ��
സാഹചര��ിൽ സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം ഭ��വ��ൾ
പരിേശാധി�വാൻ ആവശ�മായ ഭ���ര�ാ ലാ�കൾ �ാപി�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) പതി��ാം േകരള നിയമസഭ സേബാർഡിേന�് െലജിേ�ഷൻ സമിതി സമർ�ി�
പതിെനാ�ാമത് റിേ�ാർ�ിൽ ഓേരാ ജി�യി�ം അ�ഡി�ഡ് �ഡ്
അനലി�ി�ൽ ലാ�കൾ സ�മാ�ണെമ� ശിപാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിൽ ഭ��വ��ൾ പരിേശാധി�വാൻ ആവശ�മായ ഭ���ര�ാ
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ലാബ് �ാപി�വാൻ മല�റം ജി�ാ പ�ായ�് സർ�ാരിേല�് സമർ�ി�
െ�ാേ�ാസൽ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല ആന�യം പ�ായ�ിൽ ജി�ാ പ�ായ�്
�ല�ം െക�ിട�ം ലഭ�മാ�ാെമ�റിയി�ി�ം ലാബിന് അ�മതി
നൽകാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; എ��ം േവഗം ആവശ�മായ
ജീവന�ാെര നിയമി�് ലാബിെ� �വർ�നം ആരംഭി�േമാ?

േഹാ�ൽ ഭ�ണ�ിൽ നി��ായ അ�ബാധ

238 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�യം സം�ാ�ിയി�ളള േഹാ�ലിെല ഭ�ണ�ിൽ നി�ം
അ�ബാധ��ായി ര�ി രാജൻ എ� �വതി മരി�ാനിടയായ സംഭവ�ിൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം സാഹചര��ളിൽ കർ�വ� നിർ�ഹണ�ിൽ വീ� വ���
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

മായം കലർ� ഭ�ണം കെ���തി�� നടപടികൾ

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

(എ) സം�ാന�് ഭ��വിഷബാധ�മായി ബ�െ��് സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാ��കളി�ം മ�് ഭേ��ാ�ാദക �ാപന�ളി�ം മായം കലർ� ഭ�ണം
കെ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

�ഡ്  േസ�ി ഓഫീസർമാെര നിയമി��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് എ�� പാലിൽ മായം േചർ�ി�േ�ാെയ�്
കെ���തിനായി പാലിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന നട��തിന് ഭ��
�ര� വ��ിെ� കീഴിൽ എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത്; �ീരവികസന
വ��ിെ� െച�് േപാ�കളിൽ പിടി��� മായം കലർ� പാൽ യഥാസമയം
ഭ���ര�ാവ��ിെ� ലാ�കളിൽ എ�ി�് പരിേശാധന നട�വാൻ
സാധി�ാ�തിനാൽ മായം കലർ�ിയത് കെ��വാൻ സാധി�ാ�
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സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�രം �തിസ�ി പരിഹരി��തിന്
എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ���ര�ാവ��ിന് കീഴിൽ എ�ാ േ�ാ�കളി�ം �ഡ്  േസ�ി
ഓഫീസർമാെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�ാ േ�ാ�്  തല�ി�ം
ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ���ര� ഉറ�ാ��തിെ� �ാധാന�ം ഉൾെ�ാ�െകാ�് �ാേദശിക
തല�ിൽ ��തൽ �ഡ് േസ�ി ഓഫീസർമാെര നിേയാഗി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഭ���ര� ഉറ�് വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

241 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��വ���െട നിർ�ാണം, സംഭരണം, വിതരണം, വി�ന
�ട�ിയവയിൽ ഏർെ��ിരി��വർ ഭ���ര� �ണനിലവാര
നിയമമ�സരി�് �വർ�ി��െ��് ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭ��വ��ളിൽ ഹാനികരമായ മായം േചർ�ൽ, പഴകിയ ഭ�ണം നൽ��
സാഹചര�ം, രാസവ��ൾ കലർ�ൽ എ�ിവ തട�് സ�ർ� ഭ���ര�
ഉറ�വ���തിന് ഭ���ര� വിഭാഗം നട�ാ�ി വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016-2021 കാലഘ��ിെല ഭ���ര� വിഭാഗ�ിെ� �വർ�നം
കാര��മമ� എ� സി.എ.ജി. റിേ�ാർ�ിെല കെ��ലിെ� അടി�ാന�ിൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

അ�വി�ര മ�ല�ിെല േഹാ��കളിെല�ം േബ�റികളിെല�ം ഭ�ണ�ിെ�
�ണനിലവാരം

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം അ�വി�ര നിേയാജക
മ�ല�ിെല േഹാ��കളി�ം േബ�റികളി�ം നി�ം വിതരണം െച��
ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് ഭ���ര� വിഭാഗം
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ���ര� വ��് നട�ിയ പരിേശാധനകൾ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര ഭ���ര�
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വ��് നട�ിയ പരിേശാധനകളിൽ എെ��ാം മാരകമായ
വിഷപദാർ��ളാണ് ഭ�ണ�ിൽ േചർ�ി�ളളതായി
കെ��ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) ഇ�രം വിഷപദാർ��ൾ മ�ഷ�രിൽ ഉ�ാ�ാനിട�ളള ആേരാഗ����ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�ളള നിയമം െകാ�മാ�ം ഇ�രം നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ
നിയ�ി�ാൻ സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മായം കലർ��ത് തട��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ �ാൻ�കളിലായി വി�നെ��� ഭ��വ��ൾ,
കറിപൗ  ഡ�കൾ എ�ിവയിൽ മായം, വിഷപദാർ��ൾ എ�ിവ
കലർ��തിെനതിെര ��തൽ ശ�മായ നിയമനിർ�ാണം
നട��തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ�ളിൽ കർശനമായ അേന�ഷണം നട�ി ആവശ�മായ നിയമ
നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനായി ഭ���ര� വിഭാഗ�ിന് ��തൽ
ഓഫീ�കൾ അ�വദി��തി�ം ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��തി��� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഭ���ര� വ��ിൽ ഒഴി�ളള ത�ികകൾ

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

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര� വ��ിെല വിവിധ ത�ികകളിൽ േജാലി െച��
ജീവന�ാ�െട എ��ം നിലവിൽ ഒഴി�� ത�ികക�െട എ��ം ജി� തിരി�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഭ���ര� വ��ിൽ മതിയായ ജീവന�ാർ ഇ�ാ���ലം പരിേശാധനകൾ
�ത�മായി നട��ി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി�വാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

അൈലഡ് െഹൽ�് െകയ�മായി ബ�െ�� െ�ാഫഷന�ക�െട രജിേ�ഷൻ

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

(എ) അൈലഡ് െഹൽ�് െകയ�മായി ബ�െ�� െ�ാഫഷന�ക�െട രജിേ�ഷൻ
എ�് �ട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ; ��ത �ീം ഉദ്ഘാടനം
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നട�ിയത് അ�ാെത എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷൻ ഇ�ാെത �വർ�ി�� അൈല ഡ് െഹൽ�് െകയർ രംഗെ�
വ�ാജ�ാർെ�തിെര എ�് നടപടി ൈകെ�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; േ��്
റിേസാ�് െസൻറിെ� കീഴിൽ നട�� കൗൺസിലിംഗ് േകാ�കൾ െച��വർ�്
അൈലഡ് െഹൽ�് െകയറിന് കീഴിൽ രജി�ർ െച�ാൻ സാധി�േമാ
എ�റിയി�േമാ;

(സി) േ��് റിേസാ�് െസൻററിെ� കീഴിൽ നട�� കൗൺസിലിംഗ് േകാ�ക�െട
ഉേ�ശം വ��മാ�േമാ; ��ത േകാ�കൾ പാസാ��വർ�് കൗൺസിലർ
ആേയാ ൈസേ�ാളജി�ാേയാ �ാ�ീസ് െച�ാൻ അധികാരം ഉേ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ ?

മാനസിക േരാഗ��വർ�് കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ചികി� സൗകര��ൾ

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

(എ) മാനസിക േരാഗം ഉ�വർ�് കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ എവിെടെയാെ�യാണ്
ചികി� സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േരാഗികൾ�് ആവശ�മായ മ��കൾ എവിെടെയാെ� ലഭ�മാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

ക�ാൻസർ േരാഗികൾ�� െപൻഷൻ

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

(എ) ക�ാൻസർ േരാഗികൾ�� െപൻഷൻ �ടർ�വ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ചിലയിട�ളിെല�ി�ം ക�ാൻസർ േരാഗികൾ�് െപൻഷൻ ലഭി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�തിമാസ ശി� ജനന നിര�്

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

(എ) സം�ാനെ� �തിമാസ ശി� ജനന നിര�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് അവയവമാ� ശ��ിയ േക�ം

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

(എ) മാ�ൽ െത�ില�ടവിൽ സർ�ാരിന് സൗജന�മായി വി�കി�ിയ 6.5 ഏ�ർ
�ല�ം ��് നില െക�ിട�ം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ആരംഭി�� അവയവമാ�
ശ��ിയ േക��ിന് േവ�ി ഉപേയാഗെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് അവയവമാ� ശ��ിയ േക�ം �ാവർ�ികമാ�ാൻ
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സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഫയ�കൾ കാണാതായത് സംബ�ി� �ടർനടപടി

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

(എ) 2021 നവംബർ മാസ�ിൽ െഹൽ�്  സർവീസ് ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം
ഫയ�കൾ കാണാതായത് സംബ�ി�് േപാലീസിന് പരാതി നൽകിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�് േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ിയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ�് റിേ�ാർ�്/അറിയി�്
നൽകിയി�േ�ാ; ��ത റിേ�ാർ�ിെ�/ അറിയി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��് ആ�ാന�നി�ം എ� ഫയ�കളാണ് േമൽ�റ� �കാരം
കാണാതായി��ത്; ഏെതാെ� വിഷയ�ൾ സംബ�ി� ഫയ�കളാണ്
കാണാതായി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ ൈകകാര�ം െച�� ഫയ�കൾ
സംബ�ി�് വ��ിഗത രജി��കൾ ��ി�ാ�േ�ാ; എ�ിൽ കാണാതായ
ഫയ�കൾ ഡയറ�േറ�ിെല ഏെതാെ� സീ�കളിൽ ൈകകാര�ം
െച�ി��താണ് എ�് സീ�് തിരി�ം ഫയൽ ന�ർ, വിഷയം എ�ിവ
സഹിത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� �കാരം ന�െ�� ഫയ�കളിൽ േകാവിഡ് കാല പർേ��ക�മായി
ബ�െ�� ഫയ�കൾ ഉൾെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ� ഫയ�കളാണ്
ഇ�കാരം ന�െ��െത�് വിഷയം തിരി�് ഫയൽ ന�ർ സഹിതം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഫയ�കൾ കാണാതായത് സംബ�ി� വ��തല അേന�ഷണം
�ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര
എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ; ��ത അേന�ഷണ
റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ് ൈവേറാളജിയിൽ സ�മാ�ിയ ലേബാറ�റി
സംവിധാന�ൾ

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

(എ) തി�വന��ര�് േതാ��ലിൽ �ിതി െച�� ഇൻ�ി���് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ് ൈവേറാളജിയിൽ സ�മാ�ിയ ലേബാറ�റി സംവിധാന�ൾ
��തൽ െമ�െ����തി�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ ��തൽ
വികസി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സർ�ാർ
സ�ീകരി�ി��െത�ത് വിശദമാ�ാേമാ?

പകർ�വ�ാധിക�ം പകർ��നിക�ം �തിേരാധി�ാൻ നടപടി

253 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ��തായി വിവിധയിനം പകർ�വ�ാധിക�ം പകർ��നിക�ം
പടർ�് പിടി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ സാഹചര�െ�
�തിേരാധി�് ജന��െട ആശ� അക�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാൻസർ േരാഗിക�െട െപൻഷൻ വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

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

(എ) ക�ാൻസർ േരാഗിക�െട െപൻഷൻ �കയിൽ കാേലാചിതമായ വർ�നവ് 
ഏർെ���ണെമ� ആവശ�ം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര േ�മ െപൻഷൻ �കകൾ�്  �ല�മായ നിലയിൽ ക�ാൻസർ േരാഗികൾ�ം
െപൻഷൻ വർ�നവ്  അ�വദി�� വിഷയം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;
അറിയി�േമാ;

(സി) 2023-24 സാ��ിക വർഷം �തൽ ക�ാൻസർ േരാഗിക�െട െപൻഷൻ ഉയർ�ി
നൽ��തിന് അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ആേരാഗ� �വർ�ക�െട ഒഴി�കൾ

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

(എ) ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ആേരാഗ� �വർ�ക�െട നിലവി��
ഒഴി�ക�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ �ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�് ഇ�ാ��െകാ�്
ഐക� െട�് �ട�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�ാൻ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ അർ�ദ ചികി�

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ
േകാേളജിൽ അർ�ദ ചികി� രംഗ�് നട�ിയി�� ഇടെപട�കൾ
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ അർ�ദ ചികി� രംഗ�് അത�ാ�നിക
ചികി� സംവിധാന�ൾ ഒ���തിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് െമഡി�ൽ േകാേളജ്

257 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) 2013-ൽ തറ��ി� കാസർേഗാഡ് െമഡി�ൽ േകാേളജ് ഇ�വെര �വർ�നം
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജ് യാഥാർ��മാ��തിന് െമാ�ം േവ�ിവ��
െചലവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര എ� �പ െചലവഴിെ��് ഇനം തിരി�ം ഏത് വർഷം ഏത് ഫ�ിൽ
നി�് എ� �പയാണ് അ�വദി�െത�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) െമഡി�ൽ േകാേളജ് യാഥാർ��മാ��തിന് ഇനി േവ�ിവ�� െചലവ്
എ�യാെണ�ം അത് എ�െന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണം പാതി വഴിയിൽ നിർ�ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ എേ�ാൾ �തലാണ് നിർ�ാണം നില�െത�ം
�ംഭനാവ��് കാരണെമ�ാെണ�ം ഇത് പരിഹരി�ാൻ കഴിയാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) െമഡി�ൽ േകാേള�മായി ബ�െ��് മ�ി തല�ി�ം അ�ാെത�ം എ�
അവേലാകന േയാഗ�ൾ നട�ിയി�െ��ം ��ത േയാഗ�ളിെല
തീ�മാന�ൾ എെ�ാെ�യായി�� എ�ം എ�� തീ�മാന�ളിൽ
ഏെതാെ� �ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

�നിയർ പ�ിക് െഹൽ�് േന�് േ�ഡ്-2 ത�ികയി��വ�െട െ�ാേമാഷൻ

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

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല ഫീൽഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാരായ �നിയർ പ�ിക്
െഹൽ�് േന�് േ�ഡ്-2 ത�ികയിൽ േജാലി െച��വർ�് കാലാ�ു�തമായ
െ�ാേമാഷൻ ലഭി�ാ�ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗം ജീവന�ാർ�് െ�ാേമാഷൻ നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

��തായി ��ി� ത�ികകൾ

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

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� (2016-2021) കാലയളവി�ം ഈ സർ�ാരിെ� ഇേ�വെര��
കാലയളവി�ം ആേരാഗ� വ��ിൽ എ� ത�ികകൾ ��തായി ��ി�െവ�ം
��ത ത�ികകൾ ഏെത�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േഫാറൻസിക് േഡാ��െട നിയമനം

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

(എ) െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ േഫാറൻസിക് േഡാ�െറ
നിയമി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) േഫാറൻസിക് േഡാ��െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ പല
േപാ�്േമാർ���ം നട�ാൻ പ�ാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) േഫാറൻസിക് േഡാ�െറ എേ�ാൾ നിയമി�ാൻ കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� േക��ളിെല ജീവന�ാ�െട അഭാവം

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

(എ) ��ം�ളം മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളിൽ േവ�� ജീവന�ാരിെ��
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

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

ക�ാൻസർ ബാധിത�െട അ�ർജി�ാ �ലം മാ��ി�� അേപ�

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

(എ) ഇരി�ാല�ട ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല േന�ിംഗ് അസി��ായ �ധ ഇ.പി.
എ�വർ എറണാ�ളം ജി�യിൽ ക�ാൻസർ ചികി�യിൽ ആയതിനാൽ
ജി�യിേല�് അ�താപാർഹമായ അ�ർ ജി�ാ �ലം മാ��ിന് നൽകിയ
അേപ�യിൽ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ർജി�ാ �ലം മാ��ിന് നൽകിയ അപ�യിൽ ഒ�ര വർഷ�ിന്
േശഷ�ം തീ�മാന��ാകാ�ത് അേപ�ക�െട ക�ാൻസർ ചികി�െയ
ബാധി���് എ�തിനാൽ ഈ അേപ�യിൽ എ��ം േവഗം
തീ�മാനെമ���തിന് ആേരാഗ� വ�ു�് ഡയറ�ർ�് നിർേ�ശം നൽ�േമാ;

(സി) ഈ അ�താപാർഹ അ�ർ ജി�ാ �ലംമാ� അേപ�യിൽ അടിയ�ിര
�ാധാന�േ�ാെട തീർ��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആശാവർ�ർമാ�െട േസവന േവതന വ�വ�കൾ

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

(എ) സം�ാനെ� ആശാവർ�ർമാർ�് നിലവി�� േസവന േവതന വ�വ�കൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ എ� ആശാവർ�ർമാരാണ് ഉ�െത�് ജി�തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആശാവർ�ർമാെര സർ�ാർ ജീവന�ാരായി പരിഗണി�് ഇവ�െട േസവന
േവതന വ�വ�കൾ �നർനിർണയി��തി�ം മിനിമം േവതനം
ലഭ�മാ��തി�ം േവ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

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

(എ) സം�ാന�് ആ�ര ��ഷ രംഗ�് പാലിേയ�ീവ് നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് എ�േപർ േജാലി െച��; ഇവ�െട േസവന േവതന വ�വ�കൾ
അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാലിേയ�ീവ് പരിചരണ�ിെല സമ� സംഭാവന പരിഗണി�് േക� സർ�ാർ
നൽ���േപാെല ഈ രംഗ�് �വർ�ി��വർ�് അംഗീകാരം നൽ�വാൻ
സം�ാന സർ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് പാലിേയ�ീവ് പരിചരണം എ�േ�ാളം േരാഗികൾ�്
ഉപേയാഗ�ദമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ; ഈ രംഗ�് �വർ�ി��വ�െട
േവതനം ഉയർ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േഹാ�ൽ ജീവന�ാർ�് െഹൽ�് കാർഡ്

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

(എ) സം�ാന�് ഭ��വിഷബാധ നിര�ര��ാ��ത് കണ�ിെല��്
േഹാ��കളി�ം റേ�ാറ�കളി�ം േജാലി െച�� ജീവന�ാർ�് െഹൽ�്
കാർഡ് നിർബ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാര�ട് അംഗൻവാടി െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണം

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

(എ) ���നാട് മ�ല�ിെല മ�വ�ർ പ�ായ�ിെല കാര�ടിെല 7-ാം ന�ർ
അംഗനവാടി െക�ിടനിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അംഗനവാടി െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ�ിന് കാലതാമസം
േനരി��തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തട��ൾ നീ�ി െക�ിട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഡയറ�േറ�് ഓഫ് െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷനിൽ നി�� സർ�ിഫി��കൾ

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

(എ) ഡയറ�േറ�് ഓഫ് െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷനിൽ നി�് ലഭി��
സർ�ിഫി��കൾ ഏെതാെ�യാെണ�് ഇനം തിരി�് അറിയി�ാേമാ; അേപ�
സമർ�ി� േശഷം ഓേരാ സർ�ിഫി��ം വിതരണം െച��തി�� സമയപരിധി
അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ഏെത�ി�ം കാരണ�ാൽ അേപ� നിരസി�കയാെണ�ിൽ ��ത കാരണം
�ചി�ി�് അേപ� നിരസി�തായി അേപ�കെന അറിയി�ാ�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സർ�ിഫി��കൾ തിരിെക നൽ��തിന് നടപടി

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

(എ) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ േചർ�് പഠനം �ർ�ിയാ��തിന് ��്
െകാഴി�േപാ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് േകാ�് ഫീ �ർണമാ�ം അട�തീർ�ാ�
കാരണ�ാൽ �സ് � സർ�ിഫി��കൾ തിരി�നൽകാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പരിയാരം െമഡി�ൽ േകാേള�മായി ബ�െ��് ഇ�രം പരാതികൾ
നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അൈലഡ് െഹൽ�് േകാ�കൾ�് രജിേ�ഷൻ

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

(എ) േകരള�ിന് �റ�ളള അംഗീ�ത ആേരാഗ� സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം
അൈലഡ് െഹൽ�് േകാ�കൾ �ർ�ിയാ�ിയവർ�് സം�ാന�്
പാരാെമഡി�ൽ കൗൺസിൽ �പീകരി�് രജിേ�ഷ�ം �ല�ത സർ�ിഫി��ം
ലഭ�മാ��തിന് സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�പ�ികളിെല സൗജന� ചികി�

270 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� ആ�പ�ികളിൽ ചികി��്
എ�� േരാഗികളിൽ നി�ം േരാഗനിർ�യ െട�കൾ�് �ക
ഈടാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ െട�ക�െട നിര�് ഇനം
തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടാെത അ�ി�് ആ��
േരാഗികൾ�് ചികി��ം േരാഗനിർ�യ െട�ക�ം സൗജന�മായി
ലഭ�മാ��േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവർ�് എ�ാവിധ ചികി��ം സൗജന�മായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� മാ�ർ �ാൻ

271 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ അ�ിഷൻ നടപടികൾ ആരംഭി��തിനായി
നാളി�വെര സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� മാ�ർ �ാൻ സംബ�ി�് എെ��ി�ം
നടപടി�മ�ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതിെ� നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ?

പിലാ�റ പാരാെമഡി�ൽ ഇൻ�ി���്

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

(എ) ക�ർ ജി�യിെല ക��ാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല പിലാ�റ
പാരാെമഡി�ൽ ഇൻ�ി���് നിലവിൽ �വർ�ി��ത് ആേരാഗ� വ��്
 ഡയറ��െട കീഴിലാേണാ അേതാ െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ  ഡയറ��െട
കീഴിലാേണാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അവിെട നിലവി�� ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം ��ത ത�ികകളിൽ
ഒഴി�കൾ നിലവി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അവിെട ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് നിലവി��െത�ം �തിയ േകാ�കൾ
�ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ഇൻ�ി���ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മേ�രി നഴ് സിംഗ് േകാേളജ്

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

(എ) മേ�രിയിൽ ��തായി ആരംഭി� സർ�ാർ നഴ് സിംഗ് േകാേളജിന് ഇ�വെര
െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് ലഭി�ി�ി�ാെയ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് അ�വദി��തി�� സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മേ�രി നഴ് സിംഗ് േകാേളജിന് ആവശ�മായ െക�ിടം നിർ�ി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നഴ് സിംഗ് േകാേളജിെ� �ഗമമായ �വർ�ന�ിന് �ിരം ജീവന�ാെര
നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�വ �നിസി�ാലി�ിയിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി

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

(എ) ആ�വ �നിസി�ാലി�ി പരിധിയിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി
ആരംഭി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് 07/06/2021, 02/11/2019 തീയതികളിൽ
സമർ�ി� അേപ�കളിൽ (252/21/Min(H,W&CD,
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3619/VIP/M,SJ,W&C)/19)നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത വിഷയ�ി�� ക�ിടപാ�ക�െട പകർ�കൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�വ �നിസി�ാലി�ി പരിധിയിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി
അ�വദി��തി�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�വ �നിസി�ാലി�ി പരിധിയിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി
അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ർ�ി�ര �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി

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

(എ) ആ�വ നിേയാജക മ�ല�ിെല �ർ�ി�ര �ാമപ�ായ�് പരിധിയിൽ
േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി�ണെമ� 07/07/2022 െല അേപ�യിൽ
(E/6335343/22/M(H,W&CD) നാളി�വെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� ക�ിടപാ�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ർ�ി�ര �ാമപ�ായ�് പരിധിയിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി
ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി എ��ം േവഗം ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിെല നി ർ�ാണം

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

(എ) മാേവലി�ര �നിസി�ാലി�ിയിൽ �ിതി െച�� ആ�ർേവദ ആ�പ�ി�്,
2020-21 സാ��ിക വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ അ�വദി� നിർ�ാണ
���ി�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണം ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ
െവളിെ���േമാ?

േകാ�ർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി�െട േശാചനീയാവ�

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

(എ) അ�വി�ര നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആദിവാസി േമഖലയിൽ �വർ�ി�വ��
േകാ�ർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി�െട േശാചനീയാവ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിെയ താ��് ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയായി ഉയർ�ി
നാഷണൽ ആ�ഷ് മിഷൻ �േഖന അടി�ാന സൗകര� വികസനം
സാധ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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��നാ�ിെല ആ�ർേവദ ആ�പ�ിക�െട നവീകരണം

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

(എ) ��നാ�ിെല കായൽ �റിസ�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��് ആ�ർേവദ
�ിനി�കെള�ം ആ�പ�ികെള�ം നവീകരി��തിന് നടപടി ഉ�ാ�േമാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കായൽ �റിസ�ിെ� �ാധാന�ം ഉൾെ�ാ�് ��നാ�ിൽ �ലലഭ�ത ഉ�
�േദശ�് വിേനാദ സ�ാരികൾ�് �ണകരമായ വിധ�ിൽ വി�ലമായ
സൗകര��േളാെട ആ�ർേവദ ആ�പ�ി നിർ�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആ�ഷ് വ��ിെല നിയമനം

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

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് ആ�ഷ് വ��ിൽ 300 �തിയ ത�ികകൾ
തത��ിൽ ��ി�് �റെ��വി� 19.02.2021 െല സ.ഉ.(ൈക) നം.52/2021/
ആ.�.വ. ഉ�രവിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;
��ത ത�ികകൾ കാ�ഗറി തിരി�് ഏെതാ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിൽ ഏെത�ാം കാ�ഗറിയിലാണ് നിയമനം നട�ിയി��ത്;
നിയമനം നട�ിയി�ിെ��ിൽ അതിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികകളിൽ നിയമനം നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല അംഗൻവാടികൾ�് െക�ിടം

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

(എ) ���നാട് മ�ല�ിൽ എ� അംഗൻവാടികൾ �വർ�ി��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിടമി�ാ��ം �ലം ഉ��മായ
അംഗൻവാടിക�െട േപര് വിവരം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാർ�് അംഗൻവാടി/എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി
െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി മ�ല�ിൽ നി�് െ�ാേ�ാസ�കൾ
ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല അ�ണവാടികൾ

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

(എ) ആല�ർ മ�ല�ിൽ എ� അ�ണവാടികൾ ഉെ��ം അവ
ഏെത�ാമാെണ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) അവയിൽ ഏെത�ാം അ�ണവാടികൾ�ാണ് സ��മായി െക�ിട��ത് എ�
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അ�ണവാടികളിൽ സ��മായി �ലം ഉ��ം എ�ാൽ
െക�ിടമി�ാ��മായവ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിെല അ�ണവാടികൾ�് െക�ിടം

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

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിെല 184, 109 എ�ീ ന��കളി�� അ�ണവാടികൾ�്
െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി �ലം എം.എൽ.എ. നൽകിയ നിേവദനം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നിേവദന�ിൻേമൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല 97-ാം ന�ർ അ�ണവാടി�് െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി
പാരി��ി വിേ�ജിെല ഏഴ് െസ�് �റേ�ാ�് �മി ലഭ�മാ�ണെമ� ആവശ�ം
ഉ�യി�് �ലം എം.എൽ.എ. നൽകിയ നിേവദന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ചാ��ർ മ�ല�ിെല
ഏെത�ി�ം അ�ണവാടി�് െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി വനിത
ശി�വികസന വ��് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ശ�ിെ���വാൻ നടപടി

283 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ശ�ിെ���വാൻ ഈ സർ�ാർ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിതരണ സംവിധാന�ളി�െട ��തൽ �ണേമ��� നിേത�ാപേയാഗ
സാധന�ൾ ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

മല�ഴ മ�ല�ിൽ അ�വദി� �ഭി� േഹാ��കൾ

284 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി �കാരം മല�ഴ മ�ല�ിൽ അ�വദി� �ഭി�
േഹാ��കൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ്
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285 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ
എ�േപർ �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ് വിഭാഗ�ിൽ നി�് സ�േമധയാ ഒഴി�
േപായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിൽ അനർഹമായി ബി.പി.എൽ. േറഷൻ കാർ�� എ�േപെര പിഴ
ഈടാ�ി എ.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ��ത ജി�യിൽ എ.പി.എൽ.
കാർഡ് ബി.പി.എൽ. ആ�ി മാ��തിന് എ� അേപ�കൾ ലഭി�െവ�ം
ആയതിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ സംബ�ി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ് വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�� അനർഹർ

286 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ് വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�� അനർഹരായവെര
കെ���ത് എ�െനെയ�് അറിയി�േമാ; വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ നൽ��തി�� മാനദ��ൾ

287 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ നൽ��തി�� മാനദ��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അർഹത��ായി�ം �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കളിൽ ഉൾെ�ടാെതേപായവെര
ആയതിേല�് പരിഗണി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ അ�വദി��തിെല കാലതാമസം

288 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അർ�ദം, �േ�ാഗം, ഓ�ിസം, മേനാേരാഗം ബാധി�വർ, കിട�് േരാഗികൾ
എ�ിവരട�ം നിർബ�ിത പ�ികയിൽ ഉൾെ���വർ�് �ൻഗണനാ േറഷൻ
കാർഡ് നൽ��തിന് എെ��ാം നടപടി �മ�ളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
നിലവിൽ അേപ�ി�വർ�് എ�േ��് കാർഡ് നൽകാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2022 െസപ്�ംബർ, ഒേ�ാബർ മാസ�ളിൽ ��ത വിഭാഗ�ാർ�� �ൻഗണനാ
കാർഡിന് അേപ� �ണി�തിൽ എ� അേപ�കൾ ലഭി�െവ�ം എ�
േപ�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിെയ�ം ഇവർ�് എ�േ��് കാർഡ് നൽകാൻ
കഴി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ാർ�് ��തായി അേപ� നൽ��തിന് �ിരമായ
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സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത് നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.�ി. വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ംബ�ൾ�് �തിയ േറഷൻ കാർഡ്

289 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം സം�ാന�് എസ്.�ി.
വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� ��ംബ�ൾ�് �തിയ േറഷൻ കാർഡ്
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉൾ�േദശ�ളിൽ ഉൾെ�െട താമസി�� എസ്.�ി. വിഭാഗ�ിൽെ��
��ംബ�ൾ�് േറഷൻകടകൾ �േഖന�� ഭ��ധാന� വിതരണം ഉറ�
വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

ബി.പി.എൽ. േറഷൻ കാർഡ് തിരിേ�ൽ�ി�േ�ാൾ ഈടാ�� പിഴ

290 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അനർഹമായി ൈകവശം െവ� ബി.പി.എൽ. േറഷൻ കാർ�കൾ
തിരിേ�ൽ�ി�� അവസര�ിൽ കാർ�ടമകളിൽ നി�് പിഴ
ഈടാ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പിഴ ഈടാ��തിന് സ�ീകരി�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) െപരി�ൽമ� താ��് സൈ� ഓഫീസ് പരിധിയിൽ നി�് കഴി� ��
മാസ�ിനിെട ഇ�കാരം എ� േറഷൻ കാർ�കൾ തിരിേ�ൽ�ി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ പിഴയിന�ിൽ എ� �പ ഈടാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

എ.എ.െെവ. ക�ാ�യിെല ഒഴി�കൾ

291 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ.എ.െെവ. ക�ാ�യിൽ എ� ഉപേഭാ�ാ��െട ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദവി�ളം താ��് സെെ� ഓഫീസി�കീഴിൽ എ.എ.െെവ. ക�ാ�യിൽ എ�
കാർ�ക�െട ഒഴി�ക�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

എ.ടി.എം. കാർഡ് മാ�കയിൽ േറഷൻ കാർഡ്

292 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കാർ�കൾ എ.ടി.എം. കാർഡിെ� മാ�കയിലാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

�ൻഗണനാ േറഷൻകാർഡ്

293 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി േറഷൻകാർഡിന് അേപ�ി��വർ�്
െവ��ാർ�കൾ മാ�ം ഇഷ� െച�വ����ലം അർഹത�� പല
��ംബ�ൾ�ം �ൻഗണന ന�െ��ക�ം സഹായ�ൾ ലഭി�ാെത
േപാ���മായ സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാരകേരാഗം ബാധി�വർ, വിധവകൾ �ട�ിയ അംഗ��� അർഹരായ
��ംബ�ൾ�് �ൻഗണനാ കാർഡ് അ�വദി�് നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േറഷൻ കടകൾ�് െെലസൻസ്

294 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷൻ കടകൾ�് െെലസൻസ് അ�വദി�ാ��
നടപടികൾ സർ�ാർ സ�ീകരി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) മ��ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ��തായി േറഷൻകട അ�വദി��ത്
സംബ�ി�് നൽകിയ അേപ�കളിൽ വ��് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

േറഷൻകടക�െട �വർ�ന സമയം

295 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കടക�െട �വർ�ന സമയം നിര�രം മാ��ത് ഉപേഭാ�ാ�െള
��ി��ിലാ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) രാവിെല �തൽ ൈവ�േ�രം വെര �വർ�ി�ി�� േറഷൻ കടകൾ പ�തി
സമയമാ�ിയത് സാധാരണ�ാെര ��ി��ിലാ�ിയി�െ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) േറഷൻ കടകളിൽ ഇ�കാരം സമയമാ��ിന് ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള�ിന് ലഭിേ��തായ േറഷൻ അരി�െട വിഹിതം

296 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േകരള�ിന് ലഭിേ��തായ േറഷൻ അരി�െട വിഹിതം േക�ം െവ�ി�റ�ത്
േറഷൻ അരി�െട വിതരണെ� ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിന് ലഭിേ�� േറഷൻ അരി�െട വിഹിതം വർ�ി�ി��തിനായി
േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ീകരി� അരി മാ�േമ േറഷൻ കടകളി�െട വിതരണം െച�ാ� എ�ത്
െകാ�് േകരള�ിൽ ഉ�ാദി�ി�� ച�ാവ് േപാ�� അരി വിതരണം െച�ാൻ
കഴി��ി� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള�ിൽ ഉ�ാദി�ി�� അരി �ടി േറഷൻ കടകളിൽ വിതരണം
െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ േക� സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം
െച��ാേമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െക-േ�ാർ പ�തി

297 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ ആരംഭി�� െക-േ�ാർ
പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ച�നാേ�രി താ��ിൽ െക-േ�ാർ �ാപി��തിനായി തിരെ���ി��
േറഷൻ കട നം.114-ൽ എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏർെ���ിയിരി��െത�ം ��ത പ�തി�െട �േരാഗതി സംബ�ി�
വിശദവിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല േറഷൻ കടകൾ

298 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ നിലവിൽ എ� േറഷൻ കടകൾ �വർ�ി��െ��ം
ഓേരാ�ി�ം എ� േറഷൻ കാർ�കൾ വീത�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിൽ ��തായി എ� േറഷൻ കടകൾ �ട��തിനാണ് അേപ�
ലഭി�ി��െത�ം ��ത അേപ�കളിൻേമ�� നടപടി ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

െക-േ�ാർ പ�തി

299 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��ിെ� െക-േ�ാർ പ�തി വിശദീകരി�ാേമാ;
ഏെത�ാം ജി�കളിൽ പ�തി നട�ാ�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷൻ കടകൾ ൈവവിധ�വത്�രി�ാ�ം െപാ�വിതരണം
ശ�ിെ����തി�ം ജേനാപകാര�ദമായ േസവന�ൾ നൽ��തി�ം
എെ��ാം പ�തികളാണ് െക-േ�ാർ വഴി ആവി�രി�് നട�ാ��ത്;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;
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(സി) ��ത പ�തിയി�െട ��തൽ േസവന��ം ഉ����ം നൽ����ലം
കട�ടമ�് അധിക വ�മാനം ലഭി�േമാ;

(ഡി) �ാമീണ േമഖലയിെല ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �േയാജനകരമായ �േത�ക
പ�തികൾ െക-േ�ാറി� കീഴി�േ�ാ; പ�തി ��തൽ വി�ലീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

�വ�രിെല എൻ.എഫ്.എസ്.എ. േഗാഡൗൺ

300 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല ���രിൽ �വർ�ി�� എൻ.എഫ്.എസ്.എ.
േഗാഡൗൺ നിലവിൽ വാടക െക�ിട�ിലാണ് �വർ�ി��ത് എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േഗാഡൗണിെ� �തിമാസ വാടക എ� �പയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േഗാഡൗണിന് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ ��ത േഗാഡൗണിന് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിൽ സ�രി�� േറഷൻ കട

301 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിൽ സ�രി�� േറഷൻ കട നിലവിൽ �വർ�ി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എവിെടെയ�ാമാണ് ഈ പ�തി�െട �വർ�നം നട��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി��െട �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��് സ�രി�� േറഷൻ
കടകൾ ��തൽ �ലേ��് വ�ാപി�ി�� കാര�ം സർ�ാർ പരിഗണി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല െക-േ�ാ�കൾ

302 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറഷൻ കടകെളയാണ് െക-
േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിനായി െതരെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ മലേയാര േമഖലകളിെല�ം ആദിവാസി േമഖലകളിെല�ം
േറഷൻ കടകെള െക-േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിന് �ൻഗണന നൽ�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

നില�ർ താ��ിെല അരി വിതരണം
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303 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ താ��ിൽ േറഷൻ കടകൾ �േഖന ���ലരി, മ�യരി എ�ിവ
വിതരണം െച�ാെത പ�രി മാ�ം വിതരണം െച��തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം പ�രി മാ�ം വിതരണം െച�ാൻ �ട�ിയി�് എ� മാസമാെയ�ം
ഇേത നിലയിൽ ഇനി�ം �ടേര�ി വ�േമാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത താ��ിെല ��കളിെല ��ികൾ�് ഉ�ഭ�ണം നൽ��തിന് ഏ�തരം
അരിയാണ് നിലവിൽ വിതരണം െച��െത�് അറിയി�ാേമാ; ഇതി��
വിഹിതം എവിെട നി�ാണ് ലഭ�മാ��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത താ��ിെല േറഷൻ വിഹിത�ിെ� പ�തിെയ�ി�ം ���ലരി�ം
മ�യരി�ം േറഷൻ കടകൾ വഴി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷൻ േഷാ�കളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ

304 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷൻ േഷാ�കളിൽ നി�ം കാർ�ടമകൾ�് ലഭ�മാ��
േസവന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ സ�ദായം വഴി വിതരണം െച�� ധാന���െട �ണനിലവാരം

305 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിതരണ സ�ദായം വഴി വിതരണം െച�� േറഷൻ
അരിയിൽ �രിഭാഗ�ം പ�രിയായത് �ലം േറഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ��ാ��
��ി��് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എഫ്.സി.ഐ. േഗാഡൗ�കൾ വഴി വിതരണം െച��
ധാന���െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാൻ സർ�ാർ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ൾ ��ികൾ�് ഉ�ഭ�ണ�ിനായി വിതരണം െച�� ധാന���െട
�ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

��നാ�ിെല െപാ�വിതരണ സംവിധാനം

306 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല ദ�ീ�കളിൽ െപാ�വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ
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എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ഒ�െ�� �േദശ�ളിൽ നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട ലഭ�ത ഉറ�
വ���തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േക�സർ�ാർ അ�വദി�� േറഷൻ വിഹിതം

307 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ കഴി� ��് മാസമായി സം�ാന�ിന് അ�വദി�� േറഷൻ
വിഹിത�ിൽ എൺപത് ശതമാന�ിലധികം പ�രിയാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ��ലം സം�ാന�് േറഷൻ വാ��വ�െട എ��ിൽ വ� വ�ത�ാസം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറഷൻ വിഹിത�ിെ� പ�തിെയ�ി�ം ���ലരി അ�വദി�ണെമ�് േക�
സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് േക�
സർ�ാരിെ� �തികരണം എ�ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���ലരി നിേഷധി��തി�െട െപാ�വിപണിയിെല അരിവില വർ�നവിന്
കാരണമാ�� നടപടി തി��ി��തി�ം ആവശ�ാ�സരണം അരി വിഹിതം
അ�വദി�ി��തി�ം േക� സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച��ിവ��േ�ാ എ�്
െവളിെ���ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം തട��തിന് നടപടി

308 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ മിതമായ നിര�ിൽ
ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി കഴി� �ി�മസ്-��വ�രേ�ാട�ബ�ി�്
�േത�ക ച�കൾ ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
രാജ��ാെക വില�യ�ം ��മാ�േ�ാൾ സം�ാന�് വില�യ�ം
തട�നിർ��തിന് ഇ�രം നടപടികൾ എ�െനെയ�ാം
സഹായകരമായി��്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) �മേ��കൾ തട��തിെ� ഭാഗമായി നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ വിതരണ
േക��ളിൽ എ�ി� െകാ��� വാഹന�ളിൽ �േത�ക കളർേകാഡ്
നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി മെ�െ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം
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309 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം തട��തിന് ഈ സർ�ാർ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സെെ�േ�ായിൽ നി�് തിരിെക വ�� ജീവന�ാ�െട നിയമനം

310 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ��െട അവകാശ�ൾ സംര�ി��തിനായി പാസാ�ിയ
കൺസ�മർ െ�ാ��ൻ ആ�് 2019 �കാരം സം�ാന, ജി� ഉപേഭാ� തർ�
പരിഹാര ക�ീഷ�കളിൽ എ�ിക�ഷൻ വിഭാഗ�ിേ��ം മീഡിേയഷൻ
െസ�ിേ��ം �വർ�ന�ിനായി 103 വിവിധ ത�ികകൾ
അ�വദി��തിനായി 22.07.2022-െല CCS/5151/2021-B1 �കാര�ളള സിവിൽ
സെെ�സ് ക�ീഷണ�െട ശിപാർശ �കാരം സർ�ാർ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിതരണ വ��ിൽ നി�് സിവിൽ സെെ�സ് േകാർ�േറഷനിൽ
അന��േസവന വ�വ�യിൽ േജാലി െച�� �ാർ�്, സീനിയർ �ാർ�്,
െഹഡ് �ാർ�് ത�ികകളിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം വർഷംേതാ�ം 10 ശതമാനം
വീതം �റ�ത�സരി�് സെെ�േ�ായിൽ നി�് തിരിെക വ�� ജീവന�ാെര
നിയമി�ാൻ വ��ിൽ മതിയായ ഒഴി�കൾ ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ അധിക
സാ��ിക ബാധ�ത വരാെത തെ� ഉപേഭാ� തർ� പരിഹാര
ക�ീഷ�കളിൽ നിയമി�ണെമ� 22.07.2022-െല സിവിൽ സെെ�സ്
ക�ീഷണ�െട ശിപാർശ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര��ിൽ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിതരണ വ��ിൽ നി�് സെെ�േ�ായിേല�ളള െഡപ�േ�ഷനിൽ 2019-
ൽ 10 ശതമാനം �റവ് വ���തിന് �ൻപ് സെെ�േ�ായിെല �ാർ�്,
സീനിയർ �ാർ�്, െഹഡ് �ാർ�് എ�ീ ത�ികകളി��ായി��
ജീവന�ാ�െട�ം നിലവി�� ജീവന�ാ�െട�ം എ�ം ത�ിക തിരി�്
അറിയി�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം

311 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് േകരള സിവിൽ സൈ�സ് േകാർ�േറഷന് എ�
�കയാണ് അ�വദി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം തടയാൻ �േത�ക �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സിവിൽ
സൈ�സ് േകാർ�േറഷൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�വാനാണ്
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ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം

312 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മാർ��ിെല അരി ഉൾെ�െട�� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട
വില�യ�ം തടയാൻ ഭ��-സിവിൽ സൈ�സ് വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സിവിൽ സൈ�സ് േകാർ�േറഷൻ വക ��തൽ ��ർമാർ��ക�ം
നിേത�ാപേയാഗ സാധന വിതരണ�ിന് വിവിധ സംവിധാന��ം
ഏർെ���ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ിമമായി ��ി�� വില�യ�ം ആെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�ാ�ം
���ാർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം ��തൽ േ�ാ�് ഉറ�വ���തി�ം
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ�് െന�് നൽകിയ വകയിൽ കർഷകർ�് ലഭി�വാ�� �ടിശിക

313 �ീ. േ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:

(എ) സൈ�േകാ�് െന�് നൽകിയ വകയിൽ കർഷകർ�് ലഭി�വാ�� �ടി�ിക
എ�േ��് െകാ�� തീർ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയത് അടിയ�രമായി
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ��് കർഷകർ�് ഉ�ാ�� ��ി��കൾ
പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) കർഷകരിൽ നി�ം സൈ�േകാ െന�് സംഭരി�ക വഴി അരി�െട വില�ിരത
ഉറ� വ��ാൻ സാധി�ി�േ�ാ; ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�് അരി
വാ��ത് ഇ��ലം �റവ് വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിൽ വ� �റവ്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അരി�െട വിലവർ�നവ് തട�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െന�് സംഭരണ�ിൽ കാലതാമസം വ���െകാ�് കർഷകർ�് ഉ�ാ��
ന�ം നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദീകരി�ാേമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിെല ��ൻ�ളം മാേവലി ��ർ േ�ാർ

314 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിെല ��ൻ�ളം മാേവലി ��ർ േ�ാർ ��ർമാർ��ായി
ഉയർ��തിന് സൈ�േകാ തി�വന��രം േമഖലാ മാേനജർ സാധ�താപഠന
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റിേ�ാർ�് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ റിേ�ാർ�ിേ�ൽ �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാേവലിേ�ാർ ��ർമാർ��ായി ഉയർ��തിന് നിലവിൽ തട��ൾ
ഉേ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

െന�് സംഭരണ�ിെല �മേ�ട്

315 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളിൽ നി�ം െന�് െകാ�വ�് സം�ാന�ിെ�
സംഭരണ�ിൽ ഉൾെ���ിയതായി പറയെ��� �മേ��കൾ സംബ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതി� പി�ിൽ �വർ�ി� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയം സംബ�ി�് സം�ാന വിജിലൻസ്  വ�േ�ാ വ��തല
വിജിലൻസ് വിഭാഗേമാ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അ�
സംബ�ി� റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ�ാം വിള സീസണിൽ െന�് സംഭരി� വകയിൽ കർഷകർ�് ഇനി എ� �പ
�ടി�ിക നൽകാ��്; വ��മാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരണം

316 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െന�് സംഭരണ ��ിയ വിശദമാ�ാേമാ; ഈ സർ�ാർ
നിലവിൽ വ�തി�േശഷം സംഭരി� െന�ിെ� വിശദാംശം ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ നൽകാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം െന�ിെ� സംഭരണ വില
വർ�ി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ േക� സം�ാന അ�പാതം സഹിതം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) െന�് സംഭരണ�ി�� േക� സർ�ാർ മാനദ��ളിൽ സം�ാന സർ�ാർ
മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സംഭരി�� െന�് �ഡ് േകാർ�േറഷൻ ഓഫ് ഇ��� ൈകമാ�� രീതി
വ��മാ�ാേമാ?

ഒ�ാംവിള െന�് സംഭരണം

317 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ വർഷെ� ഒ�ാംവിള െന�് സംഭരണ�ിെ� ഭാഗമായി പാല�ാട്
ജി�യിൽ നി�് എ� ടൺ െന�ാണ് സംഭരി�െത�ം എ� കർഷകരിൽ
നി�മാണ് ഇ��ം െന�് സംഭരി�െത�ം അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) െന�് സംഭരി� ഇന�ിൽ ആെക എ� �കയാണ് കർഷകർ�് വിതരണം
െച�ാ��ായി��െത�ം ഇതിൽ എ� �ക ഇതിനകം വിതരണം െച�െവ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനി എ� കർഷകർ�ാണ് െന�് സംഭരി�തിെ� �ക നൽകാ��െത�ം
ആെക എ� �കയാണ് നൽകാ��െത�ം അറിയി�ാേമാ; ഈ �ക
എ�േ��് വിതരണം െച�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�സംഭരണം

318 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന�സംഭരണം കാര��മമായി നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�സംഭരണ�ിെല അപാകതകൾ സംബ�ി�് പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ പരാതികളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�േമാ;

(സി) തേ�ശീയമായി െന�് േശഖരി��തി�പകരം ഇതരസം�ാന�് നി�ം െന�്
േശഖരി�ാൻ മി�കൾ�് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�ടി�ാന�ിലാണ് അ�മതി നൽകിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�് േശഖരണ�മായി ബ�െ��് മി�ടമകൾെ�തിെരേയാ
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെരേയാ നിലവിൽ അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െന�സംഭരണ�ിൽ കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;
ആയത് പരിഹരി��തിന് നാളി�വെര�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ�
കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

പ��ർ മ�ല�ിെല സിവിൽ സൈ�സ് േഗാഡൗൺ

319 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ മ�ല�ിെല എരമം-��ർ �ാമപ�ായ�ിെല ��പാറയിൽ
നിർ�ി�� സിവിൽ സൈ�സ് േഗാഡൗൺ ���ി�െട നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ി ഉദ്ഘാടനം നട�ത് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉദ്ഘാടന�ി�േശഷം നാളി�വെര �ർ�ിയായ ���ികൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

�ഭിഷ േഹാ�ൽ

320 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െന�ാ�ിൻകര നഗരസഭ �േദശ�് �ഭിഷ േഹാ�ൽ ആരംഭി��തിന് െക�ിടം
ലഭ�മായി�ം �റ� �വർ�ി�ാൻ കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഹാ�ൽ ആരംഭി��തിന് �ർ�ീകരിേ�� നടപടി�മ�ൾ
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

321 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം േദവി�ളം മ�ല�ിൽ അ�വദി� േറാ�കൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ ഓേരാ�ിെ��ം നിർ�ാണ �േരാഗതി�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം അ�വദി� പാല��െട�ം അവ�െട നിർ�ാണ
�േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസ് െ�ഷ�ൽ �ൾസ്

322 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസ് െ�ഷ�ൽ �ൾസ് �കാരം പ �ായ�്,
നഗരസഭ, േ�ാ�് പ�ായ�് എ�ിവയിെല സേബാർഡിേന�് സർ�ീസ്
ജീവന�ാർ�് തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളിെല െസ��റി ത�ികയിേല�്
േനരി�് െ�ാേമാഷൻ നൽ��തിെ� വിശദവിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െ�ഷ�ൽ �ൾസ് �കാരം നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ിെല സേബാർഡിേന�്
ജീവന�ാർ�് തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളിെല െസ��റി ത�ികയിേല�്
േനരി�് െ�ാേമാഷൻ അ�വദി�േമാ; വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ �ൾസ് �കാരം നഗരസഭകളിെല മിനി�ീരിയൽ വിഭാഗം
ജീവന�ാർ�ംനഗരകാര� വ��ിെല സേബാർഡിേന�് സർ�ീസസ്
ജീവന�ാർ�ം െപാ�സീനിേയാറി�ി ലി�് പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

െത��നായ ആ�മണം തട��തി�� നടപടികൾ

323 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത��നായക�െട ആ�മണം വർ�ി�വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) െത��നാ�ളിൽ േപവിഷബാധ�� നാ�ൾ വർ�ി�വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;
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(സി) െത��നാ��െട ആ�മണം തട��തിന് എ.ബി.സി. േ�ാ�ാം ഫല�ദമാേണാ
എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ.ബി.സി. േ�ാ�ാം നട�ിലാ�ാ� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) െത��നാ�ൾ�ായി അേഡാപ്ഷൻ ക�ാ�കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എവിെടെയ�ാമാണ് ആരംഭി�ി��ത്; അേഡാപ്ഷൻ ക�ാ�കൾ എ�ാ
�ാമപ�ായ�ക�ം നഗരസഭക�ം േക�ീകരി�് ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശ േറാ�കൾ�് ��െക വാ�ർ കണ�ൻ എ���ത്

324 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ േറാ�കൾ�് ��െക േറാഡ് �റി�് വാ�ർ കണ�ൻ
എ���തി�ം േറാഡ് റീടാർ െച�് �ന:�ാപി��തി��� �ക �ർ�മാ�ം
കണ�ൻ എ��� ഉപേഭാ�ാവിൽ നി�ാേണാ ഈടാ��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ��ലം സാ��ികമായി പിേ�ാ�ാവ�യി�� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്
�ടിെവ��ിനായി എ��� ഗാർഹിക കണ��കൾ�് വൻ �കകൾ
അടേ��ി വ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ വൻ �കകൾ അടേ��ി വ��ത് �ലം പല �ല�ളി�ം വാ�ർ
കണ��കൾ എ��ാെത �ടിെവ��ിനായി ജന�ൾ ��മ�ാ�
ജലേ�ാത�കെള ആ�യിേ��ിവ�� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� േദശീയപാതക�െട�ം സം�ാനപാതക�െട�ം നിർ�ാണ
േവളയിൽ ��ിലി�ി ഷി�ിംഗ് നട�� മാ�കയിൽ േറാഡിന് ഇ�വശ���
ജന�ൾ�് �റ� െചലവിൽ വാ�ർ കണ��ക�ം ൈവദ�ത കണ��ക�ം
ലഭ�മാ�� തര�ിൽ േറാഡ് നിർ�ാണ േവളയിൽ തെ� വ�വ� െച��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� �ല�ളിൽ �ീസൗ�ദ �ചി�റികൾ �ാപി��തി�� നടപടികൾ

325 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ� �ല�ളിൽ �ീകൾ�് ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� േടായ് ല�ക�െട
ലഭ�ത�റവ് �ലം �ീകൾ േനരി�� ���ൾ പരിഹരി�ാൻ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട േന�ത��ിൽ �ധാനെ�� െപാ� ഇട�ളിൽ ഇവ ലഭ�മാ�ാ�ം
�ചിത� �ർ�മായി നിലനിർ�ാ�ം നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ?

വ�ർ േ�ാ�്പ�ായ�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി

326 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) മേ�രി മ�ല�ിെല വ�ർ േ�ാ�് പ�ായ�ിൽ ഉൾെ�� പാ�ി�ാട്
�ാമപ�ായ�ിെല െവ�വ�ാട് പാലം -തരി�ടി - വ�ി�ാ പറ�് വെര��
ഭാഗം �ന��ാരണ ���ി നട��തിന് പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി
�കാരം എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി സംബ�ി�് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ�ണ ശാലക�െട ൈലസൻസ് �ന:�ാപി��തി�� നടപടി

327 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ര�ിതമ�ാ� ഭ�ണം വിതരണം െച�തിെ� േപരിൽ ൈലസൻസ്
റ�ാ�െ��� �ാപന��െട ൈലസൻസ് �ന:�ാപി��തി��
നടപടി�മം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ���ര� സംബ�ി�് ��തരമായ ആശ�കൾ ഉയർ� വ�ി��
സാഹചര��ിൽ ൈലസൻസ് �ന:�ാപി��തി�� നടപടികൾ ��തൽ
കർ�ശമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േരാഗികൾ�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി ധനസഹായം

328 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��സംബ�മായ അ�ഖം ബാധി�് ഡയാലിസിസ് െച�� േരാഗികൾ�്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ധനസഹായം അ�വദി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ത് പ�തി

329 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാലിന���മായ േകരളം ��ി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�്
നട�ിലാ�ിവ�� അ�ത് പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് �ധാനമാ�ം
പരിഗണനയി��ത്; �വമാലിന� സം�രണ�ിന് �ൻഗണന നൽകാൻ ന ടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ നഗരസഭകേള�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; പ�തി
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�വർ�നം സം�ാന�ിെ� സവിേശഷ സാഹചര��ൾ പരിഗണി�്
ഫല�ദമാ�ാൻ സം�ാനം അധിക വിഹിതം അ�വദി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ർ �ാമീണ സ�യംെതാഴിൽ പരിശീലന േക�ം

330 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട്  ജി�യിൽ ആല�ർ താ��ിൽ േത�റി�ി II വിേ�ജിൽ കെ��ിയ
�ഴൽമ�ം േ�ാ�ിെ� ഉടമ�തയി�� 50 െസ�് �മി �ാമീണ സ�യംെതാഴിൽ
പരിശീലന േക�ം (ആർ.എസ്.ഇ.�ി.എെ◌) നിർമി��തിന് അ�വദി���മായി
ബ�െ�� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ിര��ി പ�ായ�് െക�ിടം

331 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ െക�ിട നിർമാണ�ിെ� ഭാഗമായി കാ�ിര��ി പ�ായ�ിെ� പഴയ
െക�ിടം െപാളി��തി�� അ�മതി�ായി പ�ായ�് ഡയറ�ർ സമർ�ി�
അേപ��െട (PAN/13660/2022/C9(DP) തീയതി 06-10-2022) നിലവിെല
�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ��െട പരിേശാധന�ം റിേ�ാർ�ി�മായി ചീഫ് ടൗൺ �ാനർ�്
എ�ാണ് അയ�െത�് അറിയി�ാേമാ, ��ത മ�പടി ലഭി�േവാ എ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ നാളി�വെരയായി�ം ��ത റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ, എ��ം േവഗം ��ത റിേ�ാർ�്
ലഭ�മാ�ി ആവശ�മായ അ�മതി നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

പാലാ മ�ല�ിെല വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി

332 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ സഹായം നില��കാരണം ജനകീയ േഹാ��കൾ
��ിേ�ാ�� സഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ േഹാ��കൾ��
സഹായം നൽകി വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി തട�മി�ാെത നട�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ��തൽ �ല�ളിൽ വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി �കാരം
ജനകീയ േഹാ��കൾ �ാപി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാലാ നിേയാജക മ�ല�ിൽ വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി �കാരം എ�
ജനകീയ േഹാ��കൾ �വർ�ി���് ; ��ത മ�ല�ിൽ പാവെ��വ�െട
ആവശ�ം പരിഗണി�് ��തൽ ജനകീയ േഹാ��കൾ �ാപി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല എം.എൽ.എ.എ.ഡി.എസ് പ�തികൾ

333 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലഘ��ിൽ ഭരണാ�മതിയായ�ം െട�ർ ആയ�മായ
വിവിധ ���ികളിൽ കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ േകാ�യം എൽ
.എസ്. ജി .ഡി . എക് സിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട കീഴിൽ വ�� ���ികളിൽ
�ർ�ിയാ�ാ��വ�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ ���ിക�െട�ം കരാർ ഉറ�ി�് എ�ിെമ�് വ� തീയതികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(സി) കരാറിൽ ഏർെ��് ഒ� വർഷേ�ാളമായി�ം ���ി ആരംഭി�ാതിരി�ക�ം
താത്പര�മി�ാ� പ�ം കരാർ ഒഴിയാെത കാലവിളംബം ഉ�ാ�ി ഖജനാവിന്
ന���ാ�ക�ം െച�� കരാ�കാെര കരി��ികയിൽ ഉൾെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ�ി�� �സർ ഫീ

334 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാലിന� സം�രണ�ി� േവ�ി �സർ ഫീസ് പിരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) മാലിന�ം േശഖരി��തി� േവ�ി ഹരിത കർ� േസന�് �സർ ഫീ
നി�യി�െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ഹരിത കർ� േസന�െട �വർ�നഫലമായി വീ�കളിൽനി� അനധി�തമായി
�സർ ഫീ ഈടാ��താ�� പരാതിയിേ�ൽ എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വീ�കളിൽ നി�ം േശഖരി�� മാലിന��ൾ ഏ� രീതിയിൽ സം�രി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദീകരണം നൽകാേമാ?

ത�ാനിമ�ം ��്പാല�ിെ� �നർനിർ�ാണം

335 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിെല ത�ാനിമ�ം ��്പാലം �നർനിർ�ാണ
���ി�െട ���ിയ എ�ിേമ�് �കാരം ഭരണാ�മതി േഭദഗതി െച��തിന്
സർ�ാർ തല�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നിർ�ാണം ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല െെലഫ് മിഷൻ പ�തി
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336 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിൽ െെലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി നാളി�വെര എ� വീ�കൾ
അ�വദി� എ�തിെ� തേ�ശ �ാപന�ൾ തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� വീ�ക�െട നിർമാണം �ർ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

337 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിേല�് ആെക എ� അേപ�
ലഭി�െവ�ം; എ� അേപ�കൾ നിരസി�െവ�ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് 2020 �ണേഭാ� പ�ികയിൽ ഉൾെ��വരിൽ എ� �ണേഭാ�ാ�ൾ�്
വീട് അ�വദി� നൽകിയി�െ��ം; എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭവന നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട വിലയിൽ ഉ�ായി�� വർ�നവ്
കണ�ിെല��് �ക വർ�ി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സർ�ാർ നട�ിയ അതിദാരി�� സർേ��െട അടി�ാന�ിൽ ��ത ലി�ിൽ
ഉൾെ�� ��ംബ��െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

െപ�മന- േതാ��ര പാലം നിർ�ാണം

338 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ത�ർ മ�ല�ിെല െപ�മന േതാ��ര പാലം നിർമാണം ഏ�
ഘ��ിലാെണ�ം എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം നിർമാണ�ിന് അധിക �ക ആവശ�മായി വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയത് സർ�ാരിൽ നി�ം എ�് ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാേറാം വിേ�ജിൽ ൈലഫ് മിഷൻ �ാ�് സ��യം പ�തി

339 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ നഗരസഭയിെല േകാേറാം വിേ�ജിൽ ൈലഫ് മിഷെ� കീഴിൽ
നിർ�ാണം ആരംഭി� �ാ�് സ��യം പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാണ്
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട നിർ�ാണ ���ികൾ ആരംഭി�ത് എേ�ാഴാണ്; നിലവിൽ
പ�തി�െട എ� ശതമാനം �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണ ���ി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ത് ��യിൽ വ�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�് നിർ�ാണ ���ി േവഗതയിൽ ആ�ാൻ സ�ീകരി�
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നടപടികൾ എെ��ാമാണ് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി �ർ�ീകരി�് �ണേഭാ�ാ�ൾ�് എേ�ാൾ ൈകമാറാൻ കഴി�ം
എ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

340 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം
നട�ിലാ�ിവ���ം നിലവി�� െ�ാേ�ാസലിെ��ം വിശദവിവരം
അറിയി�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര - ഉദിയൻ�ള�ര മാർ��ക�െട നവീകരണം

341 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര നഗരസഭയിെല ആറാ�ം�ട് മാർ��്, െച�ൽ പ�ായ�ിെല
ഉദിയൻ�ള�ര മാർ��് എ�ിവ നവീകരി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടി�മ�ൾ ആണ് �ർ�ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��റ നിേയാജകമ�ല�ിെല സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തി

342 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��റ നിേയാജകമ�ല�ിൽ സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തി �കാരം
നട� വ�� ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം നട� വ�� ���ികൾ �ർ�ിയാ��തിെല
കാലതാമസം ഓേരാ ���ി�ം തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ ഏെതാെ� പ�ായ�കളിെല ഏെതാെ�
വാർ�കളിലാണ് നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട �േരാഗതി

343 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തി �കാരം ��ാർ മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി വ��
���ിക�െട നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി �ടി�ിക

344 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴി�റ�് പ�തി െതാഴിലാളിക�െട �ലിയിന�ി�ം
നിർ�ാണ സാമ�ികൾ വാ�ിയതി�ം നാളി�വെരയായി എ� �പയാണ്
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�ടി�ിക��ത് ;

(ബി) െതാഴി�റ�് പ�തിെയ ആ�യി�് കഴി�� ��ംബ��െട എ�ം
ജി�ാടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� �പ�െട �ടി�ികയാണ് േക�ം െതാഴി�റ�് പ�തി�ായി നൽകാ��ത്
; �ടി�ിക ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;
വ��മാ�ാേമാ?

വഴിേയാര ക�വടം

345 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വഴിേയാര ക�വടം നട�� ആ�ക�െട എ�ം േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ക�വടം നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേരാധിത ലഹരി പദാർ���െട�ം �കയില ഉൽ����െട�ം വി�ന തട��തിന്
നടപടി

346 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട സമീപം േക�ീകരി�് നിേരാധിത ലഹരി
പദാർ���ം �കയില ഉ����ം വി�ന നട��ത് സംബ�ി�് എെെ�സ്
വ��് നട�ിയ പരിേശാധനക�െട വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല താത്കാലിക നിയമന�ൾ

347 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി .എസ്. സി. റാ�് ലി�് നിലവി��േ�ാൾ ഒഴി�കൾ താത്കാലിക നിയമനം
വഴി നിക�വാനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �ിൻസി�ൽ ഡയറ�ർ
20/12/2022 ൽ PDLSGD/1241/2022- C2 ന�റിൽ ഒ� ഉ�രവിറ�ിയതായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിൽ ഓവർസിയർ േ�ഡ് 1 (സിവിൽ) ത�ികയിൽ
നിയമന ഉ�രവ് നൽകി 45 ദിവസം കഴി�ി�ം എൻ.െജ.ഡി. ഒഴി�കൾ
പി.എസ്.സി. -�് റിേ�ാർ�് െച�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എൻ.െജ.ഡി. ഒഴി�കൾ കാലതാമസം �ടാെത പി.എസ്.സി. -�് റിേ�ാർ�്
െച�വാൻ ബ�െ��വർ�് അടിയ�ര നിർേ�ശം നൽ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ആർ. ജി .എസ് .എ. പ�തി

348 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ �വർ�ി�� ആർ. ജി
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.എസ്.എ .എ� പ�തി�െട സം�ാന േ�ാജ�് മാേനജ് െമ�് �ണി�ിെ�
ല����ം �മതലക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ��ത �ണി�ിൽ എ� ജീവന�ാരാ��ത്; അവ�െട േസവന-
േവതന വ�വ�ക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ; ഏത് തീയതി
�ാബല��ി�� േവതനനിര�ാണ് ഇേ�ാൾ നൽകിവ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആയത് പരിഷ് കരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ, എ�ിൽ വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ; ഇ�ാെയ�ിൽ പരിഷ് കരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) േസവന േവതന വ�വ�കൾ പരിഷ് കരി�് സം�ാന�് സമാനമായ
�വർ�ന�ളിേലർെ��ിരി�� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�മായി �ല�ത
ഉറ�് വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

മ�ാർ�ാട് മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

349 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ാർ�ാട് മ�ല�ിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �കാരം എ� വീ�കൾ
നിർ�ി��തി�� അ�മതി ന�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല ഓേരാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം എ� വീതം
വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട �തിയ അേപ�കർ�് വീട് ലഭ�മാ�വാൻ സ�ീകരി�
നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ�ല�ിെല അർഹരായ പല�ം അ�ിമ ലി�ിൽ ഉൾെ��ി�ി� എ�
ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ; ഇവെര�ടി ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ ച���െട േഭദഗതി

350 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക�ിട നിർ�ാണ ച��ളിൽ െകാ�വ� �തിയ േഭദഗതിയിൽ െക�ിട
നിർമാതാ�ൾ�് ഏ��ം ��തൽ ��ി���ാ�ിയ േഭദഗതി ഏെത�് 
സർ�ാരിന് ലഭി� പരാതിക�െട�ം ആേ�പ�ിെ��ം അടി�ാന�ിൽ
അറി�േമാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക�ിട നി�തിയിൽ വ��ിയി�� വർ�നവ് ഏെത�ാം തര�ിലാെണ�്
അറിയി�േമാ; 50 ച�ര� മീ�റി� �കളി�� വീ�കെള�ടി നി�തി�െട
പരിധിയിൽ െകാ�വരാ�� തീ�മാനം ഏ��ം സാധാരണ�ാരായ
ജന�െളയാണ് ബാധി��െത� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;
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(സി) െക�ിട നി�തി വർ�നവ് �ലം െപാ�ജന�ൾ��ായി�� സാ��ിക
�യാസ�ൾ പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ൈ�വർമാ�െട അ�ർജി�ാ �ലം മാ�ം

351 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ൈ�വർ ത�ികയിൽ േജാലി
െച�വ��വർ�് അ�ർജി�ാ �ലം മാ��ിന് അവസരം ലഭി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) 3 വർഷ�ിൽ ��തൽ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിൽ ൈ�വർമാരായി േസവനം
അ��ി�വർ�് �ലംമാ�ം ലഭി��തിന് മ� ജീവന�ാർ�� േപാെല
അവസരം നൽ��തി�ം, �ാൻ�ർ നൽ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�ിലാ�ിയ
പ�തികൾ

352 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ
തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം 2021 �ൺ �തൽ നട�ിലാ�ിയ�ം
നട�ിലാ�ി വ���മായ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

സ�ർണ �ചിത� േകരളം

353 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2026 വർഷേ�ാ��ടി സ�ർണ �ചിത� േകരളം സാധ�മാ�കെയ�
ല��േ�ാെട വി�ലമായ േതാതിൽ പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; ഖര-�വ മാലിന� സം�രണം ��ികരെമ�് �ീൻ �ിബ�ണൽ
വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) �ൻകാല�� ചില പ�തികൾ ല��ം േനടാെത േപായതിനാ�ം
െത�ി�ാരണെകാ�് മാലിന� സം�രണ �ാ�കൾ �ാപി��തിന്
എതിർ�യ�� സാഹചര��ി�ം ഇവ പരിഹരി�് പ�തികൾ
സമയബ�ിതമായി �ാവർ�ികമാ�ാൻ �േത�കം �� പതി�ി�േമാ;

(സി) നഗര�ളിെല മാലിന� സം�രണം ഏേകാപി�ി�ാൻ �േത�കം
െ�ാഫഷണ�കെള നിയമി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പടി�ർ �ാമപ�ായ�ിെല അസി��് എൻജിനീയ�െട ഒഴിവ് നിക��തി��
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നടപടികൾ

354 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല പടി�ർ �ാമപ�ായ�ിൽ
അ�മാസ�ിേലെറയായി അസി��് എൻജിനീയ�െട ഒഴിവ് നിക�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത ഒഴിവ് നിക��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാമപ�ായ�ിൽ ഉൾെ�െട തേ�ശ�ാപന�ളിൽ ഒഴി�കിട��
ത�ികകളിൽ േവഗ�ിൽ നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യഭരണ �ാപന�ളിെല വാർഡ് വിഭജനം

355 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ പ�ായ�കൾ, േ�ാ�് പ�ായ�കൾ, �ാമ
പ�ായ�കൾ,നഗരസഭകൾ, േകാർ�േറഷ�കൾ എ�ിവ�െട വാർഡ്
അതിർ�ിക�െട �നർനിർണയം നട�ി വാർഡ് വിഭജന�ി�� എെ��ി�ം
നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ജനന സർ�ിഫി��ിെല�ം �ൾ സർ�ിഫി��ിെല�ം വ�ത�� േപര്

356 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജനന സർ�ിഫി��ി�ം �ൾ സർ�ിഫി��ി�ം വ�ത�� േപരാെണ�ിൽ ജനന
സർ�ിഫി��ിൽ �ൾ സർ�ിഫി��ിെല േപര് േരഖെ���ി നൽ��തിന്
എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഗസ�് േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം മാ�ിയ േപര് എസ്.എസ്.എൽ.സി. ��ിൽ
മാ�ി േരഖെ���ിയവർ�് ��ത േപര് �ൾ സർ�ിഫി��ിേലതിന്
സമാനമായി ജനന സർ�ിഫി��ിൽ തി��ി നൽേക�തിെ�� നിർേ�ശം
നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നിർേ�ശ�ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�ര�ാടിയിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട ഒഴി�കൾ

357 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നിലവിൽ
ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഒഴി�് കിട��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ികകളിൽ ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െത��നാ��െട ആ�മണം തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ

358 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
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�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വർ�ി� വ�� െത��നാ��െട ആ�മണം തടയാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ികെള അട�ം െത�വ് നാ�ൾ ആ�മി�� സംഭവ�ൾ
ആവർ�ി�േ�ാൾ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ കാര��മമ� എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നടപടികൾ െത��നായ ���ിന് ശാശ�ത പരിഹാരമാ�െമ�്
ക���േ�ാ; ഇെ��ിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

��ർ ജി�യിെല േട�് എ േ��് പ�തി

359 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ർ ജി�യിൽ എ�
വി�മേക��ൾ �ാപി�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ജി�യിൽ എ� വി�മേക���െട നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ി��്;

(സി) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ എ� വി�മേക���െട നിർ�ാണം നട���്;
ഏെത�ാം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ചിത� മിഷെ� �വർ�ന�ൾ

360 �ീ സി എ�് ���
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാലിന�സം�രണ�മായി ബ�െ��് ഈ സർ�ാരി�
കാലയളവിൽ �ചിത� മിഷൻ നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് മാലിന�സം�രണ�ിൽ �തിയ കാ��ാ�ം അവേബാധ�ം
��ി��തിനായി നട�വാൻ തീ�മാനി�ി�� േകാൺേ�വിെ�
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) മാലിന�സം�രണ�മായി ബ�െ��് സ�കാര� സംരംഭക�െട അഭി�ായ��ം
നിർേ�ശ��ം േരഖെ����തി�ം നിേ�പക�െട ആശ�കൾ
പരിഹരി��തി�ം ��ത േകാൺേ�വ് അവസരെമാ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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നഗരസഭകൾ, േകാർ�േറഷ�കൾ എ�ിവിട�ളിെല ത�ികകൾ

361 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� �ൻസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷൻ
എ�ിവിട�ളിൽ ഇേ�ാൾ എ� റവന� ഇൻെ��ർ ത�ിക നിലവിൽ
ഉെ��് അറിയി�േമാ ; ടി ത�ിക�െട അ�വദിനീയ എ�ം എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ടി ത�ികയിൽ 2023 മാർ�് 31 ആ�േ�ാൾ എ� ഒഴി�കൾ ഉ�ാ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ; അവ ഏെത�ാം നഗരസഭയിൽ ആെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ഇേ�ാൾ ��തായി �ഖ�ാപി� 93 അ�ൗ�്സ്
അസി��ം, 6 അ�ൗ�് ഓഫീസർ ത�ിക�ം നഗരസഭകൾ�ാേണാ
��ി�െത�് അറിയി�ാേമാ; ഈ ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ
നിക��തി�� നടപടി�മ�ൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) അ�ൗ�്സ് അസി��മാ�െട ശ�ളെ�യിൽ എ�യാെണ�്
നി�യി�ി�േ�ാ; ഈ ത�ിക െഹഡ്�ാർ�് റവന� ഇൻെ��ർ ത�ിക�്
�ല�മാേണാ;

(ഇ) ഈ ത�ികയിേല�� ഒഴി�കൾ ഇേ�ാൾ നി�യി�ി��ത് ഏെത�ാം
നഗരസഭകൾ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ; ടി ത�ിക�് �േത�ക േയാഗ�ത
നി�യി�ി�േ�ാ;

(എഫ് ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ൈ�വർ ത�ികകൾ അേബാളിഷ് െച�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ��കളിെല െപാ��ാ�കൾ നീ�ം െച��തി�� നടപടികൾ

362 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�ക�െട �ാൻ ഫ�് ഉപേയാഗി�് ആവർ�ന ���ികൾ
നട�ാൻ കഴിയാ� സാഹചര���തിനാൽ പ�ായ�ക�െട ആ�ിയിൽെ��
േറാഡ��കളിെല �ര�ാ ഭീഷണി�� െപാ��ാ�കൾ നീ�ം െച��തിന്
കഴിയാ���ലം മാലിന���ം ഇഴജ���ം വർ�ി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ായ�കൾ�് തനത് ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��ത ���ികൾ നട�ാ��
അ�മതി നൽ��തിന് േവ� നടപടി എ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇ- ഗേവണൻസ് പ�തി

363 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-ഗേവണൻസിെ� ഭാഗമായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട
േസവന�ൾ ഓൺൈലനിൽ കി�� സി�ിസൺ േപാർ�ലിൽ അേപ�കൾ
െക�ി�ിട�� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇവ
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സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�് േസവനം ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�േ��ഡ് േലാ�ൽ ഗവർണൻസ് മാേനജ്െമ�് സി�ം

364 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സംേയാജിത �ാേദശിക ഭരണമാേനജ്െമ�് സംവിധാനം െമ�െ����തിനായി
�പം നൽകിയ ഇ�േ��ഡ് േലാ�ൽ ഗവർണൻസ് മാേനജ്െമ�് സി�ം
ൈപല�് േ�ാജ�ായി തി�വന��രെ� െച���ി പ�ായ�ിൽ
നട�ാ�ിയതിെ� ഫലം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�രി� ഈ േസാ�െവയർ എ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി ൽ
നട�ാ�ിെയ�ം ഇതിന് െപാ�ജന��െട ഇടയിൽ ലഭി� സ�ീകാര�ത
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിൽ എം.എൽ.എ.�െട ഫ�് വിനിേയാഗം

365 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2006 �തൽ 2015 വെര കായം�ളം മ�ല�ിൽ എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി
വികസനഫ�്, �േത�ക വികസന നിധി എ�ിവ വിനിേയാഗി�്
നട�ിലാ�ിയി�� ���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല െെലഫ് മിഷൻ പ�തി ���ികൾ

366 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷൻ പ�തി �കാരം ഇ��ി ജി�യിൽ എ� വീ�കൾ
നിർ�ി��തിന് അ�മതി നൽകിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� വീ�ക�െട പണി �ർ�ീകരി�ി�െ��് പ�ായ�് തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �സി�ീകരി� അ�ിമ ലി�ിൽ നി�ം അേപ�കർ�് വീട് ലഭി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െെലഫ് ഭവന പ�തി

367 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം െെലഫ് ഭവന പ�തി
നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ര�ാംഘ�ം െെലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ മാേവലി�ര മ�ല�ിെല വിവിധ
പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ികളിൽ ഉൾെ��ി��വ�െട വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?
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��ംബ�ീ ഉത്പ��ൾ�് വിപണി കെ���തിന് പ�തി

368 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ ഉ���ൾ�് വിപണി കെ���തി�ം ��ിരമായ
ഉ����െട വിതരണ �ംഖല വ�ാപി�ി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വതല�റെയ ��ംബ�ീ�െട ഭാഗമാ��തി�ം ഇവെര െപാ�ധാരയിൽ
െകാ�വ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

െെ�സ് 3 േസാ�് െവയർ

369 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മരാമ�് ���ികളിൽ െട�ർ എ�സ് ഉ�ാ�� പ�ം െെ�സ് 3 േസാ�്
െവയർ �കാരം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ളള തട�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ തേ�ശ �ാപന�ളിൽ ഈ േസാ�് െവയർ തകരാർ കാരണം കരാറിൽ
ഏർെ�ടാൻ സാധി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയ�
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

370 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ മ�ല�ിൽ ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി നാളി�വെര എ� വീ�കൾ
അ�വദി� എ�തിെ� കണ�് പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് ആ��ല��ൾ

371 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��തായി �പീകരി� െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് വഴി
സം�ാനെ� െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�� ആ��ല��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� െതാഴിലാളികെളയാണ് ഇതിെ� പരിധിയിൽ െകാ�വരാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല ഒ� തേ�ശസ�യംഭരണം ഒ� ഉ��ം പ�തി
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372 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിൽ ഒ� തേ�ശ സ�യംഭരണം ഒ� ഉ��ം പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം തേ�ശ �ാപന�ളിലാണ്
നട�ിലാ��െത�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;
വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

െത��നാ�െള വ��ംകരി�� പ�തി

373 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത��നാ��െട ശല�ം േനരി��തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ വഴി നട�ിവ�ി�� െത��നാ�െള വ��ംകരി�� പ�തി
നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിൽ നി�ം ��ംബ�ീ ഉൾെ�െട�ളള ഏജൻസികെള ഒഴിവാ�ിയ
സാഹചര��ിൽ ��തായി എ�് സംവിധാനമാണ് ഏർെ���ാൻ
ഉേ�ശി��ത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�മണകാരികളായ െത��നാ��െട ശല�ം വർ�ി�് വ��തിനാൽ ��തൽ
െത��നാ�െള വ��ംകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�േ�ഷൻ നടപടി

374 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് വിവിധ വ��കെള സംേയാജി�ി�� ഇ�േ�ഷൻ
നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�േ�ഷൻ നടപടികൾ േവഗ�ിലാ��തിന് തട���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ത��ാറ �ാമപ�ായ�ിെല െെലഫ് മിഷൻ പ�തി

375 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷൻ പ�തി�മായി ബ�െ��് ത��ാറ �ാമപ�ായ�ിൽ നി�്
പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് അഡീഷണൽ ലി�് നൽ�ക�ം
അംഗീകരി�ക�ം െച� . ��ത ലി�ിൽ ഉൾെ��ി�� ചില �ണേഭാ�ാ�ൾ
െെലഫ് മിഷൻ അംഗീകരി�് നൽകിയ ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാെത േപായ കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;
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(ബി) ��ത �ാമപ�ായ�് നി�യി�് നൽകിയ പ�ികജാതി അഡീഷണൽ
ലി�ിൽ ചില �ണേഭാ�ാ�ൾ ഉൾെ�ടാെത േപായ�മായി ബ�െ��് ടി
�ാമപ�ായ�് അധി�തർ െെലഫ് മിഷന് നൽകിയ പരാതിയിൽ നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടി വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ത��ാറ �ാമപ�ായ�് നി�യി� നൽകിയ പ�ികജാതി അഡീഷണൽ
ലി�ിെല എ�ാ �ണേഭാ�ാ�െള�ം െെലഫ് മിഷൻ അംഗീകരി� ലി�ിൽ
ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േതാട് സംര�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

376 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം പ�ണ�ിെ� �ദയഭാഗ�് �ടി കട�േപാ�� കരി�ഴ കനാൽ
പായ�കൾ നിറ�് ഒ��് നില�ം മാലിന��ൾെകാ�് മലീമസമായി �ർഗ�ം
വമി�� �ിതിയിലാെണ�� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
േപാളകൾ �ട�ിയ മാലിന��ൾ നീ�ം െച�് ഒ��് �ഗമമാ�ി ടി േതാട്
സംര�ി��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എം.എ.െെവ പ�ിക സംബ�ി� റിേ�ാർ�്

377 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി.എം.എ.െെവ പ�ികയിൽ നിെ�ാഴിവാ�ി എ� പരാതി�മായി ബ�െ��്
�ാമവികസന ക�ീഷണർ 14.07.2022 � CRD/1760/2022-HT-4 ക�് �േഖന
സർ�ാരിൽ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടി�െട വിവരം
വിശദമാ�ാേമാ?

�ചിത� മിഷെ� കീഴിൽ െപാ� �ചി�റികൾ

378 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ സം�ാന പാതേയാര�ളിൽ �ചിത� മിഷെ� സഹകരണേ�ാെട
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �േഖന െപാ� �ചി�റികൾ നിർമി��
പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ; പ�തി�െട വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�ര�ിൽ എ� െപാ� �ചി�റികൾ �ാപി�ി��്; ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; മല�റം ജി�യിൽ ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് െപാ�
�ചി�റികൾ �ാപി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിെല �ചിത� മിഷ� കീഴിൽ ഏെത�ാം
�ല�ളിലാണ് െപാ� �ചി�റികൾ �ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

ചിറ�ൽ മ�ാ േ�ഡിയം നിർമാണ �േരാഗതി
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379 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2015-2016 സാ��ിക വർഷ�ിൽ എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� ചിറ�ൽ മ� േ�ഡിയ�ിെ� നിലവിെല
�ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ���ിയ ഭരണാ�മതി ലഭി�തിന് േശഷം പി.എം.സിെയ
െതരെ���ി�േ�ാ;

(സി) െട�ർ നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ�സർ�ീസ് െ�ഷ�ൽ �ൾ

380 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ�സർ�ീസ് െ�ഷ�ൽ �ൾ �കാരം �നിസി�ൽ േകാമൺ
സർ�ീസിൽ ഉൾെ��ി���ം നിലവിൽ േ��് സർ�ീസിെ� ഭാഗമായി���മായ
ത�ികയിെല ജീവന�ാർ�് ഗസ�ഡ് ഉേദ�ാഗ�ർ എ� നിലയിൽ
സർ�ിഫി��കൾ അ��് െച�് നൽ��തിന് നിയമ തട��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െപാ�സർ�ീസിെ� കരട് െ�ഷ�ൽ �ളിൽ അ�്േ�ഡ് െച�് േ��്
സർ�ീസ് ആ��തിന് ശിപാർശ െച� �നിസി�ൽ േകാമൺ സർ�ീസിെല
റവന� ഓഫീസർ േ�ഡ്-2 ത�ിക അ�ിമ വി �ാപന�ിൽ
ഉൾെ��ി�ി�ാ�തിനാൽ ഈ ത�ിക ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് എകീകരണം

381 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് എകീകരി�േ�ാൾ ഈ വ��ിെല എൻജിനീറിംഗ്
വിംഗിന് സർവീസ് ��൦ ഉ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സർവീസ് ��൦ ഉെ��ിൽ അത് പരിഹരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �നർസംഘടന

382 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �നർസംഘടന�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാ�െട
�നർവിന�ാസം �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ജി�ാതല�ിൽ എെ��ാം �മീകരണ�ൾ ആണ്
നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�േ�ഷൻ യാഥാർ��മായേതാ��ടി ജന�ൾ�് ഇതിെ� ഭാഗമായി
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എെ��ാം േസവന�ൾ ലഭി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�േ�ാ�പറ�് �ാമപ�ായ�ിൽ മിനിമാ�് ൈല�കൾ �ാപി�ാൻ നടപടി

383 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��പറ�് മ�ല�ിെല �േ�ാ�പറ�് �ാമ പ�ായ�ിൽ 2016-17
വർഷെ� ആ�ിവികസന പ�തിയിൽ ��ർ �ടിെവ� പ�തി നട�ാ�ാൻ
25 ല�ം �പ അ�വദി�ി��ത് േഭദഗതി വ��ി 2020 നവംബർ 3-െല
ഉ�രവ് 6270/2020 �കാരം 10 മിനിമാ�് ൈല�കൾ �ാപി�ാൻ �ക
വകമാ�ിയി�െ��ി�ം ആയത് ഇേതവെര�ം നട�ാ�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ വ��ത വ��ാൻ ധനകാര� േനാഡൽ െസ�ർ സി വ��്
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ
തീ�മാനെമ��് പ�തി േവഗ�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

െച�ണകടവ് െറയിൽേവ ൈലൻ േറാഡ് നിർ�ാണം

384 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണേറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
അ�വദി� േകാ��ൽ മ�ല�ിെല െച�ണകടവ് െറയിൽേവ ൈലൻ േറാഡ്
നിർമാണ ���ി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി �ർ�ികരി��തിൽ കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം
വിശദമാ�േമാ; ���ി അടിയ�രമായി �ർ�ികരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

മേ�രി മ�ല�ിെല പ�ായ�് വിഭജനം

385 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ പ�ായ�കൾ �പീകരി��തി�ം വാർ�കൾ
വിഭജി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെത�ാം പ�ായ�കെളയാണ് വിഭജനം നട�കെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മേ�രി മ�ല�ിെല പാ�ി�ാട് പ�ായ�ം ��ലേ�ാട് പ�ായ�ം
വിഭജി�് �തിയ പ�ായ�കൾ �പീകരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

��നാട് �ാമപ�ായ�കൾ�് �േത�ക സാ��ിക പാേ�ജ്

386 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
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എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തനത് ഫ�് �റവായ ��നാ�ിെല �ാമപ�ായ�കൾ�് ൈദനംദിന
�വർ�ന�ൾ �ഗമമായി നട��തിന് �േത�ക സാ��ിക പാേ�ജ്
അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വർഷ�ളായി നിർ�ിെവ�ിരി�� ആ�മണൽ വാ�� ���ി �ിതല
പ�ായ�കൾ വഴി നട�ാ��തിന് അ�മതി നൽ�� കാര�ം
അടിയ�രമായി പരിഗണി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��റ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് േ�ഷൻ നിർ�ാണം

387 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022-23 സാ��ിക വർഷെ� ബജ�ിൽ �ക വകയി��ി ��റ
മ�ല�ിേല�് അ�വദി� അത�ാ�നിക സൗകര��േളാട് �ടിയ
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് േ�ഷന് ആവശ�മായ �ലം കെ���തിനായി
��റ, ഇളം�ള�ർ �ാമപ�ായ�കളിൽ നി�ം എെ�ാെ� തീ�മാന�ളാണ്
ൈകെ�ാ�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ��ശാനം - ഇ��ി ജി�

388 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ െപാ��ശാനം ഇ�ാ� പ�ായ�കൾ എ�െയ�മാെണ�്
പ�ായ�ക�െട േപര് േ�ാ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ�ം േമഖലയിൽ ലയ�ളിൽ താമസി�വ��വർ മരണമട�േ�ാൾ 50 കി.മീ.
അധികം സ�രി�് ശവസം�ാരം നടേ��ി വ�� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��മായി �ലം ഉ� പ�ായ�കൾ�് ഇല�ിക് െപാ��ശാനം
നിർമി��തിന് ഫ�് അ�വദി�ാ�േ�ാ;

(ഡി) ഈ ആവശ��മായി ബ�െ��് ശാ�ൻപാറ �ാമപ�ായ�് സമർ�ി�
നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ?

കാ�ിര��ി പ�ായ�ിെ� െക�ിട നിർമാണം

389 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി പ�ായ�ിെ� �തിയ െക�ിട�ിനായി എം.എൽ.എ ഫ�ിൽ
നി�ം �ക അ�വദി� ഉ�രവിെ� തീയതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�് ഒ� വർഷ�ിലധികമായി�ം ��ത ���ി�്
സാേ�തികാ�മതി നൽകാ�തിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) എം.എൽ.എ ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ികൾ സമയബ�ിതമായി
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�ർ�ിയാ�ാൻ ധനവ��് �റെ��വി�ി�� സർ�ല�കളിെല�ം
ഉ�ര�കളിെല�ം നിർേ�ശ�െള�ാം ലംഘി�് ഇ��ം കാലവിളംബം
വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ാ�ട എൈ�സ് െറയ്�് ഓഫീസ് െക�ിട�ിനായി �മി ൈകമാ��തി��
നടപടികൾ

390 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട �ാമപ�ായ�് വക �മി എൈ�സ് െറയ്�് ഓഫീസ്
െക�ിട�ിനായി ൈകമാ��തി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ��ത �മി ൈകമാ�ം സാധ�മാ��തി�� തട�ം
എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; എ��ം േവഗം �മി ൈകമാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� വ��ിക�െട �ലം പ�ായ�കൾ�് വി�നൽ�� നടപടി

391 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�ിെ� ആ�ി രജി�റിലി�ാ� സ�കാര� വ��ിക�െട �ലം
വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി പ�ായ�കൾ�് വി�നൽ��തിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േപരിൽ �ലം ഉടമകൾ രജി�ർ െച�്
നൽകണം എ� നിബ�ന നിലവി�േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ��് ഉ�ര�കേളാ
മാർ�നിർേ�ശ�േളാ ഉെ��ിൽ അതിെ� പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാരിെ� വിവിധ വ��കൾ�് വിേ�ജ് ഓഫീ�കൾ വഴി ലാ�്
റില�ിംഗിഷൻ േഫാറം �േഖന �ലം വി�നൽ���േപാെല തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് �ലം വി�നൽ��തിന് സ�കാര�വ��ികൾ�് സാധി�േമാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ �ാപന�ൾ�് �ലം വി�നൽ�� നടപടികൾ ല�കരി��തി�ം
കാലതാമസെമാഴിവാ�ാ�ം ലാ�് റില�ിംഗിഷൻ മാ�കയിൽ
തേ�ശ�ാപന�ൾ�് േവ�ി നിയമനിർമാണം സാധ�മാ�േമാ; ഇ�ാര�ം
ആേലാചി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ണാ�രം പാടം (എ�മ�ാടം) �േദശെ� വീ�കൾ�് െക�ിട ന�ർ ലഭി��തി��
നടപടികൾ

392 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിെല േമ�ർ �ാമപ�ായ�ിെല പതി��ാം വാർഡിൽ ക�ണാ�രം
പാടം (എ�മ�ാടം) �േദശെ� അൻപേതാളം വീ�കൾ�് െക�ിട ന�ർ
ലഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക�ിട ന�ർ ലഭി�ാ���ലം ഇവർ�് സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷന് ഉൾെ�െട
അേപ�ി�വാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
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(സി) ഇത് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ ഇടെപടൽ നട�േമാ?

വിള�ിൽ േപാളീെടക് നി�ിേല�� ഗതാഗത�ി�� നടപടി

393 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിള�ിൽ േപാളീെട�ി�ിേല�� �ഗമമായ ഗതാഗത�ിന് സ�കാര�വ��ികൾ
വി�നൽകിയി�� �മി പ �ായ�ിെ� ആ�ിയിൽ ഉൾെ��ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ഇതിനാ�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�് �മി റവന� വ��ിന് ൈകമാറാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ആയത് സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

പാണാവ�ി �ാമപ�ായ�ിെല അസി��് എൻജിനീയർ ത�ിക

394 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിെല പാണാവ�ി �ാമപ�ായ�ിൽ അസി��് എൻജിനീയർ
ത�ിക നാ�കളായി ഒഴി�കിട��കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി നിർവഹണം അവസാനഘ��ിലായിരി�� സ�ർഭ�ിൽ അസി��്
എൻജിനീയ�െട അഭാവം പ�ായ�ിെ� വികസന �വർ�നെ�
തട�െ���� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) അടിയ�രമായി അസി��് എൻജിനീയെറ നിയമി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം

395 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ എ� വീ�കൾ നിർമി�ാനാണ്
ല��മി��ത്; ആയതിെ� പ�ായ�് തല നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിനായി ഫ�് എ�െന കെ��ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട കീഴിൽ ഏറനാട് മ�ല�ിൽ എ� വീ�കളാണ്
നിർമി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�തിെ� കണ�് പ�ായ�് തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയിേല�് ഏറനാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ പ�ികജാതി
പ�ികവർഗവിഭാഗം ഉൾെ�െട എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�െത�ം; അതിൽ
എ� അേപ�കൾ നിരസി�െവ�ം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
�ണേഭാ� പ�ിക ത�ാറാ��തി�േവ� മാർ�േരഖ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തി ആരംഭി��തിന് ഉ�ായ കാലതാമസം എ�െകാ�ാെണ�ം
എ�േ��് �ട�വാൻ കഴി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?
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മാന�വാടിയിെല െവ��� ഗവ.ഐ .ടി. ഐ.�് �ലം നൽ��തിന് നടപടി

396 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല െവ��� ഗവ.ഐ.ടി.ഐ.�് �ലം വാ�ി
നൽ��തിനായി െവ��� �ാമപ�ായ�് നീ�ി െവ� �ക
വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഐ.ടി.ഐ.�് �ലം വാ�ി നൽകാൻ സാധി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയൽ നിലവിൽ എവിെടയാ��െത�ം ഈ ഫയൽ
എ� കാലമായി തീർ�ാകാെത കിട��െവ�ം തീർ�ാ�ാ�തിെ� കാരണം
എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�ൾ േവഗ�ിൽ
�ർ�ീകരി��തിന് ഇടെപടൽ ഉ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹരിത കർ� േസന�െട �വർ�ന�ൾ

397 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർ� �ചിത��ം, പരി�ിതി സംര�ണ�ം ഉറ� വ��ാൻ േവ�ി �ാമ
പ�ായ�ിൽ �വർ�ി�വ�� ഹരിത കർ� േസന�െട �വർ�ന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� തര�ി�� മാലിന��ളാണ് ഹരിത കർ� േസനകൾ വീ�കളിൽ
നി�ം േശഖരി��ത്; മാലിന��ൾ േവർതിരി�് ഓേരാ മാസ�ം
േശഖരി��തിന് െപാ�വായി സർ�ാർ നിർേ�ശ�േ�ാ; ഇ�െന
സ�ീകരി��തിന് �സർഫീസ് വാ��തിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) ഹരിത കർ� േസന�െട െപാ�വായ �വർ�ന�ൾ, അവ�െട േവതന
വ�വ� എ�ിവ സംബ�ി�് വ��ത വ��ാ�ം, തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് നിർേ�ശം നൽകാ�ം ത�ാറാ�േമാ;വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല �ാമപ�ായ�് ഒഫീ�കളിെല ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ
നടപടി

398 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�് വ��ിൽ നിലവിൽ ഒഴി�� ��വൻ ത�ികക�െട വിശദാംശം
ത�ിക /ജി� എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇവ
അടിയ�രമായി നിക��തിന് സമയബ�ിതമായി �ാന�യ�ം നൽ��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) വ�ി��് മ�ല�ിൽ ഉൾെ��ി�� �ാമപ�ായ�കളിൽ നിലവിൽ എ�
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ഒഴി�കൾ ഉ�് ; അതിൽ �ാമപ�ായ�് ഓഫീ�കളിെല�ം എ�ിനീയറിംഗ്
വ��ിെല�ം ഒഴി�കൾ �േത�കമായി നൽകാേമാ;

(സി) ഇ�രം ഒഴി�കൾ സമയബ�ിതമായി നിക��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ായ�് വ��ിൽ �ാമപ�ായ�് െസ��റി തലം �തൽ �ാർ�് വെര��
വിവിധ ത�ികകളിെല �േമാഷൻ അകാരണമായി ൈവ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ഭാവിയിൽ
ഇ�െന�� ആേ�പം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�്
അറിയി�ാേമാ?

പ��ർ നഗരസഭ

399 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ നഗരസഭെയ ഒ�ാം േ�ഡ് നഗരസഭയായി ഉയർ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
എേ�ാൾ; ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ാം േ�ഡ് നഗരസഭ�് ആവശ�മായ �ാഫ് പാേ�ൺ പ��ർ നഗരസഭ�്
അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) പ��ർ നഗരസഭയിൽ െഹൽ�് ��ർൈവസർ ത�ിക നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) പ��ർ നഗരസഭയിൽ െഹൽ�് ��ർൈവസർ ത�ിക
അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�� നഗരസഭ�െട നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ അതിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

തലേ�രി �നി�ി�ാലി�ിയിെല ആ�ി രജി�റിൽ ഉൾെ�� േറാ�ക�െട�ം
ഇടവഴിക�െട�ം വിവര�ൾ

400 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തലേ�രി �നിസി�ാലി�ിയിെല 23 വാർ�കളിൽ ആ�ി രജി�റിൽ ഉൾെ��
േറാ�ക�െട�ം ഇടവഴിക�െട�ം േപര് വിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േറാ�കളി�ം ഇടവഴികളി�ം ടാർ െച�വ എ�െയ�ം മ�് േറാ�കൾ
എ�െയ�ം അവ�െട േപര് വിവര�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� േറാ�കൾ ആരംഭി���ം അവസാനി���മായ
�ല�ിെ� നീള�ം വീതി�ം ഉൾെ�� ആ�ി രജി�റിെ� പകർ�് നൽകാേമാ;

(ഡി) കഴി� 10 വർഷ�ിനിടയിൽ ഇ�ര�ിൽ ആ�ി രജി�റിൽ ഉൾെ��
എെത�ി�ം േറാ�കൾ / ഇടവഴികൾ ആ�ി രജി�റിൽ നി�ം നീ�ം
െച�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം
നൽകാേമാ ?
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�ൻസി�ാലി�ികളിൽ നി�ം െക�ിട നിർമാണ െപർമി�് ലഭി��തിന് നടപടി

401 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ �ൻസി�ാലി�ികളിൽ നി�ം െക�ിട നിർമാണ
െപർമി�ിന് അേപ�ി��വർ�് അത് ലഭി��തിന് കാലതാമസം
േനരി��താ�� പരാതികൾ വ�ാപകമാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േസാ�് െവയർ സംബ�ി� ���ൾ കാരണമാണ് യഥാസമയം
അേപ�കളിേ�ൽ നടപടി സ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ�െത� ഉേദ�ാഗ��െട
വാദം വ�തയാേണാ; എ�ിൽ നിലവിൽ ഏത് േസാ�് െവയർ ആണ് ഇതിനായി
ഉപേയാഗി�് വ��ത്;

(സി) ��ത േസാ�് െവയ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം ���ളാണ് ഇ�വെര
��യിൽെ��ി��ത്; ഇത് പരിഹരി��തി�ം േസാ�് െവയർ ��മ�താ�ി
സമയബ�ിതമായി െപർമി�കൾ നൽ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എം.എൽ.എ. േഹാ�ൽ വള�ി��ിെല െത�വ് നാ��െട ശല�ം തട��തിന് നടപടി

402 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െത��നാ��െട ശല�ം തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്
വ��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) നിയമസഭ സാമാജിക�െട േഹാ�ൽ വള�ി��ിൽ െത��നായ ശല�ം
��മാെണ� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എം.എൽ.എ. േഹാ�ൽ വള�ി��ിെല െത�വ് നാ��െട ശല�ം
അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കിളിമാ�ർ എെെ�സ് ഓഫീസിെ� വികസനം

403 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിളിമാ�ർ എെെ�സ് ഓഫീസിെ� അടി�ാന സൗകര�മി�ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം തട��തി�� നടപടികൾ

404 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാ�ളി�ം വിദ�ാർ�ികളി�ം ലഹരിമ��ിെ� ഉപേയാഗം
വർ�ി�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം വർ�ി�വ���ം ലഹരി വ��ൾ�്
അടിമെ��വർ ���ത��ളിൽ ഏർെ��� സംഭവ�ൾ
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ആവർ�ി�െ����മായ സാഹചര��ിൽ ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം
തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��് വിശദമാ�േമാ; ഈ
നടപടികൾ എ�േ�ാളം കാര��മമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ൾ േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികളിൽ വർ�ി�വ�� ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം
ഇ�ാതാ�വാ�ം ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ിെനതിെര��
േബാധവത്കരണ �വർ�ന�ൾ ശ�ിെ���വാ�മായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െചറിയ അളവിൽ ലഹരി വ���മായി പിടി�െ���വർ�് നിലവിെല നിയമ
�കാരം േവ�� ശി� ലഭി�ാ�ത് ലഹരിവ���െട കട�്
വർ�ി�ി��തിന് കാരണമാ��േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തി�ം
മയ�മ��് േക�കളിൽ ശി� വർ�ി�ി��തി�ം നിലവിെല നിയമ�ിൽ
േഭദഗതി വ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ലഹരി വ���െട േവ��ായി �പീകരി� െ�ഷ�ൽ എൻേഫാ�്െമ�്
സ്ക�ാ�ക�െട �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�് നട�് വ�� ലഹരി വി�� �വർ�ന�ൾ

405 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�� ലഹരി കട�് തടയാൻ എൈ�സ് വ��്
സ�ീകരി� വ�� നടപടികെള �റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നട�് വ�� ലഹരി വി�� �വർ�ന�െള സംബ�ി�്
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ി�� ഡീ-അഡി�ൻ െസ��ക�െട
വിവരം ജി� തിരി�് നിേയാജകമ�ലടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ലഹരി വ���െട ൈകമാ��ം ഉപേഭാഗ�ം നിയ�ി��തി�� നടപടികൾ

406 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേരാധി�െ�� പാൻമസാലക�െട�ം, മ�് ലഹരി വ���െട�ം
ഉപേഭാഗ�ിൽ വർ�നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം നിേരാധി�െ�� ലഹരി വ���െട സംഭരണ�ം, വിതരണ�ം
സംബ�ി�് 2016 �തൽ എ��ി�� േക�ക�െട എ�ം വർഷം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇതിൽ പിടിയിലായവരിൽ എ� ഇതര സം�ാന�ാ��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ി� �റ�നി�ം വാഹന�ളി�ം, െ�യി�കളി�മായി
െകാ�വ�� ലഹരിവ���െട �ാനം �ത�മായി മന�ിലാ��തി�ം,
ബ�െ��വെര കെ��ി നിയമ�ി� �ൻപിൽ െകാ�വ��തി�ം സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) നിേരാധി�െ�� ലഹരി വ���െട ഉപേഭാഗം ശാശ�തമായി തട��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ലഹരി�െട ഉപേയാഗം തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

407 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി�െട ഉപേയാഗം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�
വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായിക േമളയിൽ ഉേ�ജക മ��് ഉപേയാഗം

408 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൈ�സ് കായികേമളകളിൽ ഉേ�ജക മ��് വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��ത്
സംബ�ി�� പരാതികൾ വ��ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉേ�ജക മ��് ഉപേയാഗ�ിന് എതിെര നിലവിൽ നിർേ�ശ�ൾ ഒ�ം
നൽകിയി�ിെ��ിൽ അതിനായി സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ;

(സി) ഉേ�ജക മ��് ഉപേയാഗി��ത് തട�വാൻേവ�ി ��ത കായികേമളകളിൽ
പെ����വെര പരിേശാധി�ാൻ േ�ാർട്സ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���െട
േസവനം ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം തടയാൻ നടപടി

409 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാപകമായിെ�ാ�ിരി�� ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ം
വി�ന�ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി നിലവി�� നടപടികൾ ഫല�ദമ� എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി�്
എെ��ാം �തിയ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ലഹരി േക�കളിൽ �ടർ�യായി �തികളാ��വെര ക�തൽ തട�ലിൽ
െവ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇവ�െട സ���ൾ ക�െക�ാൻ നിയമനടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
അറിയി�േമാ?
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മയ�മ��് ഇടപാ�കാ�െട ഡാ�ാ ബാ�്

410 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മയ�മ��് ഇടപാ�കാ�െട ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�െമ� �ഖ�ാപനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ജി� തിരി�� പ�ിക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ലഹരിേ�സ് �തികൾ �റ�ിറ�ിയാൽ ഇനി ���ത�ം െച�ിെ��് േബാ�്
വാ�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� േപരിൽ നി�ം
േബാ�് വാ�ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��കൾ�് സമീപം ലഹരി വ��ൾ വി�തിെ� േപരിൽ ഈ സർ�ാരിെ�
കാല�് എ� കടകൾ ��ി� എ�് ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എെെ�സ് വ��ിൽ �ണിേഫാം ത�ികയി�ളള ജീവന�ാർ

411 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എെെ�സ് വ��ിൽ �ണിേഫാം ത�ികയിൽ എ� ജീവന�ാരാണ് നിലവിൽ
ഉളളത്; ത�ിക തിരി�്, ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 24-01-2023
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)].


