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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം

2023 െഫ�വരി 9, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--390]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 1953 �തൽ 2104 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 2105 �തൽ 2203 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 2204 �തൽ 2239 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 2240 �തൽ 2342 വെര

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട േവതന�ം േക� പാരി�ി�ം

1953 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�ളിെല
സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ലഭി�� അേത അ�പാത�ി�� ശ�ള െ�യി�ം
�ാമബ��ം മ�് അലവൻ�ക�ം നിലവിൽ ലഭി��േ�ാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�് സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ശ�ള െ�യി�ക�ം േവതന
ഘടന�മായി താരതമ�ം നട�ിയാൽ സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാ�േടത്
എ�ാമെ� �ാന�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��യിെല എ� സം�ാന സർ�ാ�കളാണ് േക� പാരി�ി
അടി�ാനമാ�ി�� ശ�ള െ�യി�കൾ അതാത് സം�ാന�ളിെല
സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് നൽകി വ��ത് എ�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അഭ��വിദ�ർ�് ഡിജി�ൽ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ നൽ��തിന് പ�തി

1954 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴിരഹിതരായ അഭ��വിദ�ർ�് ഡിജി�ൽ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
നൽ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വഴി എ�േപർ�് െതാഴിൽ നൽകാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെര എ�േപർ�് െതാഴിൽ നൽകാൻ കഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ േസവന�ൾ േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

1955 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ േസവന�ൾ ജന�ൾ�്  േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തിന് നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരമാവധി േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ിൽ ആ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ഫയൽ തീർ�ാ��തിൽ ന�
�േരാഗതി ൈകവരിെ��ി�ം ജന�ൾ�്  ഉ�ാ�� പരാതി പരിഹരി�ാൻ
ചില സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ നി�ം കാലതാമസം േനരി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ിേല�് അയ�� അേപ�കൾ

1956 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ിേല�് അയ�� അേപ�കളിൽ
യഥാസമയം തീർ�കൽ�ി��ിെ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പരാതികളിൽ തീർ�കൽ�ി�് എ��� തീ�മാനം അേപ�കെര
അറിയി�ാ�േ�ാ; അേപ�കർ�് പലേ�ാ�ം വിവരം ലഭി��ിെ��
ആ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

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

സ�ാത�� സമരേസനാനി�െട �ടർ െപൻഷൻ

1957 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മരണെ�� സ�ാത�� സമരേസനാനിക�െട �ടർ െപൻഷൻ ഭർ�ാവ് മരി�
െപൺമ�ൾ�് നൽകാെമ�് �ചി�ി�് 2012-ൽ സർ�ാർ
ഉ�രവിറ�ിയി�െ��ി�ം െപൺമ�ൾ�് മ�ൾ ഉെ�� കാരണ�ാൽ
െപൻഷൻ നിേഷധി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��� സ�ാത�� സമരേസനാനിക�െട െപൺമ�ൾ�് ഒ� നി�ിത വ�മാന
പരിധി നി�ർഷി�്  െപൻഷൻ നൽ��തി�ം െപൻഷൻ �ക കാേലാചിതമായി
വർ�ി�ി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വനം വ��ിെല േജാലി�് േയാഗ�ത ലഭി�ാ� ആദിവാസി �വാവ്
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1958 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�് നിര െത�ിയത് കാരണം വനം വ��ിെല േജാലി�് േയാഗ�ത ലഭി�ാ�
ആദിവാസി �വാവിെ� �ര�ഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ശ��ീയയി�െട
പരിഹരി�ാൻ കഴി���ം എ�ാൽ നിർധനാവ� കാരണം അതിന്
കഴിയാതി���മായ �വാവിന് േജാലി ലഭി�ാെത േപായ വിഷയം
അ�ഭാവ�ർ�ം പരിഗണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ��െട പ�ാ�ല�ിൽ ശാരീരികമായ �േത�കതക�െട
അടി�ാന�ിൽ േജാലി�് തട�മാ�� െ�ഷ�ൽ ��കൾ പരി�ിരി�ണെമ�
ആവശ��ിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�േമാ?

സം�ാന സിവിൽ സർവീസ് കായികേമള

1959 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ വ�് നട� സം�ാന സിവിൽ സർവീസ്
കായികേമളയിൽ ചാ��ൻഷി�് േനടിയ ജി� ഏതാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കായികേമളയിൽ ഏ��ം ��തൽ ഇന�ളിൽ ചാ��ൻമാരായ
ഉേദ�ാഗ�ർ ആെരാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കായികേമള നട�ി�ിൽ ഉ�ായ പാളി�കൾ സംബ�ി�് എെ��ി�ം
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2023 വർഷെ� സിവിൽ സർവീസ് കായികേമള ഏത് ജി�യിൽ വ�്
നട�വാനാണ് തീ�മാനി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

1960 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
നട�ിലാ�ിവ�� ���ികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികളിൽ ഓേരാ�ം നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�േമാ; ഇതിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ �ർ�ീകരിെ��ം െട�ർ
നടപടികൾ �േരാഗമി��വ ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികളിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി��ം എ�ാൽ നാളി�വെര
ആരംഭി�ാ��മായ ���ികൾ അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കഴ��ം മ�ല�ിൽ സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

1961 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി�മായി ബ�െ��് കഴ��ം നിേയാജക മ�ല�ിൽ
നട�വ�� ���ികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വീ�കളിൽ കണ�ൻ
എ�ി��തിന് ത�ാറാ�ിയിരി�� െഷഡ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ിൽ സി�ി ഗ�ാസ് വിതരണ സംവിധാനം എ�് �തൽ
ആരംഭി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം േമഖലകളിൽ എ� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ാണ്
ആദ�ഘ�ം സി�ി ഗ�ാസ് കണ�ൻ നൽ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി നട�ിലാ�ിയതിെ� വിശദാംശം

1962 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നാളി�വെര ആെക
എ� �പ�െട ���ികൾ �ർ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ർ�ീകരി� ���ികൾ ഏെതാെ�െയ�ം ��ത പ�തികൾ�്
ഓേരാ�ി�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം അവ �ർ�ീകരി� വർഷം
ഏതാെണ��� വിവര�ൾ ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

1963 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ൈപ�വഴി നാ�റൽ ഗ�ാസ് വീ�കളിൽ എ�ി�� സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി
�കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ എ� കണ�ൻ ഇ�വെര നൽകിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കണ�ൻ നൽ�� �േദശ�ൾ�് �ൻഗണന നി�യി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല വീ�കളിൽ ��ത പ�തി �കാരം ഗ�ാസ്
എ�ി��ത് എേ�ാൾ �ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െക-േഫാൺ പ�തി

1964 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� െക-േഫാൺ പ�തി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ക��ാേ�രി മ�ല�ിൽ ആദ�ഘ��ിൽ എ�
കണ��കൾ നൽ��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്; ഇ�വെര എ� കണ��കൾ
നൽകിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?
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പ�ാ�ല വികസന�ി�� സമ� പരി�ാര�ൾ

1965 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� പ�ാ�ല വികസന�ിന് ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ്
സമ� പരി�ാര�ൾ നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-ഗേവണൻസ്

1966 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�് ലഭിേ�� േസവന�ൾ
സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തി�ം �താര�മായ ഭരണ നിർവഹണ�ി�ം
ഇ-േസവനം വി�ലമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ഇ-ഗേവണൻസ് സർവീസ് െഡലിവറി സംവിധാന�ൾ�്
േദശീയ അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവര�ര��ം സ�കാര�ത�ം ഉറ�വ��ിെ�ാ�് ഇ-ഗേവണൻസിെല മികവ്
വർ�ി�ി�ാൻ നട�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ?

െപാ�ഭരണ വ��ിെല ഒഴി�കൾ

1967 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��ിൽ 2023 ജ�വരി �തൽ െമയ് 31 വെര അ�ർ െസ��റി
�ത�� ഉയർ� ത�ികകളിൽ വിരമി�ൽ �ലം എ� ഒഴി�കൾ ഉ�ാ�െമ�്
അറിയി�േമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട വിശദാംശ�ൾ

1968 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളിലായി നിലവിൽ എ� സർ�ാർ
ജീവന�ാ��്; ആയതിെ� വ��് തിരി�� എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ സർ�ീസി�� ആെക ജീവന�ാരിൽ േകാൺ�ിബ��റി െപൻഷൻ
�ീമിൽ ഉൾെ�� ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ���റി െപൻഷൻ �ീമിൽ ഉൾെ�� സർ�ാർ ജീവന�ാരിൽ നി�ം അ�� 5
വർഷ�ിനകം വിരമി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
��ത ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ�ായി എ� �പ
െചലവഴിേ��ിവ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െപാ� ഓൺൈലൻ �ലംമാ�ം

1969 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െപാ� ഓൺൈലൻ �ലംമാ�ം ഏെത�ാം
വ��ിലാണ് നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയെത�് വ��് തിരി�� വിവരം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ� ഓൺൈലൻ �ലംമാ�ം ഏെതാെ� വ��കളിലാണ്
നട�ിലാ�ാ�െത� വിവരം നൽകാേമാ; ഇതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ� �ലംമാ��ിൽ ഭി�േശഷി�ാരായ ജീവന�ാർ�് ഇളവ്
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� ശതമാനെമ�് അറിയി�ാേമാ?

ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ തീ�യ� പരിപാടി

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

(എ) ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ തീ�യ� പരിപാടി 15.06.2022-ന് �ഖ�മ�ി ഉദ്ഘാടനം
െച�േ�ാൾ ആെക എ� ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാ��ായി�� എ�തിെ�
വ��് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിൽ എ� ഫയ�കൾ െപാ�ജന��മായി േനരി�്
ബ�െ��തായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരിപാടിയി�ൾെ���ി 15.06.2022 �തൽ 31.12.2022 വെര��
കാലയളവിൽ എ� ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�ജന��മായി േനരി�് ബ�െ�� എ� ഫയ�കൾ ��ത കാലയളവിൽ
തീർ�ാ�ാൻ കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ; ഇേത�ടർ�്
െപാ�ജന�ൾ�് ആ��ല��ൾ, ന�പരിഹാരം എ�ീ ഇന�ളിൽ എ� �ക
വിതരണം െച� എ�തിെ� വ��് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ർ വ��് �ലം മാ�ം

1971 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പ�ികവർ� വ��ിൽ പി.�ി.സി.എം. ത�ികയിൽ നിയമനം േനടി എഫ്.�ി.എം.
ആയി �ാന�യ�ം ലഭി�വർ�് അ�ർ വ��് �ലം മാ��ിന്
അർഹത�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത നിയമന�ിന് അ�വദി�� സർ�ാർ വ��തല ഉ�ര�ക�െട
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഡൽഹിയിൽ സർ�ാരിെ� �േത�ക �തിനിധി

1972 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
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െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ക�ാബിന�് പദവിേയാെട ഡൽഹിയിൽ സം�ാന�ിെ� �േത�ക
�തിനിധിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ �േത�ക �തിനിധി�െട ഉ�രവാദി��ൾ എെ��ാമാെണ�്
നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ഡൽഹിയിൽ �വർ�ി�� ഓഫീസർ ഓൺ െ�ഷ�ൽ ഡ��ി�െട�ം
റസിഡൻറ് ക�ീഷണ�െട�ം അധികാര�ിൽ �റവ് വ��ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� ഈ കാലയളവിൽ �േത�ക
�തിനിധി�െട �വർ�ന�ിന് േവ� െചലവ് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

ഡൽഹിയിെല സർ�ാർ �തിനിധി�് 2016 �തൽ െചലവഴി� �ക

1973 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡൽഹിയിൽ സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴി�� എ� ഉേദ�ാഗ��ാർ
നിലവിൽ േസവനമ��ി���്; ഇവർ  വഹി�� �മതലകൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഡൽഹിയിൽ സർ�ാർ �തിനിധിെയ
നിയമി�ത് വഴി സം�ാന�ി��ായ േന���െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഡൽഹിയിൽ �വർ�ി�� സർ�ാർ �തിനിധിക�െട ശ�ളം,
അലവൻ�കൾ, ഓഫീസ്, �ാ�കൾ, വാഹനം �ട�ി വിവിധയിന�ളിൽ എ�
�പയാണ് സർ�ാർ 2016 ന് േശഷം ഓേരാ വർഷ�ം െചലവഴി�െത�്
തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)  ഡൽഹിയിെല സർ�ാർ �തിനിധിയായി ��തായി സർ�ാർ ആെരെയ�ി�ം
നിയമി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�െട സർ�ാർ എ�ാണ് ല��മാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത നിയമനം വഴി സർ�ാരിന് �തിവർഷം എ� �പ�െട
സാ��ിക ബാ��തയാണ് ഉ�ാ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമന വ�വ�യിൽ േഭദഗതി

1974 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ആ�ിത നിയമന വ�വ�യിൽ േഭദഗതി
വ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എെ��ാം േഭദഗതികളാണ് വ��ാ�േ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;
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(സി) ആ�ിത നിയമന വ�വ�യിെല േഭദഗതി സംബ�ി�് സർവീസ് സംഘടനകൾ
സമർ�ി�ി�� നിേവദന�ൾ പരിഗണി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ വാഹന��െട വിവരം

1975 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളി�മായി ആെക എ� വാഹന�ൾ ഉ�്;
അവയിൽ �വർ�ന�മമായി��വ എ�െയ�ം �വർ�ന�മമ�ാ�വ
എ�െയ��� വിവരം നൽകാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ പതിന�് വർഷ�ിലധികം കാല�ഴ��� എ� വാഹന�ൾ
ഉെ��� വിവരം വ��കൾ തിരി�ം വാഹന�ിെ� ഇനം തിരി�ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാരിെ��ം കഴി� സർ�ാരിെ��ം കാല�് �തിയതായി എ�
വാഹന�ൾ വാ�ിയി��്; ഏെത�ാം വ��കൾ�് േവ�ിയാണ് വാഹന�ൾ
വാ�ിയി��െത�് വാഹന��െട ഇനം തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് �േഖന �സി�െ���� ഉ�ര�കൾ

1976 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കൾ �റെ��വി�� സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ ഇ-ഓഫീസ് �േഖന
�സി�െ���േ�ാൾ ഡിജി�ൽ ൈസൻ ഉൾെ���ിയി�ിെ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയ��ടി ഉൾെ���ി ഇ-ഓഫീസ് �േഖന ഉ�ര�കൾ
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻപ് �സി�െ���ിയി�� സർ�ാർ ഉ�ര�കളിൽ അത് പരിേശാധി�
ഫയൽ ന��കൾ ഉൾെ���ിയി�െ��ി�ം നിലവിൽ അവ ഉൾെ���ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയ��ടി ഉൾെ���ി െവബ് ൈസ�ിൽ
�സി�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജന�ൾ�് സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ ലഭ�മാ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട
�സി�െ���� ഇ-ഓഫീസ് െവബ് ൈസ�ിൽ വ��ക�െട േപ�കൾ �േ�ാ
നാേലാ അ�ര�ൾ മാ�മായി ���ിയിരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
െപാ�ജന�ിന് സ�ീകാര�മാ�ം വിധം വ��ക�െട േപ�കൾ ��വനായി
േരഖെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് സിവിൽ സർ�ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �റവ്

1977 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ സിവിൽ സർ�ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �റവ്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� വ��് േമധാവി�് ഒ�നവധി വ��ക�െട അധിക �മതലകൾ നൽകിയി��
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സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(സി) അഖിേല�� സർ�ീസിൽ, േകരള േകഡറി�� എ� ഓഫീസർമാർ അന��
േസവന വ�വ�യിൽ േജാലി െച�വ�െ��് അറിയി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് സിവിൽ സർ�ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �റ�കൾ പരിഹരി��തിന്
എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തി

1978 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി, സം�ാന�് �ളയ�ിൽ തകർ�
�ാമീണ േറാ�കൾ �ന��രി�ാൻ സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തിയിൽ
എ� �കയാണ് ആെക മാ�ിവ�ി��െത�ം ഇതിൽ എ� �ക
സം�ാന�ാെക വിനിേയാഗി�െവ�ം ജി�കൾ തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. യിൽ ഫ�് അ�വദി�ി�ം നാളി�വെര വിവിധ
കാരണ�ളാൽ ���ി നിർവഹി�ാനാകാ�തിനാൽ എ� �ക�െട
���ികൾ �ട�ി�ിട��െ��് ജി�കൾ തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. യിൽ ഇനി�ം �ക േശഷി��െ��ിൽ ��്
സമർ�ി�ി�� പ�ികയിൽ നി�ം ��തൽ ���ികൾ�ായി അ�മതി
നൽകിയി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി�� നിലപാട് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പ�തിയിൽ ��തൽ ഫ�്
ലഭ�മാ�ണെമ�ഭ�ർ�ി�് �ളയ�ിൽ ഏെറ നാശന�ം േനരി� നില�ർ
നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�ം അ�മതി ലഭി�ി�ി�ാ� എ�
െ�ാേ�ാസ�കൾ ഉെ��ം ആയത് ഇനി പരിഗണി�ാനാ�േമാെയ�ം
അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വികസന പ�തികൾ�് മാ�ഷിക �ഖം

1979 �ീ. 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) സം�ാന�് വികസന പ�തികൾ നട�ിലാ�േ�ാൾ അവ മാ�ഷിക
�ഖേ�ാട് �ടിയാകണം എ� സമീപനം സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വികസന പ�തികൾ നട�ിലാ�േ�ാൾ �നരധിവാസ�ി�ം
ജീവേനാപാധിക�െട സംര�ണ�ി�ം ��ിയ പരിഗണന നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� �ായിയായ സാ��ിക വളർ��് അടി�റപാ��
പ�ാ�ലസൗകര� വികസന പ�തികൾ ഏെ���ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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ആല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ധാനമ�ി ജൻ വികാസ് കാര��ം പ�തി

1980 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ധാനമ�ി ജൻ വികാസ് കാര��ം പ�തി
�കാരം ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം സി.ആർ.ഇസഡ്. �ിയറൻസിന് േശഷം �മൺ
എംപവർെമ�് & െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�റിന് ���ിയ എ�ിേമ�്
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െസ�റിന് േക� ന�നപ� മ�ാലയ�ിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാൻ
സ�ീകരി� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരള േഫസ് � പ�തി

1981 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള േഫസ് � പ�തി�െട
�വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

���ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള ���ികൾ

1982 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ���ാട് നിേയാജക
മ�ല�ിൽെ�� എ� ���ികൾ�ാണ് അ�മതി നൽകിയെത�ം
���ിക�െട നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േഫസ് - II ൽ ഉൾെ���ി സമർ�ി�ി�� ��ർ �ാമ പ�ായ�ിെല
എസ്.എം.എസ്. േറാഡ് നിർ�ാണ�ിന് അ�മതി ലഭ�മാ�ാൻ അടിയ�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േഫസ് - II ൽ സമർ�ി�ി�� െ�ാേ�ാസ�കളിൽ അ�മതി�ം ഫ�ം
അ�വദി��തി�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

1983 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ നാളി�വെര ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം
നീ�ിെവ� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് േലാക ബാ�് സഹായമായി എ� �ക ലഭി�ി��്; ഏെതാെ�
സാ��ിക വർഷ�ളിലാണ് �ക ലഭി�െത�ം ��ത �ക ഓേരാ
സാ��ിക വർഷ�ം എ� െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത പ�തി�് ലഭി� �ക വകമാ�ി െചലവഴി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ�
പ�തികൾ�ാണ് വിനിേയാഗി�െത�് വ��മാ�േമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി സം�ാന�് ഇ�വെര എ�
പ�തികളാണ് �ർ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഇേ�ാൾ നട�
െകാ�ിരി�� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാണ്; ��ത പ�തികൾ എേ�ാൾ
�ർ�ീയാ�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ �തിയ പ�തികൾ�് അ�മതി നൽ��േ�ാ;
2022-23 ൽ എ� പ�തികൾ�ാണ് ആർ.െക.ഐ.യിൽ അ�മതി
നൽകിയി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ

1985 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിൽ ഏെതാെ� ത�ികകളിൽ
താൽ�ാലിക/കരാർ വ�വ�യിൽ നിയമനം നട�ിയി��്; ഇ�കാരം എ�
ഉേദ�ാഗ�ർ എ�കാലമായി ഇവിെട േജാലി െച�് വ�� എ� വിശദാംശം
ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിൽ േമൽ�റ� ത�ികകളിൽ �ിര
നിയമനം നട��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ� �വർ�നം

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

(എ) സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ� �വർ�നം ��തൽ
വി�ലീകരി�ാ�ം ശ�ിെ���ാ��� എെ��ി�ം നിർേദശ�ൾ സർ�ാർ
��ാെക�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ് ഉേദ�ാഗ�ർ സംരംഭകെര�ം
വ�ാപാരികെള�ം അ�ാേയാഗിക�ം അശാ�ീയ�ം നിയമവി���മായ
നിബ�നകൾ ഉ�യി�് ൈലസൻസിനാ�� അേപ�കൾ യഥാസമയം
തീർ�ാ�ാെത ൈവകി�ി�് ��ി��ി��താ�� പരാതികൾ സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;
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(സി) ��ത േബാർഡിൽ ആെക അ�വദി� ത�ികകൾ, അവയിൽ നിലവി��
ഒഴി�കൾ, ആെക�ളള ത�ികകളിെല നിയമനം എ�ിവ സംബ�ി�
വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർ�ീസ്

1987 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർ�ീസിേല�� പരീ� ഇനി�ം നട�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ പരീ� എ��വാ�� പരമാവധി �ായപരിധി �ീം - 2 ൽ 40 വയ�്,
�ീം - 3 ൽ 50 വയ�് എ�ാ�ി ഉയർ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

1988 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2022 ജ�വരി �തൽ ഡിസംബർ 2022 വെര എ� േപർ�് േകരള പി.എസ്.സി.
അൈഡ�സ് െമേ�ാ നൽകിയി��്; ആയതിെ� വ��് തിരി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി�വരിൽ എ� േപർ േജാലിയിൽ �േവശി�;
കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കളിൽ എ� എ�ം എൻ.െജ.ഡി. ആയി റിേ�ാർ�്  െച�ി�െ��ം
ആയതിൽ ഉേദ�ാഗാർഥികൾ േജായിൻ െച�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

യഥാസമയം ഒഴിവ് റിേ�ാർ�് െച�ാ�ത് �ലം േജാലി ന�െ�� സംഭവം

1989 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) യഥാസമയം ഒഴിവ് റിേ�ാർ�് െച�ാെത റാ�് പ�ിക�െട കാലാവധി
അവസാനി�� ദിവസം അർധരാ�ി�് േശഷം ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ത് �ലം
േജാലി ന�െ�� �വതി�െട പരാതിയിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സമാനമായ എ� പരാതികൾ സർ�ാരിന് ലഭി�ി��്; ഇവയിൽ സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം േബാധ�ർ�ം വീ� വ���വർെ�തിെര കർശന നടപടിെയ��ാ�ം
ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിവിധ വ��കളിൽ പി.എസ്.സി. വഴി നട� നിയമനം

1990 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ നിയമന�ളിൽ �േ�ാ� വിഭാഗ�ാരിൽ
സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ��വർ�് സംവരണം നട�ിലാ�ിയത്
എ��ത�� നിയമന�ളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2020 ജ�വരി 1 �തൽ 2022 ഡിസംബർ 31വെര വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിൽ
േകരള പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷൻ �േഖന നട�ിയ നിയമന��െട വിശദാംശം
ത�ിക, വ��് എ�ിവ തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിയമന�ളിൽ പ�ികജാതി, പ�ികവർ�ം, ��ിം, ഈഴവ, മ� പി�ാ�
വിഭാഗ�ൾ, ഇ.ഡ��.എസ്., െപാ�വിഭാഗം എ�ീ വിഭാഗ�ളി�ൾെ�� എ�
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നിയമനം ലഭി� എ�തിെ� വ��്, ത�ിക തിരി��
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ ലേബാറ�റി െട�ീഷ�ൻ നിയമന�ി�� നടപടി

1991 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിൽ നിലവി�� െമഡി�ൽ ലേബാറ�റി െട�ീഷ�ൻ
ത�ികയിേല�� (കാ�ഗറി ന�ർ 077/2018) ലി�ിൽ നി�ം നാളി�വെര എ�
നിയമന�ൾ നട�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് നിലവിൽ എ� ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�്
െച�ി��്; ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് മഹാമാരി �ലം ��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�ം േവ�� നിയമന�ൾ
നട�ി�ി�ാെയ� വ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��ത ലി�ിൽ നി�ം ��തൽ േപർ�് നിയമനം നൽ��തിേല�ായി
റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി 6 മാസേ�� �ടി ദീർഘി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��ർ ജി�യിെല ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസർ ത�ികയിേല�� �േത�ക നിയമനം

1992 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിൽ വനം - വന�ജീവി വ��ിൽ ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസർ
ത�ികയിേല�� (കാ�ഗറി നം. 092/2022) �േത�ക നിയമന�ി��
നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ.എം.ആർ. പരീ��െട അടി�ാന�ിൽ ശാരീരിക അളെവ��ി�ം കായിക
�മതാ പരീ��ം പരിഗണി�വാൻ അർഹരായവ�െട 14.11.2022 ന്
�സി�ീകരി� േസാപാധിക �����ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� നാല്
ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട രജി�ർ ന�ർ 19.11.2022 ന് �സി�ീകരി�
�����ികയിൽ ഉൾെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 107805, 107930, 107973, 107983 എ�ീ രജി�ർ ന��കൾ 14.11.2022 ന്
�സി�ീകരി� േസാപാധിക �����ികയിൽ ഉൾെ�ടാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) 14.11.2022 ന് �സി�ീകരി� േസാപാധിക �����ികയിൽ ഉൾെ�ടാ�
രജി�ർ ന��കൾ 19.11.2022 ന് �സി�ീകരി� �����ികയിൽ
എ�െനയാണ് ഉൾെ���ിയെത�് അറിയി�േമാ?

�ാർ�് ലി�്ഡ് ബേയാെമ�ി�് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

1993 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വൻ സർ�ാർ ഓഫീ�കളി�ം �ാർ�് ലി�്ഡ്
ബേയാെമ�ി�് പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏർെ���വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ നിലവിൽ �ാർ�് ലി�്ഡ് ബേയാെമ�ി�് പ�ിംഗ് സംവിധാനം
ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിൽ നട�ിലാ�ിയി��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ിംഗ് ഏർെ���ിയ ഓഫീ�കളിൽ �ാർ�് വഴി ശ�ളം നൽ��െവ�ി�ം
െസ�േ�റിേയ�് ഒഴിെക�� മ�് ഓഫീ�കളിൽ ഹാജർ �ാർ�മായി
ബ�ി�ി�ാ�തി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

2022-ൽ സർ�ാർ സർവീസിൽ നി�ം വിരമി� ഉേദ�ാഗ��െട വിവര�ൾ

1994 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2022-ൽ സം�ാന�് സർ�ാർ സർവീസിൽ നി�ം വിരമി� ഉേദ�ാഗ��െട
എ�ം അറിയി�േമാ; വ��് തിരി�� വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2022-ൽ വിരമി� എ� േപർ�് �നർ നിയമനം നൽകിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ; കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2016-� േശഷം നാളി�വെര െസ�േ�റിേയ�ിൽ നി�ം വിരമി� എ� േപർ�്
ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�് �നർ നിയമനം നൽകി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െക-ഡിസ് �് �േഖന നട�ാ�� പ�തികൾ

1995 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െഡവലപ്െമ�് ആൻഡ് ഇെ�ാേവഷൻ �ാ�ജിക് കൗൺസിൽ �േഖന
നട�ാ�� പ�തികൾ�ായി െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ; എ�
�ക ഇനി നൽകാ�െ��് അറിയി�േമാ; ഒേരാ പ�തി�െട�ം �േരാഗതി
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ പ�തിക�െട നട�ി�ിന് മ�ര െട�റി�െടയാേണാ കരാർ
നൽകിയെത�് വ��മാ�േമാ; െട�ർ േരഖകൾ, കരാർ പകർ�കൾ എ�ിവ
ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

1996 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിൽ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വെ��ി�ം ഫയ�കൾ
തീർ�ാ�ാൻ ഇേ�ാ�ം കാലതാമസം വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയത് പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ടി. േമഖലയിെല ഹാർഡ് െവയർ ഉ�ാദനം

1997 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2022-ൽ എ� േകാടി �പ�െട ഐ.ടി. ഹാർഡ് െവയർ ഉ�ാദനമാണ്
സം�ാന�് നട�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് �ൻവർഷെ� അേപ�ി�് എ� ��തലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�ാദനം 2025-26 ആ�േ�ാേഴ�ം എ� േകാടി �പയായി
ഉയർ�ാനാണ് ല��മി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സ�കാര� ഐ.ടി. പാർ�കെള േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ �തനമായ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

1998 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� വീ�കൾ�ം ഏെത�ാം
ഓഫീ�കൾ�മാണ് െക-േഫാൺ കണ�ൻ ലഭ�മാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വീ�കളിൽ െക-േഫാൺ കണ�ൻ അ�വദി��തി�� മാനദ���ം
നടപടി�മ��ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െകാ�ി ഇൻേഫാപാർ�്

1999 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ി ഇൻേഫാപാർ�് ര�ാംഘ� പ�തി �േദശേ��ളള �ധാന പാത
നാ�വരിയാ�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അഭ��വിദ��ം തേ�ശീയ�മായ �വാ�ൾ�് െതാഴിൽ െെന�ണ�പരിശീലനം
നൽ��തിന് ഇൻേഫാപാർ�് �േഖന പ�തികൾ നട�ിലാ��േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�തിയതായി അ�യ േക��ൾ ആരംഭി��തി�� നടപടി
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2000 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ��ർ ജി�യിൽ എ� അ�യ
േക��ളാണ് �തിയതായി അ�വദി�ി��െത�് �ലേ�ര് ഉൾെ�െട��
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് �തിയതായി അ�യ
േക��ൾ ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�് വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

അ�യ േക��ൾ

2001 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ശ�മാ��േതാെട നിലവി�� അ�യ േക��ൾ
ജന��െട ആവശ��ൾ�് മതിയാകാെത വ�� അവ� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് �തിയ അ�യ
േക��ൾ �ട��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ അ�വദി� അ�യ േക��ൾ

2002 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം പാല�ാട് ജി�യിൽ
അ�വദി� അ�യ േക���െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിൽ ഇനി ഏെത�ാം �ല�ളിൽ അ�യ േക�ം
ആരംഭി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ; ഇതിനാ��
നടപടി�മ�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല അ�യ േക��ൾ

2003 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിൽ എ� അ�യ േക��ൾ �വർ�ി��െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിൽ �വർ�ി�െകാ�ി�� അ�യ േക��ൾ ഏെത�ി�ം
ഇേ�ാൾ �വർ�ി��ി�ാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അത്
എ�െയ�െമ�ം എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വർ�നം നില� ��ത േക��ളിൽ �തിയ അ�യ േക��ൾ
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സി-ഡി�് െ�ഷ�ൽ �ൾസ്

2004 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) 2016-2021 കാലഘ��ിൽ സി-ഡി�് സർ�ാരിെ� അ�മതി�ായി െ�ഷ�ൽ
�ൾസിെ� കരട് സമർ�ി�ി�േ�ാ; ��ത കരടിൽ മാ�ം വ��ി എ� തവണ
സമർ�ി�ി�െ��ം ഓേരാ തവണ�ം വ��ിയ മാ��ൾ എെ��ാമാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത കരട് �ൾ�ം അവയിൽ വ��ിയ മാ���ം ഏെത�ാം ഭരണസമിതി
േയാഗ�ളിലാണ് അംഗീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ; ��ത േയാഗ
തീ�മാന��െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ �ൾസിെ� അംഗീകാര�ിന് േവ�ി സി-ഡി�ിൽ നി�് േനരി�്
ധനകാര� വ��ിേല�് ക�യ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത്
ച��കാരമാണ് സി-ഡി�് രജി�ാർ മാ� വ��് വഴിയ�ാെത ധനകാര� വ��ിന്
ക�് അയ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സി-ഡി�് സമർ�ി� െ�ഷ�ൽ �ൾസ് സർ�ാർ അംഗീകരിേ�ാ; ഇെ��ിൽ
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ��ർ മ�ല�ിെല 25 ഏ�ർ �മി െപാ� ആവശ��ിന് ൈകമാറാൻ നടപടി

2005 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ മ�ല�ിെല എരമം വിേ�ജിെല ��പാറയിൽ ആരംഭി�ാനി��
ഐ.ടി. പാർ�് പ�തി ഉേപ�ി�തിനാൽ ��ത ആവശ��ിനായി
കെ��ിയ 25 ഏ�ർ �മി മ�് െപാ� ആവശ��ിന് ൈകമാ��തിന്
നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി വ�വസായ വ��ിന് ൈകമാറി വ�വസായ പാർ�് ആ�ി
മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

2006 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

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

(ബി) ��ാർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ൾ�് ഇ�ർെന�്
കണ�ൻ സൗജന�മായി ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ാർ നിേയാജക മ�ല�ിെല വി�ര മലേയാര േമഖലകളി�ം ആദിവാസി
േമഖലകളി��വർ�ം �ടി �േയാജനം ലഭി���വിധം െക-േഫാൺ പ�തി
വി�ലീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സി-ഡി�് രജി�ാർ റി�യർെമ�് ആ��ല��ൾ

2007 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സി-ഡി�് രജി�ാ�ം േജായി�് ഡയറ��മായി�� േഡാ.പി.വി ഉ�ി��ൻ
അേ�ഹ�ിെ� സർവീസ് കാലയളവിൽ മാ��ാപനമായ സി-ഡി�ിൽ എ�
വർഷം േസവനം അ��ി�െവ�ം എ� വർഷം മ�് �ാപന�ളിൽ അന��
േസവന�ിൽ ആയി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അേ�ഹ�ിെ� േസവന കാലയളവിന് �ടർ�യി�ാെയ�ം അനർഹമാ�ം
�മവി��മാ�മാണ് െ�ാേമാഷൻ നൽകിയെത��� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) അേ�ഹ�ിെ� സർവീസ് �ടർ��ം അേ�ഹ�ിന് നൽകിയി�� അ��്െമൻറ്
െ�ാേമാഷ�ക�ം (സയ�ി�് സി, ഇ1, ഇ 2, എഫ്, ജി, എ�് ) സാ�കരി��
േരഖകൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഏത് േ�ഡിൽ നി�് റി�യർ െച�െവ�് കണ�ാ�ിയാണ് അേ�ഹ�ിന്
റി�യർെമ�് ആ��ല��ൾ നൽകിയെത�ം ��ത േ�ഡ് നൽകാൻ സർ�ാർ
അ�മതി നൽകിയി�േ�ാെയ�ം അേ�ഹ�ിെ� അ��െമ�്റ് െ�ാേമാഷൻ
��ിയ നട�ിയത് വിജിലൻസ് ശിപാർശ െച� അ�ട� നടപടി
അവസാനി�ി��തിന് �ൻപാേണാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) റി�യർ െച�തിന് േശഷം അേ�ഹെ� െക-ഡി�ിൽ െമ�ർ െസ��റിയാ�ം
�ാനിംഗ് വ��ിൽ എ�് ഒഫീേഷ�ാ െസ��റിയാ�ം നിയമി�ിരി��ത് എ�
കാലയളവിേല�ാണ് എ�ത് നിയമന, േസവന, േവതന വ�വ�കൾ സഹിതം
വിശദമാ�േമാ?

�ാർ��് സംരംഭ��െട വിശദാംശ�ൾ

2008 �ീ സി എ�് ���
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാർ��് സംരംഭ�ൾ കാര��മമായി �വർ�നമാരംഭി�ി�േ�ാ
എ�ം നിലവിൽ എ� �ാർ��് സംരംഭ�ൾ ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ;
നിലവി�� �ാർ��ക�െട നിേ�പ�ം ��ി� െതാഴിലവസര��ം 2015
വർഷേത�മായി താരതമ�ം െച�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏ��ം �തിയ േ�ാബൽ �ാർ�പ് ഇേ�ാ സി�ം �കാരം ഏഷ�യിൽ ഒ�ാമ�ം
േലാക�ിൽ 4-ാം �ാന��� േകരള �ാർ�പ് മിഷൻ സം�ാനെ�
സംരംഭകത� വികസന�ി�ം ഇൻക�േബഷൻ �വർ�ന�ൾ�മായി നട��
ഇടെപട�കൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാർ��് സംരംഭ�ൾ�ാവശ�മായ �ലധനം ലഭ�മാ��തിന് പ�തിക�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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െക-ഡിസ് കിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ

2009 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക-ഡിസ് ക് �പീകരി�തിെ� ഉേ�ശ� ല���ൾ
എെ��ാമാെണ�ം ഏത് ച��കാരമാണ് െക-ഡിസ് ക് �പീകരി�െത�ം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക-ഡിസ് �മായി ബ�െ�� ഉ�ര�കൾ �റെ��വി��ത് സർ�ാർ
വ��കളാേണാ; അെ��ിൽ ��ത ഉ�ര�കൾ �റെ��വി��ത്
ആരാെണ�ം ഏത് ച��കാരമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

െക-ഡിസ് ക്

2010 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സ�കാര� െക�ിട�ിൽ 3.60 േകാടി �പ�െട നവീകരണം നട�ി
ആ�ാനമ�ിരം ഒ��ാൻ െക-ഡിസ് കിന് സർ�ാർ അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത അ�മതി�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�ാനമ�ിര�ിൽ വാ�ർ കർ�ൻ �ാപി�ാൻ എ� �ക
െചലവഴി�െവ�ം ഈ ���ി ആ�െട നിർേ�ശ�കാരമായി��െവ�ം
അറിയി�ാേമാ; െക�ിടം വാടക�് എ��ത് ഓ�ൺ െട�ർ വഴിയാേണാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െക-ഡിസ് ക് വിവിധ പ�തിക�െട �ചാരണ�ിനായി നാളി�വെര എ� �ക
െചലവഴി�; ഒേരാ പ�തി�െട�ം �ചാരണ െചലവ് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക-ഡിസ് ക് ഐ.സി.ടി. അ�ാദമി�മായി േചർ�് നട�ിയ േസാ�്  െവയർ
വികസന പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ; ��ത പ�തികൾ�ായി
എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം ഇനി എ� �ക കരാ�കാരന് നൽകാ�െ��ം
അറിയി�ാേമാ; ��ത േസാ�് െവയ�കൾ ഉപേയാഗി�് �ട�ിേയാ; ഇെ��ിൽ
ഇവ ഉപേയാഗി�് �ട��തിന് എ� �ക ഇനി െചലവഴിേ��ിവ�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല െക- േഫാൺ പ�തി

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

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിലാണ് സൗജന� ഇ�ർെന�്
േസവനം നൽ�� പ�തിയായ െക-േഫാൺ കണ�ൻ നൽകിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ വീ�കൾ�് കണ�ൻ നൽ�� പ�തി�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�േമാ?

െക-ഡിസ് ക്
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2012 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക-ഡിസ് ക് െമ�ർ െസ��റി �ാനേ��് വി�ാപനം �ണി�തിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത �ാനേ��് എ�േപർ അേപ�ി�െവ�ം
െതരെ���് നട�ിയ രീതി എ�െനെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക-ഡിസ് ക് നട�ിയി�� െസമിനാ�കൾ, മീ�ി�കൾ, മ�് േയാഗ�ൾ
എ�ിവ�ായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക-ഡിസ് കിേല�� നിയമന�ളിൽ എേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ിെന
ഒഴിവാ�ിയത് എ�െകാ�ാെണ�ം സർ�ാരിെ� സാ��ിക സഹായ�ാൽ
�വർ�ി�� �ാപന�ളിെല കരാർ നിയമന�ൾ�് എേ�ായ് െമ�്
എ�്േച�ിെന ആ�യി�ണെമ� െപാ�ഭരണ വ��ിെ� ഉ�രവ് െക-
ഡിസ് കിന് ബാധകമാേണാെയ�ം എ�ിൽ ��ത ഉ�രവ് ലംഘി�് നട�ിയ
കരാർ നിയമന�ൾ റ�ാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക-ഡിസ് കിന് എെത�ാം ജി�കളിൽ ഓഫീ�ക�െ��ം ��ത
ഓഫീ�കളിൽ അ�ാെത മാെ�വിെടെയ�ി�ം ജീവന�ാെര
നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ ഇവ�െട േജാലി സമയം എ�െന
നിരീ�ി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ടി. രംഗ��ായ േന��ൾ

2013 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ഐ.ടി. രംഗ�് �േ�യമായ
േന��ൾ ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ േസാ�് െവയർ രംഗ�് ൈകവരി� േന��ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാ�ിെല �ളയ �രിതാശ�ാസ�ിനായി നീ�ിെവ� �ക

2014 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ളയ �രിതാശ�ാസ�മായി ബ�െ��് വയനാ�ിെല ആദിവാസികൾ�ായി എ�
�ക നീ�ിെവ�െവ�ം ഇതിൽ എ� �ക വിതരണം െച�െവ�ം
അറിയി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

���ാടി-െപരി��ർ എയർ േപാർ�്  േറാഡ്  അൈലൻെമ�്

2015 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിൽ �ടി കട�േപാ�� ���ാടി-െപരി��ർ എയർ
േപാർ�്  േറാഡ്  അൈലൻെമ�് സർ�ാർ അ�വ് െചയിതി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ ലാഭകരമാ�ാ�� പ�തികൾ

2016 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയിൽ എ� കിേലാമീ�റാണ് വിഭാവനം െച�ി��െത�ം എ�
കിേലാമീ�റാണ് ��തായി ര�ാം ഘ��ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി��െത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െമേ�ാ ലാഭകരമാ�ാ�ം ��തൽ യാ��ാെര ഇതിേല�് ആകർഷി�ാ�ം
എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

2017 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ.ക�.എം.എസ്. ലിമി�ഡ് ത�ാറാ�ിയ സിൽവർൈലൻ പ�തി�െട ഏ��ം
�തിയ എൻവയൺെമ�ൽ ഇംപാ�് അെസ�്െമ�് (ഇ.ഐ.എ.) റിേ�ാർ�ിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സിൽവർൈലൻ പ�തി�ായി വിനിേയാഗി�ാൻ ഉേ�ശി�� �മിെയ
സംബ�ി�� െറയിൽേവ�െട�ം െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ. െ��ം സം��
സർേവ റിേ�ാർ�് ലഭ�ാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സർ�ാർ െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ.-ന് ഇ�വെര അട� ആെക �ക
എ�യാണ് എ�തിെ� വിവരം നൽ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ാ�� �മി ഏെ���ൽ െസ�കൾ�ായി നിേയാഗി�ി��
റവന� ജീവന�ാർ�് ശ�ള�ി�ം മ�് െചല�കൾ�മായി നാളി�വെര
െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഇ) സിൽവർൈലൻ േ�ാജ�ിെ� നിേ�പ�ിന് ��� �വർ�ന�ൾ�ായി
െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ. നാളി�വെര െചലവഴി� ആെക �ക സംബ�ി�
വിവരം നൽ�േമാ;

(എഫ് ) ഇ��ൻ െറയിൽേവ സിൽവർൈലൻ പ�തി�്/െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ.-ന്
ഇ�വെര നൽകിയ വിഹിത�ിെ� വിവരം നൽ�േമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി നിർ�ലാ�ി വി�ാപനം �റെ��വി�വാൻ നടപടി

2018 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക�സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ാ� പ�ാ�ല�ിൽ സിൽവർ ൈലൻ
പ�തി നിർ�ലാ�ി വി�ാപനം �റെ��വി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�ായി �റെ��വി� വി�ാപനം റ�് െച�െകാ�്
നിർദി� �മി�െട സ�ത�മായ വിനിേയാഗം സാധ�മാ�േമാെയ�്
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വ��മാ�േമാ;

(സി) സിൽവർ ൈലൻ വി�� �േ�ാഭ�ിൽ പെ���വർെ�തിെര രജി�ർ െച�
േക�കൾ പിൻവലി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

2019 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളിൽ ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി� ൈല�്
െമേ�ാ പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� �ാരംഭ നടപടികൾ�ായി ഡി.എം.ആർ.സി.െയ നിയമി�െകാ�്
ഉ�രവായി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി എേ��് �ർ�ീകരി�ാനാ�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

2020 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�െട കൺസൾ�ൻസി, സാ�ഹിക ആഘാത പഠനം,
ലിഡാർ സർേവ, ക�ിടൽ, സർേവ ക�കൾ വാ�ിയത് �ട�ി വിവിധ
ഇന�ളിലായി നാളി�വെര െചലവഴി� �ക ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �മി ഏെ���ലിനായി റവന� വ��ിന് �ൻ�റായി നൽകിയ
�ക എ�യാണ്; നാളി�വെര ഈയിന�ിൽ െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം
�മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ നിർ�ിവ� സാഹചര��ിൽ അവേശഷി�� �ക
ഏത് രീതിയിൽ വിനിേയാഗി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള ഇൻലാൻഡ് െവ�ൽസ് നിയമം

2021 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ഇൻലാൻഡ് െവ�ൽസ് നിയമ �കാരം എൻേഫാ�്െമ�് വിംഗ്
�പീകരണം നട�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ഇൻലാൻഡ് െവ�ൽസ് നിയമം 2015-െല േഭദഗതി �കാരം േപാലീസ്
എൻേഫാ�്െമ�് �പീകരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േഭദഗതി �കാരം േബാ�കൾ നിയമ ലംഘനം നട��ത് തടയാൻ
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത എൻേഫാ�്െമ�് വിംഗിൽ ജീവന�ാെര നിയമി�വാൻ നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല ഇൻലാൻഡ്  നാവിേഗഷൻ ���ികൾ

2022 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിൽ ഇൻലാൻഡ്  നാവിേഗഷൻ വ��് �േഖന നട�ിവ��
കരി�ാളി��് പാലം, േവേ�ാളി പാലം, കായ�ന�ി േബാ�് െടർമിനൽ
�ട�ിയ ���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േദശീയ ജലപാത വികസനം

2023 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാത വികസന�ിെ� ഭാഗമായി തി�വന��രം ജി�യിൽ നട��
���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െെവശ�ം നട�ിലാ��ത് േകാൺ�ീ�് പാലമാ��തി� നടപടി

2024 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ർ മ�ല�ിെല െവ�ം �ാമപ�ായ�ിൽ പടിയ�് പറ�്
ആശാൻപടി�മായി ബ�ി�ി�� െെവശ�ം നട�ാലം േദശീയ ജലപാത-3 -െ�
മാനദ��ൾ അ�സരി�് േകാൺ�ീ�് പാലമാ�ി നിർ�ി��തിന് മ�്
പര�േവഷണ ���ികൾ �ർ�ിയാ�ി ഇൻെവ�ിേഗഷൻ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� ഡിെെസൻ ഇറിേഗഷൻ ഡിൈസൻ ആ�് റിസർ�്
േബാർഡിൽ നി�് ലഭ�മാ�ി വിശദമായ െ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി
ഭരണാ�മതി നൽ�� നടപടി ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പാല�ിെ� ���ി�് എേ�ാൾ ഭരണാ�മതി നൽകാനാ�െമ�്
അറിയി�േമാ?

േദശീയ ജലപാത വികസനം

2025 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാത വികസി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േക� സർ�ാർ
സം�ാനെ� ഏെത�ാം നദികെളയാണ് ഉൾെ���ിയിരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജലപാത വഴി ചര� നീ�ം ഉൾെ�െട��വ�് സൗകര��ൾ
ഒ���തിന് േവ� േക� സർ�ാരിെ� സഹായ�ിനായി സർ�ാർ പ�തി
�പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിേ��� േക� നിലപാട് സം�ാന സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;
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വിശദമാ�ാേമാ?

�േദശിക പ��വർ�കർ�� േ�മനിധി

2026 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �േദശിക പ��വർ�കർ�് േ�മനിധി ആരംഭി��ത് സംബ�ി�
നടപടി�മ�ൾ നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ; േ�മനിധി
എേ�ാൾ നട�ിലാ�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി േ�മനിധി �ടിശിക വിഹിതം

2027 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �വാസി േ�മനിധി വിഹിതം അട��തിൽ �ടിശിക വ��ിയവർ�് ഉയർ�
പലിശ അടേ��ി വ��തായി�� പരാതികൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ് സമയ�് �ട�ിയി�� അംശാദായ അട�കൾ�് നവംബർ വെര
ൈഫൻ ഒഴിവാ�ി െകാ��േപാെല �ടിശിക വ��ിയവർ�ം പരമാവധി
ഇള�കൾ നൽ�േമാ;

(സി) �വാസി െപൻഷന് അംശാദായമായി ഉയർ� �ക വാ�ക�ം വിഹിതം
�ട�േ�ാൾ വലിയ �ക ൈഫൻ ഈടാ�ി �വാസികെള �ഷണം െച�ക�ം
െച�� സർ�ാർ നയം �ന:പരിേശാധി�േമാ?

വിേദശേ��� െതാഴിലേന�ഷകെര സഹായി��തി�� നടപടികൾ

2028 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട േന�ത��ിൽ നട�ിയ വിേദശയാ��െട ഫലമായി
വിേദശ�� െതാഴിൽ സാ��തകളിൽ േകരളീയർ�� അവസരം
െമ�െ���ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അനധി�ത റി��്െമ�ം വിസ ത�ി�ം നിരവധി െതാഴിലേന�ഷകെര
�രിത�ിലാ�ിയി��തിനാൽ �ര�ിത�ം സൗജന��മായി െതാഴിൽ
അവസര�ൾ ലഭ�മാ��തിന് േനാർ��െട റി��ിംഗ് �വർ�നം
വി�ലീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �.െക.യിേല�ം മ�് �േറാപ�ൻ രാജ��ളിേല�ം ആേരാഗ�
േമഖലയി�ൾെ�െട�� െതാഴിലേന�ഷകെര െതാഴിലിന് �ാ�രാ��തിനായി
േനാർ� മ� �ാപന��മായി േചർ�് ൈവദ�� പരിശീലനം നൽ��േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േനാർ�യിൽ സർ�ിഫി��് സാ��െ����തി�� നടപടി
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2029 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ സർ�കലാശാലകൾ നൽ�� �ാൻസ്�ിപ്�് ഓഫ് മാർ�്
േനാർ�യിൽ സാ��െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േനാർ� �ട്സ് വഴി നൽ�� േസവന�ൾ

2030 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േനാർ� �ട്സ് വഴി �വാസികൾ�് നൽകി വ�� േസവന�ൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േനാർ� �ട്സ് വഴി �വാസികൾ�് ��തൽ േസവന�ൾ നൽകാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സൗദി അേറബ�യിൽ റിയാദ് േക�മാ�ി േനാർ��െട ആഫീസ്

2031 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സൗദി �വാസിക�െട വിവിധ ���ളിൽ ഫല�ദമമായ ഇടെപട�കൾ
നട�വാ�ം സർ�ിഫി��് അ�േ�ഷൻ �ട�ിയ വിവിധ ആവശ��ൾ
േവഗ�ിൽ നിറേവ��തി�ം വിവിധ �വാസി േ�മ പ�തിക�െട
�ണഫല�ൾ �വാസിക�െട ഇടയിൽ എ�ി�ാ�ം സൗദി അേറബിയയിൽ
റിയാദ് േക�മാ�ി േനാർ��െട ഓഫീസ് ആരംഭി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസിക�െട�ം അവ�െട ��ിക�െട�ം �ടർ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്
സഹായകമായ രീതിയിൽ സം�ാനെ� �തിയ ഓ�ൺ �ണിേവ�ി�ി�െട ഒ�
േക��ം പരീ� െസ��ം സൗദി അേറബിയയിൽ റിയാദ് േക�മാ�ി
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ

2032 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ�െട ��ാം സേ�ളന�ിൽ ഉയർ�വ� �ധാന
ശിപാർശകൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ശിപാർശകളിേ�ൽ ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദീകരി�േമാ?

���ത���െട വിശദാംശ�ൾ
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2033 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ ആെക എ� ��ാ സംഘ�ൾ �വർ�ി��െ��ം
2016 �ൺ �തൽ 2022 ഡിസംബർ വെര എ� ഗ�ാ ആ�മണ�ൾ
നട�ി�െ���� വിവരം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016 �ൺ �തൽ 2022 ഡിസംബർ വെര എ� െകാലപാതക�ൾ നട�ി��്;
വർഷം തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2016 �ൺ �തൽ 2022 ഡിസംബർ വെര�� �ീ പീഡന േക�ക�െട എ�ം
വർഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2016 �ൺ �തൽ 2022 ഡിസംബർ വെര േപാലീസ് �തികളായ �ീ പീഡന
േക�കൾ എ�; വർഷം തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േപാ�ലർ ��് ഹർ�ാലിെന �ടർ�� സ��് ക�െക�ൽ നടപടികൾ

2034 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാ�ലർ ��് ഹർ�ാ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�ി��ായ ന�ം
നിക��തിനായി സ��് ക� െക��തി�� വ��ിക�െട പ�ിക
ത�ാറാ�ിയത് ഏ� വ��ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� വ��ിക�െട സ��് ക�െക��തിനാണ് പ�ിക ത�ാറാ�ിയെത�്
ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ��് ക�െക��തിന് എ�് മാനദ��കാരമാണ് നടപടി
സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഹർ�ാലിെന �ടർ�് സം�ാന�ിന് എ� �പ�െട
ന���ായി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� ന�ം നിക��തിനായി ഇതിേനാടകം എ� �പ�െട
സ��് ക� െക�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(എഫ് ) ഓേരാ ജി�യിൽ നി�ം എ� �ക�� സ���ൾ ക� െക�ിയി�െ��ം
എ� േപ�െട സ���ളാണ് ക� െക�ിയി��െത�ം ജി� തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

സി.എ.ജി. പരിേശാധന

2035 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര ആഭ��ര വ��ിന് കീഴി�� എ�
�ാപന�ളിൽ അ�ൗ��് ജനറൽ പരിേശാധന നട�ിയി��്; ��ത
പരിേശാധനകളി�െട കെ��ിയ �മേ��കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
�ാപനം തിരി� വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത പരിേശാധനകൾ സംബ�ി�് അ�ൗ��് ജനറലിെ� അ�ിമ
റിേ�ാർ�് സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ലഭി� റിേ�ാർ�ക�െട പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ി�ാട് േ�ഷനിെല എസ്.ഐ. ഓേ�ാറി� െെ�വർമാെര മർ�ി�താ�� പരാതി

2036 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിെല അ�ി�ാട് േപാലീസ് േ�ഷനിെല എസ്.ഐ. ഹാരിഷ് ര�്
ഓേ�ാറി� െെ�വർമാെര മർദി��മായി ബ�െ��് നൽകിയ പരാതി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പരാതിയിേ�ൽ എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീ�കാ�െട ��ാ ബ�ം

2037 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016-ൽ സർ�ാർ അധികാരേമ�തി�േശഷം സം�ാന�് ��ാ
ബ���തായി കെ��ിയി�� േപാലീ�കാ�െട എ�ം എ�;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ േപാലീ�കാ�െട ��ാ ബ�ം സംബ�ി�് ആെക എ�
പരാതികളാണ് ലഭി�ി��ത്;

(സി) അ�കാരം ലഭി� പരാതികൾ��റെമ ��ാ ബ��ിെ� േപരിൽ ആെക എ�
േപാലീ�കാർെ�തിെരയാണ് വ��തല നടപടികൾ ഉൾെ�െട ഏെത�ി�ം
തര�ി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ��ാ ബ��ിെ� േപരിൽ നാളി�വെര ഏെത�ി�ം േപാലീ�കാെര
സർവീസിൽ നി�ം നീ�ം െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട േപ�വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �മതല സംബ�ി�്

2038 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �മതല സർ�ിൾ ഇൻെ��ർമാർ�്
ൈകമാറിയേതാെട സബ് ഇൻെ��ർമാർ നി�ിയരാെയ�ം ��ാ
ആ�മണ��ം അതി�മ��ം വർ�ി�െവ��� പരാതികൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷൻ �മതല സർ�ിൾ ഇൻെ��ർമാർ�് ൈകമാറിെ�ാ�് �ൻ
സർ�ാർ നട�ാ�ിയ പരി�രണെ��റി�് പരിേശാധി�ാൻ സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ സമിതിയിെല അംഗ�ൾ ആെരാെ�യാെണ�ം സമിതി�െട റിേ�ാർ�്
ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷൻ �മതല സർ�ിൾ ഇൻെ��ർമാർ�് ൈകമാറിയ നടപടി
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�നഃപരിേശാധി�വാൻ ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് സബ് ഇൻെ��ർമാർ േ�ഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാരായി��
േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ ഉേ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെതാെ�െയ�് ജി� തിരി�്
അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ഇടെപടൽ േശഷി വർ�ി�ി��തി�� നടപടികൾ

2039 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �മസമാധാനപാലനം, ��ാേന�ഷണം എ�ിവ�് �റേമ പൗരേസവന�ി�ം
രാജ��് ഏ��ം മികവ് �ലർ�� േസനയായി മാറാൻ േകരള േപാലീസിന്
കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫി�ി അഖിേല��ാതല�ിൽ ഏർെ���ിയി�� വിവിധ അവാർ�കൾ
േകരള േപാലീസിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം േമഖലകളിെല
മികവിനാണ് അവാർഡ് ലഭി�ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ധാനേക���ം െത��ക�ം ക�ാമറ
നിരീ�ണ�ിലാ�ാ�� പ�തി �ാവർ�ികമായി�േ�ാ; ഇതിെ�
�വർ�നരീതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അടിയ�ര സഹായ�ിന് വിളി�ാ�ടൻ േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ കഴി��
തര�ിൽ േപാലീസ് േസന�െട ഇടെപടൽ േശഷി വർ�ി�ി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഡി. െജ. പാർ�ികളിൽ േപാലീസ് നിരീ�ണം ഏർെ���ാൻ നടപടി

2040 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�� ഡി.െജ. പാർ�ികളിൽ വ�ാപകമായി മദ��ം
മയ�മ��ം ഉപേയാഗി�് വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പാർ�ികളിൽ േപാലീസ് നിരീ�ണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡി.െജ. പാർ�ികൾ സംഘടി�ി��ത് സംബ�ി�് സർ�ാർ എെ��ി�ം
മാർഗനിർേദശ�ൾ �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ലാബിൽ വടിവാൾ നിർ�ി� സംഭവ�ിൽ േപാലീസ് അേന�ഷണം

2041 �ീ പി സി വി�നാഥ്
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�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ പാഠ�പ�തി �വർ�ി പരിചയ�ിെ�
േപരിൽ ആ�ധ നിർ�ാണം നട�� എ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം ധ�വ��രം ഐ.ടി.ഐ. യിെല വിദ�ാർ�ി സംഘടനാ
�വർ�കർ ലാബിൽ വാൾ നിർ�ി�തായി കെ��ിയതിൽ േപാലീസ്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത അേന�ഷണ�ിെല കെ���കൾ വിശദമാ�ാേമാ; ��ത
വിഷയ�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ ആവർ�ി��ിെ��് ഉറ�വ��ാൻ നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �വർ�നം

2042 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആെക േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ; ഇവയിൽ എ� േ�ഷ�കൾ വാടക െക�ിട�ളിൽ
�വർ�ി��െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലാണ് ശി� സൗ�ദ േക��ം �ടി
ഉൾെ���െത�ം ഇവയി�െട ��ികൾ�് േപാലീസിെ� മഹത�ം
മന�ിലാ�ാ�� എെ�ാെ� അവസര�ളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�ം
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അഗതികൾ�് എ�ാ ദിവസ�ം സൗജന� ഭ�ണം, നൽകി വ���ം മ�ര
പരീ�കളിൽ വിജയി�ാൻ പരിശീലനം നൽകി വ���ം
െപാ�വായനശാലകൾ നട�ി വ���മായ േപാലീസ് േ�ഷ�കെള
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��മായി ബ�െ�� േക�കളിൽ ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ

2043 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലയളവ് �തൽ നാളി�വെര രാ�ീയ െകാലപാതക��മായി
ബ�െ��് ഏെതാെ� േക�കളിൽ സം�ാന സർ�ാർ �റ�നി��
അഭിഭാഷക�െട േസവനം േതടിയി��്; ഓേരാ േകസി�ം ഹാജരായ
അഭിഭാഷകർ ആെരാെ�യാണ്; ഓേരാ��ർ�ം ഫീസിന�ി�ം
യാ�ാബ�യാ�ം മ�് ആ��ല��ളാ�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് ഇനം
തിരി�് വ��മാ�േമാ?
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ധ�വ��രം ഐ.ടി.ഐ ലാബിെല ആ�ധ നിർ�ാണ�ിെനതിെര നടപടി

2044 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ധ�വ��രം ഐ.ടി.ഐ യിെല ലാബിൽ ആ�ധ�ൾ നിർ�ി�തായി
ആേ�പ�യർ� സംഭവ�ിൽ േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;
��ത അേന�ഷണ�ിെല കെ���കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിേ�ൽ ആർെ��ി�ം എതിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; േപാലീസ് അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല സബ് ഇൻെ��ർമാ�െട നിയമനം

2045 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ിൽ ജനറൽ എ�ിക��ീവ് വിഭാഗ�ിൽ സബ്
ഇൻെ��ർമാ�െട എ� ത�ിക നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 31.12.2022 - െല കണ�് �കാരം േപാലീസ് വ��ിൽ ജനറൽ എ�ിക��ീവ്
വിഭാഗ�ിൽ, േകാൺ�ാ�ലറി വിഭാഗ�ിൽ നി�് �ാന�യ�ം ലഭി�്
നിലവിൽ �൮�ിെയ��് വ�� സബ് ഇൻെ��ർമാ�െട�ം േകരള പ�ിക്
സർ�ീസ് ക�ീഷൻ വഴി േനരി�് നിയമനം ലഭി�് നിലവിൽ ���ിെയ��്
വ�� സബ് ഇൻെ��ർമാ�േട�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജനറൽ എ�ിക��ീവ് വിഭാഗ�ിൽ േ�ഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാ�െട �മതല
േപാലീസ് ഇൻെ��ർമാെര ഏൽ�ി� ഉ�രവിെന �ടർ�് എ� സബ്
ഇൻെ��ർമാെരയാണ് �േമാ�് െച�് േപാലീസ് ഇൻെ��ർമാരാ�ിയത്;
അ�കാരം �േമാഷനിൽ ഉൾെ�� േകാൺ�ാ�ലറി വിഭാഗ�ിൽ നി�്
�ാന�യ�ം ലഭി� സബ് ഇൻെ��ർമാ�െട�ം േകരള പ�ിക് സർ�ീസ്
ക�ീഷൻ വഴി േനരി�് നിയമനം ലഭി� സബ് ഇൻെ��ർമാ�െട�ം എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജനറൽ എ�ിക��ീവ് വിഭാഗ�ിൽ 01.01.2012 �തൽ 31.12.2022 വെര
േകാൺ�ാ�ലറി വിഭാഗ�ിൽ നി�് �ാന�യ�ം ലഭി� സബ്
ഇൻെ��ർമാ�െട�ം േകരള പ�ിക് സർ�ീസ് ക�ീഷൻ വഴി േനരി�്
നിയമനം ലഭി� സബ് ഇൻെ��ർമാ�െട�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ജനറൽ എ�ിക��ീവ് വിഭാഗ�ിൽ 01.01.2012 �തൽ 31.12.2022 വെര
േകാൺ�ാ�ലറി വിഭാഗ�ിൽ നി�് �ാന�യ�ം ലഭി� എ� സബ്
ഇൻെ��ർമാർ�് േപാലീസ് ഇൻെ��ർമാരായി �േമാഷൻ ലഭി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) േകരള സിവിൽ േപാലീസ് േകഡർ നിലവിൽ വ�േ�ാൾ ജി�ാ റിസർവ്,
ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയൻ എ�ീ �ണി�കളിെല എ� സബ്
ഇൻെ��ർമാെര ജനറൽ എ�ിക��ീവ് വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി
നിയമി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ; ഇ�കാരം ��തായി ��ി� സബ്
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ഇൻെ��ർ ത�ികളിൽ േകാൺ�ാ�ലറി വിഭാഗ�ിൽ നി�് �ാന�യ�ം
ലഭി� സബ് ഇൻെ��ർമാർ/േനരി�് നിയമനം ലഭി�� സബ് ഇൻെ��ർമാർ
എ� അ�പാതം പാലി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ര�് വിഭാഗ�ിൽ നി�ം എ�
േപെര വീതം ജനറൽ എ�ിക��ീവ് വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി നിയമി�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ജി) ജനറൽ എ�ിക��ീവ് വിഭാഗ�ിൽ േകാൺ�ാ�ലറി വിഭാഗ�ിൽ നി�്
�ാന�യ�ം ലഭി� സബ് ഇൻെ��ർ വിരമി�� ഒഴിവിേല�് േകരള
പ�ിക് സർ�ീസ് ക�ീഷൻ വഴി േനരി�് സബ് ഇൻെ��ർമാെര
നിയമി�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�സ് വൺ വിദ�ാർ�ി ആ�ഹത��് �മി� സംഭവം

2046 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം �ാ�ന സ�േദശിയായ �സ് വൺ വിദ�ാർ�ി േപാലീസിെനതിെര
ആ�ഹത�ാ�റിെ��തി ആ�ഹത��് �മി� സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അടിപിടിേ�സിൽ നൽകിയ പരാതി ഒ�തീർ�ാ�ാൻ ഓ�ിറ േപാലീസ്
�മി�െവ�ം ഇതിന് വിസ�തി�േ�ാൾ േപാലീസ് ഭീഷണിെ���ിെയ���
വിദ�ാർ�ി�െട ആേരാപണം സർ�ാർ ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(സി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ സർ�ാർ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി�ട�് േകസിേ��� അേന�ഷണം

2047 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി�ട�് േകസിൽ ആേരാപണ വിേധയനായ ആല�ഴ ജി�യിെല ��ഖ
രാ�ീയപാർ�ി�െട േനതാവിെനതിെര അനധി�ത സ��് സ�ാദനം ഉൾെ�െട
അേന�ഷണം നട�ണെമ�് ആവശ�െ��് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ��ത പരാതിയിൽ നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ�തിെര േക� ഏജൻസികൾ�് നൽകിയ പരാതി�െട
അടി�ാന�ിൽ അേന�ഷണം നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ബി.എസ്.എൻ.എൽ. എ�ിനീേയഴ് സ് സഹകരണ സംഘം നിേ�പ ത�ി�്
േകസിേ��� അേന�ഷണം

2048 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
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�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ബി.എസ്.എൻ.എൽ എ�ിനിേയഴ് സ് സഹകരണ സംഘം നിേ�പത�ി�്
േകസിൽ േപാലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച�് അേന�ഷണം നട��േ�ാ
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസിെല േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ി�ിനിരയായവർ�് ന�െ�� പണം തിരി�ന�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ

2049 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് നിലവിൽ �ഡ�്സ്
േപാലീസ് േകഡ�് (എസ്.പി.സി) �ണി�കൾ �വർ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി എസ്.പി.സി �ണി�കൾ ആരംഭി��തിനായി ഏെത�ാം ��കളിൽ
നി�് അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��ം അേപ�ക�െട നിലവിെല �േരാഗതി�ം
അറിയി�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ നിേയാജക മ�ല�ിെല ��കളിെല എസ്.പി.സി. പ�തി

2050 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി�െട
കീഴിൽ നിലവിൽ എ� ��കൾ വ��െ��് സർ�ാർ-എയ്ഡഡ് േമഖല തരം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഈ അ��ായന വർഷം എ� ��കളിൽ
എസ്.പി.സി. പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െ��് സർ�ാർ-എയ്ഡഡ്
േമഖല തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എസ്.പി.സി. പ�തിയിേല�് തിരെ���െ���തി�� മാനദ��ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

2051 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മല�ഴ മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം ��കളിലാണ് നിലവിൽ � ഡ�് േപാലീസ്
േകഡ�് �ണി�കൾ �വർ�ി� വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സംവിധാനം ��തൽ വി�ലീകരി��തി�ം, ��തൽ
��കളിൽ �ണി�കൾ ആരംഭി��തി�ം സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�്

2052 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

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

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

പി.എഫ്.ഐ. ഹർ�ാലിൽ െപാ��തൽ നശി�ി�വർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ

2053 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി.എഫ്.ഐ. ഹർ�ാലിേനാട�ബ�ി�് എ� �പ�െട െപാ��തൽ
നശി�ി�െ�� എ�ം ഇതിെനതിെര എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�െവ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിൽെ�� �തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ന�ം അ�മകാരികളിൽ നി�ം തിരി�പിടി�ാൻ എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പി.എഫ്.ഐ. ഹർ�ാൽ നട��തിന് ��് മരണെ�� വ��ിക�െട�ം, സംഭവ
ദിവസം വിേദശ�ായി��വ�െട�ം, പി.എഫ്.ഐ.�മായി
ബ�മി�ാ�വ�െട�ം സ���ൾ ��ത സംഭവ�ിെ� േപരിൽ ക�െക�ി
എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ി
േകാടതി�് െത�ായ വിവരം നൽകിയ ഉദ�ാഗ��െട േപരിൽ വ��തല നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് വിവിധ ഹർ�ാൽ, �തിേഷധ��െട േപരിൽ സമാന രീതിയിൽ
വ� നാശന���ം ഇ�േപാെല ജ�ി നടപടി സ�ീകരി�് ന�ം ഇടാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനിതാ േപാലീസ് ജീവന�ാർ�് േനെര�� അതി�മ�ൾ

2054 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ സഹ�വർ�കരിൽ നി�ം വനിതാ േപാലീസ് ജീവന�ാർ�
േനെര�� എ� അതി�മ�ൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��ം
എ�െയ��ിൻേമൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം ജി� തിരി�് വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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എസ്.സി. - എസ്.ടി. അേ�ാസി�ീസ് ആ�് �കാരം എ�� േക�കൾ

2055 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആദിവാസികെള മർദി�തി�ം പീഡി�ി�തി�ം എസ്.സി. - എസ്.ടി.
അേ�ാസി�ീസ് ആ�് �കാരം കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�ം ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�ം എ� പരാതികൾ ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതികളിേ�ൽ എ� േക�കൾ എ��; അതിൽ എ�
�ീപീഡനേ��കൾ ഉ�ായി��; എ� േക�കളിൽ �തികൾ�് ശി�
ലഭി�; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ആദിവാസി �മി വ�ാജേരഖ നിർമി�് ത�ിെയ�� പരാതികൾ

2056 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആദിവാസി �മി�് വ�ാജേരഖ നിർമി�് ത�ിെയ�� സംഭവ�ിൽ കഴി�
സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര എ� പരാതികൾ ലഭി�;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതികളിേ�ൽ എ� �ിമിനൽ േക�കൾ എ��; ഓേരാ േകസി�ം
�തികളാ�െ��വർ ആെര�ാം ആണ്; ഏെത�ാം ആധാരം എ��കാർ ഇതിൽ
�തികളായി; േക�ക�െട ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ീല വീഡിേയാകൾ പ�െവ�വർെ�തിെര നടപടി

2057 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ീക�െട അ�ീല വീഡിേയാകൾ ��ി�തിന് ആല�ഴ ജി�യിെല രാ�ീയ
േനതാവിെനതിെര നടപടി എ���തിനായി േചർ� േയാഗ�ിൽ ��ത വ��ി
���ാരനാെണ�് േബാധ�െ����തിന് േവ�ി മ�് രാ�ീയ േനതാ��മായി
��ത വീഡിേയാ പ�െവ�െവ� മാധ�മ വാർ� ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വീഡിേയാ പ�െവ�വർെ�തിെര എെ�ാെ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീമതി െജബി േമ�ർ എം.പി., ഡി.ജി.പി �് നൽകിയ പരാതിയിൻേമൽ
േമൽ�റ� രാ�ീയ േനതാവിെനതിെര േകെസ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ നാളി�വെര
എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�; േകെസ��ി�ിെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) രാ�ീയ പാർ�ി �വർ�ക�ം േനതാ��ം �ിമിനൽ ���ൾ�് ആേരാപണ
വിേധയരാ�േ�ാൾ �ിമിനൽ നടപടി ച�ം അ�സരി�� നടപടി
സ�ീകരിേ��തിെ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ േമൽ�റ�
വ��ിെ�തിെര അടിയ�രമായി േകസ് രജി�ർ െച�് അേന�ഷണം
നട�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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അ�വിശ�ാസ�ിെ��ം അനാചാര�ിെ��ം േപരി�� �ര�ത��ൾെ�തിെര
നടപടി

2058 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�വിശ�ാസ�ിെ��ം അനാചാര�ിെ��ം േപരിൽ
െകാ�ം�ര�ത��ൾ ഉ�ാ��തായി റിേ�ാർ�് െച�െ��ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�വിശ�ാസ�ിൽ അധി�ിതമായ �രാചാര�ൾ നിേരാധി�ാൻ
നിയമനിർമാണം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

അനധി�ത നിേ�പ പ�തികൾ

2059 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അനധി�ത നിേ�പ പ�തികൾ �ചരി�ി��വർെ�തിെര ഏെതാെ�
നിയമ�ൾ �കാരം നടപടി സ�ീകരി�വാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ര�ി�� ഓേരാ നിയമ�കാരം ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ
വ�തി�േശഷം നാളി�വെര അനധി�ത നിേ�പ പ�തികൾ
േ�ാ�ാഹി�ി�വർെ�തിെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം അവ ആർെ�ാെ� എതിെരെയ�ം ഇനം തിരി�
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം നാളി�വെര അനധി�ത
പണമിടപാട് �ാപന��െട�ം ഓൺൈലൻ ത�ി�ക�െട�ം വ�ി�ലിശ
സംഘ��െട�ം െകണിയിൽെ��് എ�േപർ ആ�ഹത� െച�ി��്;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� ഓേരാ സംഭവ�ളി�ം ഏെതാെ� നിയമ�കാരം �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��ം ���ാരായി കെ��ിയവർെ�തിെര എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

��ാ ആ�മണ�ൾെ�തിെര നടപടി

2060 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മംഗല�രം േപാലീസ് േ�ഷന് േനെര േബാംെബറി� േകസിൽ ഒളിവിൽ
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കഴി�ി�� �തികൾ �ഖ�മ�ി�െട സ് െപഷ�ൽ ൈ�വ�് െസ��റി�െട
അ�ജെന മർ�ി� കിണ�ിൽ ത�ിയി�് െകാലെ���ാൻ �മി�െവ�
സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിൽ എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച�ി�േ�ാ എ�ം എ�ാ
�തികെള�ം പിടി�ടാൻ സാധി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ��കെള നിയമ�ി� �ൻപിൽ െകാ�വരാ�ം ��ാ
ആ�മണ�ൾ �റ�ാ�ം സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ൈസബർ ���ത��ൾ തട��തിന് നടപടി

2061 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസിെ� ഉൾെ�െട ഔേദ�ാഗിക െവബ്ൈസ�ക�ം േസാഷ�ൽ
മീഡിയ അ�ൗ�ക�ം ഹാ�് െച�െ���ത് സംബ�ി�് സം�ാന�് എ�
േക�കൾ രജി�ർ െച�െ��ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�രം േക�കളിൽ
�തികെള തിരി�റിയാൻ സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ൈസബർ ���ത��ൾ തട��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല എസ്.എ�്.ഒ-മാരായി�� സർ�ിൾ ഇൻെ��ർമാർ

2062 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം എസ്.എ�്.ഒ മാരായി സർ�ിൾ
ഇൻെ��ർമാർ ആേണാ ഉ�ത്;

(ബി) എസ്.എ�്.ഒ മാരായി സർ�ിൾ ഇൻെ��ർമാർ അ�ാ� എ� േ�ഷ�കൾ
ഉ�്; വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ നൽകിയ പരാതി

2063 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ത��ർ �റൽ ചാല�ടി േപാലീസ് േ�ഷനിൽ �ീ. ത�ിെയ� വ��ി
22.12.2022 ൽ 15290010-2022-5-00065 ന�രായി നൽകിയ പരാതിയിൽ
അേന�ഷണം നട�ി നാളി�വെര എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച�ാ� നടപടി
ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി േനരി�് പരിേശാധി�് �ടർ നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം
എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച��തി��ായ കാലതാമസം പരിേശാധി�്
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരീ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ േമൽന�രായി ലഭി� പരാതി�െട പകർ�ം
ആയതിേ��� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ േകസിൽ സം�ാന േപാലീസ് ബ�മാനെ�� ��ീം േകാടതി�െട
ലളിത�മാരി v/s േ��് ഓഫ് കർ�ാടക േകസിെ� വിധി �കാരം നടപടി
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അതീവ ഗൗരവ സ�ഭാവ�� ഒ� പരാതി കി�ിയി�ം എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ
െച�ാെത അതിേ�ൽ ഗൗരവമായ ഇടെപട�ം അേന�ഷണ�ം നട�ാ�
സംഭവ�ിൽ ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി സംഭവ�ലം സ�ർശി�് വീ�
വ��ിയ ഉദ�ാഗ�ർ�് എതിെര�ം െത�ായി അേന�ഷണ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�വർെ�തിെര�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പരാതിയിൽ അേന�ഷണം നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ൻ എ� വർഷമായി ��ത
േ�ഷനി�ം ചാല�ടി സ�്ഡിവിഷനി�ം �ടർ�യായി േജാലി
േനാ��െയ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ചാല�ടി േപാലീസ് േ�ഷനി�ം ചാല�ടി േപാലീസ് സ�്ഡിവിഷെ�
കീഴി�ം വിവിധ േ�ഷ�കളിലായി ��് വർഷ�ിലധികമായി �ടർ�യായി
േജാലി േനാ��വ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇവർ ��്
വർഷ�ിലധികമായി �ടർ�യായി േജാലി േനാ�ാ��ായ സാഹചര��ം
സർ�ാർ പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��ാ��ളം േപാലീസ് േ�ഷനിെല ൈ�ം ന�ർ 1146/21

2064 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ാ��ളം േപാലീസ് േ�ഷനിെല ൈ�ം ന�ർ 1146/21 േകസിൽ
േഫാറൻസിക് ലാബിൽ നി�� റിേ�ാർ�് ൈക���തിനായി േകാടതി ഉ�രവ്
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ; എ�ിൽ അതിെ� അടി�ാന�ിൽ
റിേ�ാർ�് ൈക��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തികെള കെ���തിനായി സയ�ിഫിക് എ�്െപർ�്, ഫിംഗർ �ി�്
എ�്െപർ�് എ�ിവ�െട േസവന�ൾ േകസേന�ഷണ�ിന് എ�കാരം
സഹായകരമായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ; റിേ�ാർ�കൾ ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറ �ശ��ൾ േപാലീസ് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ അതിെ� അടി�ാന�ി�� അേന�ഷണ�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസിന് ഒ� വർഷമായി�ം �തികെള കെ��ാൻ കഴിയാ�
സാഹചര��ിൽ അേന�ഷണം മേ�െത�ി�ം ഏജൻസി�് ൈകമാ�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിൽ �തിയ േപാലിസ് േ�ഷ�കൾ �ട��തി�� നടപടികൾ

2065 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിൽ ��തായി േപാലിസ് േ�ഷ�കൾ �ട�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) എട�ാൾ ടൗൺ േക�ീകരി�് �തിയ േപാലിസ് േ�ഷൻ നിർമി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി ലഹരി കട�്

2066 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി ലഹരി കട�് േകസിൽ ആേരാപണ വിേധയനായ ആല�ഴയിെല
ഒ� ��ഖ രാ�ീയ േനതാവിെന ��വി��നാ�ിെ�ാ�് േപാലീസ് റിേ�ാർ�്
നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലഹരി കട�ിനായി ഉപേയാഗി�ത് ��ത വ��ി�െട വാഹനമ� എ�്
േപാലീസ് കെ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�് അടി�ാന�ിലാണ്
ഇേ�ഹെ� �� വി��ൻ ആ�ിയെത�് അറിയി�േമാ; ��ത േപാലീസ്
റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

പ��ർ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ ഡ�ിംഗ് യാർഡിന് �മി
കെ����ി�� നടപടികൾ

2067 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ േക�കളി�ം മ�ം
ഉൾെ����ം േപാലീസ് പിടിെ�����മായ വാഹന�ൾ ��ി��തിന്
ആവശ�മായ ഡ�ിംഗ് യാർഡ് ഉ�ാ��തിന് �മി കെ���തി��
നടപടികൾ എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി പ��ർ താ��ിൽ േകാേറാം വിേ�ജിൽ
കെ��ിയ റവന� �മി വി�കി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�ം അതിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ?

ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ജനെെമ�ി േപാലീസ്

2068 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ജനെെമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ
ഏെത�ാമാണ്; ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ ജനെെമ�ി ക�ി�ികൾ
നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജനെെമ�ി ക�ി�ികൾ യഥാസമയം �ന:സംഘടി�ി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(സി) ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ജനെെമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ
നിലവി�� ജനെെമ�ി ക�ി�ിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ടിേ�ാട് േപാലീസ് േ�ഷൻ നിർമാണ�ി�� നടപടികൾ
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2069 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ക�ടിേ�ാട് േപാലീസ് േ�ഷൻ ഇറിേഗഷൻ വ��്
ക�ം െച� െക�ിട�ിലാണ് 2013 �തൽ �വർ�ി�വ��െത� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് �ലം
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ േപാലീസ് േ�ഷൻ �വർ�ി�� െക�ിടം
അപകടാവ�യിലാെണ�ിരിെ� �തിയ െക�ിടം പണി��തി� ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ�സിയം േപാലീസ് േ�ഷനിെല സി.സി.185/2021 ന�ർ േകസ്

2070 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 20.9.2021-ൽ തി�വന��രം മ�സിയം േപാലീസ് േ�ഷൻ ൈ�ം നം. 1140/2021
�കാരം രജി�ർ െച� സി.സി.185/2021 ന�ർ േകസിെ� നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകസ് രജി�ർ െച�േ�ാൾ പാലിേ�� നടപടി�മ�ൾ ��ത േകസിൽ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ലഹരി ഉപേയാഗി�ി��തായി ആേരാപി�െ�� വ��ിെയ ൈവദ�
പരിേശാധന�് വിേധയനാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േകസ് സംബ�ി� എഫ്.ഐ.ആർ. -െ� പകർ�് ബ�െ�� വ��ി
ൈക��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� േരഖ െവളിെ���േമാ;

(ഇ) മ�സിയം േപാലീസ് വ�ാജ േകസ് രജി�ർ െച� പിഴ ഈടാ��തായി��
ആേ�പം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി ���ാർ�് എതിെര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ബഡ്സ് ആ�് �കാരം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

2071 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബഡ്സ് �ൾസ് നിലവിൽ വ�ത് എ�ാണ്; ബഡ് സ്
നിയമ�കാരം നടപടി സ�ീകരി��തിന് �മതലെ�� സം�ാനതല
ഉേദ�ാഗ�ൻ ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് നാളി�വെര
നിേ�പ ത�ി�ക�മായി ബ�െപ�് ബഡ്സ് ആ�് �കാരം സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പ�ിങ് നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ
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2072 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിന് കീഴി�� ഏെതാെ� ഓഫീ�കളിൽ പ�ിങ് സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിനായി എ� �പ
െചലവഴി�െവ�് ഡയറ�േറ�് തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ിന് കീഴിൽ ഇനി�ം പ�ിങ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ�
ഓഫീ�ക�േ�ാ; എ�ിൽ അടിയ�രമായി പ�ിംഗ് നട�ിലാ�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

െമാൈബൽ േഫാൺ/ഇ�ർെന�് ഉപേയാഗ�മായി ബ�െ�� ���ൾ�് പരിഹാര
നടപടി

2073 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െമാൈബൽ േഫാൺ/ഇ�ർെന�് ഉപേയാഗ�മായി ബ�െ�� ���ളാൽ
കഴി� ��് വർഷം സം�ാന�് ആ�ഹത� െച� ��ിക�െട എ�ം
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ഉപേയാഗം �ലം ൈലംഗിക �ഷണം, ലഹരി ക�വടം �ട�ി മ� നിയമ
വി�� �വർ�ന�ൾ കാരണം എ� ��ികെള ���ാരായി കെ��ി
ആഭ��ര വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��തരമായ ഡിജി�ൽ അടിമ��ിന് വിേധയരായ ��ികെള ര�ി�ാൻ
ഇ�ാലയളവിൽ എ� ഡിജി�ൽ ലഹരി വിേമാചന േക��ൾ സം�ാന�്
�ടേ��ി വ�; എവിെടെയ�ാം; ഇ�വഴി നാളി�വെര എ� ��ികെള
ചികി�ി�് ര�െ���ി; നിലവിൽ എ� ��ികൾ�് ചികി� നൽകി വ��;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

നിര�കളിൽ �ാപി�� ക�ാമറകൾ

2074 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര ആഭ��രവ��് ഏെതാെ�
�ാപന�ളിൽ നി�ം നിര�കളിൽ �ാപി��തി�� ക�ാമറകൾ
വാ�ിയി��്; ഓേരാ �ാപന�ം സൈ� െച� ക�ാമറക�െട എ�ം, േമാഡൽ,
ക�ാമറക�െട വില എ�ിവ ഇനം തിരി�് ജി� അടി�ാന�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിേല�ം അ�േയാജ�മായ േമാഡൽ െതരെ���തിെ�
മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ക�ാമറകൾ�് ആവശ�മായ
െ�സിഫിേ�ഷൻ �ൻ��ി നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വിതരണ�ി�� ഏജൻസിെയ കെ���തിനായി െടൻഡർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� �ാപന�ൾ െടൻഡർ നടപടിയിൽ
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പെ���ി�� എ�ം ഓേരാ �ാപന�ം ക�ാ�് െച� �ക എ�യാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അംഗീ�ത െ�സിഫിേ�ഷൻ �കാരം ക�ാമറകൾ വിതരണം െച��തിന്
ഏ��ം �റ� �ക ക�ാ�് െച� ക�നി�ാേണാ കരാർ നൽകിയത്; അെ��ിൽ
ക�ാമറ വിതരണ�ി�� ഏജൻസിെയ കെ��ിയ മാനദ�ം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ; ഇ�സംബ�ി� ഫയലിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ധ�വ��രം, അ�രി �ാമപ�ായ�കളിൽ േപാലീസ് എയിഡ് േപാ�്
�ാപി���ിന് നടപടി

2075 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�യിൽ �ാമപ�ായ�ിെല
ധ�വ��രം, അ�രി �ാമപ�ായ�ിെല അ�രി ജംഗ്ഷൻ എ�ിവിട�ളിൽ
േപാലീസ് എയിഡ് േപാ�് �ാപി��തിനായി സമർ�ി�ി��
നിേവദന�ിേ�ൽ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ല�ളിൽ �ാമപ�ായ�് �ലസൗകര�ം ലഭ�മാ�ി നൽകിയാൽ
േപാലീസ് എയിഡ് േപാ�് ആരംഭി��തി�� �ടർനടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �ര��ായി വിനിേയാഗി� �ക

2076 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം
�ഖ�മ�ി�െട �ര��ായി ആെക വിനിേയാഗി� �ക എ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം
�ഖ�മ�ി�െട �ര��ം യാ�ാ സംവിധാന�ൾ�മായി വാഹന�ൾ
വാ��തിന് ആെക വിനിേയാഗി� �ക എ�യാെണ�ം എ� വാഹന�ൾ
വാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �കകൾ എ�യാെണ�് െപാ�ജന�െള അറിയി��ത് �ഖ�മ�ി�െട
�ര�െയ ബാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് രീതിയിലാണ്
�ഖ�മ�ി�െട �ര�െയ ബാധി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�മായി ബ�െ�� േക�കൾ പിൻവലി�ാൻ നടപടി

2077 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�മായി ബ�െ��് നട� സമര�ളിൽ
പെ���വർ�് എതിെര എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത േക�കൾ ഏെതാെ� വ��കൾ അ�സരി�ാണ് രജി�ർ
െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയിൽ എ� േക�കൾ പിൻവലി�ി�െ��ം ഇനി എ� േക�കൾ
നിലവി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ നിലവി�� േക�കൾ
പിൻവലി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സമാന സ�ാഭാവ�� മ�് േക�കൾ പിൻവലി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

അതിഥി െതാഴിലാളികൾ

2078 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അതിഥി െതാഴിലാളികൾ മാ� സം�ാന�് നി�് വ�േ�ാ�ം േപാ�േ�ാ�ം
ബ�െ�� േപാലീസ് േ�ഷനിൽ ��ത വിവരം േരഖെ����തി��
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാമന�രം മ�ല�ിെല 9 പ�ായ�കളി�മായി ഇതര സം�ാന�് നി�ം
എ�ിയ എ� അതിഥി െതാഴിലാളിക�െ��് പ�ായ�് തിരി�് എ�ം
നൽ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ���ത���മായി ബ�െ��് േപാലീസ് േകസ് നിലവി��
അതിഥി െതാഴിലാളികൾ ��ത മ�ല�ിെ� പരിധിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിൽ േഹാം ഗാർഡ് ത�ികയിേല�� നിയമനം

2079 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2018-ൽ െകാ�ം ജി�യിൽ േഹാം ഗാർഡ് ത�ികയിേല�് 198 േപരട�� ലി�്
�സി�ീകരി�തിൽ നാളി�വെര എ� േപർ�് നിയമനം നൽകിെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിൽ നി�ം 44 േപർ�് നിയമനം നൽകിയേശഷം ആർെ��ി�ം
നിയമനം നൽകിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ലി�ിൽ ഇനി�ം നിയമനം ലഭി�ാൻ ബാ�ി��വർ�്
അടിയ�രമായി നിയമനം ലഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ �വർ�ി�� ഓഫീ�കളിൽ ഒഴി� കിട�� ത�ികകൾ

2080 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആഭ��രം, അ�ിശമനം എ�ീ വ��ക�െട കീഴിൽ കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ
�വർ�ി�� ഓഫീ�ക�െട വിവര�ൾ നൽകാേമാ; ഏെത�ാം ഓഫീ�കൾ
ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് �വർ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) എ�കാലമായി ഈ ഓഫീ�കൾ �വർ�ി��െ��ം അ�വദി�
ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓഫീസ് തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഓഫീ�കളിൽ ഒഴി� കിട�� ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം
എ�കാലമായി ഒഴി�കൾ �ട�� എ�ം ഓഫീസ് തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

മ�ിമാർെ�തിെര�� വിജിലൻസ് േക�ക�െട വിശദാംശം

2081 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന മ�ിസഭയിെല ഏെത�ി�ം മ�ിമാർെ�തിെര വിജിലൻസ്
േക�കൾ നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഏെതാെ� മ�ിമാർെ�തിെര
ആെണ�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ അഴിമതി േകസിെല വിജിലൻസ് അേന�ഷണം

2082 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ അഴിമതി േകസിൽ വിജിലൻസ് അേന�ഷണം
ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ; അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി
വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേന�ഷണം �ർ�ീകരി�് വിജിലൻസ് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
റിേ�ാർ�ിെല കെ���കൾ വിശദമാ�േമാ; റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�ിെ��ിൽ
അേന�ഷണ�ിൽ കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി - വിജിലൻസ് അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി

2083 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി�െട �ൻ
�ിൻസി�ൽ െസ��റി ഉൾെ�െട��വർെ�തിെര ആേരാപി�െ��
�മേ��കെള��ി വിജിലൻസ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഇത്
സംബ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�ിെ��ിൽ അേന�ഷണം
�ർ�ീകരി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയ �രിതബാധിതരായ ജന��െട േപരിൽ സമാഹരി� പണം
ത�ിെയ��തായി കെ��ിയി�െ��ിൽ ���ാെര മാ�കാപരമായി
ശി�ി�വാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?
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മലയാളം സർവകലാശാല�് �മി ഏെ����മായി ബ�െ�� വിജിലൻസ് േക�കൾ

2084 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ർ ��െ����ൻ മലയാളം സർവകലാശാല�് �മി ഏെ����മായി
ബ�െ�� വിജിലൻസ് േക�കൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത �മി ഏെ����മായി ബ�െ��് ലഭി� പരാതികളിേ�ൽ എ�്
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

���ാട് �ൻസിഫ് മജിേ��് േകാടതി അ�വദി�ാൻ നടപടി

2085 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട �ൻഗണനാ ലി�ിൽ ഉൾെ��ി�� ���ാട് �ൻസിഫ്
മജിേ��് േകാടതി അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േപാേ�ാ െ�ഷ�ൽ േകാടതികൾ ആരംഭി�വാൻ നടപടി

2086 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തൽ േപാേ�ാ െ�ഷ�ൽ േകാടതികൾ ആരംഭി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േടൺ േടബിൾ ലാഡർ വാ��തിന് നടപടി

2087 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ബ�നില മ�ിര�ളിൽ ര�ാ�വർ�നം നട��തിന് സഹായകരമായ
രീതിയിൽ ഫയർേ�ഷൻ ഡിവിഷ�കൾ േക�ീകരി�് േടൺ േടബിൾ ലാഡർ
(�ി.�ി.എൽ.) വാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഫയർ േ�ഷൻ ഇ�ാ� താ��കളിൽ അവ �ാപി�ാൻ നടപടി

2088 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫയർ േ�ഷൻ ഇ�ാ� താ��കൾ ഏെത�ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത താ��കളിൽ ഫയർ േ�ഷൻ �ാപി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഫയർേ�ഷ�ക�െട ആ�നികവൽ�രണം

2089 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഫയർേ�ഷ�കൾ ആ�നികവൽ�രി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
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എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഈ സാ��ിക വർഷം നീ�ിവ�ി�� ഫ�് സംബ�ി� വിവര�ം
െചലവായ �ക�ം അറിയി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല അ�ിര� നിലയ�ി�േവ�ി �ലം ഏെ���ൽ

2090 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല അ�ിര� നിലയ�ി�േവ�ി എള���ഴ
�ാമപ�ായ�ിൽ റവന� വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� എള���ഴ വിേ�ജ്
റീസർെ� 412/6-ൽെ�� 7.10 ആർ �മി ഏെ����തിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ി തഹസിൽദാർ 19.09.2022 െല എസ്3-8345/17 ന�ർ ക�് �കാരം
�ലം ൈകമാ��ിന് അർ�നാപ�ം സമർ�ി�വാ�ളള നിർേ�ശ�ിേ�ൽ
സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അർ�നാപ�ം സമർ�ി��തിൽ േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണ�ം
ആയത് എ�േ��് ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ർ ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

2091 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ർ താ��് ആ�ാന�് �വർ�ി�� ഫയർ ആ�് െറസ്ക�
േക��ിെ� നിലവി�� െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ തകർ� േനരി�� ��ത െക�ിട�ിൽ നി�ം വാടക െക�ിട�ിേല�്
ഫയർ േ�ഷൻ മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(സി) ആല�ർ ഫയർ േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ നാളി�വെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഉ�ള ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

2092 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�ള ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി അ�വദി� �മി ബ�െ��
വ��ിന് ഏെ���ാൻ കഴിയാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി ബ�െ�� വ��ിന് ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �മി സംബ�ി�് ലാ�് റവന� ക�ീഷണർ കാര�ാലയ�ി��
ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് ഫയൽ ന�ർ സഹിതം
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വിശദമാ�േമാ?

ക�ിേ�ാട് േക�ീകരി�് സാ�ൈല�് ഫയർ േ�ഷൻ

2093 �ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം �ല�ളിൽ ��തായി ഫയർ േ�ഷ�കൾ
�ാപി�� വിഷയം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അധിക സാ��ിക ബാധ�തേയാ ത�ികേയാ ��ി�ാെത നിലവി��
ജീവന�ാെര �നർവിന�സി�് പാല�ാട് ജി�യിെല ക�ിേ�ാട് േക�ീകരി�്
ഒ� സാ�ൈല�് ഫയർ േ�ഷൻ �ാപി�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

നരി�നി ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

2094 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നരി�നി ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ഭരണാ�മതി�ായി
സമർ�ി� എ�ിേമ�ിേ�ൽ ഫയർ ആൻഡ് െറസ് ക� സർവീസ് േമധാവി
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഭരണാ�മതി�ായി സമർ�ി�ി�� ��ത ഫയൽ ഇേ�ാൾ
എവിെടയാ��െത�് അറിയി�ാേമാ; ഫയലിെ� ന�ർ ലഭ�മാ�ാേമാ?

സബ് ജയി�ക�െട �ഗമമായ �വർ�നം

2095 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സബ് ജയി�കളിെല ���് ത�ിക ഗസ�ഡ് ത�ിക
അ�ാ�തിനാൽ അേ�വാസികൾ�� ഭ�ണസാധന�ൾ വാ��തിെ��ം
ഇല�ിസി�ി, െവ�ം �ട�ിയവ�െട�ം ബി�കൾ േനരി�് മാറിെയ��ാൻ
സാധി�ാെത വ�� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സബ് ജയി�ക�െട �ഗമമായ �വർ�ന�ിന് ���് ത�ികയായ
അസി��് ജയിലർ േ�ഡ്-I എ�ത് െഡപ��ി ജയിലർ ആ�ി മാ�വാൻ
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

തട�കാ�െട ക�ിൽ നി�ം െമാൈബൽ േഫാൺ പിടി�ടിയത്

2096 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ അ�� കാല�് വി�ർ െസൻ�ൽ ജയിലിൽ നി�ം ``ചാർ��
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െമാൈബൽ േഫാ�ം ക�ാ�ം കെ��ക��ാേയാ; ഒരാ��ിടയിൽ ര�
തവണ ജയിലിൽ നി�ം ഇ�രം േക�കൾ റിേ�ാർ�് െച�െ��ക��ാേയാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി.പി. ച�േശഖരൻ േകസിെല ഒ�ാം �തി�െട െസ�ിനരികിൽ നി�ാേണാ
ഇേ�ാൾ ക�ാ�ം െമാൈബൽ േഫാ�ം പിടി�ടിയത്; ��വാളികൾ�്
ഇ�രം വ��ൾ എ�ി� നൽ��ത് ജീവന�ാ�െട സഹായേ�ാെട
ആേണാ; എ�ിൽ ���ാരായ ജീവന�ാർെ�തിെര നടപടികൾ എെ��ി�ം
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ��ത �തി�െട ക�ിൽ നി�ം ഇതി� �ൻപ് ഇ�രം അനധി�ത വ��ൾ
പിടി�ടിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� തവണയാണ് അ�ര�ിൽ
പിടി�ടിയി��ത്; വർഷ�ം പിടി�ടിയ വ���ം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2010-ന് േശഷം ഇ�ര�ി�� എ� േക�കളാണ് വി�ർ െസൻ�ൽ
ജയിലിൽ ആെക റിേ�ാർ�് െച�ി��ത്; വർഷം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) മ� സഹതട�കാെര ആ�മി��ത് അട�ം െകാ�ം ���ത��ളിൽ
ഏർെ��ി��വെര ��ി�ിരി�� 'എ�് ' േ�ാ�ിൽ നി�ാേണാ
മയ�മ��ം െമാൈബൽ േഫാ�ക�ം കെ��ിയി��ത്; ഇവിെട
മയ�മ��് ഉപേയാഗം നട��തായി റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) ടി. പി. ച�േശഖരൻ െകാലപാതക േകസിെല മെ�ാ� �തിയായ കിർമാണി
മേനാജ് വി�ർ െസൻ�ൽ ജയിലിൽ നി�ം പേരാളിനിറ�ിയതിന് േശഷം
ക�ർ െസൻ�ൽ ജയിലിേല�ാേണാ തിരിെക േപായത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) പേരാളിൽ �റ�് വി�� ജയിലിേല�് തെ� ��വാളികൾ തിരിെക
എ�ണെമ�് നിലവിെല ജയിൽ ച��ൾ �കാരം വ�വ� െച�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഈ �തി�് മാ�മായി ജയിൽ ച��ളിൽ ഇളവ് വ��ാൻ ഇടയായ
സാഹചര��ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ാർ�ാട് സബ് ജയിലിെ� �� ുമതിൽ നിർ�ാണം

2097 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മ�ാർ�ാട് സബ് ജയിലിെ� �� ുമതിൽ നിർ�ാണ�ിനായി ആെക എ�
�പയാണ് അ�വദി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �� ുമതിൽ നിർ�ാണ ���ി എ�് ആരംഭി�വാൻ സാധി�ം; വിശദ
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�കാൽേ�രിയിെല ഡയറി&സയൻസ് േകാേളജ്, ഡയറി െഡവലപ്െമ�് േബാർഡ്
ഫാം നിർ�ാണം

2098 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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നൽ�േമാ:

(എ) പാറശാല നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�കാൽേ�രി �റ� ജയിലിെ�
ഉടമ�തയി�� �ലം ഡയറി & സയൻസ് േകാേളജ്, ഡയറി െഡവലപ്െമ�്
േബാർഡ് ഫാം എ�ിവ ആരംഭി��തിനായി ൈകമാറി നൽ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െന�കാൽേ�രിയിൽ ഡയറി സയൻസ് േകാേളജ് നിർ�ാണ�ിനാ��
�മിേയെ���ൽ നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാണ്; ആയതിേല�ായി എ� ഏ�ർ
�മിയാണ് ആഭ��ര വ��് ൈകമാ�ം െച� നൽ��ത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക�ി�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല െന�കാൽേ�രിയിൽ ഡയറി െഡവലപ്െമ�്
േബാർഡിന് ഫാം നിർ�ി��തിന് ആവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;
ആയതിേല�ായി എ� ഏ�ർ �മിയാണ് ആഭ��ര വ��് ൈകമാ�ം െച�
നൽ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഡയറി െഡവലപ്െമ�് േബാർഡിന് �ലം ൈകമാ�� ഘ��ിൽ തെ� ഡയറി
സയൻസ് േകാേളജ് നിർ�ാണ�ിനാ�� �മി�ം ൈകമാറി നൽ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഇ) ��വൻ നടപടി�മ��ം �ർ�ിയാ�ി െന�കാൽേ�രിയിൽ ഡയറി സയൻസ്
േകാേളജ്, ഡയറി െഡവലപ്െമ�് േബാർഡ് ഫാം എ�ിവ എ�േ��്
ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

അ�ടി വ��ിെല ജീവന�ാ�െട എ��ി�� അ�പാതം

2099 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ിെല സേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�ം മിനി�ീരിയൽ
ജീവന�ാ�ം ത�ിൽ എ��ി�� അ�പാതം എ�കാരമാണ്
നി�യി�െ��ി��ത് എ�ം ഏ� വർഷ�ിലാണ് അവസാനമായി ��ത
അ�പാതം ���ി നി�യി�െ��ി��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ടി വ��ിെല സർ�ാർ ��കളിൽ െമാ�മായി മിനി�ീരിയൽ
വിഭാഗ�ി�ം സേ�തിക വിഭാഗ�ി�ം എ� വീതം ത�ികകളാണ്
നിലവി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ടി വ��ിെല സർ�ാർ ��കളിൽ ആ�നികവൽ�രണം �ലം സാേ�തിക
വിഭാഗ�ിെല എ� ത�ികകളാണ് നിലവിൽ ഒഴിവാ�െ��ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ടി വ��ിന് കീഴി�� സർ�ാർ ��കളിൽ ആ�നികവൽ�രണ
നടപടികൾ �ട�ിയതി� േശഷം സാേ�തിക വിഭാഗം ത�ികകൾ�്
ആ�പാതികമായ� മിനി�ീരിയൽ വിഭാഗം ത�ികകൾ നിലനിൽ��ത് എ�
അപാകത സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അ�പാതം
�ന�മീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ� വ��മാ�ാേമാ?
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ന�നപ� േ�മ പ�തികൾ

2100 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ന�നപ� േ�മ�ിനായി 2022-23 വർഷം സം�ാന ബജ�ിൽ ഉൾെ���ിയ
പ�തിക�െട വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ; ഇതിൽ 31-1-2023 വെര ഓേരാ
പ�തി�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ന�നപ� േ�മ പ�തികൾ�് 2022-23 വർഷം എ� ശതമാനം �കയാണ്
െചലവഴി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ന�നപ� േ�മ പ�തികൾ�് നട�് വർഷം േക� സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

യങ് ഇ�േവേ��് േ�ാ�ാം

2101 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം േവറി� ചി�കൾ കെ��ി അവർ�്
പി�ണെയാ��ി വിദ�ാർ�ിക�െട സ���ൾ യാഥാർ��മാ�� യങ്
ഇ�േവേ��് േ�ാ�ാമിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് �ട�ം �റി�ത് എേ�ാഴാണ്; എ� വർഷമാണ് പ�തി�െട
കാലാവധി; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) യങ് ഇ�േവേ��് േ�ാ�ാമിന് േ�ാളർഷി�ിെ� പി�ണ ഒ���േ�ാ;
ഏെതാെ� വിഷയ�ളാണ് ഇതിനായി െതരെ���ിരി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

മിഷൻ േമാഡ് െ�ാജ�കളിെല നിയമനം

2102 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ സം�ാനെ� വിവിധ മിഷൻ േമാഡ് െ�ാജ�കൾ, െ�ഷ�ൽ
പർ�സ് െവഹി�ിൾ െ�ാജ�്സ് എ�ിവിട�ളിൽ കരാർ/താ�ാലിക
വ�വ�യിൽ നിയമനം നൽകിയി�� ഉേദ�ാഗ��െട ത�ിക തിരി��
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാജ�കളിൽ െഡപ�േ�ഷൻ വ�വ�യിൽ എ� ഉേദ�ാഗ�ർ േജാലി
െച��െ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മിഷൻ േമാഡ് െ�ാജ�കളിൽ എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�് �േഖേന എ�
േപർ�് നിയമനം നൽകിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ചിറയിൻകീഴ് നിേയാജമ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി
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2103 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് നിേയാജകമ�ല�ിൽ റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തിയി�ൾെ���ി
അ�മതി ലഭി�ി�� ���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ിക�െട�ം നിലിവെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചിറയിൻകീഴ് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ��തായി ഏെത�ി�ം ���ികൾ റീ-
ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ലധന നിേ�പം ആകർഷി�ാൻ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

2104 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിേല�് �ലധനനിേ�പം ആകർഷി��തിൽ �ഖ�മ�ി�ം
മ�ിമാ�ം നട�ിയ വിേദശയാ�കൾ എ�േ�ാളം �ണകരമായി എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിേല�് �ലധന നിേ�പം ആകർഷി�ാൻ നട�ിയ
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല ഇ-െഹൽ�് പ�തി

2105 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആേരാഗ� േക��ളിലാണ് ഇ-െഹൽ�്
സംവിധാനം നിലവിൽ വ�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�ളള േസവന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ിെല മ�് ആേരാഗ� േക��ളിൽ ഇ-െഹൽ�് പ�തി എ�േ��്
�ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാലിേയ�ീവ് െകയർ പ�തി

2106 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാലിേയ�ീവ് െകയറിെ� �ാധാന�ം വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ
െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ പാലിേയ�ീവ് െകയർ പ�തി ആരംഭി�ാൻ
പ�തി��ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ�് ��ത ആവശ��ിേല�് എ� �ക
അ�വദി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തി (കാ�)

2107 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ജനാേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി സം�ാന സർ�ാർ ആവി�രി�്
നട�ാ�� കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തി (കാ�) യിൽ നിലവിൽ എ�
�ണേഭാ�ാ��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് സം�ാന സർ�ാ�ം േക� സർ�ാ�ം െചലവാ��
വിഹിതം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സം�ാന സർ�ാ�ം േക�
സർ�ാ�ം ഈയിന�ിൽ െചലവാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) നിയമ�കാരം േക� സർ�ാർ നൽേക� വിഹിത�ിൽ �റവ്
വ�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

മിഠായി പ�തി

2108 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിെല മിഠായി പ�തി �കാരം ലഭി�� ആ��ല���ം
അവ�െട മാനദ���ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�, താ��് ആ�പ�ികളി�ം മിഠായി പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകാ�ിയാർ ഇം�ാൻറ് �വണ സഹായ ഉപകരണ�ൾ

2109 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തി മ�രം, കാേതാരം, ഐ.എഫ്.എം.എ. എ�ീ പ�തികൾ
�കാരം േകാ�ിയർ ഇം�ാൻറ് ശ��ിയ െച�ി�� ��ിക�െട �വണ സഹായ
ഉപകരണ�ൾ�് േക�പാ�കൾ സംഭവി�് ഉപേയാഗി�വാൻ കഴിയാതാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിന് എ�് പരിഹാര നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വണ സഹായ ഉപകരണ��െട �ണേമ� സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
തകരാറിലായ �വണ സഹായ ഉപകരണ�ൾ വിതരണം െച� ക�നികൾ
അവ�െട നിർ�ാണ�ം വിതരണ�ം നിർ�ിയത് �ലം �ണേഭാ�ാ�ൾ
അ�ഭവി�� ��ി��് പരിഹരി�ാൻ എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഐ.എഫ്.എം.എ. �കാരം സർജറി െച�ി��വ�െട ഇം�ാ�് ഒഴിെക
ബാഹ�മായി ഘടി�ി�� �വണ സഹായ ഉപകരണ�ൾ േകടായത്
കാരണ��ായ ��ി��കൾ പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകടാ�� �വണ സഹായികൾ�് പകരം െപാ�വിപണിയിൽ നി�ം ഇ�രം
ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�� അ�മതി�ം അർഹത��വർ�് ആയതിന്
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െമഡി�ൽ റീംേബഴ് സ് െമ�് അ�വദി��തി�� ഉ�ര�ം
�റെ��വി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തി ഇൻ�റൻസ് വിഹിതം

2110 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയിൽ (കാ�) ഇൻ�റൻസ് വിഹിത�ിെ�
20% െഹൽ�് ഏജൻസി�് നൽകണെമ� ഉ�രവ് മരവി�ി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൻ�റൻസ് വിഹിത�ിെ� 15% ആ�പ�ി ജീവന�ാർ�് ഇൻെസ�ീവായി
നൽകാ�� നീ�ം താൽ�ാലികമായി ഉേപ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല�� േരാഗികൾ�് പരിേശാധനകൾ�ം മ��കൾ
വാ��തി�ം �റ�� �ാപന�െള ആ�യിേ��ി വ��െ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇ�രം സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി
അതാത് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ തെ� ��ത സൗകര��ൾ
ലഭ�മാ��തിന് േവ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

അ��ം ��ം േകാം��് നിർ�ാണം

2111 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി.എം.െജ.വി.െക. (�ധാനമ�ി ജൻ വികാസ് കാര��ം) പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ��ർ ജി�യിെല ���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിൽ അ��ം
��ം േകാം��് നിർ�ി��തിനാ�� െ�ാേ�ാസൽ പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിൽ ��ത് വർഷ�ി�േശഷം ൈഗനക് ഐ.പി.
�ന:രാംരംഭി� സാഹചര��ിൽ, അ��ം ��ം േകാം��് നിർ�ാണം
നട��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ർ ജി�യിൽ ആേരാഗ� േമഖലയിെല ഏെത�ാം േ�ാജ�കളാണ്
പി.എം.െജ.വി.െക. യിൽ ഉൾെ���ി നട�ാ��തിനായി േക�ാ�മതി
ലഭ�മാ�വാൻ സമർ�ി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

��ി�റം താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണം

2112 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ി�റം താ��് ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി 2019-
20 സാ��ിക വർഷെ� സം�ാന ബജ�ിൽ മരാമ�് പണികൾ, വാല�ം II-
ൽ �മ ന�ർ 2670 ആയി ഉൾെ���ി 20 ശതമാനം �ക
വകയി��ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ, മല�റം ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസിൽ നി�ം എ�ാണ് െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� ഭരണാ�മതി�്
േവ�ി�� ശിപാർശ ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ി�ം സർ�ാരി�ം
ലഭി�െത�് അറിയി�േമാ;
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(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�വാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം
വിശദമാ�േമാ; ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
അവേശഷി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി�ായി ഫയൽ
സമർ�ി�ി��ത് എെ�ാെ� ആെണ�ം ��ത ഫയലിൽ ധന വ��ിെ�
റിമാർ�് എ�ായി�� എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ധന വ��ിെ� റിമാർ�ിൻേമൽ ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ി�റം താ��് ആ�പ�ി�െട െക�ിട നിർ�ാണ ���ികൾ 4210-01-110-
74-PV എ� ശീർഷക�ിെല ഫ�് വിനിേയാഗി�്, വ��തല വർ�് ��്
മീ�ിംഗിൽ ഉൾെ���ി അംഗീകാരം നൽ��തിനായി െ�ാേ�ാസൽ
സമർ�ി�വാൻ ആേരാഗ� വ��ിന് ധനകാര� വ��് നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാണ് നിർേ�ശം നൽകിയെത�ം അതിേ�ൽ
ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�ം ഫയൽ ന�ർ
സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(എഫ് ) ��ി�റം താ��് ആ�പതി�െട െക�ിട നിർ�ാണ ���ി�് ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് എ ം.എൽ .എ. നൽകിയ ക�ക�െട�ം
അതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാൻസർ െകയർ േഫാർ ൈലഫ് പ�തി

2113 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) റീജിയണൽ കാൻസർ െസ�റിൽ നട�ിലാ�ി വ�ി�� കാൻസർ െകയർ
േഫാർ ൈലഫ് പ�തി നിർ�ിവ�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജന�ൾ�് ഏെറ ഉപകാര�ദമായ ഈ പ�തി �നരാരംഭി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് പകരം മേ�െത�ി�ം പ�തി�് �ട�ം �റി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

ആ�ർ െകയർ േഹാം വികസനം

2114 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ആ�ർ െകയർ േഹാം വികസന�ിന് 1.5 േകാടി
�പ�െട പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ എെ��ാം ഘടക�ളാണ് അട�ിയിരി��െത�്
അറിയി�േമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ ആർ�ം പ�തി
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2115 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ
ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഏെത�ാം �തിയ ത�ികകളാണ്
��ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ചികി� ധനസഹായം അവകാശി�് ൈകമാ��തിന് നടപടി

2116 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചികി� ധനസഹായം അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് 2016 ൽ എ. ഇ.
പൗേലാസ്, അരി�ൽ �രൻ വീട്, െപാ�ാ �േ�രി, െച�മനാട് പി.ഒ. എ�
വ��ി ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ�് സമർ�ി� അേപ�യിേ�ൽ അ�വദി�
�ക, ചികി�യിലിരിെ� ടിയാൻ മരണെ��തിനാൽ അവകാശിയായ ഭാര�
�ീമതി റാണി പൗേലാസിന് �ക അ�വദി�ണെമ�� അേപ�യിേ�ൽ
നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ. ഇ. പൗേലാസ് എ�വർ�് അ�വദി� �ക അവകാശികൾ�്
ലഭി�ാ��മായി ബ�െ�� അേപ�യിൽ �ിൻസി�ൽ െസ��റി
(ആേരാഗ�ം) (E/6475509/22/M(H,W&CD) നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ വിഷയ�ിൽ നട�ിയ
ക�ിടപാ�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് അന�രാവകാശിയായ മാതാവിന് �ക
ൈകമാ��തിന് തട�മിെ�� സ��ം മ��െട സാ��പ�ം RL 560117915IN
ന�ർ രജിേ�ഡ് േപാ�ായി 11/03/2020 ന് ആേരാഗ� ഡയറ�ർ�്
അയ�നൽകിയി�ം 2016 ൽ അ�വദി� �ക നാളി�വെര ൈകമാറാ�തി��
കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ ഈ വിഷയ�ിൽ
നട�ിയ ക�ിടപാ�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അന�രാവകാശിയായ �ീമതി റാണി പൗേലാസിന് ലഭിേ�� �ക
അടിയ�രമായി അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത �ക അ�വദി��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം ഉേദ�ാഗ�
തല�ിെല വീ�യാേണാ എ�് പരിേശാധി�് ആവശ�മായ �ട ർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

2117 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി കായം�ളം മ�ല�ിെല താ��് ആ�പ�ി,
�ാഥമികാേരാഗ� േക��ൾ എ�ിവിട�ളിൽ നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�െട
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വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ർവ േരാഗ�ി�� ചികി� ധനസഹായ അേപ�

2118 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർവ േരാഗ�ി�� ചികി��െട ധനസഹായ�ിനായി �ീ.നസീർ,
ചാലിയെ� പറ��് ഹൗസ്, അ�ർ പി.ഒ. എ�വർ സമർ�ി� അേപ��െട
നിലവിെല അവ� അറിയി�േമാ?

ആ�ി�ൽ മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

2119 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

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

��ാർ മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

2120 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി �കാരം ��ാർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ നട�ിയ
���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

തി�ർ ജി� ആ�പ�ിയിൽ ഓേ�ാളജി വിഭാഗം ആരംഭി�ാൻ നടപടി

2121 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല തി�ർ ജി� ആ�പ�ിയിൽ നബാർഡ് സഹായേ�ാെട
നിർ�ി� െക�ിട�ിൽ ഓേ�ാളജി വിഭാഗ�ിെ� �വർ�നം
ആരംഭി�ാനാകാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��മ�ി�െട േന�ത��ിൽ നട� േയാഗ�ിെല
തീ�മാന�ൾ അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഓേ�ാളജി വിഭാഗ�ിെ� �വർ�നം ആരംഭി�ാൻ എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ റാബിസ് വാ�ിൻ ലഭ�ത

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

(എ) സം�ാനെ� പി.എ�്.സി. കൾ ഉൾെ�െട�� എ�ാ സർ�ാർ
ആ�പ�ികളി�ം റാബിസ് വാ�ിൻ ലഭ�മാേണാ; ഇെ��ിൽ ആയത്
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ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റാബിസ് വാ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ; ആയതിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നായ�െട കടിേയ�വർ�് നൽ�� ആ�ിേബാഡിയായ ഇ��േണാേ�ാ�ലിൻ
സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ വഴി നൽ��േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ വഴി ഇ��േണാേ�ാ�ലിൻ നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ൾ

2123 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാഥമികാേരാഗ� േമഖലയിൽ �ാേദശികമായ ആേരാഗ�
സംര�ണ, പരിപാലന �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി
ആവി�രി�ി�ളള പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള
��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി പരിവർ�നം െച�� �വർ�ന�ിെ�
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരിവർ�നം നട�െ��� ��ംബാേരാഗ� േക��െള േദശീയ
അെ�ഡിേ�ഷൻ നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തി�ളള �വർ�ന�ൾ
ത�രിതെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ ആ�നിക ലാബ് സൗകര���ം ഫാർമസിക�ം മ�്
അ�ബ� സൗകര���ം ഉറ�വ��വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

�ീ അവി�ം തി�നാൾ േഹാ�ി�ൽ െഹൽ�് എജ�േ�ഷൻ െസാൈസ�ി

2124 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ി േകാ�ൗ�ിൽ �വർ�ി�� �ീ അവി�ം
തി�നാൾ േഹാ�ി�ൽ െഹൽ�് എജ�േ�ഷൻ െസൈസ�ി�െട െക�ിട�ൾ
വാടക�് നൽ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� �പ�് വീതം ഏെതാെ�
�ാപന�ൾ�ാണ് വാടക�് നൽകിയിരി��െത�ം വാടക �ക
എവിെടയാണ് അട��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െസൈസ�ി�െട കീഴിൽ എസ്.എ.ടി. ആ�പ�ി േകാ�ൗ�ിൽ
നിർ�ി���ം നിർ�ി��മായ െക�ിട�ൾ�് അ�മതി നൽകിയിരി��ത്
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ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത അ�മതി ഉ�ര�ക�െട പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െസൈസ�ി�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� ഇലേ�ാ എൻെസഫേലാ�ാം
�ണി�ിെല ഉപകരണ��ം െഫർ�ിലി�ി �ിനി�ിെല ഉപകരണ��ം സർ�ാർ
വാ�ി നൽകിയി��താേണാ എ�് വ��മാ�േമാ; ആെണ�ിൽ ഇവിട�ളിൽ
നി�ം നൽ�� േസവന�ൾ�് േരാഗികളിൽ നി�ം �ക
ഈടാ�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; ഉെ��ിൽ ഏത് ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് ഇ�െന �ക ഈടാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

എസ്.എ.�ി. ആ�പ�ിയിെല െസാൈസ�ി�െട �വർ�നം

2125 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം എസ്.എ.�ി. ആ�പ�ിയിെല �ീ അവി�ം തി�നാൾ
േഹാ�ി�ൽ െഹൽ�് എഡ�േ�ഷൻ െസാൈസ�ി, ��ത ആ�പ�ിയിെല
െഫർ�ിലി�ി �ിനിക്, ഇ.ഇ.ജി. �ണി�്, ലേബാറ�റി, ഫാർമസി, കാ�ീൻ
എ�ിവിട�ളിെല 2020-21, 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ളിെല ��വൻ വരവ്
െചലവ് കണ�ക�ം തരം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ീ അവി�ം തി�നാൾ േഹാ�ി�ൽ െഹൽ�് എഡ�േ�ഷൻ െസാൈസ�ി�െട
ചാരി�ി ഫ�ിേല�് സംഭാവന ലഭി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; ഉെ��ിൽ
2020-21, 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ലഭി� �ക�ം െചലവാ�ിയ �ക�ം
തരം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െഫർ�ിലി�ി �ിനിക്, ഇ.ഇ.ജി. �ണി�്, ലേബാറ�റി എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം
നൽകി വ�� േസവന�ൾ�് േരാഗികളിൽ നി�ം ഈടാ�� ഫീസ് �ക
ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ-െഹൽ�് സംവിധാനം

2126 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�ക�ൾെ�െട എ� ആ�പ�ികളിലാണ് ഇ-
െഹൽ�് സംവിധാനം നട�ാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-െഹൽ�് സംവിധാന�ി�െട എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിൽ ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഇ-െഹൽ�്
സംവിധാനം നട�ാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��തൽ ആ�പ�ികെള ��ത പ�തിയി�ൾെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�കളിൽ േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി��തി�� നടപടി

2127 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം �ാമപ�ായ�കളിലാണ് േഹാമിേയാ ഡിെ�ൻസറി
നിലവിലി�ാ�ത്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാമപ�ായ�കളിൽ �തിയ ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി��തി��
നടപടികൾ നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല കായ� �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ
ഡിെ�ൻസറി ആരംഭി��തി�� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത
അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െന��ാേ�രി ൈ�മറി െഹൽ�് െസ�റിന് �റേ�ാ�് �മി അ�വദി�ാൻ നടപടി

2128 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന��ാേ�രി ൈ�മറി െഹൽ�് െസ�റിെ� അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി െന��ാേ�രി വിേ�ജിൽ േ�ാ�് 9 ൽ ഉൾെ�� 50 െസ�്
റവന� �റേ�ാ�് �മി ലഭ�മാ�ണെമ� അേപ�യിൽ (E-5697757/21/M
(H,W&CD) ആേരാഗ� വ��് �ിൻസി�ൽ െസ��റി നാളി�വെര എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഈ വിഷയ�ി��
ക�ിടപാ�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െന��ാേ�രി ൈ�മറി െഹൽ�് െസ�റിന് േമൽ പരാമർശി� �മി, വ��കൾ
ത�ി�� �മി ൈകമാ� വ�വ� �കാരം ലഭ�മാ��തിന് ആേരാഗ� വ��്
റവന� വ��ിന് നി�ിത മാ�കയിൽ അേപ� നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ ആവശ�മായ അടിയ�ര �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

കാ��ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി �വർ�നമാരംഭി�ാൻ നടപടി

2129 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി
�വർ�നമാരംഭി��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ അടി�ാന ചികി� സൗകര��ൾ ഏർെ���ാൻ
നടപടി

2130 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ആവശ��ിന് ചികി� സംവിധാന��ം
അടി�ാന സൗകര���ം ഇ� എ� കാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�വ ആ�മണ�ിൽ പരിേ�� വ��ി�് യഥാസമയം പര�ാ�മായ ചികി�
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നൽ��തിന് വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിന് സാധി�ി� എ� പരാതി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ എെ�ാെ� �ടർനടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ആവശ�മായ ചികി� സംവിധാന��ം മ�്
അടി�ാന സൗകര���ം ഏർെ����തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കാ��ാട് ജി� ആ�പ�ിയിൽ നട�ിലാ�� പ�തികൾ

2131 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം കാ��ാട് ജി� ആ�പ�ിയിൽ
നട�ിലാ�ി െകാ�ിരി���ം നട�ിലാ�ിയ�മായ പ�തികൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

���ാടി മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളി�� ഒഴി�കൾ

2132 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല എ�് �ാമപ�ായ�കളിലായി �ിതി
െച�� ആേരാഗ�േക��ളി�ളള േഡാ�ർമാ�െട�ം മ�് ആേരാഗ�
�വർ�ക�െട�ം ഒഴി�കൾ സംബ�ി� വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) ���ാടി താ��് ആ�പ�ിയിൽ ൈഗനേ�ാളജി�ിെ� േസവനം
ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ സാധാരണ�ാർ ��ി���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ അടിയ�രമായി ൈഗനേ�ാളജി�ിെ� നിയമനം
നട��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ?

നില�ർ ജി� ആ�പ�ിയിൽ �തിയ േ�ാ�് നിർ�ി�ാൻ നടപടി

2133 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ ജി� ആ�പ�ിയിൽ 16.5 േകാടി �പ എൻ.എ�്.എം. ഫ�്
ഉപേയാഗി�് മാ�-ശി� വിഭാഗ�ിന് �തിയ േ�ാ�് നിർ�ി��
���ി�െട ���ിയ ഭരണാ�മതി 2022 നവംബർ 11 ന് ലഭി�ി�ം
സാേ�തികാ�മതി േപാ�� �ടർനടപടികൾ �ർ�ീകരി�ാനാകാ�തിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�് േകാടി �പയിൽ ��ത�ളള ��ത നിർ�ാണ ���ി�്
സാേ�തികാ�മതി നൽേക�ത് ആരാെണ�ം അതി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത�ം േ��് മിഷൻ ഡയറ�ർ 21.11.2022ൽ ആേരാഗ� വ��്
�ിൻസി�ൽ െസ��റി�് നൽകിയ എൻ.എ�്.എം./7039/
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ഇ.എൻ.ജി.ജി.3/2022/എസ്.പി.എം.എസ്.�. ന�ർ ക�ിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; േമൽ ക�ിൽ പരാമർശി� വിഷയ�ിൽ
�ിൻസി�ൽ െസ��റി അ���നായ െട�ി�ൽ സാങ്ഷൻ ക�ി�ി
�പീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�േ��് �പീകരി�ാനാ�െമ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിൽ െട�ി�ൽ സാങ്ഷൻ ക�ി�ി �പീകരി�ാ�ത്
കാരണം നില�ർ ജി� ആ�പ�ിയിൽ േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത�ം
ഫ�പേയാഗി�് നടേ�� ���ി നീ�േപാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഇത് പരിഹരി��തിനായി അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ ചികി� സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

2134 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ കാർഡിേയാളജി �ണി�്, കാ�് ലാബ്,
െനേ�ാളജി �ണി�് എ�ിവ ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം ആ�പ�ിയിൽ ആ�ർേ�ദ ഇൻെഫർ�ിലി�ി ചികി�

2135 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ��ാലം സർ�ാർ ആ�ർേ�ദ ആ�പ�ിയിൽ ആ�ർേ�ദ ഇൻെഫർ�ിലി�ി
ചികി� ആരംഭി�വാൻ ആവശ�െ��് െ�േ�ാസേലാ നിേവദനേമാ നിലവിൽ
ഉേ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�ർ ജി� ആ�പ�ിയിൽ ര� ബാ�്

2136 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നില�ർ ജി� ആ�പ�ിയിൽ ര� ബാ�് ആരംഭി��തിനാവശ�മായ
െെലസൻ�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം ൈലസൻ�കളാണ്
ഇതിനകം ലഭി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ര� ബാ�് �വർ�നം ആരംഭി��തിനായി ഏെത�ാം ത�ികകളാണ്
ആവശ���െത�ം ആയത് അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;
ആവശ�മായ ത�ികകൾ നിലവിലിെ��ിൽ ��തായി ��ി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ര� ബാ�്, ആവശ�മായ ജീവന�ാ�ൾെ�െട എ�േ��്
ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ക�� ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ േഡാ�ർ ത�ികയിെല ഒഴിവ്

2137 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ർ മ�ല�ിെല ക�� ��ംബാേരാഗ� േക��ിൽ േഡാ�ർ ത�ികയിെല
ഒഴിവ് നിക�ാ�ത് �ലം ജന�ൾ�് ��ി���ാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ എ�േ��് നിയമനം നട�ാൻ സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ക�ർ ജി� ആ�പ�ി�െട സമ� വികസന�ിന് നടപടി

2138 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ഗവെ��് ജി� ആ�പ�ിയിൽ േരാഗികൾ�് ആ�പാതികമായി
േഡാ�ർമാ�ം മ�് ജീവന�ാ�ം ഇ�ാ�തിനാൽ േരാഗികൾ�് വലിയ �യാസം
േനരി�� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േമഖലയിൽ ത�ിക ഇ�ാ�ത് കാരണം കാർഡിേയാളജി,
െനേ�ാളജി വിഭാഗ�ളിൽ അസി��് സർജ�ാർ േജാലി െച��
സാഹചര��ിൽ എ��ം േവഗം ഈ േമഖലകളിൽ �ിരം ത�ിക ��ി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ർ ജി� ആ�പ�ി�െട സമ� വികസന�ിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിെയ ജനറൽ ആ�പ�ിയായി ഉയർ�� നടപടി

2139 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിെയ ജനറൽ ആ�പ�ിയാ�ി മാേ���ിെ�
�ാധാന��ം അവശ� സാഹചര��ം ��യിൽ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത
ആ�പ�ിെയ ജനറൽ ആ�പ�ിയാ�ി മാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�ം ഇത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസൽ പരിഗണനയിൽ
ഉേ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിൽ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറി

2140 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തീരേദശ നിേയാജക മ�ലമായ വ�ി��ിെല ��ി�ർ, െപ�വ�ർ എ�ീ
�ാമ പ�ായ�കളിൽ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറികൾ ആരംഭി��തിന്
ആ�ഷ് വിഭാഗം ശിപാർശ നൽകിെയ�ി�ം നട�ിലാ�ിയി�ി� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാമ പ�ായ�കളിൽ േഹാമിേയാ ഡിസ് െപൻസറികൾ
ആരംഭി��തിന് നൽകിയ ശിപാർശ അംഗീകരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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പ�ിമ�ം പി.എ�്.സി. യിൽ ലാബ്

2141 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ിമ�ം �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിൽ
സി.എസ്.ആർ. ഫ�് ഉപേയാഗി�് ലാ�ം അ�ബ� സൗകര���ം
ഏർെ����തി�ളള െ�ാേ�ാസലിന് അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസൽ �കാരം പി.എ�്.സി. യിൽ ലാബ് സൗകര�ം
ഒ���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ��ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ െമഡി�ൽ േബാർ ഡ് �പീകരണം

2142 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ താ��് ആ�പ�ിയിൽ െമഡി�ൽ േബാർ ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ െമഡി�ൽ േബാർഡ് �പീകരി��തി�ം നി�ിത ഇടേവളകളിൽ
േയാഗം േച��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല െവൽനസ് െസ��കൾ

2143 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ െവൽനസ് െസ�റാ�ി ഉയർ�ിയി�� ആേരാഗ�
ഉപേക��ൾ ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത െവൽനസ് െസ��കൾ �ർ�മാ�ം �വർ�ന സ�മാേണാെയ�ം
ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ; ഇത്
സംബ�ി�് സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഓേരാ െവൽനസ് െസ�റി�ം ഉ�െത�
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ാണം

2144 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െഷാർ�ർ മ�ല�ിെല െചർ�ളേ�രി നഗരസഭയി�� ക��ണി�ി െഹൽ�്
െസ�റിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് എ�് �തൽ �വർ�നം ആരംഭി�ാൻ
കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െഷാർ�ർ നഗരസഭയിെല ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ േകാവിഡ്
മഹാമാരിെയ �ടർ�് നിർ�ിെവ� ഐ.പി. ചികി�കൾ എ�് �തൽ
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�നരാരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�റട സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

2145 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െവ�റട സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ിെല �ാഫ് പാേ�ൺ അവസാനമായി
പരി�രി�ത് ഏത് വർഷ�ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ െവ�റട സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ിെല �ാഫ് പാേ�ണിെ�
ത�ിക തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ ഈ ആ�പ�ിയിൽ േജാലി േനാ�ി വ��വ�െട ത�ിക തിരി��
വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല അംഗബലം ആദിവാസി വിഭാഗ�ൾ ഉൾെ�െട��വർ
അധിവസി�� മലേയാര േമഖലയിെല െവ�റട സാ�ഹിക ആേരാഗ�
േക��ിെല ൈദനംദിന �വർ�ന�ൾ �േ�ാ�് െകാ�േപാ��തിന്
പര�ാ�മ� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത്
പരി�രി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െമഡി�ൽ ഓഫീസർ (വിഷ) ത�ിക

2146 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് , മല�റം, ക�ർ ജി�കളിെല ആ�ർേവദ ആ�പ�ികളിൽ െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ (വിഷ) ത�ിക നിലവിൽ ഇ� എ� കാര�ം ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ;

(ബി) െമഡി�ൽ ഓഫീസ�െട (വിഷ) േസവനം േമൽ�റ� ജി�കളിൽ
ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

�ളിയം പറ�് സബ്െസ�ർ ആരംഭി�ാൻ നടപടി

2147 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ആേരാഗ� �ാപന�ൾ�് കീഴിൽ ��തായി സബ്െസ�ർ
ആരംഭി��തിന് േവ�ി �ാപന േമധാവികൾ സമർ�ി� അേപ�ക�െട
അടി�ാന�ിൽ ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ 2022 �ൈല മാസം സമർ�ി�
െ�ാേ�ാസലിേ�ൽ ആേരാഗ� വ��് ഡയറക് ടർ സ�ീകരി� നടപടിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ി��് മ�ല�ിൽ നി�ം ശിപാർശ െച�െ�� ഏക സബ്െസ�ർ എ�
നിലയിൽ �ളിയം പറ�് സബ്െസ�ർ പ�തി�് അ�മതി നൽ�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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െെ�മറി െഹൽ�് െസ��കൾ ഫാമിലി െഹൽ�് െസ��കളായി ഉയർ�� നടപടി

2148 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെ�മറി െഹൽ�് െസ��കൾ ഫാമിലി െഹൽ�്
െസ��കളായി ഉയർ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ർ ജി�യിെല എ� െെ�മറി െഹൽ�് െസ��കൾ ഈ സർ�ാർ വ�തിന്
േശഷം ഫാമിലി െഹൽ�് െസ��കളായി ഉയർ�ിയി��്; ലി�് സഹിതം
വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിൽ ഐേസാേലഷൻ വാർഡ്

2149 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ആല�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ
�ാപി�� ഐേസാേലഷൻ വാർഡ് ഏത് ആ�പ�ിയിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി സംബ�ി� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� �കയാണ് ��ത ���ി�് േവ�ി നീ�ിെവ�ിരി��െത�ം
���ി�െട നിർവഹണ ഏജൻസി ഏതാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വനിത-ശി�വികസന വ��ിെ� �തിയ പ�തികൾ

2150 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനിത-ശി�വികസന വ��് ��തായി നട�ിലാ�� പ�തികൾ ഏെത�ാം
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�മായി ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാൻസർ േരാഗികൾ�� െപൻഷൻ

2151 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാൻസർ േരാഗികൾ�് �തിമാസം എ� �പയാണ്
െപൻഷനായി നൽകി വ��ത്; ഏ��ം ഒ�വിൽ �ക വർ�ി�ി�ത് എ�ാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�് സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷ�കളിൽ വർ�നവ് നട�ിയേ�ാൾ സമാനമായി
ക�ാൻസർ േരാഗികൾ�� െപൻഷൻ വർ�ി�ി�ി�ിെ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�െകാ�ാണ് െപൻഷൻ വർ�ന എ�
ആവശ�ം പരിഗണി�ാതി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭാരി� ചികി�ാെ�ല�കൾ കാരണം നിർ�നരായ േരാഗികൾ വളെരയധികം
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�യാസെ��� സാഹചര��ിൽ െപൻഷൻ �ക വർ�ി�ി�് നൽ�� കാര�ം
അ�ഭാവ�ർ�ം പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െപരി�ൽമ� താ��ിന് കീഴിൽ നിലവിൽ എ� േപർ�് െപൻഷൻ
ലഭി���്; െപൻഷൻ വിതരണ�ിൽ �ടി�ിക�േ�ാ; എ�ിൽ
അടിയ�രമായി �ടി�ിക വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
�തിയതായി െപൻഷൻ ലഭി��തിന് എ� അേപ�കൾ സമർ�ി�ി��്;
അേപ� സമർ�ി� എ� േപർ�് െപൻഷൻ അ�വദി�ാൻ
അവേശഷി���്; വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഡയാലിസിസ് േക��ൾ

2152 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഡയാലിസിസ് േക��ൾ
നിലവി��്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) കിഡ്നി േരാഗികൾ വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ
�തിയ ഡയാലിസിസ് േക��ൾ ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല എ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�കൾ
�വർ�ി��െ��ം അത് എവിെടെയ�ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം താ��് െഹഡ് ക�ാർേ�ഴ് സ് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�്
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മാനസിക-ശാരീരിക െവ�വിളികൾ േനരി��വർ�് ഡിെസബിലി�ി സർ�ിഫി��്

2153 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിൽ മാനസിക-ശാരീരിക െവ�വിളികൾ േനരി��
ഭി�േശഷി�ാർ�് ഡിെസബിലി�ി സർ�ിഫി��ിനായി ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസ�െട �.ഡി. ഐ.ഡി. േപാർ�ലിൽ ലഭി� എ� അേപ�കൾ ഇ�വെര
തീർ�ാ�ാെത അവേശഷി���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�പരീ� എ��� വിദ�ാർ�ികൾ ഉൾെ�െട��വർ�് പരീ��െട
ആവശ��ിേല�് ഉപേയാഗി��� നിലയിൽ ��ത സർ�ിഫി��കൾ
ഡി.എം.ഒ. തല�ിൽ െവരിൈഫ െച�് അപ് േലാഡ് െച��തിന് നിലവി��
തട�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�മായി േചർ�് നിലവി�� തട��ൾ പരിഹരി�്,
സമയബ�ിതമായി ഭി�േശഷി�ാർ�് സർ�ിഫി��് ലഭ�മാ��തി�� �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ജീവിതൈശലി േരാഗ�തിേരാധ കാ�യിൻ

2154 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
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�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� രംഗ�് രാജ�െ� ഏ��ം മിക� പ�തിയായി സം�ാനെ�
ജീവിതൈശലി േരാഗ�തിേരാധ കാ�യിെന ചീഫ് െസ��റിമാ�െട േദശീയ
സേ�ളന�ിൽ വിേശഷി�ി�ക��ാേയാ; ആേരാഗ� േമഖലയിൽ സം�ാനം
നട�ിലാ�� മേ�െത�ാം പ�തികളാണ് മാ�കാ പ�തികെള�് ��ത
സേ�ളനം വിലയി��ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ം �� ആേരാഗ�ം ഉറ�് പ�തി�െട ഭാഗമായി വീ�കളിെല�ി
അരേ�ാടിയിലധികം ജന�െള േരാഗനിർ�യ�ിന് വിേധയമാ�ിയ
സംരംഭ�ിന് ഏർെ���ിയ �മീകരണ�ൾ എെ��ാമായി��;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കാ�യിനിൽ കെ��ിയ വിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ; അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ നിയ�ി��തി�ം
ചികി�ി��തി�ം �തിേരാധി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

അ�ാരാഷ് � നിലവാര�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ�ം ഗേവഷണ�ം

2155 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ� േമഖലയിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ം ഗേവഷണ�ം
അ�ാരാഷ് � നിലവാര�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� േമഖലെയ േലാക�ിെ� ��ാേക�മാ��� നിലയിൽ സ�കാര�
േമഖലയിൽ നി�ൾെ�െട�� വലിയ നിേ�പ സാ��തകൾ
�േയാജനെ����തിനായി എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി�ൽ �റി�് ഹ�് ആയി സം�ാനെ� മാ��തിന് എെ��ാം �തിയ
നടപടികൾ ആവി�രി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയിൽ അേലാ�തി മ��ക�െട ചി�റ വി�ന

2156 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയിൽ അേലാ�തി മ��ക�െട ചി�റ വി�ന�മായി ബ�െ��്
സർ�ാർ സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലയിൽ ക�ടക�െട ചി�റ വി�ന�് ഏെതാെ� �ാപന�ളാണ്
സർ�ാരിെ� കീഴി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) �ീശാ�ീകരണ രംഗ�് ഏെറ സംരംഭ�ൾ�് േന�ത�ം വഹി�� വനിത
വികസന േകാർ�േറഷന് ഈ ര�് േമഖലകളി�ം എെ��ി�ം സംരംഭ�ൾ
നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ സർ�ാർ അേലാ�തി ആ�പ�ികേളാ�ം േചർ�് മ��ക�െട ചി�റ
വി�ന�� െമഡി�ൽ േ�ാ�ം ഒ�ാൽേമാളജി വിഭാഗം ഉ� ആ�പ�ികളിൽ
ക�ട വി�നശാലക�ം വനിത വികസന േകാർ�േറഷെ� ആഭി�ഖ��ിൽ
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അത�ാഹിത വിഭാഗം ശ�ിെ����തിന് നടപടി

2157 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�ളിൽ പരിേ�ൽ��വർ�് ആദ�െ�
നാൽ��ിെയ�് മണി�റിൽ സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ��തി�� പ�തി
നിർേ�ശം സം�ാന സർ�ാർ �പീകരി� േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി
സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളിൽ അത�ാഹിത വിഭാഗം ശ�ിെ����തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നാഷണൽ �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ പ്ളാനിംഗ് ആ�് റിസർ�് െസ�ർ തിരെ���
േദശീയപാതയിെല അപകട േമഖലകൾ�് സമീപ�ായി േ�ാമ
െ�ബിൈലേസഷൻ െസ��കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�് 2020-ന് േശഷം നിേരാധി�െ�� മ��കൾ

2158 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2020-ന് േശഷം നിേരാധി�െ��ി�� മ��കൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�ിജൻ �ാ�കൾ �ാപി��തിനായി െചലവഴി� �ക

2159 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് �തിസ�ി ഘ��ിൽ ഓ�ിജൻ �ാ�കൾ
�ാപി��തിനായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിൽ നാളി�വെര �വർ�നം ആരംഭി�ാ� എ� �ാ�കൾ ഉെ��ം
അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാ�കൾ�ായി എ� േകാടി �പ�െട ഉപകരണ�ളാണ് വാ�ി
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നൽകിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അവ യഥാസമയം �വർ�നം ആരംഭി�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

ഓൺൈലൻ ഒ.പി.ടി��് എ���വർ േനരി�� ��ി��്

2160 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓൺൈലൻ ഒ.പി.ടി��് എ��വ ർ�് െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ േനരി�്
എ�ിയ േശഷം വീ�ം ക� നി�് േപ�് രജി�ർ െചേ��ിവ�� സാഹചര�ം
നിലനി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതിന് പരിഹാരം കാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ഫാർമസി ജീവന�ാർെ�തിരായ പരാതിയിേ�ൽ നടപടി

2161 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ിയിെല േഹാ�ി�ൽ െഡവലപ്െമ�്
െസാൈസ�ി�് കീഴി�� മാ��ർശം ഫാർമസിയിെല ജീവന�ാർെ�തിെര
എെ��ി�ം പരാതി നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം ജീവന�ാർെ�തിെര
എെ��ാം പരാതിയാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതിക�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാ��ർശം ഫാർമസി ലാഭ�ിലാേണാ �വർ�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഫാർമസിയിെല 2020-21, 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ളിെല വരവ്
െചലവ് കണ�കൾ ഇനം തിരി�്  ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�വ ആ�മണ�ിൽ മരണമട�യാൾ�് ചികി� ൈവകിയ സംഭവം

2162 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാ�ിൽ ക�വ ആ�മണ�ിൽ മരണമട�യാൾ�് ചികി� ൈവകിെയ�
പരാതിയിൽ ആേരാഗ� വ��് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�വ�െട ആ�മണ�ിൽ മാരകമായി �റിേവ�ി�� വ��ി�് നൽേക�
��ഷ വയനാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� ഭാഗ�നി�ം നൽകിയി� എ�
പരാതി ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
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(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി��തിനായി സം�ാനെ�
െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട �വർ�നം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ർ ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ േകാബാൾ�് െതറാ�ി െമഷീൻ

2163 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല േകാബാൾ�് െതറാ�ി െമഷീൻ
�വർ�നരഹിതമായത് എേ�ാഴാണ്; ഇ�കാരണം േരാഗികൾ അ�ഭവി��
��ി��കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ �തിയ േകാബാൾ�് െതറാ�ി െമഷീൻ
വാ��ത് സംബ�ി�് െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ എെ��ി�ം
നിർേദശം സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല ഡി.പി.എ�്.എൻ., എം.സി.എ�്. ഓഫീസർ ത�ികകളിെല ഒഴിവ് 

2164 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� ഡി.പി.എ�്.എൻ. (ഡി�ി�്
പ�ിക് െഹൽ�് നഴ് സ് ), എം.സി.എ�്. ഓഫീസർ (മദർ & ൈചൽഡ് െഹൽ�്
ഓഫീസ ർ) ത�ികകളിൽ ആെരാെ�യാണ് നിലവിൽ േസവനം
അ��ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിൽ ആ�ം േസവനം അ��ി��ി�ാെയ�ിൽ അവ എ�്
�തലാണ് ഒഴി�് കിട��െത�ം ആയതി� കാരണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ��ി ജി�യിെല ��ത ത�ികകളിൽ ആ�കെള നിയമി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഫ�് െെകകാര�ം െച�� �ാർ�മാർ�് നൽകി വ�� ഓണേററിയം

2165 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ എ�്.എം.സി./എ�്.ഡി.സി. ഫ�്, എൻ.എ�്.എം. ഫ�്
എ�ിവ െെകകാര�ം െച�� �ാർ�മാർ�് നൽകി വ�� ഓണേററിയം
എ�യാെണ�് ഇനം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക എേ�ാഴാണ് അവസാനമായി വർ�ി�ി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയത് കേലാചിതമായി വർ�ി�ി��തി�� നിർേദശം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ ��ത ഓണേററിയം വർ�ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�് ബി�കൾ തീ ർ�ാ�ൽ

2166 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�് ബി�കൾ
തീ ർ�ാകാെത െക�ി�ിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�് വെര�� അേപ�കളിലാണ് നിലവിൽ തീ�മാനം എ��ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� അേപ�കളാണ് നിലവിൽ തീ�മാനമാകാെത�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അദാല�് േപാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�് ��ത ഫയ�കൾ
തീർ�ാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിക് െഹൽ�് േന�് ആയി െ�ാേമാഷൻ

2167 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021 ജ�വരി 1 �തൽ നാളി�വെര സം�ാന�് �നിയർ പ�ിക് െഹൽ�്
നഴ് സ് േ�ഡ് വൺ ലി�ിൽ നി�ം എ� േപർ�് പ�ിക് െഹൽ�് നഴ് സ്
ആയി�് െ�ാേമാഷൻ നൽകിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ പ�ിക് െഹൽ�് നഴ് സ് ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കൾ ഉ��ം
ഇനി�ം എ� േപർ�് �ടി െ�ാേമാഷൻ നൽ�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ പ�ിക് െഹൽ�് നഴ് സ് ഒഴിവിന് ആ�പാതികമായി െ�ാേമാഷൻ
നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

�നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ ത�ിക

2168 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വ��ിന് കീഴിെല �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ
ത�ിക�െട റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ റാ�് ലി�് നിലവിൽ വ�ത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�ം ഇ�വെര എ� ഒഴി�കൾ നിക�ിയി�െ��ം
റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വെരയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം �ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ിയിൽ �നിയർ െഹൽ�്
ഇൻെ��ർ ത�ിക നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ിയിെല �നിയർ െഹൽ�് ഇൻെ��ർ
ത�ികകളിൽ നിയമനം നട��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ; നടപടി
സ�ീകരി�ി�ിെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ വിവിധ ഓഫീ�കളിൽ ഒഴി�് കിട�� ത�ികകൾ
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2169 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ആേരാഗ�ം, ��ംബേ�മം, െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം,
ആ�ഷ്, വനിതാ ശി�േ�മം, ഭ���ര� എ�ീ വ��ക�െട കീഴിൽ
�വർ�ി�� �ാപന��െട�ം ഓഫീ�ക�െട�ം വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;
��ത ഓഫീ�ക�ം �ാപന��ം ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ്
�വർ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന��ം ഓഫീ�ക�ം എ� കാലമായി �വർ�ി���്; ��ത
�ാപന�ളി�ം ഓഫീ�കളി�ം അ�വദി� ത�ിക�ൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം �ാപന�ം ഓഫീ�ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ളി�ം ഓഫീ�കളി�ം ഒഴി�കിട�� ത�ികൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം എ� കാലമായി ��ത ഒഴി�കൾ നിലനിൽ��െവ�ം
�ാപന�ം ഓഫീ�ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േഹാമിേയാ�തി വ��ിെല ഫാർമസി�മാ�െട സീനിേയാരി�ി ലി�്

2170 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ േഹാമിേയാ�തി വ��ിെല ഫാർമസി�മാ�െട േ�ഡ്-I, േ�ഡ്-II
ത�ികകൾ�് അ�വദി�െ�� അ�പാതം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�പാത�ിലാേണാ നിലവിൽ ത�ികകൾ ഉ�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഫാർമസി�മാ�െട സീനിേയാരി�ി ലി�് നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സീനിേയാരി�ി ലി�് �ത�മായ കാലയള�കളിൽ ���ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സീനിേയാരി�ി ലി�ം േറേഷ�ാ �േമാഷ�ം അവസാനമായി നട�ിലാ�ി
ഉ�രവായത് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

ആദിവാസികൾ�ം അരിവാൾ േരാഗികൾ�മായി വയനാ�ിൽ നട�ാ�ിയ പ�തികൾ

2171 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാ�ിെല ആദിവാസികൾ�ായി ആേരാഗ� വ��് എെ��ാം പ�തികൾ
നട�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വയനാ�ിെല അരിവാൾ േരാഗികൾ�ാ�� െപൻഷൻ ഇന�ിൽ ഇ�വെര എ�
�പ നൽകിയി��്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

േരാഗ�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

2172 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േരാഗ�ൾ വരാതിരി�ാ�ം പടരാതിരി�ാ�ം േവ�ി എെ�ാെ� �തിേരാധ



72 of 124

�വർ�ന�ളാണ് സം�ാന�് നട�ിവ��െത�് വ��മാ�േമാ?

കിട�േരാഗികൾ�ം �തിർ� പൗര�ാർ��� േസവന�ൾ

2173 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കിട�േരാഗികൾ�ം അവശരയായ �തിർ� പൗര�ാർ�ം
അവ�െട വീ�കളിൽ അടിയ�ര മ��ക�െട വിതരണം, െമഡി�ൽ
സംഘ��െട ഭവന സ�ർശനം, സാ��ന പരിചരണം �ട�ിയ േസവന�ൾ
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പ�തിെയ��ി
വിശദമാ�ാേമാ?

ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. കി�കൾ

2174 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബേയാെവൽ ഇൻക് എ� �ാപന�ിൽ നി�ം അ��ി അ�പത് �പ
നിര�ിൽ 02-02-2021-ൽ ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. കി�കൾ വാ�ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേത തീയതിയിൽ തെ� ഇൻെവാല�ഷൻ െഹൽ�് െകയർ എ�
�ാപന�ിൽ നി�ം അ�പ�ാറ് �പ നിര�ിൽ ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. കി�കൾ
വാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �റ� നിര�ിൽ ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. കി�് മാർ��ിൽ ലഭ�മായി�ം ഉയർ�
നിര�ിൽ ബേയാെവൽ ഇൻക് എ� �ാപന�ിൽ നി�ം ആയത്
വാ�ിയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വാ�ലിന് സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

എൻ-95 മാ�്  വാ�ിയ നടപടി

2175 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീമതി െക.െക.രമ : 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 മാ�്  വാ��തിനായി േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ്
േകാർ�േറഷൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കരാർ �കാരം ഒ� എൻ-95
മാ�ിെ� വില, കരാർ തീയതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപനം ഇ��യിൽ രജി�ർ െച�ി��താേണാ; �ാപന�ിെ�
ബി�ിൽ ജി.എസ്.ടി. ന�ർ േരഖെ���ിയി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) വിേദശ�് �വർ�ി�� ഒ� �ാപന�ിൽ നി�ം സാമ�ികൾ വാ�ാ��
കരാറിൽ സം�ാന സർ�ാർ ഏർെ��േ�ാൾ േക� സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം
ആവശ�മാേണാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിെല ലേബാറ�റികൾ

2176 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിെല ലേബാറ�റികളിൽ എെ��ാം െട�കൾ��
സൗകര��ളാണ് ഉ�െത�ം ഓേരാ െട�ി�ം ഈടാ�� �ക എ�
വീതമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�, ശാ�, സാേ�തികശാ� രംഗ�ളിെല ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

2177 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ�, ശാ�, സാേ�തികശാ� രംഗ�ളിെല ഗേവഷണ�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േക� സർ�ാർ നൽകി വ�ി�� വിവിധ
േ�ാളർഷി�ക�ം �ര�ാര��ം അവസാനി�ി�െകാ�ിരി��തായി
പറയെ��� പ�ാ�ല�ിൽ ആേരാഗ� േമഖലയിെല ഗേവഷണ�ി�ം
അ�ബ� �വർ�ന�ൾ�മായി സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് േ��് േബാർഡ് ഓഫ് െമഡി�ൽ റിസർ�്
വി�ലീകരി��ത് സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ ത�രിതെ����തി�ം
സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ��തി�ം
സർ�ാർ നട�� �വർ�ന�ൾ അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� േമഖലയിൽ ഗേവഷണ, അ�ബ� �വർ�ന�ൾ�്
നിർ�ായകമായ പ�് വഹി�വാൻ സാധി�� തര�ിൽ സം�ാന�്
എയിംസ് �ാപി��തിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

പീഡിയാ�ിക് വിഭാഗ�ിൽ െമഡി�ൽ ബി�ദാന�ര േകാ�്

2178 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ േകരള�ിെല സർ�ാർ-ൈ�വ�് െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ
പീഡിയാ�ിക് വിഭാഗ�ിൽ െമഡി�ൽ ബി�ദാന�ര േകാ�ിന് അ�ിഷൻ
ലഭി�വ�െട േപ�ം വിലാസ�ം ഉൾെ��� വിവര�ൾ േകാേള�കൾ തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ?
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ശ�ള പരിഷ് കരണം �ല��ായ അപാകതകൾ പരിഹരി��തിന് നടപടി

2179 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ എൻ�ി േകഡറിൽ േജാലിയിൽ കയ��
െ�ഷ�ാലി�ി, ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ിൽെ��� അസി��്
െ�ാഫസർമാർ�ം ലക്ചറർമാർ�ം ശ�ള പരിഷ് കരണ�ിന് �ൻപ്
(31.12.2015) േജാലിയിൽ കയറിയ േഡാ�ർ�ം ശ�ള പരിഷ് കരണം
�ാബല��ിൽ വ� 01.01.2016 ന് േശഷം േജാലിയിൽ കയറിയ േഡാ�ർ�ം
ത�ിൽ 5300 �തൽ 18400 �പ വെര അടി�ാന ശ�ള�ിൽ വ�ത�ാസം
വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ അപാകത പരിഹരി�ാനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �.ജി.സി. മാനദ��ൾ െമഡി�ൽ അധ�ാപകർ�് ബാധകമെ��് �.ജി.സി.
തെ� വ��മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ ഇേ�ാൾ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ ആ��തി�� �ാന�യ� മാനദ�ം 8
വർഷെ� അ�ഭവ പരിചയം ആ�ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ; ഇതിൽ
അപാകത ഉെ��ിൽ പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

മേ�രി ന�ിംഗ് �ളിൽ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് അ�മതി

2180 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�രി ന�ിംഗ് �ളിൽ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് ഡി.എ�്.എസ്. അ�മതി
ലഭ�മാ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അ�മതി ലഭ�മാ�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ��ത നിർ�ാണ�ിന് അ�മതി
ലഭ�മാ��തി�� അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ ആ�ർേവദ േകാേളജിെല േഡാ�ർ ബി�ദ ദാനം

2181 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�ർേവദ േകാേളജിെല േഡാ�ർ ബി�ദ ദാന ചട�ിൽ �മേ��കൾ
നട�െവ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാേളജിൽ േഡാ�ർ ബി�ദം സ�ീകരി�വരിൽ പല�ം പരീ� േപാ�ം
പാ�ാകാ�വരാണ് എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അേന�ഷണ�ിെല കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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��പറ�് ആ�ർേ�ദ ആ�പ�ി ഐ.പി. േ�ാ�് നിർ�ാണം

2182 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��പറ�് ആ�ർേ�ദ ആ�പ�ിയിൽ ഐ.പി. േ�ാ�് നിർ�ാണ�ിനായി
നഗരസഭ �ലം നൽകിയി�െ��ി�ം നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��
���ികൾ ആരംഭി�ാ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കിട�ി ചികി� ഉൾെ�െട�ളള സൗകര��േളാെട ��പറ�് ആ�ർേ�ദ
ആ�പ�ിയിൽ ഐ.പി. േ�ാ�് യാഥാർ��മാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ഷ് േപാെല�� േക�ാവി�ത പ�തികൾ ഉപേയാഗെ���ി ഐ.പി.
േ�ാ�് നിർ�ാണം ഉടൻ ആരംഭി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം ആ�ർേവദ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല �മേ��കൾ

2183 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ആ�ർേവദ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ അനധി�ത നിയമന�ൾ
നട�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആ�പ�ി വികസന സമിതി�െട മി�ട്സിെല തീ�മാനമ�സരി�് അത�ാവശ�
സ�ർഭ�ളിൽ വികസന സമിതി �ഖാ�ിരം നിയമനം നട�ാ��താെണ�ി�ം
ആെള എ���ത് സംബ�ി�് പ�പരസ�ം, ഇ�ർവ�, റാ�് ലി�്
എ�ിവയട�ം നിയമന�ിനായി പാലിേ��തായ ഒ� തര�ി���
നടപടി�ം പാലി�ാെതയാണ് സ���ാെര�ം ഇ��ാെര�ം ആ�പ�ിയിൽ
അനധി�തമായി നിയമി�ിരി��െത� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതിേ�ൽ അേന�ഷണം നട�േമാ; ഇ�ര�ിൽ എ� േപെര
നിയമി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) 125 വർഷമായി ആ�പ�ി ഒ.പി. വഴി�ളള കഷായ വിതരണം
സർ�ാര�മതിയി�ാെത ���ിെ� തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ
ഏകപ�ീയമായി നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഒ.പി. യിൽ എ�� േരാഗികൾ�് സൗജന�മായി ലഭ�മാേ�� മ��കൾ
�റി�ടിയി�ൾെ���ാെത ���് െസ��റിയായി�� െസാൈസ�ി നട��
െമഡി�ൽ സ് േ�ാറിൽ നി�ം വാ�ി�ി��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത രീതി
അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സർ�ാർ ഫ�് ഉപേയാഗി�് പാവെ�� േരാഗിക�െട ചികി��ായി വാ�ിയ
ക�് പരിേശാധന�� ഒ�ി�ൽ െകാഹറൻസ് േടാേമാ�ഫി (ഒ.സി.�ി.) െമഷീൻ
അട��� ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി��തിന് 1000 �പ �തൽ ഫീസ്
ഈടാ��േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് അവസാനി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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മ��ക�െട വിതരണം

2184 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േക��ളിേല�ം ആ�പ�ികളിേല�ം മ��് വാ��തിന്
തേ�ശ�ാപന��െട ഫ�് നൽകിയി�ം െമഡി�ൽ സർ�ീസസ്
േകാർ�േറഷ�ം (െക.എം.എസ്.സി.എൽ.) വിവിധ കാ�ണ� ഫാർമസിക�ം
മ��് നൽകാൻ കാലതാമസം വ����െകാ�� �യാസ�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ �ൻ�ർ പണം അട�വർ�് ഇൻെഡ�് ലഭി��ത് �തൽ നി�ിത
സമയ�ിനകം മ��് വിതരണം നട��െവ�് ഉറ�് വ���തിന്
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ സർവീസിൽ വനിത സംവരണം

2185 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ സർവീസിൽ വനിത സംവരണം െഹാറിേസാ�ലാേയാ
െവർ�ി�ലാേയാ നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തമിഴ് നാ�ിൽ 40 ശതമാനം വനിത സംവരണം െഹാറിേസാ�ലായി നട�ാ�ിയ
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� സർ�ാർ സർവീസിൽ ഏെതാെ� വിഭാഗ�ൾ�്
െഹാറിേസാ�ൽ റിസർേവഷൻ നട�ാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ അത് സംബ�ി� സർ�ാർ ഉ�ര�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�� വിമൻസ് ഹബ്

2186 �ീ. 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 വനിത ശി�വികസന വ��് �േഖന
നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2022-23 ബജ�ിൽ ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഖ�ാപി� വിമൻസ്
ഹബിന് വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ചിറിയൻകീഴ് മ�ല�ിെല അ�ണവാടികൾ

2187 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിൽ സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അ�ണവാടികൾ
എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ �ലം ഉെ��ി�ം െക�ിടം ഇ�ാെത വാടക െക�ിട�ിൽ
�വർ�ി�� അ�ണവാടികൾ എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േേ�ാ; എ�ിൽ
പ�ായ�് തിരി�� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാപന�ൾ�� െമയി�നൻസ് �ാ�്

2188 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനിത ശി�വികസന വ��ിന് കീഴിെല �ാപന�ളിെല
അേ�വാസിക�െട േ�മ�ിനായി �േത�കം െമയി�നൻസ് �ാ�്
അ�വദി��േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം കാര��ൾ�ാണ് ��ത �ാ�്
അ�വദി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാ�് ഏത് വർഷം വെര നൽകിയി��്; �ടി�ിക നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ാപന�ൾ�് അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

സ�ർ� സാ��ന പരിചരണ സം�ാനം

2189 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരളെ� സ�ർ� സാ��ന പരിചരണ സം�ാനമാ��തിനായി
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാലേമൽ �ാമപ�ായ�ിൽ മാ�ക അംഗൻവാടി

2190 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനിത ശി� വികസന വ��് സം�ാന�് നട�ിലാ�� വിവിധ
പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല പാലേമൽ �ാമപ�ായ�ിൽ മാ�ക
അംഗൻവാടി അ�വദി�വാൻ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

�തി മ�രം, കാേതാരം പ�തികൾ

2191 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ കാലയളവിൽ �തി മ�രം, കാേതാരം �ട�ി വിവിധ പ�തികൾ
�കാരം േകൾവി/സംസാരേശഷി ഇ�ാ� എ� ��ികൾ�് നാളി�വെര
എെ��ാം ഉപകരണ��ം സഹായ��ം നൽകി വ��െവ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ അവശതകൾ ഉ� എ� ��ികൾ സം�ാന�െ��ം അതിൽ
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തീ� അവശത അ�ഭവി�� ��ികെള കെ��ി അവർ�് ആവശ�മായ
എെ��ാം സഹായ��ം ചികി�ക�ം നൽകാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം
വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല അ�ണവാടികൾ

2192 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാമന�രം മ�ല�ിൽ ആെക എ� അ�ണവാടിക�െ��ം സ��മായി
െക�ിടമി�ാ� ഏെത�ാം അ�ണവാടിക�െ��ം പ�ായ�് തിരി�് വിവരം
നൽകാേമാ;

(ബി) ജല�ിനായി കിണേറാ െെപ�് കണ�േനാ ഇ�ാ� ഏെത�ാം
അ�ണവാടികൾ മ�ല�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇ�രം
അ�ണവാടികളിൽ ജലലഭ�ത ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ; ആയതി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാെയ�് അറിയി�േമാ?

സം�ാന�് �ടെര ഉ�ാ�� ഭ�� വിഷബാധകൾ

2193 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര� വ��ിെ� പരിേശാധനകൾ കാര��മമ�ാ�തിനാലാണ്
ഭ��വിഷബാധ സം�ാന�് �ടർ�ഥയാ��ത് എ� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭ�ണപദാർ��ൾ വിൽ�� േഹാ��കൾ, റേ�ാറ�കൾ, ത�കടകൾ,
ഇതര �ാപന�ൾ എ�ിവ�് സം�ാന�് രജിേ�ഷൻ
നിർബ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� �ാപന�ളാണ് രജിേ�ഷൻ
എ��ി��െത�് ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഭ���ര� ഉേദ�ാഗ��െട പരിേശാധനയിെല വീ�കളാണ് ഇ�ര�ിൽ
ഭ��വിഷബാധ ഉ�ാ��തിന് �ധാന കാരണം എ�ത് വ�തയാേണാ;
എ�ിൽ എ�് കാരണ�ാലാണ് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ാതിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സമീപകാല�് ഭ��വിഷബാധ റിേ�ാർ�് െച�െ�� �ാപന�ൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം ��ത �ാപന�ൾെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത �ാപന�ളിൽ പരിേശാധന നട�ാൻ �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ
ആെര�ാമായി��െവ�ം അവർ എേ�ാെഴ�ാം പരിേശാധന
നട�ിയി�െ��ം അതിെല കെ���കൾ എെ��ാമായി��െവ�ം
അതിെനതിെര അവർ എെ�ാെ� േമൽനടപടികൾ സ�ീകരി�െവ���
വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(എഫ് ) ഭ��വിഷബാധ �ലം അപകട��ം മരണ��ം ഉ�ാ�േ�ാൾ മാ�ം വ��്
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കാര��മമാകാെത �ത�മായ ഇടേവളകളിെല പരിേശാധനകൾ
ഉറ�വ���തി�ം സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം
െപാ�ജന��െട അറിവിേല�ായി ഇ�ര�ിൽ ഭ��േയാഗ�മ�ാ�
ഭ�ണസാധന�ൾ വിതരണം െച��തിന് �മി�� േഹാ��ക�െട
േപ�വിവര�ൾ പ� മാധ�മ�ളി�െട പരസ�െ����തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) കഴി� ആറ് മാസ�ി��ിൽ ഭ���ര� വ��് നട�ിയ
പരിേശാധനക�െട എ�ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

ത�കടകൾ വഴി വിതരണം െച�� ഭ�ണ പദാർ���െട �ണനിലവാരം

2194 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ത�കടകൾ വഴി വിതരണം െച�� ഭ�ണ പദാർ���െട
�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നിലവിൽ എെ��ാം
സംവിധാന�ളാ�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െത�വ് ക�വടേക��ളിെല ��ി�ം ഭ�ണ സാധന��െട �ണനിലവാര�ം
ഉറ�ാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നടപടി

2195 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാ��കളിൽ വിതരണം െച�� ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം, �ണനിലവാരമി�ാ� ഭ�ണം
നൽ�� എ� േഹാ��കൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് ആവശ�മായ
ഉേദ�ാഗ�രി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇത്
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ ൈമേ�ാബേയാളജി പരിേശാധന

2196 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര� വ��ിെ� കീഴി�� �ഡ് അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ
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ൈമേ�ാബേയാളജി പരിേശാധന നട��തിന് സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ� ലാ�കളിലാണ് ഈ സൗകര�ം
ഏർെ���ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ൈമേ�ാബേയാളജി
പരിേശാധന സംവിധാനം നാളി�വെര ഏർെ���ിയി�ിെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈമേ�ാബേയാളജി സംവിധാനം ഏർെ����തിനായി േക� സഹായം
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� �ക ലഭി�ി��്; ��ത �കയിൽ നാളി�വെര എ�
�ക ഏെതാെ� ഇന�ളിൽ െചലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ?

രാസപദാർ��ൾ േചർ� മ����െട വിൽ�ന

2197 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ)   സം�ാനെ� മ�� മാർ��കളിൽ മാസ�ൾ പഴ��ളള മ���ൾ
വിപണനം നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മ��ം േകടാകാതിരി�ാൻ ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ രാസപദാർ��ൾ
േചർ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) രാസപദാർ��ൾ േചർ� മ����െട വി�ന തട��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

പാകം െച� ഭ�ണം കഴി��തി�ളള സമയനിബ�ന

2198 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഹാ��കളിൽ നി�ം വൻേതാതിൽ പഴകിയ ഭ�ണം പിടി�ടിയ
സാഹചര��ിൽ ഭ�ണം പാകം െച� തീയതി�ം എ� സമയ�ി��ിൽ
കഴി�ണം എ��ം േരഖെ���ിയ �ിേ�ാ �ി�േറാ ഭ�ണെ�ാതിയിൽ
േരഖെ���ണെമ�് േഹാ��കൾ�് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ഉ�രവ് നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് ലംഘി��വർെ�തിെര സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ഭ���ര�ാ വ��ിെന ശാ�ീകരി��തിന് നടപടി

2199 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ വ��് �പീ�തമായത് എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭ���ര�് വ��ിൽ ഫീൽ�തല�ിൽ പരിേശാധന �മതല��
ഉേദ�ാഗ�ർ ആെരാെ�യാെണ�ം താ��് തല�ിൽ എ� ഉേദ�ാഗ�രാണ്
ഇതിനായി നിലവി��െത�ം ഇവ�െട �മതല എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2020-2022 കാലയളവിൽ ഭ���ര� വ��് നട�ിയ പരിേശാധനക�െട
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് േഹാ�ൽ ഭ�ണ�ിൽ നി�ം മ�ം ഉ� ഭ��വിഷബാധ �ലം
ആ�കൾ മരി�ക�ം ആ�പ�ിയിൽ ആ�ക�ം െച�� സംഭവ�ൾ
�ടർ�യായി ഉ�ാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാനെ� േഹാ��കളി�ം േബ�റി ഉൾെ�െട ഭ��സാധന�ൾ
വിൽ�� ��വൻ �ാപന�ളി�ം നൽ�� ഭ�ണം �ര�ിതമാെണ�്
ഉറ�വ��ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
അതിനായി ഭ���ര� വ��ിെന ശാ�ീകരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഭ���ര��മായി ബ�െ�� േക�കൾ

2200 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര� വ��ിെ� കീഴി�� അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ നി��
ൈമേ�ാബേയാളജി റിസൾ�കൾ ഭ��വിഷബാധ�മായി ബ�െ�� എ�
�ിമിനൽ േക�കളിൽ നാളി�വെര െതളിവായി ഹാജരാ�ിയി��്; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ ൈമേ�ാബേയാളജി പരിേശാധന സംവിധാനം
ഇ�ാ�തിനാൽ ഭ���ര��മായി ബ�െ�� േക�കൾ െതളിയി�െ�ടാൻ
കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��സാ�ി�ക�െട പരിേശാധന സംബ�ി� നടപടി�മ�ൾ

2201 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ� മാസം �ാ���റിയായി േശഖരിേ��
ഭ�� സാ�ി�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഭ��
സാ�ി�ക�െട പരിേശാധന സംബ�ി� നടപടി�മ�ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ�� പദാർ��ളിൽ വിഷാംശം കെ��ിയാൽ സ�ീകരി�� �ടർനടപടി
വ��മാ�േമാ; �ാ���റി സാ�ിൾ �ടാെത ഭ���ര�ാ വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ
അധികമായി േശഖരിേ�� സാ�ി�ക�െട പരിേശാധനയിൽ വിഷാംശം
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കെ��ിയാൽ �ടർനടപടി സ�ീകരി�വാൻ സാധി�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഭ��വിഷബാധ ആവർ�ി�െ��� സാഹചര��ിൽ
ഭ���ര� വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ േശഖരിേ�� �ാ���റി സാ�ി�ക�െട
എ�ം വർ�ി�ി��തി�ം വിഷാംശം കെ��� എ�ാ സാ�ി�കളി�ം
�ടർനടപടി ഉറ�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ ൈമേ�ാബേയാളജി പരിേശാധന

2202 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര� വ��ിന് കീഴി�� അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ
ൈമേ�ാബേയാളജി പരിേശാധന�് സംവിധാനം ഇ�ാ�തിനാൽ
ഭ��വിഷബാധ�മായി ബ�െ�� �ിമിനൽ േക�കളിൽ െതളിവ് നൽ�വാൻ
സാധി�ാ� ��തരമായ സാഹചര�ം നിലനിൽ��ത് സർ�ാർ
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഭ���ര� വ��ിന് കീഴി�� അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ
ൈമേ�ാബേയാളജി പരിേശാധനാ സംവിധാനം ഏർെ����തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ�ർ ഡി�ി�് സ് ക�ാഡ്, ക�ി�് െറേ�ാൺസ് സ് ക�ാഡ് എ�ിവ സജീവമാ�വാൻ
നടപടി

2203 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര� വ��ിന് കീഴിൽ കാര��മമായ ഭ�� �ര� പരിേശാധന�്
ഇ�ർ ഡി�ി�് സ് ക�ാ�കൾ നിലവിൽ �വർ�ി��േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ഇ�രം സ്ക�ാ�ക�െട �വർ�നം അവസാനി�ി�തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) റേ�ാറ�കളിെല�ം േഹാ��കളിെല�ം �ീസ�കൾ ഉൾെ�െട��വ രാ�ി
കാല�ളി�ം �വർ�ി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തിനായി
നിേയാഗി�ി�� ക�ി�് െറേ�ാൺസ് സ് ക�ാഡ് നിലവിൽ �വർ�ി��േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഭ��വിഷബാധകൾ റിേ�ാർ�് െച��ത് വർ�ി�ിരി��
സാഹചര��ിൽ ഇ�ർ ഡി�ി�് സ് ക�ാഡ്, ക�ി�് െറേ�ാൺസ് സ് ക�ാഡ്
എ�ിവ സജീവമാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െന�് സംഭരണ�ിെ� �ടി�ിക

2204 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െന�് സംഭരി�തിെ� പണം നൽകാ�തിനാൽ ��നാട് േമഖലയിൽ ഉൾെ�െട
പാടേശഖര സമിതിക�ം കർഷക�ം �ഷിയിൽ നി�ം പി�ാ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�് സംഭരി� ഇന�ിൽ വിതരണം െച�ാ�� �ടി�ിക�െട വിശദാംശം
നൽ�േമാ; �ടി�ിക അടിയ�രമായി വിതരണം െച�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ഭി� േഹാ��കൾ

2205 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തിയി�െട സം�ാന�് നാളി�വെര എ� �ഭി�
േഹാ��കൾ ആരംഭി�ി��്; ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ �ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി��തിനായി ഇ�വെര
എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; ��ത അേപ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി��തിന് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്
നൽകിവ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത മ�ല�ിെല ��തൽ �ല�ളിൽ ��ംബ�ീ�െട സഹായേ�ാെട
�ഭി� േഹാ��കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല �ഭി� േഹാ��കൾ

2206 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി �കാരം ���നാട് 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?

�ധാൻ മ�ി ഗരീബ് കല�ാൺ അ� േയാജന �കാര�� സൗജന�േറഷൻ

2207 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ധാൻ മ�ി ഗരീബ് കല�ാൺ അ� േയാജന (പി.എം.ജി.െക.എ.ൈവ.)
�കാര�� സൗജന�േറഷൻ േക� സർ�ാർ നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ��ലം േറഷൻ �ണേഭാ�ാ�ൾ�ം േറഷൻ വ�ാപാരികൾ���ായ
��ി��കൾ പരിഹരി��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അ�് വർഷം �ൻപ് നട�ാ�ിയ േറഷൻ വ�ാപാരി േവതന പാേ�ജ്
കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ; എ�ിൽ
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വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഓ�േറഷൻ െയേ�ാ

2208 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനധി�തമായി �ൻഗണനാ കാർ�കൾ ൈകവശം വ�ക�ം
അനർഹമായി േറഷൻ ൈക��ക�ം െച�� കാർ�ടമകെള കെ���തി�ം
പിഴ ഈടാ�ി അവെര െപാ�വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തി�മായി ഈ
സർ�ാർ ആരംഭി� ഓ�േറഷൻ െയേ�ാ-�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� അർഹരായ ��വൻ ��ംബ�ൾ�ം �ൻഗണനാ കാർഡ്
വിതരണം െച�വാൻ സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��തൽ �ൻഗണനാ കാർ�കൾ അ�വദി�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട്
അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ���ിയ െസൻസസ് വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ ��തൽ �ൻഗണനാ
കാർ�കൾ അ�വദി��തിനായി േക��ിൽ സ�ർ�ം െച��വാൻ
ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല എ.പി.എൽ., ബി.പി.എൽ., എ.എ.ൈവ. കാർ�കൾ

2209 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ നിലവിൽ എ� േറഷൻകാർ�ടമകൾ ഉെ��ം ഇതിൽ
എ.പി.എൽ., ബി.പി.എൽ., എ.എ.ൈവ. കാർ�കൾ എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിൽ എ.പി.എൽ. കാർഡ് ബി.പി.എൽ. ആ�ി മാ��തി��
അേപ�കളിൽ എ�െയ�ം നിലവിൽ പരിഗണി�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അനർഹമായ �ൻഗണനാ േറഷൻകാർ�കൾ സറ�ർ െച��തി�� അവസരം

2210 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അനർഹമായ �ൻഗണനാ േറഷൻകാർ�കൾ സറ�ർ െച��തിന് ഇേ�ാൾ
അവസര�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇതിനായി ഒ� അവസരം �ടി നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ വ�തി�േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െകായിലാ�ി,
താമരേ�രി താ��കളിൽ ഇ�ര�ിൽ എ� കാർ�കളാണ് സറ�ർ
െച�ി��െത�് അറിയി�േമാ?
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േറഷൻ കട അ�വദി��തിന് സമർ�ി� അേപ�

2211 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല മണി�ർ �ാമപ�ായ�ിെല �റേ�രി ��ിൽ േറഷൻ
കട അ�വദി��തിന് ��ാരാജ് എ� വ��ി സമർ�ി� അേപ�
തീർ�ാകാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ� എ�ാണ് ലഭി�െത�ം ആയത് തീർ�ാകാ�തിന്
കാരണെമെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറഷൻ കട അ�വദി��തിന് എതിെര�� പരാതി തീർ�ായാൽ
മാ�േമ അേപ� പരിഗണി�ക�� എ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;?

ആല�ഴ മ�ല�ിൽ ബി.പി.എൽ., എ.പി.എൽ. കാർ�ക�െട എ�ം

2212 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ മ�ല�ിൽ എ� ബി.പി.എൽ., എ.എ.ൈവ. കാർ�കൾ
നിലവി�െ��തിെ� വിശദവിവരം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന
അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ആല�ഴ മ�ല�ിൽ എ�
എ.പി.എൽ. കാർ�ടമകളാണ് ബി.പി.എൽ. കാർഡ് ലഭി��തിന് അേപ�
സമർ�ി�ി��െത�ം ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവര�ം
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിൽ ബി.പി.എൽ. കാർഡ് എ.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിേല�്
മാ��തിന് എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; അവ�െട നിലവിെല �ിതി തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന അടി�ാന�ിൽ അറിയി�ാേമാ?

ഇരി�റിെല �തിയ േറഷൻ കടകൾ

2213 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ഇരി�ർ നിേയാജക 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?

െസർവർ തകരാ�കൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി

2214 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െസർവർ തകരാ��ാ�� സ�ർഭ�ളിൽ െപാ�ജന�ൾ�് േറഷൻ
സാധന�ൾ യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ്
േറഷൻകടകളിൽ ഏർെ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െസർവർ തകരാ�കൾ �ായിയായി പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം പരിഹാര
മാർ��ളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ േനാൺ �േയാറി�ി സബ്സിഡി, േനാൺ �േയാറി�ി േനാൺ
സബ്സിഡി വിഭാഗ�ാർ�് സം�ാന സർ�ാർ സബ്സിഡിേയാെട
ഭ��ധാന��ൾ വിതരണം െച��തിനാൽ ഇ-േപാസ് െമഷീനിൽ ര�്
�ാവശ�ം ബേയാെമ�ിക് ഓത�ിഫിേ�ഷൻ നട�ി ര�് തരം ബി�കൾ
നൽ��ത് ഒഴിവാ�ി ഒ� ഓത�ിഫിേ�ഷൻ നട�ി ഒ� ബിൽ നൽ�� രീതി
അവംലംബി��ത് െപാ�ജന�ൾ�ം േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�ം ഒ� പരിധി
വെര സമയം ലാഭി�ാ�ം ��ി��കൾ �റയ�ാ�ം സാധി�െമ�തിനാൽ
ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ാേമാ?

�ാർ�് േറഷൻ കട പ�തി

2215 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േറഷൻ കടകെളയാണ് �ാർ�് േറഷൻ കടകളാ�ാൻ
െതരെ���ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ േറഷൻ കടകെള�ം �ാർ�് േറഷൻ കടകളാ�ി മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േറഷൻകടകളിൽ േഫാർ�ിൈഫഡ് ൈറസ് വിതരണം

2216 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻകടകളിൽ ���ലരി�് പകരം േഫാർ�ിൈഫഡ് ൈറസ് വിതരണം
െച��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േഫാർ�ിൈഫഡ് ൈറസ് െകാ�� �ണ-േദാഷ�ൾ പരിേശാധന�്
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാെയ�ം അരി ക��േ�ാൾ അതിെല േപാഷകാംശം
ന�െ��േമാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവിെല േറഷൻ അരി�െട വിലെയ�ാൾ അധിക വില ഇതിന് നൽേക�ി
വ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�വർ�നരഹിതമായ േറഷൻ കടകൾ �റ�് �വർ�ി��തിന് നടപടി

2217 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) റ�് െച�േതാ �വർ�നം നിർ�ിയേതാ ആയ േറഷൻ കടകൾ �റ�്
�വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷൻ കടകെള ��തൽ ജനസൗ�ദമാ��തിന് നട�ാ�� �തിയ
പ�തികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

താൽ�ാലിക െെലസൻസിന് പകരം �ിരം െെലസൻസ്

2218 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) താൽ�ാലിക െെലസൻസിെ� അടി�ാന�ിൽ വർഷ�ളായി േറഷൻ കടകൾ
നട�ിവ�� െതാഴിലാളികൾ�് �ിരം െെലസൻസ് നൽ��തി�ം അതി�െട
െതാഴിലാളിക�െട േജാലി�ിരത ഉറ�വ���തി�ം ആേലാചി��േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

േറഷൻകട ൈലസൻസി ഒഴി�കൾ നിക�ൽ

2219 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വടകര താ��ിൽ എസ്.സി./എസ്.ടി. സംവരണ �കാരം എ� േറഷൻകട
ൈലെസൻസി ഒഴി�കൾ ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല ഒഴി�കൾ പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആയത് നിക�ാൻ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സംവരണ �കാര�� ഒഴി�കളിൽ ൈലസൻസി നിയമന�ിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷൻ കടകളിെല അളവ് �� സംവിധാന��െട പരിേശാധന

2220 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻകടകളിൽ അളവ് �� െവ�ി�് നട��തായ റിേ�ാർ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ഇ� സംബ�ി� എ�
പരാതികളാണ് ആെക ലഭി�ി��ത്; ഇതിൽ നടപടി �ർ�ിയാ�ിയി��
പരാതിക�െട എ�ം എ�; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇ�രം അളവ് �� ത�ി�് േക�കളിൽ ഉൾെ��� കട�ടമകൾെ�തിെര
എെ��ാം ശി�ാ നടപടികളാണ് വ�വ� െച�ി��ത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േറഷൻ കടകളിെല അളവ് �� സംവിധാന�ൾ പരിേശാധി��തിന്
െപാ�വിതരണ വ��ിൽ എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) ഇതിനായി ഓേരാ തല�ി�ം �മതലെ���ിയി�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആെര�ാണ്;
ഈ ഉേദ�ാഗ�ർ കടകളിൽ പരിേശാധനകൾ നട��ത് എേ�ാെഴ�ാമാണ്;
വിശദമാ�േമാ?

േറഷൻകട വഴി വിതരണം െച�� ഭ�� ഉൽ���ൾ െമ�െ��താ�ാൻ നടപടി

2221 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻകട വഴി വിതരണം െച�� ഭ�� ഉൽ���ൾ
�ണനിലവാര�ളള�ം െമ�െ���മാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷൻ വ�ാപാരിക�െട ക�ീഷൻ

2222 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് ലഭിേ�� ക�ീഷൻ യഥാസമയം
ലഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് യഥാസമയം ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

'െക-േ�ാർ' പ�തി

2223 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക-േ�ാർ പ�തി സം�ാന�് ആരംഭിേ�ാ; ��ത പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

സൗ�് പ�ാറിൽ �തിയ േറഷൻ േഷാ�്

2224 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ർ മ�ല�ിൽ തി�നാവായ പ�ായ�ിെല സൗ�് പ�ാറിൽ �തിയ
േറഷൻ േഷാ�് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവിൽ േറഷൻ േഷാ�ിൽ എ��തിന് തറനിര�ിൽ നി�ം എ�് അടിേയാളം
താ�യിൽ ഡബിൾ െെലൻ െറയിൽപാത �റി�് കടേ��ി വ��ത്
അപകട�ൾ�് ഇടയാ�� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സൗ�് പ�ാറിൽ �തിയ േറഷൻ േഷാ�് അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പാറശാല മ�ല�ിെല സ�രി�� േറഷൻകടക�െട �വർ�നം

2225 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറശാല മ�ല�ിൽ സ�രി�� േറഷൻകടക�െട �വർ�നം ഏെതാെ�
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�ല�ളിൽ ഉെ��തിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട മ�ല�ിെല ��വൻ ആദിവാസി ഊ�കളി�ം
ഭ��സാധന�ൾ എ�ി�ാൻ സാധി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ിെല ആദിവാസി ഊ�കളിേല�് ഭ��സാധന�ൾ എ�ി�ാൻ
നിലവിൽ ഏത് വാഹനമാണ് ഉപേയാഗി��െത�ം ആയതിെ� െചല�കൾ
ആരാണ് വഹി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�രി�� േറഷൻകട പ�തി�ായി എം.എൽ.എ. മാ�െട വികസന ഫ�്
വിനിേയാഗി�് വാഹനം വാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ിൽ വാ�� വാഹന��െട ഇ�നം, ൈ�വ�െട ശ�ളം,
െമയി�നൻസ് ഉൾെ�െട�� ആവർ�ന െചല�കൾ എ�ിവ എത് രീതിയിൽ
നിർവഹി��തിനാണ് നി�യി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ �ംഖലയി�െട വിതരണം െച�� സ��ീ�ത അരി

2226 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��് െപാ�വിതരണ �ംഖലയി�െട സ��ീ�ത അരി മാ�േമ വിതരണം
െച�ാൻ പാ�� എ�് േക�സർ�ാർ വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) അരി സ��ീകരി�േ�ാൾ ഉ�ാ�� മാ��ൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക�സർ�ാരിെ� ��ത വ�വ� �കാരം സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ
�ംഖലയി�െട സ��ീ�ത അരി മാ�മാേണാ വിതരണം െച��ത്;
അെ��ിൽ അ�കാരം വിതരണം െച�ാതിരി��തി�� കാരണ�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക�സർ�ാരിെ� ഈ വ�വ� ഇളവ് െച�ണെമ�് സം�ാനം
ആവശ�െ��ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ�ിൽ അ�കാരം ആവശ�െ���തിന് ഇടയാ�ിയ സാഹചര��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��ധാന��ൾ �ട�ാെത വിതരണം െച��തിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ

2227 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� ഭ�ത നിയമം �ാബല��ിൽ വ�തി�േശഷം േറഷൻ
കാർ�ക�െട എ��ിൽ വർ�ന��ായി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി അ�വദി�ി�� േറഷൻ കാർ�കൾ
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�കാരം േറഷൻ വിതരണം െച��തിന് ഭ��ധാന��ൾ പര�ാ�മായ അളവിൽ
ലഭ�മാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറഷൻ കാർ�ടമകൾ�് ഭ��ധാന��ൾ �ട�ാെത വിതരണം
െച��തിനായി സർ�ാർ നട�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

േറഷൻ വിതരണ �തിസ�ി

2228 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ��ീകരി� അരി േറഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം െച��തിന് ത�ാറാെണ�്
സം�ാനം േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ീകരി� ഭ��ധാന�ം �ല�� ആേരാഗ����െള �റി�� വിദ�
സമിതി റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറഷൻ വിതരണ�ിനായി എഫ്.സി.ഐ േഗാഡൗ�കളിൽ എ�ി�ി��
���ലരി സ��ീകരി�താേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സാധാരണ�ാർ�് ���ലരി കി�ാതാ�� അവ��് പരിഹാരം കെ��േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േറഷൻകടകളിെല യ� തകരാർ�ലം സം�ാനെ� േറഷൻ വിതരണം
�തിസ�ിയിലായിരി��ത് പരിഹരി�ാൻ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;
പല താ��കളി�ം േറഷൻ വിതരണം ര� മണി�റായി
പരിമിതെ���ിയിരി��തിന് പരിഹാരം കെ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േറഷൻ വിതരണ�ിെല �മേ�ട്

2229 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആദിവാസികൾ�് നൽകി വ�� േറഷൻ വിതരണ�ിൽ �മേ�ട്
നട��താ�� വാർ�കൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചില �േദശ�ളിൽ ആദിവാസികൾ�് സൗജന�മായി നൽേക� അരി�് വില
ഈടാ��െവ� പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ആദിവാസികൾ�് അർഹമായ ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാൻ വ��തല�ിൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം �മേ��കൾ തട��തിന് ആദിവാസികൾ�ായി �േത�ക
കർ�പ�തി �പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിപണിയിൽ ഫല�ദമായി ഇടെപടാൻ നടപടി

2230 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
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�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അരി ഉൾെ�െട�ളള ഭ�� സാധന�ൾ��ായ വില�യ��ിന് കാരണം
വിപണിയിൽ സർ�ാരിന് ഫല�ദമായി ഇടെപടാൻ കഴിയാ�തിനാലാണ്
എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�വിപണിയിൽ ഏെത�ാം രീതിയിൽ ഇടെപടാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ണനിലവാര�ളള അരി�ം പലവ��ന��ം �റ� വിലയിൽ ലഭ�മാ�ാൻ
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

സിവിൽ സൈ�സ് േകാർ�േറഷെ� ന�ം

2231 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിവിൽ സൈ�സ് േകാർ�േറഷൻ ഒേര കരാ�കാരന് സം�ാനെ� വിവിധ
ജി�കളിൽ വ�ത�� നിര�ിൽ �ളകിന് പർേ�സ് ഓർഡർ നൽകിയ വകയിൽ
േകാർ�േറഷ��ായ ന�ം എ�െയ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കരാർ �കാരം നി�യി� ഇന�ി�� �ളക് തെ�  ഡിേ�ാകളിൽ
േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനം കരി��ികയിൽ ഉൾെ���ിയ പഴയ ക�നി�െട
നിയ�ണ�ി�� �തിയ ക�നി�് പർേ�സ്  ഓർഡർ നൽ�വാൻ ഇടയായ
സാഹചര�ം എെ��് അറിയി�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ഓഫീ�കൾ

2232 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��ിന് കീഴിൽ കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ �വർ�ി��
�ാപന��െട�ം ഓഫീ�ക�െട�ം വിശദവിവരം നൽകാേമാ; ഏെത�ാം
ഓഫീ�ക�ം �ാപന��ം ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് �വർ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�കാലമായി ഈ �ാപന��ം ഓഫീ�ക�ം �വർ�ി��െ��ം
ഇവിട�ളിൽ അ�വദി� ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം �ാപന�ം
ഓഫീ�ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ളി�ം ഓഫീ�കളി�ം ഒഴി�� ത�ികകൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�കാലമായി ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��ം �ാപന�ം
ഓഫീ�ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടിയിൽ സിവിൽ സൈ�സ് വ��ിെ� െപേ�ാൾ പ�്

2233 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) മാന�വാടിയിൽ സിവിൽ സൈ�സ് വ��് �വർ�നം ആരംഭി�ാൻ
ഉേ�ശി�� െപേ�ാൾ പ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �വർ�നം ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി �വർ�നം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി��
നടപടി�മ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് ഓണ�ി�് വിതരണം െച�തിന് നൽകാ�� ക�ീഷൻ

2234 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓണ�ി�് വിതരണം െച�തിന് സൈ�േകാ ജീവന�ാർ�് സ�ർ�ം
സ�ാനമായി നൽ�വാൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
ആവശ��ിന് എ� �പ െചലവാ�ം എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് ഓണ�ി�് വിതരണം െച�തിന് നൽകാ�� ക�ീഷൻ
െകാ��തീർ�ാൻ ഉ�േ�ാൾ ഉേദ�ാഗ�ർ�് ഈ രീതിയി��
പാരിേതാഷികം നൽകാൻ എ�ാണ് കാരണെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് നൽകാ�� ക�ീഷൻ അടിയ�രമായി നൽ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജനകീയ േഹാ��കൾ

2235 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� ജനകീയ േഹാ��കൾ �വർ�ി��െ��്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ജനകീയ േഹാ��കൾ�് സബ്സിഡി ലഭി��തി�ളള കാലതാമസം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിപണിയിൽ നട�ിയി�� ഇടെപടൽ

2236 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവർ�നവ് തട��തിന് െപാ�വിപണിയിൽ
നട�ിയി�� ഇടെപടലിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

െച�ധാന� വർഷം �മാണി�് െച�ധാന��ൾ വിതരണം െച��തിന് നടപടി

2237 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ാരാ� തല�ിൽ 2023 െച�ധാന� വർഷമായി ആചരി�േബാൾ
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സം�ാന�് െച�ധാന���െട �ാധാന�െ��റി�് ജന�െള
േബാധവത്കരി�വാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�ധാന� വർഷം �മാണി�് േറഷൻകട, മാേവലിേ�ാർ എ�ിവ വഴി
െച�ധാന��ൾ വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ� തർ�പരിഹാര ക�ീഷെ� �വർ�നം

2238 �ീ സി എ�് ���
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിപണിയിെല ന�ായവില ഉറ�ാ��തി�ം അള����ളിെല
��ിമം തട��തി�ം ഈ സർ�ാർ നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ��െട താ�ര��ൾ സംര�ി��തിനായി �പീകരി�ി��
ഉപേഭാ� തർ�പരിഹാര ക�ീഷെ� �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ�െള കബളി�ി�� തര�ിൽ നിയമലംഘനം നട��വെര
കെ��ി നിയമം അ�ശാസി�� ശി� ഉറ�ാ��തി�ം വ��ിെ�
�വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ��തി�ം പ�തി ത�ാറാ��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ലീഗൽ െമേ�ാളജി വ��ിെ� വിപണിയിെല ഇടെപടൽ

2239 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിപണിയിൽ വിൽ�� സാധന�ൾ�് പലതര�ിൽ
വില ഈടാ�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ത�മായ അളവി�ം ���ി�ം സാധന�ൾ ലഭ�മാ��തിന് ലീഗൽ
െമേ�ാളജി വ��ിെ� ��തൽ ഇടെപടൽ നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ വ�ാപാര �ാപന�ളി�ം വിലവിവര പ�ിക�ം െപാ�ജന�ൾ�്
പരാതികൾ അറിയി��തി�� സംവിധാന�ം ഏർെ����തിന് പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല േട�് എ േ��് പ�തി

2240 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ാർ മ�ല�ിൽ
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നട�ിലാ�� ���ിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ജനകീയാ��ണ ��ിയകൾ �താര�മാ��തിന് നടപടി

2241 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ വി േജായി
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : 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 തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ ജനകീയാ��ണ ��ിയകൾ �താര��ം ��ഢ�മായി
നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി� പ�തിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ വികസി�ിെ��� ഇ�േ��ഡ് േലാ�ൽ
ഗേവൺസ് മാേനജ്െമ�് സി�ം എ� സമ� േസാ�്-െവയർ സംവിധാന�ിെ�
�വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ �വർ�ി�വ�� േസവന േസാ�്-െവയറിൽ നി�ം വ�ത��മായി
എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇതിൽ ഒ��ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഫയ�കൾ െവബ് െബയ്സ്ഡ് ആ��േതാെട തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട ഓഫീസ് �വർ�ന�ൾ ��തൽ �ണകര�ം കാര��മ�ം
പൗര സൗ�ദ�മായി മാ�െമ�ം അ�വഴി ��തൽ �താര�ത െെകവരി�ാൻ
കഴി�െമ�ം �തീ�ി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി - പ�ികജാതി - പ�ികവർ�, മ��െ�ാഴിലാളി വിഭാഗ�ൾ��
ആ��ല��ൾ

2242 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം സം�ാന�് നാളി�വെര എ�േപർ�് വീട്
ലഭ�മാ�ിയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ പ�ികജാതി - പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� എ�
��ംബ�ൾ�് സഹായം കി�ിയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിൽെ�� എ� േപർ�്
ആ��ല�ം ലഭി�ി�െ�� വിവരം അറിയി�ാേമാ?

അൈജവ-ഇലേ�ാണിക് മാലിന���െട �ര�ിത നിർ�ാർ�നം

2243 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അൈജവമാലിന���െട േശഖരണ�ി�ം �ര�ിത നിർ�ാർ�ന�ി�ം
��ംബ�ീെയ ഉൾെ���ിെ�ാ�് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഗാർഹിക േമഖലകളിൽ ഉ�ാ�� ഹാനികരമായ ഇലേ�ാണിക് മാലിന���െട
(ഇ-േവ�് ) �ര�ിത നിർ�ാർ�ന�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

നഗരസഭകളിെല സാ��ിക �മേ��കൾ തട��തിനാ�� നടപടികൾ

2244 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗരസഭകളിൽ നി�തിെവ�ി�്, ഫ�് തിരിമറി, ബാ�ിൽ
നിേ�പി� പണം ത�ി�് എ�ിവ നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �മേ��കൾ പരിേശാധി��തിന് നിലവിെല സംവിധാന�ൾ
അപര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �മേ��കൾ തട��തിനായി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ െെലഫ് മിഷ�മായി ബ�െ�� അേപ�കൾ

2245 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള �വിനിേയാഗ ഉ�രവിെ��ം ത�ീർതട സംര�ണ നിയമം
�ട�ിയവ�േട�ം പരിധിയിൽെ��� �മി ����� എ� അേപ�കൾ
പാല�ാട് ജി�യിൽ െെലഫ് മിഷ�മായി ബ�െ��് നിലവി��്; അതിൽ
എസ്.സി-എസ്.�ി വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട എ� അേപ�ക�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ം പരിഹരി�് ഭവന നിർമാണം ആരംഭി��തി� േവ� അടിയ�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

വീ�കൾ �ന��രി��തി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �േഖന�� ആ��ല�ം

2246 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ംബ��െട ജീർ�ാവ�യിലായ വീ�കൾ
�ന��രി��തി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �േഖന ആ��ല�ം
ലഭി�� പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഇ��ലം െപാ�വിഭാഗ�ിൽെ�� ആ�കൾ��ാ�� ��ി��കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിഭാഗ�ിൽെ�� ആ�കൾ�ം ��ത ആ��ല�ം ലഭി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?
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ക�ർ ജി�യിെല ൈലഫ് ഭവന പ�തി

2247 �ീ. എം.വിജിൻ : 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���ി ഇ� വെരയായി എ�
വീ�കൾ �ർ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ക�ർ ജി�യിൽ ഇ� വെരയായി എ� വീ�കൾ �ർ�ീകരി�;

(സി) ക��ാേ�രി മ�ല�ിൽ എ� വീ�ക�െട പണി �ർ�ിയായി��്;

(ഡി) ക��ാേ�രി മ�ല�ിൽ ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിനാ��
ലി�ിൽ എ� �ണേഭാ�ാ�ൾ നിലവി��്?

പാറശാല മ�ല�ിൽ നബാർഡ് സാ��ിക സഹായേ�ാെട�ളള പ�തികൾ

2248 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നബാർഡിെ� സാ��ിക സഹായേ�ാെട തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��മായി
ബ�െ�� പ�തികൾ അ�വദി��ത് സംബ�ി� നടപടി�മ�ം ��ത
പ�തികൾ�് ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ��തിനായി നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് നബാർഡ് സാ��ിക സഹായേ�ാെട��
പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ കഴി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം പാറശാല മ�ല�ിൽ അ�വദി�
��ത പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) ഈ നിേയാജകമ�ല�ിൽ പരിഗണനയി�� നബാർഡ് പ�തിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�് �വർ�ി�വ�� ��ംബ�ീ ജനകീയ േഹാ��ക�െട എ�ം

2249 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ സം�ാന�് �വർ�ി�വ�� ജനകീയ
േഹാ��ക�െട എ�ം പ�ായ�്/ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഹാ��കളിൽ നൽ�� ഭ�ണ�ിന് എ� �പ ഈടാ�ാനാണ്
നിർേ�ശം നൽകിയി��ത്;

(സി) ��ത േഹാ��കൾ�് സബ്സിഡി നൽകാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�
�പയാണ് നൽ��ത്; ഏത് മാസം വെര ഈ �ക നൽകിയി��്; എ� �തൽ
�ടി�ിക ആയി��്;

(ഡി) �ടി�ിക എ�േ��് നൽകി�ീർ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?
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നഗരസഭക�െട മാ�കാപരമായ �വർ�നം

2250 �ീ 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) വികസന േ�മ വിഷയ�ളിൽ സം�ാനെ� നഗരസഭക�െട �വർ�നം
രാജ��ിനാെക മാ�കയാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�ം വ�മാന�ം കെ���തിനാവശ�മായ ഇടെപട�ക�െട കാര��ി�ം
വ�വസായ വ��മായി സഹകരി�് സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�ം
േകരള�ിെല നഗരസഭകൾ മിക� �വർ�നം കാ�െവ�ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴി�റ�് പ�തി �ാമീണ േമഖലയിൽ മാ�െമ� രീതി�് പകരം രാജ��്
ആദ�മായി നഗര േമഖലകളി�ം െതാഴി�റ�് പ�തി നട�ിലാ��തിന് േകരളം
�ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നഗര േമഖലകളിൽ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട ഭാഗമായി ��തൽ ആ�ികൾ
��ി��തി�ം ഉ�ാദന േമഖലകൾ ശ�ിെ����തി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

അ�ല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ �ാ�് നിർ�ാണം

2251 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ �ാ�ക�െട നിർ�ാണം
ഇേ�ാൾ ഏ� ഘ��ിലാണ്; നിർ�ാണം നിർ�ിെവ�ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ
എ�് കാരണ�ാലാെണ�ം ആയത് പരിഹരി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാ�് സ��യ�ിൽ എ� ��ംബ�ൾ��
സൗകര�മാെണാ���െത�ം നിർ�ാണം എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ
ആണ് ഉേ�ശി��െത��� വിശദാശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െതാഴിൽ സഭ

2252 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിലി�ാ� ��മാ�� സാഹചര��ിൽ െതാഴിൽ സഭകൾ
എ�െന ബദലാ�ം എ�ാണ് സർ�ാർ വിഭാവനം െച��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിൽ അേന�ഷകേര�ം െതാഴിൽ ദായകേര�ം ഒ� േമഖലയിൽ
അണിനിര�ാൻ െതാഴിൽ സഭ എ� ആശയം െകാ�് കഴി�െമ�്
ക���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ; �ാേദശികാടി�ാന�ിൽ സമ�മായ െതാഴിൽ
പ�തിയായി മാറാൻ െതാഴിൽ സഭ ല��ം വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 20 ല�ം െതാഴിൽ, ഒ� വർഷം ഒ� ല�ം സംരംഭം എ�ീ പ�തികെള െതാഴിൽ
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സഭ�െട ഭാഗമാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈന�ണ� െതാഴിലവസര�െള െതാഴിൽ സഭകൾ എ�െന
�േയാജനെ���െമ�ാണ് ക���ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതിൽ �ീകൾ, അംഗപരിമിതർ, �ാൻസ്ജേ�ഴ് സ്, ആദിവാസികൾ, വിധവകൾ
�ട�ിയവർ�് �േത�ക പരിഗണന നൽ��തിന് പ�തി�േ�ാ?

�ൾ െക�ിട��െട �മവൽ�രി�ൽ

2253 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ അനധി�ത െക�ിട നിർ�ാണ�ൾ �മവൽ�രി���മായി
ബ�െ��് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) െക�ിട നിർ�ാണ ച��ൾ നിലവിൽ വ��തി� �ൻപ് നിരവധി സർ�ാർ
എയ്ഡഡ് �ൾ െക�ിട�ൾ ച��ൾ പാലി�ാെത നിർ�ി�ി��ത് ��യിൽ
വ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�രം �ൾ െക�ിട�ൾ �മവൽ�രി��തിന് �േത�ക ഇള�കൾ
ഇതിന് �ൻപ് നൽകിയി�േ�ാെയ�ം, ഇനി നൽകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിട നിർ�ാണ ച��ൾ നിലവിൽ വ��തി� �ൻപ് നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ിയ ഇ�രം �ൾ െക�ിട�ൾ �മവൽ�രി��തിന് േവ�ിവ��
ഭീമമായ �ക കണ�ിെല��് ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ എ� �പ�ിൽ
�േത�ക ഇളവ് നൽ�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ ക�കാലി വളർ�ൽ

2254 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം ആ��ല�ം
ലഭ�മാ��വയിൽ ക�കാലി വളർ�ൽ ഉൾെ����ത് സംബ�ി�
ശിപാർശയിേ�ൽ അ��ല തീ�മാനം ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല െെലഫ്  മിഷൻ പ�തി

2255 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിൽ െെലഫ്  മിഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമായി നാളി�വെര
പ�ായ�കളിൽ നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�, നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ
നട�െകാ�ിരി��, നിർ�ാണം ആരംഭി�ാ�� വീ�ക�െട എ�ം
എ�ി�െന തരം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട തനത് വ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ

2256 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
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എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട തനത് വ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ വ��് സ�ീകരി�
നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദ സ�ാരം ല��മാ�ി ��തൽ വ�മാനം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിന് അത� �േദശ�ളിെല കലാ�പ�ൾ, ഭ��
വിഭവ�ൾ, ഉ���ൾ എ�ിവ വിപണനം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതാത് �േദശ��െട �േത�കതകൾ�് അ�സരി�് െഫ�കൾ
സംഘടി�ി�ാൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �ൻൈക എ��് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ൈലഫ് ഭവന പ�തി

2257 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം നട� സാ��ിക വർഷം തി�വ�ാടി
മ�ല�ിെല �ാമപ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം ആയി എ�
േപർ�് ധനസഹായം നൽ��െ��തിെ� വിശദാംശം പ�ിക തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതിൽ ജനറൽ, എസ്.സി., എസ്.�ി. വിഭാഗ�ൾ�് ലഭി��
വീ�ക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം ധനസഹായം ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
പാലി��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െെലഫ് മിഷൻ പ�തി

2258 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ െെലഫ് മിഷൻ പ�തി �കാരം എ� വീ�കൾ
നിർ�ി��തിനായി അ�മതി നൽകിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� വീ�ക�െട പണി �ർ�ികരി�ി�െ��് പ�ായ�് തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �സി�ീകരി� അ�ിമ ലി�ിൽ നി�ം അേപ�കർ�് വീട് ലഭി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ായേ�ാ�ിെല �ഷ് ക�് മാലിന� സം�രണ േക�ം

2259 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ി�ാറ പ�ായ�ിൽ അ�ായേ�ാ�ിൽ �വർ�ി�� �ഷ് ക�് മാലിന�
സം�രണ േക�ം �ലം ജന�ൾ അ�ഭവി�� �രിത�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് നൽകിയി�� നിർേദശ�ൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) മാർ� നിർേദശ�ൾ അ�സരി�ാെത �വർ�ി�� �ാപന�ിെനതിെര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാർ��് വിേ�ജ് എ�ർ�ണർഷി�് േ�ാ�ാം

2260 �ീ. പി. ന��മാർ : 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 മല�റം ജി�യിൽ
എ� സംരംഭ�ൾ 2022-ൽ ആരംഭി�ി��്; ആയതിന് എ� േകാടി �പ
വാ�യിന�ിൽ നൽകിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല പാല��െട �നർനിർമാണം

2261 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിൽ ഉൾെ���ം �ളയ�ിൽ തകർ��മായ േകാ�േ�ാട്
�ാമപ�ായ�് ആറാം വാർഡിെല അ�തയാറിന് ��െക�� േതാ�ംപടി
പാലം, ഈരാ�േപ� �നിസി�ാലി�ി ഒൻപതാം ഡിവിഷനിെല കാര�ാട്
ച�ാടകടവ് ഭാഗ�് മീന�ിലാറിന് ��െക�� പാലം എ�ീ പാല��െട
�നർനിർമാണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ൾ അടിയ�രമായി �നർനിർമി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക�ിട നിർമാണ െപർമി�്

2262 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക�ിട നിർമാണ െപർമി�് �കാരം െക�ിട�ിന് നിർബ�മാ�ം േവ�
േടായില�് സംവിധാനം കണ�ാ��ത് എ�െനയാണ്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) റാ�് സൗകര�ം േവ� സാഹചര��ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാർ�ിംഗിന് നിർബ�മാ�ം േവ� സ്ക�യർ മീ�ർ എ�യാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ?

പ��ർ മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ പ�തികൾ

2263 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ മ�ല�ിൽ പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ
പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ�ിെ��ം �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട നിർ�ഹണ�ിൽ വ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്
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���ികൾ നി�ിത ഇടേവളകളിൽ അവേലാകനം െച��തി�� സംവിധാനം
നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എം.എൽ.എ .മാെര �ടി ഉൾെ���ി പ�തികൾ
അവേലാകനം െച��തിനാവശ�മായ സംവിധാനം ഒ���തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

വര�ാ�� േസാ�് െവയർ ഏർെ����തിന് നടപടി

2264 �ീ. െ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 �ാപന�ളിൽ ഇേ�ാ�ം വര�ാ�� േസാ�് െവയർ
ഇ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാലാ��തമായി പരി�രി�ാ�� വിധ�ിൽ വര�ാ�� േസാ�് െവയർ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ഏർെ����തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല എൻ.െജ. ഡി ഒഴി�കൾ

2265 �ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിയമന�മായി ബ�െ��് തേ�ശസ�യം ഭരണ വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗം ഒഴിെക അംഗീകരി�് ഉപേയാഗി� വ�� എൻ .െജ. ഡി േഫാർമാ�്
തേ�ശ സ�യം ഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓവർസിയർ േ�ഡ് III മായി ബ�െ�� എൻ.െജ. ഡി ഒഴി�കൾ വീ�ം റിേ�ാർ�്
െച��തി�� നടപടി ആരാണ് ആരംഭിേ��െത�ം അതി�� കാലയളവ്
സംബ�ി� വിശദവിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി

2266 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022-23 െല ബഡ്ജ�ിൽ 20 ശതമാനം �ക വകയി��ിയി�� വർ�ല
മ�ല�ിെല വർ�ല നഗരസഭയിെല രാമ�ളി-െതാ�ി�ാലം േറാഡ്,
�മ�താ�ി കിരാലി��് േറാഡ് എ�ീ ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി
നൽ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി നൽ��തിെല കാലതാമസ�ിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

നവേകരളം കർ� പ�തി

2267 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നവേകരളം കർ� പ�തി�െട ഭാഗമായി ഹരിത േകരള മിഷ�മായി
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സംേയാജി�ി�െകാ�് �ര�ിതമാ�ാം പ�ിമഘ�ം പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഹരിത കർമേസന അംഗ�ൾ

2268 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹരിത കർ� േസന അംഗ�ളായി എ� േപരാണ്
�വർ�ി��ത്; ഇവ�െട �വർ�ന ഫലമായി �തിമാസം എ� ടൺ
�ാ�ിക് മാലിന�മാണ് സംഭരി�ാൻ സാധി��ത്; ഇത് സം�രി�ാൻ
നിലവിൽ ഏർെ���ിയി�� സംവിധാന�ൾ എെ��ാം ആണ്;
വിശദമാ�േമാ?

െെലഫ് മിഷൻ പ�തി

2269 �ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷൻ പ�തി വഴി പ�ികജാതി പ�ികവർ� പി�ാ�
വിഭാഗ�ൾ�ായി നട�ിവ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ കാലയളവിൽ ഇവർ�ായി എെ��ാം േ�മ �വർ�ന�ൾ
നട�ിെയ�ം അതി�െട എ�േപർ�് വീട് ഉൾെ�െട മ�ാ��ല��ൾ
നൽകാൻ കഴി� എ�ം ജി�തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േട�് എ േ��് പ�തി

2270 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം േട�് എ േ��്
പ�തി �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി�തി�െട എ�ാണ് ല��ം െവ�െത�ം, ഇത്
സാ�ാൽ�രി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാെയ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് �മതല �ാമപ�ായ�കൾ എ�െനയാണ്
ഏജൻസികെള ഏൽ�ി�ിരി��ത്; ഇത് സംബ�ി�് െപാ�വായ
നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി�േ�ാ;

(ഡി) ചില പ�ായ�കളിൽ �സർ ഫീ ഇന�ിൽ ��തൽ �ക വാ�ി�� എ�്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് െപാ�വായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
നൽ��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

�ീ. േഗാപി.വി �െട സർ�ീസ് ആ��ല�ം

2271 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) തി�വന��രം നഗരസഭയിൽ സാനിേ�ഷൻ വർ�ർ ത�ികയിൽ േസവനം
അ��ി� വരെവ 2006-ൽ അ�രി� �ീ.േഗാപി.വി �െട സർ�ീസ്
ആ��ല��ൾ നൽ��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സർ�ീസ് ആ��ല���ം ആ�ിത നിയമന�ം നൽ��തിന് അടിയ�ിര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം നഗരസഭയിൽ നി�ം ടി വിഷയ�മായി ബ�െ��് നഗരകാര�
ഡയറ�ർ�് 17.11.22-െല ജി.സി.3/12738/22 ന�ർ �കാരം ലഭി� ക�ിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ചി�ൻ പ�തി�ം എൈറസ് േ�ാ�ാ�ം

2272 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2023-ൽ എൈറസ് േ�ാ�ാമിെ� കീഴിൽ ��തൽ േപർ�് സൗജന�
സ�യംെതാഴിൽ പരിശീലനം നൽ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ചി�ൻ പ�തി സം�ാന�ിെ� എ�ാ പ�ായ�കളി�ം
ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; ഭ�� �ര� ഒ���തിന്
ആേരാഗ�വ��മായി േചർ�് സം�� പ�തി ആവി�രി��േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ?

തേ�ശവ��ിെല ജീവന�ാ�െട പരിശീലനം

2273 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021 �തൽ ഇ�വെരയായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ഏെതാെ� വിഭാഗം
ജീവന�ാർ�് േകരള�ിന് അക�ം �റ�മായി പരിശീലനം നൽകിയി��്
എ�ത് വിശദവിവര�ൾ സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പരിശീലന�ൾ തേ�ശ�ാപന��െട �വർ�നം
െമ�െ����തിന് സഹായകമാ�െമ�തിനാൽ ആയത് വ��ിെല മ� വിഭാഗം
ജീവന�ാർ�ം നൽ��ത് പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ;

(സി) േകരള�ിന് �റ�് വളെരയധികം �ചാര�� �തന സാേ�തികവിദ�കൾ
വ��ിെല പ�തി �വർ�ന�ളിൽ ഉൾെ����തിെ� ഭാഗമായി
ജീവന�ാർ�് പരിശീലനം നൽ��തിന് പ�തി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�േ�ഷൻ നടപടി

2274 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിൽ ഇ�േ�ഷൻ നടപടി �ർ�ിയായാൽ
െപാ�ജന�ൾ�് ഉ�ാ�� േന��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇ�േ�ഷൻ ഓഫീസ് സംവിധാനം ��തൽ െമ�െ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ��് ഏകീകരി�േ�ാൾ ജീവന�ാർ�് �ാൻ�ർ സംവിധാനം
ഉപേയാഗ�ദമാ�േമാ; അറിയി�ാേമാ?

െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി മ�ിടി��തിന് അ�മതി

2275 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി മ�ിടി��തിന് അ�മതി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ മ�ിടി�് െക�ിടം നിർ�ി��തിന് പാലിേ�� നിബ�നകൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല �ാപന��ം ഓഫീ�ക�ം

2276 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷൻ, ടൗൺ �ാനിങ് വ��ക�െട
കീഴിൽ കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ �വർ�ി�� �ാപന��െട�ം
ഓഫീ�ക�െട�ം വിശദവിവരം നൽകാേമാ; ��ത ഓഫീ�ക�ം �ാപന��ം
ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് �വർ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�കാലമായി ഈ �ാപന��ം ഓഫീ�ക�ം �വർ�ി��െ��ം
അ�വദി� ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം �ാപന�ം ഓഫീ�ം തിരി�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ളി�ം ഓഫീ�കളി�ം ഒഴി�കിട�� ത�ികകൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�കാലമായി ഒഴി�കിട�� എ�ം �ാപന�ം
ഓഫീ�ം തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��ിക�െട പാർ�ം ഓ�ൺ ആഡിേ�ാറിയ�ം
നിർ�ി��തിന് നടപടി

2277 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിൽ മലയിൽകീഴ് പ�ണേ�ാട് േചർ�്
വ�വാ�ി ��ിക�െട പാർ�ം ഓ�ൺ ഓഡിേ�ാറിയ�ം നിർ�ി��ത്
സംബ�ി� നടപടി �മ�ൾ എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ആയതിെ� �ടർ
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരേളാ�വ�ിെല പ�ാളി�ം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

2278 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരേളാ�വ�ളിൽ ഭീമമായ �ക �ത��മാ�ം പേരാ�മാ�ം
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െചലവഴി�ി�ം മ�രാർ�ിക�െട പ�ാളി�ം �റ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് േകരേളാ�വ�ിെല ജി�ാതല വിജയികൾ�്
പി.എസ്.സി. അഭി�ഖ�ളിൽ �േത�ക പരിഗണന നൽ�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�കൾ

2279 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിെല വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് കീഴിൽ
ആെക എ� േറാ�കൾ ഉെ��ം അവ�് എ� കിേലാമീ�ർ
ൈദർഘ��െ���� വിവരം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ ൈവവിധ�വൽ�രണം

2280 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ദാരി�� നിർ�ാർ�നം എ� ല��ം ൈകവരി��തിനായി
1998-ൽ സർ�ാർ ദീർഘവീ�ണേ�ാെട�ം �േരാഗമന കാ��ാേടാെട�ം
നട�ാ�ിയ ��ംബ�ീ രജത �ബിലി�െട നിറവിെല�ി നിൽ��
പ�ാ�ല�ിൽ സ�ഹ�ി�ം വനിതകളി�ം ഉ�ാ�ിയ സ�ാധീനം
സംബ�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ംബ�ീ�െട രജത �ബിലി ആേഘാഷി�� അവസര�ിൽ �വർ�ന
പഥ�ിൽ െകാ�വരാൻ കഴി�ി�� ൈവവിധ�വത്�രണം സംബ�ി�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ംബ�ീയി�െട സാ�ഹ� സാ��ിക ഉ�മനം ല��മി�് ഈ സർ�ാർ
നട�ാ�� �തന പ�തികൾ സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ �േഖന പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ�� വീട് നിർ�ാണം

2281 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2020-21, 2021-22 എ�ീ സാ��ിക വർഷ�ളിൽ പ�ികവർ� വികസന വ��്
ൈലഫ് മിഷന് എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��ം ��ത കാലയള�കളിൽ
ൈലഫ് മിഷൻ �േഖന എ� പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ�് വീട് നിർ�ി�്
നൽകിയി�െ��ം സാ��ിക വർഷം തിരി�് വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വർഷ�ിൽ പ�ികവർ� വികസന വ��് ൈലഫ് മിഷന്
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എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��ം ഈ കാലയളവിൽ നാളി�വെര ൈലഫ്
മിഷൻ �േഖന എ� പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ�് വീട് നിർ�ി�്
നൽകിയി�െ��ം അറിയി�േമാ?

�തിയ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

2282 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �പീകരി��തി�ം
നിലവിെല �ാപന�ൾ അപ്േ�ഡ് െച��തി�ം എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ടംബ�ീ�െട �വർ�ന�ൾ ശാ�ീകരി��തിന് നടപടി

2283 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട സാ�ഹ� പദവി ഉയർ��തി�ം സാ��ിക
ശാ�ീകരണ�ി�ം ��ംബ�ീ ��ാനം കഴി� ഇ�പ�ിയ�് വർഷം
െകാ�് െെകവരി� േന�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രജത �ബിലി ആേഘാഷ�ിെ� ഭാഗമായി �വട് 2023 അയൽ�� സംഗമ�ൾ
�ടംബ�ീ�െട �വർ�ന�ൾ ��തൽ ശാ�ീകരി��തിനായി
ഐക�രാ�സഭ�െട ��ിര വികസന ല���ൾ െെകവരി�ാ�ത��
തര�ിൽ ആ��ണം െച�ാൻ നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) 2011-16 കാല�് ജന�ീ�ായി ��ംബ�ീെയ തകർ�ാൻ എ� രീതിയിൽ
നട�ിയതായി പറയെ��� �മ�െള അതിജീവി��തിന് കഴി�
സർ�ാ�ം ഈ സർ�ാ�ം ��ംബ�ീ�് നൽകിയ പി�ണെയ�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

അനധി�തമായി നിർ�ി� െക�ിട�ൾ �മവൽകരി�ൽ

2284 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക�ിട നിർമാണ ച��ളിെല അ�ത �ലം നടപടി�മ�ൾ പാലി�ാെത
നിലവിെല വീ�കൾ ���ി�ണിത നിരവധിേ�ർ െക�ിട ന�ർ ലഭി�ാെത
�യാസെ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ിെല അനധി�ത നിർ�ാണം സർ�ാർ ആവശ�െ��� �റ�് െപാളി�്
മാ�ാെമ� സ�തപ�ം വാ�ി െക�ിട നി�തി സ�ീകരി�് െക�ിട ന�ർ നൽകി
�മെ���വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അനധി�തമായി നിർ�ി� െക�ിട��െട �മവൽകരി�ൽ പരിഗണയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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വയനാ�ിെല ആദിവാസി േമഖലയിെല പ�തികൾ

2285 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് വയനാ�ിെല �ാമ-
േ�ാ�് പ�യ�കൾ വഴി ആദിവാസി േമഖലയിെല പ�തികൾ�ായി
നീ�ിെവ� �ക�േട�ം നട�ാ�ിയ പ�തിക�േട�ം വിശദാംശം പ�ായ�്
അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�േമാ?

െലനിൻ രാേജ�െ� �ാരക നിർമാണം

2286 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െലനിൻ രാേജ�െ� �ാരകം നിർമി��തി�� ബഡ്ജ�് നിർേദശ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ മലയിൻ കീഴ് �ാമപ�ായ�് സാം�ാരിക വ��മായി
േചർ�് �ലേമെ����തി�� നടപടികൾ എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കടമ�ടി- ചാ�നാട് പാല�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി
സംബ�ി�്

2287 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജിഡ�െട സഹായേ�ാെട നിർ�ി�� വലിയ കടമ�ടി- ചാ�നാട്
പാല�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡി�� �ലെമ��് നടപടിക�െട ഭാഗമായി
�ടിെയാഴി�ി��വർ�് ��് െസ�് �മി അ�വദി��തിന് സമർ�ി�ി��
ക�ിൽ അ�മതി ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ; അ�മതി എ�േ��് ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വലിയ കടമ�ടി ഭാഗെ� അേ�ാ�് േറാഡിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന��െട
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട �ിൽ ഓവർ �ക

2288 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �ിൽ ഓവർ പ�തിക�െട �ക െതാ���
സാ��ിക വർഷേ��് കാരി േഫാർേവർഡ് െച�� സംവിധാനം
നിർ�ലാ�ിയത് �ലം നിലനിൽ��തായി പറയെ��� �തിസ�ി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാരി േഫാർേവർഡിംഗ് സംവിധാനം നട� സാ��ിക വർഷം �തൽ
�നരാരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �ാൻ ഫ�ിൽ �ൻ വർഷ�ളിേലത് േപാെല
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2022-23 സാ��ിക വർഷം 10 ശതമാനം വർ�ന വ��ിയി�േ�ാ; 2023-24
സാ��ിക വർഷം വർ�നവ് വ���ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

െക�ിട നി�തിയിൽ വ��ിയ വർ�ന

2289 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര െക�ിട നി�തി എ� തവണ
വർ�ി�ി�ി�െ��ം ഓേരാ തവണ�ം ഉ�ായ വർ�നവിെ� നിര�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ െക�ിടനി�തി വർ�നവിെ� അടി�ാന�ിൽ എ� �പ
അധിക വ�മാനമായി സമാഹരി�ാൻ കഴി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2500 സ്ക�യർ ഫീ�ിൽ ��തൽ വി�ീർണ�ളള െക�ിട��െട നി�തി ഇന�ിൽ
സം�ാന സർ�ാരിന് പിരി� കി�ാ�� �ടി�ിക എ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് വി�കി�ിയ ആ�ികൾ

2290 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് വി�കി�ിയ ആ�ിക�െട
രജി�ർ ഭൗതികമായ പരിേശാധന നട�ി ��മ�താ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ വി�കി�ിയ ആ�ിക�െട േപ�കൾ അതത് �ല�് േബാർഡ്
�പ�ിൽ �ാപി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അധിക ബാധ�ത വരാെത ആവശ�മായ �ക
സ�കാര� �ാപന��െട പരസ��ൾ അ�വദി�് കെ��ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പാലാ കടനാട് പ�ായ�ിെല ��മ�് �ടിെവ� പ�തി

2291 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ എ.ഡി.എസ് �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� പാലാ കടനാട്
പ�ായ�ിെല ��മ�് �ടിെവ� പ�തി�് ഇല�ി�ൽ ഇന�ിൽ
ആവശ�മായ 1,07,901 �പ അേലാ�്െമ�് അ�വദി�ാൻ 24/08/2022 ൽ
േകാ�യം ജി�ാ പ�ായ�് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്
ചീഫ് എ�ിനീയർ�് അയ� ശിപാർശയിേ�ൽ (ഫയൽ ന�ർ. AB4/MLA
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ADS/2022 dtd. 05/08/2022) �ക അ�വദി�ാൻ കാലതാമസം േനരി��തായി
��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ടി �േദശെ� ആ�ക�െട �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�ാൻ എ��ം േവഗം �ക
അ�വദി�് പ�തി �ർ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

തേ�ശ �ാപന�ളിൽ ഓൺൈലൻ േസവന��െട സീനിേയാരി�ി

2292 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ �ാപന�ളിൽ ജന�ൾ ഓൺൈലനിൽ സമർ�ി�� വിവിധ
േസവന�ൾ�� അേപ�കൾ സീനിേയാറി�ി �േഖന അ�ാെത എ��്
തീർ�ാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഓൺൈലൻ േസവന��ം അ�ാ�വ�ം സീനിേയാറി�ി �കാരം മാ�ം
തീർ�ാ�ാൻ േസാ�് െവയറി�ം മ�ം �മീകരണം ഏർെ���ി മിക� േസവനം
ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

�ന�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല �രഹിത�െട ലി�്

2293 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ന�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽെ�� ആര��ാവ്, െത�ല, കരവാ�ർ, അ�ൽ,
ഇട�ള�ൽ, ഏ�ർ, �ള��ഴ എ�ീ പ�ായ�കളി�ം �ന�ർ നഗരസഭയി�ം
ആയി �രഹിതർ ആയി�� ആ�ക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇവിട�ളിൽ താമസി�� �രഹിത�െട ��ംബ�ിെല ��ംബനാഥെ� േപര്,
അംഗ��െട എ�ം, േമൽവിലാസം, ബ�െ���തി�� േഫാൺ ന�ർ,
പ�ായ�്, വാർഡ്, ജാതി, എ പി എൽ /ബി പി എൽ എ�ിവ തരംതിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ�രതാ മിഷൻ േ�ര�ാ�െട �നർവിന�ാസം

2294 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാ�രതാ മിഷൻ �വർ�ന��െട െന�ം��കളായ സാ�രതാ േ�രക്
മാെര തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിേല�് �നർവിന�സി��തിന് സർ�ാർ
ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത �നർവിന�ാസം സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

��ിയേതാട് േറാഡ് കീേ�രിവാൽകടവ് പാലം അേ�ാ�് േറാഡ് നിർ�ാണം

2295 �ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ� നിേയാജകമ�ല�ിെല കട� പ�ായ�ിൽ റീ-ബിൽഡ് േകരള
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പ�തിയിൽ നി�് �ക അ�വദി� ആ�ം���ി- ��ിയേതാട് േറാഡ്
കീേ�രിവാൽകടവ് പാലം അേ�ാ�് േറാഡിെൻറ നിർ�ാണം �ട�വാൻ
കാലതാമസം േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതി��
കാരണെമെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ െപാ�സർ�ീസ് �പീകരണ�ിെല വിലയി��ൽ

2296 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : 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�െള ഏേകാപി�ി�് �പീകരി�
തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർ�ീ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര��
�വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണ�ിന് േശഷം െപാ�ജന�ൾ�് ലഭി��
േന��ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ിയർ ഇം�ാ�് ഉപകരണ��െട അ���പണി�് �ക അ�വദി��തിന് നടപടി

2297 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �ക അ�വദി�ാ�തിനാൽ �വണ ൈവകല���
��ികൾ�� േകാ�ിയർ ഇം�ാ�് ഉപകരണ��െട അ���പണി ൈവ��
എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ികൾ േകടായ ഉപകരണ�ളാണ് മാസ�ളായി ഉപേയാഗി��ത് എ�ത്
കണ�ിെല��് േകാ�ിയർ ഇം�ാ�് ഉപകരണ�ിെ� അ��� പണികൾ�ായി
മതിയായ �ക സാ�ഹ� �ര� മിഷന് അ�വദി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളികൾ�് േ�മനിധി േബാർഡ്

2298 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴിൽ െതാഴി�റ�്
െതാഴിലാളികൾ�് നട�ിലാ�� േ�മനിധി േബാർഡിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െതാഴിൽ രഹിതരായ �ീകൾ�� പ�തി

2299 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴിൽരഹിതരായ �ീകൾ�് ജീവേനാപാധികൾ നൽ�� പ�തിയിൽ
സബ്സിഡി അ�വദി��തിന് ബ�െ�� ��കൾ ഹാജരാേ�� േരഖകൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം ആർ�ാണ് അേപ� നൽേക�െത�ം ഏത്
ഉേദ�ാഗ�നാണ് അേപ�ക�െട �� പരിേശാധന നട�ി സബ്സിഡി
വിതരണ�ി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ��െത�ം അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഈ പ�തിയിെല �ണേഭാ�ാ��െട അ�ിമ ലി�് അംഗീകരി��
നടപടി�മം എ�ാെണ�ം നഗരസഭയിെല ഏത് �ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി�ാണ്
േമൽ�റ� �വർ�ി�െട േമൽേനാ� �മതല ഉ�െത�ം അംഗീ�ത
�ണേഭാ� ലി�് അ�സരി�ാണ് സബ്സിഡി വിതരണം നട�ാ��ത് എ�്
ഉറ�ാ�വാൻ �മതലെ�� സമിതി, ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവ ആരാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം നഗരസഭയിൽ േമൽ�റ� പ�തിയിൽ �മേ�ട്
നട��തിനായി വിവിധ ��ക�െട േപരിൽ വ�ാജേരഖകൾ
ഹാജരാ�ിയി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ� േരഖകളാണ്
വ�ാജെമ�് കെ��ിയി��െത�ം, വ�ാജേരഖ�െട അടി�ാന�ിൽ എ�
�ക വിതരണം െച�ി�െ��ം, എ�ാണ് കെ��ിയി��െത�ം, ഈ
കാര��ിൽ ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

വിവിധ േ�മ െപൻഷ�കൾ

2300 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� രീതിയി�� േ�മ െപൻഷ�കളാണ്
നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഏെത�ാം േ�മ െപൻഷ�കൾ�ാണ് നിലവി�� മാനദ��ളിൽ
മാ�ം വ��ിയി��െത�് വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) വിവിധ േ�മ െപൻഷ�കൾ�് നൽകി വ�� �ക വർ�ി�ി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ  വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക�ിട നി�തി വർ�നവ്

2301 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�ിട നി�തി അവസാനമായി വർ�ി�ി�ത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം െക�ിട നി�തി വർ�ി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിവാഹ�ൾ�ം സേ�ളന�ൾ�ം �ചീകരണ ഫീസ് ഈടാ�ാൻ
തി�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാമസഭകളിെല ജനപ�ാളി��ം സംവാദാ�കത�ം ഉറ�വ���തി��
നടപടികൾ

2302 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി
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�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമസഭകളിൽ ജനപ�ാളി��ം സംവാദാ�കത�ം
ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ സംബ�ി�് തേ�ശസ�യം
ഭരണ �ാപന��െട പ�തി മാർഗേരഖയിൽ എെ��ാം നിർേദശ�ളാണ്
നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമസഭകളിെല ജനപ�ാളി�ം വർ�ി�ി��തിനായി �ാമസഭാ േപാർ�ൽ
എ� ഓൺൈലൻ സംവിധാനം വികസി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) അയൽ����ം െറസിഡ�് അേസാസിേയഷ�ക�ം �ാമസഭക�മായി
ബ�ി�ി���േപാെല �വജന �ാമസഭ, �വാസി �ാമസഭ, ഓൺൈലൻ
�ാമസഭ �ട�ിയ വിവിധ മാ�കാ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അവ�െട �േരാഗതി െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �ാമസഭകളിൽ അടി�ാന തല�ി�� സാ�ഹിക ��ായ് മക�െട
പ�ാളി�േ�ാെട ��തൽ ജനകീയമാ��തി�ം ഭരണഘടനാ�ല��ൾ
സംബ�ി� അവേബാധം ��ി��തിന് േബാധ�ർവമായ ഇടെപടൽ
നട��തി�ം നിർേദശം നൽ�േമാ?

േകാൽ�ളം- പന�ാ�് �ള�് േറാഡ് നിർമാണം

2303 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണേറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
അ�വദി� േകാ��ൽ മ�ല�ിെല േകാൽ�ളം- പന�ാ�് �ള�് േറാഡ്
നിർമാണ ���ി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി �ർ�ീകരി��തിൽ കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം
വിശദമാ�േമാ; ���ി അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�് വ��ിെല െപാ� �ലമാ� നടപടികൾ

2304 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�് ഡയറ��െട 25.06.2022 െല വി�ാപന �കാര�� െപാ��ല
മാ� നടപടികൾ വ��ിൽ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത്
നട�ിലാ��തിൽ കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ നിർേ�ശ �കാര�� 2022 െല െപാ��ലമാ� ഉ�രവ് പ�ായ�്
വ��ിെല ഓഫീസ് അ�ൻഡൻറ്, ൈ�വർ, ൈട�ി�് എ�ീ ത�ികകളിൽ
നാളി�വെര നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ായ�് ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ിൽ വർ�ിംഗ് അേറൻജ്െമൻറ്
വ�വ�യിൽ േജാലിയിൽ �ട�� ജീവന�ാ�െട വിശദാംശം ത�ിക തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഡി) ��ത കാര�ാലയ�ിൽ ��് വർഷെ� േസവന കാലയളവ് �ർ�ിയായി�ം
േജാലിയിൽ �ട�� ജീവന�ാ�െട വിശദാംശം ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഖര-ൈജവ-അൈജവ മാലിന���െട സം�രണ �ണി�്

2305 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖര-ൈജവ-അൈജവ മാലിന��ൾ, �ചി�റി മാലിന��ൾ,
േഹാ��കൾ ഉൾെ�െട�� വ�ാപാര �ാപന�ളിെല മാലിന��ൾ
എ�ിവ�െട ശാ�ീയ സം�രണ�ിന് പ�ായ�കൾ േക�ീകരിേ�ാ
അെ��ിൽ ഏതാ�ം പ �ായ�കൾ �ടിേ��� ഒ� �േത�ക �ണി�് എ�
രീതിയിേലാ സംവിധാന�ൾ ഏർെ����ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എട�ല �ാമ പ�ായ�് േനവൽ ആർമെമ�് ഡിേ�ാ അതിർ�ിയിെല നിർ�ാണ
നിയ�ണം.

2306 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�വ, എട�ല �ാമപ�ായ�് േനവൽ ആർമെമ�് ഡിേ�ാ (എൻ.ഡി.എ)
അതിർ�ി�് ��ം 100 മീ�ർ ��ളവിൽ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�്
നിയ�ണ��ത് സംബ�ി� വിഷയ�ിൽ പരിേശാധന നട�ണെമ�
അേപ�യിൽ ആർ.ബി.ബി1/347/2022/തസ�ഭവ. തീയതി.26.09.2022 ന�ർ
സർ�ാർ ക�ിൽ പ�ായ�് ഡയറ�ർ സർ�ാരിേല�് റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ിൽ പ�ായ�് ഡയറ�ർ നട�ിയ ക�ിട പാ�ക�െട
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാ െട പരിേശാധന നട�ി 2019
നവംബർ 2 െല സ.ഉ.(പി)നം.78/2019/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ന�ർ ഉ�രവ്
�കാര�� നടപടികൾ എട�ല �ാമപ�ായ�് പരിധിയി�ം
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ ഫയലിൽ തീർ��ാ��തിന് നിലവിൽ എെ��ി�ം തട���േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.െെവ. പ�തി

2307 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിൽ അ�വദി� പി.എം.ജി.എസ്.െെവ. പ�തിക�െട
നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2022-23 വർഷ�ിൽ പി.എം.ജി.എസ്.െെവ. പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിനായി
��ത മ�ല�ിൽ നി��� േറാ�ക�െട പ�തി നിർേ�ശ�ൾ�്
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േക�ാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാ�ിൽ ആദിവാസികൾ�ായി പ�തികൾ

2308 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016-21 സർ�ാരിെ� കാല�് വയനാ�ിൽ തേ�ശ സ�ംഭരണ വ��്
ആദിവാസികൾ�ായി എെ��ാം പ�തികൾ നട�ാ�ിെയ�ം ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�് എെ��ാം പ�തികൾ നട�ാ�ിെയ��� വിശദവിവരം
നൽകാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി വഴി ഇ�വെര വയനാ�ിൽ ആദിവാസികൾ�് എ� വീട്
അ�വദി�െവ�ം അതിൽ എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയായി�െ��ം
എ� �പയാണ് അ�വദി�െത�ം അതിൽ എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം
പ�ായ�് അടി�ാന�ി�� വിവര�ൾ നൽകാേമാ?

മ�ാ��ലം ��പാലം നിർമാണം

2309 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം മ�ലെ�ിെല മ�ാ� �ലം ഹാജിയാർ പ�ി ��പാലം �നർ
നിർമാണ നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം
���ികൾ എ�േ��്  ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട ���ിയ ഭരണാ�മതി �ക എ� എ�ം നിർമാണ�മതല
ആർ�ാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

പ�ികവർ��ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ ��കളിൽ നി�ം െകാഴി�് േപാ��ത്
തടയാൻ നടപടി

2310 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിൽ പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ ��കളിൽ
നി�ം െകാഴി�് േപാ��ത് തടയാൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി��
ഏെത�ി�ം �ാപന�ൾ പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അത് ഏത് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപനമാെണ�ം പ�തി�ായി
നീ�ിെവ� �ക എ�യാെണ�ം നിലവിൽ പ�തി�െട �േരാഗതി
എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ാർ േദവി�ളം പ�ായ�കളിെല �ൻഗണനാ ലി�്

2311 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ഇ��ി ജി�യിെല ��ാർ, േദവി�ളം
പ�ായ�കളിെല �രഹിത ഭവന രഹിത അേപ�ക�െട അ�ിമ �ൻഗണനാ
ലി�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിൽ നി�ം �ലം വാ��തി� ധനസഹായം അ�വദി�
അേപ�ക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) �ൻഗണനാ �മ�ിന് വി��മായി അേപ�കർ�് ധനസഹായം അ�വദി��
വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ പ�ായ�കൾ

2312 �ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�ക�െട വിഭജന�ിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം പ�ായ�കളാണ്
വിഭജി��െത��ം �തിയതായി �പീകരി�� പ�ായ�കൾ
ഏെത�ാമാെണ�ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

വര�ര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിെല േമ�ിൽ�റം �റേ�ാ�് നിവാസികൾ�് പ�യം

2313 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വര�ര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിെല േമ�ിൽ�റം �റേ�ാ�് നിവാസിക�െട
പ�യ അേപ�കളിേ�ൽ തേ�ശസ�ംഭരണ വ��് എെ��ി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാമപ�ായ�ിെല അശ�ിൻദാസ്, ൈഷലജ എ�ിവ�െട പ�യ
അേപ�കളിേ�ൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം
നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എ�േ��് പ�യം നൽകാൻ
കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ായ�് വ��ിെല ഓഫീസ് അ���മാ�െട െ�ാേമാഷൻ

2314 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ായ�് വ��ിെല ഓഫീസ് അ���മാ�െട െ�ാേമാഷൻ നിലവിൽ ഏ�
രീതിയിലാണ് നട�ാ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 15 വർഷെ� സർ�ീസ് �ർ�ിയാ�ിയ ഓഫീസ് അ���മാർ�ം െ�ാേമാഷൻ
ലഭി��ി� എ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) േകഡർ െ�ങ്തിെ� 10 ശതമാനം എ� പരിധി ഒഴിവാ�ി �ർ�് ത�ികയിൽ
ആെക ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�െട 10 ശതമാനം ഓഫീസ് അ���മാർ�് നൽ�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� 10 ശതമാനം െ�ാേമാഷൻ 20 ശതമാനം ആ�ി വർ�ി�ി�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െപ�ി വർ�ിന് അ�വദി�ി�� �ക

2315 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപ�ി വർ�ിന് �ാമപ�ായ�കൾ�് അ�വദി�ി�� �കയായ പതിനായിരം
�പ അപര�ാ�മാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�ക�െട �വർ�ന�ിന് സഹായകമാ�െമ�തിനാൽ ��ത
�ക ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വർ�ല ���ട് മാർ��് നവീകരണം

2316 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല ���ട് മാർ��് നവീകരി��തിനായി 24.11.2022-ൽ
സാേ�തികാ�മതി ന�ിയതി�േശഷം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമ പ�ായ�കളിെല േരഖകൾ നഗരസഭകളിേല�് മാ��ത്

2317 �ീ. െ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�കൾ �നിസി�ാലി�ികളായേ�ാൾ ഓഫീ�കൾ ഷി�് 
െച�യിട�ളിൽ �ാമപ�ായ�കളിൽ ഉ�ായി�� േരഖകൾ
�നിസി�ാലി�ികളിൽ �ത�മായി എ�ാ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെത�ാം �നിസി�ാലി�ികളിൽ ഇ�രം ��ം േനരി��െ��ം, ഇത്
പരിഹരി��തി�� നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ഖരമാലിന� പരിപാലന പ�തി

2318 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ഖരമാലിന� പരിപാലന പ�തി�െട �വർ�നം ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം എ�ാ �നിസി�ാലി�ികളി�ം ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന്
�പേരഖ ആയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ?

കായം�ളം നഗരസഭയിെല പ�തി നിർവഹണം

2319 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കായം�ളം നഗരസഭയിെല അസി��് എൻജിനീയർ ദീർഘനാളെ�
അവധിയിൽ �േവശി�ി��തിനാൽ പ�തികൾ നട�ാ��തിന് കാലതാമസം
േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ പ�തി നിർ�ഹണം േവഗ�ിലാ��തിനായി പകരം സംവിധാനം
ഏർെ����തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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െപരി�ൽമ� നഗരസഭ മാർ��് നിർ�ാണ പ�തി

2320 �ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപരി�ൽമ� നഗരസഭ ആവിഷ് �രി� മാർ��് നിർ�ാണ പ�തി �കാരം
പണം നിേ�പി�വർ�് പണ�ം ക�വടം നട��തി�� കട �റി�ം
നൽകാ� സംഭവ�മായി ബ�െ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ പരാതി പരിഹരി��തിന് സർ�ാർ ഇടെപ� സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

െപാ�ാനി നഗരസഭ

2321 �ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ാനി നഗരസഭയിൽ ജീവന�ാ�െട �റവ് �ലം പ�തികൾ ൈവ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് േവ�ി�� വർ�്
�ഡി �ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

തി�വ� സ�് �ഷറി�് തി�വ� നഗരസഭ വക �ലം അ�വദി��തിന് നടപടി

2322 �ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ� സ�് �ഷറി�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി തി�വ�
നഗരസഭ വക �ലം അ�വദി��ത് സംബ�ി�� കരാറിെ� കരട്
അംഗീകരി�് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാണ് അംഗീകാരം നൽകിയി��ത്;

(ബി) ഈ കരാറിൽ ഒ�് െവേ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആെരാെ�യാണ്;

(സി) �ലം വി� നൽ��തിന് �നിസി�ൽ കൗൺസിൽ തീ�മാനം എ��ത്
എ�ാണ്;

(ഡി) �ലം വി�നൽ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാജ�് ഓഫീസർമാ�െട അധിക �മതല വഹി�� ജീവന�ാർ�് ആ��ല�ം
�ടരാൻ നടപടി

2323 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗരസഭ/േകാർ�േറഷൻ േ�ാജ�് ഓഫീസർമാ�െട അധിക
�മതല വഹി�� ജീവന�ാർ�് 11.09.2006-െല ജി.ഒ (ആർ.ടി) 2183/06/
തസ�ഭവ ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം നൽകി വ�ി�� ആ��ല�ം
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് നിർ�ലാ�ി �തിയ ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
ഏത് തീയതി �തലാണ്  �ാബല��ിൽ വ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നഗരസഭ/േകാർ�േറഷൻ േ�ാജ�് ഓഫീസർമാ�െട അധിക �മതല വഹി��
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ജീവന�ാർ�് 11.09.2006-െല ജി.ഒ (ആർ.ടി) 2183/06/തസ�ഭവ ന�ർ ഉ�രവ്
�കാര�� ആ��ല�ം �ടരാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭയിൽ െതാഴിൽരഹിതരായ �ീകൾ�് ജീവേനാപാധികൾ
നൽ�� പ�തി

2324 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴിലി�ാ� �ീകൾ�് ജീവേനാപാധിയായി െച�കിട സംരംഭ�ൾ
ഏർെ���� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2020-21, 2021 22 സാ��ിക
വർഷ�ളിൽ തി�വന��രം നഗരസഭയിൽ െതരെ���െ��
�ണേഭാ�ാ��െട ലി�് ജനറൽ, എസ്. സി, എസ്. ടി എ�ി�െന േവർതിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തി�വന��രം നഗരസഭയിൽ 2020-21, 2021-
22 സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ജനറൽ, എസ്. സി, എസ്. ടി വിഭാഗ�ി�� എ�
��കെള �ണേഭാ�ാ�ളായി െതരെ���ി��; ഇതിൽ എ� ��കൾ�്
ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം സബ്സിഡി അ�വദി� നൽകി എ�് ഇനം തിരി�
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ അ�വദി�ാ�� പരമാവധി സബ്സിഡി �ക എ�യാണ്;
േമൽ�റ� കാലയളവിൽ ഓേരാ ��കൾ�ം അ�വദി� നൽകിയ സബ്സിഡി
�ക�െട വിശദാംശം ��ക�െട േപര്, വിലാസം �ക അ�വദി� നൽകിയ
അ�ൗ�് ന�ർ എ�ിവ സഹിതം വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം േകാർ�േറഷനിൽ െതാഴിൽ രഹിതരായ �ീകൾ�് ജീവേനാപാധികൾ

2325 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം േകാർ�േറഷനിൽ െതാഴിൽ രഹിതരായ �ീകൾ�്
ജീവേനാപാധികൾ നൽ�� �ീമിൽ �മേ�ട് നട�തായി ആഭ��ര ഓഡി�ിൽ
കെ��ിയി�േ�ാ ഉെ��ിൽ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട �മേ�ട് നട�തായാണ് കെ��ിയി��െത�ം
ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ി�െ����
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �മേ�ട് സംബ�ി�് സി &എ ജി ഓഡി�ിൽ കെ��ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ എ� േകാടി �പ�െട �മേ�ട് നട�തായാണ് കെ��ിയി��ത്;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട മാനദ��ൾ അ�സരി�് സർവീസ് സഹകരണ ബാ�കളിൽ
നി�ം േലാൺ എ��വർ�് വാ� സബ്സിഡി അ�വദി�ാൻ സാധി�േമാ;
ഇെ��ിൽ ഇ�കാരം സബ്സിഡി അ�വദി� നൽ��തിന് നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ത�ർ മ�ല�ിൽ കില ഏെ��� നിർ�ാണ ���ികൾ
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2326 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ത�ർ മ�ല�ിൽ ഉൾെ��� ഏെതാെ� ��ക�െട നിർ�ാണമാണ് കില
ഏെ���ി�ളളെത�ം ഇവയിൽ ഏെതാെ�യാണ് നിർ�ാണ ഘ��ിൽ
എ�ിയി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

മദ� വർജന�ിനായി കാ�യിൻ

2327 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെനതിരായി സർ�ാർ നട�ിയി��
കാ�യിൻ �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മദ�ശാലക�െട എ�ം �റ�� െകാ�മാ�ം മദ�വർജനം സാധ�മെ��
വ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ േബാധവൽ�രണ�ി�ം ചികി��ം
�നരധിവാസ�ി�മായി നട�� �വർ�ന�ൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് �വർ�ി�� വി��ി മിഷെ� �വർ�നം
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

��മംഗലം എെെ�സ് ഓഫീസിന് െക�ിടം

2328 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��മംഗലം എെെ�സ് ഓഫീസിന് െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ േ��് െെഹേവ�െട
ഭാഗ�് സൗകര��ദമായ �ലം റവന� വ��് വി�് െകാ�� വിവരം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) താൽ�ാലിക സംവിധാന�ിൽ �വർ�ി�വ�� എെെ�സ് ഓഫീസിന് വി�
കി�ിയ �ല�് സ��ം െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് േവ�ി സർ�ാരിൽ സമർ�ി� പ�തി�് ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ിതല പ�ായ�കൾ വഴി ലഹരിെ�തിെര ശ�മായ നടപടി

2329 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിതല പ�ായ�ക�െട സഹായേ�ാെട ലഹരിെ�തിെര
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ശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സാ�ഹ� തി�കൾെ�തിെര ശ�മായ ഇടെപടൽ നട��തിന് �ിതല
പ�ായ�ക�െട സഹകരണേ�ാെട �വജന �േ�� സമിതികൾ �പീകരി�
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ലഹരി വർ�നമിഷെ� �വർ�നം

2330 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മദ�വർ�ന േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��തി�ം
വ�ാപകമായ ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം തട��തി�ം വി��ി- ലഹരി
വർ�നമിഷെ� �വർ�നം ശ�ിെ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ േക�ീകരി�് 'വി��ി' പ�തി

2331 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ േക�ീകരി�് 'വി��ി' പ�തി വ�ാപി�ി��തിന്
എെെ�സ് വ��ിൽ ഉേദ�ാഗ��െട അപര�ാ�ത ഉെ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇതിേല�ായി ��തൽ ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ലഹരി മ��ക�െട ഉപേയാഗ�ിെല വർ�നവ് തടയാൻ നടപടി

2332 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാസ ലഹരി ഉൾെ�െട�� ലഹരി മ��ക�െട ഉപേയാഗ�ം വിതരണ�ം
സം�ാന�് വർ�ി�വ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
�ൾ, േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ േപാ�ം ഇതിൽ ക�ികളായി ഉൾെ��ി��് എ�
ആശ� സർ�ാർ ഗൗരവ�ർവം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) എൈ�സ് വ��ിെല ���ം ചില ഉേദ�ാഗ�ർ ഇതിന് ��നിൽ�� എ�
രീതിയി�� വാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം
പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ന�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല എൈ�സ് േകാംെ��് നിർ�ാണം

2333 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ന�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ, എൈ�സ് േകാംെ��് നിർ�ി��തിനായി
ത�ാറാ�ി സമർ�ി�െ�� ���ിയി�പത് ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�ി�േമൽ
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�� ഫയൽ (ഇ-ഫയൽ ന�ർ. 6108395, Fin Exp B
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2097027) ഇേ�ാൾ എൈ�സ് ക�ീഷണേറ�ിൽ, െക�ിട നിർമാണ�ി�� �ക
കെ���തി�� ശീർഷകം, ഫ�് ലഭ�ത, എ�ിവ തീ�മാനമാകാ�
സാഹചര��ിൽ നടപടികൾ അവസാനി�െ�� നിലയിലാണ് എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2022-23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ എൈ�സ് വ��ിന് േവ�ി�� നിർ�ാണ
�വർ�ികൾ�ായി ക�തിയി�� ശീർഷക�ിൽ ഒ� േകാടി അ�പത് ല�ം
�പ നീ�ി ഇരി��് എ�ത് സംബ�ി�് െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം
ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ക�് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േകാംെ��് നിർ�ി��തിനായി ലഭ�മാ�ിയി�� ���ിയി�പത്
ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�ി�േമൽ അൻപത് ശതമാനം �ക (ഒ� േകാടി അ�പത്
ല�ം �പ) ശീർഷക�ിൽ നീ�ി ഇരി�� സാഹചര��ിൽ ഈ �ക
ലഭ�മാ�ി ഒ�ാം ഘ�ം നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽ��തി�� �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ രജി�ർ െച� എൻ.ഡി.പി.എസ്. േക�കൾ

2334 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ 2022 വർഷം എൻ.ഡി.പി.എസ്. നിയമ �കാരം എെെ�സ്
വ��് എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് �ിവ�ീവ് ഓഫീസർമാ�െട �േമാഷൻ

2335 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എൈ�സ് �ിവ�ീവ് ഓഫീസർമാ�െട 03.02.1993 �തൽ 30.06.2003 വെര��
സം�ാന സീനിേയാരി�ി ലി�ിൽ �മ ന�ർ 522 �തൽ േനരി�് നിയമനം
ലഭി�ി�� �ിവ�ീവ് ഓഫീസർമാർ വ��തല �േമാഷന് േവ�ി��
പരീ�കൾ പാസായ വർഷ�ം രജി�ർ ന��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ിവ�ീവ് ഓഫീസർമാരിൽ നി�ം �ടർ �േമാഷന് േവ�ി�� അടി�ാന
േയാഗ�തയായ എൈ�സ് െ�ഷ�ൽ �ളിെല 5(2) �േമാഷൻ(2) േയാഗ�ത
േനടാെത ആർെ��ി�ം �േമാഷൻ നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം
നൽ�േമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ത േനടാെത �ടർ �േമാഷൻ േനടിയി��വർ ഉെ��ിൽ അവർ
ഇേ�ാൽ വഹി��േതാ/വിരമി�േ�ാൾ വഹി�ി��േതാ ആയ ത�ിക
ഏതാണ് എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെ� ശാ�ീകരണം

2336 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� പ�് വർഷ�ി��ിൽ എൈ�സ് വ��ിൽ രജി�ർ െച�
േക�ക�െട വർ�ന ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) േക�ക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി വ��ിെന ശ�ിെ����തി�ം
കാര��മത വർ�ി�ി��തി�ം േവ�ി എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ജനെെമ�ി എെെ�സ് ഓഫീസ് �ാപി��തിന് നടപടി

2337 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആദിവാസി െസ�ിൽെമ�കളിൽ ലഹരി ഉപേയാഗം വർ�ി�വ��
സാഹചര��ിൽ െസ�ിൽെമ�കൾ േക�ീകരി�് എെെ�സ് വ��ിെ�
�വർ�നം ശ�ിെ����തിന് സഹായകരമായ രീതിയിൽ അ�വി�ര
നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാ�ർ േക�ീകരി�് ഒ� ജനെെമ�ി എെെ�സ്
ഓഫീസ് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ച�നാേശരി എൈ�സ് േറ�്

2338 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേശരി എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസിെ� �വർ�നപരിധി ഏെതാെ� �ാമ
പ�ായ�കളിലാെണ�ം അവ�െട പ�ിക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറ�് ഓഫീസിെ� പരിധിയിൽ 2020, 2021, 2022 വർഷ�ളിൽ രജി�ർ
െച�െ��ി�� എൻ.ഡി.പി.എസ്, അബ്കാരി േക�കൾ എ� വീതമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; സം�ാനെ� എ�ാ േറ�് ഓഫീ�ക�ം കണ�ിെല��ാൽ
രജി�ർ െച�െ�� േക�ക�െട എ�മ�സരി�് ��ത ഓഫീസ് എ�ാമെ�
�ാന�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറ�് ഓഫീസിെ� പരിധിയിൽ എ� ബാർ േഹാ��കൾ, ബീയർ
പാർല�കൾ, ക�് ഷാ�കൾ, െബവ്േകാ ഔ�് െല�കൾ എ�ിവ�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േജാലിഭാരം കണ�ിെല��് വാ�ർ േക�ീകരി�് ക�ക�ാൽ, െന���ം, ക�ഴ,
െവ�ാ�ർ, വാ�ർ �ാമ പ�ായ�കെള ഉൾെ���ി �തിയ േറ�് ഓഫീസ്
വാ�ർ സിവിൽ േ�ഷനിൽ ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ലഹരി പദാർ���െട ഉപേയാഗ�ം �യവി�യ��ം തട��തി�� നടപടി

2339 �ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി പദാർ���െട ഉപേയാഗ�ം �യവി�യ��ം �ർ�മാ�ം തട��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ �ലം ൈകവരി�ാനായ േന��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് േറ�് ഓഫീ�കൾ

2340 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
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എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എൈ�സ് േറ�് ഓഫീ�കൾ ഇ�ാ� താ��ക�േ�ാ; എ�ിൽ
അവ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എൈ�സ് േറ�് ഓഫീ�കൾ ഇ�ാ� താ��കളിൽ ആയത്
�ാപി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിെല �വർ�ന�ൾ

2341 �ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിെല ശ�ള പരി�രണം െപാ�േമഖലാ
ശ�ള പരി�രണ ഘടനയിലാേണാ അേതാ 11-ാം ശ�ള പരി�രണ
ഘടനയിലാേണാ നട�ാ�ക എ�റിയി�ാേമാ; എ�േ��് ശ�ള പരി�രണം
നട�ാ�ാനാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിൽ ആെക എ�
ജീവന�ാരാ��െത�ം അതിൽ വനിതാ ജീവന�ാ�െട എ�ം
എ�യാെണ��� വിവരം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ക�െട ���ി സമയം രാവിെല 10 മണി �തൽ രാ�ി 9
മണി വെര ആയതിനാൽ വനിതാ ജീവന�ാർ�് ഡ��ി കഴി�്
വീ�കളിെല��തിന് പലവിധ�ി�� �യാസ���ാ�� വിവരം
��യി�േ�ാ; ഡ��ി കഴി�് തിരിെക വീ�ിേല�് േപാ�േ�ാൾ വനിതാ
ജീവന�ാർ അതി�മ�ൾ�ിരയായതിന് സം�ാന�് എ� പരാതികളാണ്
ലഭി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ബിവേറജസ് േകാർ�േറഷനിെല വനിതാ ജീവന�ാ�െട മാ�ം ���ി സമയം
രാ�ി 8 മണി വെര നിജെ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇ�ാര�ം
ആേലാചി�േമാ; വനിതാ ജീവന�ാ�െട �യാസ�ൾ പഠി��തി�ം
പരിഹാരം കെ���തി�മായി സംവിധാനം ഏർെ���േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം വി��ി പ�തി

2342 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം, വി��ി പ�തി നട�ാ��തി�ം
ആയതിനായി ഒ� �ണി�് �േത�കമായി അ�വദി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ���ാട് താ��് ആ�പ�ിയിൽ വി��ി െസ�ർ അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ അംഗീകരി� തീയതി: 02-02-2023
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െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

എ എം ബഷീർ ,
െസ��റി

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


