
1 of 136

പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം
2023 മാർ�് 3, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--418]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 3782 �തൽ 3939 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 3940 �തൽ 4076 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 4077 �തൽ 4102 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 4103 �തൽ 4199 വെര

െക-ഡിസ്ക് എ�ിക��ിവ് ഡയറ�ർ ത�ികയിേല�� നിയമനം

3782 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക-ഡി�ിൽ എ�ിക��ിവ് ഡയറ�ർ ത�ികയിേല�് 2022 മാർ�ിന് േശഷം
അേപ� �ണി�ി�േ�ാ; എ� ഒഴി�കളിേല�ാണ് അേപ�
�ണി�ി��െത�ം ��ത ത�ികയിേല�് എ� അേപ�കൾ ലഭി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത, ���ി പരിചയം, നിയമന
കാലയളവ് എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(സി) നിയമന നടപടി ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ; ��ത
ത�ികയിേല�് ഉേദ�ാഗാർ�ികെള െതരെ����ത് എ�കാരമാെണ�്
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വയനാട് പാേ�ജ്

3783 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് പാേ�ജിനായി നിലവിൽ എ� േകാടി �പയാണ്
നീ�ിെവ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഏെത�ാം പ�തികൾ ആണ് വയനാട് പാേ�ജിൽ വിഭാവനം
െച�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2022-23 സാ��ിക വർഷം അ�വദി� �ക ഉപേയാഗി�് നട�ാ��
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പ�തി�് ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ഇ�രം പ�തികൾ നട�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

3784 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�മായി ബ�െ��് ദ�ിണ െറയിൽേവ എെ�ാെ�
േരഖകൾ സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി��; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആവശ�െ�� വിവര�െള�ാം സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ദ�ിണ റയിൽേവ�െട ഭാഗ�നി�ം എെ��ി�ം �ടർ നടപടി ഉ�ായി�േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

3785 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല റീബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ിയ പ�തിക�ം
അവ�െട �േരാഗതി�ം മ�ലാടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

3786 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര
ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നി�് സഹായമാ�ം
വാ�യാ�ം ലഭി� �കെയ�യാണ്; ��ത പ�തി�ായി ബ ജ�ിൽ
വകയി��ിയ �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം എ�യാണ്; ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ?

വി.വി.ഐ.പി. �ര� െചലവ്

3787 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വി.വി.ഐ.പി. ക�െട േറാഡ് യാ� േവഗ�ി�ം �ഗമ�മാ�ാൻ അ��
കാല�ായി സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വി.വി.ഐ.പി. കാ�ഗറിയിൽ ഉൾെ���വർ ആെരാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വി.വി.ഐ.പി. ക�െട യാ� �ര�ിതമാ�ാൻ ഒ� ദിവസം ഉ�ാ�� െചലവ്
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�് മാ�ം �ര� ഒ���തിന് ഒ� ദിവസം എ�യാണ് െചലെവ�്
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ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഗവർണ�െടേയാ �ഖ�മ�ി�െടേയാ മ�് വി.ഐ.പി. ക�െടേയാ �ര�
ഉറ�ാ�ാൻ അവ�െട യാ�ാവഴിയിൽ മ�് വാഹന�ൾ തട��ത് അേ�ാ
പേ�ാ മിനി�ിനക�് ആകണെമ�് േകാടതി വിധി ഉേ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ വിധി�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ി� ത�ികകൾ

3788 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് എ�
ത�ികകൾ ��ി�െവ�് വ��് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സർ�ാർ അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി� അ��ാപക
ത�ികകൾ ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാർ�് -ൈട�ി�് നിയമനം

3789 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �റി�ൽ വിഭാഗം ജീവന�ാർ�് ൈട�ിംഗ് േയാഗ�ത േവണെമ�� �തിയ
ഉ�രവിെ� (ജി.ഒ.(പി) നം. 14/2022 പി & എ.ആർ.ഡി.) അടി�ാന�ിൽ
�ാർ�ി�ം ൈട�ി�ി�ം �ല��ാധാന�ം നൽകി �ാർ�് - ൈട�ി�്
ത�ികക�െട എ�ം വർധി�ി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ൈട�ി�കൾ വർഷ�ളായി ക���റിലാണ് േജാലി െച��ത് എ� വ�ത
പരിഗണി�് ൈട�ി�ിെന േവ� രീതിയിൽ ഉപേയാഗെ���ി ഇ-ഓഫീസ്
സംവിധാനം ��തൽ െമ�െ���ാൻ എെ��ി�ം �മ�ൾ സർ�ാർ
ഭാഗ�നി�് ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വിശദീകരി�േമാ?

െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ

3790 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളിെല െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ തീർ�്
കൽ�ി��തിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ര�് ഘ��ളിലായി നട� ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ യ��ിന് േശഷം ഫയൽ
നീ��ിെ� േവഗത �റ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഫയ�കൾ സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ�ാൻ നടപടി

3791 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) വികസന �വർ�നം സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�വാൻ ഫയൽ നീ�ം
കാര��മമായി നട�ണെമ�തിനാൽ ആയതിന് സർ�ാർ നട��
�വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയൽ ൈകകാര�ം െച�� േ�ണിക�െട എ�ം �റ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�ര �ാധാന��� ഫയ�കൾ സമയബ�ിതമായി പരിേശാധി�്
ഉ�ര�കൾ നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സിവിൽ സർവീസ് കായികേമളയിെല വിജയികൾ�� െമറി�് സർ�ിഫി��്

3792 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2022 ഡിസംബർ മാസം േകാഴിേ�ാട് െവ�് നട� സം�ാന സിവിൽ സർവീസ്
കായികേമളയിൽ സ�ാനം േനടിയ ഉേദ�ാഗ�ർ�് െമറി�് സർ�ിഫി��് ഏത്
മാസം നൽ�വാനാണ് േ�ാർട്സ് കൗൺസിൽ തീ�മാനം എ��ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് േ�ാർട്സ് കൗൺസിലിൽ നിലവിൽ ��വൻ സമയ
െസ��റിയാേണാ അേതാ െസ��റി ഇൻ-ചാർജാേണാ പദവി വഹി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ീ. ടി.പി. ദിേനശൻ സമർ�ി� പരാതിയിേ��� നടപടി

3793 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മലബാർ മഹാൻ എ� �ാനേ�രിൽ അറിയെ��ി�� ചാമ��ി ചാ�െ�
പിൻതല�റയിൽെപ� �ീ. ടി.പി. ദിേനശൻ (േകാളിേയാ� മീ�ൽ) എ� വ��ി
�ർവിക സ���ൾ ഉൾെ�െട �മി�ം വീ�ം ന�െ��ത് ��ി�ാ�ി സഹായം
അഭ�ർ�ി�െകാ�് �ഖ�മ�ി�് നൽകിയ പരാതിയിൽ നാളി�വെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�േമാ?

സിവിൽ സർവീസ് കായിക േമള

3794 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിവിൽ സർവീസ് കായിക േമളകളിൽ കായിക താര�ൾ
ഉേ�ജക മ��കൾ ഉപേയാഗി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം �മേ��കൾ തട��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ്, എൈ�സ്, വനം വ��ക�െട കായിക േമളകളി�ം ഇ�രം
�മേ��കൾ നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സിവിൽ സർവീസ് കായിക േമളകളിൽ ഉേ�ജക മ��്
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ഉപേയാഗി��വർെ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ചീഫ് െസ��റി�െട ഓഫീസിൽ സമർ�ി� അേപ�

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

(എ) സം�ാന ചീഫ് െസ��റി�െട ഓഫീസിൽ 27.12.2022-ന് െസബാ��ൻ എ�
വ��ി സമർ�ി� െനൽവയൽ ത�ീർ�ട സംര�ണ നിയമം, 2008 െ� വ��്
28 അ�സരി�� അേപ��െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ��ത അേപ� െസ�േ�റിയ�ിൽ ഏത് വ��ിൽ, ഏത് െസ�നിൽ
ആണ് ൈകകാര�ം െച��െത�് അറിയി�ാേമാ; ആയതിെ� ഫയൽ ന�ർ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

3796 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ ആ�ിത നിയമന�ി�െട എ� േപർ�് സർ�ാർ സർ�ീസിൽ
േജാലി നൽകിയി�െ��ം എ� അേപ�കർ�് ഇനി േജാലി നൽകാ�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമനം നൽ��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�ിെ� മാനദ��ൾ പരി�രി��തിന് സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; ��ത സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
റിേ�ാർ�ിെ� ഉ�ട�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അഖിേല��ാ സർ�ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ചികി�ാ ആ��ല�ം

3797 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിയമസഭാ സാമാജികർ�ം �ഡീഷ�ൽ ഓഫീസർമാർ�ം
അ�വദി�ി�� ചികി�ാ ആ��ല� പ�തിയിൽ സം�ാനെ� അഖിേല��ാ
സർ�ീസ് ഉേദ�ാഗ�െര �ടി ഉൾെ���ി സർ�ാർ ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അ�കാരം തീ�മാനെമ��ാ��ായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �േത�കതകൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം അഖിേല��ാ
സർ�ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ചികി� ആ��ല�ം ഇതി��ൻപ്
എ�കാരമായി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിൽ നി�ം �ീമിയം സ�ീകരി�െകാ�്
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നട�ിലാ�ിയ െമഡിെസപ് പ�തി അഖിേല��ാ സർ�ീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�്
ഓപ്ഷണൽ ആ�വാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് വികസന പാേ�ജ്

3798 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�മ-കാ��ാട് മ�ല�െള ത�ിൽ ബ�ി�ി�� എ� പി.ഡ��.ഡി.
േറാ�കൾ കാസർേഗാഡ് വികസന പാേ�ജിൽ ഉൾെ���ി
അഭി��ിെ���ിയി��്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കളിൽ ഉ�മ മ�ല�ിെ� ഭാഗമായി വ��വ മാ�ം
അഭി��ിെ���ിയി�ി� എ� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒ� േറാഡ് �ർ�മായി അഭി��ിെ���ാ���ലം അതിെ� യഥാർ� �ണം
ജന�ൾ�് ലഭി�ാ� സാഹചര���ാ��തിനാൽ ബാ�ി ഭാഗം �ടി
െക.ഡി.പി. പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അഭി��ിെ��� വിഷയം
പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാസർേഗാഡ് െഡവലപ്െമ�് പാേ�ജ്

3799 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് െഡവലപ്െമ�് പാേ�ജിൽ ഉൾെ���ി േറാ�ക�ം ഇറിേഗഷൻ
���ിക�ം ഏെ��േ��തി�ാെയ�് എസ്.എൽ.ഇ.സി. തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പാേ�ജ് �േഖന നട�ിലാ�ിയ ഇറിേഗഷൻ ���ികൾ �ലം അമിത
ജല�ഷിത �േദശമായി വി�ാപനം െച� കാസർേഗാഡ് താ��ിലട�ം,
ജി�യിൽ �ജല നിര�ിൽ വ� അ��ല മാ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ര�ി�� ���ികൾ ��തലായി ��ത പാേ�ജിൽ
അ�വദി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

അതിദാരി�� നിർ�ാർജനം

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

(എ) പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി�െട ഒ�ാം വർഷ പരിപാടിയിൽ
സം�ാനെ� അതിദാരി��ം നിർ�ാർജനം െച��തിന് �േത�ക ഊ�ൽ
നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ല���ിനായി ആ��ണം െച�ി�� പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�വ�ര പ�തിയിൽ ലിംഗ പദവി വികസന�ിെ��ം സാ�ഹ�
നീതി�െട�ം േമഖലകളിൽ �േത�ക ഊ�ൽ നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?



7 of 136

മണ�ർ മ�ല�ിെല റീ ബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി

3801 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീ ബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മണ�ർ
മ�ല�ിെല പാവറ�ി, ��േ�രി പ�ായ�കൾ�് �ടിെവ�
പ�തികൾ�ായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം മണ�ർ മ�ല�ിെല ഓേരാ പ�ായ�ി�ം നൽ��
ഗാർഹിക കണ��കൾ സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം മണ�ർ മ�ല�ിെല ഓേരാ പ�ായ�ി�ം നട�
���ിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�് വീ�കളിൽ
�ടിെവ�െമ�ി��തിനാണ് ല��മി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉൾെ���ി പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��തല പി.എ�്.സി. െക�ിട
നിർ�ാണം

3802 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-21 കാലയളവിൽ റീബിൽഡ് േകരള�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��തല �ാമ പ�ായ�ിൽ
��തല പി.എ�്.സി.�് െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത ���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; അ�മായി ബ�െ��
സർ�ാർ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജി�ാവികസന സമിതി േയാഗ�ളിൽ എം.എൽ.എ.�െട �തിനിധിെയ പെ���ി�ാൻ
നടപടി

3803 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി�ാ വികസന സമിതി േയാഗ�ളിൽ എം.എൽ.എ.�് പെ���ാൻ കഴിയാ�
സ�ർഭ�ളിൽ എം.എൽ.എ.�െട �തിനിധിെയ പെ���ി��തിന്
എെ��ി�ം സാേ�തിക തട�ം നിലവി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത സാേ�തിക തട�ം നീ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

െക-േ�സ് പ�തി

3804 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
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�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബഹിരാകാശ സാേ�തികവിദ�യിൽ പഠന-ഗേവഷണ വ�വസായ
സൗകര��ൾ �ദാനം െച�കെയ� ല��േ�ാെട നട�ാ�� െക-േ�സ്
പ�തി�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) രാജ��ാദ�മായി �പീകരി�ി�� ഈ ഉദ�മ�ിൽ ഈ േമഖലയിൽ
�വർ�ി�� �ാർ��കൾ�ം െച�കിട-ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�ം
�േയാജനകരമാ�� വിധം പ�തിക�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േ�സ് േമഖലയിൽ പഠന ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ നട��
രാജ��ിനകെ��ം �റെ��ം �ാപന��മായി സഹകരണ�ിന്
ധാരണാപ�ം ഒ� വ�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ശാ� �തിഭകെള വളർ��തിന് �േത�ക പ�തി

3805 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ശാ� വിഷയ�ളിൽ ക�പി���ൾ നട��
�തിഭകൾ�് ��തൽ േ�ാ�ാഹനം ന��തി�ം �തിയ തല�റയിെല ശാ�
�തിഭകെള കെ��ി വളർ�ിെയ���തി�ം ഒ� �േത�ക പ�തി
നട�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േസാളാർ എനർജി�െട �തിയ സാ��തകൾ കെ���തി�ം ��തൽ
ക�ാസി�ി ഉ� ബാ�റികൾ ഉ�ാദി�ി��തി�ം ശാ� ഗേവഷണ�ൾ വിവിധ
േമഖലകളിൽ നട��തി�ം ആവശ�മായ െഫേലാഷി�കൾ ശാ�
�തിഭകൾ�് നൽകി ആകർഷി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെല പി.എസ്.സി. നിയമന�ൾ

3806 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെല �നിയർ സയ�ിഫിക് അസി��്,
അസി��് സയ�ി�് എ�ീ ത�ികകളിൽ പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം
നട��തിനായി എ� ഒഴി�കൾ നാളി�വെര റിേ�ാർ�് െച�ി��്; ��ത
ത�ികകളിെല ��വൻ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

റിസർ�് ആൻഡ് െഡവലപ്െമ�് �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള വിതരണം

3807 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ.-�െട കിഴിൽ നിലവിൽ എ� �ാപന�ൾ
�വർ�ി�വ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിൽ േജാലി െച�� എ� �ിരം, താൽ�ാലികം, കരാർ
ജീവന�ാർ ഉെ��് ത�ിക തിരി�് കണ�കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2023 ജ�വരി, െഫ�വരി മാസ�ളിൽ ��ത ജീവന�ാർ�് ശ�ളം നൽകിയ
തീയതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അകാരണമായി ശ�ളം താമസി��ത് �ലം ജീവന�ാർ�് ഉ�ാ��
���ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഭാവിയിൽ ഇ�ര�ിൽ ശ�ള വിതരണ കാലതാമസം ഉ�ാകാതിരി�വാൻ
ബ�െ�� ഓഫീ�കൾ�് നിർേദശം നൽ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമന നടപടികൾ ത�രിതെ���ാൻ നടപടി

3808 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��് ഏ��ം മിക� �കടനം നട�� സർ�ാർ റി��ിംഗ് ഏജൻസിയായി
േകരള പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷെന മാ�ിെയ���തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ം ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�� �റ�് പി.എസ്.സി. നിയമന
നടപടികൾ ആരംഭി�� നിലവിെല രീതി പലേ�ാ�ം കാലതാമസ�ിന്
ഇടയാ�െമ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വ��ിെല�ം ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് േനരി�് മന�ിലാ�വാ�ം
അതിൻ �കാരം നിയമന നടപടികൾ കാലതാമസം �ടാെത ആരംഭി�വാ�ം
കഴി�� ഒ� സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ഷ�ൽ �ൾസ് �പീകരണ�ി�� നടപടികൾ േവഗ�ിലാ�വാ�ം
നിയമനം പി.എസ്.സി. �് വി�നൽകിയ എ�ാ �ാപന�ളിെല�ം നിയമന
നടപടികൾ േവഗ�ിലാ�വാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

സാ��ിക സംവരണ�ിന് അർഹത�� �േ�ാ� സ�ദായ വിഭാഗ��െട പ�ിക

3809 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സാ��ിക സംവരണ�ിന് അർഹത�� �േ�ാ� സ�ദായ വിഭാഗ��െട
പ�ിക വി�ാപനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

3810 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം, േകാ�യം ജി�കളിൽ വിവിധ വ��കളിലായി േകാൺഫി ഡൻഷ�ൽ
അസി��് ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കൾ നിലവി�െ�� വിവരം വ��് തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിൽ എ� എ�ം പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ?

സർ�കലാശാലകളിെല പി.എസ്.സി. അംഗീ�ത ക���ർ അസി��് േ� ഡ് II ത�ിക

3811 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കൾ�് കീഴിൽ വ�� സർ�കലാശാലകളിൽ ക���ർ അസി��്
േ� ഡ് II വിഭാഗ�ിൽ ആെക എ� പി.എസ്.സി. അംഗീ�ത ത�ികകളാണ്
നിലവി��ത്; സർ�കലാശാല തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 01.02.2023 തീയതി അടി�ാന�ിൽ വിവിധ സർ�കലാശാലകളിൽ ക���ർ
അസി��് േ�ഡ് II ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�്
െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �് വി�നൽകിയ നിയമന�ൾ

3812 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിയമന�ൾ പി.എസ്.സി. �് വി�നൽകിയ �ണിേവ�ി�ി, െപാ�േമഖല,
സാം�ാരിക, സഹകരണ �ാപന�ൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല നിയമന�ൾ ഓേരാ�ം പി.എസ്.സി. �് വി�നൽകാൻ
തീ�മാനി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിൽ ഏെതാെ� �ാപന�ളിെല നിയമന�ൾ�ായി െ�ഷ�ൽ �ൾസ്
ത�ാറാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ�് �ാപന�ളിെല നിയമന�ൾ�് െ�ഷ�ൽ �ൾസ് എ�േ��്
ത�ാറാ�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അ�ി��് േ�ഡ്-II ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

3813 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ജി�യിെല ഏെതാെ� സർ�ാർ വ��കളിലാണ് േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ
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അ�ി��് േ�ഡ്-II ത�ിക ഉ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� വ��്
തിരി�� എ�ം നൽകാേമാ;

(ബി) േകരള പി.എസ്.സി. കാ�ഗറി ന�ർ 277/2018 �കാര�� േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ
അ�ി��് േ�ഡ്-II (വിവിധം) തി�വന��രം ജി�യിെല റാ�് ലി�ിൽ നി�ം
ഏെതാെ� സർ�ാർ വ��കളിലാണ് നിയമനം നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിൽ വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിലായി
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അ�ി��് േ�ഡ്-II വിഭാഗ�ിൽ എ� ഒഴി�കളാണ്
നിലവി��ത്; ആയതിെ� വ��് തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളിൽ േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അ�ി��് േ�ഡ്-
II ത�ികയിൽ എ� ഒ��കൾ ആണ് ഉ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത
ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ർ ജി�യിൽ പി.എസ്.സി.�െട ഓൺൈലൻ പരീ�ാ േക�ം

3814 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി.എസ്.സി.�െട എ� ഓൺൈലൻ പരീ�ാ േക��ൾ
�വർ�ി���്;

(ബി) ക�ർ ജി�യിൽ പി.എസ്.സി.�െട ഓൺൈലൻ പരീ�ാ േക�ം ആരംഭി�ാൻ
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം

3815 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം നട�� എ�ാ ത�ികകളിേല�ം
വ�ം വർഷ�ളിൽ വരാൻ സാധ�ത�� ഓേരാ ഒഴി�ക�ം �ൻ��ി റിേ�ാർ�്
െച�ണെമ� സർ�ാർ നിർേ�ശം നട�ാ��െ��് ഉറ�വ���തിന്
സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഖാദർ ക�ി�ി റിേ�ാർ�് �കാരം ൈട�ി�് ത�ികകൾ �ാർ�് ൈട�ി�്
ത�ികകളായി �നർനാമകരണം െച��തിന് ശിപാർശ െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതിെ� നടപടി�മ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ�യം ജി�യിൽ ഇ�ര�ിൽ എ� ഒഴി�കൾ ഉ�ാകാനിട�െ��്
അറിയി�ാേമാ; ജി�യിൽ �ാർ�് ൈട�ി�് ത�ികയിേല�് േപാ�് �ിേയഷൻ
ഏെത�ി�ം ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെത�ാം
വ��കളിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ; അവ�െട നടപടി�മ�ൾ
�ർ�ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) േകാ�യം ജി�ാ പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ിൽ നി�് �ാർ�് ൈട�ി�് ഒഴി�കൾ
നിക��തിന് അടിയ�ര നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന നൽകിയ അൈഡ�സ് െമേ�ാ
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3816 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്. സർ�ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി. �േഖന സം�ാന�്
ആെക എ� േപർ�് അൈഡ�സ് െമേ�ാ നൽകിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര സം�ാന�് ആെക എ� േപർ�്
പി.എസ്.സി. �േഖന അൈഡ�സ് െമേ�ാ നൽകി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െഡ�ൽ ൈഹജീനി�് ത�ികയിെല നിയമനം

3817 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമ ഡി�ൽ എ ഡ�േ�ഷൻ വ��ിൽ നിലവിൽ എ� െഡ�ൽ ൈഹജീനി�്
ത�ികകളിെല ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.യിൽ റിേ�ാർ�് െച�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല നിയമനം നട�ാൻ പി.എസ്.സി. വി�ാപനം
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വി�ാപന�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വി�ാപന �കാരം നാളി�വെര പരീ� നട�ാൻ കഴിയാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ പരീ� നട�ി റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ാൻ
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് പ�ിക

3818 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 116/2017 എൽ.ഡി.സി (തമിഴ്, മലയാളം അറിയാ��വർ)
ത�ിക�െട 03.12.2021-ൽ �സി�ീകരി� സാധ�ത പ�ിക റിൈവസ് െച�ക�ം
25.02.2022-ൽ �സി�ീകരി� റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം ലഭി�വെര
�റ�ാ�ി �തിയ സാധ�ത പ�ിക �സി�ീകരി�ക�ം െച�വാ��ായ
സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഗറി ന�ർ 459/2016 എൽ.ഡി.സി (ക�ട, മലയാളം അറിയാ��വർ)
ത�ിക�െട 21.12.2021 ൽ �സി�ീകരി� സാധ�ത പ�ിക സമാനരീതിയിൽ
റിൈവസ് െച�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ��ത ത�ിക�െട റാ�് ലി�്
നാളി�വെര �സി�ീകരി�ാ�തി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഗറി ന�ർ 274/2018 ക�ട �ാൻേ��ർ ത�ിക�െട സാധ�ത പ�ിക
25.02.2022 ൽ �സി�ീകരി�ി�ം നാളി�വെര ��ത ത�ിക�െട റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സിവിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർ ത�ിക�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

3819 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിവിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർ ത�ിക�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവിൽ
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ഉേ�ാ; ഇെ��ിൽ �തിയ റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�� നടപടികൾ
ഏ�വെരയായി എ�ം റാ�് ലി�് എേ�ാൾ �സി�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.പി. നാലാം ബ�ാലിയനിൽ നിലവിൽ എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.-
�് റിേ�ാർ�് െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2023 വർഷം െക.എ.പി. നാലാം ബ�ാലിയനിൽ സിവിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർ
ത�ികയിൽ �തീ�ിത ഒഴി�കൾ എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

മീ�ർ റീഡർ ത�ികയിേല�� നിയമന നടപടികൾ

3820 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ മീ�ർ റീഡർ ത�ികയിൽ നിയമനം നട��തിന്
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ലി�് എ�് നിലവിൽ
വ�െവ�ം അതിൽ നി�ം എ� േപർ�് നിയമന ശിപാർശ നൽകിെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�െമ�ം ഇനി�ം എ�
േപർ�് ലി�ിൽ നി�ം നിയമന ശിപാർശ ന�ാൻ കഴി�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിൽ നിയമനം നൽ��തിനായി എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാർ�്
െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��തല �ാന�യ��ിന് നിയ�ണം

3821 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം വിവിധ വ��കളിെല
സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട വിവിധ ത�ികകളിേല�� �ാന�യ��ിന്
നിയ�ണം ഏർെ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ ഇതിനായി
�റെ��വി�ി�� സർ�ലറിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ �ാന�യ��ിന് നിയ�ണം ഏർെ���ിയി�െ��ിൽ
ഏെത�ാം വ��കളിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിേല��
�ാന�യ��ിനാണ് നിയ�ണം ഏർെ���ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) 2022-ൽ ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികയിൽ നി�്
�.ഡി.ൈട�ി�് ത�ികയിേല�ം എൽ.ഡി.�ാർ�് ത�ികകളിൽ നി�്
�.ഡി.�ാർ�് ത�ികയിേല�ം െ�ാേമാഷൻ നടപടികൾ നട�െത�്
വ��മാ�േമാ; ��ത ത�ികകളിേല�് 2022-ൽ െ�ാേമാഷൻ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ിയ വ��ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ വ��കളിെല ജീവന�ാ�െട വിവിധ ത�ികകളിേല�� അർഹമായ
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െ�ാേമാഷൻ സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��െ��് ഉറ�ാ��തിന്
നിലവിൽ സർ�ാർ േക�ീ�തമായ സംവിധാന�െളെ��ി�ം
നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിവിധ ത�ികകളിേല�� ജീവന�ാ�െട അർഹമായ വ��തല
�ാന�യ��ിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് പരിേശാധി��തി�ം ഇവ
പരിഹരി��തി�ം സർ�ാർ തല�ിൽ ഒ� നിരീ�ണ സംവിധാനം
ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ് ) 2022-ൽ മതിയായ കാരണ�ളി�ാെത വിവിധ ത�ികകളിേല�� അർഹമായ
�ാന�യ� നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ാതി�� വ��കൾ ഏെത�ാെമ�്
കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇത് പരിേശാധി�് �ാന�യ�
നടപടികൾ �ർ�ിയാ��തിന് അതാത് വ��കൾ�് നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

3822 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�ിത നിയമന�ിന് അേപ� നൽകി കാ�ിരി��വ�െട
എ�ം വ��്, ത�ിക എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

3823 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന�മായി ബ�െ��് �റെ��വി�ി�� ഉ�ര�ക�െട പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ൾ�ായി 2016 �തൽ നാളി�വെര ലഭി� അേപ�ക�െട
വിവരം വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന��െട അേപ�കൾ ജി�ാതല�ിൽ തീർ�് കൽപി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) അതത് ജി�കളിേല�് ആ�ിത നിയമന�ിനായി വ�� അേപ�കളിേ�ൽ
സം�ാനതല�ിെല സീനിേയാറി�ി കണ�ാ��ത് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ. മി�ൻ ആർ.-െ� ആ�ിത നിയമന അേപ�

3824 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമനം ലഭി��തിനായി �ീ. മി�ൻ ആർ. (ക��ി�ി ഹൗസ്,
വി.എ�്.പി. േകാളനി, ആ�വ) നൽകിയ അേപ�യിൽ നാളി�വെര എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�ിത നിയമന അേപ� �കാരം �ീ. മി�ൻ ആർ. ന് നിയമനം
ലഭി��തിനായി ആേരാഗ�വ��് �ടാെത മ�് വ��കളിേല�ം
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പരിഗണി�ണെമ�് ആവശ�െ��് നൽകിയ നിേവദന�ിേ�ൽ
തീർ��ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�ി�� അേപ�ക�െട സീനിേയാറി�ി ലി�ിൽ �ീ. മി�ൻ
ആർ. എ�ാമെ� അേപ�കനാെണ�് അറിയി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആറ് വർഷ�ൾ�് േശഷ�ം ആ�ിത നിയമന�ിനാ�� അേപ�യിൽ
തീർ��ായി�ി� എ�ത് പരിഗണി�് ��ത വിഷയ�ിൽ സാധ�മായ എ�ാ
നടപടിക�ം അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െസ��റിേയ�ിൽ നട�ിലാ�ിവ�� പ�ിംഗ് സംവിധാനം

3825 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിൽ നട�ിലാ�ിവ�� പ�ിംഗ് സ�ദായ�ിൽ ജീവന�ാർ�്
ഒ� മാസം അ�വദി�ി�� േ�സ് ൈടം 300 മിനി�ിൽ നി�ം വർ�ി�ി��
വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാരായ ജീവന�ാർ�് േ�സ് ൈടം വർ�ി�ി�് നൽ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണപര�ം ധനപര�മായ അധികാര��ം �മതലക�ം കർ�വ���ം

3826 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളിൽ നിയമിതരായി�� സീനിയർ
അ�ിനിേ��ീവ് ഓഫീസർമാ�െട�ം അ�ിനിസ് േ��ീവ് ഓഫീസർമാ�െട�ം
അ�ിനിേ��ീവ് അസി��്മാ�െട�ം ഭരണപര�ം ധനപര�മായ
അധികാര��ം �മതലക�ം കർ�വ���ം വിശദമാ�ി എെ��ി�ം സർ�ാർ
ഉ�ര�കേളാ സർ�ല�കേളാ �റെ��വി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട ഭരണപര�ം ധനപര�മായ അധികാര��ം �മതലക�ം
കർ�വ���ം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ൾ�് സൗജന�മായി ഇ�ർെന�് കണ�ൻ നൽ�� പ�തി

3827 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ൾ�് സൗജന�മായി ഇ�ർെന�് കണ�ൻ
നൽ�� പ�തിയിൽ ഇ�വെര എ� കണ��കൾ നൽകാനായി��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തി�ളള മാനദ��ൾ
എ�ാെണ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തി�ർ മ�ല�ിൽ ��ത സൗജന� ഇ�ർെന�് കണ�ൻ നൽേക�
�ണേഭാ�ാ��െട ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ� േപർ�് ഇ�വെര
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കണ�ൻ നൽകാനായി എ�തിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക-േഫാൺ പ�തി�െട ഭാഗമായി തി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഇ�വെര
എ� സർ�ാർ �ാപന�ളിൽ ��ത േസവനം ലഭ�മാ�ാനായി�െ��ം
��ത പ�തി എേ�ാൾ �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല െക-േഫാൺ പ�തി�െട �േരാഗതി

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

(എ) മല�റം ജി�യിൽ െക-േഫാൺ പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� സർ�ാർ
ഓഫീ�കളിൽ സൗജന� ഇ�ർെന�്  കണക് ഷൻ നൽകിയി��്;
വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) പ�തി �കാരം എ� ബി.പി.എൽ. �ടംബം�ൾ�ാണ് സൗജന� ഇ�ർെന�് 
കണക് ഷൻ നൽ��ത്; 2022 ഡിസംബറിൽ �ർ�ീകരി�െമ�്
അറിയി�ി�� പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െക-േഫാൺ സൗജന� ഇ�ർെന�്  പ�തിയിൽ മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിൽ
ഉൾെ�� �ാപന�ൾ ഏെത�ാം; മ�ല�ിൽ എ� വീ�കൾ�ാണ് കണ�ൻ
നൽ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക-േഫാൺ പ�തി മല�റം ജി�യിൽ എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ
സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാമിൽ െതാഴിലവസര�ൾ ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

3829 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴിലേന�ഷകരായ ൈന�ണ� പരിശീലനം ലഭി� അഭ��വിദ��െട
വിവര�ൾ ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാമിൽ ലഭ�മാ�ാൻ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ആേഗാള ക�നികളിെല െതാഴിലവസര�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ� െതാഴിലവസര�ളാണ് ഇതിേനാടകം ഇ�കാരം ലഭ�മാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി.

3830 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� സർ�ാർ �ാപന�ൾ�് ഇതിേനാടകം െക-േഫാൺ
പ�തിയി�െട കണ�ൻ നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഇ�ര�ിൽ െക-േഫാൺ കണ�ൻ
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� �ാേദശിക േകബിൾ െന�് വർ�് സംവിധാന�ി�െടയാേണാ
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സം�ാനെ� വീ�കളിൽ െക-േഫാൺ കണ�ൻ എ�ി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് േനാളജ് െസ�ർ �പീകരണം

3831 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ിൽ വിേ�ജ് േനാളജ് െസ�ർ ആരംഭി�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; ഇതിനായി നൽകിയ അേപ�യിൽ സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല �ാമപ�ായ�കളിൽ നി�ം ഇത് സംബ�ി�് ലഭി�
റിേ�ാർ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമാന രീതിയിൽ മ�് ജി�കളിേലാ മ�ല�ളിേലാ ��ത പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ��ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�ി��് മ�ല�ിൽ ��ത പ�തി നട�ാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

ഡിജി�ൽ വർ�് േഫാ�് മാേനജ്െമ�് സി�ം

3832 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡിജി�ൽ വർ�് േഫാ�് മാേനജ്െമ�് സി�ം (ഡി.ഡ�.എം.എസ് ) വഴി
െതാഴിൽ ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ൈവ�ാനിക െതാഴി�കൾ ലഭി��തിന് �േത�ക
െ�യിനി�കൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

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

3833 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022 -23 സാ��ിക വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� സം�ാനെ� ഓേരാ
നിേയാജകമ�ല�ി�ം േകരള െഡവലപ് െമ�് ആൻഡ് ഇെ�ാേവഷൻ
�ാ�ജിക് കൗൺസിൽ ( െക-ഡി�് ) മായി സഹകരി�് ഒ� വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ിൽ ഒ� സ് കിൽ േകാ�് ആരംഭി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

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

ഐ.ടി. ഇടനാഴികൾ

3834 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി. ഇടനാഴികൾ �ാപി���മായി ബ�െ��് സർ�ാർ
നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല െക-േഫാൺ കണ��കൾ.

3835 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക-േഫാൺ പ�തി �കാരം ഇ��ി ജി�യിൽ എ� കണ��കൾ
നൽകിയി��്; മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിൽ കണ�ൻ നൽ��തിന്
െതരെ���ി��വ�െട വിശദാംശം പ�ായ�് തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിൽ െക-േഫാൺ പ�തി �കാരം കണ�ൻ
ലഭി�ാ� സർ�ാർ �ാപന�ൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

3836 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ എ� സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ െക-േഫാൺ പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��െത�് പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിൽ എ� ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ൾ�് െക-േഫാൺ പ�തി
ആ��ല�ം ആദ� ഘ��ിൽ ലഭി�െമ�് പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;
കണ�ൻ ലഭി��വ�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ?

മല�റം ജി�യിൽ �തിയ അ�യ േക��ൾ ആരംഭി�വാൻ നടപടി

3837 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� അ�യ േക���െട �റെ��് എ�ത്
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിൽ �തിയ അ�യ േക��ൾ ഉടെന ആരംഭി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�യ േക��ളിെല �ണേഭാ�ാ��െട തിര�് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

3838 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ േസവന��ം ഓൺൈലൻ ആ�ിെ�ാ�ിരി��
സാഹചര��ിൽ അ�യ േക��ളിെല �ണേഭാ�ാ��െട തിര�്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�യ േക��ൾ വഴി നൽ�� േസവന�ൾ േക�സർ�ാർ
അംഗീകാരേ�ാ� �ടി �വർ�ി�� േകാമൺ സർ�ീസ് െസ��കൾ �േഖന
െച��തി�� അ�മതി നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല അ�യ െസ��കൾ

3839 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം േകാ�യം ജി�യിൽ എ�
അ�യ േക��ൾ അ�വദി�െവ�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�യിൽ മ�് ഏെത�ാം �ല�ളിൽ അ�യ േക�ം ആരംഭി��തിന്
നടപടി ആരംഭി�ി�െ��ം ഇതിനാ�� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

സി-ഡി�ിെല നിയമനം

3840 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2020 �ൈലയിൽ സി-ഡി�ിൽ ധനകാര� (പരിേശാധന) വ��് നട�ിയ
റിേ�ാർ�ിൽ സി-ഡി�ിൽ െഡപ��ി ഡയറ�ർ, രജി�ാർ ത�ികകളിൽ
േസവനമ��ി� ജി.ജയരാജ് എ� ഉേദ�ാഗ�ൻ സി.എസ്.ഐ.ആർ./�.ജി.സി.
ശ�ള െ�യിലിൽ ശ�ളം ൈക��ാൻ 'േനാ�് ക�ാളിൈഫഡ് ആസ് െപർ
സി.എസ്.ഐ.ആർ. േനാംസ് ' എ�് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) സി-ഡി�ിൽ സി.എസ്.ഐ.ആർ./�.ജി.സി. െ�യിലിൽ േസവനം
അ��ി��വർ�് േവ� നിർ�ി� േയാഗ�തകൾ സംബ�ി�് ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�തകൾ ജി. ജയരാജിന് ഉ�ായി�േ�ാെയ�് േരഖകൾ സഹിതം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അേ�ഹ�ിന് സി.എസ്.ഐ.ആർ./�.ജി.സി. നി�ർഷി� എ�ാ േയാഗ�ത�ം
���ി പരിചയ�ം ഉെ��് സി-ഡി�് രജി�ാർ അറിയി�ത�സരി�്
സി.എസ്.ഐ.ആർ. െ�യിലിൽ േപ റിവിഷൻ അ�വദി�െകാ�് സർ�ാർ
ഉ�രവ് ( ജി.ഒ (ആർ.ടി.) നം.278/2013/ഐ&പി.ആർ.ഡി. തീയതി 16.07.2013)
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ സി-ഡി�് രജി�ാർ അയ� ക�ി��ം
ഉ�രവിെ��ം പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ഉ�രവിൽ �ചി�ി�തിന് വി��മായി 2020 െല ധനകാര�
പരിേശാധനാ വ��ിെ� റിേ�ാർ�ിൽ �ചി�ി�ിരി��തിനാൽ ജി. ജയരാജിന്
അ�വദി� ശ�ള െ�യി�ം അ��്െമ�് െ�ാേമാഷ�ക�ം വിശദമായി
പരിേശാധി�് �ടർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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സി-ഡി�ിെ� ഡിജി�ൽ മീഡിയ കൺസൾ��്

3841 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഐഡിയ േറാ��് െസാല�ഷൻസ് എ� �ാപനം സി-ഡി�ിെ� ഡിജി�ൽ
മീഡിയ കൺസൾ��് ആയി കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്
�വർ�ി�ി�േ�ാ; ��ത �ാപനെ� െതരെ���ത് എ�കാരമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ���ികളാണ് സി-ഡി�് ��ത കൺസൾ�ൻസിെയ ഏൽ�ി�ത്
എ�് വിശദമാ�േമാ; ഓേരാ ���ി�ം എ� �ക നൽകിെയ�് വർ�്
ഓർഡർ, ഇൻേവായിസ് എ�ിവ സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ േപാർ�ലിെ� േസാഷ�ൽ മീഡിയ അനലി�ി�് 
��ത �ാപനെ� ഏ�ി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� റിേ�ാർ�് നൽകിയി�െ��ിൽ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത അനലി�ി�ിന് അവർ ഉപേയാഗി� േസാ�് െവയർ ��കൾ
ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത അനലി�ി�ിന് സി-ഡി�ിൽ നി�ം േമൽേനാ�ം വഹി� ഉേദ�ാഗ�ർ
ആെരാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

സി-ഡി�ിെല �യവി�യ�ൾ

3842 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി-ഡി�ിെ� എ�പ�ി എ�ാമത് എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�െട നിർേ�ശ �കാരം
സി-ഡി�് രജി�ാർ 03.06.2022 - ന് അയ� 215/A1/Admn/C-DIT/2022 ന�ർ
ക�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ിേ�ൽ എ� �ടർനടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;
ഇെ��ിൽ എ� െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �യവി�യ�ളിൽ ഏെതാെ�യാണ് �ാൻ
ഫ�് ഉപേയാഗി�് സി-ഡി�് വാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ക�ിൽ ��ി�ാണി�ി�� �യവി�യ�ൾ വഴി അതിഭീമമായ ന�ം
സി-ഡി�ി�ം തദ�ാരാ സർ�ാരി�ം വ�ി�െ�� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ളിൽ വിജിലൻസ് അേന�ഷണ�ിന്
നിർേദശി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സി-ഡി�് എംേ�ായീസ് ഓർഗൈനേസഷെ� നിേവദന�ളിേ��� നടപടികൾ

3843 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി-ഡി�ിെല െതാഴിലാളി സംഘടന ആയ സി-ഡി�് എംേ�ായീസ്
ഓർഗൈനേസഷെ� 15.07.2020 തീയതിയിെല CEO/2020/20, 21.07.2020
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തീയതിയിെല CEO/2020/21 എ�ീ നിേവദന�ൾ സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ളിൽ എ�് പരാതികളാണ് ��ത ഓർഗൈനേസഷൻ
േബാധി�ി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നിേവദന�ളിേ�ൽ സി-ഡി�ിൽ നി�ം സർ�ാർ റിേ�ാർ�്
ആവശ�െ��തിെന �ടർ�് സി-ഡി�ിെ� മ�പടി ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ര� വർഷ�ിേലെറ പഴ��� ��ത നിേവദന�ളിൽ സർ�ാർ അ�ിമ
തീർ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതി�� സത�ര നടപടികൾ ൈകെ�ാ�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

ഓ�ിൻ െടേ�ാളജീസ്  ലിമി�ഡിന് സി-ഡി�് വർ�് ഓർഡ�കൾ

3844 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ ഓ�ിൻ െടേ�ാളജീസ്  ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിന് സി-ഡി�്
എ� �ക�െട പർേ�സ് അഥവാ വർ�് ഓർഡ�കൾ നൽകിയി��്; ��ത
ഓർഡ�ക�െട പകർ�് സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓർഡ�കളിൽ ഏെതാെ�യാണ് െട�ർ ��ിയയി�െട നൽകിയെത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�ിൻ െടേ�ാളജീസ്  ലിമി�ഡ് നാളി�വെര എ� ഇൻേവായിസ്
നൽകിയി�െ��ം ��ത ഇൻേവായി�കളിൽ എ� �ക സി-ഡി�് നൽകി
കഴി�െവ�ം ഇനി എ� നൽകാ�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െട�ർ നടപടി �മം പാലി�ാെത എ� �ക�� ഓർഡ�കൾ ��ത
�ാപന�ിന് നൽകിയി�െ��് കാരണ സഹിതം വ��മാ�േമാ; സി-ഡി�്
ഓ�ി�മായി നട�ിയ ഇടപാ�കെള�റി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) എൻ.ഐ.സി. �െട ഇ-ഓഫീസ് േപാ�� സംവിധാനം നിലനിൽെ� സർ�ാർ
സംവിധാന�ളായ സി.എം.ഒ. െവബ് േപാർ�ൽ, െക.എസ്.എഫ്. ഇ., െക-
ഡിസ്ക്, കിഫ്ബി �ട�ിയവയിൽ സ�കാര� ക�നി�െട ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്.
േസാ�് െവയർ അനാവശ�മാ�ം ച�വി��മാ�ം സാ��ിക ന���ാ�ി�ം
തി�കി�യ�ിെയ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിേശാധി�് നടപടിെയ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സി.എം.ഒ. േപാർ�ലിൽ ഓ�ിൻ ക�നി�െട േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗം

3845 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിെ�േയാ വിവരസാേ�തികവിദ�ാ വ��ിെ�േയാ
അ�മതിേയാെടയാേണാ സി-ഡി�്, സി.എം.ഒ. േപാർ�ലിൽ ഓ�ിൻ എ�
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ക�നി�െട േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി�ാൻ തീ�മാനി�ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സി.എം.ഒ േപാർ�ലിൽ സി-ഡി�് സ��മായി നിർ�ി� േസാ�് െവയർ മാ�ി
ഓ�ിൻ എ� ക�നി�െട േസാ�് െവയർ സ�ീകരി�ാ��ായ കാരണം
വ��മാ�േമാ; േസാ�് െവയർ മാ��തിന് തീ�മാനി� മിനിട്സിെ�/
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട സി.എം.ഒ. േപാർ��മായി ബ�െ��് നാളി�വെര ഓ�ിൻ
ക�നി എ� �ക�െട ഇൻേവായിസ് നൽകിയി�െ��ം എ� �ക സി-ഡി�്
നൽകിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓ�ിൻ എ� ക�നി�െട െ�ാൈ���റി േസാ�് െവയറിേല�് സി.എം.ഒ.
ആ�ിേ�ഷൻ ബ�ി�ി�തിെ� സാ��ിക ബാധ�ത, ഡാ�ാ േചാർ�,
സ�കാര� േസാ�് െവയർ ക�നി ��ി�� ���ൾ �ട�ിയ �രവ�ാപക
�ത�ാഘാത�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ പരിേശാധി�ാൻ നിർേദശം
നൽ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�ിൽ വീട് ന�െ�� �ീമതി ല�ി��ിയ��് ധനസഹായം

3846 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയെ� �ടർ�് താമസി� വീട് �ർ�മാ�ം തകർ� ��ർ
ജി�യിെല ����രം താ��് െവ�ാ�ർ വിേ�ജിെല എളയ�് വീ�ിൽ �ീമതി
ല�ി��ിയ��് �ളയ�ിൽ വീട് �ർ�മായി നശി�വർ��
സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ്. വിഹിതമായ 3,04,900/- �പ ധനസഹായം
അ�വദി�ണെമ� അേപ�യിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ��ർ ജി�ാ കള�ർ ലാൻഡ് റവന� ക�ീഷണർ�്
സമർ�ി�ി�� അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീമതി ല�ി��ിയ��് അർഹമായ ധനസഹായം �ർ�മാ�ം
അ�വദി�നൽ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

�ീമതി ��ിണി�് �ളയ �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി��� ധനസഹായം

3847 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ിൽ �രിതാശ�ാസ ക�ാ�ിൽ താമസി�ി�� �ീമതി ��ിണി
(പിനിയ�് വീട് , വടേ�െതാറവ്, ���ാട് P.O, ����രം താ��്, ��ർ)
എ� അേപ�ക�് അർഹമായ ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ� പരിഗണി�് ��ർ ജി�ാ കള�ർ ലാൻഡ് റവന�
ക�ീഷണർ�് സമർ�ി�ി�� റിേ�ാർ�ിൻേമൽ ധനസഹായം
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അ�വദി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം െചലവഴി� �ക

3848 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2018 �തൽ നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ എ� �ക വരവ്
വ�ി�െ��ം ആയതിൽ എ� �പ ഏെതാെ� ഇന�ിൽ
െചലവഴി�ി�െ��ം വിശദാംശം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

3849 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയി�ൾെ���ി ഏെത�ാം
പ�തികൾ�ാണ് അ�മതി നൽകിയി��െത�ം ആയതിന് അ�വദി� �ക�ം
പ�തി�െട �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാമന�രം മ�ല�ിൽ വ�ം വർഷ�ളിൽ ഏെത�ി�ം പ�തികൾ റീബിൽഡ്
േകരള പ�തിയി�ൾെ���ി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കാലവർഷെ��തിയിൽ തകർ� േറാഡ് നവീകരണ �വർ�ന�ൾ

3850 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലവർഷെ��തിയിൽ തകർ� േറാ�കൾ നവീകരി��തിന് സർ�ാർ
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയതി�േശഷ�ം ���ി െടൻഡർ െച�ണെമ�ിൽ
അതാത് ജി�ാ കള�ർമാ�െട �തിയ ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ണെമ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�് േശഷ�ം ജി�ാ കള�േറ�ിൽ നി�ം �തിയ ഉ�രവ്
ലഭ�മാ��തിൽ വ�� കാലതാമസം ���ിക�െട നിർ�ഹണെ�
ബാധി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയതി�േശഷം കള��െട �തിയ
ഉ�രവ് േവണെമ� നിബ�ന ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ നിധി ���ികൾ

3851 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ ഉൾെ���ി സം�ാന�് ഏെത�ി�ം
���ി നട��തിനായി 2022-23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിധിയിൽ ഉൾെ���ി നിേയാജക മ�ല�ളിെല വിവിധ
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���ികൾ�് ��ത വർഷം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ��ത വർഷം �ക അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ ഉൾെ���ി നിേയാജക മ�ല�ളിെല
വിവിധ ���ികൾ�ായി �ക അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

�ളയം അട��� �ര��ൾ തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടി

3852 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയം അട��� �ര��ൾ തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടിക�ം
അതിനായി സ�ീകരി� �െ�ാ����ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയം തട��തിനായി �ം േഫാർ റിവർ അട��� ഡ�് മാ�കയി��
പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) �ളയ സാധ�ത �റ��തിൽ �ം േഫാർ റിവർ പ�തി�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ 2019-െല �ളയ�ിൽ ഭവന നാശം സംഭവി�വർ��
ധനസഹായം

3853 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ 2019-െല �ളയ�ിൽ നാശന�ം ഉ�ായ�മായി
ബ�െ�� ധനസഹായം സാേ�തിക കാരണ�ളാൽ നാളി�വെര�ം ലഭി�ാ�
എ� അേപ�കൾ നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-െല �ളയ�ിൽ ഭവന നാശം സംഭവി� പറളി - 1 വിേ�ജിെല േത�ർ
കാ��ൽ വീ�ിൽ േവലാ�ധൻ മകൻ ബാല��ന് സാേ�തിക തകരാറ് �ലം
ധനസഹായം അ�വദി�ാ��മായി ബ�െ��് �േത�ക െ�ാേ�ാസൽ
ത�ാറാ�ി സർ�ാറിേല�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��ി�് ധനസഹായം അ�വദി��തിന് വ��് നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�ർ താ��ിൽ വീട് ന�െ��വർ�് അ�വദി� ന�പരിഹാര �ക

3854 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ിൽ നില�ർ താ��ിൽ വീ�ം �രയിട�ം ന�െ��തിന്
അ�വദി� ന�പരിഹാര �ക ചില �ണേഭാ�ാ��െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്
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ൈകമാറാൻ സാധി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇനി എ�
��ംബ�ൾ�് ന�പരിഹാര �ക നൽകാൻ ബാ�ി�െ��് വിേ�ജ് തിരി�്
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇന�ിൽ വിതരണം െചേ�� ആെക �ക എ�െയ�ം ഈ �ക
ഇേ�ാൾ ഏത് വ��ിലാ��െത�ം �ക നൽേക� ഉ�രവാദി���
ഉേദ�ാഗ�ൻ ആെര�ം അറിയി�ാേമാ; ��ത ന�പരിഹാര �ക നില�ർ
തഹസിൽദാ�െട അ�ൗ�ിേല�് ൈകമാ��തിന് തട���േ�ാ; �ക
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് നൽകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ വിഷയ�ിൽ തീ�മാനെമ��ാെത അന�മായി നീ�ിെ�ാ� േപാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ക നൽ�വാ�� തട�ം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ; സാേ�തിക
തകരാ�കൾ ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി�് �ണേഭാ�ാ�ൾ�് �ക എേ�ാൾ
നൽകാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

കാലവർഷെ��തികളിൽ തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ികൾ

3855 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലവർഷെ��തികളിൽ തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ികൾ
നട��തിന് ഫ�് അ�വദി��തിന് അേപ� സമർ�ി��തിന് �േത�ക
സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) കാലവർഷെ��തികൾ �ലം തകർ� േറാ�ക�െട ���ികൾ റവന� വ��ിൽ
നി�് മാ�ി ഉ�രവായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ��ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ കാലവർഷെ��തി �ലം തകർ� േറാ�ക�െട
�ന��ാരണ ���ിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട ഉ�ൾെ�ാ�ൽ ഉപേദശകസമിതി റിേ�ാർ�്

3856 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിെല േകാടേ�രി �ാമപ�ായ�ിൽ സം�ാന �ര�നിവാരണ
അേതാറി�ി�െട ഉ�ൾെ�ാ�ൽ ഉപേദശകസമിതി ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�്
�ാമപ�ായ�് ആവശ�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ ��തല പഠനം
നട��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ സം�ാന �ര�നിവാരണ അേതാറി�ിയിൽ നി�� വിദഗ്ധ സംഘം
വീ�ം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാെയ�ം പരിേശാധന
�ർ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�െ��ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ േറാഡ് നവീകരണ പ�തി

3857 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി മ�ല�ിൽ ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി �േഖന േറാഡ് നവീകരണ�ിന് അ�വദി�
�കക�ം ���ി�െട േപ�ക�ം, അവ�െട ഉ�രവ് ന��ക�ം ഇനം തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ �ക അ�വദി�െകാ�് സർ�ാർ ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ിയ
���ികളിൽ�് ഏെത�ാം �വർ�ികൾ�് ജി�ാ കള�ർ എ�ിേമ�്
സാങ്ഷൻ ലഭ�മാ�ിെയ�ം ��ത ���ിക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതിക�ം
ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ിയി�ം ജി�ാ കള�ർ ഇ.എസ്. ലഭ�മാ�ാ�തിെ�
കാരണ��ം ഈ ���ികൾ ഇനി �ർ�ീകരി�ാ�� നടപടിക�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

�ര�ബാധിത �േദശ�് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

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

(എ) 2018, 2019 വർഷ�ളി��ായ �ളയ�ളിൽ �ര� ബാധിത �േദശ�് മ�ിെ�
ഘടന, െവ��ിെ� �ണനിലവാരം എ�ിവയിൽ മാ�ം വ�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി, വിവിധ വ��കൾ
എ�ിവ എ�് പരിഹാരമാണ് നിർേ�ശി�ി��െത�ം അവ നട�ാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ���ാട് മ�ല�ിെല പറ��ര �ാമ പ�ായ�ിെല െകാള�ർ �േദശ�്
െവ��ിെ� �ണനിലവാര�ിെല മാ��ൾ ജി�ാ ഭരണ�ടം പരിേശാധി�്
മന�ിലാ�ിയതിെന �ടർ�് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിെല ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം

3859 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ി�ൾെ�� പര�ർ, �ത�ളം േമഖലയി�െട കട�േപാ��
ജലപാത �േയാജനെ���ി ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം ആരംഭി��തി��
നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലഗതാഗതം ആരംഭി��തിനായി വർഷ�ൾ�് �ൻപ് ��ത േമഖലയിൽ
നിർ�ി� വിവിധ കട�കളിെല േബാ�് െജ�ിക�െട അ���പണികൾ നട�ി
നവീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിേല ���ി - കേ�രി േബാ�് െജ�ി നിർ�ാണം

3860 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിേല എടേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല ���ി-കേ�രി േബാ�്
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െജ�ി നിർ�ാണ�ിന് േറ�് റിവിഷൻ െച� െട�ർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�് െട�ർ നൽകാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

വടകര-മാഹി കനാൽ ���ി

3861 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വടകര-മാഹി കനാലിെ� ��ാം റീ�ിെല ���ി�െട നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ാം റീ�ിെ� ഭാഗ�� �പക�നയിൽ തീ�മാനമാകാതിരി��ത് കാരണം
���ി നീ� േപാകാ�� സാധ�ത�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിഹരി��തിന് അടിയ�രമായി നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വടകര-മാഹി കനാൽ ���ികൾ

3862 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വടകര-മാഹി കനാലിെ� ഭാഗമാ�� �ഴി�ൽ േലാ�് കം �ിഡ്ജ്
നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട അേ��ാ�് േറാഡ് നിർ�ാണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ര� ���ിക�ം എ�ാണ് �ർ�ിയാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല കളിയാ��ി പാലം നിർ�ാണം

3863 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല ���ൾ-നാദാ�രം േ��് ൈഹേവയിെല ഇ��ൻ
നാവിേഗഷൻ ജലപാത കട�് േപാ�� കളിയാ��ി പാലം ���ി
പണി��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ ജലപാത വികസനം

3864 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ ജലപാത വികസനം നട�ിലാ��തിെ� �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ ജലപാത വികസന�ിെ� ഭാഗമായി കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ നട��
���ിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത ജലപാത വികസന�ിെ� ഭാഗമായി കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല
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ഏെതാെ� പാല�ളാണ് �നർനിർ�ിേ��ിവ��ത്; ആയതിനായി
നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

സംരംഭക വർഷം പ�തി�മായി ബ�െ��് പരസ�ം നൽകിയ ഇന�ിൽ െചലവഴി�
�ക

3865 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സംരംഭക വർഷം പ�തി�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര േദശീയ മാധ�മ�ൾ
ഉൾെ�െട ഏെതാെ� പ�, �ശ�, �വ� മാധ�മ�ളി�ം േസാഷ�ൽ മീഡിയ
�ാ�്േഫാ�കളി�ം പരസ�ം നൽകിയി�െ��് വ��മാ�േമാ; ��ത
ഇന�ിൽ ആെക െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സംരംഭക വർഷം പ�തി

3866 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സംരംഭക വർഷം പ�തി�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സം�ാന സർ�ാർ
േദശീയ മാധ�മ�ൾ ഉൾെ�െട ഏെതാെ� പ�, �ശ�, �വ� മാധ�മ�ളി�ം
േസാഷ�ൽ മീഡിയ �ാ�്േഫാ�കളി�ം പരസ�ം നൽകിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം പ�മാധ�മ�ളിൽ പരസ�ം നൽ��തിനായി ആെക െചലവഴി� �ക
എ�യാെണ�ം ഓേരാ പ��ി�ം പരസ�ം നൽ��തിനായി െചലവഴി�
�ക�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം �ശ� മാധ�മ�ളിൽ പരസ�ം നൽ��തിനായി ആെക െചലവഴി�
�ക എ�യാെണ�ം ഓേരാ മാധ�മ�ി�ം പരസ�ം നൽ��തിനായി
െചലവഴി� �ക�ം ഇനം തിരി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം വിവിധ േസാഷ�ൽ മീഡിയ �ാ�് േഫാ�കളിൽ പരസ�ം
നൽ��തിനായി ആെക െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം ഇവ ഓേരാ�ി�ം
െചലവഴി� �ക�ം ഇനം തിരി� വ��മാ�േമാ?

�വാസി േ�മ�ി�� നവീന പ�തികൾ

3867 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാസി സ�ഹ�ിനായി നട�ിലാ�ി വ�� േ�മ
�വർ�ന�ൾ�് ആ�ം ���തിനായി നവീന പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ആവി�രി�ി�� േനാർ� �ഭയാ� പ�തി�െട
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വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) വിമാന യാ�ാ െചല�കൾ നിയ�ി���മായി ബ�െ��് �തിയ പ�തി
�പീകരി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 2023 -2024 െല ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� േനാർ� അസി�ഡ് ആൻഡ്
െമാബിൈലസ്ഡ് എംേ�ായ് െമ�് പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസിക�െട േ�മ�ിനായി െചലവഴി� �ക

3868 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി 2022-23 സാ��ിക വർഷം എ�
പ�തികൾ�ായി എ� �ക വകയി��ിയി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� പ�തികൾ�ായി എ� �ക ഇ�വെര െചലവഴി� എ�തിെ�
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല �വാസിേ�മ പ�തികൾ

3869 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ മ�ല�ിെല എ� �വാസികൾ േനാർ� ��്സിൽ രജി�ർ
െച�ി�െ��ം എ� േപർ �വാസി േ�മനിധിയിൽ അംഗ�ളാ�െ��ം
പ�ായ�് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

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

�വാസി േ�മനിധി െപൻഷൻ

3870 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �വാസി േ�മനിധി െപൻഷൻ പ�തി �കാരം നാളി�വെര ലഭി�ി�ളള ആെക
അേപ�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വാസിക�െട േ�മനിധി വിഹിതമായി േ�മനിധി േബാർഡിന് നാളി�വെര
ലഭി�ി�� �ക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� �വാസികൾ�് നാളി�വെര െപൻഷൻ അ�വദി�ി�െ��ം എ� �പ
െപൻഷനായി വിതരണം െച�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എത് കാലയളവ് വെര�� എ� െപൻഷൻ അേപ�കളാണ് തീർ�ാ�ി
െപൻഷൻ അ�വദി�ി��െത�ം എ� അേപ�കൾ ഇനി
തീർ�ാ�ാ�െ��ം അറിയി�ാേമാ?
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േകരള �വാസി േ�മ േബാർഡ്

3871 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള �വാസി േ�മ േബാർഡ് ആരംഭി�ത് എത് വർഷമാെണ�ം അ�െ�
�ഖ�മ�ി ആരായി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2015-16 സാ��ിക വർഷാവസാനം �വാസി േ�മനിധിയിൽ എ� അംഗ�ൾ
ഉ�ായി��െവ�ം �തിമാസ െപൻഷൻ എ�യായി��െവ�ം എ�
അംഗ�ൾ�ാണ് െപൻഷൻ നൽകിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ �വാസി േ�മനിധിയിൽ എ� അംഗ�ളാണ് ഉ�െത�ം �തിമാസ
െപൻഷൻ എ�യാെണ�ം എ� അംഗ�ൾ�ാണ് െപൻഷൻ നൽ��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�മനിധിയിൽ അംഗത�ം േനടാ�� മാനദ��ൾ
എെ��ാമാെണ�ം അംഗ�ൾ എ� �പയാണ് �തിമാസം അടേ��െത�ം
എ� വർഷം കഴി�ാലാണ് െപൻഷൻ ലഭി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിന് �റ�് താമസി�� അ�പത് വയ�് കഴി� വ��ി�്
�വാസി േ�മെപൻഷന് അർഹത�േ�ാ?

കാണാതായ ആദിവാസി വിഭാഗ�ിൽെ��വർ

3872 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ആദിവാസി വിഭാഗ�ിൽെ�� എ�
േപെര കാണാതായി��്; ജി� തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതിൽ
എ� േപെര കെ��ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�റി�കൾ ആ�മി�െ�� സംഭവ�ൾ

3873 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ിേ�ർ� �റി�കൾ ആ�മി�െ�� എ� സംഭവ�ൾ �ൻ
സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��ം എ�
സംഭവ�ളിൽ േകസ് രജി�ർ െച�ി�െ��ം എ� േക�കളിൽ ��വാളികൾ
ശി�ി�െ��ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ �റി�കൾ െകാല െച�െ�� സംഭവ�ൾ ഉ�ായി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��വൻ ��വാളികെള�ം കെ��ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; ��വാളികൾ�്
വിചാരണ �ർ�ീകരി�് ശി� നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

അനധി�ത ക�തൽതട�ൽ

3874 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
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�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി എ�� ജി�യിൽ അതിന് �േ�ാടിയായി ��ഖ രാ�ീയ�ാർ�ി�െട
നിരവധി �വർ�കെര ക�തൽ തട�ലിലാ�ിയ സംഭവ�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഏത് നിയമ�ിെ�
അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�� ബ�വിെ� മരണാന�ര�ട�ിന് േപാ��തിനായി ടൗണിൽ എ�ിയ
��ഖ രാ�ീയ പാർ�ി�െട �വജന �വർ�കെന�ം ഭാര��െമാ�് യാ�
െച�� �വർ�കെന�ം അട�ം ക�തൽ തട�ലിലാ�� േപാലീസ് നടപടി
വ��ി സ�ാത���ിേല�� കട�കയ�മാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസിെ� ��ത നടപടി ��ീം േകാടതി ഉ�രവിെ� ലംഘനമേ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� പീഡന നിേരാധന നിയമ �കാരം േകെ���ാ�
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി

3875 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജ് പരിസര�് മരണെ�� വിശ�നാഥെ� മരണം
സംബ�ി� േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ തല�ിൽ ആെരാെ�യാണ് മരണെ�� വ��ി�െട വീ�ിെല�ി
��ംബ�ിന് ആശ�ാസം നൽകിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ പ�ികജാതി, പ�ികവർ� പീഡന നിേരാധന നിയമ �കാരം
േകെ���വാൻ മടി� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവർ��ാർ�് എതിരായ അതി�മ�ൾ

3876 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര സം�ാന�് പ�ികജാതി
പ�ികവർ��ാർ�് എതിരായ അതി�മ�ൾ സംബ�ി�് എ� േക�കൾ
രജി�ർ െച�ി�െ��ം ആയതിൽ എ� േക�കളിൽ നാളി�വെര ��പ�ം
സമർ�ി�ി�െ���� വിശദാംശം ജി�, വർഷം എ�ിവ തിരി�്
വ��മാ�േമാ?

ക�തൽ തട�ലിെ� ജി� തിരി�� കണ�്

3877 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ വർഷെ� ബജ�് അവതരണ�ിന് േശഷം �ഖ�മ�ി വിവിധ ജി�കളിൽ
നട�ിയ സ�ർശന�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് ജനാധിപത�പരമായി
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�തിേഷധ സമര�ളിൽ ഏർെ��ി��വെര ക�തൽ തട�ലിൽ എ��തി��
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ിമിനൽ നടപടി�മ�ിെല 151-ാം വ��് �കാരം െകാൈ�സബിൾ ���ൾ
െച�ാൻ േപാ��വെരയാണ് ക�തൽ തട�ലിൽ പാർ�ി��െത�ിരിെ�
അതിന് വി��മായി േമ�റ� �കാരം സം�ാന�ി�ടനീളം എ�
േപെരയാണ് നാളി�വെരയായി ക�ഡിയിെല��ത്; ഇത് സംബ�ി�് ജി�
തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ?

പാലാരിവ�ം േപാലീസ് േ�ഷനിെല ൈ�ം ന�ർ 68/2022

3878 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ ൈ�ം ന�ർ 68/2022 ആയി രജി�ർ
െച�ി�� േകസിെ� അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േക�മായി ബ�െ��് ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസിെല �തികൾ ആെര�ാം എ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാലതാമസ�ി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ; ��ത േകസിെല �തികെള
കെ��ി അടിയ�ര നിയമനടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അനധി�ത ക�തൽതട�ൽ

3879 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട പരിപാടികൾ�് �ൻപ് ��ഖ രാ�ീയ പാർ�ി�െട �ാേദശിക
േനതാ�െള�ം �വർ�കെര�ം ��േ�ാെട േപാലീസ് ക�തൽ
തട�ലിലാ��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
നടപടി ഏത് നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�തൽ തട�ൽ നിയമം െത�ായ രീതിയിൽ ഉപേയാഗി��െത�ം
വ��ിക�െട സ�ാത��െ��ം അവകാശെ��ം ഹനി�� നിയമം
സാധാരണ സാഹചര��ളിൽ ഉപേയാഗി�ാനെ���� ��ീം േകാടതി�െട
ഉ�രവ് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ േപാലീസിെ� ��ത നടപടി ��ീം േകാടതി ഉ�രവിെ� ലംഘനമേ�
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കളമേശരിയിൽ േപാലീ�കാർെ�തിെര അേന�ഷണം

3880 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
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�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കളമേ�രിയിൽ ��ഖ രാ�ീയ പാർ�ി�െട വിദ�ാർ�ി സംഘടന�െട വനിതാ
േനതാവിെന േപാലീ�കാർ അപമാനി�തായി പറയെ��� സംഭവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത േപാലീ�കാർെ�തിെര അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിൽ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് പരിശീലന പാഠ�പ�തി

3881 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയിൽ കാേലാചിതമായ മാ��ൾ വ���തിെ�
ഭാഗമായി േപാലീസ് പരിശീലന പാഠ�പ�തിയിൽ മാ��ൾ വ��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനാംഗ�ൾ ഡ��ി�ിടയി�ം അ�ാെത�ം െച��
സദ്���ികൾ�് അംഗീകാര�ം ബ�മതി�ം നൽ��തിന് �േത�കമായ
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ� േമഖലകളിൽ ൈകവരി�
േന���ം �വർ�ന��മാണ് ഇതിനായി പരിഗണി��ത്; വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

വ�വസായ, �റിസം േമഖല�് �േത�ക േപാലീസ് സംവിധാനം

3882 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ���ത��ളിൽ ഡിജി�ൽ ഉപകരണ��െട ഉപേയാഗം വർ�ി�വ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ര�ി�� ഉപകരണ�ൾ
ഉപേയാഗി��ത് ക�പിടി��തിന് പര�ാ�മായ �േത�ക േസനെയ
ആവശ�െമ�ിൽ േയാഗ�തയിൽ േഭദഗതി വ��ി �പീകരി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �മസമാധാനപാലന�ി�� േപാലീസ് േസന�െട അംഗബലം നിലനിർ�ി
വ�വസായ �ാപന �ര�ിതത��ി�ം �റിസം േമഖല�െട സംര�ണ�ി�ം
�േത�ക വിഭാഗെ� അധികമായി �പീകരി�വാൻ കഴി�േമാെയ�ം
ഇ�ര�ിൽ �പീകരി�� വിഭാഗ�ിൽ നി�് സ�കാര� �ാപന��െട
�ര�ിതത��ിനട�ം നി�ിത ഫീസ് ഈടാ�ി േസവനം നൽ�വാൻ
കഴി�േമാെയ�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ിമിനൽ േക�കൾ �തികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ
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3883 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിമിനൽ േക�കളിൽ �തികളായ�ം നിലവിൽ േപാലീസ്
േസനയി���മായ ഉേദ�ാഗ��െട േപ�ം ത�ിക�ം െവളിെ���േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016 �ൺ �തൽ നാളി�വെര രജി�ർ െച�ി�� േപാലീ�കാർ �തികളായ
�ിമിനൽ േക�കളിൽ എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര �തി േചർ�ി��്;
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േക�കളിൽ എ�െയ��ിൽ അേന�ഷണം �ർ�ിയാെയ�ം എ�
േപർെ�തിെര വ��തല അ�ട� നടപടികൾ എ��ി�െ��ം എ� േപെര
��വി��രാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ജന��െട �ര� ഉറ�ാ�ാൻ ആവി�രി� പ�തികൾ

3884 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ േകരള േപാലീസിൽ എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ഉൾെ�െട െപാ�ജന��െട �ര� ഉറ�ാ�ാൻ
ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട സ�ർശന�ി�� �ര�ാ�മീകരണ�ൾ

3885 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2023 െഫ�വരി 3 �തൽ നാളി�വെര �ഖ�മ�ി വിവിധ ജി�കളിൽ നട�ിയ
സ�ർശന�ി�� �ര�ാ�മീകരണ��െട ഭാഗമായി ഓേരാ ജി�യിേല�ം മ�
ജി�കളിൽ നി�ം എ� േപാലീ�കാെര വിന�സി�ി��െവ�ം ��ത
ദിവസ�ളിെല �ര�ാ �മതലകൾ�ായി ആെക എ� േപാലീ�കാെര
നിേയാഗി�ി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ഡി.ൈവ.എസ്.പി. മാർ�് ��ത സ�ർശന�ിെ� �മതല
നൽകിയി��െവ�ം �ര�ാസംവിധാന�ിെ� �മതല ഉ�ായി��
ഉേദ�ാഗ�ൻ ആരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട സ�ർശന�മായി ബ�െ��് എ� േപെര ക�തൽ
തട�ലിലാ�ിെയ�ം ഏ� നിയമ�കാരമാണ് ക�തൽ തട�ൽ
നട�ാ�ിയെത�ം അറിയി�ാേമാ; ��ത സ�ർശന�മായി ബ�െ��്
ക�തൽ തട�ലിൽ ആ�ിയവ�െട വിശദവിവരം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സ�ർശന�ൾ�ായി �ഖ�മ�ി െഹലിേകാപ്�ർ ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏത് ഏജൻസി�െട െഹലിേകാപ്�ർ ആണ് ഉപേയാഗി�െത�ം
ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി� എ�ം വ��മാ�േമാ; ��ത യാ�കളിൽ
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�ഖ�മ�ി�െട എേ�ാർ�ിനായി ആെക എ� വാഹന�ൾ ഉപേയാഗി� എ�്
വ��മാ�േമാ?

സബ് ഇൻെ��ർ ഓഫ് േപാലീസ് നിയമനം

3886 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സബ് ഇൻെ��ർ ഓഫ് േപാലീസ് ത�ികയിൽ ഓ�ൺ മാർ��്,
േകാൺ��ലറി ൈബ �ാൻ�ർ, മിനി�ീരിയൽ ൈബ �ാൻ�ർ എ�ീ ��്
റാ�് ലി�കളിൽ നി�ം ശതമാന അടി�ാന�ിൽ നിയമനം നട��
സാഹചര��ിൽ ഓ�ൺ മാർ��് റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി�്
കഴി�ാ�ം േകാൺ��ലറി ൈബ �ാൻ�ർ വിഭാഗ�ിൽ നി�് അർഹമായ
ത�ികകളിേല�് ശതമാന അടി�ാന�ിൽ നിയമനം നട��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഗറി ന�ർ 163/2015 സബ് ഇൻെ��ർ േകാൺ��ലറി ൈബ �ാൻ�ർ
റാ�് ലി�ിൽ നി�� നിയമന�മായി ബ�െ��് ആഭ��ര എ3/ 116/2022
ന�ർ ഫയലിൽ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;
ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�രമായി ഉ�രവിറ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േമൽ�റ� ത�ികയിെല നിയമന�മായി ബ�െ��് നിയമസഭ�െട
�വജനകാര��ം �വജനേ�മ�ം സംബ�ി� സമിതി ആഭ��ര വ��ിന്
നൽകിയ നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�േമാ?

�ടർ�യായി ഒ� േപാലീസ് േ�ഷനിൽ േസവനമ��ി��തി�� കാലാവധി

3887 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് �ടർ�യായി ഒ� േപാലീസ് േ�ഷനിൽ മാ�മായി
േജാലി െച��തിൽ കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ന് െ�ഷ�ൽ �ണി�ിൽ �ടർ�യായി എ� കാലം
േജാലി െച�ാെമ�ത് സംബ�ി�് നിർേ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ര�ാ ���ൾ ��ി�ാ�ി േപാലീസ് ജനജീവിതം ��ഹമാ��തിെനതിെര
നടപടി

3888 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ര�ാ ���ൾ ��ി�ാ�ി േപാലീസ് ജനജീവിതം
��ഹമാ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവമായി
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കാ��േ�ാ;

(ബി) കാലടിയിൽ നി�ം എയർേപാർ�ിേല�് േപായ ��ംബം ��ി�് മ��്
വാ�ാനായി വാഹന�ിൽ നി�ം �റ�ിറ�ിയേ�ാൾ �ഖ�മ�ി�െട �ര�ാ
���ൾ ��ി�ാ�ി േപാലീസ് തട� സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േശഷം മ��് വാ�ാൻ െമഡി�ൽ േഷാ�ിൽ കയറിയ �വാ�െള േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ൻ ഭീഷണിെ���ിയ സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��് നൽകിയ െമഡി�ൽ േഷാ�് ഉടമെയ�ം േപാലീസ് ഭീഷണിെ���ിയ
സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നിർ�ി�� ���ി�െട �േരാഗതി

3889 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ട േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് മ�ട വിേ�ജിൽ
കർ�ിടകം േദശ�് സർേ� ന�ർ 48/1എ യിൽ ഉൾെ�� റവന� വ��ിെ�
ഉടമ�തയി�� 3.8 ഏ�ർ �ല�് നി�ം 50 െസ�് �ലം േപാലീസ്
വ��ിന് ൈകമാറി കി��തിനായി മല�റം ജി�ാ കള�ർ�് നൽകിയ
അേപ��െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ലം ൈകമാറി കി��തിന് ആഭ��ര വ��് യഥാസമയം
അേപ��െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; ��ത വിഷയ�ിൽ
ജി�ാകള��മായി ഏെത�ി�ം േയാഗ�ൾ േചർ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി സമയ ബ�ിതമായി നട�ാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അത�ാവശ� കാര��ൾ�് േപാ��വെര �ര�ാ ���ൾ ��ി�ാ�ി േപാലീസ്
തട��തിെനതിെര നടപടി

3890 �ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ര�ാ ���ൾ ��ി�ാ�ി അത�ാവശ� കാര��ൾ�്
േപാ��വെര േപാ�ം േപാലീസ് തട��തായ സംഭവ�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) നാല് വയ�� ��ിന് പനി�� മ��് വാ��തിനായി കാലടിയിെല
െമഡി�ൽ േഷാ�ിേല�് േപായ വ��ിെയ വാഹനം നിർ�ാൻ
അ�വദി�ാെത തട� സംഭവ�ിൽ േപാലീസിന് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരാതിയിൽ എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച�ി�േ�ാെയ�്
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അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

വർ�ി�വ�� ��ഹമരണ�ൾ

3891 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ഹസാഹചര��ളിൽ മരണമട��വ�െട എ�ം
വർ�ി�വ��തായ മാധ�മ റിേ�ാർ�കളിൻേമൽ സർ�ാർ തല�ിൽ
വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻസർ�ാരിെ� കാലയളവി�ം ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവി�ം നാളി�വെര
എ� ��ഹമരണ�ൾ റിേ�ാർ�് െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മരണ�ൾ സംബ�ി� അേന�ഷണം മേ�െത�ി�ം അേന�ഷണ
ഏജൻസികൾ�് റഫർ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവയിൽ എ� േക�ക�െട അേന�ഷണം നാളി�വെര
�ർ�ിയാെയ�റിയി�ാേമാ?

േ�ാസ്ഡ് എ.ആർ. വിഭാഗ�ിൽ േജാലി െച�� അംഗ�ൾ�് എ�്.ആർ.എ.
അ�വദി�ാൻ നടപടി

3892 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസിൽ േ�ാസ്ഡ് എ.ആർ. വിഭാഗ�ിൽ േജാലി െച�� എ�
അംഗ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം േജാലി െച�� േസനാംഗ�ൾ�്
വി�മി�വാനായി നിർ�ി�ി�� ബാര�കൾ ഫാമിലി ക�ാർേ��ിന്
പകരമാെണ� നിലപാട് സർ�ാരി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ഫാമിലി ക�ാർേ��് ലഭ�മ�ാ� േ�ാസ്ഡ് എ.ആർ. വിഭാഗ�ിെല
േസനാംഗ�ൾ�് ലഭി�ി�� വീ�വാടകബ� നിർ�ലാ�ിയത്
�ന:�ാപി��തി�ം ക�ാർേ��് ലഭി�ാ� ��വൻ സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം
വിേവചനരഹിതമായി എ�്.ആർ.എ. അ�വദി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സമരം െച�� വനിതാ �വർ�കേരാട് േപാലീസ് അപമര�ാദേയാെട െപ�മാ��
സംഭവ�ൾ

3893 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സമരം െച�� വനിതാ �വർ�കേരാട് ��ഷ േപാലീസ് അപമര�ാദേയാെട
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െപ�മാ��തായി പറയെ��� സംഭവ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) കളമേ�രിയിൽ ��ഖ രാ�ീയ പാർ�ി�െട �വജന സംഘടനാ േനതാവായ
െപൺ��ി�െട േതാളിൽ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ൻ പിടി�് വലി�ക�ം
മർ�ി�ക�ം അസഭ�ം പറ�ക�ം െച�തായി പറയെ��� സംഭവ�ിൽ
ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട സ�ർശന�മായി ബ�െ��� �ര�ാ�മീകരണ�ൾ

3894 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2023 െഫ�വരി 20ന് �ഖ�മ�ി കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ നട�ിയ
സ�ർശന�ിെ� �ര�ാ�മീകരണ��െട ഭാഗമായി മ� ജി�കളിൽ നി�ം
എ� േപാലീ�കാെര വിന�സി�ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ദിവസെ� �ര�ാ �മതലകൾ�ായി ആെക എ� േപാലീ�കാെര
നിേയാഗി�ി��െവ�ം എ� ഡി.ൈവ.എസ്.പി. മാർ�് �മതല
നൽകിയി��െവ�ം വ��മാ�േമാ; �ര�ാസംവിധാന�ിെ� നിയ�ണം
ഉ�ായി�� ഉേദ�ാഗ�ൻ ആരാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട സ�ർശന�മായി ബ�െ��് എ� േപെര ക�തൽ
തട�ലിലാ�ിെയ�ം ഏ� നിയമ�കാരമാണ് ക�തൽ തട�ൽ
നട�ാ�ിയെത�ം ക�തൽ തട�ലിൽ ആ�ിയവ�െട േപ�വിവര��ം
വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് കൺ��ൻ േകാർ�േറഷൻ

3895 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം േപാലീസ് കൺ��ൻ
േകാർ�േറഷൻ നട�ിവ�� ���ികൾ കാര��മ�ം സമയബ�ിത�മായി
നട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് കൺ��ൻ േകാർ�േറഷെ� �വർ�ന�ൾ
ആ�നികവൽ�രി��തി�ം െചലവ് �റ��ം പരി�ിതി സൗ�ദ�മായ
നിർ�ാണ�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�ളള േപാലീസ് ക�ാർേ��ക�െട�ം ആഭ��ര വ��ിെ�
െെകവശ�ളള�മായ �ല�ളി�ം ആ�നിക �ാ�് സ��യ�ൾ നിർ�ി�്
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��തൽ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ��ംബ�ൾ�് താമസ
സൗകര�െമാ���തിന് ആവശ�മായ പ�തികൾ ആ��ണം െച�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കാല�ഴ�ം െച� േപാലീസ് ക�ാർേ��കൾ �ന��രി��തി�ം
�നർനിർ�ി��തി�ം പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല അതിഥി െതാഴിലാളികൾ

3896 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഏെത�ി�ം ���ത���മായി ബ�െ�� േപാലീസ് േകസ് നിലവി�ളള
അതിഥി െതാഴിലാളികൾ ആല�ർ മ�ല�ിെ� പരിധിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

പണമിടപാ� ത�ി�കൾ തട��തിന് നടപടി

3897 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇതര സം�ാന രജിേ�ഷ�ളള�ം അ�ാ��മായ അനധി�ത
പണമിടപാട് �ാപന�ൾ നട�� സാ��ിക ത�ി�ക�ം ഓൺൈലൻ
ത�ി�ക�ം വ�ാപകമാെണ��ം വ�ി�ലിശ സംഘ�ൾ, മ�ിതര പണ�ിരിവ്
സംഘ�ൾ എ�ിവ വർധി� വ��െവ��ം അവർ നട�� നിയമവി��
�വർ�ന��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ നിലവിൽ വ�തി�േശഷം ഇ�രം സംഭവ��മായി ബ�െ��്
നാളി�വെര എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ തട�വാൻ േക� നിയമം നിലവി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതിൻ �കാരം ഇ�രം േക�കളിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ എ�ാണ് കാരണെമ�ം, ഇ�രം ത�ി�കൾ വ�ാപകമാ��
സാഹചര��ിൽ േക� നിയമം അ�സരി�് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�ം
ഇെ��ിൽ േക� നിയമ�ിെ� �വ�പിടി�് സം�ാനം നിയമ നിർ�ാണം
നട�േമാെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഇ�രം നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ തട�വാ�ം ജന�െള
േബാധവൽ�രി�ാ�മായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വ��മാ�േമാ?

��തരമായ ���ത��ളിൽ ഏർെ��� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി.

3898 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
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�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയിൽ ��തരമായ ���ത��ളിൽ ഏർെ���വെര പിരി�
വി��തിന് േപാലീസ് ആ�് �കാരം സർ�ാരിന് അധികാര�േ�ാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ��ത നിയമ�കാരം പിരി�്
വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പ�നാ�രം തറയിൽ ഫിനാൻസ് ത�ി�്

3899 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പ�നാ�രം തറയിൽ ഫിനാൻസ് ത�ി�് േകസിൽ ത�ി�ിനിരയായ
നിേ�പകർ�് നിേ�പ�ൾ തിരിെക ലഭി��തിനായി നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ി�് േകസിെ� �ടർനടപടികൾ�ായി ബഡ് സ് ആ�് �കാരം െകാ�ം
ജി�യിൽ ബഡ്സ് േകാടതി �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

െപാഴി�ർ േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിെല അനധി�ത നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ

3900 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ൈഹേ�ാടതി�െട നിർ�ാണ നിേരാധന ഉ�ര�ം കാേരാട് പ�ായ�ിെ�
േ�ാ�് െമേ�ാ�ം നിലവി�ളള െപാഴി�ർ േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിെല
കാേരാട് വിേ�ജിെല സർേ� ന�ർ നം. 268 ൽ 10 (റീസർേ� നം. 261 ൽ 26) െല
അനധി�ത നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് 2020 �ൺ �തൽ നാളി�വെര
ഏെതാെ� തീയതികളിലായി എ� പരാതികൾ ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ പരാതിയിേ��ം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതിക�മായി ബ�െ��് അനധി�ത നിർ�ാണം സംബ�ി�
സാ�ിെമാഴികൾ േപാലീസ് േശഖരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;
അവയിേ�ൽ എ�് �ടർനടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�് എേ�ാർ�് േപായ കാർ ഇടി��ായ അപകടം

3901 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2023 ജ�വരി 31ന് �ഖ�മ�ി�് എേ�ാർ�് േപായ കാർ ഇടി�് േദവസ�ം
േബാർഡ് ജംഗ്ഷനിെല �ീ�മാർ എ� വ��ി�െട ആരാധന എ� വീടിെ�
േഗ�ം കാർേ�ാർ�ിൽ പാർ�് െച�ി�� കാ�ം തകർ� സംഭവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ിഫ് ഹൗസ് �തൽ േദവസ�ം േബാർഡ് ജംഗ്ഷൻ വെര �ാപി�ി��
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ക�ാമറകളിൽ എ�െയ�ം നിലവിൽ �വർ�ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) േദവസ�ംേബാർഡ് ജംഗ്ഷനിൽ ഡ��ിയിൽ ഉ�ായി�� േപാലീസ് ��ത
അപകടം നട�ത് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് വീ�ടമ മ�സിയം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ നൽകിയ
പരാതിയിേ�ൽ േപാലീസ് േകസ് രജി�ർ െച�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ അേന�ഷണം നട�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ; ��ത
പരാതിയിേ�ൽ അേന�ഷണം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

3902 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളാണ് �ഡ�്
േപാലീസ് േകഡ�് ആരംഭി��തിന് ��തായി അേപ� നൽകിയി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പരിശീലനം

3903 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി ആരംഭി�്  നാളി�വെര
പരിശീലനം ലഭി� എ� േപരാ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ േശഷം ഇവ�െട �വർ�ന�ൾ �മസമാധാന പാലന�ിന്
സഹായകമാ��േ�ാ; വ��ിെ� വിലയി��ൽ വിശദമാ�ാേമാ?

വർ�ല നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ.

3904 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് നിലവിൽ
�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ �വർ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തീരേദശ മ�ല�ിൽ �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ
ഇ�ാ� ��കളിൽ ആയത് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാവിംഗ് റിേ�ാർ�ർ പര�ര - േപാേ�ാ േകസ്

3905 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മലയാള�ിെല ��ഖ ചാനലിൽ സംേ��ണം െച� 'നാർേ�ാ�ി�് ഈസ് എ
േഡർ�ി ബിസിന�് ' എ� േറാവിംഗ് റിേ�ാർ�ർ പര�ര ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഈ പര�രയിെല ഏെത�ി�ം വാർ�ക�െട ഉ�ട��മായി ബ�െ��്
സം�ാന േപാലീസിൽ ഏെത�ി�ം പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) 2022 നവംബർ 10-ന് പര�ര�െട ഭാഗമായി സംേ��ണം െച� വാർ�ാ
റിേ�ാർ�ിൽ �ണിേഫാം ധരി� �ൾ വിദ�ാർ�ിനിെയ അവതാരകൻ ഇ�ർവ�
െച�േ�ാൾ സഹപാഠികൾ െസ��ലി അബ�സ് െച�ാ�െ��ം "േമാർ ദാൻ 10
േഗൾസ് ആർ �ാ�്ഡ് െെലക് ദിസ് "എ�ം �ൾ വിദ�ാർ�ിനി പറ�ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; േമൽ െവളിെ���ലിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാന
േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�കേയാ സ�േമധയാ േകസ് രജി�ർ െച�കേയാ
െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ായ�ർ�ിയാകാ� വിദ�ാർ�ിനി�െട െവളിെ���ൽ ആയതിനാൽ
സംഭവ�ിൽ േപാേ�ാ ഉൾ�െട�� വ��കൾ േചർ�് േപാലീസിന് േകസ്
രജി�ർ െച�് അേന�ഷണം നട�ാ��താേണാ; വ��മാ�ാേമാ; ഈ
കാര��ിൽ േരഖാ�ലം പരാതി ലഭി�ാൽ അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി�േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ���ത��െള �റി�് െതളിേവാ��ടിയ അറി� ലഭി�ാ�ം �ായ�ർ�ിയാകാ�
െപൺ ��ികൾെ�തിെര ൈലംഗികാതി�മം നട�െവ�് ഇരയായ െപൺ��ി
തെ� െവളിെ���ിയാ�ം ഇ�ാര�ം േപാലീസിൽ അറിയി�ാതിരി��ത്
േപാേ�ാ വ��് �കാരം ��കരമാേണാ; എ�ിൽ ഏത് വ��ാണ് ഈ
കാര��ിൽ ബാധകമാ�ക എ�ം അറിയി�ാേമാ?

അ�ബ�ർ സി�ിഖ് െകാലേ�സ്

3906 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ മേ�ശ�രം േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽ
��ാസംഘം ത�ിെ�ാ�േപായി മർദി�് െകാലെ���ിയ അ�ബ�ർ
സി�ിഖിെ� െകാലപാതക�മായി ബ�െ��് രജി�ർ െച� ൈ�ം നം. 493/22
േക�ിൽ എ�ാ �തികേള�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ; ഇനി ഏെതാെ� �തികെള
അറ�് െച�ാ��്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ �തികേള�ം അറ�് െച�് എ��ം േവഗം േകാടതിയിൽ ��പ�ം
സമർ�ി�ാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ഈ േമഖലയിൽ കർശന നടപടി
സ�ീകരി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െകാലപാതക േക�ക�െട അേന�ഷണ �േരാഗതി

3907 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽ നട� നിനി, േഷാജിഷാജി,
ആമിന അ�ൾഖാദർ എ�ീ ��് െകാലപാതക േക�ക�െട അേന�ഷണ
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േകസിേ��ം അേന�ഷണ ഏജൻസിെയ സംബ�ി� വിശദാംശം
നൽ�േമാ;
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(സി) അേന�ഷണം ��തൽ ഊർ�ിതമാ�ി ��വാളികെള േവഗ�ിൽ
കെ���തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ��ലെ� മദ�ം ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാൻ നടപടി

3908 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല രാജാ�ാട് മാ�ാെ�ാ�ി േറാഡിൽ �വർ�ി�വ��
ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ിൽ നി�ം ചിലർ മദ�ം വാ�ി സമീപ��
�ാപന�ളി�ം െപാ��ല�ം, മദ�പി�് െപാ�ജന�ൾ�് ശല�ം
ഉ�ാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് അവസാനി�ി��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഭ���ര� ൈലസൻ�ം പ�ായ�് ൈലസൻ�ം ഇ�ാെത േഹാ��കൾ എ�
േപരിൽ �വർ�ി�� �ാപന�ളിൽ ക�ാ�ൾെ�െട�� മയ�മ��്
ഉപേയാഗി��ത് തട��തി�് അടിയ�ര �ടർനടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

അ�വിശ�ാസ��െട മറവിൽ �വർ�ി�� �ഷണ േക��ൾ

3909 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�വിശ�ാസ�ിെ� മറവിൽ അശാ�ീയമായ ചികി�കൾ
ഉൾെ�െട നട�� എ� േക��ൾ �വർ�ി��െ��്
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െെസബർ ���ത��ൾ തടയാൻ ��് പ�തി.

3910 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെസബർ-ഓൺെെലൻ ���ത��ളിൽ നി�് ��ികെള സംര�ി��തിനായി
നട�ിലാ�� ��് പ�തി�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി െെകവരി� േന��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് പിടിെ��� വാഹന��െട വിവര�ൾ

3911 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ േക�ക�െട ഭാഗമായി േപാലീസ് പിടിെ���് േ�ഷൻ പരിസര�ം മ�
�ല�ളി�ം ആയി ��ി�ി�� വാഹന��െട എ�ം ജി� തിരി�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ത���െട ഭാഗമായി വാഹനം പിടിെ���ാൽ േപാലീസ് സ�ീകരിേ��
നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പിടിെ��� വാഹന�ൾ േ�ഷൻ പരിസര�ം മ� പല �ല�ളി�ം കിട�
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നശി���ം മാർഗതട�ം ��ി���ം പരിഗണി�് േകാടതി
നടപടികൾ�ായി ആവശ���ത് ഒഴിെക�� വാഹന�ൾ േലലം െച�
നൽ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉടമകൾ േരഖകൾ ഹാജരാ�ി ൈക��ാ� വാഹന�ൾ േപാലീസിന്
ഉപേയാഗി�ാൻ സംവിധാനം ഉ�ാകണെമ� നിയമസഭാ സമിതി�െട
ശിപാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

താമരേ�രി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ രജി�ർ െച� 0687/2022 ന�ർ എഫ്.ഐ.ആർ.

3912 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) താമരേ�രി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ രജി�ർ െച� 0687/2022 ന�ർ
എഫ്.ഐ.ആർ.-ൽ ഉൾെ�� �തിക�െട േപ�ം വിലാസ�ം ലഭ�മാ�േമാ;
ഇവ ർെ�തിേര�� പരാതി�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽ എരേ�ാണ അ�ൽ കരീം
വധേ�സിെല �തിക�മായി 0687/2022 ന�ർ േകസിെല �തികൾ�്
ബ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� േകസിൽ േകാടതി�െട കർശന ഉപാധികേളാെട ജാമ��ിലിറ�ിയ
�തികൾ മ�് �� �ത��ളിൽ ഏർെ��� പ�ം ജാമ�ം റ�് െച��തിന്
വ�വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ം േക�ീകരി�് �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷൻ

3913 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ം േക�ീകരി�് �ാഫിക് േപാലീസ്
േ�ഷൻ ആരംഭി��തിന് നിർേ�ശം സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

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

ക�ർ ജി�യിെല മ�ിൽ േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം

3914 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�യിെല മ�ിൽ േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി
അ�വദി�െ�� �ല�് ആയത് നിർ�ി��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എ�േമലി േപാലീസ് ഡി�ാ�്െമ�് ക�ാ�ിെ� സംര�ണഭി�ി നിർ�ാണം

3915 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിെല എ�േമലിയി�� േകരള ആംഡ് േപാലീസ് 5-ാം
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ബ�ാലിയെ� ഡി�ാ�്െമ�് ക�ാ�് െക�ിട�ിന് സംര�ണഭി�ി
നിർ�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

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

ഡി ജി പി � നൽകിയ പരാതി

3916 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിൽ അ�ൽ വയല െകാടിവിള വീ�ിൽ അ�ൽ സലാമിെന
അേ�ഹ�ിെ� മകൻ റജി ശാരീരികമായി ഉപ�വി��െവ�് കട�ൽ
േപാലീസ് േ�ഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ൽസലാം 28.01.2023-ൽ ഡി.ജി.പി.�് നൽകിയ പരാതിയിേ�ൽ എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) കട�ൽ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ നൽകിയ ��ത പരാതിയിേ�ൽ �തി�െട
േപരി�ാെത എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�ൽ സലാമിെ� േപരി��ായി�� �ലം മകൻ റജി വ�ാജ �മാണം ചമ�്
ത�ിെയ��െവ� പരാതിയിേ�ൽ കട�ൽ േപാലീസ് എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ; ��ത പരാതികൾ ഒ� ഉയർ� ഉേദ�ാഗ�െന
െകാ�് അേന�ഷി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി-ഡി�ിെല വിജിലൻസ് അേന�ഷണം.

3917 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി-ഡി�ിെ� സാ��ിക �തിസ�ി�് കാരണമായ വിവിധ വിഷയ�ളിേ�ൽ
വിജിലൻസ് അേന�ഷണം ആവശ�െ��െകാ�് സി-ഡി�ിെല െതാഴിലാളി
സംഘടനയായ സി-ഡി�് എംേ�ായീസ് ഓർഗൈനേസഷൻ (സി.ഇ.ഒ) ന�ർ:
സി.ഇ.ഒ/2020/31 (തീയതി 01.12.2020) സർ�ാരിന് നിേവദനം സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ിൽ ഏെതാെ� വിഷയ�ളിേ�ലാണ് വിജിലൻസ്
അേന�ഷണം ആവശ�െ��ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല വിജിലൻസ് പരിേശാധനകൾ

3918 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ കഴി� ര�് വർഷ�ിനിെട വിജിലൻസ് വിവിധ
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വ��കളിലായി എ� മി�ൽ പരിേശാധനക�ം �ാ�ം നട�ിയി��്;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� േപെര പിടി�ടിയി��്; എ� േപ�െട േപരിൽ
നടപടിെയ��ാൻ സാധി�ി��്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വിജിലൻസ് േക�കളിൽ ഉൾെ�� സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�െ�തിെര നടപടി.

3919 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ അഴിമതി�മായി ബ�െ�� വിജിലൻസ് േക�കളിൽ ഉൾെ��
സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം എ�യാണ്;

(ബി) ഇതിൽ എ�േപർെ�തിെരയാണ് ശി�ാനടപടികൾ സ�ീകരി�ി��ത്; ശി�
നടപടിക�ം സർ�ാർ വ��ക�ം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകസ് എ��േശഷം നാളി�വെര�ം നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ാ� േക�കൾ
എ�യാണ്; േകെസ�� വർഷ�ം ജി��ം വ��ം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േക�കളിൽ ഉൾെ��ി�� ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െര സർവീസിൽ നി�ം
പിരി� വി�ി�േ�ാ; പിരി�വി� ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം എ�യാണ്; ജി��ം
വ��ം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന സിവിൽ സർ�ീസിെല അഴിമതി ഇ�ാതാ��തിന് നടപടി

3920 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സിവിൽ സർവീസിെല അഴിമതി ഇ�ാതാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് വിജിലൻസ് വ��് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ വ�തി�േശഷം സിവിൽ സർവീസ് േമഖലയിൽ എ� ൈക�ലി
േക�കളാണ് വിജിലൻസ് പിടി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ; വ��് തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാടതിക�െട സമയ�മം

3921 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാടതിക�െട സമയ�മം, അവധിക�െട പരിഷ് കരണം എ�ിവ നട��തിന്
സം�ാന എക് സിക��ീവിന് എെ�ാെ� അധികാര�ളാണ് ഉ�െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാടതികളിൽ നിലവി�� നടപടി�മ��ം സമയ�മ�ം അവധിക�ം
എ��തൽ �ാബല��ി��താെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ം േകാടതി സ��യ നിർ�ാണം

3922 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ ആ�ാന�് േകാടതി സ��യം നിർ�ി��തി�� പ�തി�്
���ിയ ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ; ���ിയ ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ി ��ത നിർ�ാണം
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ായി െ�ഷ�ൽ േകാടതികൾ �ാപി��ത്
സംബ�ി�്

3923 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��
ജനവിഭാഗ�ൾെ�തിെര�� അതി�മ�ൾ സംബ�ി� േക�കൾ
പരിഗണി��തിനായി െ�ഷ�ൽ േകാടതികൾ �ാപി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ർ അ�േ�ാളിെല സിവിൽ േ�ഷൻ േകാം��ിെല ഒഴി�കിട�� �റികൾ
�േയാജനെ���ി ��ത േകാടതി �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

��ംബ േകാടതികളിെല പരിഹരി�െ�ടാ� േക�കൾ

3924 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ംബ േകാടതികളിൽ പരിഹരി�െ�ടാെത കിട��
േക�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വധശി��െട വിവര�ൾ

3925 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിറവി�് േശഷം േകരള�ിൽ എ� േപർ�് വധശി� നട�ാ�ി;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വർഷം, ഏെതാെ� ജയിലിൽ എ� വിവരം നൽ�േമാ;

(സി) അവസാനമായി േകരള�ിൽ വധശി� നട�ാ�ിയ വർഷം ഏെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിൽ അ�ിമ വിധി വ� േശഷം എ� ആ�കൾ വധശി� കാ�് ജയിലിൽ
കഴി���്; ഏെത�ാം േക�കളിലാണ് ശി�ി�െ��െത�ം ഏത്
വർഷ�ിലാണ് വധശി��� അ�ിമ വിധി വ�െത�ം അറിയി�േമാ?

െക�ിട�ൾ�് അ�ി�ര�ാ സർ�ിഫി��കൾ

3926 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) െക�ിട�ൾ�് അ�ി�ര�ാ സർ�ിഫി��കൾ നൽ�� കാര��ിൽ വൻ
ത�ി�് നട��താ�ളള ആഭ��ര വിജിലൻസിെ� കെ��ൽ സർ�ാർ
തല�ിൽ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��കൾ ഉൾെ�െട�ളള വിവിധ �ാപന�ൾ�് പരിേശാധന നട�ാെത
സർ�ിഫി��് നൽകിയത് വൻ അപകട സാധ�ത വ��െമ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ ���ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഈരാ�േപ� ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

3927 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഈരാ�േപ�യിെല നിലവി�� ഫയർ
േ�ഷൻ െക�ിട�ിൽ സൗകര��ൾ പരിമിതമായതിനാൽ ��ത െക�ിട�ിെ�
�കൾ നിലയിൽ ആവശ�മായ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട��തിന്
സർ�ാരിെ� അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി�� എ�ിേമ�് �കാര�� �ക�്
ഭരണാ�മതി ന��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ന��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തളി�റ�് ഫയർ േ�ഷന് െക�ിടം

3928 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തളി�റ�് ഫയർ േ�ഷന് െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി അ�വദി�െ��
�ല�് ആയത് നിർ�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ർ ഫയർ േ�ഷൻ

3929 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിെല അ�ർ ഫയർ േ�ഷെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് െക.സി. ഇ�ഡ്.എം.എ.
�െട അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��തായി അ�വദി� ഫയർ ആ�് െറസ്ക� േ�ഷ�കൾ

3930 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:



49 of 136

(എ) 2016-� േശഷം സം�ാന�് ��തായി എ� ഫയർ ആ�് െറസ്ക�
േ�ഷ�കൾ അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചീേമനി ഫയർ േ�ഷെ� �വർ�നം എ�ാരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഫയർ േ�ഷൻ ആരംഭി�ാ�� നടപടി

3931 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല െവ�രി��് താ��ിൽ ഫയ ർ േ�ഷൻ
ഇ�ാ�കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത താ��ിെല ഭീമനടിയിൽ
ഫയർ േ�ഷൻ ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസൻ�ൽ ജയിലിൽ ഉേദ�ാഗ��െട �മേ��കൾ

3932 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിലിൽ ഉേദ�ാഗ��െട �മേ��കൾ�് സഹായം
െച�� തട���ികൾ�് ഉേദ�ാഗ�ർ തെ� ലഹരി വ��ൾ എ�ി�്
നൽ��തായി സഹതട�കാർ �ഖ�മ�ി�് പരാതി നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത പരാതിയിൽ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര തി�വന��രം െസൻ�ൽ
ജയിലിെല ഉേദ�ാഗ��െട ക�ാർേ��കളിൽ നി�ം ജയിൽ അധി�തർ നട�ിയ
പരിേശാധനയിൽ എ� തവണ ക�ാ�ം മ�് ലഹരിവ���ം
പിടിെ���ി�െ��് അറിയി�ാേമാ; ഓേരാ തവണ�ം പിടിെ��� അള�ം
���ാരായ ഉേദ�ാഗ��െട വിവര�ം വ��മാ�േമാ; േമൽ�റ�
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) െസൻ�ൽ ജയിലി��ിൽ ലഹരി മാഫിയയായി �വർ�ി�� ഉേദ�ാഗ�ർ�്
രാ�ീയ സംര�ണം നൽ��െവ� ആേ�പ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഈ
കാര��ിൽ കർശന നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിലിെല �മേ��കെള �റി�് നിരവധി
ആേ�പ�ൾ ഉയർ�വ�� സാഹചര��ിൽ ആയത് സംബ�ി�്
പരിേശാധി��തി�ം തട�കാരിൽ നി�ം െതളിെവ��് നട��തി�മായി
അടിയ�രമായി ഒ� അേന�ഷണ സംഘെ� നിേയാഗി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േതവൻേകാ�ിൽ �തിയ ജയിൽ ആരംഭി�ാൻ നടപടി

3933 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല വിവിധ ജയിൽ �ാപന�ളിൽ പാർ�ി�ാ��
അേ�വാസിക�െട അംഗീ�ത േശഷി�ം നിലവിൽ പാർ�ി�് വ��
അേ�വാസിക�െട എ��ം ജയിൽ തിരി�് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) കാ�ാ�ട േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷൻ േക�ീകരി�് ജയിൽ വ��ിെ�
ൈകവശ�� െന�കാൽേ�രി �റ� ജയിലിെ� ഭാഗമാ�� േതവൻേകാ�ിൽ
�തിയ ജയിൽ �ാപനം ആരംഭി��തിന് ജയിൽ വ��് െ�ാേ�ാസൽ
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� ഫയൽ ന��ം ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജി�യിെല വിവിധ ജയിൽ �ാപന�ളിെല അേ�വാസിക�െട ബാ�ല�ം
കണ�ിെല��് െന�കാൽേ�രി �റ� ജയിലിെ� ഭാഗമാ��
േതവൻേകാടിൽ റിമാൻഡ് തട�കാെര പാർ�ി��തിന് �തിയ ജയിൽ
ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജയിൽ വ��ിെ� ദ�ിണ േമഖലയിെല ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് �തിയ
ജയിൽ �ാപന�ൾ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ നട�വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� ഫയൽ ന��ം അതിേ�ൽ ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിലിെല ���ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി

3934 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിലിൽ അേ�വാസികൾ�ായി വ��
ഭ��സാധന�ൾ ഉേദ�ാഗ�ർ മറി�് വിൽ��തായി ആേ�പ�യർ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത വിഷയ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;
���ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര സ�ീകരി�ി�� നടപടി�െട വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) തട�കാർ�് ഒ� ദിവസം നൽേക� ഭ�ണ സാധന�ൾ ഉൾെ�െട��
ആ��ല���െട ലി�് എ�ാം േ�ാ�കളി�ം നിലവിൽ �ദർശി�ി��േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ഇ�കാരം �ദർശി�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ജയിലി��ിൽ മരാമ�് പണികളിൽ �മേ�ട് നട�ി ഉേദ�ാഗ�ർ
പണം ത��തായി ആേ�പം ഉയർ�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
�ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിലിൽ
നട� മരാമ�് പണികെള�റി�് അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവ് നൽ�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ജയിലി��ിൽ അേ�വാസികെള പലതരം �മേ��കൾ�്
��നിൽ�വാൻ ഉേദ�ാഗ�ർ നിർബ�ി��താ�ം അതിന്
താ�ര�െ�ടാ�വെര�ം പരാതികൾ ഉ�യി�ാൻ �മി��വെര�ം �രമായി
പീഡി�ി��താ�ം ആേ�പം ഉയർ�ി��ത് ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഉേദ�ാഗ�ർ തട�കാർെ�തിെര ൈലംഗിക അതി�മം ഉൾെ�െട��
�രതകൾ കാ��തായി ആേ�പം ഉയർ�ി��ത് പരിഗണി�് ��ത
ജയിലിെ� �വർ�നം സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ി ���ാർെ�തിെര
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നടപടി സ�ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� ജയി�കളി�� ആ�പ�ിക�െട �ഗമമായ �വർ�ന�ിന് നടപടി

3935 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി�� ആ�പ�ിക�െട �ഗമമായ
�വർ�ന�ിേല�ായി എ� ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ; ഒ� ഫാർമിസി�് മാ�ം ഉ� ജയിൽ ആ�പ�ികൾ
സം�ാന�് എ�െയ�ം ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജയി�കളിെല ആ�പ�ിയിൽ സഹായിയായി എ�
തട�കാെര നിേയാഗി�ി��്; ജി� തിരി�ം ജയിൽ ഇനം തിരി���
കണ�കൾ നൽകാേമാ;

(സി) തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിലിൽ േമ�ിരി ആയ തട�കാരൻ
ആ�പ�ിയിൽ സഹായിയായി എ� വർഷമായി �ട��െവ�്
അറിയി�ാേമാ; ��ത വ��ി തട�കാർ�് മ��് നിർേദശി��േ�ാ;
ജയിൽ ആ�പ�ിയിൽ ��ത വ��ിയാേണാ ആ�പ�ി തീ�മാന�ൾ
എ���ത്; ആ�പ�ിയിെല േകാടതി േരഖകൾ ൈകകാര�ം െച��ത്
��ത വ��ിയാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിൽ ആ�പ�ിയിൽ ��ത വ��ിയാണ്
നയപരമായ തീ�മാന�ൾ എ���െത�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത
വ��ിെയ �റി�� പരാതിയിേ�ൽ ���് സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് ജയിൽ ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിേല�ായി 2022 -23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ എ� �പ
െചലവായി; ജി�കൾ, ജയി�കൾ എ�ിവ തിരി�� കണ�കൾ നൽകാേമാ;

(എഫ് ) ഡി.എം.ഒ. മാ�െട ജയിലിെല സ�ർശന റിേ�ാർ�ിൽ എെ�ാ� ന�നതകൾ
പറ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ; ആയത് പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ; ജയിൽ ആ�പ�ി �വർ�ന സമയം ��വൻ ജയിൽ
ഉേദ�ാഗ�ർ ഉ�ാകാ�െ��് ഉറ�വ��വാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിലിെല ആ�പ�ിയിെല േഡാ�ർ
രാേജഷിെനതിെര�� വ��് തല അേന�ഷണ�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�േമാ; പരിചയ സ��നായ മെ�ാ� േഡാ�െറ നിയമി�ണെമ�
തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിൽ ���ിെ� ക�് �കാരം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

ജയി�ക�െട ആ�നീകവൽ�രണം

3936 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:



52 of 136

(എ) സം�ാന�് ജയി�കൾ ആ�നീകവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് ജയി�കളിൽ ഏർെ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016-െല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം നാളി�വെര ചീേമനി �റ�
ജയിലിൽ എെ�ാെ� വികസന പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിലിൽ ഔേദ�ാഗിക വസതികൾ െപാളി�് മാ�ിയ സംഭവം

3937 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിലിൽ നി�ം കഴി� ര� വർഷ�ിനകം എ�
ഔേദ�ാഗിക വസതികൾ െപാളി�് മാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ; ��ത
ഔേദ�ാഗിക വസതികൾ െപാളി�് മാ�േ�ാൾ കി�� തടി ഉ��ടികൾ�ം മ�
സാധന�ൾ�മായി െപാ�മരാമ�് വ��് എ� �കയാണ് വില
നി�യി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം െചല�കൾ കഴി�� �കയാണ് ഇ�കാരം െപാ�മരാമ�് വ��്
അറിയി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ��ത െചല�കൾ ഉൾെ���ാെത
��ത സാധന��െട വില എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത െക�ിട�ൾ
െപാ�മരാമ�് വ��ാേണാ ജയിൽ വ��ാേണാ േലലം െച�
വിൽേ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ; ��ത െക�ിട�ൾ െപാളി�മാ�ാൻ
െപാ�മരാമ�് വ��് ജയിൽ വ��ിന് അ�ിമ അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത െക�ിട�ൾ െപാളി�് മാ�ാൻ ജയിൽ വ��് ഡി.ജി.പി.േയാ സർ�ാേരാ
അ�മതി നൽകിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; ��ത െക�ിട�ൾ െപാളി�്
മാ�ിയ വിവരം ജയിൽ വ��് ഡി.ജി.പി.�െട ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ
കാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�മതി ഇ�ാെത സർ�ാർ െക�ിട�ൾ െപാളി�് മാ�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ
ആെര�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ഈ കാലയളവിെല െസൻ�ൽ ജയിൽ
���മാർ ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസർമാർ എ�ിവ�െട േപര് വിവര�ൾ
വ��മാ�േമാ; സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെത െക�ിട�ൾ െപാളി�് മാ�ി�ം
സാധന�ൾ കട�ിെ�ാ�േപാ�ം അഴിമതി നട�ിയതായ ആേ�പം
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ ���ാർെ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടി വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര ജയിൽ െക�ിട നിർ�ാണ �േരാഗതി

3938 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര െ�ഷ�ൽ സബ് ജയിലിൽ അ�് േകാടി �പ വിനിേയാഗി��
െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണം േവഗ�ിൽ ആരംഭി�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?
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എം.എൽ.എ. േഹാ�ലിൽ േ�ഷനറി വിതരണം െച�ാൻ നടപടി.

3939 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിയമസഭാ സാമാജികർ�് �തിവർഷം ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ൾ�ായി
അ�വദി�� ഓഫീസ് േ�ഷനറി എം.എൽ.എ. േഹാ�ലിൽ വിതരണം
െച��തിനായി വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാസ�ിൽ ഒ� നി�ിത ദിവസെമ�ി�ം എം.എൽ.എ. േഹാ�ലിൽ േ�ഷനറി
വിതരണം നട�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

3940 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ��ാലം 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 ��ത മ�ല�ിൽ നി�ം
െതരെ��� �തിയ ആ�പ�ികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ഇതിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി േരാഗികൾ�് എ�േ�ാളം ഉപകാര�ദമാണ് എ��ത്
സംബ�ി�്  പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പതിെന�് വയ�ിൽ താെഴ�� ��ികൾ�് ചികി�ാ സഹായ പ�തി

3941 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബി.പി.എൽ., എ.പി.എൽ. വ�ത�ാസമി�ാെത പതിെന�് വയ�ിൽ
താെഴ�� ��ികൾ�് സൗജന� ചികി� നൽ�� ചികി�ാ സഹായ പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ�
േപർ�് ചികി� സഹായം അ�വദി�ി�െ�� വിശദാംശം ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് ഏെതാെ� അ�ഖ�ൾ�് ഏെതാെ�
ആ�പ�ികളിലാണ് സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ��ത്; പ�തി
നട�ാ��തിന് ഏത് ഏജൻസിെയയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

3942 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആേരാഗ� േക��ളിലാണ് ഇ-െഹൽ�്



54 of 136

സംവിധാനം നിലവിൽ വ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ� േക��ളിൽ ഇ-െഹൽ�് പ�തി �കാരം എെ��ാം
േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ിെല മ�് ആേരാഗ� േക��ളിൽ �ടി ഇ-െഹൽ�് പ�തി
നട�ിലാ�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാലിേയ�ീവ് നയ�ിെ� ഭാഗമാ�ളള �വർ�ന�ൾ

3943 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2019-ൽ �പീകരി� പാലിേയ�ീവ് നയ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�്
എെ��ാം �വർ�ന�ൾ നട�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാലിേയ�ീവ് െസ��കൾ�് ��തൽ സഹായ�ൾ നൽ�� പ�തികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ -െഹൽ�് സംവിധാനം

3944 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഇ -െഹൽ�് സംവിധാനം ഏർെ���ിയത് വഴി
േരാഗികൾ�് ലഭ�മാ�� േസവന�ളിൽ എെ��ാം തര�ി�� മികവ്
െെകവരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ ഉൾെ�െട��
ആ�പ�ികളിൽ ഓൺെെലൻ ഒ.പി. ഏർെ���ിയത് േരാഗികൾ�് സമയം
ലാഭി�ാ�ം ആ�പ�ികളിെല തിര�് �റ�ാ�ം വഴിെയാ��ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േരാഗികൾ�് ലേബാറ�റി പരിേശാധനാ ഫലം െമാെെബൽ േഫാണി�െട
ലഭ�മാ�ാ�� സൗകര�ം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ -െഹൽ�് സംവിധാനം ഫീൽ�തല �വർ�ന�ൾ�് കാര��മത
പക�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ിന് സാേ�തിക സഹായം

3945 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി നട�ി�കാരായ കാസ്പ് (കാ�ണ� ആേരാഗ�
�ര�ാ പ�തി) ന് സാേ�തിക സഹായ�ിനായി ഏെതാെ�
�ാപന��മായി കരാറിൽ (എം.ഒ.�.) ഏർെ��ി��്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;



55 of 136

(ബി) കാസ്പ്/�ധാൻമ�ി ജൻ ആേരാഗ� േയാജന (പി.എം.െജ.എ.ൈവ) ആേരാഗ�
ഇൻ�റൻസ് പ�തിയിൽ േലാക ബാ�് നട�ാ�� ഡയേ�ാസിസ് റിേല�ഡ്
��്(ഡി.ആർ.ജി.) േ�ാജ�ിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ; ഏെതാെ�
ആ�പ�ികളിൽ ആണ് ഡി.ആർ.ജി. േ�ാജ�് നട�ാ��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബിൽ ആൻഡ് െമലിൻഡാ േഗ�്സ് ഫൗേ�ഷെ� സാ��ിക സഹായം
ലഭി�� വിവിധ �ാപന�ൾ േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി�െട �െട
�വർ�ി��െ��ിൽ അതിെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ൾ�് കാസ്പ് പ�തി�മായി ബ�െ�� എെ��ാം
വിവര�ളാണ്  ൈകമാറിയി��ത് എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ �ാപന��െട കൺസൾ��കൾ�് േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി
ഓഫീസിൽ �വർ�ി�ാൻ ആേരാഗ� വ��് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െമ  ഡിെസപ് ലഭ�മ�ാ� ആ�പ�ികളിെല ബി�കൾ

3946 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം െമഡിെസപ് സംവിധാനം
ലഭ�മ� എ� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമ  ഡിെസപ് സൗകര�ം ലഭ�മ�ാ� ആ�പ�ികളിൽ ചികി�ി��വർ�്
ബി�കൾ റീ-ഇംേബ�് െച��തി�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത സംവിധാനം ഏത് തരം ആ�പ�ികളിൽ ചികി�ി��വർ�ാണ്
ലഭ�മാ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ചികി� സഹായ�ി�� അേപ�

3947 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാലാ മ�ല�ിെല െകാ�വനാൽ പ�ായ�ിൽ വയലിൽ ഹൗസ് 10/256-ൽ
താമസ�ാരിയായ �ീമതി �ിത ആ�ണി�െട ��ിക�െട അ�ർ�േരാഗ�ിെ�
ചികി� സഹായ�ിനായി സമർ�ി� അേപ��െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ� തീർ�ാ�ിയിെ��ിൽ ��ിക�െട അ�ർ� േരാഗാവ�
പരിഗണി�് ചികി� സഹായം എ��ം േവഗം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസികൾ�ം സി�ിൾ െസൽ അനീമിയ േരാഗികൾ�മായി നട�ാ�ിയ
പ�തികൾ

3948 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ആദിവാസികൾ�ായി 2016 �തൽ നാളി�വെര ആേരാഗ�
വ��് എെ��ാം പ�തികൾ നട�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല സി�ിൾ െസൽ അനീമിയ േരാഗികൾ�ാ�ളള െപൻഷൻ
ഇന�ിൽ 2016 �തൽ നാളി�വെര എ� �പ നൽകിയി��്; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

3949 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തസ�ീവനി പ�തി ആരംഭി�ത് എ�ാണ്; ��ത
പ�തിയി�െട നാളി�വെര എ� അവയവ മാ� ശ��ിയകൾ നട�ിയി��്;
സർ�ാർ െപാ�േമഖലാ ആ�പ�ികളി�ം സ�കാര� ആ�പ�ികളി�മായി
എ� വീതം അവയവ മാ� ശ��ിയകൾ നട�ിയി��്; ഏ��ം ��തൽ
അവയവ മാ� ശ��ിയ നട�ിയ ആ�പ�ി ഏതാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവയവ മാ��ിനായി രജി�ർ െച�ി�� േരാഗികളിൽ ദാരി�� േരഖ�്
താെഴ�� എ� േരാഗികൾ ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ദാരി�� േരഖ�് താെഴ�� എ� േരാഗികൾ�് സം�ാന�് നാളി�വെര
അവയവ മാ� ശ��ിയ നട�ിയി��്; ��ത േരാഗിക�െട ശ��ിയകളിൽ
എ�െയ�ം സർ�ാർ ആ�പ�ികളി�ം എ�െയ�ം സ�കാര�
ആ�പ�ികളി�ം നട� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാധാരണ�ാർ�് ��തൽ ഉപകാര�ദമാ��തിന് സം�ാനെ� സർ�ാർ
െപാ�േമഖലാ ആ�പ�ികളിൽ അവയവ മാ� ശ��ിയ സൗകര�ം
ഏർെ����തിന് േവ�ി േക� സർ�ാരിെ� �ാ�് േനടിെയ���തിന്
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ-െഹൽ�് സംവിധാനം

3950 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-െഹൽ�് സംവിധാന�ി�െട എെ��ാം േസവന�ളാണ്
ലഭ�മാ�ിയി��െത�ം ��തായി എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഏർെ���ാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�േമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ� േകഡർ

3951 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ജനാേരാഗ� േകഡർ നട�ാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��െവ�ം ആയത് എ�് �തൽ നട�ാ�ാനാണ് ആേരാഗ� വ��്
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ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം നിലവിൽ വ�േ�ാൾ ഏെതാെ� ത�ികകളാണ്
സം�ാന, ജി� തല�ിൽ �തിയതായി ��ി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

െപരിേ�ാണിയൽ ഡയാലിസിസ് പ�തി

3952 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന ആേരാഗ� വ��് നട�ിലാ�ി വ�� െപരിേ�ാണിയൽ
ഡയാലിസിസ് പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ർ ജി�യിൽ നിലവിൽ എ�
േരാഗികൾ�ാണ് േസവനം ലഭ�മാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് ��ത പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

വിവ േകരളം പ�തി

3953 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിളർ�യിൽ നി�് വളർ�യിേല�് (വിവ) േകരളം പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

ആർ.എസ്.ബി.ൈവ. ഇൻ�റൻസ് �ീം �കാര�� ചികി�

3954 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിർ� പൗര�ാർ�് ആർ.എസ്.ബി.ൈവ. ഇൻ�റൻസ് �ീമി�െട ചികി�
നൽകിയി��ത് സ�ാഗതാർഹമാെണ�ി�ം 24.1.2023 െല േക� ഉ�രവ്
�കാരം നിർബ�ിത ബേയാെമ�ിക് േരഖ��വർ�് മാ�േമ ചികി�
നൽകാനാ� എ� രീതി നി�ർഷി�ത് പാവ�ൾ�് തിരി�ടിയായി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത രീതി �ന:പരിേശാധി�ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ�ടാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ൻപ് എ�� ബേയാെമ�ിക് തിരി�റിയൽ േരഖ �ായാധിക�ം െകാ�്
��തായി എ����മായി സാമ���ത� എ� കാരണം പറ�് ചികി�
നിേഷധി��ത് �നഃപരിേശാധി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി�ം ഫീ�ം

3955 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അവയവദാന പ�തിയായ �തസ�ീവനി സം�ാന�് എ�ാണ്
ആരംഭി�െത�ം അവയവമാ�ം നട�ാൻ ആ�ഹി��വർ ഈ പ�തിയിൽ
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രജി�ർ െചേ���േ�ാ എ��� വിവരം ന�ാേമാ;

(ബി) �തസ�ീവനി പ�തിയിൽ രജി�ർ െച�� േരാഗികളിൽ നി�ം
രജിേ�ഷൻ ഫീസ് ഈടാ��െ��ിൽ എ.പി.എൽ., ബി.പി.എൽ.
വിഭാഗ�ാരിൽ നി�് ഉൾെ�െട ഈടാ�ിവ�� ഫീസ് നിര�കൾ
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അവയവ�ൾ�ായി രജി�ർ െച�ി�� േരാഗി അവയവം സ�ീകരി��തിന്
�ൻപ് തെ� മരണെ��കയാെണ�ിൽ രജിേ�ഷൻ ഫീസായി
ഈടാ�ിയി�� �ക േരാഗി�െട ബ��ൾ�് തിരിെക നൽകാ�േ�ാ;

(ഡി) �തസ�ീവനി പ�തി ആരംഭി�ത് �തൽ നാളി�വെര രജി�ർ െച�ി��
ആെക േരാഗിക�െട എ��ം അവർ അേപ�ി� വർഷ�ം അവയവ�ം
തിരി�� കണ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇേത കാലയളവിൽ രജിേ�ഷൻ ഫീ ഇന�ി�ം മ�് ഫീസിന�ളി�ം ആയി
�തസ�ീവനി �േഖന പിരിെ��� ആെക �ക എ�െയ�ം ഓേരാ വർഷ�ം
പിരി� ഫീ�ം ഓേരാ അവയവ�ി�ം പിരി� ഫീ�ം തിരി�� കണ�ക�ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ് ) അവയവ സ�ീകർ�ാ�ളിൽ നി�ം ഈടാ�� ഫീസ് �ക എെ�ാെ�
ആവശ��ൾ�ായാണ് വിനിേയാഗി��െത�ം ��ത �ക ഏെതാെ�
തര�ിൽ ൈകകാര�ം െച�െ��� എ��ം സംബ�ി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) അവയവ സ�ീകർ�ാ�ളിൽ നി�ം ഫീസ് ഈടാ��ത് എ�് േക�
ആേരാഗ� മ�ാലയം നിർേ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ േക� നിർേ�ശ�കാരം
അവയവ സ�ീകർ�ാ�ളിൽ നി�് രജിേ�ഷൻ ഫീസ് ഈടാ��ത്
നിർ�ിവ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാൻസർ േരാഗ നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

3956 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിവർഷം പതിനായിര�ണ�ിന് കാൻസർ േരാഗികളാണ്
��തായി രജി�ർ െച��ത് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വർ�ി�വ�� ഈ േരാഗെ� തട��തിനായി കാൻസർ �ാ�ജി ആ�ൻ
�ാൻ നട�ിലാ�ി വ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് കാൻസർ േരാഗ നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ
ഏേകാപി�ി��തിന് കാൻസർ െകയർ േബാർഡ് �പീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� റീജിയണൽ കാൻസർ െസ��കെള�ം െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല
കാൻസർ ചികി� വിഭാഗ�െള�ം ശാ�ീകരി��തിന് എെ��ാം
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നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

3957 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ��ാം ഘ�ം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി മണ�ർ
മ�ല�ിെല ��ൽ, അരി�ർ, പാവറ�ി, ക�ാ�േ�രി എ�ിവിട�ളിെല
ആേരാഗ� േക��ൾ�് ഓേരാ�ി�ം എ� �ക വീതം അ�വദി�ി�െ��ം
��ത ആേരാഗ� േക��ളിൽ എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ാ��െത�ം
വിശദമാ�േമാ; ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി, ഓേരാ ആേരാഗ�
േക��ിെല�ം ���ിക�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസി എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ� േക��ളിൽ ഏെത�ാം �ാപന�ൾ�ാണ് എം.എൽ.എ.
ഫ�് അ�വദി�െത�ം എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി�െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആേരാഗ� േക��ളിെല ���ികൾ എ�േ��്
�ർ�ീകരി�ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

ത�ർ മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

3958 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ത�ർ മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിക�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

3959 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിൽ ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി
വ�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
ആ�പ�ികെളയാണ് നവീകരി�ി��െത�ം അതിനായി എ� �കയാണ്
െചലവഴി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

3960 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആർ�ം പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ിയി��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

വൺ െഹൽ�് പ�തി
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3961 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വൺ െഹൽ�് പ�തി സം�ാന�് നട�ാ�ാ�� മാർഗേരഖ�െട
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�േവ�ി എ� �കയാണ് ആേരാഗ� വ��്
മാ�ിവ�ിരി��െത�ം പ�തി�േവ�ി വിേദശ ഏജൻസിക�െട ഫ�ിംഗ്
ഉേ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം മാ�ി േ��്
െഹൽ�് സി�ംസ് റിേസാ�് െസ�റിെന ഏൽ�ി�ാൻ േക� ആേരാഗ�
മ�ാലയം സം�ാന�ിന് നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ;

(ഡി) വൺ െഹൽ�് പ�തി�േവ�ി ആേരാഗ� വ��ിൽ �തിയ െസൽ
�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ആർ�ം മിഷൻ ര�ാം ഘ� �വർ�ന�ൾ

3962 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖല േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�്
ഉയർ��തിനായി നട�ാ�ി വ�� ആർ�ം മിഷൻ പ�തി�െട ര�ാം ഘ�
�വർ�ന�ൾ േവഗ�ിലാ��തി�ം �ടർ �വർ�ന�ൾ
വിലയി���തി�ം സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) വികസന, േ�മ പ�തികൾ ത�രിതെ����തിന് �പീകരി�ി�ളള ��ാം �റ്
ദിന കർ� പരിപാടിയി�ൾെ���ി ആേരാഗ� േമഖലയിെല പ�തികൾ�്
ആർ�ം മിഷൻ-2 �കാരം �ൻഗണന നി�യി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� രംഗം േരാഗീ സൗഹാർ�മാ��ത് ല��മി�് നട�ാ�ിയി�ളള ആർ�ം
മിഷൻ ഒ�ാം ഘ� പ�തി �കാരം നട�ാ�ിയ പരി�ാര�ൾ
ഉേ�ശ�ല���ൾ െെകവരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖല�െട ഉ�മനം

3963 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ��തൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ
ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ ഇ�വെര ആരംഭി�ി�ി�ാ� താ��്



61 of 136

ആ�പ�ികളിൽ അവ അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ നി�ം ഉയർ� നിലവാര�ളള േസവന�ൾ
ലഭ�മാ��തി�ം േരാഗീസൗ�ദ അ�രീ�ം ��ി��തി��ളള
പരിപാടിക�െട വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� േമഖല�െട ഉ�മന�ിനാ�� ആർ�ം പ�തി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ; �ാഥമിക തല�ിൽ േരാഗനിർ�യം സാധ�മാ��
��ംബാേരാഗ� േക���ം േരാഗനിർ�യ�ിന് േവ�ിവ�� ലേബാറ�റി
സൗകര���ം ഏർെ����തിന് എ� മാ�ം സാധ�മായി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ ര�േനരം ഒ.പി.

3964 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�ാ ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�ം ര�േനരം ഒ.പി. �ം മ��ം ലാ�ം
ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; സം�ാന�് എ�
��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ ഇത് നട�ാ�ിെയ�ം ഇനി എ� േക��ളിൽ
നട�ിലാ�ാൻ ബാ�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സം�ാന�് ��വൻ നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം അധിക
സൗകര��ൾ ഓേരാ ��ംബാേരാഗ� േക��ി�ം ഏർെ��േ��ി വ�ം;
ഇതിനായി 2023-24 ബജ�ിൽ എ� �ക നീ�ി വ�ി��്; വ��മാ�േമാ?

��േ�രി ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

3965 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല ��േ�രി ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി��തിന് ഏെത�ാം പ�തി �കാരം എ�
�പ വീതം അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഐേസാേലഷൻ വാർഡിെ� നിർ�ാണ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�ം ���ികൾ എ�് �ർ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസി ഏതാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

മാ�ാ�പറ�് ആ�പ�ി േകാ�ൗ�ിൽ കാ�ണ� െമഡി�ൽ ഡിേ�ാ

3966 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാ�ാ�പറ�് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി േകാ�ൗ�ിൽ കാ�ണ�
െമഡി�ൽ ഡിേ�ാ ആരംഭി��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െമഡി�ൽ ഡിേ�ാ�െട ഭാഗമായി ചി�റ വിൽ�ന േക�ം
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ആരംഭി��ത് പരിഗണി�ാേമാ?

�റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയം

3967 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ �റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയ�ിെ�
ഉടമ�തയിൽ എ� ഏ�ർ �ലം ഉെ��ം അവ എെ��ാം
ആവശ��ൾ�ാണ് ഉപേയാഗി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ലം ഏെത�ാം ആവശ��ൾ�് ഉപേയാഗി��തിനാണ്
ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

പഴയ�ാടി താ��് ആ�പ�ിയിൽ നട�വ�� നി ർ�ാണ ���ികൾ

3968 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടി താ��്
ആ�പ�ിയിൽ നിലവിൽ നട�വ�� നിർ�ാണ ���ികൾ ഏെത�ാമാണ്;
അവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മംഗൽപാടി താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിയിെല സൗകര��ൾ

3969 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല മംഗൽപാടി താ��് ആ�ാന
ആ�പ�ി അപ്േ�ഡ് െച�ത് ഏത് വർഷമാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഇത്
സംബ�ി� സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിയായി ഉയർ�ിയതിന് േശഷം ��ത
ആ�പ�ിയിൽ അധികമായി ഉ�ായ സൗകര���ം േസവന��ം
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ നിലവി�� ത�ികക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;
ഒഴി�് കിട�� ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ആ�പ�ിയിെല താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ; ഇവർ�് ശ�ളം നൽ��ത് എ�ിെനയാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ആ�പ�ിയിെല െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� എ�ാ
േസവന��െട�ം ചികി� സൗകര���െട�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ് ) ആ�പ�ിയിൽ െപാ�ജന�ൾ�ായി ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി�� ചികി�
സൗകര���െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) േരാഗനിർ�യ�ിനായി ��ത ആ�പ�ിയിൽ എെ�ാെ�
സംവിധാന�ൾ ആണ് ഉ�െത�ം താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിെയ�
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നിലയിൽ ഇതിനായി എെ�ാെ� അധിക സൗകര��ളാണ്
ഏർെ��േ��ത് എ�ം വിശദമാ�േമാ; മതിയായ ചികി�
സൗകര�മി�ാ� �േദശ�് �ിതി െച�� ഈ ആ�പ�ിയിൽ ��തൽ
ചികി� സൗകര��ൾ ഏർെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

����ി, സൗ�് പാ�് സബ്െസ��കൾ െപാളി�മാ�ാൻ നടപടി

3970 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല പാ�് ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് കീഴി�� ����ി,
സൗ�് പാ�് സബ്െസ��കൾ െപാളി�മാ��തി�� അ�മതി ആവശ�െ��്
ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ�് അൺഫി�്
സർ�ിഫി��് ഉൾെ�െട സമർ�ി�ി�ം അ�മതി നൽകിയി�ി�ാ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത സബ് െസ��കൾ െപാളി�മാ��തി�� അ�മതി
ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാ�ാ�പറ� ഇ. െക. നായനാർ �ാരക ആ�പ�ി

3971 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാ�ാ�പറ� ഇ. െക. നായനാർ �ാരക �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം
ആ�പ�ിയിൽ അ�വദി�െ�� ത�ികക�െട�ം നിലവി��
ജീവന�ാ�െട�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ മിനി�ീരിയൽ വിഭാഗ�ിൽ �നിയർ ���്/
സീനിയർ ���് ത�ിക ഇ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ േറഡിേയാളജി�ിെ� േസവനം ലഭ�മാ��ത്
പരിഗണി�േമാ?

�ന�ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ കൺസൾ�ൻറ് നിയമനം

3972 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ന�ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ 2022 നവംബറിൽ അ�വദി�െ��
കാർഡിേയാളജി�്, െനേ�ാളജി�് ത�ികകളിേല�് കൺസൾ�ൻറ് നിയമനം
നട��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിെല കൺസൾ�ൻറ് നിയമനം എ�േ��്
�ർ�ിയാ�ാനാ�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി
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3973 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം
���ികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) ആർ�ം പ�തിയി�ൾെ���ി ഏെത�ാം �തിയ ത�ികകളാണ് മ�ല�ിെല
െഹൽ�് െസ��കളിൽ ��ി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

വി�ര താ��് ആ�പ�ി�െട �വർ�നം

3974 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വി�ര താ��് ആ�പ�ിയിെല െെഗനേ�ാളജി ഒ.പി. ഉൾെ�െട��
വിഭാഗ�ൾ കാര��മമായി�് �വർ�ി��ി� എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ആെണ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�പ�ിക�െട നിലവാരം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

3975 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാ��ാറ ഇ�േ��ഡ് െഹൽ�് െസ�റിെ� �വർ�ന�െള�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശവാസികൾ�് െമ�െ�� ചികി� ലഭ�മാ��തിന് േവളി
പി.എ�്.സി. �െട �വർ�നം വി�ലീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�ൽ േകാേളജ് മാ�ർ �ാൻ സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലയനാർേകാ� ഡയബ�ിക് െസ�റിെ� �വർ�ന �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) തി�വന��രം �ീ. അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ി�െട നിലവാരം
വർ�ി�ി��തിന് കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ് ) �ലയനാർേകാ� െന�് േരാഗ ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് കഴി�
സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) തി�വന��രം റീജിയണൽ ക�ാൻസർ െസ�റിെ� വികസന�ിന് കഴി�
സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?
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ബാ�േ�രി താ��് ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം

3976 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി താ��് ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന്
കിഫ്ബിയിൽ നി�് എ� േകാടി �പ�െട ധനാ�മതിയാണ് ലഭി�ി��ത്;
എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് �തിയ െക�ിട�ിൽ ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം നിർ�ി��തിെ� ഭാഗമായി കാല�ഴ�ം വ� െക�ിട�ൾ
െപാളി�് മാ�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് �ലം േരാഗികൾ�്
ഉ�ാേയ�ാ�� ��ി��കൾ ല�കരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ; എ�
തവണയാണ് ��ത ���ി െട�ർ െച�ി��ത്; ആയത് സംബ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വട�ാേ�രിയിെല ആ�പ�ിക�െട/ഡിെ�ൻസറിക�െട വികസനം

3977 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം വട�ാേ�രി നിേയാജക
മ�ല�ിൽ അേലാ�തി, േഹാമിേയാ�തി, ആ�ർേ�ദം എ�ീ വിഭാഗ�ളിെല
സർ�ാർ ആ�പ�ിക�െട/ഡിെ�ൻസറിക�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി എെ��ി�ം പ�തികൾ നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

��ം സി.എ�്.സി. നവീകരണ�ിന് നബാർഡ് ധനസഹായം

3978 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ം സി.എ�്.സി. നവീകരണ മാ�ർ�ാൻ നട�ിലാ��തിന് നബാർഡ് ഫ�്
അ�വദി��ത് സംബ�ി� നിർേ�ശം ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സി.എ�്.സി. നവീകരണ�ിന് നബാർഡ് ധനസഹായം
ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് െമഷീൻ

3979 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി ഗവൺെമ�് താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് െമഷീ�ക�െട
�റവ് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) സം�ാനെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഉപേയാഗി�ാെത കിട��
ഡയാലിസിസ് െമഷീ�ക�െട �ത�മായ വിവരം ലഭ�മാേണാ; ജി�ക�ം
ആ�പ�ിക�ം തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� ഡയാലിസിസ് െമഷീ�കൾ,
േരാഗിക�െട ആധിക�ം പരിഗണി�് തി�ര�ാടി ഗവൺെമ�് താ��്
ആ�പ�ിയിേല�് മാ�ി �ാപി��തി�� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�കൾ

3980 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ േഹാസ് പി�ൽ
അ�ൻഡ�് േ�ഡ്-II ത�ികയി�ം പാർ�് ൈടം സ�ീ�ർ ത�ികയി�ം എ�
ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ

3981 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിൽ ഏെത�ാം സർ�ാർ ആ�പ�ികളിലാണ് ഇേ�ാൾ
ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ �വർ�ി�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കിഡ്നി സംബ�മായ അ�ഖ�ൾ വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ
��ംബാേരാഗ� േക��േളാട�ബ�ി�് നിേയാജക മ�ല ആ�ി വികസന
ഫ�് വിനിേയാഗി�് ഡയാലിസിസ് േക��ൾ സ�ീകരി�ാൽ അവ�െട
�വർ�നം ആേരാഗ� വ��് �േഖനേയാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട
സഹകരണേ�ാെടേയാ ഏെ���വാൻ സർ�ാരിന് കഴി�േമാ; ഇ�ാര��ിൽ
അ��ലമായ �ടർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒളവ� സി.എ�്.സി. യിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

3982 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒളവ� സി.എ�്.സി. യിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി��തിന്
ത�ാറാ�ിയ പ�തി�് എ� �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭ�മായി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ി��തിന് കെ��ിയ �ല�് നിലവി��
െക�ിടം െപാളി�നീ��തിൽ എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) 40 വർഷം പഴ��െ��് പ�ായ�് െസ��റി സാ��െ���ക�ം
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കാല�ഴ�ം കാരണം തകർ� ഭീഷണി േനരി�ക�ം െച�� ��ത െക�ിടം
െപാളി�നീ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ാട് സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

3983 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല േകാ�ാട് സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ിൽ
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ി�� ���ി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സൗ�് െകാ�വ�ി ആേരാഗ� ഉപേക�ം െക�ിടം

3984 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�വ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല സൗ�് െകാ�വ�ി ആേരാഗ� ഉപേക�ം
െക�ിടം െപാളി�മാ��തിന് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ�് നൽകിയ
അേപ�യിൽ എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്  വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസ�െട 20.09.2022-െല സി1/15589/2022
ന�ർ ഫയലിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
നട�ിലാ�� പ�തികൾ

3985 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി
നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� വികസന പ�തികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കിഫ്ബി പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം ���ികൾ ആരംഭി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ; മ�് ���ികൾ എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� �ക�െട പ�തിയാണ് േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ
നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തി എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പാറശാല മ�ല�ിെല ഫാമിലി െവൽെനസ് െസ��കൾ

3986 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) പാറശാല മ�ല�ിൽ ഫാമിലി െവൽെനസ് െസ�റാ�ി ഉയർ�ിയി��
ആേരാഗ� ഉപേക��ൾ ഏെതാെ�യാണ്; പ�ായ�് തിരി�� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െവൽെനസ് െസ��കൾ �ർ�മാ�ം �വർ�ന സ�മാേണാെയ�ം
ആവശ�മായ ജിവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ; ഇത്
സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െവൽെനസ് െസ�ർ �േഖന എെ��ാം സൗകര��ളാണ് െപാ�ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ��െത� വിവരം അറിയി�ാേമാ?

സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്

3987 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയിൽ �തിയ സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�്
�ാ�് (Sewage Treatment Plant) �ാപി��തിന് എ� �കയാണ്
അ�വദി�ി��ത്; ഏത് ഫ�ിൽ നി�ാണ് ��ത �ക അ�വദി�ത്; �ാ�്
�ാപി��തിന് ഇ�വെര എെ�ാെ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�് �ാപി��തിന്
അധികമായി േവ�ിവ�� �ക എ�െന ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്;
ഇതിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�
ഫയൽ ഇേ�ാൾ ആ�െട പ�ലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�് �ാപി��തിന് അ�വദി� �ക മാർ�് 31-നകം
െചലവഴി�ാൻ കഴി  �ിെ��ിൽ ന�മാ�െമ�ിരിെ� അധിക �ക ലഭ�മാ�ി
�ാ�് �ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ �തിയ പി.എ�്.സി.

3988 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ വടാ�പാറ �േദശ�് ��തായി പി.എ�്.സി.
ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� �ടർനടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�് വാർ�കൾ ഉൾെ�ാ���ം പതിനായിര�ിൽ അധികം
ജനസംഖ����ം ര�് ആദിവാസി ഊ�ക��� ��ത �േദശം വനേമഖല
ആെണ�ത് �ടി കണ�ിെല��് വടാ�പാറയിൽ ൈ�മറി െഹൽ�് െസ�ർ
ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നില�ർ മ�ല�ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം

3989 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ മ�ല�ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് സ�ീകരി��തിന്
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ� �കയാണ് ഇതിനായി െചലവഴി�കെയ�ം
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഏത് ആേരാഗ� �ാപന�ിലാണ് േകാവിഡ്
മഹാമാരിെയ �ടർ�് �ഖ�ാപി� ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്
സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഐെസാേലഷൻ വാർഡിെ� നിർ�ാണ ���ികൾ എ�േ��്
ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ; ആയതിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ൾ
അവേശഷി��െ��് വിശദമാ�േമാ?

��ം സി.എ�്.സി. യിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം

3990 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ം സി.എ�്.സി. യിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർ�കൾ നിർ�ി�� പ�തി
ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േ�ാമാ െകയർ െസ�റിെ� നിർ�ാണം

3991 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ �തിയ േ�ാമാ െകയർ
െസ�റിെ� നിർ�ാണം ആരംഭി�ത് ഏത് വർഷമാെണ�ം എ� േകാടി
�പയാണ് ��ത പ�തി�ായി അ�വദി�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട കരാർ ലഭി�ി��ത് ആർ�ാെണ�ം നിർ�ാണ�മതല
ആർ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട നിർ�ാണ �േരാഗതിെയ�റി�ം എ� ശതമാനം
നിർ�ാണം ഇ�വെര �ർ�ിയാ�ിെയ��� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�െട അവേശഷി�� നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി
ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ���ി�െട നിർ�ാണ�ിൽ എെ��ി�ം തട�ം േനരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ തട��ൾ നീ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല സബ് െസ��ക�െട അപ്�േഡഷൻ

3992 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�ിട�്, പാലാഴി, വാക, െന�ിനി എ�ീ
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സബ് െസ��ക�െട അപ്�േഡഷൻ പ�തികൾ�ായി എൻ.എ�്.എം.,
എം.എൽ.എ. ഫ�് എ�ിവയിൽ നി�ം എ� �ക വീതമാണ്
ലഭ�മായി��െത�ം ��ത േക��ളിൽ നട�ാ�� ���ികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം
���ിക�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ഏെത�ാം
���ികളാണ് �ർ�ീകരി�ാ��െത�ം അവ എ�്
�ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ വിഷ ചികി��� സൗകര�ം

3993 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഏെറ വനേമഖല�� േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ സർ�ാർ തല�ിൽ വിഷ
ചികി��� സൗകര�ം ഇെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ വനേമഖലയിൽ താമസി�� ആയിര�ണ�ിന്
ആ�കൾ�് സഹായകരമാ�ം വിധം സർ�ാർ തല�ിൽ വിഷ ചികി���
സൗകര�ം ഏർെ����തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അവയവമാ� ശ��ിയ�ായി ഫീസ്

3994 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവമാ� ശ��ിയ�ായി രജി�ർ െച�� ആ�കളിൽ
നി�ം ഫീസ് ഈടാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് നിര�ിൽ ആണ് ഫീസ്
ഈടാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് നിയമ�ിെ�/ൈഗഡ് ൈലനിെല വ�വ�കൾ അ�സരി�ാണ് ഇ�കാരം
ഫീസ് ഈടാ�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ഫീസ് ഈടാ��ത് നിയമവി��മാേണാ; എ�ിൽ ആയത്
അവസാനി�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

അ�ാംപനി വ�ാപനം തടയാൻ നടപടി

3995 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ാംപനി വ�ാപകമായി പടർ�പിടി�� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അ�ാംപനി പടരാതിരി��തിന്
എെ��ാം �തിേരാധ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഡയാലിസിസ് െസ��കൾ

3996 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� താ��് ആ�പ�ികളിൽ ആണ് ഡയാലിസിസ്
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െസ��കൾ നിലവിൽ �വർ�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �� േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ
സർ�ാരിെ� കീഴിൽ നിലവി�� ഡയാലിസിസ് െസ��കൾ
പരിമിതമായതിനാൽ ഡയാലിസിസ് െസ�ർ സംവിധാനം നിലവിൽ ഇ�ാ�
താ��് ആ�പ�ികളിൽ ആയത് അ�വദി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അവയവ�ൾ �റി�് മാ�ിയവർ�് �ടർ ചികി��ം �നരധിവാസം

3997 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ അപകട�ിൽെ��് ൈകേ�ാ കാേലാ �റി�് മാ�െ��വർ എ�
േപ�െ�� വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ��ത വിവരം
േശഖരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അവയവ�ൾ �റി�് മാ�ിയവ�െട �ടർ ചികി��ം
�നരധിവാസ�ി�മായി എെ��ി�ം സഹായം നൽ��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േമൽ�റ�വർ�് ��ിമ കാൽ ഉൾെ�െട�� അവയവ�ൾ നിർ�ി�്
നൽ��തിന് സം�ാന�് ഏെത�ി�ം �ാപന�ൾ �വർ�ി��േ�ാ;
എ�ിൽ അവ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേദശ ക�നികളിൽ നി�ം വാ�� ��ിമ കാൽ പരിചരണ�ിന് ഭീമമായ
�ക ഓേരാ വർഷ�ം െചലവഴിേ��ി വ��ത് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�ര�ാർ�് ��ിമ കാൽ വ��തിന് സർ�ാർ
സഹായം നൽ��േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ െചലവ്

3998 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ ചികി��് എ��വരിൽ നി�് ലാബ് െട�കൾ,
എ�്-േറ, �ാനിംഗ് �ട�ിയവ�് വ�ത�� രീതിയി�� നിര�കൾ
ഈടാ��തായ പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ വിവിധ ചികി� സംവിധാന�ൾ�് പല
വിധ�ിൽ ചാർജ് ഈടാ�� സ�ദായം അവസാനി�ി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ; ഇെ��ിൽ
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല വിവിധതരം ചികി�ക�െട
�ണനിലവാരെ��റി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽകാേമാ?
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ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് ആ��ല��ൾ

3999 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആധാർ ലി�മായി ബ�െ�� അപ് േഡഷൻ നട�ാ��ലം സം�ാനെ�
ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ആ��ല��ൾ യഥാസമയം
ലഭി��ിെ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ�ൾ ആ�പ�ിയിൽ എ�േ�ാൾ മാ�മാണ് ആ��ല��ൾ
ലഭി�ിെ�� വിവരം അറി��ത് എ� സാഹചര��ിൽ അവർ അ�ഭവി��
�യാസ�ൾ ല�കരി�വാൻ സർ�ാർ തല�ിൽ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് കാർഡ്, ��ംബ�ി�� എ�ാവർ�ം ����തി��
അവസരം നൽ�കേയാ ആയതിന് അ�യ െസ��കൾ�് േലാഗിൻ
നൽ�കേയാ െച�് ���ൾ�് പരിഹാരം കാണാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കൺെജനി�ൽ അ�ീനൽ ൈഹ�ർ�ാസിയ

4000 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ികളിൽ കാണെ��� കൺെജനി�ൽ അ�ീനൽ ൈഹ�ർ�ാസിയ, അ�ർവ
േരാഗ�ി�� ചികി� സഹായ പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
��ത േരാഗെ� പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി േരാഗം ബാധി��വർ�് ചികി�
സഹായം ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാർ�ികൾ�് േഹാ�ൽ സൗകര�ം

4001 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ത�ർ മ�ല�ിെല പഴ�ാലേ�ാട് ഗവൺെമ�് പാരാെമഡി�ൽ
ഇൻ�ി���ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�ായി നിർ�ി� േഹാ�ൽ െക�ിടം
വിദ�ാർ�ികൾ�് താമസി��തിനായി സ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ��ത �ാപന�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് േഹാ�ൽ സൗകര�ം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

4002 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് അവയവ ൈകമാ�െ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനാ��
�തസ�ീവനി പ�തി�െട �വർ�നം കാര��മമായി
�േ�ാ�േപാകാ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല എൺപത് ശതമാനം അവയവമാ� ശ��ിയക�ം വൻകിട
സ�കാര� ആ�പ�ികളിലാേണാ നട��ത്; എ�ിൽ സാധാരണ�ാർ�്
ഇ�രം സൗകര��ൾ അ�ാപ�മാ��ത് ഒഴിവാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സാധാരണ�ാർ�് �േയാജനെ��� രീതിയിൽ സർ�ാർ, െപാ�േമഖല
ആ�പ�ികളിൽ അവയവമാ� ശ��ിയ സംവിധാനം ഏർെ����തിന്
േക� സർ�ാർ �േത�കം �ാ�് നൽ��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത �ാ�ിന്
അേപ� നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ െപാ�േമഖലയിെല ആ�പ�ികളിൽ അവയവമാ� ശ��ിയ
സംവിധാന�ൾ ഏർെ����തി�� േക� സർ�ാർ �ാ�്
േനടിെയ���തിന് നാളി�വെര അേപ� നൽകാ�തിെ� കാരണം
അറിയി�േമാ; ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�രമായി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

േപ വിഷബാധ �ലം മരണെ��വ�െട എ�ം

4003 �ീ 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� േശഷം േപ വിഷബാധ �ലം
മരണെ��വ�െട എ�ം ജി� അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ�ിെ� �റ��ലം യഥാസമയം �തിേരാധ ��ിവയ് പ് നട�ാൻ കഴിയാ�
�ിതി ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

കാൻസർ േരാഗികൾ�് വിദ� ചികി�

4004 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാൻസർ േരാഗിക�െട ചികി�ാ െചല�കൾ ഗണ�മായി വർ�ി�വ��
സാഹചര��ിൽ കാൻസർ േരാഗികെള സഹായി��തിനായി എെ��ി�ം
നടപടി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� കാൻസർ േരാഗിക�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിൽ കാൻസർ േരാഗികൾ�് വിദ� ചികി� നൽ��തിന്
��തൽ സൗകര��ൾ ഏർെ����തിന് സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ണ� ഫർമസികളിൽ മ��് ലഭ�ത ഉറ�വ��ാൻ നടപടി

4005 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
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�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാവെ�� ജന�ൾ�്  വലിയ ആശ�ാസമായ കാ�ണ� ഫാർമസികളിൽ മ��്
ലഭ�ത ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് 
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല വിവിധ ഉപകരണ�ൾ േകടാ�േ�ാൾ തെ�
ന�ാ�ി ഉപേയാഗ�ദമാ�ാൻ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മാന�വാടി െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ി ജീവന�ാെര സംബ�ി� വിവരം

4006 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാന�വാടി െമഡി�ൽ േകാേളജ് ജി�ാ ആ�പ�ി ആയി�� ഘ��ിൽ
േഹാ�ി�ൽ മാേനജ്െമ�് ക�ി�ി �േഖന നിയമിതരായി ഇേ�ാ�ം ��ത
�ാപന�ിൽ േജാലി െച�വ�� ജീവന�ാ�െട എ�ം, ത�ിക, ശ�ളം
എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ��ത ജീവന�ാർ�് ശ�ളം നൽ��തിനായി ഒ� മാസം ആെക
എ� �പ ആവശ�മായി�െ��ം ഈ �ക എ�െനയാണ് കെ���െത�ം
വ��മാ�ാേമാ?

��ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ അ�വദി� �തിയ വ��ക�ം ത�ികക�ം

4007 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ��തായി അ�വദി� വ��ക�ം
അവയിൽ ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� ത�ികക�ം ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ അ�വദി� ത�ികകൾ ഒഴി �കിട��േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി� ത�ികകളിൽ വർ�ിംഗ് അേറ�്െമ�ിൽ േജാലി െച��
ജീവന�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി െമഡി�ൽ േകാേളജിെന സംബ�ി� വിവര�ൾ

4008 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�ാ ആ�പ�ി െമഡി�ൽ േകാേളജായി ഉയർ�ിയതിന് േശഷം
��ത �ാപന�ിൽ വിവിധ ഏജൻസികൾ �ഖാ�ിരം െചലവഴി� �ക�ം
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-ന് േശഷം മാന�വാടി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ എം.എൽ.എ �െട
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എ. ഡി.എഫ്., എസ്.ഡി.എഫ്. പ�തികൾ �കാരം അ�വദി� �ക�ം
പ�തിക�െട േപ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡയറ�േറ�് ഓഫ് െമഡി�ൽ എജ�േ�ഷന് കീഴിൽ േജാലി െച��
മാന�വാടി െമഡി�ൽ േകാേളജിെല സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ��െട േപ�വിവരം
ത�ിക�ം ശ�ള െ�യി�ം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� �വർ�നം

4009 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജ് എ�ാണ് �ാപി�െത�ം െമഡി�ൽ
േകാേളജ് ആയി �വർ�നം ആരംഭി�േ�ാൾ എ� വ��കൾ അവിെട
ഉ�ായി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ എ� വ��കളിലായി എ�
േഡാ�ർമാ�െട ത�ികയാണ് അ�വദി�ി��െത�് ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േഡാ�ർ ത�ികകളിൽ ഏെത�ി�ം ഒഴി�്
കിട��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ നിലവിൽ അ�വദി�ി�� ത�ികകൾ
(േഡാ�ർമാെരാഴിെക��) ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇതിൽ ഒഴി��
ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േഡാ�ർമാർ ഉൾെ�െട�� ജീവന�ാ�െട
ഒഴി�കൾ നിക��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ �തിയ ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േ�ാ�ിെ� �വർ�നം ആരംഭി�േതാെട െബ�ക�െട എ�ം വർ�ി�
സാഹചര��ിൽ അധികമായി േവ�ിവ�� െമഡി�ൽ, പാരാ െമഡി�ൽ
ജീവന�ാ�െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇവ�െട നിയമന�ിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��കൾ ലഹരി മ��ായി ��പേയാഗം െച�� നടപടി

4010 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല മാനസികാേരാഗ�
വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ഇടനില�ാർ മ��കൾ വാ�ി �റ�്
െകാ�േപാ��താ�� ആേ�പം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിൽ ജീവന�ാ�െട ഭാഗ�് വീ� സംഭവി�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവർെ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
അറിയി�ാേമാ;
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(സി) മയ�മ��ിന് സമാനമായ മ��കൾ വൻേതാതിൽ �റേ��്
വാ�ിെ�ാ�േപായി ലഹരി മ��ായി ��പേയാഗം െച�െ���
സാഹചര��ിൽ ഇത് സംബ�ി�് ��തൽ അേന�ഷണം നട��തിനായി
എൈ�സ്, േപാലീസ് വിഭാഗ�ൾ�് വിവരം ൈകമാറിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ കിട�ക�െട അപര�ാ�ത

4011 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ േരാഗികൾ�് മതിയായ കിട�കൾ
ഇെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; നിലവിൽ ഓേരാ െമഡി�ൽ
േകാേളജി�ം എ� കിട�കൾ വീത�െ��ം ഏകേദശം എ� കിട�ക�െട
�റവാ�ളളെത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ മതിയായ കിട�കൾ ഇ�ാ�ത് കാരണം േരാഗികൾ
നില�് കിടേ��ി വ�� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പകർ� വ�ാധിക�ം െകാവിഡ് സാധ�ത�ം നിലനിൽ�� സാഹചര��ിൽ ഒ�
കിട�യിൽ ഒ�ിലധികം േരാഗികെള കിട��തായി ഏെത�ി�ം െമഡി�ൽ
േകാേളജിൽ നി�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് സാഹചര��ിലാണ്
ഇ�ര�ിൽ േരാഗികെള കിടേ��ി വ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം േരാഗികെള കിട�ാൻ
മതിയായ കിട�ക�ം മ�് അത�ാവശ� സൗകര���ം ഒ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കെള എയിംസ് നിലവാര�ിേല�യർ�ാൻ പ�തി

4012 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാ�, ശി� മരണനിര�ി�ം മ�് ആേരാഗ� വികസന �ചികകളി�ം വികസിത
രാജ��േളാ� കിടപിടി�� മികവ് സം�ാനെ� െപാ�ജനാേരാഗ� രംഗ�്
െെകവരി�ാൻ കഴി� സാഹചര��ിൽ ��ത േന�ം ��തൽ
െമ�െ����തിന് അതിവിദഗ്ധ ചികി�ാ സൗകര��ം ഗേവഷണ േന���ം
വി�ലീകരി��തിന് അനിവാര�മായ എയിംസ് അ�വദി��തിൽ േക�
സർ�ാർ സം�ാനേ�ാട് �ലർ�� വിേവചന�ർ�മായ നടപടി തി��ാൻ
ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കെള എയിംസ് നിലവാര�ിേല�്
ഉയർ�ാൻ പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� വികസന�ിനാ�� മാ�ർ �ാൻ
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തയാറാ�ി അതിെ� അടി�ാന�ിൽ നിർ�ാണ ���ികൾ ആരംഭി�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡിൽ �ാന�യ�ം

4013 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡിൽ മ��് സംഭരണ-
വിതരണ വിഭാഗ�ി�� സീനിയർ ആയ അസി��് മാേനജർ�് െഡപ��ി
മാേനജർ ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നൽ�വാൻ 10.05.2022-െല ഡയറ�ർ
േബാർഡ് േയാഗ�ിൽ (നം.68.19) തീ�മാനെമ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിൽ 03.10.2011-ന് േജാലിയിൽ �േവശി� ബി�ദാന�ര ബി�ദം
േയാഗ�ത�� വ��ി അസി��് മാേനജർ ആയി ഉ�ായിരി�ി�ം
സീനിേയാരി�ി�� അേ�ഹെ� �ാന�യ��ിന് പരിഗണി�ാെത ഡിേ�ാമ
േയാഗ�ത�ം 18.08.2012-ന് മാ�ം അസി��് മാേനജർ ആയി േജാലിയിൽ
�േവശി��മായ വ��ി�് ��ർൈവസറി േപാ�ായ െഡപ��ി മാേനജർ
ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നൽ�വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േബാർഡ് തീ�മാന�ിൽ ശ�ള വർ�നവ് �തിപാദി�ാെത െഡപ��ി
മേനജ�െട കൺേസാളിേഡ�ഡ് േപ ��തിനായിരം �പയിൽ നി�ം
നാൽ�തിനായിര�ി അ�റ് �പ ആയി അ�വദി�് നൽകാനിടയായ
സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േബാർഡ് െറെസാല�ഷൻ �കാരം അസി��് മാേനജർ ആയ വ��ി�്
െഡപ��ി മാേനജർ ആയി �ാന�യ�ം നൽ�� കാര�ം പരാമർശി�ി�ി� എ�
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത �ാനകയ�ം റ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��്
ജീവന�ാർ നിേവദനം സമർ�ി�ി�ം ആയത് നടപടിെയാ�ം സ�ീകരി�ാെത
മാ�ിവ�ിരി�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
നിേവദന�ിേ��� നടപടി ത�രിതെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫാർമസി�ിന് വർ�ിംഗ് അേറ�്െമ�ിൽ നിയമനം നൽകിയ നടപടി

4014 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല പര�ന�ാടി െന�വ ക��ണി�ി
െഹൽ�് െസ�റിൽ േജാലി െച�ി�� ഫാർമസി�ിന് തി�വന��രം
ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിേല�് വർ�ിംഗ് അേറ�്െമ�ിൽ നൽകിയ
നിയമനം ��ത ആ�പ�ി�െട �വർ�നെ� ബാധി�ത് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ വർ�ിംഗ് അേറ�്െമ�ിൽ മെ�ാ� �ലേ��് മാ�ി നിയമനം
നൽ�േ�ാൾ നിലവിൽ േജാലി െച�ി�� �ാപന�ിേല�് �തിയ നിയമനം
നൽകാൻ സാധി�കയി� എ�തിനാൽ ��ത രീതിയി�� നിയമനം
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�ാപന�ിെ� �വർ�നെ� ബാധി�െമ�ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തീരേദശ േമഖലയിെല വളെര തിരേ�റിയ ��ത ആ�പ�ിയിെല
ഫാർമസി�ിെന വർ�ിംഗ് അേറ�്െമ�ിൽ തി�വന��രം ആേരാഗ�വ��്
ഡയറ�േറ�ിേല�് മാ�ി നിയമി� സാഹചര��ിൽ ആ�പ�ി�െട �വർ�നം
�ഗമമായി �േ�ാ�് െകാ�േപാ��തിന്, പകരം നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ��ത വർ�ിംഗ് അേറ�്െമ�് ഉ�രവ് റ�ാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ി�െട �വർ�നെ� ബാധി�ം വിധം ഇ�കാരം വർ�ിംഗ്
അേറ�്െമ�ിൽ ജീവന�ാരിെയ മാ�ി നിയമി�ത് നീതി��മായ
നടപടിയാെണ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മിഡ്-െലവൽ സർവീസ് െ�ാൈവഡർ ജീവന�ാ�െട േസവനം

4015 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മിഡ്-െലവൽ സർവീസ് െ�ാൈവഡർ ജീവന�ാ�െട േസവനം സബ്
െസ��കളിേല�് �ടി ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

െമഡി�ൽ കൗൺസിലിെല ജീവന�ാർ

4016 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന െമഡി�ൽ കൗൺസിലിൽ എ� �ിരം ജീവന�ാ�ം എ�
താ�ാലിക ജീവന�ാ�ം ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� താ�ാലിക ജീവന�ാെര 1998-�ം 2018-�ം �ിരെ���ിെയ�്
വ��മാ�േമാ; ഏത് ച�ം അ�സരി�ാണ് ജീവന�ാെര ��ത വർഷ�ളിൽ
�ിരെ���ിയെത�് വ��മാ�േമാ; ഇത് സംബ�ി� േരഖകൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െമഡി�ൽ കൗൺസിലിൽ നിയമന�ൾ നട��തിനായി െ�ഷ�ൽ �ൾ
നിലവിൽ വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അന��േസവന വ�വ�യിൽ രജി�ാർ ഉൾെ�െട എ� ജീവന�ാരാണ്
നിലവിൽ കൗൺസിലിൽ �വർ�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

അസി��് ഡയറ�ർ (ൈഫേലറിയ) ത�ികയിൽ നിയമനം

4017 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല അസി��് ഡയറ�ർ (ൈഫേലറിയ) ത�ിക എ��തലാണ്
ഒഴി�് കിട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�� ��ത ത�ികയിൽ നിയമനം നട��തിന് എെ��ാം നടപടി
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സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിൽ നിയമനം നട��തി�� ഹയർ ഡി.പി.സി. �െട തീയതി
നി�യി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ നിയമനം

4018 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ര�് വർഷമായി�ം ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�െറ
നിയമി�ാ�ത് എ�് െകാ�ാെണ�് വ��തമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ിനായി �പീകരി� ക�ി�ി ആേരാഗ� വ��ിന് നിയമന
ശിപാർശ ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(സി) �തിയ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�െറ നിയമി��തി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

�നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർമാ�െട ഒഴി�കൾ

4019 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർമാ�െട ഒഴി�കൾ
നിക�ാ���ലം ഉ�ാ�� ��ി��കൾ സർ�ാർ തല�ിൽ
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം ഭ���ര� ���ൾ ഉൾെ�െട�ളള ഗൗരവതരമായ കാര��ൾ
േനരി��തിൽ ഉ�ാ�� �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
അറിയി�േമാ;

(സി) �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ് II-െ� എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി. �്
റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി�ം നിലവി�� �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ് I, �നിയർ
െഹൽ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ് II ഒഴി�കെള സംബ�ി�് ഓഫീസ് തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളിെല ജീവ�ാ�െട എ�ം

4020 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളിെല വിവിധ ത�ികകളിലായി
അ�വദി�െ�� ജീവ�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഏെതാെ� േക��ളിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഒഴി�്
കിട��െത�ം ആയവ നിക��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം
അറിയി�ാേമാ?
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ദ�ൽ ൈഹജീനി�് ത�ികയിൽ നിയമനം

4021 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 205/2020 കാ�ഗറി �കാര�� ദ�ൽ ൈഹജീനി�് ത�ികയിൽ അേപ�
�ണി�ത് എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാ�ഗറിയിൽ പി.എസ്.സി. പരീ� തീയതി നി�യി�ി�േ�ാ;
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവിൽ പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാർ�്
െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ർ ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ ത�ിക

4022 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിെല അ�ർ ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ
ത�ിക നിലവിലി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അതിഥി െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ�െട�ളളവർ േജാലി െച�� ഇൻഡ�ിയൽ
ഏരിയയായ അ�രിെല ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ
ത�ിക അടിയ�രമായി അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചികി� പിഴവിെന �ടർ�� മരണം

4023 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മകൾ ചികി� പിഴവിെന �ടർ�് മരണെ��ത് സംബ�ി�് േകാ�ാട്
കാ�റ�് വീ�ിൽ �ീ. ഹരിദാസ് സമർ�ി� പരാതിയിേ�ൽ ആേരാഗ� വ��്
അഡീഷണൽ ഡയറ�ർ (വിജിലൻസ് ) അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിേ�ൽ എ�് �ടർനടപടിയാണ്
സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

വ�ാജ ജനന സർ�ിഫി��് നിർ�ി�വർെ�തിെര നടപടി

4024 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളിൽ നി�ം ജനന സർ�ിഫി��് നൽ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കളമേ�രി െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ വ�ാജ ജനന സർ�ിഫി��് നിർ�ി�
സംഭവ�ിൽ ആേരാഗ� വ��് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അേന�ഷണ�ിെല കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
��ത അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിൽ വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര എെ�ാെ�
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നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�ാജ ജനന സർ�ിഫി��് നിർ�ി���േപാെല�� ���ത��ൾ
ആവർ�ി�െ�ടാതിരി�ാൻ ആേരാഗ� വ��ിെ� �വർ�നം �താര��ം
കാര��മ�ം ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എം.ബി.ബി.എസ്. വിദ�ാർ�ിക�െട േകാ�് �ർ�ിയാ�ിയ സർ�ിഫി��്

4025 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരി കാല�് ൈചനയിൽ നി�ം മട�ി വ� 2016 ബാ�്
എം.ബി.ബി.എസ്. വിദ�ാർ�ികളിൽ, േകാ�് �ർ�ിയാ�ിയ സർ�ിഫി��്
േകരള േ��് െമഡി�ൽ കൗൺസിലിൽ സമർ�ി�വർ എ� േപരാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവർ�് സം�ാന�് ഇേ�ൺഷി�ി�� അവസരം നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

സാൻ ഫാർ� എ� �ാപന�ിൽ നി�ം വാ�ിയ പി.പി.ഇ. കി�്

4026 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാൻ ഫാർ� എ� �ാപന�ിൽ നി�ം വാ�ിയ പി.പി.ഇ കി�ിന്
െട�ി�ൽ ഇവാ�േവഷൻ ക�ി�ി നൽകിയ അംഗീകാര�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ക�ി�ി�െട മീ�ിംഗിെ� മിനി�്സിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല വിവിധ ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം

4027 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെല വിവിധ ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം കാര��മമാ�ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.എ�്.എസ്. ൽ ഉൾെ�െട ഫയൽ അദാല�കൾ ര�് മാസ�ിെലാരി�ൽ
നട�ി പരാതികൾ പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വ�ി�ം തപാ�കൾ ൈകകാര�ം
െച��തിൽ കാലതാമസം വ��തായ ആേ�പം പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?



82 of 136

േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷന് അ�വദി� �ക�െട ��ിൈലേസഷൻ
സർ�ിഫി��്

4028 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി.ഒ.(ആർടി)നം.838/2020/എ�് &എഫ്��ഡി തീയതി 07.05.2020 �കാരം
േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷന് അ�വദി� 73.96 േകാടി
�പ�െട ��ിൈലേസഷൻ സർ�ിഫി��കൾ എ�ാണ് സമർ�ി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ; അവ�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�� മാ�ിവ�ൽ ശ��ിയ�� ധനസഹായം

4029 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �� മാ�ിവ�ൽ ശ��ിയ�് ആേരാഗ� വ��ിൽ നി��
ധനസഹായ�ിന്�ീ. േറാഷൻ മാത�, ക��ം പാറയിൽ വീട്, ഉഴ�ർ ഈ�്
പി.ഒ., മീന�ൽ, േകാ�യം എ� വ��ി ആേരാഗ� വ��് മ�ി�് 29/11/21 ന്
നൽകിയ അേപ�യിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ശ��ിയകൾ�് ആേരാഗ� വ��് എെ��ാം സഹായമാണ്
േരാഗികൾ�് നൽ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതി�ളള മാനദ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത അേപ� പരിഗണി�ി�ിെ��ിൽ ശിപാർശ െച� എം.എൽ.എ. �് മ�പടി
നൽകിയി�േ�ാ; അേപ�കെന വിവരം അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഗേവഷണ �ര�ാരം

4030 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ഗേവഷണ �വർ�ന��െട �ാധാന�ം
പരിഗണി�് ഈ രംഗ�് �ര�ാരം ഏർെ����തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഗേവഷണ �വർ�ന�െള ഏേകാപി�ി��തിന് സം�ാന തല�ിൽ
ഓഫീസ് ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�� സംഘടനകൾ�് ഈ േമഖലയിൽ എെ��ി�ം സംഭാവനകൾ നൽകാൻ
കഴി�െമ�് ക���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഉപേയാഗ�ന�മായ വാഹന�ൾ

4031 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴിൽ എ� വാഹന�ളാണ് വിവിധ
�ല�ളിൽ ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��െത�ം ഏെത�ാം വാഹന�ൾ
എ� നാളായി ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ഇവ യഥാസമയം നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി േലലം െച�്
നൽകാ�െത�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വാഹന�ൾ േലലം െച�് വിൽ�ാ�� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എൻ-95 മാസ്ക് വാ�ിയതിന് �ക നൽകിയ നടപടി

4032 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െ��് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ആ�് എക�പ്െമ�് േ�ഡിംഗ് എൽ.എൽ.സി. യിൽ
നി�ം േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷൻ എൻ-95 മാസ്ക്
വാ�ിയതിന് ആ�െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�ാണ് �ക നൽകിയെത� വിവരം
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി� േരഖക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

4033 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ാൻ
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ാൻ
ൈവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിൽ �ർ� േതാതിൽ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം എേ�ാൾ �തൽ
നട�ിലാ�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ�ി�ൽ െഡവലപ്െമ�് െസാൈസ�ി

4034 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല നിലവി��
േഹാ�ി�ൽ െഡവലപ്െമ�് െസാൈസ�ി നിലവിൽ വ� തീയതി
അറിയി�ാേമാ; ��ത െസാൈസ�ിയിെല ആെക�� അംഗ��െട
േപ�വിവരം, രാ�ീയ പാർ�ി �തിനിധികൾ, ഏത് പാർ�ി�െട േനാമിനി
എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� എ�്.ഡി.എസ്. ക�ി�ി �പീകരി�തിന് േശഷം നാളി�വെര
ഏെതാെ� തീയതികളിൽ എ� മീ�ിം�കൾ നട�ി��് എ�ം ��ത
മീ�ിം�കളിൽ പെ����തിന് ആർെ�ാെ�യാണ് അറിയി�്
നൽകിയി��െത�ം മീ�ിം�കളിൽ ആെരാെ� പെ���െവ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം നട�ി�� ഓേരാ മീ�ിം�ക�െട�ം മിനി�്സിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഡി) നിലവി�� എ�്.ഡി.എസ്. �േഖന െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ
ഏെത�ി�ം ത�ികകളിേല�് നിയമന�ൾ നട�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�ാണ് നിയമനം നട�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) നിയമനം ലഭി�വ�െട േപ�വിവരം, ത�ിക, േവതനം എ�ിവ�െട
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ��ത നിയമന�ിന് ഇ�ർവ� നട�ിയ�ം
നിയമനം അംഗീകരി��ം ആെര�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ് ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല േഹാ�ി�ൽ
െഡവലപ്െമ�് െസാൈസ�ി�െട ൈബലാ�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േ��് െഹൽ�് സി�ംസ് റിേസാ�് െസ�ർ

4035 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േ��് െഹൽ�് സി�ംസ് റിേസാ�് െസ�റിന് ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ�ായി നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷനിൽ നി�ം നാളി�വെര എ�
ഫ�് ലഭി�ി��്; വർഷം തിരി�� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഗേവഷണ�ിന് ലഭി� ഫ�ിൽ എ� �ക ഇത് വെര െചലവഴി�ി��്; വർഷം
തിരി�� വിശദാംശം നൽകാേമാ?

െ��് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ആ�് എക�പ്െമ�് േ�ഡിംഗ് എൽ.എൽ.സി.

4036 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െ��് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ആ�് എക�പ്െമ�് േ�ഡിംഗ് എൽ.എൽ.സി. യിൽ
നി�ം എൻ 95 മാസ്ക് വാ�ിയ നടപടിയിൽ േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ്
േകാർപേറഷൻ ടി.ഡി.എസ്. ഈടാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് സംബ�ി�
േരഖക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി.ഡി.എസ്. ഈടാ�ിയി�ി�െയ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

മാേ��് ഓഫ് പ�ിക് െഹൽ�് േകാ�് െച��തിന് േ�ാൺസർ െച� നടപടി

4037 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ �ൻ ജനറൽ മാേനജെര �ീ
ചി�യിൽ മാേ��് ഓഫ് പ�ിക് െഹൽ�് (എം.പി.എ�്.) േകാ�് െച��തിന്
േ�ാൺസർ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനായി എ� �പയാണ് അ�വദി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇത് സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��ിെയ ഏത് മാനദ� �കാരമാണ് േ�ാൺസർ െച��തിന്
െതരെ���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വ��ിെയ െതെരെ����തിന് മ�് ശിപാർശകൾ എെ��ി�ം
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ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ��ത ശിപാർശ�െട പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ വ��ിെയ െതെരെ���തിെ� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;
െതെരെ���് സംബ�ി� േരഖക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷന് അ�വദി� �ക

4038 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 07.05.2020 െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 838/2020/എ�് & എഫ്.ഡബ്ള�.ഡി. �കാരം
േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷന് അ�വദി� 73.96 േകാടി �പ
സർ�ാർ എ�ാണ് നൽകിയെത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷന് അ�വദി� �ക

4039 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷന് േകാവിഡ് �തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ�ായി സം�ാന �ര� നിവാരണ ഫ�ിൽ നി�ം അ�വദി�
�ക�െട ��ിൈലേസഷൻ സർ�ിഫി��ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

എൻ 95 മാസ്ക് വാ�ിയ നടപടി

4040 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡ് സർജ് എ� �ാപന�ിൽ നി�ം േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ് എൻ 95 മാസ്ക് വാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പർേ�സ് സംബ�ി� േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡിെ� േനാ�് ഫയൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െമഡ് സർജ് എ� �ാപനം േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡിന് അയ� ഇ-െമയി�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പർേ�സ് സംബ�ി� ബി�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) െമഡ് സർജ് എ� �ാപനം ഏെതാെ� ദിവസ�ളിൽ എ� മാസ് �കൾ
േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡിന് നൽകി എ� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�്.എൽ.എൽ. ൈലഫ് െകയർ ലിമി�ഡിൽ നി�ം വാ�ിയ പി.പി.ഇ. കി�്

4041 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�്.എൽ.എൽ. ൈലഫ് െകയർ ലിമി�ഡിൽ നി�ം പി.പി.ഇ. കി�് വാ�ിയ
ഇന�ിൽ േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ സമർ�ി�
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ബി3/130/2020-െഹൽ�് ന�ർ ഫയലിൽ അ�തിനായിരം പി.പി.ഇ. കി�് 7.5
േകാടി �പ�് വാ��തിന് സർ�ാർ അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ക എ�െന വിനിേയാഗി�െവ�് വ��മാ�േമാ; �ക വിനിേയാഗി�ത്
സംബ�ി� ബി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�്.എൽ.എൽ. ൈലഫ് െകയർ ലിമി�ഡിൽ നി�ം എൻ-95 മാസ്ക് വാ�ിയ നടപടി

4042 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�്.എൽ.എൽ. ൈലഫ് െകയർ ലിമി�ഡിൽ നി�ം എൻ-95 മാസ്ക് വാ�ിയ
ഇന�ിൽ േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ അംഗീകാര�ിനായി
സമർ�ി� ബി3/130/2020-െഹൽ�് ന�ർ ഫയലിൽ സർ�ാർ ഒ� ല�ം
എൻ-95 മാ�ിനായി 1.8 േകാടി �പ�െട അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത �ക എ�െന വിനിേയാഗി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ; �ക
വിനിേയാഗി�ത് സംബ�ി� ബി�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�ായി അ�വദി� �ക

4043 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷന് േകാവിഡ് �തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ�ായി സം�ാന �ര� നിവാരണ ഫ�ിൽ നി�ം എ� �ക
അ�വദി� എ� വിവരം തീയതി അടി�ാന�ിൽ നൽകാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� �ക�് ആേരാഗ� വ��് ��ിൈലേസഷൻ സർ�ിഫി��് നൽകി
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എൻ 95 മാസ്ക് വാ�ിയ നടപടി

4044 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിമൽ ഫയർ കൺേ�ാൾസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിൽ നി�ം
േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ് എൻ 95 മാസ്ക്
വാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പർേ�സ് സംബ�ി�് േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡിെ� േനാ�് ഫയൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിമൽ ഫയർ കൺേ�ാൾസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് എ� �ാപനം േകരള
െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡിന് അയ� ഇ-െമയി�ക�െട
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പർേ�സ് സംബ�ി� ബി�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) വിമൽ ഫയർ കൺേ�ാൾസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് എ� �ാപനം ഏെതാെ�
ദിവസ�ളിൽ എ� മാസ് �കൾ േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ
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ലിമി�ഡിന് നൽകി എ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകമി�ൽ എ�ാമിേനഷൻ ലാ�ക�െട �വർ�നം

4045 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െകമി�ൽ എ�ാമിേനഷൻ ലാ�ക�െട �വർ�ന�ം അവ�െട
അടി�ാന സൗകര��ൾ സംബ�ി�ം സർ�ാർ തല�ിൽ പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ നിലവി�ളള സംവിധാനം പര�ാ�മാെണ�്
ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാംപി�കൾ സമയബ�ിതമായി പരിേശാധി�് റിേ�ാർ�് നൽകാൻ
കഴിയാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാടതി വ�വഹാര�ളിേ�ൽ അടിയ�ര തീർ�് കൽ�ി��തിനായി
നിലവി�� ലേബാറ�റിക�െട �വർ�നം വി�ലെ���ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; �തിയ ലാ�കൾ �ാപി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

�ീധന നിേരാധന ച�ം പരി�രി��തിന് നടപടി

4046 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീധന നിേരാധന ച�ം നിലവിൽ വ�ത് എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ; ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ച�ം പരി�രി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ച�ം പരി�രി���മായി ബ�െ��് എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��തല�ിൽ
നിർേ�ശി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് �ൾ തലം �തൽ േബാധവൽ�രണം
നട��തിന് ച��ിൽ വ�വ� െച�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ���ൾ പരിഹരി�ാൻ േബാധവൽ�രണ പരിപാടി

4047 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പകർ� വ�ാധികൾ, വിവിധയിനം ജലജന� േരാഗ�ൾ എ�ിവ �ല�ം വ��ി
�ചിത�ം, പരിസര �ചിത�ം എ�ിവ�െട �റവ് �ല�ം വർ�ി�വ�� ആേരാഗ�
���ൾ പരിഹരി�ാൻ ഫാമിലി െഹൽ�് െസ��കൾ വഴി േബാധവൽ�രണ
പരിപാടികൾ നട�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �നിയർ പ�ിക് െഹൽ�് ന�മാെര ഉപേയാഗെ���ി സ�ഹ�ിെല േരാഗ
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വിവര�ൾ േശഖരി��തി�ം അ�മാർ�ം ���ൾ�ം ആവശ�മായ
വിവര�ൾ നൽ��തി�ം പ�തി നട�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ടീ�ിങ് �ാഫ്

4048 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ടീ�ിങ് �ാഫിെ� �റ�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് ആ�പാതികമായ ടീ�ിങ് �ാഫ് എ�ാ െമഡി�ൽ
േകാേള�കളി�ം ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

കാസർേഗാഡ് െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� �വർ�നം

4049 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� �വർ�നം �ർ� േതാതിൽ
സ�മാ�ാൻ എേ�ാൾ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ��ത �ാപന�ിൽ �തിദിനം എ� ഐ.പി./ ഒ.പി. േരാഗികൾ
ഉെ��് അറിയി�ാേമാ?

�ളിയം പറ�് സബ്െസ�ർ ആരംഭി�ാൻ നടപടി

4050 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ി�ൽ �ാഥമികാേരാഗ�േക��ിന്
കീഴിൽ �ളിയം പറ�് സബ്െസ�ർ അ�വദി��തി�� നടപടിക�െട
�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��ിെ� ശിപാർശ ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

��വ�ർ �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി

4051 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ��വ�ർ �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

ആ�ർേവദ�ിെ� �ാധാന�െ��റി�് േബാധവത്കരണം നട��തിന് നടപടി

4052 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
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�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ി�വ�� ജീവിതൈശലീ േരാഗ�െള തട��തിന് ആ�ർേവദ�ിെ�
സാധ�തകെള പരമാവധി �േയാജനെ���ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�ർേവദ�ിെ� �ാധാന�െ��റി�് �ൾ തലം �തൽ േബാധവത്കരണം
നട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മേ�ശ�രം താ��ിൽ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി

4053 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം താ��ിൽ ആ�ർേവദ ആ�പ�ി ഇ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േദശ�് താ��് ആ�ർേവദ ആ�പ�ി എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ
കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� �നാനി ആ�പ�ികൾ

4054 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ േമഖലയിൽ എ� �നാനി ആ�പ�ികൾ
നിലവി�െ��ം അവ എവിെടെയാെ�യാണ് �ിതി െച��െത�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളിൽ എെ�ാെ� ചികി� സൗകര��ളാണ് നിലവി��ത്
എ�ം ��തായി എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��ത്
എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല െമാ�ാലിൽ �ിതി െച�� �നാനി ആ�പ�ിെയ
കിട�ി ചികി� സൗകര��� ആ�പ�ിയായി ഉയർ��ത് സംബ�ി�്
�ലം എം.എൽ.എ. നൽകിയ നിേവദന�ിേ�ൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െമാ�ാൽ �നാനി ആ�പ�ി അപ്േ�ഡ് െച�് മിക� ചികി� സൗകര�ം
ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മ��ിെ� ദൗർലഭ�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി

4055 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ മ��് ദൗർലഭ�ം േനരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജനറൽ ആ�പ�ി, േപ�ർ�ട ജി� ആ�പ�ി
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എ�ിവിട�ളിൽ മ��കൾ�് ദൗർലഭ�ം ഉ�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പാ�ാ�േസാൾ, അസിക്േളാഫിനാക്, ആ�ിബേയാ�ി�ായ െസേഫാടാ�്സിം,
അവയവ മാ�ിെവ�ൽ ശ��ിയ�് വിേധയരായി��വർ�� പാൻ�ാഫ്,
േമാഫി�ൽ 500എം.ജി. �ട�ിയ മ��കൾ�് ദൗർലഭ�ം ഉേ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ മ��് വിതരണ ഏജൻസികൾ�്
എ� �പയാണ് �ടിശിക നൽകാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

നിർഭയ പ�തി

4056 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ിക�െട േപാഷകാഹാര നിലവാരം െമ�െ���ാ�ം വിശ�്
രഹിത ബാല�ം എ� ��ിര വികസനല��ം ൈകവരി��തി�മായി
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�് വ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിർഭയ പ�തി�െട ഭാഗമായി �ീകൾ�ം െപൺ��ികൾ�ം എതിെര��
അതി�മ�ൾ 2021-2022 വർഷ�ളിൽ സർ�ാരിന് എ�േ�ാളം
പരിഹരി�ാൻ കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വനിത ശി� വികസന വ��ിെ� പ�തികൾ

4057 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനിത ശി� വികസന വ��് പാല�ാട് ജി�യിൽ നട�ിലാ�ിയി��
പ�തിക�െട വിവരം നൽകാേമാ?

വർ�ല നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�ണവാടികൾ

4058 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല നിേയാജക മ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� എ�
അ�ണവാടികൾ �വർ�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�ണവാടികൾ�് െക�ിടം നിർ�ി��തിന് ഫ�്
അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാർ�് അ�ണവാടി

4059 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ നിേയാജക മ�ല�ിൽ സ��മായി �ല��ായി�ം വാടക
െക�ിട�ളി�ം ജീർ�ാവ�യി�� െക�ിട�ളി�ം �വർ�ി��
അ�ണവാടികൾ ഏെത�ാെമ�് പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) വികസന �വർ�ന�ൾ�ായി തനത് വ�മാനം കെ��വാൻ
പ�ായ�കൾ വിഷമി�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് നിേയാജക മ�ലം
ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ നിേ�ാ �േത�ക വികസന നിധിയിൽ നിേ�ാ
�ക വിനിേയാഗി�് സ��മായി �ല�� അ�ണവാടികെള �ാർ�് അ�ണവാടി
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് അ�മതി നൽ�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് എം.എൽ.എ. 20.08.2022-ന് ബ�. മ�ി�് നൽകിയ ക�ിൽ
സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ; വനിത ശി�വികസന ഡയറ�ർ ഇത്
സംബ�ി�് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ണവാടികളിെല േസവന നിലവാരം

4060 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ണവാടികളിെല േസവന നിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എെ��ി�ം
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അ�ണവാടികളിൽ ശൗചാലയ സൗകര�ം, കളി�ലം, �ര� എ�ിവ
ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ണവാടികളിെല േസവന നിലവാരം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല അ�ണവാടികൾ

4061 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ� അ�ണവാടികളാണ്
�വർ�ി��െത�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഇ�ാെത വാടക െക�ിട�ളിൽ �വർ�ി��
അ�ണവാടികൾ ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം മ�ല�ിെല അ�ണവാടികൾ
നവീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ; വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ാർ�് അംഗനവാടികൾ

4062 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�ം �ാർ�് അംഗനവാടികൾ�� എ�
െ�ാേ�ാസ�കളാണ് നിലവിൽ ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ എ� അംഗനവാടികളാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�േമാ; ഇതിൽ സ��ം െക�ിട��ത്, വാടക െക�ിട�ിൽ
�വർ�ി��ത് എ�ി�െന തരം തിരി�് വിവരം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന
അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിൽ
എ� �ാർ�് അംഗനവാടികളാണ് അ�വദി�െത�ം അവ�െട നിലവിെല
�ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വനിത ശി�വികസന വ��് നട�ിലാ�� പ�തികൾ

4063 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഗർഭിണികൾ, �ല��� അ�മാർ എ�ിവർ�ായി വനിത ശി�വികസന വ��്
നട�ിലാ�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െച�ി�ള�ര �ാമപ�ായ�ിൽ അംഗൻവാടി െക�ിട�ിന് ഭരണാ�മതി

4064 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��ിൽ െച�ി�ള�ര �ാമപ�ായ�് വാർഡ് 13-ൽ
സ��മായി �ല�� 66-ാം ന�ർ അംഗൻവാടി�് (ഐ.സി.ഡി.എസ്.
മാേവലി�ര) �തിയ െക�ിട�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് നൽകിയ
െ�ാേ�ാസലിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�ം ആയതിെ�
നിലവിെല �േരാഗതി സംബ�ി�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ിളിയം അംഗനവാടി�് െക�ിടം

4065 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ��ൽ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ിെല
���ിയാറാം ന�ർ അംഗനവാടി�് െക�ിടം അ�വദി��തി��
െ�ാേ�ാസൽ വനിത ശി� വികസന ഡയറ�േറ�ിൽ ലഭ�മായി�േ�ാ; ��ത
അംഗനവാടി�് െക�ിടം നിർ�ി��തിനാവശ��� �ക വകയി���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ��ം എ�ാൽ �ല���മായ
അംഗനവാടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ാർ�് അംഗനവാടി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി
��ത മ�ല�ിൽ നി�ം െ�ാേ�ാസ�കൾ ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ആയതിൻേമൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അംഗൻവാടിക�െട �വർ�നം കാര��മമാ��തി�� നടപടി

4066 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗൻവാടിക�െട �വർ�നം കാര��മമാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അംഗൻവാടിക�െട �വർ�നം കാര��മമാ��തിന് ഐ.സി.ഡി.എസ്.
��ർൈവസർമാർ വഹിേ�� പ�് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ആയത്
സംബ�ി�� സർ�ാർ ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.സി.ഡി.എസ്. ��ർൈവസർമാർ ��വൻ സമയ ഫീൽഡ് ജീവന�ാർ
ആേണാെയ�ം ഇവ�െട ഓഫീസ് വർ�്, ഫീൽഡ് വർ�് എ�ിവ �ർ ഡയറി
അടി�ാന�ിൽ പരിേശാധി��തിന് ജി� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി�ി��
നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം പരിേശാധി��തിന് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ നിേയാഗി�
ഉേദ�ാഗ�ർ ആെരാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െഹൽ�് കാർ�കൾ നൽ��തിനായി ��മ� സംവിധാനം

4067 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാ�ൽ, േബ�റി ജീവന�ാർ�ം പാചക െതാഴിലാളികൾ�ം
െഹൽ�് കാർഡ് നിർബ�മാ�ിെ�ാ�് സർ�ാർ ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�കാരം നിർബ�മാ�ം െഹൽ�് കാർഡ് ഉ�ായിരിേ�� എ�
ജീവന�ാർ സം�ാന�െ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) ��ത ഉ�രവ് �റെ��വി�ത് എ�ാെണ�ം ഈ ഉ�രവ് �കാരം എ�്
�തൽ�ാണ് െഹൽ�് കാർഡ് നിർബ�മാ�ിയി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവ് ഇറ�ിയതിന് േശഷ�� �റ� കാലയളവി��ിൽ
ഇ�യധികം െതാഴിലാളികൾ�് െഹൽ�് കാർഡ് നൽ��തിനായി
എെ�ാെ� �േത�ക സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) പരിേശാധന �ടാെത െഹൽ�് കാർ�കൾ നൽകിയ സംഭവ�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ര�ി�� എ� േക�കളാണ്
ഇതിേനാടകം റിേ�ാർ�് െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ് ) െഹൽ�് കാർഡ് ൈകവശമി�ാ�തിെ� േപരിൽ ഇതിേനാടകം എ�േപ�െട
േപരിലാണ് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��െത�് ജി� തിരി�� എ�ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) പരാതികൾ�് ഇടനൽകാെത ��മ� രീതിയിൽ െഹൽ�് കാർ�കൾ
നൽ��തിനായി �േത�ക സംവിധാനം ഒ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ�� �ര� വ��ിന് ��തൽ വാഹനം
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4068 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� �ര� പരിേശാധന ശ�മാ�ിയ സാഹചര��ിൽ എ�ാ ജി�കളി�ം
ഉേദ�ാഗ�ർ�് വാഹനം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് �തലായവ ഭ�� ഉൽ���ളിൽ േചർ��തിെനതിെര കർശന നടപടി

4069 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചി�്, വ�ൽ �ട�ിയ എ� പലഹാര�ൾ ത�ാറാ��
കടകളിൽ തിള� എ�യിൽ �ാ�ിക് കവ�കൾ ഇ���ിയ േശഷം
പലഹാര�ൾ വ��് േകാരിെയ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത്
സംബ�ി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ���ത��ൾെ�തിെര ഭ���ര� വ��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�
എ�് വ��മാ�േമാ; ഇെ��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ �ാ�ിക് േപാെല�� പദാർ��ൾ ഭ��
ഉൽ���ൾ ത�ാറാ�� േവളയിൽ േചർ��തിെനതിെര കർശന നിയമ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േബ�റി ഉൾ���ൾ �േടാെട �ാ�ിക് കവ�കളി�ം �ി�് െച� ന�സ്
േപ�റി�ം െപാതി�് നൽ�� കട�ാർെ�തിെര ഭ���ര� വ��് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഭ��വിഷബാധ തടയാൻ നടപടി

4070 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ��വിഷബാധ തട��തിനായി േഹാ��കൾ, കാ�റിംഗ് സർവീ�കൾ
എ�ിവ�ായി എെ��ാം �തിയ മാനദ��ളാണ് ഏർെ���ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ��വ��ൾ ൈകകാര�ം െച��വർ�് ഭ�� �ര� പരിശീലനം

4071 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ��വിഷബാധ വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ ഭ�ണം പാകം
െച��വ�ൾെ�െട ഭ��വ��ൾ ൈകകാര�ം െച�� എ�ാ ജീവന�ാർ�ം
ഭ�� �ര�ാ പരിശീലനം നൽകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ�
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഭഷ� വ��ളിൽ മായം കലർ��തിെനതിെര നിയമ നിർ�ാണം
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4072 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : 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, കറി
പൗഡ�കൾ എ�ിവയിൽ മായം കലർ��തിെനതിെര കർശന വ�വ�കൾ
ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� നിയമ നിർ�ാണം നട�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം നാളി�വെര ഭ���ര� വ��്
നട�ിയ പരിേശാധനകളിൽ എെ��ാം മാരകമായ വിഷപദാർഥ�ളാണ്
�ധാനമാ�ം ഭ�ണ�ിൽ േചർ�തായി കെ��ിയി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

മ���ിൽ മായം കെ��ാൻ നടപടി

4073 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിൽ�ന�് എ�� മ���ിൽ മായം കെ��ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം മ�് രാജ��ളിൽ നി�ം വിൽ�ന�് എ��
മ���ൾ പരിേശാധി�ാൻ നിലവിൽ എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്
ലഭ�മായി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) മ���ിെല മായം കെ��ാൻ നിലവി�� സംവിധാന�ൾ
പര�ാ�മാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ സംവിധാന�ൾ
��തൽ കാര��മമാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ�� നിർ�ാണ, വിതരണ �ാപന�ൾ പാലിേ�� വ�വ�കൾ

4074 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ വിഭാഗ�ിെ� പരിേശാധനെയ �ടർ�് ���
ഭ�� നിർ�ാണ, വിതരണ �ാപന�ൾ വീ�ം �റ�് �വർ�ി��തിന്
നിലവിൽ എെ��ാം വ�വ�കളാണ് പാലിേ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ���ര��െട പരിേശാധന�് നിലവിൽ മ�് ഏജൻസികെള
�മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ഭ�� നിർ�ാണ, വിതരണ �ാപന�ളിൽ മാനദ� �കാരം നിർ�ി�
�ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് ആ�യിൽ ഒരി�െല�ി�ം പരിേശാധന
നട��തിന് സംവിധാനം ഏർെ���േമാ;



96 of 136

(ഡി) ��ത പരിേശാധനയി�െട ഓേരാ �ാപന�ി�ം ൈഹജീൻ േറ�ിങ്
ഏർെ����തി�ം ��ത േറ�ിങ് അതത് �ാപനം േബാർഡ് വ�്
�ദർശി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ���ര� പരിേശാധന

4075 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഹാ��കളി�ം മ�് റസ് േ�ാറ�കളി�ം ഭ���ര� ഉറ�വ���തിെ�
ഭാഗമായി നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ 2020 �തൽ ഇ�വെര എ� േക�കൾ
രജി�ർ െച�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ ഇ�കാരം നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ നിയമലംഘനം
നട�ിയ �ാപന�ൾെ�തിെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം
ഭ���ര� ശ�മാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവിൽ �ർണമാ�ം ൈലസൻസ് റ�് െച�് അട�് ��ിയ എ�
േഹാ��കൾ, റസ് േ�ാറ�കൾ ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� ജി�
തിരി�� കണ�ം �ാപന��െട േപര് വിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവിൽ ഭ���ര� പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി ഈടാ�ിയ പിഴ
എ�യാെണ�ം ആയതിെ� ജി� തിരി�� കണ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ��വിഷബാധെയ �ടർ�� പരിേശാധന

4076 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��വിഷബാധെയ �ടർ�� പരിേശാധനയിൽ എ�
േഹാ��കൾെ�തിെരയാണ് നടപടി സ�ീകരി�െത�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� പലഹാര�ൾ നിർ�ി�� �ടിൽ വ�വസായ�ളി�ം ഇ�രം
പരിേശാധനകൾ നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ വ��ിെ� മാ�വൽ പരി�രണം

4077 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ വ��ിെ� 1978-െല മാ�വൽ പരി�രി��തി�ം
െപാ�വിതരണ വ��ിെ� ചരി�ം എ�തി ത�ാറാ��തി�മായി 2020-ൽ
റി�േയർഡ് േറഷനിംഗ് കൺേ�ാളെറ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�് സർ�ാരിൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ റിേ�ാർ�ിേ�ൽ
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരി�രി� മാ�വ�ം വ��ിെ� ചരി��ം എ�് �സി�ീകരി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ;
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(ഡി) എ� �കയാണ് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��തിനായി സർ�ാർ
െചലവാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി േ�ാർ

4078 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം വടകര താ��ിൽ എ� �തിയ
മാേവലി േ�ാ�കൾ അ�വദി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നാദാ�രം മ�ല�ിെല കായെ�ാടി പ�ായ�ിെല കായെ�ാടിയി�ം
െച��ാട് �ാമപ�ായ�ിെല ��വേ�രിയി�ം മാേവലി േ�ാർ അ�വദി�ാൻ
നൽകിയ ക�ിൽ നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �േദശ�ളിൽ മാേവലി േ�ാർ അ�വദി��തിന് നിലനിൽ��
തട�ം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല �ഭി� േഹാ��കൾ

4079 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ
അ�വദി� �ഭി� േഹാ��കൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ �ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി��തിനായി എ�
അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��ം അേപ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� �ടർനടപടിക�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല െക-േ�ാർ പ�തി

4080 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ െക-േ�ാർ പ�തി ആദ�ഘ��ിൽ
എവിെടെയാെ�യാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണനാ കാർഡ്

4081 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം വടകര താ��ിൽ �ൻഗണന
കാർഡ് ൈകവശം വ�ി�� എ� അനർഹെര കെ��ിയി��്;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ സം�ാനെ� വിവിധ താ��കളിൽ നി�ം എ� �പ
വീതം ഈ ഇന�ിൽ പിഴ ഈടാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവിൽ ഏ��ം ��തൽ �ൻഗണനാ കാർഡ് നൽകിയ താ��്
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ഏെത�് അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന�് നിലവി�� േറഷൻ കാർ�കൾ

4082 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� ആെക േറഷൻ കാർ�കൾ എ�െയ�ം ഇതിൽ
മ�, പി�്, നീല, െവ�, �ൗൺ വിഭാഗ�ളി��വ എ�െയ���
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �തിയ േറഷൻ കാർഡിനായി ലഭി�
അേപ�കൾ എ�െയ�ം അ�വദി�് തീർ�ാ�ിയത് എ�െയ�ം വിവിധ
വിഭാഗ�ൾ തിരി�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഭ�� സിവിൽ സൈ�സ് വ��് ആരംഭി� ഓ�േറഷൻ െയേ�ാ
പ�തിയ�സരി�് അനർഹമായി �ൻഗണനാ േറഷൻകാർ�കൾ ൈകവശം
െവ�വെര കെ��ിയി�േ�ാ; ഇവരിൽ നി�ം പിഴ ഈടാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മാേവലി�ര താ��് സെെ� ഓഫീസി�കീഴിെല �ൻഗണനാ എ.എ.ൈവ. കാർ�കൾ

4083 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��് സെെ� ഓഫീസി�കീഴിൽ എ� �ൻഗണനാ എ.എ.ൈവ.
കാർ�കൾ ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് എ� അേപ�കൾ
മാേവലി�ര സെെ� ഓഫീസിൽ ലഭി�ി�െ��ം എ� അേപ�കളിേ�ൽ
തീ�മാനെമ��ി�െ��ം അറിയി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല �ൻഗണനാലി�ിൽ ��തായി ഉൾെ��വർ

4084 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിൽ അർഹരായ എ� േപെരയാണ് ��തായി �ൻഗണനാലി�ിൽ
ഉൾെ���ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

അേ��ാദയ - അ�േയാജന കാർ�കൾ

4085 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് അ�വദി�െ��ി�� അേ��ാദയ - അ�േയാജന
(എ.എ.ൈവ.) കാർ�ക�െട ആെക എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) നിലവിൽ എ� േപർ�് എ.എ.ൈവ. കാർ�െ��ം എ.എ.ൈവ. കാർ�ക�െട
നിലവി�� ഒഴി�കൾ ഉടൻ നിക�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ.എ.ൈവ. കാർ�ക�െട ഒഴിവ്
നിക�ാ�ത് െകാ�് എ� അളവ് അരി, േഗാത�് എ�ിവ ലാ�ായി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അവസാനമായി എ.എ.ൈവ. കാർ�കൾ അ�വദി�ത് എ�ാെണ�ം
ഏെതാെ� താ��കളിൽ നി�ാണ് എ.എ.ൈവ. കാർഡിനായി അേപ�
ലഭി�ി��െത�ം ഓേരാ താ��ിൽ നി�ം ലഭി� അേപ�ക�െട എ�ം
എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ

4086 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ എ� എ.പി.എൽ. േറഷൻ
കാർ�കൾ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി നൽകിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തിനായി മ�ല�ിൽ നി�് ലഭി�
എ�ാ അേപ�ക�ം തീർ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അഗതി-അനാഥ-�� മ�ിര�ളിെല അേ�വാസികൾ�� േറഷൻ വിതരണ പ�തി

4087 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ൻഗണനാ വിഭാഗം േറഷൻ കാർ�ക�െട എ�ം വർ�ി�ി�ാൻ
കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഗതി-അനാഥ-�� മ�ിര�ളിെല അേ�വാസികൾ�� േറഷൻ വിതരണ
പ�തി�ായി നിലവിൽ േക��ിൽ നി�് ഭ��ധാന� വിഹിതം
ലഭി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നി�ിത സമയ�് േറഷൻ കടകൾ �റ�് �വർ�ി�ാൻ നടപടി

4088 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�� കാല�് േറഷൻ കടകൾ നി�ിത സമയ�മം പാലി�് �റ�്
�വർ�ി��ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അത്
എ�െകാ�ാെണ�ം നി�ിത സമയ�മം പാലി�് �റ�് �വർ�ി��തിന്
േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം െച�� അരി�െട അളവ് വർ�ി�ി�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷൻ വ�ാപാരികൾ േനരി�� �തിസ�ി
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4089 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ പി.എം.ജി.െക.എ.ൈവ. നിർ�ലാ�ിയേതാെട േറഷൻ
വ�ാപാരികൾ �തിസ�ി േനരി�� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

െക-േ�ാർ പ�തി

4090 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറഷൻകടകളാണ് െക-േ�ാർ
പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നീല, െവ� കാർ�ടമകൾ�് അരി വിഹിതം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

4091 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ൻഗണേനതര വിഭാഗ�ിൽെ�� നീല, െവ� കാർ�ടമകൾ�്
പരിമിതമായ േതാതിലാണ് േറഷൻ ലഭി��ത് എ� വ�ത സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�രം കാർ�ടമകൾ�് അരി വിഹിതം
വർ�ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം താ��ിൽ �തിയ േറഷൻ ഡിേ�ാകൾ

4092 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം താ��് സൈ� ഓഫീസിന് കീഴി�� പര�ർ, ചാ��ർ എ�ീ
ഫർ�കളിൽ �തിയ േറഷൻ ഡിേ�ാകൾ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ��ംബ��െട എ�ം വളെരേയെറ വർ�ി�ി�� സാഹചര��ിൽ
��ത ഫർ�കളിൽ �തിയ േറഷൻ ഡിേ�ാകൾ ആരംഭി��തിന്
ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പാറശാല മ�ല�ിൽ �ാർ�് േറഷൻ കടകൾ

4093 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം പാറശാല മ�ല�ിൽ �തിയ
േറഷൻ കടകൾ അ�വദി��തി�ം നിലവി��വ മാ�ി �ാപി��തി�മായി
എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��� വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �േദശ�ളിൽ നി�ാണ് അേപ�കൾ ലഭ�മായി��െത�ം ��ത
അേപ�കളിേ�ൽ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) പാറശാല മ�ല�ിെല എ� േറഷൻ കടകെളയാണ് �ാർ�് േറഷൻ
കടകളാ�ാൻ െതര െ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ�ല�ിെല എ�ാ േറഷൻ കടകെള�ം �ാർ�് േറഷൻ കടകളാ�ി മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഭ��ധാന��ൾ വീ�കളിൽ എ�ി�് നൽകാൻ പ�തി

4094 �ീ സി എ�് ���
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീമതി െദലീമ
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ കടയിൽ േപായി ഭ��ധാന��ൾ വാ�ാൻ കഴിയാ�വർ�് സ��
േസവകരായ ഓേ�ാറി� െതാഴിലാളിക�െട പ�ാളി�േ�ാെട സാധന�ൾ
വീ�കളിൽ എ�ി�് നൽകാൻ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭ���ര�യി�െട വിശ�രഹിത േകരളം എ� ല��ം േന��തിന്
ഭ��െപാ�വിതരണ വ��് �േഖന നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) പ�ികേഗാ��ളിൽെ��വർ�് വീ�കളിൽ േറഷൻ സാധന�ൾ എ�ി�്
നൽ�� പ�തി കാര��മമായി നട��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷൻ സാധന�ൾ വീ�പടി�ൽ

4095 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കടകളിെല�ി േറഷൻ വാ�ാൻ ��ി���വർ�് വീ�പടി�ൽ േറഷൻ
സാധന�ൾ എ�ി��തിനായി �േത�ക പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;
ഇതിനായി �ണേഭാ�ാ�ൾ അധിക �ക നൽേക��േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�കൾ വീ�കളിൽ എ�ി��തി�� അസൗകര�ം
പരിഗണി�് സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ��ത പ�തി�െട
�താര�ത നിലനിർ��തിനായി നിരീ�ണ സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േറഷൻ വാതിൽപടി വിതരണം

4096 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ിക വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�ം തി�ി�ാർ��
�ല�ളിൽ നട�ിലാ�ിയ സ�രി�� േറഷൻ കടകൾ �േഖന േറഷൻ
സാധന�ൾ വാതിൽപടി വിതരണം നട�ിയതിെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ?
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െകാേ�ാ�ി താ��് ഭ�� സംഭരണ േക�ം

4097 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി താ��് സൈ� ഓഫീസിന് കീഴിൽ എ� േറഷൻ
�ണേഭാ�ാ��ം എ� േറഷൻ കടക��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േറഷൻ കടകളിേല�് ആവശ�മായ ഭ�� വ��ൾ ലഭ�മാ��ത്
ഏെത�ാം േഗാഡൗ�കളിൽ നി�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ി താ��ിൽ നാഷണൽ �ഡ് േസ�ി ആ�് �കാരം
നിഷ് കർഷി�ി�� ഓഫീ�ം ഭ�� സംഭരണ േഗാഡൗ�ം നിർ�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ; ഇതിനായി
ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�കെള ��ർ മാർ��കളായി ഉയർ�ൽ

4098 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� മാേവലി േ�ാ�കളാണ് ��ർ
മാർ��കളായി ഉയർ�ിയി��ത്; ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മാേവലി േ�ാ�കൾ ��ർ മാർ��കളായി ഉയർ��തിന് എെ��ാം
മാനദ��ളാണ് പരിഗണി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ �തിയ മാേവലി ��ർ േ�ാ�കൾ

4099 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ �തിയ മാേവലി ��ർ േ�ാ�കൾ അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എവിെടെയാെ�യാണ് അ�വദി��െത�ം ആയതിെ� നടപടികൾ
ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ ര�ാംവിള െന�് സംഭരണ�ി�� ഒ���ൾ

4100 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ ര�ാംവിള െന�് സംഭരണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം
ഒ���ളാണ് നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല കർഷകർ�് െന�് നൽകിയ ഇന�ിെല �ക
സമയബ�ിതമായി നൽ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ��ധാന���െട േ�ാ�ി�� �ത�ത ഉറ�് വ���തി�� സംവിധാനം
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4101 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എൻ.എഫ്.എസ്.എ. േഗാഡൗ�കളിെല ഭ��ധാന���െട
േ�ാ�ി�� �ത�ത ഉറ�് വ���തിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏർെ���ിയി��ത് എ� വിവരം വ��മാ�ാേമാ?

പാചക വാതക സിലി��ക�െട െഡലിവറി ചാർജ്

4102 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാചക വാതക സിലി�ർ വീ�കളിൽ എ�ി��തിന് െഡലിവറി ചാർജ്
നി�യി��തിെ� മാനദ��ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െഡലിവറി ചാർജ് നിർ�യി��തിെ� �രം കണ�ാ��ത് ഗ�ാസ്
ഏജൻസിയിൽ നി�ാേണാ അേതാ േഗാഡൗണിൽ നി�ാേണാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) െഡലിവറി ചാർ�ിന�ിൽ ഏജൻസികൾ അധിക �ക ഈടാ��തിെനതിെര
െപാ�ജന�ൾ ആർ�ാണ് പരാതി നൽേക�െത�് അറിയി�േമാ?

�ാൻ ഫ�ം സി.എഫ്.സി. �ാൻ�ം ഉപേയാഗി�് േതാ�ം േമഖലയിൽ നട�ിലാ��
നിർ�ാണ ���ികൾ

4103 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �ാൻ ഫ�്, സി.എഫ്.സി. �ാൻഡ്
എ�ിവ ഉപേയാഗി�് േതാ�ം േമഖലയിൽ നട�ിലാ�� നിർ�ാണ
���ികൾ�് �ലം നൽകിവ�ി��ത് േതാ��ടമകൾ നൽ�� എൻ.ഒ.സി.
വ�ായി��. എ�ാൽ നിലവിെല നിർ�ാണ ���ികൾ�് ��ത എൻ.ഒ.സി.
വ�് അ�മതി നൽ��ി� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ി , വയനാട്, പ�നംതി� എ�ീ ജി�കളിൽ �ാൻ ഫ�്, സി.എഫ്.സി.
�ാൻഡ് എ�ിവ ഉപേയാഗി�� േതാ�ം േമഖലയിെല ���ികൾ േതാ�ം
ഉടമകൾ നൽ�� എൻ.ഒ.സി. വ�് നിർ�ഹി�വാൻ േവ� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അതി ദാരി��ം �ട� നീ���മായി ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ

4104 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിദാരി��ം �ട� നീ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� �ടർ�യായി
അതിദരി�െര കെ��ി പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
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(ബി) രാജ��് ആദ�മായി പരമ ദരി� ��ംബ�െളെയ�ാം സർ�ാർ െചലവിൽ
സംര�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി �സ�കാലാടി�ാന�ി�ം
ദീർഘകാലാടി�ാന�ി�ം എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ്
നട�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ ഇ�രം ��ംബ�െള സ�യം പര�ാ�രാ��തിന്
ൈമേ�ാ �ാ�കൾ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിൽ െെലഫ് ഭവന പ�തി

4105 �ീ. 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 ചാവ�ാട് നഗരസഭയിൽ െെലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം
�ാ�് നിർ�ി��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ െെലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം �ാ�്
നിർ�ി��തി�� െ�ാേ�ാസ�കെള �റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ

4106 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022-23 സാ��ിക വർഷം ൈലഫ് പ�തി�ായി എ� �ക
വകയി��ിയി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വകയി��ിയ �കയിൽ എ�യാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ായ�് �േദശ�ളിെല വീടി�ാ�വർ�് വീ�ം �മിയി�ാ�വർ�്
�മിെ�ാ�ം പാർ�ിട�ം നിർ�ി� നൽകാ�മായി �റൽ ൈലഫ് പാർ�ിട
പ�തി�ായി എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �കയിൽ ഇ�വെര എ� �പയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈലഫ് മിഷൻ ഒ�ാംഘ�ം എേ�ാഴാണ് �ഖ�ാപി�െത�ം എ�
അേപ�കൾ ലഭി�െവ�ം അ�ിമ പ�ികയിൽ എ� േപെര
ഉൾെ���ിെയ�ം എ�േപർ�് വീട് നൽകിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ൈലഫ് മിഷൻ ര�ാം ഘ�ം എേ�ാഴാണ് �ഖ�ാപി�െത�ം അ�ിമ
പ�ികയിൽ എ� േപെര ഉൾെ���ിെയ�ം എ�േപർ�് വീട് നൽകിെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ൈലഫ് മിഷെ� ��ാം ഘ��ിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസി �ടികളിേല�� പാല�ൾ �നർനിർ�ി�വാൻ നടപടി

4107 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2018ൽ ഉ�ായ �ളയ�ിൽ തകർ� എ� പാല�ളാണ് റീബിൽഡ് േകരള
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �നർനിർ�ി�ി��ത്; എ� �പയാണ് ആയതിന്
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െചലവായത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസി �ടികളിേല�� പാല�ൾ �നർനിർ�ി�വാൻ �ൻഗണന
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ പീ�േമട് താ��ിെല
െപ�വ�ാനം പ�ായ�ിെല ആദിവാസി �ടികളിേല�� �ഴി�ൽ -
േതാ�ിൽകടവ് പാല�ിെ� �നർനിർ�ാണ നടപടികൾ എ�ായി എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകരള േസാളിഡ് േവ�് മാേനജ്െമ�് െ�ാജ�്

4108 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗര�െള�ം പ�ണ�െള�ം മാലിന���മാ�ാൻ സർ�ാർ
നട�ിലാ�� േകരള േസാളിഡ് േവ�് മാേനജ്െമ�് െ�ാജ�ിെ� വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ഹരിത കർ� േസനാംഗ��െട േസവനം
ഉപേയാഗെ���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െ�ാജ�ിെ� നട�ി�ിനായി സർ�ാർ ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ല�ഴ �ാമപ�ായ�് �മി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് ൈകമാ��തി�� നടപടി

4109 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ല�ഴ സർ�ാർ േകാേളജ് �ിതി െച�� അ�ല�ഴ െത�്
�ാമപ�ായ�ിെ� �ലം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് ൈകമാ��ത്
സംബ�ി� ക�് എ�ാണ് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിൽ ലഭി�ത്;
ക�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് പ�ായ�് ഡയറ�ർ�് എ�ാണ് ക�് നൽ��ത്;

(സി) ��ത ക�ിന് പ�ായ�് ഡയറ�റിൽ നി�ം എ�ാണ് മ�പടി
ലഭി�െത�ം മ�പടി ലഭി�ി�ിെ��ിൽ ഇ�സംബ�ി�് എ� ക�കൾ,
ഓർ��റി�കൾ �ട�ിയവ പ�ായ�് ഡയറ�ർ�് നൽകിെയ�ം
ക�ക�െട േകാ�ികൾ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ായ�് ഡയറ�ർ ആവശ�മായ വിവര�ൾ ലഭ�മാ��തിൽ
കാലതാമസം വ��ിയി�േ�ാ; വിവര�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി ഡയറ�ർ
നട�ിയ ക�ിടപാ�ക�െട �ർ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആല�ഴ പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ�ർ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�
നടപടിക�െട�ം ക�ിടപാ�ക�െട�ം പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് �ലം എം.എൽ.എ., ജി�ാ കള�ർ
�ട�ിയവർ പെ��� മീ�ിംഗിെല തീ�മാന �കാരം നടപടി
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സ�ീകരി��തി�ം സർ�ാർ നിർേ�ശം സമയബ�ിതമായി
പാലി��തി�ം വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർവീസ് െ�ഷ�ൽ �ൾസ് േഭദഗതി

4110 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർവീസ് �പീകരി�ി�ം �നിസി�ൽ സർവീസിൽ
ആയത് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; �നിസി�ൽ സർവീസിെല ജീവന�ാെര
�നർവിന�സി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം �നിസി�ൽ സർവീസിേല�ം തിരി�ം
ജീവന�ാർ�് �ലം മാ�ം അ�വദി�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നഗരകാര� വ��ിൽ അ�ൗ�്സ് അ�ി��് ത�ികയിേല�് നിയമനം
നട��തി�� െ�ഷ�ൽ �ൾസ് േഭദഗതി വ�േ��തായി�േ�ാ; ഈ
നിയമനം നട��തിന് �നിസി�ൽ ഡയറ�േറ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ��ത ത�ിക�െട ശ�ളെ�യിൽ എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �നിസി�ൽ ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്. വരവ് വ��ത് സംബ�ി��
ജീവന�ാ�െട ഇടയി�� പരാതി�് പരിഹാരം കെ���തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ എ�ാെണ�ം െഡപ�േ�ഷനിൽ േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട
പി.എഫ്. അ�ൗ�കളിൽ �ത�മായ േപാ�ിംഗ് നട��േ�ാെയ�ം ഇ�രം
ജിവന�ാ�െട ഏ�മാസംവെര�� �കയാണ് ഇനി വര� വ�ാ��െത�ം
അത് ഏെത�ാം ജീവന�ാ�േടെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �നിസി�ൽ ജീവന�ാെര �ാർ�മായി ബ�ി�ി�� നടപടികൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

4111 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി നാളി�വെര
എ� വീ�കൾ അ�വദി� എ�തിെ� പ�ായ�് തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

െപാ�സർവീസ് �പീകരി�തിന് േശഷ�� ജീവന�ാ�െട �നർവിന�ാസം

4112 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ�സർവീസ് �പീകരി�തിന് േശഷ�� ജീവന�ാ�െട
�നർവിന�ാസം �ർ�ീകരി�ി�ിേ�ാ ;ഇെ��ിൽ എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാൻ
കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ണവാടി കേലാ�വം

4113 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ണവാടി കേലാ�വം നട��തിന് �ാമപ�ായ�കൾ�്
നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കേലാ�വം നട��തിന് �ാമപ�ായ�കൾ�് �ക
െചലവഴി��തി�� പരിധി എ�യാണ്;

(സി) ��ത പരിധി ഉയർ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജിഡ-�െട �വർ�നം

4114 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജിഡ ജനറൽ കൗൺസിൽ നാളി�വെര അംഗീകാരം നൽകിയ ���ികൾ
ഏെത�ാെമ�ം, എ�ാണ് അംഗീകാരം നൽകിയെത�ം, ��ത
�വർ�ിക�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസികൾ ആെര�ാെമ�ം, �ക എ�െയ�ം
���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകിയ ���ികൾ നട�ിലാ��തിൽ
കാലതാമസം േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജിഡ�െട വരവ് - ചിലവ് കണ�ക�ം നാളി�വെര�� നീ�ിയി��്
എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ- േഫാർ�് െകാ�ി േറാ - േറാ സർവീസ്

4115 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ി േകാർ�േറഷെ� ൈവ�ിൻ - േഫാർ�് െകാ�ി സർവീസിന് േവ�ി േറാ
-േറാ സർവീസ് അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� എ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��തായി അ�വദി� േറാ-േറാ �െട നിർ�ാണം ഏ�വെര ആെയ�ം ഇതിെ�
നിർ�ാണ ���ി ആെരയാണ് ഏൽ�ി�ിരി��െത�ം എ�േ��്
�ർ�ീകരി�് നീ�ിലിറ�വാൻ സാധി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വാടക�് നൽകിയിരി�� െക�ിട�ൾ

4116 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
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േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വാടക�് നൽകിയിരി�� െക�ിട��െട
നിര�് നി�യി�� മാനദ��ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിര�് �തിവർഷം ഒ� നി�ിത ശതമാനം വീതം വർ�ി�ി��േ�ാ;
എ�ിൽ ഏത് ച��കാരമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വർഷ�ൾ�് ��് കരാറിേലർെ��ി�� െക�ി��െട വാടകയിെല വാർഷിക
വർ�ന കണ�ിെല��ാ�ം നിലവി�� മാർ��് േറ�ിേന�ാൾ വളെരയധികം
�റവിലാണ് പല െക�ിട��ം വാടക�് നൽകിയിരി��െത�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െക�ിട��െട വാടക �തിവർഷം ഒ� നി�ിത ശതമാനം എ� രീതിയിൽ
വർ�ി�ി��തി�ം അ�് വർഷ�ിലധികമായി കരാറിേലർെ��ി��
െക�ിട��െട വാടക നിലവിെല മാർ��് നിര��സരി�്
�നർനി�യി��തി�ം നിർേ�ശം നൽകാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�ടനീളം ഉ�ായി�� വികസന�ം പഴയകാല�ളിൽ നി�യി�
വാടകനിര�് �ട��തിെല ��ിയി�ാ��ം കണ�ിെല��് ഇ�ാര�ം
ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാ?

െക�ിട നി�തി പിരിെ���ാൻ നടപടി

4117 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ െക�ിട നി�തി പിരിെ����തിൽ
അലംഭാവം കാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സാധാരണ�ാർ �ത�മായി നി�തി അട�േ�ാൾ വൻകിട െക�ിട ഉടമക�ം
വ�ാപാര േക���ം നി�തി െവ�ി�് നട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) െക�ിട നി�തി �ർ�മാ�ം പിരിെ����തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േചേല� �നാനി ഡിസ് െപൻസറിയിൽ താൽകാലിക ഫാർമസി�്

4118 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ിെല േചേല� �ാമ പ�ായ�്  �നാനി
ഡിസ് െപൻസറിയിൽ താ�ാലിക ഫാർമസി�് ത�ികയിൽ നിയമനം
നട��തിന് അ�മതി�ായി നൽകിയ നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) താ�ാലിക ഫാർമസി�് ത�ികയിൽ േജാലി െച��വർ�് പ�ായ�് തനത്
ഫ�ിൽ നി�ം ശ�ളം നൽ��തിനാൽ സർ�ാരിന് സാ��ിക ബാധ�ത
വരി� എ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ അ�മതി നൽ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഏകീ�ത െപാ�സർ�ീസിെല �ലംമാ��ൾ

4119 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഏകീ�ത െപാ�സർ�ീസിെ� ഭാഗമാ�ളള
വ��കൾ�ിടയി�� ( ഇ�ർ - ഡി�ാർ�്െമ�ൽ �ാൻേ�ർസ് ) �ലമാ��ൾ
ഏത് വിധ�ിൽ നട��തിനാണ് നിലവിൽ നി�യി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക മാനദ��േളാ മാർ�നിർേദശ�േളാ ക���ർ
അ�ിേ�ഷ�കേളാ ആവിഷ് കരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് വ��് തല�ിേലാ സർ�ാർ തല�ിേലാ സർ�ീസ്
സംഘടനാ തല�ിേലാ �േത�ക മീ�ിം�കേളാ �ടിയാേലാചനകേളാ
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വ��് തല �ലമാ��ളിൽ ഏകീ�ത െപാ� സർ�ീസിെ� ഭാഗമായ േ��്/
സേബാർഡിേന�് സർ�ീസിെല ��വൻ ത�ികകളിേല�ം എ�ാ ജീവന�ാർ�ം
നഗര-�ാമ തേ�ശഭരണ �ാപന��െട ഓഫീ�കളിൽ ഒ� നി�ിത
കാലയളവിൽ നിർബ�ിത േസവനം െറാേ�ഷൻ അടി�ാന�ിൽ
ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എ�ിൽ അത് എ�കാരമാണ് �ാവർ�ികമാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം
അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി �ക വിനിേയാഗം

4120 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022 -23 സാ��ിക വർഷം ൈലഫ് ഭവന പ�തി�ായി വകയി��ിയ
�കയിൽ 5.34 ശതമാനം മാ�മാണ് െചലവി�ത് എ� സം�ാന ആ��ണ
േബാർഡിെ� സാ��ിക അവേലാകന റിേ�ാർ�കൾ പരിേശാധി�ക�ം
വിലയി��ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി�ി�� �ടർ നടപടികൾ
വിശദീകരി�ാേമാ; നട� സാ��ിക വർഷ�ിെ� അവസാനമായി�ം �ക
വിനിേയാഗി��തിൽ �േരാഗതി��ാ�ാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം എ�ാണ്;

(സി) ഭവന പ�തി�െട ഒ�്, ര�്, ��് ഘ��ളി�മായി ലഭി� അേപ�ക�െട
എ��ം വീട് നിർ�ി�് നൽകിയ �ണേഭാ�ാ��െട കണ�ക�െട�ം
വിശദവിവരം നൽ�േമാ?
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��ർ മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് വഴി അ�വദി�ി�ളള പ�തികൾ

4121 �ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-17 കാലഘ�ം �തൽ ബഡ്ജ�ിൽ ��ർ മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��് വഴി അ�വദി�ി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിൽ �ർ�ിയാ�ാ� പ�തിക�െട വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തികൾ �ർ�ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ?

�ചിത� േകരളം പ�തി

4122 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ചിത� േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മാേവലി�ര നിേയാജക
മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ �ചിത�മിഷൻ �േഖന
േടായ് െല�കൾ അ�വദി�ി��് ; അവ�െട തൽ�ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�വാ��വ ഏെതാെ�െയ�ം ആയതി�ളള
നിർ�ാണ തട��ൾ എെ�ാെ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല െടായ് െല�കൾ േവഗ�ിൽ നിർ�ി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

��ംബ�ീ�് അ�ാരാ� �വർണ �ര�ാരം

4123 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തന ആശയ��െട അടി�ാന�ിൽ ജനപ�ാളി�േ�ാെട നട�ാ��
മിക� ജനേസവന പരിപാടികൾ�ായി േകാമൺ െവൽ�് അേസാസിേയഷൻ
േഫാർ പ�ിക് അ�ിനിേ�ഷൻ ആ�് മാേനജ്െമ�് നൽ�� അ�ാരാ�
�വർണ �ര�ാരം ��ംബ�ീ�് ലഭി�ി�േ�ാ; േലാക�ിെല എ� രാജ��ളിൽ
നി�� എൻ�ികേളാട് മ�രി�ി�ാണ് ��ംബ�ീ ഈ �ര�ാരം
േനടിെയ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �രിപ�ം ഇതര സം�ാന�ളിെല�ം �ീജീവിതം �രിത�ർ�മായി
�ട�േ�ാ�ം േകരള�ിെല �ീകൾ�് അ��ായി ജീവിതം നയി��തി�ം
ഭരണ�ി�ം ��ംബ�ി�ം നിർ�ായക �ാനം വഹി��തി�ം ��ംബ�ീ
എ�േ�ാളം സഹായകമായി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

പാറശാല മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം

4124 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,



111 of 136

എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറശാല മ�ല�ിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �േഖന വിവിധ ഘ��ളിലായി
എ� വീ�കൾ നിർ�ി��തിന് അ�മതി നൽകിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;
ഇതിൽ എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയി��്; പ�ായ�്
തിരി�� വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ പാറശാല മ�ല�ിൽ എ� വീ�കൾ
നിർ�ി�ാനാണ് ല��മി��ത്; ആയതിെ� പ �ായ�തല നടപടികൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ് ; പ�ായ�് തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിൽ ൈലഫ് ഭവന പ�തി

4125 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ർ�ീകരി� വീ�ക�െട
എ�ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ��ാട് മ�ല�ിൽ ഇ�വെര എ� വീ�കൾ �ർ�ീകരി�െവ�്
പ�ായ�്  /നഗരസഭ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ��ാട് മ�ല�ിൽ ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ����തി�� ലി�ിൽ
എ� �ണേഭാ�ാ�ൾ ഉെ��് പ�ായ�്  /നഗരസഭ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണാ�മതി നൽകിയ 27 ���ികൾ

4126 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� 06.02.2021-െല സ.ഉ(െെക) നം. 29/2021/തസ�ഭവ ന�ർ
ഉ�ര��കാരം ഭരണാ�മതി നൽകിയ 27 ���ികളിൽ േകാഴിേ�ാട്
േനാർ�് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികൾ ഉൾെ����്;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിർ�ാണം ഏത് വ��് �േഖനയാണ് നട��െത�ം
ഇേ�ാഴെ� �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ ���ികൾ നട�ിലാ�ാൻ അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ന� �മിയിൽ െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് അ�മതി

4127 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ന� �മിയായി�� േമഖലകളിെല അതീവ ദരി�രായ ൈലഫ്
�ണേഭാ�ാ��െട �മി ഡാ�ാ ബാ�ിൽ ഉൾെ��തായതിനാൽ െക�ിട നിർ�ാണ
അ�മതി ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സ��മായി േവെറ �മിയി�ാ� ൈലഫ് �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ഡാ�ാ ബാ�ിൽ
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ഉൾെ�� ന� �മിയിൽ ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം െക�ിട നിർ�ാണ
അ�മതി നൽ��തിന് 2018 െല െനൽ വയൽ ത�ീർ�ട സംര�ണ(േഭദഗതി)
നിയമ�ിൽ ആവശ�മായ േഭദഗതി വ��വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �രിഭാഗം �മി�ം ന� വിഭാഗ�ിൽെ�� േകാ��ൽ മ�ല�ിെല
ഇരി�ിളിയം �ാമ പ�ായ�ിെല ഡാ�ാ ബാ�ിൽ ഉൾെ�� �മിയിൽ ൈലഫ്
പ�തി �കാരം െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് �േത�ക അ�മതി േതടിെകാ��
ഇരി�ിളിയം �ാമപ�ായ�് �സിഡ�ിെ� നിേവദന�ിൻേമൽ( െറസിപ്�്
ന�ർ: 6975467)സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�േമാ?

വർ�് നിയർ േഹാം പ�തി

4128 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വർ�് നിയർ േഹാം പ�തി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി
�പെ���ിയ പ�തികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ തല�ിൽ വർ�് നിയർ േഹാം പ�തി നട�ി�ിന് േവ�ി
ത�ാറാ�ിയ �പേരഖ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ല���ിന് േവ�ി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള �ാ�മാ�ാൻ
ആ��ണം െച� സാ��ിക സഹായ�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാേദശിക സർ�ാ�ക�െട �തന പ�തികൾ

4129 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിേക�ീ�ത ആ��ണ�ിെ� �ധാന ല���ളിെലാ�് �ാേദശിക
വിഭവേശഷിെയ ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�ക ആെണ�ിരിെ� നിലവി��
സബ്സിഡി മാനദ��ൾ ��ത ല���ിന��തമായി പരി�രി�ാൻ
എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) �ാേദശിക സർ�ാ�ക�െട �തന പ�തികൾ�ായി സർ�ാർ ഏർെ���ിയ
�േത�ക സംവിധാനം വിജയകരമായി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) 2021 -22 വർഷ�ളിൽ �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ ആരംഭി�ി�� �തന
പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തന ആശയ��ം പ�തിക�ം ആവി�രി��തി�� സാധ�തകൾ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി��തായി
ക���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ാ�ിക് നിേരാധനം

4130 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�ിക് നിേരാധനം നിലവിൽ വ�തി�േശഷ�ം നിേരാധിത
�ാ�ിക് വ��ൾ ഉപേയാഗി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ിൽ ഇവ തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ നിേരാധി� ഏെത�ി�ം തരം �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�കൾ �ടർ�ം
ഉപേയാഗി��തിന് ബ�.ൈഹേ�ാടതി അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാ�ിക് നിേരാധനം �ർ�മായി നട�ാ��തിന് സം�ാന�ിന്
നിയമനിർ�ാണം നട�ാൻ സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല എം.എൽ.എ. ആ�ി വികസന ഫ�്

4131 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല �ള�കാട് �ാമപ�ായ�ിെല ഒൻപതാം വാർഡിൽ
�വർ�ി�� 99-ാം ന�ർ അംഗൻവാടി�ായി നിേയാജക മ�ലം ആ�ി
വികസന പ�തിയിൽ �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; �ക എ�െയ�ം ഏത്
സാ��ിക വർഷെ� പ�തിയിലാണ് �ക വകയി��ിയി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ; ഭരണാ�മതി�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട കരാർ ആരാണ് എ��ി��െത�ം കരാർ കാലാവധി
എ�ാണ് അവസാനി��െത�ം കരാർ കാലാവധി നീ�ി
നൽകിയി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ അത് എ�വെരെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ി നാളി�വെര ആരംഭി�ാൻ സാധി�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി നാളി�വെര ആരംഭി�ാ�ത് സംബ�ി�് റിേ�ാ ർ�്
െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ���ി ആരംഭി�ാൻ സാധി�ാ� സാഹചര�മാെണ�ിൽ അ�വദി� �ക
ന�മാകാെത മെ�ാ� ���ി�ായി മാ�ി അ�മതി ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതിനായി
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി

4132 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമീണ ജീവിത �തിസ�ി�െട�ം രാജ��് വർ�ി� വ��
െതാഴിലി�ാ��െട�ം പ�ാ�ല�ിൽ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട വിഹിതം
വർ�ി�ി�് പ�തി വി�ലമാേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�റ�് പ�തി�� വിഹിതം 2023-24 േക� ബജ�ിൽ ��െന



114 of 136

െവ�ി�റ�ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴി�റ�് പ�തി�െട നിർവഹണ�മായി ബ�െ��് േക� സർ�ാർ
ഏർെ���ിയ അ�ാേയാഗിക�ം അശാ�ീയ�മായ നിബ�നകൾ
സം�ാനെ� പ�തി നട�ി�ിൽ കാര�മായ �യാസ�ൾ ��ി�ി�േ�ാ ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴി�റ�് പ�തി തട�ം �ടാെത�ം കാര��മമാ�ം നട��തിന്
സം�ാനതല�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ികൾ രജി�റിൽ ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ

4133 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�ീരാജ് നഗരപാലിക നിയമ �കാരം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ നി�ി�മായ േതാ�കൾ, �ള�ൾ, ത�ീർ�ട�ൾ,
െപാ�ജലാശയ�ൾ ക�കാലി േമ�ിൽ�റ�ൾ �ട�ിയ െപാ� ആ�ികൾ
തി�െ���ി ആ�ി രജി�റിൽ േചർ�് സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േട�് എ േ��് പ�തി

4134 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

��ി�� നവേകരളം - വലിെ�റിയൽ ��േകരളം പ�തി

4135 �ീ സി എ�് ���
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� മാലിന��ിൽ നി�ം സ�ാത��ം
പരിപാടി�െട ര�ാം ഘ�മായി ��ി�� നവേകരളം - വലിെ�റിയൽ
��േകരളം പരിപാടി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� ഭാഗമായി
നട�� �വർ�ന പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�വഴി എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് ല��മി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന തല�ിൽ മാലിന���ാര�ൾ കെ��ി നീ�ം
െച��തിന് പ�തി ഉേ�ാ; േശഖരി�� മാലിന���ം പാഴ് വ���ം
ശാ�ീയമായി സം�രി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർവീസ് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമാ�� ത�ികകൾ
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4136 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർവീസ് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി എ�
ത�ികകൾ �തിയതായി ��ി�ി�െ��് ത�ികക�െട േപ�ം മ�്
വിശദാംശ��ം സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ�ാപന�ളിൽ ഇ�ര�ി�� എ� ത�ികകൾ ഉെ��ം ��ത
ത�ികകളിൽ നിയമനം നട�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മ�് പരിേശാധന�ം �ക്�റൽ ഡിൈസനിം�ം നട�� ഏജൻസികൾ

4137 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെതാെ� അംഗീ�ത ഏജൻസികൾ�ാണ് തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��െട നിർ�ാണ ���ിക�െട ഭാഗമാ�� മ�്
പരിേശാധന�ം �ക്�റൽ ഡിൈസനിം�ം നട�ാൻ സാധി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഏജൻസികൾ�് െടൻഡർ ഇ�ാെത ഇ�രം ���ികൾ
േനരിേ�ൽ�ി�ാൻ സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ തീർ�ാ�ാെത കിട�� ഫയ�കൾ

4138 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ (�ാമ, േ�ാ�്
പ�ായ�കളി�ം നഗരസഭ, േകാർ�േറഷ�കളി�ം) 2018 ജ�വരി 1 �തൽ 2023
ജ�വരി 1 വെര�� കാലയളവിൽ തീർ�ാ�ാെത എ� ഫയ�കൾ
െക�ി�ിട��െവ�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭവനം, വാണിജ� �ാപന�ൾ എ�ിവ�െട നിർ�ാണ�ി�ളള
അ�മതി�മാേയാ നി ർ �ാണം �ർ�ീകരി�് ന��കൾ നൽ���മാേയാ
ബ�െ�� ഫയ�ക�െട�ം ആേരാഗ�ം, വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ
എ�ിവ�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�െട�ം േവർതിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ�് കാരണ�ാലാണ് ഇ�രം ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാ�െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ഫയ�കൾ തീർ�ാ��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) നി�ാര കാരണ�ൾ പറ�് ഉേദ�ാഗ�ർ ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാതിരി��
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�ളിെല ആ�ി േരഖക�െട ഡിജി�ൈലേസഷൻ

4139 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
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സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ആ�ി േരഖകൾ
ഡിജി�ൈലസ് െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േരഖകൾ അപ്േഡ�് െച��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട ധനാഗമന മാർഗ�ൾ

4140 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ധനാഗമന മാർഗ�ൾ ഏെതാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ അടയ് േ�� വിവിധ തരം നി�തികൾ
അട�ാ�െ�� സേ�ശം എസ്.എം.എസ്, ഇെമയിൽ എ�ീ ഓൺൈലൻ
സംവിധാന�ളി�െട ആ�കെള അറിയി�ാൻ നിലവിൽ മാർ��േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ആയത് ഏർെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ഉടമ�തയി�� െക�ിട��െട വാടക,
േലല�ക എ�ിവ സമയബ�ിതമായി പിരിെ����തിന് സാേ�തികവിദ�
�േയാജനെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ഉടമ�തയി�� െക�ിട�ൾ വാടക�്
നൽ�േ�ാൾ നി�യി�� വാടക കാലാ��തമായി പരി�രി�ാ�േ�ാ;

(ഇ) ��ത വാടക നിര�് പരി�രി��തിെ� മാനദ��ം എ� കാലെ�
ഇടേവളയിലാണ് നിര�് പരി�രി��ത് എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(എഫ് ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ധനാഗമന മാർഗം പരി�രി��തിെ�
ഭാഗമായി വ�വസായ സംരംഭ��െട സി.എസ്.ആർ. ഫ�് േന��തിെ�
സാധ�ത പരിേശാധി�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട 2023-24 സാ��ിക വർഷെ� വാർഷിക �ാ�്

4141 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് 2023-24 സാ��ിക
വർഷെ� വാർഷിക �ാ�് അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ��ൾ
വിശദമാ�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് കീഴി�ളള േറാ�കൾ

4142 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ആല�ർ മ�ല�ിെല വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് കീഴിൽ
എ� േറാ�കൾ ഉെ��ം, അവ�് എ� കിേലാമീ�ർ െെദർഘ��െ���ളള
വിവരം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ�റ� േറാ�കളിൽ ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാ�, അടിയ�ര നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ അത��ാേപ�ിതമായ േറാ�ക�െട വിവരം കിേലാമീ�ർ
സഹിതം പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരിത കർ�േസന�െട �സർ ഫീ

4143 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 06-01-2023െല സ.ഉ (സാധാ)ന�ർ 41/2023/ത.സ�.ഭ.വ ഉ�ര�മായി ബ�െ��
�റി�് ഫയലിെ��ം നട�് ഫയലിെ��ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഖര മാലിന� േശഖരണ�മായി ബ�െ�� വാതിൽ�ടി േസവന�ിന് �സർ ഫീ
ഇന�ിൽ എ� �പയാണ് ഈടാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ദാരി�� േരഖ�് താെഴ�� വിഭാഗ�ിൽെ���വർ , അർ�ദം േപാ�� മാരക
േരാഗ�ൾ ബാധി�വ�െട ��ംബ�ൾ എ�ിവെര ��ത �സർ ഫീയിൽ
നി�ം ഒഴിവാ�വാൻ സാധി�േമാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല നബാർഡിെ� പ�തികൾ

4144 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം െകാ�ം ജി�യിൽ അ�വദി�
നബാർഡിെ� പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിൽ നി�ം നിലവിൽ പരിഗണനയി�� ��ത പ�തിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകബി�കൾ �ല��ാ�� അപകട�ൾ ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

4145 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറാഡിൽ അയ�് കിട�� േകബിൾ മരണ���ായി മാ�� സംഭവ�ൾ
�ടർ�ഥയാ��ത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) കായം�ളം ഇടേശരി ജംഗ്ഷന് സമീപം ഭർ�ാവിെനാെടാ�ം സ് ��റിൽ
സ�രി�െവ ക��ിൽ േകബിൾ ���ി വീ�� േറാഡിൽ വീണ് മരി� സംഭവം
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(സി) നിര�ിൽ നി�ം നാല് മീ�ർ ഉയര�ിൽ കാ�� േകബി�കൾ �റി�്
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മാ�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് പാലി�ാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ മ�് വ��ക�മായി േചർ�്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ിൻജ�് വിഭാഗം ജീവന�ാർ�് െ�ഷ�ൽ �ൾ

4146 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ായ�കളി�ം നഗരസഭകളി�ം േജാലി െച�� ക�ിജ�്
വിഭാഗം ജീവന�ാർ�് െ�ഷ�ൽ �ൾ ത�ാറാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�് , സർ�ാർ വ��കളി�� �ൾെെടം സ�ീ�ർമാ�െട ഓഫീസ്
അ�ൻഡ�്, �ാർ�് ത�ികയിേല�� െെബ �ാൻ�ർ നിയമനം ��ത
െ�ഷ�ൽ �ളിൽ ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�ിജ�് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േപര് െഹൽ�് വർ�ർ എ�ാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാരാ�റിശി െെഹ�ൾ െക�ിട നിർ�ാണം

4147 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022-23 സാ��ിക വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ ഉൾെ��ി���ം തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��് നിർ�ഹണ വ��ായി���മായ േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കാരാ�റിശി
െെഹ�ൾ െക�ിടനിർ�ാണ ���ി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എം.എൻ. ല�ം വീട് പ�തി

4148 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൻ. ല�ം വീട് പ�തി �കാരം ഇര� വീ�കളിൽ താമസി��വർ�്
ഒ�വീട് ആ��തിനായി ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വീ�കളിൽ താമസി��വർ ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�െ��ിൽ
അവർ�് വീട് നൽകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർവീസ് െ�ഷ�ൽ �ൾ

4149 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർവീസ് െ�ഷ�ൽ �ൾ �ാബല��ിൽ വ�തിന്
േശഷം െപാ�സർവീസിെല സേബാർഡിേന�് സർവീസിൽ ഉൾെ�� പ�ായ�്,
േ�ാ�് പ�ായ�്, നഗരസഭകളിെല എ� ജീവന�ാർ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ
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�ാപന�ളിെല െസ��റിമാരായി െ�ാേമാഷൻ നൽകിയി��് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർവീസ് െ�ഷ�ൽ �ൾ �കാരം നഗരസഭയിെല എ�
ശതമാനം ജീവന�ാർ�ാണ് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല
െസ��റിമാരായി െ�ാേമാഷൻ നൽ��െത�ം ഇ�ര�ിൽ െ�ാേമാഷൻ
നൽകിയവ�െട വിശദ വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

4150 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�തി�േശഷം എ� �ണേഭാ�ാ�ളാണ് �തിയതായി
ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ കരാർ ഒ�ി�് ഭവന നിർ�ാണം ആരംഭി�െത�്
സാ��ിക വർഷാടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േമൽ�റ�വരിൽ എ�േപർ ഭവന നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�് ��വൻ �ക�ം
ൈക��ിയി�െ��് സാ��ിക വർഷാടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴി� സാ��ിക വർഷം ൈലഫ് ഭവന പ�തി�ായി വകയി��ിയ ആെക
�ക എ�യായി��െവ�ം ഇതിെ� എ� ശതമാനം നാളി�വെര
െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ�ാപന�ളിൽ ��തായി രജി�ർ െച� സംരംഭ�ൾ

4151 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� തേ�ശസ�യം
ഭരണ �ാപന�ളിൽ ��തായി എ� സംരംഭ�ൾ രജി�ർ െച�ി��് ;
വർഷ�ം സംരംഭ��െട തര�ം ജി��ം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഒ�ിൽ ��തൽ ജീവന�ാർ ഉൾെ��� സംരംഭ��െട എ�ം
എ�യാണ്; വർഷ�ം സംരംഭ��െട തര�ം ജി��ം തിരി�� വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�ളിൽ ��തായി സംരംഭ�ൾ
രജി�ർ െച��തിന് എെ��ാം േരഖകൾ ഹാജരാ�ണം എ�ാണ്
നി�ർഷി�ി��ത്; ഇതിനായി തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�ളിൽ എെ��ാം
�േത�ക സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�ളിെല രജിേ�ഷൻ �ടാെത സം�ാന�്
സംരംഭ�ൾ �വർ�ി�ി��തിന് അ�മതി ഉേ�ാ; എ�ിൽ എ�കാലമാണ്
അ�കാരം ഒ� സംരംഭം �വർ�ി�ി�ാനാ�ക; വിശദമാ�േമാ?

ആല�ഴ പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ��െട ഓഫീസിൽ ലഭി� വിവരാവകാശ��െട
വിവരം

4152 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
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എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഖരമാലിന� േശഖരണ�മായി ബ�െ��് ആല�ഴ പ�ായ�് െഡപ��ി
ഡയറ��െട ഓഫീസിൽ 2022 ഒേ�ാബർ, നവംബർ മാസ�ളിൽ ലഭി�
വിവരാവകാശ നിയമ �കാര�� അേപ�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
അതിേ�ൽ നൽകിയ മ�പടി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ആയതിെ�
പകർ�കൾ �ടി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�െട നട�് ഫയലിെ��ം �റി�് ഫയലിെ��ം
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �സ് �ത ഓഫീസിൽ വിവരാവകാശ നിയമ �കാരം അേപ� നൽകിയ
ആ�െടെയ�ി�ം േപരിൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ േപാലീസിൽ പരാതി
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ പരാതി�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിവരാവകാശ നിയമ �കാരം മ�പടി ആവശ�െ��തിെ� േപരിൽ
അേപ�കെനതിെര േപാലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ആ�െട നിർേ�ശ �കാരം
ആെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആനിമൽ ബർ�് കൺേ�ാൾ േ�ാ�ാം

4153 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െത��നായക�െട എ�ം നിയ�ി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ം �ഗസംര�ണ വ��മായി േചർ�് ഏെത�ാം
�ല�ളിലാണ് ആനിമൽ ബർ�് കൺേ�ാൾ േ�ാ�ാം (എ.ബി.സി.)
നട�ിലാ�ി വ��െത�ം ��തായി എ.ബി.സി. േക��ൾ �ട�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അ�വി�ര മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ പ�തി

4154 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�വി�ര മ�ല�ിൽ 2022-23 വർഷ�ിൽ പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ
പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിനായി �തിയ പ�തി നിർേ�ശ�ൾ ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ നയം

4155 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വായി ഒ� മാലിന� സം�രണ നയം നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�കാര� േമഖല�െട പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ഇ�ര�ിൽ ഒ� നയം നട�ിലാ�േ�ാൾ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
�സർ ഫീ ഈടാ�ാൻ വ�വ� െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ �സർ ഫീ �െട നിര�് നി�യി�വാ�ളള അധികാരം ആർ�ാണ്
നൽകിയിരി��ത്; അതിന് ച��ളിൽ വ�വ� െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ �േഖന�� സംരംഭ�ൾ

4156 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ��ംബ�ീ
�േഖന നാളി�വെര എ� സംരംഭ�ളാണ് ആരംഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച�കിട, ഇട�രം, വൻകിട സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�വാൻ ��ംബ�ീ നട��
ഇടെപട�കൾ സംബ�ി�ം ഇ�വഴി �ീ ശാ�ീകരണ�ിന് ഉ�ായ മാ��ൾ
സംബ�ി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബ�ീ ഉൽപ��ൾ ഓൺൈലനായി വിപണനം െച��തിന് സ��മായി
ഓൺൈലൻ �ാ�്േഫാം നിലവി�േ�ാെയ�ം സ�കാര� ഓൺൈലൻ
�ാ�്േഫാ�കളിൽ അവ വിപണനം െച��തിന് പരിശീലനം
നൽ��േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

�ാർ��് വിേ�ജ് എ�ർ�ണർഷി�് േ�ാ�ാം

4157 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാർ��് വിേ�ജ് എ�ർ�ണർഷി�് േ�ാ�ാമിെ� കീഴിൽ ��ർ ജി�യിൽ എ�
സംരംഭ�ൾ 2022-ൽ ആരംഭി�ി�െ��ം ആയതിന് എ� േകാടി �പ
വാ�യിന�ിൽ നൽകിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.സി.ഡി.എ

4158 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാ�ര മ�ല�ിെല പന��ി നഗർ, ഗിരിനഗർ, ഗാ�ിനഗർ,
�മാരനാശാൻ നഗർ �ട�ി നിരവധി �േദശ�ളിൽ വിവിധ �ീ�കളിലായി
ജി.സി.ഡി.എ. െഡവല�് െച�് �രയിടം എ�് േരഖെ���ി നൽകിയ
ആയിര�ണ�ിന് ഹൗസ് േ�ാ�ക�െട റവന� േരഖകളിൽ നിലം എ�ാണ്
േരഖെ���ിയിരി��ത് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ റവന� േരഖകളിൽ നിലം എ�് േരഖെ���ിയിരി��തിനാൽ വ�
ഉടമകൾ�് അവ�െട വ� വകകളിൽ നിർ�ാണ �വർ�നം നട�വാേനാ
വ� വിൽ�വാേനാ �ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ നട�വാേനാ സാധി�ാ�
സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ഇ�രം ��േദശ�ൾ ഒ�മി�് റവന� േരഖകളിൽ
�രയിടം എ�ാ�ി മാ��തിന് ജി.സി.ഡി.എ. �ഖാ�ിരം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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ആ�ാമം ൈജവ ൈവവിധ� ൈപ�ക േക�ം

4159 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ആ�ാമെ� ക�ൽ�ാ�കൾ ഉൾെ��� ൈജവ ൈവവിധ� േമഖലയിൽ
വൻേതാതിൽ മാലിന�നിേ�പം നട�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
മാലിന� നിേ�പം തട��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര �ടർ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ിയ ശലേഭാദ�ാനം, മിയാവാ�ി െച�വനം പ�തി
എ�ിവ ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ�രതാ േ�രക് മാ�െട തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� �നർവിന�ാസം

4160 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സാ�രതാ േ�രക് മാെര തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിേല�് �നർവിന�സി��തിന് എെ��ാം തട��ളാണ്
നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ�രതാ േ�രക് മാെര തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�്
വിന�സി���മായി ബ�െ��് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല
ഇ.ആർ.ബി.3/19/2021/ത.സ�.ഭ.വ. ന�ർ ഫയലിൽ നാളി�വെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;ഈ ഫയലിൽ
നട�ിയി�� എ�ാ ക�ിടപാ�ക�െട�ം ഈ വിഷയ�ിൽ നട�ിയ
േയാഗ��െട മിനി�്�ക�െട�ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സാ�രതാ േ�രക് മാർ നിലവിൽ അ�ഭവി�� ���ൾ
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാ�രതാ േ�രക് മാ�െട ���ൾ പരിഹരി��തിന് സം�ാന
സാ�രതാ മിഷൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;സാ�രതാ മിഷൻ ഈ വിഷയ�ിൽ നട�ിയ എ�ാ
ക�ിടപാ�ക�െട�ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സാ�രതാ േ�രക് മാർ�് നിലവിൽ അ�വദിേ�� സാ��ിക
ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ��തിൽ എ� മാസെ� കാലതാമസമാണ്
ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;അവ ഏത് വ��ിൽ നി�് എേ�ാൾ
അ�വദി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ് ) സാ�രതാ േ�രക് മാർ നിലവിൽ ഏത് ഡി�ാർ�്െമ�ിെ� കീഴിലാണ്
വ��െത�് വ��മാ�േമാ; ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അനി�ിതത�ം
നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ജി) സം�ാനെ� �ടർ സാ�രതാ �വർ�ന�ൾ കാര��മമായി �േ�ാ�്
െകാ�േപാ��തിൽ സാ�രതാ മിഷന് ��തരമായ വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ
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എ�് പരിേശാധി�േമാ; സാ�രതാ മിഷെ� �വർ�നം വിലയി��േമാ;
വ��മാ�േമാ?

െച�കിട ക�വട �ാപന��െട�ം വ�വസായ �ാപന��െട�ം വിവരം ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടി

4161 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�മായി ആെക എ�
െച�കിട ക�വട �ാപന��ം െച�കിട വ�വസായ �ാപന��ം
�വർ�ി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിൽ േകാഴിേ�ാട് ജി��െട
വിവര�ൾ �േത�കമായി നൽകാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ളിൽ ആെക എ� െതാഴിലാളികൾ േജാലി െച��െ��
വിവരം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ േജാലി െച�� എ�ാ െതാഴിലാളിക�ം േകരള
േഷാ�് ആ�് എ�ാ�ിഷ് െമ�് േ�മനിധിയിൽ രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ� ശതമാനം േപർ രജി�ർ െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ െതാഴിലാളികെള�ം േ�മനിധിയിൽ അംഗ�ളാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��ാർ നിേയാജക മ�ല�ിെല സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി.പ�തി

4162 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന:��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ാർ
മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികൾ�ാണ് ഇ�വെര അംഗീകാരം
ന�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

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

അ�ബ� മ��െ�ാഴിലാളികെള െെലഫ് മിഷൻ പ�ികയിൽ ഉൾെ����തിന്
നടപടി

4163 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡിൽ അംഗ�ളായി���ം അ�ബ�
മ��െ�ാഴിലാളി വിഭാഗ�ിൽെ����മായ മ��െ�ാഴിലാളികൾ െെലഫ്
മിഷൻ ലി�ിൽ മ��െ�ാഴിലാളി പ�ികയിൽ വരാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�വി�ര മ�ല�ിെല അതി ദരി�ർ

4164 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
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വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അതി ദരി�െര കെ���തിനായി അ�വി�ര മ�ല�ിൽ നട�ിയി��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് �ർ�ിയായി�െ��ിൽ ആയത്
സംബ�ി� വിവര�ൾ പ�ായ�് തിരി�് നൽകാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട വീ�ം വ��ം പണയമായി സ�ീകരി�് ധനകാര� �ാപന�ൾ വാ�
നൽ��തിന് നടപടി

4165 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി �കാരം വീട് നിർ�ി��തി�� വ� പ��് വർഷേ��്
അന�ാധീനെ����തെ��് കരാർ എ�തി സബ് രജി�ാ   ർ ഓഫീസിൽ
നൽകിയവർ�് അവിെട നി�ം ലഭി�� ബാധ�താ സർ�ിഫി��ി  ൽ ഇ�െന
ബാധ�ത ഉ�തായി േരഖെ���ിയി��തിനാ  ൽ ധനകാര� �ാപന� ൾ
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് വാ� നൽകാ ൻ വി�ഖത കാണി�� വിവരം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ിൽ ഇ.എം.എസ്. പാർ�ിട പ�തി�െട വീ�ം വ��ം
പണയമായി സ�ീകരി�് ധനകാര� �ാപന�ൾ�് വാ� അ�വദി�ാെമ�്
കാണി�� 07.07.2010-െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2234/2010/ത.സ�.ഭ.വ ഉ�രവിന്
സമാനമായി ൈലഫ് പ�തി �കാര�� വീ�ം വ��ം പണയമായി സ�ീകരി�്
ധനകാര� �ാപന� ൾ�് വാ� അ�വദി�ാെമ�് വ��മാ�ി ഉ�രവ്
�റെ��വി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� േജാലി ഭാരം

4166 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിൽ വാർഷിക പ�തി, എം.എൽ.എ-മാ�െട ആ�ി /
�േത�ക വികസന പ�തി, എം.പി-മാ�െട �ാേദശിക വികസന പ�തി
�ട�ിയ മരാമ�് ���ിക�െട നിർവഹണം, െപാ�ജന�ൾ�് നൽകി
വ�� ബിൽഡിംഗ് െപർമി�്, �ല�നിർ�യം അട��� വിവിധ േസവന�ൾ
എ�ിവ നിർവഹി��ത് വഴി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് അമിത േജാലി
ഭാര��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിനീയറിങ് വിഭാഗ�ിെ� േജാലിഭാരം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം
വിധ�ി�� ഔേദ�ാഗിക പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ; േജാലി ഭാരം
�റ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം

4167 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി തേ�ശ സ�യംഭരണ
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ ഏെതാെ� ത�ികകളാണ് ��തായി
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��ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ��ി�െ���ം അപ്േ�ഡ്
െച�െ���മായ ഉ�ത ത�ികകളിേല�് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല
ജീവന�ാെര പരിഗണി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണം

4168 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണെ��ടർ�് ജി�ാ തല�ിൽ
ഉയർ� ത�ികകൾ ��ി�ത് �ലം �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ�് ജീവന�ാ�െട
�കളി��ായി�� നിയ�ണം ന�മാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ ജി�ാ ഓഫീ�കൾ �മീകരി�തിെന�ടർ�് ഏെതാെ�
േസവന�ളാണ് െപാ�ജന�ൾ�് േനരെ� നൽകിയതിൽ നി�ം
വ�ത��മായി നൽകാൻ ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി �തിയതായി ��ി�െ���ം
അപ്േ�ഡ് െച�െ���മായ ത�ികക�െട വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

�ാമ പ�ായ�് േ�ാ�് പ�ായ�് തല�ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

4169 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ� സർവീസ് സംവിധാന�ിൽ സാേ�തിക വിഷയ��െട ജി�ാതല
ഏേകാപന�ിനായി എ�് സംവിധാനമാണ് ഏർെ���ിയിരി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമ, േ�ാ�് പ�ായ�് തല�ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട
ശ�ളം നിലവി��ത് േപാെല �ഷറി വഴി �ാർ�് േസാ�് െവയർ �േഖന
�ട��തിന് െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണം തട�മാ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഏത് രീതിയിലാണ് ��ത ജീവന�ാ�െട ശ�ള
വിതരണം നട�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

4170 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട ആരംഭം �തൽ നാളി�വെര
ഭവനരഹിതരായ എ� േപർ�് വീട് വ��തിന് എ� �കയാണ് ഇ�വെര
അ�വദി�ി��െത�് വർഷാടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഒഴി�കൾ
നിക��തിന് നടപടി
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4171 �ീ. 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 തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ വിവിധ
ത�ികകൾ ഒഴി�് കിട�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഒഴി�ക�െട
വിശദാംശം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

(സി) പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവിലി�ാ� ത�ികകളിൽ പ�ായ�കൾ�്
താൽ�ാലിക നിയമനം നട��തിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ �ാ�്

4172 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമായി വട�ാേ�രിയിൽ നിർ�ി�� �ാ�്
സ��യ�ിെ� കരാർ ഏത് ക�നി�ാണ് നൽകിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി�െട ഭാഗമായി ഭവന നിർ�ാണം നട�� ക�നികെള
െതരെ���� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
വട�ാേ�രിയിൽ �ാ�് നിർ�ി�� ക�നി ��ത മാനദ��ൾ
പാലി�ി�� ക�നിയാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് പി�ിൽ �ഢാേലാചന നട�ിയതായി പറയെ���
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര വ��തല അേന�ഷണം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല െപാ� �ശാന�ൾ

4173 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�ാ�ാമ പ�ായ�കളി�ം െപാ� �ശാനം നിർ�ി��തിന് പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല പന�ാട്, �റാ��് �ാമപ�ായ�കളിൽ െപാ�
�ശാനം നിർ�ി��തിനായി കിഫ്ബിയിൽ നി�ം ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;
ഫ�് ലഭി��തിനായി എ� �ാമപ�ായ�ക�െട െ�േ�ാസൽ കിഫ്ബി�്
സമർ�ി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ത�ർ മ�ല�ിെല െപ�മന-േതാ��ര പാലം നിർ�ാണം

4174 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ത�ർ മ�ല�ിെല െപ�മന - േതാ��ര പാലം �ർ�േതാതിൽ
�വർ�ന�മമായി�ി� എ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാലം �വർ�ന �മമാ��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ിെ� അ�ബ��വ  �ികൾ�� �ക 40 ല�ം �പ അ�വദി��ത്
സംബ�ി�് ബ�െ��് വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ക�വാ� �ാമപ�ായ�് ഓഫീസ്

4175 �ീ രേമശ് െച�ി�ല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ക�വാ� �ാമപ�ായ�ിെ� എ� െസ�്
�ലമാണ് േദശീയപാത വികസന�ിെ� ഭാഗമായി ഏെ����തിന്
േദശീയപാത വികസന അേതാറി�ി / െപാ�മരാമ�് വ��്
നിർേ�ശി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ക�വാ� �ാമപ�ായ�ിെ� എ� മീ�ർ ഭാഗമാണ് േദശീയപാത
വികസന�ിെ� മറവിൽ െപാളി�മാ�ിയി��െത�ം നിലവി�� സർ�ാർ
ഉ�ര�ക�ം മാനദ���ം പ�ായ�ീരാജ് ച���ം അ�സരി�ാേണാ
പ�ായ�് െക�ിട�ം ഓഫീ�ം െപാളി�് നീ��തിന് ക�വാ�
�ാമപ�ായ�് െസ��റി നടപടി സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�വാ� �ാമപ�ായ�ിൽ നി�ം ഏെത�ാം സാധന സാമ�ികളാണ്
അനധി�തമായി െപാളി�മാ�ി െകാ�േപായെത�ം ഇവ�െട മതി�് �ല�ം
എ�യാെണ�ം ഇവ ആരാണ് െകാ�േപായെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ആല�ഴ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് േജായി�് ഡയറ�ർ /
പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ�ർ എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെല കെ��ൽ എ�ാെണ�ം
ക�വാ� പ�ായ�ിന് സംഭവി�ി�� ന�ം ���ാരിൽ നി�്
തിരി�പിടി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിൽ ഏെത�ി�ം പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ൻ
���ാരനാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ടിയാെനതിെര എ�്
അ�ട� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�ം അഥവാ സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(എഫ് ) ഈ വിഷയ�ിൽ സമരം നട�ിയവർെ�തിെര എ�� േകസ്
പിൻവലി��തി�ം പ�ായ�ിെ� വ�വകകൾ അനധി�തമായി
കട�ിെ�ാ�േപായവെര മാ�കാപരമായി ശി�ി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ക�ി�ാറ �ാമപ�ായ�ിെല േകാഴി അറവ് മാലിന� സം�രണ �ാ�്
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4176 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ി�ാറ �ാമപ�ായ�ിൽ �വർ�ി�� േകാഴി അറവ് മാലിന� സം�രണ
�ാ�ിൽ നി�� �ർഗ��ം �ക�ം �േദശെ� ജന ജീവിതെ�
േദാഷകരമായി ബാധി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�്
�േദശവാസിക�െട പരാതിയിൻേമൽ എ�് നടപടിയാണ് ബ�െ�� വ��കൾ
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡി�ം ജി�ാ കല�ർ�ം
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത സ�കാര� േകാഴി മാലിന� സം�രണ �ാ�ിൽ എ� അളവിൽ മാലിന�ം
സം�രി��തിനാണ് അ�മതി നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിൽ ഈ �ാ�ിൽ എ� അളവിൽ മാലിന�ം സം�രി��െ��്
ഏെത�ി�ം വ��് പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ന�ർ മ�ല�ിെല വന�ജീവി ശല�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

4177 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ന�ർ മ�ല�ിെല അ�ൽ േ�ാ�് പ�ായ�് പരിധിയി�� വന
േമഖലയിെല വന�ജീവി ശല�ം ശാശ�തമായി ഒഴിവാ��തിനായി േസാളാർ
െഫൻസിംഗ്, ��ിംഗ് അട��� �വർ�ന�ൾ നട�ാ��തിന്
ആവശ�മായ �ക േ�ാ�് പ�ായ�് പ�തി വിഹിത�ിൽ നിേ�ാ
അെ��ിൽ േനാൺ േറാഡ് പരിപാലന വിഭാഗ�ിൽ നിേ�ാ
െചലവഴി��തി�� അ�മതി നിലവിെല പ�തി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �കാരം
നൽകാനാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ േകാർഡിേനഷൻ സമിതി�െട അ�മതിേയാ��ടി പതിനാലാം
പ�വ�ര പ�തി�െട ഭാഗമായി�� മാർ�േരഖയിൽ ഉൾെ���ി ��ത
പ�തി നട�ാ��തിനാ�� നടപടികൾ ൈകെ�ാള�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ിംഗ് അട���
�വർ�ന�ൾ നട�ാ��തിന് നിലവിെല പ�തി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
�കാരം സാധി�ാ�തിനാൽ േകാർഡിേനഷൻ സമിതി�െട അ�മതിേയാ��ടി
��ത പ�തി നട�ാ��തിന് േവ� നടപടികൾ ൈകെ�ാള�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

വിള�ർ�ൽ ഫിഷ് മാർ��് നിർ�ാണം

4178 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിള�ർ�ൽ ഫിഷ് മാർ��് നിർ�ാണ�ിന് കിഫ്ബി വഴി തത��ിൽ
അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാർ��് നിർ�ാണ�ിന് റവന� െഷയറിംഗ് ഒഴിവാ�ി
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�ടർനടപടികൾ�ായി പ�ായ�ിെ� തീ�മാനം ആവശ�െ��െകാ�്
തീരേദശവികസന േകാർ�േറഷൻ ക�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;പ�ായ�ിന്
ലഭ�മായ ക�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ിന് പ�ായ�് മ�പടി നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ായ�ിെ� ആ�ി രജി�റിൽ േതാ�കൾ ഉൾെ����തിന് നടപടി

4179 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമ പ�ായ�ക�െട ആ�ി രജി�റിൽ ഉൾെ�ടാ��ം എ�ാൽ
കാല�ളായി നിലവി���മായ േതാ�കൾ അതത് പ�ായ�ക�െട ആ�ി
രജി��കളിൽ നിർബ�മാ�ം ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വിഷയ�ളിൽ പ�ായ�കൾ�ം നഗരസഭകൾ�ം എെ��ി�ം
നിർേദശ�ൾ നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല ന�� �ാമ പ�ായ�ിെല കാളം തി��ി
�േദശ�് കാല�ളായി നിലവി���ം എ�ാൽ �ാമ പ�ായ�ിെ� ആ�ി
രജി�റിൽ ഉൾെ�ടാ��മായ കാളം തി��ി േതാട് പ�ായ�ിെ� ആ�ി
രജി�റിൽ ഉൾെ��ി�ി� എ� കാരണ�ാൽ ചില വ��ികൾ മ�ി�്
നിക�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ നീെരാ��� േതാട് പ�ായ�ിെ� ആ�ി രജി�റിൽ ഉൾെ���ി �ർ�
�ിതിയിലാ�ി കേ��ം ഒഴി�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; ഈ
വിഷയ�ിൽ ഇ�വെര എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

കരവാ�   ർ �ാമപ�ായ�ിൽ െഹ ൽ�് ഇൻെ��ർ േ�ഡ് 2 ത�ിക

4180 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമ പ�ായ�കളിൽ െഹൽ�് ഇൻെ�� ർ േ�ഡ് 2 ത�ിക
അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ന�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെതാെ� പ�ായ�കളിൽ ഈ ത�ിക
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കരവാ�ർ �ാമപ�ായ�ി   ൽ ആേരാഗ�ം, മാലിന� നിർ�ാർ�നം, ഭ���ര�
എ�ീ േമഖലകളി ൽ ��തൽ ഫല�ദമായ ഇടെപട�ക ൾ ആവശ�മായതിനാ�ം
�തന പ�തിക ൾ ആവി�രി�് നട�ാ��തി�മായി െഹൽ�് ഇൻെ�� ർ
േ�ഡ് 2 ത�ിക അ�വദി��തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

നഗരസഭകളിെല േ�ാജ�് ഓഫീസർ നിയമനം
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4181 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗരസഭകളിൽ ദാരി�� ല�കരണ പ�തിക�െട േ�ാെജ�്
ഓഫീസർമാരായി നിയമി��തിന് ഏത് ത�ികയിെല ഉേദ�ാഗ�െരയാണ്
�മതലെ���ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���്, െഹൽ�് ഇൻെ��ർ, െഹൽ�് ��ർെെവസർ �ട�ിയ സീനിയർ
ഉേദ�ാഗ�ർ ഉ�ായി�ം സർവീസിൽ �തിയതായി േച�� �നിയർ
ഉേദ�ാഗ�െര േ�ാജ�് ഓഫീസർമാരായി നിയമി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) 15.03.2007-െല 114/2007/ധന. ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ശ�ള�ിെ� ഏഴ്
ശതമാനം �ക അധികമായി േ�ാജ�് ഓഫീസർമാർ�് അ�വദി��േ�ാ
എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാലിന���ം പരിഹരി��തിന് ശാ�ീയ മാർ��ൾ

4182 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാലിന���ം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം ശാ�ീയ മാർ��ൾ
അവലംബി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാ�കളിെല�ം േഹാ��ക�ിെല�ം മാലിന��ൾ അവ�െട തെ� �ല�്
സ��ം െചലവിൽ സം�രി��തിനാവശ�മായ കർശന നിർേ�ശം നൽ�േമാ;

(സി) മാലിന� സം�രണ�ിൽ െപാ�ജന��െട ശ�മായ പ�ാളി�ം
ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ വീ�കളി�ം ഉറവിട മാലിന� സം�രണ പ�തി നട�ിലാ�േമാ;
സി�ികളിൽ െ�യിേനജ് സൗകര�ം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ർ േകാർ�േറഷൻ െസ��റി നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�നാ�� പ�തികൾ

4183 �ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-17 �തൽ നാളി�വെര എംഎൽഎ�െട ആ�ി വികസന ഫ�്, �േത�ക
വികസന ഫ�് എ�ിവ വഴി ഏെത�ാം പ�തികൾ�് ��ർ േകാർ�േറഷൻ
െസ��റിെയ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�നാ�ി പണം അ�വദി�ി��്;

(ബി) പണം അ�വദി�ി�ം �ർ�ിയാകാ� പ�തിക�െട വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
��ത പ�തികൾ �ർ�ിയാകാ�തിെ� കാരണ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

അ�ത് പ�തി

4184 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െകാ�ം േകാർ�േറഷൻ പരിധിയിൽ നട�ിലാ�ി വ�� അ�ത് പ�തിക�െട
�േരാഗതി എ�കാരമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�യ �മി ഹൗസ് േ�ാ�കളാ�ി വിൽ��തി�� മാർ�നിർേ�ശം

4185 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�യ �മി ഹൗസ് േ�ാ�കളാ�ി വിൽ�േ�ാൾ വി�ന
നട��വർ തെ� േറാഡ്, �ടിെവ�ം ,െ�യിേനജ് എ�ീ സൗകര��ൾ��
�ലം മാ�ിവ�്ണെമ�ം ബാ�ി�� �ലം മാ�േമ നിർ�ാണ
���ികൾ�ായി ഉപേയാഗി�ാ� എ�ം നിർേ�ശി�െകാ�് ആവശ�മായ
മാർ�നിർേ�ശം �റെ��വി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ജി.സി.ഡി.എ-യിെല െപൻഷൻ പരി�രണം

4186 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശാല െകാ�ി വികസന അേതാറി�ിയിെല ജീവന�ാർ�് പതിെനാ�ാമത്
ശ�ള പരി�രണ �കാര�� ���ിയ ശ�ളം നട�ിലാ�ിയി�ം
െപൻഷൻകാർ�് പഴയനിര�ിൽ മാ�മാണ് ആ��ല��ൾ
നൽകിെ�ാ�ിരി��െത�് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.സി.ഡി.എ -യിൽ െപൻഷൻ നൽ��തിന് സർ�ാരിന് സാ��ിക
ബാ��ത ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജി.സി.ഡി.എ -യിൽ െപൻഷൻ പരി�രണം നട�ിലാ��തി�� തട�ം
എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി.സി.ഡി.എ -യിെല െപൻഷൻ പരി�രി��ത് സംബ�ി� സാേ�തിക
തട��ൾ മറികട�് അ�മതി ഉ�രവ് േവഗ�ിലാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഞീ�രിൽ കില�െട �ാേദശിക േക�ം �ട�ാൻ
നടപടി

4187 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക����ി മ�ല�ിെല ഞീ�രിൽ കില�െട �ാേദശിക േക�ം
�ട��തിന് േവ�ി ഞീ�ർ �ാമ പ�ായ�് വക അ�് ഏ�ർ �മി
അ�വദി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവ�ം തഹസീൽദാർ റിേ�ാർ�ിന് േവ�ി കില�് ക�് അയ�ി�േ�ാെയ�ം
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ കില റിേ�ാർ�് നൽകിയി�േ�ാെയ�ം ��ത
പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� �തിയ �വറികൾ
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4188 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരളാ ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷൻ പഴവർ��ളിൽ നി�ം വീര�ം �റ�
ൈവൻ ഉ�ാദി�ി�ാൻ നീ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �വറി �ട��തി�� തട�ം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള�ിൽ ��തൽ �വറികൾ �ട�ിയാൽ മാ�െമ പ�് എ� ആശയം
നട�ാ�ാൻ സാധി�ക�േ�ാ; ഐ.ടി. േമഖലയിൽ ��് ൈലസൻസ്
നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ��തായി എ� മദ�ശാലകൾ �റ�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ട�റിസം ല��ം വ�് മദ�നയ�ിൽ മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; ബാറിൽ നി�ം
മദ�ം വാ�ാൻ ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശ�േ�ാ;
ഇതിേല�് േഹാ�ൽ േവർതിരിവ് ഏത് രീതിയിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ് ) �ിരി�് തിരിമറി നട�ിയ ക�നി�് തെ� മദ�ം വാ��തി�� കരാർ
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ക�ാവ് ഉൾെ�െട�� മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം
തട��തിന് നടപടി

4189 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ വ�ാപകമായ േതാതിൽ ക�ാവ് ഉൾെ�െട�� മയ�്
മ��ക�െട ഉപേയാഗം വർ�ി�വ��തായ വാർ�ക�െട നിജ�ിതി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാലയ�ളിൽ ഉൾെ�െട ഇ� വ�ാപി��ത് തടയാ�ം മയ�മ��്
പരിേശാധന ശ�ിെ���ാ�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) കർ�ാടക അതിർ�ിയിൽ നി�ം വ�ാപകമായ േതാതിൽ മദ�ം കട��ത്
തടയാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

���ാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ വി��ി പ�തി

4190 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��് വി��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി ���ാട് മ�ല�ിൽെ��
ന�ി�ര സർ�ാർ ൈഹ�ളിൽ എെ��ാം വികസന �വർ�ന�ളാണ്
അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തൽ വിദ�ാലയ�ളിൽ വി��ി പ�തി�െട ഭാഗമാ�� വികസന,
േബാധവത്കരണ �വർ�ന�ൾ അ�വദി�് നട�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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��ികെള ഉപേയാഗി�� ലഹരി കട�് തട��തി�� �വർ�ന�ൾ

4191 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൾ ��ികെള ല��മി�� ലഹരി െകണികളിൽ നി�ം ഇവെര
േമാചി�ി��തി�ം ��ികെള ഉപേയാഗി�� ലഹരി കട�് തട��തി�ം
നട�� �വർ�ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ലഹരി വി�� അവേബാധം ��ി���മായി ബ�െ�� സേ�ശ�ൾ
ൈ�മറി തലം �ത�� പാഠ��ക�ളിൽ ഉൾെ����തിന് െപാ�വിദ�ാഭാസ
വ��മായി േചർ�് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള�ിെല ബിവേറജ് ഔ�് െല�കൾ വഴി ഒ� ദിവസം ശരാശരി വിൽ�� മദ�ം

4192 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബിവേറജ് ഔ�്-െല�കൾ വഴി ഒ� ദിവസം ശരാശരി എ� ��ി
മദ�ം വിൽ�� എ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വിൽ�െ��� ��ികൾ െപാ�യിട�ളി�ം മ�ം വലിെ�റി�്
മാലിന� ��ാര�ൾ ��ി�െ��� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി�ാൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ം എൈ�സ് വ��ം
സം��മായി എെ��ി�ം പ�തികൾ നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ?

എൈ�സ് ഇൻെ��ർമാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�്

4193 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2004 �തൽ 2006 വെര�� എൈ�സ് ഇൻെ��ർമാ�െട സീനിേയാറി�ി
ലി�ിൽ �ാന കയ��ി�െട എൈ�സ് ഇൻെ��ർമാരായവർ
അനധി�തമായി കട��ടിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ എ� േപരാണ് അനധി�തമായി�് കട��ടിയി��തായി
��യിൽെ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി എ�് നടപടികളാണ് സർ�ാർ എ��ി��െത�ം
എ��ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ിൽ നടപടി എ��ാതിരി��തിന് ഏെത�ി�ം േകാടതി�െട േ�
നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ� കാല�ി��ിൽ എൈ�സ് ഇൻെ��ർമാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�്
�ത�മായി �ന:�സി�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി വി�� േകരളം

4194 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
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എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി വി�� േകരളം ല��മി�് എെ��ാം കർ� പരിപാടികളാണ്
നട�ിലാ�ിയത്; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) ലഹരിെ�തിരായ എൻേഫാ�് െമ�് �വർ�ന�ൾ ശ�മാ��തിെ�
ഭാഗമായി 2022 �ട�ം �തൽ നാളി�വെര എ� േക�കൾ രജി�ർ
െച�ി�െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലഹരി വി�� േകരളം കർ� പ�തിയി�െട ഉ�ായ േന��ൾ
എെ��ാമാെണ�ം ഇതിനായി എ� �ക നാളി�വെരയായി െചലവഴി�െവ�ം
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ലഹരി മ��കൾ വി�ന നട�ിയതിെ� േപരിൽ എ� േകാേളജ്-�ൾ ��ികെള
പിടി�ടിയി��്; ജി� തിരി�ളള വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) �ൾ, േകാേളജ്, മ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിെല ലഹരി വി�ന,
ലഹരി ഉപേയാഗം ഇവ തട��തിനായി സ�ീകരി�ി�� മാർ��ൾ
എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

കാ�ാ�ട എെെ�സ് േറ�് ഓഫീസിനാ�ളള �മി െെകമാ�ം

4195 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട എെെ�സ് െറയ്�് ഓഫീസിനായി െെകമാറിയ �മി റവന� വ��ിൽ
�ന:നി�ി�മാ��തിന് �ാമപ�ായ�്, പ�ായ�് ഡയറ�ർ�് അേപ�
സമർ�ി�ത് എേ�ാഴാെണ�ം ��ത �മി�െട ഉടമ�ത സംബ�ി�്
എെ��ി�ം തര�ി�ളള തർ�ം നിലനിൽ��േ�ാെയ�ം എ�ിൽ തർ�ം
എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �മി െെകമാ�ം സാധ�മാ��തി�ളള �ടർ നടപടി എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി ഉത്പ���െട പരിേശാധന

4196 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ േക�ീകരി�് നിേരാധിത ലഹരി
പദാർ���ം �കയില ഉ����ം വി�ന നട��ത് സംബ�ി�് ഈ
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ� പരിേശാധനകൾ
നട�ിയി�െ��ം; എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

ക�് ഷാ�ക�െട ൈലസൻസ്

4197 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�് ഷാ�ക�െട ൈലസൻസ് ����തി�ം േലല�ിൽ
പെ����തി�ം നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�്
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വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ��് വർഷമായി ക�് ഷാ�കൾ നട�ിെകാ�ിരി��വർ�് മാ�േമ
എ�്പീരിയൻസ് സർ�ിഫി��് നൽകാ� എ�് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) േനരേ� ക�് ഷാ�കൾ നട�ി പരിചയ��വർ�ം �തിയതായി ഈ
േമഖലയിൽ കട�വരാൻ ആ�ഹി��വർ�ം ക�് ഷാ�ക�െട േലല�ിൽ
പെ���വാൻ അവസരെമാ��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

എൈ�സ് േസനെയ ശാ�ീകരി�ാൻ നടപടി

4198 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസിെ� മാ�കയിൽ േകസ് അേന�ഷണം മാ�ം നട�ി ��വാളികെള
പ��കൾ ഇ�ാെത നിയമ�ിന് ��ിൽ െകാ�വരാൻ എൈ�സ് ൈ�ം �ാ�്
വി�ലെ����തി�ം ഓേരാ ജി��ം െ�ഷ�ൽ ഡ��ി അ�ാെത �ിരമായി
ഉേദ�ാഗ�ൻമാെര നിയമി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മയ�മ��ിെ� വിപണന�ം ഉപേയാഗ�ം വർ�ി�ത് സം�ാന�ിന്
ഭീഷണിയാ�� ഈ കാലഘ��ിൽ എൈ�സ് വ��ിൽ അ�വർ�ി�വ��
കാലഹരണെ�� �ാഫ് പാേ�ൺ, ത�ികകൾ എ�ിവ കാലാ��തമായി
പരി�രി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വി��ി മിഷനിൽ ഇേ�ാൾ എൈ�സ് ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ നി�ം വി��ി
മാേനജർ എ� ഒ� അന�� േസവന ത�ിക മാ�മാ��െത�്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ലഹരിെ�തിെര�� േബാധവൽ�രണം
അനിവാര�മായ ഈ കാലഘ��ിൽ താെഴ ത�ി�� ഉേദ�ാഗ�െര�ം
ഉൾെപ��ി വി��ി മിഷൻ ശ�ിെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവിൽ പരിമിതമായ അംഗബലം മാ��� എൈ�സ് േസനെയ
ശാ�ീകരി�ാൻ േപാലീസ് േ�ഷ�� ഇട�ളിെല�ി�ം എൈ�സ് േറ�്
ഓഫീസ് അ�വദി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

തളി�റ�് എെെ�സ് േറ�് ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

4199 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തളി�റ�് എെെ�സ് േറ�് ഓഫീസിന് ��തായി െക�ിടം നിർ�ി��ത്
പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�വെര
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 24-02-2023
എ എം ബഷീർ ,

െസ��റി

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
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ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


