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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം
2023 മാർ�് 16, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--373]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ� ന�ർ

�ഖ�മ�ി : 5597 �തൽ 5728 വെര

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി : 5729 �തൽ 5834 വെര

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി : 5835 �തൽ 5869 വെര

തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി : 5870 �തൽ 5969 വെര

വിേദശഭാഷ പഠന േക��ൾ

5597 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മലയാളി ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ായി രാജ�ാ�ര തല�ിൽ െതാഴിൽ േനടാൻ
സഹായകരമാ�� അ�ാരാ� നിലവാര�� വിേദശഭാഷാ പഠന േക��ൾ
ആരംഭി�� കാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ�
ഭാഷകളിലാണ് പഠനം ഉേ�ശി��ത്; േകാ�ിേല�� �േവശനം, ഫീസ്
എ�ിവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിൽ ദാതാ�ൾ�് മിക� ഉേദ�ാഗാർ�ികെള കെ��ാ�ം റി��്
െച�ാ�ം കഴി�� േക�മായി ��ത പഠനേക�െ� പരിവർ�നം െച�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വഴിേയാര വി�മ േക��ൾ

5598 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വഴിേയാര വി�മ േക��ൾ �ട��തിനായി സർ�ാർ
�മി�െട ഉടമ�ാവകാശം സ�കാര� വ��ികൾ�് നൽ��തിന് �ഖ�മ�ി�െട
അധ��തയിൽ േചർ� േയാഗ�ിൽ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ആയത് സംബ�ി�
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) സം�ാന�് ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് ഇ�കാരം �മി വി�നൽ�വാൻ
തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ��ത �മി�െട വി�ീർ�ം
ഉൾെ�െട�� വിശദാംശം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ര�ാം ��ദിന കർ�പരിപാടി

5599 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ര�ാം ��ദിന കർ�പരിപാടിയിൽ സർ�ാർ ല��ം വ� പ�തികൾ
ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിൽ ഇനി�ം നട�ിലാ�ാ� എ� പ�തികൾ ഉെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �േഖന എ� െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാനാണ്
ല��മി�ി��ത്; എ�െയ�ം ��ി�ാൻ സാധി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കർ�പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�� എ.ഐ. ക�ാമറക�െട �വർ�ന�ൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല റീബിൽഡ് േകരള പ�തികൾ

5600 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

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

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ, വ�ം വർഷ�ളിൽ ഏെത�ി�ം പ�തികൾ റീബിൽഡ്
േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

ആന�ാംെപായിൽ-ക�ാടി-േമ�ാടി �ര�പാത

5601 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിർ�ി� ആന�ാംെപായിൽ-ക�ാടി-േമ�ാടി �ര�പാത നിർ�ാണ�ിന്
േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭിേ���േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരിേവഷ് േപാർ�ലിൽ നൽകിയ അേപ�യിൽ േക� വനം വ��് എ�്
വിശദീകരണം നൽകാനാണ് ആവശ�െ��ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�ാഭാവിക വനം ന�െ�ടാ� സാഹചര��ിൽ നടപടികൾ ല�കരി��തിന്
സാധ�മാേണാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട �ലെമ��് നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?
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െസ�േ�റിയ�ിെല ലി�് ��ർൈവസർ, ലി�് ഓ�േറ�ർ എ�ിവർ�� പ�ിങ്
സംവിധാനം

5602 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഷി�് സ�ദായ�ിൽ േജാലി േനാ�� െസ�േ�റിയ�ിെല ലി�്
��ർൈവസർമാ�െട ശ�ളം ബേയാെമ�ിക് പ�ിങ്
അടി�ാനെ���ിയാേണാ നൽ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ
��ത ജീവന�ാർ സമയ�മം ക�ത�മായി പാലി��െവ�ം ��വൻ സമയ�ം
ഡ��ിയിൽ ഉെ��ം ഉറ�് വ��ാൻ എ�് സംവിധാനമാണ്
നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെല ലി�ിൽ േജാലി േനാ��വരായ ലി�് ��ർൈവസർമാ�ം
ലി�് ഓ�േറ�ർമാ�ം പ�ിങ് േരഖ�െട അടി�ാന�ിൽ ��വൻ സമയ�ം
േജാലി േനാ��െവ�് ഉറ�വ��വാ�ം ഒ�ി� േശഷം േജാലിയിൽ നി�് വി�്
നിൽ��ത് തട�വാനാ�ം എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ/െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല ജീവന�ാർെ�തിെര�� പരാതികൾ

5603 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സം�ാന സർ�ാർ/
െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല ജീവന�ാർെ�തിെര െക�കാര��ത,
അഴിമതി, ജന�ൾ�� േസവനം സമയബ�ിതമായി നൽകാതിരി�ൽ
�ട�ിയവ സംബ�ി�് ലഭി� പരാതിക�െട എ�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇ�രം പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച��തിന് ഓേരാ വ��ി�ം
എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ഉ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അഴിമതി�് ��നിൽ�ക�ം ൈക�ലി വാ�ക�ം െച�� ഉേദ�ാഗ�െര
േ�ാസിക��് െച��തി�ം ഇ�രം േക�കളിൽ ഉൾെ���വെര സർവീസിൽ
നി�് �റ�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�േശഷം എ� സം�ാന സർ�ാർ/െപാ�േമഖല
ജീവന�ാെര ഇ�ര�ിൽ പിരി�വി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ിമിനൽ േക�കളിൽ �തികളായ ജീവന�ാർ

5604 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സിവിൽ സർവീസ് ജീവന�ാരിൽ (�ണിേഫാ�� സർവീസിൽ
ഉൾെ�ടാ�) എ� േപർെ�തിെര �ിമിനൽ േക�കൾ നിലവി��്; ജി�
തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം എ� േപെര �ിമിനൽ േക�കളിൽ
ശി�ി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത ജീവന�ാരിൽ എ� േപർ�് ��/മാഫിയ ബ�ം ഉെ��� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവർെ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��/മാഫിയ ബ��� ജീവന�ാ�െട ജി� തിരി�� കണ�കൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ-ഓഫീസ് േപാർ�ൽ

5605 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫയൽ �വ്െമ�് നട�� ഇ-ഓഫീസ് േപാർ�ലിൽ എം.എൽ.എ.
മാർ�് ഫയ�ക�െട നീ��ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാകാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിേയാജക മ�ല�മായി ബ�െ��് െസ�േ�റിയ�്, കള�േറ�കൾ, വിവിധ
ഡയറ�േറ�കൾ, വിവിധ വ��കൾ എ�ിവിട�ളിെല ഫയൽ സംബ�മായ
അേന�ഷണ�ൾ വ��തിനാൽ ഫയൽ നീ��ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ
എം.എൽ.എ. മാർ�് ലഭി��തിന് ഇ-ഓഫീസ് േപാർ�ലിൽ ആവശ�മായ
സൗകര�ം ലഭ�മാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� എെ��ി�ം നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാേദശിക പ��വർ�കർ�് േ�മനിധി

5606 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാേദശിക പ��വർ�കർ�് േ�മനിധി ആരംഭി�� കാര�ം 2021-22
വർഷെ� ബജ�് �സംഗ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�മനിധി നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം തട��ൾ നിലവി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�മനിധി നട�ിലാ��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ��ിക സംവരണ�ിെല മാനദ��ൾ

5607 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �േ�ാ� വിഭാഗ�ളിെല പിേ�ാ��ാർ�് ഏെതാെ� േമഖലകളിൽ
സംവരണം അ�വദി� െകാ�ാണ് സർ�ാർ ഉ�രവായി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ �ാപന�ളിൽ ��ത സംവരണം ലഭി��തിനായി
നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േക�സർ�ാർ �ാപന�ളിൽ ��ത സംവരണം ലഭി��തിനായി
നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാണ്;
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(ഡി) േക�സർ�ാർ �ാപന�ളി�ം സം�ാന സർ�ാർ �ാപന�ളി�ം
ഹാജരാ��തിനായി �േ�ാ� വിഭാഗ�ളിെല പി�ാ��ാർ�്
നാളി�വെര നൽകിയി�� സർ�ിഫി��ക�െട ആെക എ�ം എ�യാണ്;
ആയതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന സർ�ാർ മാനദ��ൾ �കാരം സംവരണ�ിന് അർഹത േന��
ആ�കളിൽ പലർ�ം േക�സർ�ാർ മാനദ��ൾ �കാരം സംവരണ�ിന്
അർഹത േനടാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(എഫ് ) എ�ിൽ ഇതി�� കാരണ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ; ഇ�
പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള െസ�േ�റിയ�് േ�ാർട്സ് അേസാസിേയഷൻ

5608 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2000 ജ�വരി 1 ന് േശഷം 01.01.2023 വെര െസ�േ�റിയ�ിൽ േ�ാർട്സ്
ക�ാ�യിൽ നിയമനം ലഭി� ഉേദ�ാഗ��െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള െസ�േ�റിയ�് േ�ാർട്സ് അേസാസിേയഷെ� ൈബേലാ�െട പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് നട� സം�ാന സിവിൽ സർവീസ് കായിക േമളയിൽ േകരള
െസ�േ�റിയ�് േ�ാർട്സ് അേസാസിേയഷെ� െമ�ർമാരായ എ� േപർ�്
സ�ാനം ലഭി�ി��്; ആയതിെ� കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള െസ�േ�റിയ�് േ�ാർട്സ് അേസാസിേയഷൻ െമ�ർമാർ അ�ാ� എ�
േപർ�് ��ത കായിക േമളയിൽ സ�ാനം ലഭി�ി��്; േപര് വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവിൽ േകരള െസ�േ�റിയ�് േ�ാർട്സ് അേസാസിേയഷനിൽ എ�
െമ�ർമാ��്; ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ-ഗേവണൻസ്

5609 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഡിജി�ൽ ഭരണ�ിെല മാ�കാപരമായ സംരംഭ�െള തിരി�റി��തി�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി േക� സർ�ാർ ഏർെ���ിയ അവാർ�ക�ിൽ
േകരള�ിൽ നി��വർ വിജയം ൈകവരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ-ഗേവണൻസ് സ�ദായം സാർവ�ികമാ��തിെ� ഭാഗമായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് �തിയതായി സ�ീകരി�ി�ു�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) സിവിൽ സർവീസിെന കാര��മ�ം അഴിമതിരഹിത�മാ��തി�ം വിവിധ
വ��കൾ നൽകിവ�� ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ െപാ�ജന�ൾ�്
തട�മി�ാെത സമയബ�ിതമായി ലഭി��െവ�് ഉറ�വ���തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സിവിൽ സർവീസ് ഉേദ�ാഗ��െട അംഗീകരി�െ�� ത�ികകൾ

5610 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിവിൽ സർവീസ് ഉേദ�ാഗ��െട അംഗീകരി�െ��
ത�ികകൾ എ�യാെണ�ം നിലവിൽ എ� ത�ികകൾ ഒഴി�കിട�െ��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഏെത�ാം വ��് തലവൻമാർ�ാണ് അധിക �മതല
നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തൽ അധിക �മതല നൽ��ത് �ലം ഭരണപരമായ കാര��മത
�റ��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള േകഡറി�� സിവിൽ സർവീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം
സം�ാന�ിന് ലഭി��� രീതിയിൽ നടപടി സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻ സി-ഡി�് രജി�ാ�ം േജായി�് ഡയറ��മായി�� േഡാ.പി.വി.ഉ�ി��ന് നൽകിയ
നിയമന�ൾ

5611 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സി-ഡി�് രജി�ാ�ം േജായി�് ഡയറ��മായി�� േഡാ.പി.വി.ഉ�ി��െന
റി�യർ െച�തിന് േശഷം �ാനിംഗ് വ��ിൽ എ�് ഒഫീേഷ�ാ െസ��റി ആയി
നിയമി�ത് ഏത് ച�മ�സരി�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; അേ�ഹെ� െക-
ഡി�ി-െ� െമ�ർ െസ��റിയായി നിയമി�ത് ഏത് ച�മ�സരി�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) 09.11.1999 �തൽ 23.11.2006 വെര ��ത വ��ി ഐ.െക.എം.-ൽ അന��
േസവനം അ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത അന�� േസവന�ിന് 1999ൽ
അേ�ഹെ� നിേയാഗി�ക�ം അന�� േസവനകാലാവധി നീ�ിെ�ാ��ക�ം
�ടർ�് 2006 ൽ വി�തൽ െച�ക�ം െച� സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 23.11.2006 �തൽ 19.09.2011 വെര സം�ാന �ാനിംഗ് േബാർഡിൽ ��ത വ��ി
അന�� േസവനം അ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത അന�� േസവന�ിന്
2006 ൽ അേ�ഹെ� നിേയാഗി�ക�ം �ടർ�് 2011 ൽ വി�തൽ െച�ക�ം
െച� സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വ��ി�് സി-ഡി�ിൽ വിവിധ േ��കളിേല�് അസ�്െമ�്
�േമാഷ�കൾ നൽകിയത് എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ; ��ത
അസ�്െമ�് �േമാഷ�ക�െട ഉ�ര�കൾ ലഭ�മാ�േമാ?
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സം�ാനെ� ഒ� വി�ാന സ�ഹമായി വളർ�ാ�� നയം

5612 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഒ� വി�ാന സ�ഹം ആയി വളർ�ാ�� നയം സർ�ാർ
സ�ീകരി�ിരിെ� തേ�ശീയമായ അറി�കെള വി�ാന സ�ഹ�ിേല�്
ഇ�േ��് െച��തി�ം അതിെന ഉ�ാദന േമഖല�മായി ബ�െ����തി�ം
എെ��ി�ം പ�തികേളാ പഠന�േളാ നട��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ���ികൾ

5613 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

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

(ബി) മ�ല�ിൽ ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിനായി സർേവ
നടപടിക�മായി �േ�ാ�േപാ�� ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

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

നവേകരളം കർ�പ�തി

5614 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നവേകരളം കർ�പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�വാ�േ�ശി��
പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

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

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി പ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ അ�വദി�
പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

അ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി

5615 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല െപ��ളം �ാമ പ�ായ�ിൽ മാർ��്-
വാ�ികാട് േറാഡിന് റീ-ബിൽഡ് േകരള പ�തി �േഖന ഫ�് അ�വദി�തിെ�
�ടർ നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� െടൻഡർ നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
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വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ീകരി�് നിർ�ാണം േവഗ�ിലാ��തിനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തി

5616 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിൽ റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി
െകാ�ിരി�� പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ; ഓേരാ
���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ; ��ത ���ികൾ
എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് റീബിൽഡ് േകരള
ഇനീഷ��ീവിൽ ഉൾെ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ��ത ���ികൾ
നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േഡാ. �ഭാകരൻ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�്

5617 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േഡാ. �ഭാകരൻ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിെല ���ികളിൽ കാലാ��തമായ ��ി
േചർ��കൾ േവണെമ� കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ജന�തിനിധിക�െട
ആവശ�ാർ�ം എസ്.എൽ.ഇ.സി. തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിന് മ�ിസഭാേയാഗം അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയ� �കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െ�ഷ�ൽ ��കൾ േഭദഗതി െച�� നടപടി

5618 �ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സാ��ിക �ിതി വിവര കണ�് വ��ിൽ നിലവി�� 2009-െല േ��്
സർവീസ് െ�ഷ�ൽ ��ം സേബാർഡിേന�് സർവീസ് െ�ഷ�ൽ ��ം േഭദഗതി
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട േഭദഗതി സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��ിൽ ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത െ�ഷ�ൽ �ൾ േഭദഗതി സംബ�ി�് ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�മായി
ചർ� നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) നിലവിൽ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� േഭദഗതി വ��ിെല സീനിേയാറി�ി
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പാേ�ൺ അ�ിമറി��താണ് എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ശാ� സാേ�തിക േമഖല�െട കീഴി�� ഗേവഷണ �ാപന�ൾ

5619 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശാ� സാേ�തിക േമഖല�െട കീഴി�� �ധാന ഗേവഷണ
�ാപന�ൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െജ.എൻ.ടി.ബി.ജി.ആർ.ഐ.-�െട 2021-22-െല �ധാന ഗേവഷണ േന��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സി.ഡ��.ആർ. ഡി.എം.-െ� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള �ൾ ഓഫ് മാ�മാ�ി�് െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻസായി ഉയർ�� നടപടി

5620 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള �ൾ ഓഫ് മാ�മാ�ി�ിെന െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻസായി
ഉയർ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത  �ാപന�ിൽ 2022-23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഏെത�ാം വികസന
���ികൾ�് എ� �പ�െട ഫ�് വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം െച��ാൻ കർ� പ�തി

5621 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ ആവി�രി� കാലാവ�ാ വ�തിയാനം െച��ാ�� കർ�
പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� �ക വിനിേയാഗി�ി�െ��ം ആയവ ഏെതാെ�
���ികൾ�ാണ് ഉപേയാഗി�െത�ം വിശദമാ�േമാ?

സംേയാജിത തീരേദശ പരിപാലന േക�ം

5622 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സംേയാജിത തീരേദശ പരിപാലന േക��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ
തീരേദശ പരിപാലന�ിനായി 2016 �തൽ നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ സംര�ണം

5623 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് തീരേദശ സംര�ണം ഫല�ദമായി ഏേകാപി�ി�വാൻ ഒ�
�േത�ക വ��് �പീകരി�� കാര�ം ആേലാചി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ�െള ത�ിൽ ബ�ി�ി�െകാ�് യാ� സൗകര��ൾ
ഏർെ����തിന് നിലവിൽ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�ി�ർ�ാവ് മ�ല�ിൽ െപാല�ഷൻ കൺേ�ാൾ േബാർഡിന് കീഴി��
�ാപന��െട വിശദാംശം

5624 �ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി�ർ�ാവ് മ�ല�ിൽ െപാല�ഷൻ കൺേ�ാൾ േബാർഡിന് കീഴി��
�ാപന�ൾ ഏെതാെ�െയ�് ��ത �ാപന��െട േഫാൺ ന�ർ,
േമൽവിലാസം, ഇ-െമയിൽ വിലാസം, ജീവന�ാ�െട ഔേദ�ാഗിക െമാൈബൽ
ന�ർ എ�ിവ സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിൽ അ�വദി�െ��ി�� �ിരം ത�ികകൾ, അവ�െട
എ�ം, ഒഴി�� ത�ികകൾ എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ കരാർ/താൽ�ാലിക/ദിവസേവതന/അന��
േസവന വ�വ�യിൽ േജാലി െച��വ�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ളിൽ നി�് ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ, അതിനാവശ�മായ
��പാധികൾ/േരഖകൾ എ�ിവ എെ�ാെ�െയ�ം േസവന�ൾ
ലഭ�മാ��തി�� സമയപരിധി എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

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

5625 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�ിയിൽ എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികയിൽ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�്
െച� 06.12.2022, 16.12.2022, 30.12.2022 എ�ീ തീയതികളിെല നാല് �തീ�ിത
ഒഴി�കൾ ഏത് തീയതികളിലാണ് യഥാർ� ഒഴി�കളായി മാ��െത�്
അറിയി�ാേമാ; ഇവ �ടാെത ��ത ജി�യിൽ എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികയിൽ
മ�് �തീ�ിത ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�് ലഭി�ി�െ��ിൽ
അവ യഥാർ� ഒഴി�കളായി മാ�� തീയതിക�ം ഒഴി�കൾ സംബ�ി�
വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല ഓഫീ�കളിൽ എൽ.ഡി. ൈട�ി�മാ�െട അ�വദനീയമായ
ത�ികകളിൽ ഓേരാ ഓഫീസി�ം ഇേ�ാൾ എ�േപർ വീതം േജാലി
െച��െ��ം എ� ഒഴി�ക�െ��ം ഓഫീസ് തിരി�് വിശാദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല �ാർ�് ൈട�ി�് ത�ികയിെല നിയമനം
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5626 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിൽ �ാർ�് ൈട�ി�് ത�ികയിൽ നിലവിൽ എ�
ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇതിൽ എ� ഒഴി�കൾ എൻ.െജ.ഡി. ഒഴി�കളാെണ�ം എ� ഒഴി�കൾ �ഷ്
േവ�ൻസികളാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ; എൻ.െജ.ഡി. ഒഴി�കൾ ഏെത�ാം
വിഭാഗ�ളി��താെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിൽ എ�വീതം �ാർ�്
ൈട�ി�മാ�െട അ�വദനീയമായ ത�ികകൾ ഉെ��ം അതിൽ ഓേരാ
ഓഫീസി�ം എ�േപർ വീതം േജാലി െച��െ��ം എ� ത�ികകൾ
ഒഴി�കിട��െ��ം ഓഫീസ് അടി�ാന�ിൽ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ജി�യിൽ റിേ�ാർ�് െച�ി�� �ാർ�് ൈട�ി�് ഒഴി�കളിൽ നിയമന
ശിപാർശ അയ��തി�� നടപടികൾ പി.എസ്.സി.യിൽ ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ; നിയമന ശിപാർശ നൽ��തി��
നടപടികൾ േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ജി�യിൽ �ാർ�് ൈട�ി�് ത�ികയിൽ നിലവിൽ എ� �തീ�ിത
ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ��െട േചാദ� േപ��കൾ മലയാള ഭാഷയിൽ ലഭ�മാ��തിന്
നടപടി

5627 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. നട�� എ�ാ പരീ�ക�െട�ം േചാദ� േപ��കൾ മലയാള
ഭാഷയിൽ അ�ടി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ േചാദ� േപ��കൾ ഉപേയാഗി��
പരീ�ക�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഡി�ാർ�്െമ�് പരീ�കളിെല�ം ഓൺൈലൻ പരീ�കളിെല�ം േചാദ�
േപ��കൾ മലയാളം ഭാഷയിലാ��തിന് തി�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഏെത�ി�ം ഡി�ാർ�്െമ�ിന്/ േകാമൺ സർ�ീസ് വിഭാഗ�ിന് േചാദ�
േപ��കൾ മലയാളം ഭാഷയിൽ ലഭ�മാകാെത�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന ൈബ�ാൻ�ർ െ�ാേമാഷൻ

5628 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. �േഖന ൈബ�ാൻ�ർ െ�ാേമാഷന് അേപ� നൽകിയ
ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട എ�ം നിലവി�� ഒഴി�കേള�ാൾ �റവാെണ�ിൽ
നിയമനം നട��തിന് സ�ീകരി�� മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഗറി ന�ർ 534/2022 �കാരം എ�്.എസ്.എ. മലയാളം ത�ികയിേല�്
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ൈബ�ാൻ�ർ െ�ാേമാഷന് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ റിേ�ാർ�് െച�െ�� എ�
ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�� അേപ�ക�െട 17.02.2023-ന് നി�യി�
സർ�ിഫി��് െവരിഫിേ�ഷൻ മാ�ിെവ�ാനിടയായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റിേ�ാർ�് െച� ഒഴി�കേള�ാൾ �റവാണ് അേപ�ി� ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട
എ�ം എ�ിരിെ� നിയമന നടപടികൾ ത�രിതെ���ാൻ എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് വഴി ഭി�േശഷി�ാ�െട നിയമനം

5629 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര എ� ഭി�േശഷി ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ാണ് െ�ഷ�ൽ
റി��്െമ�് വഴി വിവിധ വ��കളിൽ പി.എസ്.സി. നിയമനം
നൽകിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തായി വിവിധ വ��കളിേല�് െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് �േഖന
ഭി�േശഷി�ാർ�് നിയമനം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് �േഖന വിവിധ വ��കളിൽ ഭി�േശഷി�ാെര
നിയമി��തിനാ�� ത�ിക നിർ�യം �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫ് ന�് േ�ഡ്-II ത�ികയിേല�� ഒഴി�കൾ

5630 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 418/2019 �കാര�� �ാഫ് ന�് േ�ഡ് II ത�ികയിേല�്
നിലവിൽ എ� ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� ലി�ിൽ നി�ം എ� േപർ�് അെെഡ�സ്
നൽകിയി��്; അതിൽ എ� എൻ.െജ.ഡി. ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ റിേ�ാർ�് െച� ഒഴിവിേല�് അെെഡ�സ് നൽ��തിന് കാലതാമസം
േനരി��തിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�് റിേ�ാർ�് െച�െ�� ഒഴിവിേല�് എ�േ��്
അെെഡ�സ് നൽകാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി� എൽ.ഡി.സി. റാ�് ലി�്

5631 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�ാ എൽ.ഡി.സി. റാ�് ലി�് (കാ�ഗറി 207/2019) എ�ാണ് നിലവിൽ
വ�െത�ം ��ത ലി�ിൽ നി�ം എ� നിയമന�ൾ നട�ിെയ�ം
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അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�കൾ �ത�സമയ�് റിേ�ാർ�് െച�ാതിരി�� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര
കർശന നടപടി സ�ീകരി�വാൻ നിർേ�ശം നൽ�േമാ;

(സി) ��ത ലി�ിൽ നി�ം നിലവി�� എ�ാ ഒഴി�ക�ം നിക��തിന്
അടിയ�ര നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എൽ.പി. �ൾ ടീ�ർ ത�ികയിേല�� േഷാർ�് ലി�്

5632 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 516/2019 �കാരം പി.എസ്.സി. �സി�ീകരി� തി�വന��രം
ജി�യിെല എൽ.പി. �ൾ ടീ�ർ ത�ികയിേല�� േഷാർ�് ലി�ിൽ
ഒഴി�കൾ�്  ആ�പാതികമായ എ��ിൽ ഉേദ�ാഗാർ�ികെള
ഉൾെ���ിയി�ി� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) േയാഗ�രായ നിരവധി ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട അവസരം നിേഷധി�ക�ം റാ�്
ലി�ിൽ നി�� നിയമന നടപടികെള േദാഷകരമായി ബാധി�ക�ം
െച�െമ�തിനാൽ ��ത േഷാർ�് ലി�് വി�ലീകരി�് ��തൽ
ഉേദ�ാഗാർ�ികെള ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േഹാമിേയാ�തി അ�ൻഡർ േ�ഡ്-2 റാ�് ലി�ിൽ നി�� നിയമനം

5633 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 92/2016 �കാരം പി.എസ്.സി. �സി�ീകരി� േഹാമിേയാ�തി
അ�ൻഡർ േ�ഡ്-2 റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നാളി�വെര സം�ാനെ�
േഹാമിേയാ ആ�പ�ികളിൽ എ� നിയമന�ൾ നൽകിയി��്; വിശദാംശം
ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േഹാമിേയാ�തി അ�ൻഡർ േ�ഡ്-2 ത�ികയിൽ നിലവിൽ എ�
ഒഴി�കൾ ഉെ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് േമൽ�റ� റാ�് ലി�ിൽ നി�് നിയമനം
നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള േപാലീസിൽ ൈ�വർമാ�െട നിയമനം

5634 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം േകരള േപാലീസിൽ
ൈ�വർമാ�െട നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ പി.എസ്.സി. �േഖന എ�
ൈ�വർമാെര നിയമി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി. �േഖന അ�ാെത ൈ�വർ നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏത് ഏജൻസി വഴിയാണ് നിയമനം നട�ിയെത�ം ഇ�കാരം നിയമനം
നട�ാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;



14 of 121

(സി) ൈ�വർ ത�ിക�െട റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; ��വൻ ൈ�വർ
ത�ികളിേല�ം പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം നട�വാൻ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

അസി��് െ�ാഫസർ ത�ികയിേല�� നിയമനം

5635 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. കാ�ഗറി നം. 333/2019 �കാരം അസി��് െ�ാഫസർ
ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��െത�് ജി� തിരി�്
വിശദമാ�േമാ?

േകരള മിനി�ീരിയൽ/ജനറൽ സേബാർഡിേന�് സർവീസിെ� വിേശഷാൽ ച��ൾ

5636 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള മിനി�ീരിയൽ സേബാർഡിേന�് സർവീസിെ��ം േകരള ജനറൽ
സേബാർഡിേന�് സർവീസിെ��ം വിേശഷാൽ ച��ൾ �റെ��വി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം നൽ��തിെല മാനദ��ൾ

5637 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന�ിന് പരിഗണി�� വ��ി�് സർവീസിൽ േയാഗ�മായ
ത�ിക നിർ�യി��തിെ� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ി�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത��സരി�� ത�ിക അ�വദി�്
വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�ിന് അേപ� നൽകിയവർ�് നിയമനം നൽ��തിന്
സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത അേപ� നൽകിയ േശഷം
നിയമനം നൽ��തിന് �റ�ത് എ� സമയം എ��െമ�ം പരമാവധി എ�
സമയ�ി��ിൽ നിയമനം ന� െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

5638 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��ിെ� 12.04.2010-െല ജി.ഒ. (എം.എസ് .) ന�ർ
14/2010/പി. & എ.ആർ.ഡി. ഉ�ര��കാരം വിവാഹിതരായ മകൻ/മകൾ
എ�ിവർ�്  ആ�ിത നിയമന�ിനായി ആ�ിത സർ�ിഫി��കൾ
നൽ�േ�ാൾ (അേപ�ക�ം/അേപ�ക�ം അവ�െട ��ംബ�ം നിർ�ി�
വ�മാനപരിധി�് ഉ�ി��താെണ�ിൽ) അേപ�കെ�/ അേപ�ക�െട
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ജീവിതപ�ാളി�് സർ�ാർ/െപാ�േമഖല/സ�കാര� േജാലി ഉെ��
കാരണ�ാൽ ആ�ിത സർ�ിഫി��് നിേഷധി��തിന് വ�വ��േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി �കാര�� എൽ.ഡി. �ാർ�് നിയമനം

5639 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി �കാരം എൽ.ഡി. �ാർ�് സീനിേയാറി�ി
ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം നൽ��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി നിയമനം ലഭി�ാ�തിനാൽ മരണെ�� ഉേദ�ാഗ��െട
ആ�ിത ��ംബ�ൾ വലിയ ��ി��കൾ േനരി�� സാഹചര��ിൽ
സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി �കാരം എൽ.ഡി. �ാർ�് നിയമന�ിന്
�േത�ക �ീം ത�ാറാ�ി നിയമന നടപടികൾ ത�രിതെ���േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

�ഖ� െതരെ���് ഓഫീസ�െട കാര�ാലയ�ിന് �ലം അ�വദി��തിന് നടപടി

5640 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന �ഖ� െതരെ���് ഓഫീസ�െട കാര�ാലയ�ിന് �ലം
അ�വദി��തി�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� ഫയലിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാര�ാലയ�ിനായി ഏെത�ാം �ല�ളാണ് കെ��ിയി��ത്;
എെ��ാം കാരണ�ാലാണ് ഈ �ല�ൾ അ�വദി�ാതി��െത�ം ഇവ
ഏെത�ാം വിേ��കളിൽ ഉൾെ��വയാെണ��� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) കവടിയാർ വിേ�ജിൽ എയർ ഇൻഡ��െട ഓഫീസ് �വർ�ി�ി�� െക�ിടം
�ഖ� െതെര���് ഓഫീസ�െട കാര�ാലയ�ിനായി പരിഗണി��േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) ��ത െക�ിടം ലഭ�മെ��ിൽ മേ�െത�ി�ം വ��് ഉപേയാഗി�ാതിരി��
�ലം ഇതിനായി അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

5641 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിൽ േകരള ൈഫബർ ഒപ്�ിക് െന�് വർ�്(െക-േഫാൺ)
പ�തി�മായി ബ�െ��് നട� ആദ�ഘ� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല �ണേഭാ�ാ�ൾ�് െക-േഫാൺ കണ�ൻ നൽകി
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�ട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഒ� മ�ല�ിൽ �റ് എ� �മ�ിൽ സാ��ികമായി വളെര പി�ാ�ം
നിൽ��വർ�് കണ�ൻ നൽ��തിനായി ��ത മ�ല�ിെല
�ണേഭാ�ാ��െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ലി�്
പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഐ.ടി. അധി�ിത വ�വസായ പാർ�കൾ ശ�ിെ����തിന് നടപടി

5642 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി. അധി�ിത വ�വസായ പാർ�കെള
ശ�ിെ����തി�ം സംര�ി��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ; ഇ�ര�ി�� വിവിധ പാർ�കെള പര�രം
ബ�ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഐ.ടി. അധി�ിത പാർ�കളിൽ ��തായി ഉൾെ���ാൻ
ല��മി�� പ�തികൾ എെ�ാെ�െയ�ം ഇ�കാരം ��ി�െ���
െതാഴിലവസര�ൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആേഗാള സാ��ിക മാ��ം ��ിൽ ക�് ഐ.ടി. േമഖല
�ര�ിതമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� ക�തൽ നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഡിജി�ൽ വർ�് േഫാ�് മാേനജ്െമ�് സി�ം

5643 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക -ഡി�ിെ� ഭാഗമായ േകരള േനാേളജ് ഇേ�ാണമി മിഷൻ വികസി�ി�
ഡിജി�ൽ വർ�് േഫാ�് മാേനജ്െമ�് സി��ിന് േക� സർ�ാരിെ�
ഡിജി�ൽ ഇൻഡ� �ര�ാരം ലഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഡി.ഡ��.എം.എസ്.-െ� �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആയത് �കാരം നിർ�ിതി ��ി അടി�ാനമാ�ി െതാഴിൽ അഭി�ചി
പരിേശാധന നട�ി ഉചിതമായ െതാഴിൽ അവസര�ൾ ലഭ�മാ��തിന്
ല��മി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതി�െട െതാഴിലേന�ഷക�െട ൈന�ണ� വികസന�ിന് പ�തി�േ�ാ;
��ത സംവിധാന�ിൽ ഇ�വെരയായി എ� െതാഴിലേന�ഷകരാണ് രജി�ർ
െച�ി��െത�ം എ� െതാഴി�കൾ സമാഹരി�ാനായി�െ��ം
വിശദമാ�ാേമാ?
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കാ��ാട് മ�ല�ിെല െക-േഫാൺ പ�തി

5644 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക-േഫാൺ പ�തി�െട ആദ� ഘ��ിൽ കാ��ാട് മ�ല�ിൽ എ�
കണ��കൾ നൽ�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ഇ�വെര എ� കണ��കൾ നൽകിെയ�് പ�ായ�്/
നഗരസഭ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ാ�ാൻ നടപടി

5645 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ േപ�ർരഹിത ഓഫീ�കളായി പരിവർ�നം
െച��തിന് ആരംഭി� ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം സം�ാനെ� ഏെത�ാം
വ���ളിൽ നട�ിലാ�ാൻ കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��കാരം ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� എ� സർ�ാർ
ഓഫീ�കൾ ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് ഏത് ഏജൻസിെയയാണ്
�മതലെ���ിയിരി��ത്; ഇ�വെര�ം ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം
ആരംഭി�ാ� വ��കളിൽ ആയത് നട�ാ�ാൻ താമസി��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

െടേ�ാ പാർ�ിെല ക�ാഡ് പ�തി

5646 �ീ വി േജായി
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി. അ�ബ� േമഖലക�െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസന
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി െടേ�ാ പാർ�ിൽ ക�ാഡ് പ�തി നട�ിലാ�ാൻ
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; ഈ പ�തിയി�െട ല��മി�� �േയാജന�ൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് ഡിജി�ൽ സയൻസ് പാർ�്
�പീകരി�വാൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ��ത സയൻസ് പാർ�ി�െട ല��മി�ി�ളള േന��ൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ?

െടേ�ാപാർ�ിെ� �വർ�ന�ൾ

5647 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
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�ീ വി െക �ശാ�്
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െടേ�ാപാർ�ിെ� �തന സംരംഭമായ ക�ാഡ് സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ; പ�തി�് അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െടേ�ാപാർ�ിന് ഐ.ടി. േസവന കയ�മതിയിൽ ൈകവരി�ാനായ േന�ം
അറിയി�ാേമാ; നിലവിൽ ആെക എ� ജീവന�ാർ െടേ�ാപാർ�ിൽ
െതാഴിെല����്; ��ിര വികസന�ിെ� ഫലമായി �ിസൽ േറ�ിംഗ്
ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.ടി. വ�വസായ വികസന�ിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര�ം
��ി��തിനായി െക.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ. �േഖന സം�ാന�് നട�
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്; ക�നി�െട �വർ�ന�ിനായി ഈ വർഷം
എ� �ക വകയി��ിയി��്; വ��മാ�േമാ?

െകാര�ി ഇൻേഫാപാർ�് വികസനം

5648 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡിന് േശഷം ആേഗാള രംഗ�് ഐ.ടി. വ�വസായ�ി��ായ �തി�്
�േയാജനെ���വാൻ െകാര�ി ഇൻേഫാപാർ�ിന് സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
അതിന് തട�മായി നിൽ�� ഘടക�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആരംഭി�് 10 വർഷ�ിേലെറയായി�ം േദശീയ പാതയിൽ നി�ം െകാര�ി
ഇൻേഫാപാർ�ിേല�് �േവശന കവാട�ം മ�് അ�ബ� സൗകര���ം
നിർ�ി�്  വി�ലെ���ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവഗ െ��മായി വ�വഹാരം �ർ�ിയായ 12 ഏ�ർ �മി ഇൻേഫാപാർ�ിന്
ലഭ�മാ�ി പാർ�് വി�ലെ���� നടപടി�െട ത�ിതി അറിയി�ാേമാ;
��ത �മിയിൽ എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇൻേഫാപാർ�് വിഭാവനം
െച�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവഗാ െ�ഡിെ� ബാ�ി പാ� �മിയായ 30 ഏ�റിൽ എെ��ാം
പ�തികളാണ് ഇൻേഫാപാർ�് വിഭാവനം െച��ത്; വ��മാ�േമാ; ടി �മി
എേ�ാഴാണ് ഐ ടി പാർ�ി� വി�ലീകരണ�ിന് ലഭ�മാ��ത് എ�്
അറിയി�ുേമാ?

��തൽ അ�യ േക��ൾ അ�വദി��തി�� നടപടികൾ

5649 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�യ േക��ൾ അ�വദി�നൽ��തിൽ അകാരണമായ
കാലതാമസം േനരി��താ�ളള മാധ�മ റിേ�ാർ�കൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അ�യ േക��ൾ അ�വദി��തി�� എ� അേപ�കളാണ്
നിലവിൽ െപൻഡിംഗിൽ ഉളളെത�് അറിയി�ാേമാ;
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(സി) അ�യ േക��ൾ വഴി ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ വർ�ി�വ��
സാഹചര��ിൽ അ�യ േക��ൾ അ�വദി��തിൽ ഇളവ് നൽ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) നിലവിൽ ലഭി� അേപ�കൾ തീർ�ാ��തിന് അടിയ�ര നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഡിജി�ൽ വർ�് േഫാ�് മാേനജ്െമ�് സി�ം

5650 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അഭ��വിദ�രായ െതാഴിൽരഹിതർ�് െതാഴിൽ
നൽ��തിനായി ഡിജി�ൽ വർ�് േഫാ�് മാേനജ്െമ�് സി�ം �േഖന �തിയ
പ�തികൾ ആവി�രി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സി�ം �േഖന എ� െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാനാണ്
ല��മി��െത�ം നാളി�വെര എ� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് െതാഴിൽ
നൽകാനായി എ�ം വ�കതമാ�േമാ?

െന�് വർ�് അ��്െമ�് േസാ�് െവയർ

5651 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സി-ഡി�ിന് അ�വദി� പ�തി വിഹിതം ഉപേയാഗി�് ���ി അ�് ല�ം
�പ�െട െനസ�്-െടേനബിൾ െന�് വർ�് അ��്െമ�് േസാ�് െവയർ 2018
മാർ�ിൽ വാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ� വർഷ കാലാവധി ഉ�ായി�� ��ത േസാ�് െവയർ ഒ� �ാവശ�ം േപാ�ം
ഉപേയാഗി�ാെത കാലഹരണെ�� േപായ വ�ത ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േസാ�് െവയർ ഇൻ�ാൾ െച�ാൻ േവ�ി �ാൻ ഫ�് ഉപേയാഗി�്
പതിന�് ലാപ് േടാ�കൾ �കൾ വാ�ിയി�് അവ േസാ�് െവയർ ഇൻ�ാൾ
െച�ാെത ച� വി��മായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �് നൽകി ആ �ാപന�ിൽ
നി�ം അതിെ� �ക സി-ഡി�് ൈക��ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െനസ�്-െടേനബിൾ േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി�െ�ടാെത കാലഹരണെ��ത്
െകാ��ായ സാ��ിക ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിന് ഉ�രവാദികൾ
ആയവർെ�തിെര നടപടി എ��ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത �മേ��മായി ബ�െ��് ഉ�രവാദികൾെ�തിെര എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�ാണ് വ��് െസ��റി ഫയലിൽ േരഖെ���ിയത്; ��ത
ശിപാർശ സർ�ാർ അംഗീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ്. �വർ�ന�ൾ

5652 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
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�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി�െട �താര�ത ഉറ�് വ��ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിധി വഴി �ക നൽകാ�� അധികാരം ആർെ�ാെ�യാണ് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി വഴി അനർഹരായവർ�് �ക ലഭി�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ �രിതാശ�ാസ നിധി�മായി ബ�െ��
�വർ�ന�ൾ െമ�െ���ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധി

5653 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയിൽ നി�് എ� �ക വിതരണം െച�ി�െ��ം എ� േപർ�് ഇതിെ�
�േയാജനം ലഭി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�� എ� അേപ�കൾ
നിരസി�ി�െ��ം എ� അേപ�യിേ�ൽ തീർ�് കൽ�ി�ാ�െ��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അേപ� ലഭി��ത് �തൽ തീർ�ാ�ം വെര എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�ം എ� ദിവസം െകാ�് അേപ�കൾ തീർ�്
കൽ�ി�ാനാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിൽ അ�മതി നൽകിയ േറാഡ് നിർ�ാണ ���ികൾ

5654 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016 �തൽ 2023 വെര �ര� നിവാരണ വ��് �ഡ് ���ി ഇന�ിൽ
ഒ��ാലം മ�ല�ിൽ അ�മതി നൽകിയ േറാഡ് നിർ�ാണ ���ിക�െട
പ�ിക�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിർവഹണ അ�മതി�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

5655 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതികഠിനമായ പകൽ��ം രാ�ികളിൽ �ൻകാല�െള
അേപ�ി�് ത��് ����ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�കാരം മാറിമാറി
വ�� കാലാവ�ാ വ�തിയാനം സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത സാഹചര��ിൽ ജന�ൾ സ�ീകരിേ�� �ൻ ക�തൽ സംബ�ി�
മാർഗനിർേദശ�ൾ �ര� നിവാരണ വ��് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസമായി അ�വദി� �ക

5656 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2019 -െല �ളയ �രിതാശ�ാസ�മായി ബ�െ��് ക�ർ ജി�യിെല ഇരി�ി
താ��ിൽ �ീ. എം. േഗാവി�ൻ, ��ാടൻ ഹൗസ്, പടി�ർ എ� വ��ി�്
അ�വദി� �ക ലഭ�മാകാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാർ അ�വദി� �ക ലഭ�മാ��തിന് വ��് സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ; ��ത �ക അടിയ�രമായി അേപ�കന് ൈകമാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ശബരിമല എയർേപാർ�് 

5657 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശബരിമല വിമാന�ാവളം യാഥാർ��മാ�ാൻ സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

ആഭ��ര സർവീ�കൾ വർ�ി�ി��തി�ം കാർേഗാ സർവീസ് ആരംഭി��തി�ം
നടപടി

5658 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കരി�രിെല േകാഴിേ�ാട് അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിൽ നി�ം കാർേഗാ
വിമാന സർവീസ് ആരംഭി���മായി ബ�െ��് േക� സർ�ാരിൽ നി�ം
ഉറ�് ലഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിമാന�ാവള�ിൽ നി�ം കാർേഗാ വിമാന സർവീസ്
ആരംഭി��തിന് േക� സർ�ാ�മായി ബ�െ��് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ��ർ മ�ല�ിൽ ഇൻലാൻഡ് നാവിേഗഷൻ �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� പ�തികൾ

5659 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ർ മ�ല�ിൽ ഇൻലാൻഡ് നാവിേഗഷൻ �ഖാ�ിരം നട�ിലാ��
പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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െകാ�ം കനാലിെ� �ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ

5660 �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം കനാലിെ� �ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ എ�കാരമാണ്
�േരാഗമി��െത�തിെ� വിശദാംശം റീ�കൾ തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കനാലിെ� �ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ അനി�ിതമായി
നീ��തിനാൽ പ�തി അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ജലപാത�െട ഓര�� അനധി�ത നിർ�ാണ�ൾ നീ��തിന് നടപടി

5661 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചവറ മ�ല�ിെല േകാവിൽേതാ�ം �തൽ ചവറ ജംഗ്ഷൻ വെര േദശീയ
ജലപാത�െട ഓര�� സർ�ാർ വക �മിയിൽ നട�ിയി�� അനധി�ത
നിർ�ാണ�ൾ നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഓൺൈലൻ മാധ�മ�ൾ�് പി.ആർ.ഡി. �സ് റിലീസ് �േഖന അറിയി�കൾ നൽകാൻ
നടപടി

5662 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പി.ആർ.ഡി. �സ് റിലീസ് �േഖന നൽ�� അറിയി�കൾ അട�� ഇ-
െമയി�കൾ പി.ആർ.ഡി. അംഗീ�ത മീഡിയാ ലി�ിൽ ഉൾെ��വർ�് മാ�േമ
നൽകാ�െയ�് നിഷ് കർഷി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീ�ത മീഡിയാ ലി�ിൽ ഉൾെ�� അ�ടി, �ശ�-�വ� മാധ�മ�ൾ�് �റേമ
ഓൺൈലൻ മീഡിയ ��ത ഇ-െമയി�കൾ ലഭി��തിന് അേപ�ി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ നിലവിൽ എ� അേപ�കൾ�് അ�വാദം നൽകാെത�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) പി.ആർ.ഡി. റിലീ�കൾ �രിഭാഗ�ം െപാ�ജന�ൾ��
അറിയി�കളായതിനാൽ ഓൺൈലൻ മാധ�മ�ൾ�് �ടി ഇവ ഇ-െമയിലായി
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�വാസിക�െട �നരധിവാസ�ി�� പ�തികൾ

5663 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിന്
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ; ഓേരാ
പ�തി�ം എ� �പ വീതം െചലവഴിെ��ം എ� േപർ�് അതിെ�
�േയാജനം ലഭിെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മട�ിവ�� �വാസികൾ�് േവ�ി എെ��ാം ൈന�ണ� വികസന
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പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി േ�മ പ�തികൾ�് േക� സർ�ാരിൽ നി�� സഹായം

5664 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ നട�ിലാ�� �വാസി േ�മ പ�തികളിൽ േക�
സർ�ാരിൽ നി�ം എെ��ി�ം സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസി േ�മെപൻഷൻ പ�തി�ായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ിക
സഹായം േക��ിൽ നി�ം ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി മലയാളിക�െട െതാഴിൽ ൈവദഗ്ധ�ം ഉപേയാഗെ���ാൻ േ�ാബൽ ഡിജി�ൽ
�ാ�്േഫാം

5665 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

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

(ബി) േനാർ�, േകരള �വാസി േ�മേബാർഡ് വഴി മാ�മാേണാ സാ��ിക
സഹായം നൽകാ��ത് ; കഴി� ��് വർഷ കാലയളവി��ിൽ �വാസി
േ�മ �വർ�ന�ൾ�ായി െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�് ഇനം തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല റ�് േ�ാ�് പ�തി

5666 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം മ�ല�ിൽ ഓവർസീസ് േകരൈള�്സ് ഇൻെവ�്െമ�് ആ�്
േഹാൾഡിങ് ലിമി�ഡ് എ� ക�നി നട�ിലാ�� റ�് േ�ാ�് പ�തി�െട
വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ, പ�തി യാഥാർ��മാ�േ�ാൾ
ലഭ�മാ�� ഭൗതിക േന��ൾ എ�ിവ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയിൽ എെ�ാെ� ���ികളാണ് വിഭാവനം െച�ി��െത�ം
ആയത് എേ�ാൾ ആരംഭി�് എ�േ��് �ർ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

േകാവിഡ് കാല�് �വാസികൾ�് അ�വദി� ധനസഹായം

5667 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മരി� �വാസി മലയാളിക�െട എ�ം എ�യാെണ�ം
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അവർ�് സർ�ാർ �ഖ�ാപി� ധനസഹായം എ�യാെണ�ം ആയത് എ�
േപർ�് നൽകിെയ�ം ഇനി എ� േപർ�് ന�ാ�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് കാരണം 2020 െമയ് �തൽ വിേദശ�് നി�ം െതാഴിൽ ന�െ��്
എ� േപർ മട�ിെയ�ിയി�െ��ം അവർ�് സർ�ാർ �ഖ�ാപി�
ധനസഹായം എ�യാെണ�ം ആയത് എ� േപർ�് നൽകിെയ�ം ഇനി എ�
േപർ�് നൽകാ�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് വ�ാപനെ� �ടർ�� േലാക്ഡൗണിൽ വിേദശേ��് തിരി�
േപാകാൻ കഴിയാെത െതാഴിൽ ന�െ��വർ എ�െയ�ം അവർ�് എ�
ധനസഹായമാണ് നൽകിയെത�ം ആയത് എ� േപർ�് നൽകിെയ�ം ഇനി
എ� േപർ�് നൽകാ�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

വിേദശ�ളിൽ പഠി�� മലയാളി വിദ�ാർ�ിക�െട ഡാ�ാ ബാ�്

5668 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിേദശ�ളിൽ പഠി�� മലയാളി വിദ�ാർ�ിക�െട ഡാ�ാ ബാ�്
ത�ാറാ��തിന് േനാർ� വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�
വിദ�ാർ�ികളാണ് നിലവിൽ വിേദശ�് പഠി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) റഷ�-�ൈ�ൻ സംഘർഷ�ിെ� ഭാഗമായി നാ�ിേല�് മട�ിെയ�ിയ
വിദ�ാർ�ിക�െട പഠനം �ടരാൻ സഹായി�� തര�ിൽ �വർ�ന�ൾ
ഏേകാപി�ി��തിന് േനാർ� വ��് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;
എ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ�ര�ിൽ �ടർപഠനം സാധ�മാ�ിയി��്; ഇത്
സംബ�ി�് �േത�ക െസൽ �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ നിലവിൽ എെ��ാം
�വർ�ന�ൾ ഈ െസൽ വഴി നട�ിവ���് എ�് വ��മാ�േമാ?

േക� സർ�ാരിെ� ജനേ�ാഹ നയ�ൾെ�തിെര നട�ിയ സമര�ൾെ�തിെര
എ�� േക�കൾ സംബ�ി�്

5669 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� ജനേ�ാഹ നയ�ൾെ�തിെര 2016 �തൽ  നാളി�വെര
സം�ാന�് വിവിധ രാ�ീയപാർ�ികൾ നട�ിയ സമര�ൾെ�തിെര എ�
േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��് തരം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��കൾ �മ�ിയാണ് േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��ത്;
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േക�കളിൽ ഉൾെ��വർെ�തിെര എെ�ാെ� ശി�ാ നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ രജി�ർ െച�ി�� േക�കളിൽ എ� േക�കൾ
പിൻവലി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�വാർ േപാലീസ് േ�ഷനിെല നിയമപാലകർെ�തി�ളള വധഭീഷണി
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5670 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �വാർ േപാലീസ് േ�ഷൻ സബ് ഇൻസ് െപ�ർെ�തിെര വധ ഭീഷണി �ഴ�ിയ
�തിെ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിേ��� റിേ�ാർ�്  സം�ാന േപാലീസ് ചീഫിന് ��ാെക
�റൽ എസ്.പി. സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �വാറിൽ അനധി�തമായി േബാ�് സർവീസ് നട��വർെ�തിെര എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �വാറിൽ ഇ�ര�ി�� ��ായിസം കാണി��വർെ�തിെര നടപടി
എ���തിൽ േപാലീസിന് വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പൗരത� േഭദഗതി ബിൽ സമര�മായി ബ�െ�� േക�കൾ പിൻവലി�ാൻ നടപടി

5671 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പൗരത� േഭദഗതി ബി�ിെനതിെര നട� �തിേഷധ സമര�മായി
ബ�െ��് രജി�ർ െച� േക�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അവയിൽ നാളി�വെരയായി പിൻവലി�ി�� േക�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ; എ�ിൽ ബാ�ി േക�കൾ പിൻവലി�ാതിരി��തി��
കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വനിതാ േനതാവിെന ആ�മി� സംഭവം

5672 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴയിൽ ��ഖ രാ�ീയ ക�ി�െട വിദ�ാർ�ി സംഘടന വനിതാ
േനതാവിെന ��ത ക�ി�െട �വജന സംഘടന�െട േനതാവ് ആ�മി�തായി
പറയെ��� സംഭവ�ിൽ േപാലീസ് േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�മണ�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് എഫ്. ഐ.ആർ. രജി�ർ
െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത േകസിൽ പാർ�ി ഇടെപ�് ഒ�തീർ�ാ�ി എ� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വിമർശി��തിന് വില�്

5673 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന സർ�ാരിെന�ം �ഖ�മ�ിെയ�ം മ�് മ�ിമാെര�ം
വിമർശി��തിന് വില�് ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വിമർശനം നട�ിയവർെ�തിെര �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ
നാളി�വെര എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��് ജി� തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഇറിേഗഷൻ അസി��് എ�ിനീയർ ഇറിേഗഷൻ വ��ിെ� �ലെ� മരം �റി�തിൽ
നടപടി

5674 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ചാവ�ാട് ൈമനർ ഇറിേഗഷൻ െസ�നിെല അസി��് എ�ിനീയർ 14.12.2021-
ന് തെ� െസ�ന് കീഴിൽ വ�� മണ�ർ ലി�് ഇറിേഗഷൻ െമയിൻ കനാലിെ�
ഇട�വശെ� കരയിൽ നി�ി�� �ളി, �ാവ്, മാവ് എ�ീ മര�ൾ രഹസ�മായി
�റി�് െകാ�് േപായതിെന പ�ി അ�ി�ാട് േപാലീസ് േ�ഷനിൽ
നൽകിയി�� പരാതിയിൽ എ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മരം �റി�് കട�ിയ വാഹനം ക�ഡിയിൽ എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
എ�െകാെ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മര�ൾ �റി�് കട�ിെകാ�് േപായവർ ആെരാെ�യാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആെരാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത ���ത��ിൽ ഏർെ��വർെ�തിെര എ�� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാമറക�െട �വർ�ന�മത

5675 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാർഡ് ജംഗ്ഷൻ �തൽ �ിഫ്  ഹൗസ് വെര�� േറാഡിൽ
�ാപി�ി�� ക�ാമറക�െട �വർ�ന�മത പരിേശാധി�
ഉറ�വ��ാ�േ�ാ; എ�ിൽ അവസാനമായി ക�ാമറകൾ പരിേശാധി�ത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��വൻ ക�ാമറക�ം �വർ�ന�മമാെണ�്
ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േമൽ�റ� ക�ാമറകൾ �ാപി��തിനായി ആെക എ� �ക
െചലവഴി�ി��്; ��ത േറാഡി�െട കട� േപാ�� വാഹന��െട ന�ർ
ഉൾെ�െട തിരി�റിയാൻ കഴി�� ക�ാമറകൾ ആേണാ അവിെട
�ാപി�ി��ത്; അെ��ിൽ അടിയ�രമായി ക�ാമറകൾ മാ�ി
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സംഘ��െട േപ�പേയാഗി�് പണ�ിരിേവാ മ�് �വർ�ന�േളാ നട�ിയാൽ
സ�ീകരി�� നിയമ നടപടികൾ
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5676 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 1860-െല െസാൈസ�ി രജിേ�ഷൻ ആ�് �കാരം രജി�ർ െച�്
�വർ�ി�� സംഘ��െട പരിധിയിൽ ഇേത േപ�പേയാഗി�് ഏെത�ി�ം
വ��ികൾ പണ�ിരിേവാ മ�് �വർ�ന�േളാ നട�ിയാൽ സ�ീകരി��
നിയമ നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േപാലീസ് ആ�ാനെ� േറാേബാ�്

5677 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസ് ആ�ാനെ� റിസപ്ഷനിൽ ഒ� േറാേബാ�ിെന വാ�ി
റിസപ്ഷനിൽ വിവിധ ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ിനായി �ാപി�ി�േ�ാെയ�ം
ആയത് ഇേ�ാ�ം അവിെട �വർ�ി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാേബാ�ിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാേബാ�് വാ�ിയത് േക� ഫ� െകാ�ാേണാ അേതാ സം�ാന
ഫ� െകാ�ാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറാേബാ�് വാ�ിയേ�ാൾ േപാലീസ് ആ�ാന�് നട�ിയ െവരിഫിേ�ഷെ�
റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയ
േബാർഡ് അംഗ��െട േപ�ം ത�ിക�ം വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം
വ��മാ�ാേമാ?

�ീക�െട രാ�ി �ര��ായി ഒ��ിയി�� �ര�ാ സംവിധാന�ൾ

5678 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാ�ിയിൽ െതാഴിെല��� �ീക�െട എ�ം �ടി വ�� സാഹചര��ിൽ
എെ�ാെ� �ര�ാ സംവിധാന�ളാണ് േകരള േപാലീസ് �ീക�െട രാ�ി
�ര��ായി ഒ��ിയി��ത്;

(ബി) �ീക�െട രാ�ി �ര��ായി ഒ��ിയി�� സംവിധാന��മായി ബ�െ��്
േകരള േപാലീസിന്  എെ��ി�ം െപ�മാ����ൾ നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മേ�ശ�രം മ�ല�ിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ

5679 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ള-മേ�ശ�രം േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �േദശ�ൾ ഉൾെ���ി �തിയ
േപാലീസ് േ�ഷൻ �ട��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിർ�ി� േപാലീസ് സ് േ�ഷന് �മി ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷൻ എ�േ��് �ട�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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�കടന��ം ജാഥക�ം നട��തിെനതിെര േകസ്

5680 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �കടന�ൾ�ം ജാഥകൾ�ം വില�് ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ �കടന��ം ജാഥക�ം നട��തിെനതിെര േക�കൾ രജി�ർ
െച��ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ ജാഥക�ം �കടന��ം നട�ിയതിെനതിെര മല�റം ജി�യിൽ
എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��് േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് സർവകലാശാല ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര�� അതി�മം

5681 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 25.11.2011 - ൽ വിദ�ാർ�ികൾ കാലി��് സർവകലാശാല പരീ�ാഭവനിൽ
അതി�മി�് കയറി ഉേദ�ാഗ�െര മർ�ി� സംഭവ�ിൽ േത�ി�ാലം
േപാലീസ് േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഇത്
സംബ�ി� �തികൾ ആെര�ാമാെണ�ം ഇവർെ�തിെര എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 19.12.2022 - ൽ സർവകലാശാല നീ�ൽ �ള�ിൽ എം.എ. (ഐ.ഡി.എസ്.)
പഠനവ��ിെല ഒ� വിദ�ാർ�ി ��ഹ സാഹചര��ിൽ മരണമട��മായി
ബ�െ�� സംഭവ�ിൽ സർവകലാശാല േപാലീസിന് പരാതികൾ എെ��ി�ം
ൈകമാറിയി�േ�ാെയ�ം ഈ വിഷയ�ിൽ േകസ് രജി�ർ
െച�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നീ�ൽ �ള�ിൽ വിദ�ാർ�ി മരണെ�� സംഭവ�ിൽ സർവകലാശാല
നിേയാഗി� ആഭ��ര അേന�ഷണ സമിതി�െട റിേ�ാർ�് �കാരം അ�ട�
നടപടി�് വിേധയരായ വിദ�ാർ�ികളിൽ ആെര�ി�ം 25. 11.2011 - ൽ
പരീ�ാഭവനിൽ അതി�മി� കയറി ഉേദ�ാഗ�െന മർ�ി� സംഭവ�ിൽ
ഉൾെ��ി��േവാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഈ ര�് േക�കളി�ം അേന�ഷണം ഊർ�ിതെ���ി
���ാർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാൻ നിർേ�ശം നൽ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മാധ�മ �വർ�കെനതിെര�� േകസ്

5682 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാധ�മ�െള കർ�വ�രഹിതമാ�ാ�ം അഭി�ായം പറ��വേര�ം
വിമർശി��വേര�ം േക�കൾ �മ�ി ജയിലിൽ അട�വാ�ം സം�ാന
ആഭ��ര വ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) മലയാള�ിെല ഒ� ��ഖ വാർ�ാ ചാനലിെ� അവതാരക�ം അേ�ാ.
എഡി��മായ �ീ. വി� വി. േജാണിന് എതിെര ഏെത�ി�ം പരാതി
േപാലീസിൽ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാണ് പരാതി കി�ിയെത�ം
പരാതിയിെല ഉ�ട��ം പരാതി നൽകിയ വ��ി�െട വിശദാംശ�ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മാസ�ൾ�് ��് ലഭി� പരാതിയിൽ ഇേ�ാൾ േപാലീസ് അസാധാരണ
നിബ�നകേളാെട േനാ�ീസ് നൽകിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ര�ിൽ േനാ�ീസ് ന�വാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ീ. വി� വി. േജാണിന് േപാലീസ് നൽകിയി�� േനാ�ീസിെല വ�വ�കൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത വ��ി�െട വീ�ിേല�് മാർേ�ാ �കടനേമാ ഏെത�ി�ം
സംഘടനകേളാ വ��ികേളാ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അ�കാരം മാർ�്
സംഘടി�ി�ത് ആരാെണ�� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എഫ് ) �ീ. വി� വി. േജാൺ ഇ�മായി ബ�െ��് േപാലീസിൽ ഏെത�ി�ം പരാതി
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പരാതി എ�് ലഭി�െവ�ം അതിേ�ൽ
നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) �ീ. വി� വി. േജാണിെനതിെര േകസ് എ��ാൻ ഉ�ായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ്

5683 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി േപാലീസിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാസർേകാട്, ബദിയ��, ��ള, മേ�ശ�രം എ�ീ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ
2020-21, 2021-22, 2022-23 വർഷ�ളിൽ ജനൈമ�ി േപാലീസിെ�
േന�ത��ിൽ നട�ിയ വിവിധ പരിപാടിക�െട വിശദവിവര�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ��ൽ േപാലീസ് േ�ഷനിെല അംഗബലം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

5684 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ��ൽ േപാലീസ് േ�ഷനിെല േസനാഗം��െട എ�ം വർ�ി�ി�ണെമ�
ആവശ�ം സംബ�ി� നിേവദനം സർ�ാരിന് ലഭ�മായി�േ�ാ; ആയതിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷനിെല േസനാംഗ��െട േജാലിഭാരം �റ��തി�ം
േപാലീസ് േ�ഷെ� �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ��തി�മായി
േ�ഷനിെല അംഗബലം വർ�ി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േപാലീസ് വാഹന�ൾ�് ഇ�നം

5685 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ േപാലീസ് വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ ഓഫീ�കളി�ം
േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം ഒ� മാസം എ� �പ�െട ഇ�നം ആവശ�മായി
വ��െവ�് ഓഫീ�ം േപാലീസ് േ�ഷ�ം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�നം നൽ�� ഏജൻസി�െട േപര് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�നം വാ�ിയ വകയിൽ പ�കൾ�് നൽകാൻ �ടിശിക ഉേ�ാ എ�്
േപാലീസ് േ�ഷൻ തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ �ടിശിക �ക എ�െയ�ം എ�കാലമായി �ടിശിക�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ടിശിക���െകാ�് പ�കൾ ഇ�നം നൽകാ� �ിതി വിേശഷം
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

മാധ�മ�വർ�കർെ�തിെര�� േക�കൾ

5686 �ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിെന വിമർശി�� മാധ�മ�വർ�കെര േപാലീസിെന ഉപേയാഗി�്
േവ�യാ�� എ� ആേ�പെ� ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര സം�ാന�് ഇ�ര�ിൽ
മാധ�മ�വർ�കർെ�തിെര രജി�ർ െച� േക�ക�െട വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

ക�ർ ജി�ാ �റൽ േപാലീസ് ആ�ാനം

5687 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പരിയാര�് ഔഷധി�െട അധീനതയി�� �ല�് ക�ർ ജി�ാ �റൽ
േപാലീസ് ആ�ാനം �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ആയത്
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

5688 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി േപാലീസ് േ�ഷന് ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടി�� �തിയ
െക�ിടം നിർ�ി��തിന് ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട ശിപാർശയിേ�ൽ
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?
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കാസർേഗാഡ് േപാലീസ് േ�ഷനിൽ െക�ികിട�� വാഹന�ൾ

5689 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ േപാലീസ് പിടി�ടിയ എ� വാഹന��െണ�ം എ�
കാലമാെയ�ം ഏെത�ാം തര�ി�� വാഹന�ളാണ് ഇ�ര�ിൽ
ഉപേയാഗരഹിതമായി ഇ�ിരി��െത�ം േപാലീസ് േ�ഷൻ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാഹന�ൾ ഏെത�ാം േക�കളിൽ അകെ��താെണ�ം ഏെത�ാം
െസ�ൻ �മ�ി ചാർജ് െച��മാെണ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േസനയിൽ നി�ം �റ�ാ�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം

5690 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��തരമായ �ിമിനൽ േക�കളിൽ ഉൾെ�� എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�് േസനയിൽ നി�ം �റ�ാ�ിയി��്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷന് �ര�ിതമായ െക�ിടം

5691 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവായി�് ഭീഷണി ഉ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ലി�ിൽ വ�� പ��ർ
മ�ല�ിെല െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷന് �ര�ിതമായ െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് �ലം കെ���തി�� നടപടിക�െട
നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ; നിലവിൽ കെ��ിയ �ലം
അ�േയാജ�മ�ാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് പിടിെ��� ലഹരി വ���െട വിവര�ൾ

5692 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016  �ൺ �തൽ നാളി�വെര വെര േപാലീസ് പിടിെ��� ക�ാവ്,
എം.ഡി.എം.എ. മ�് മയ�മ��കൾ (ഓേരാ�ം എ� കിേലാ�ാം വീതം)
എ�ിവ�െട വിവരം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

209/2023 ന�ർ േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി

5693 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2023 ജ�വരി 31-ന് േദവസ�ം േബാർഡ് ജംഗ്ഷനിൽ ആരാധന എ� േപ��
വീ�ിൽ താമസി�� �ീ�മാർ എ� വ��ി�െട വീടിെ� േഗ�ം കാർേപാർ�ിൽ
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പാർ�് െച�ി�� കാ�ം േക� വ��� രീതിയിൽ ഉ�ായ അപകടം
സംബ�ി�് മ�സിയം േപാലീസ് രജി�ർ െച� 209/2023 ന�ർ േകസിെ�
അേന�ഷണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അപകടം ഉ�ാ�ിയ െവ�നിറ�ി�� ആൾേ�ാ കാറിെ� ന�ർ
േദവസ�ം േബാർഡ് ജംഗ്ഷനി�ം �ിഫ്ഹൗസ് പരിസര�ളി�ം �ാപി�ി��
ക�ാമറകളിൽ നി�ം തിരി�റിയാൻ സാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
വാഹന�ിെ� ഉടമെയ കെ��ാൻ സാധി�ി�േ�ാെയ�ം വാഹനം
ഓടി�ി�� �ീെയ�ം അപകട േശഷം വാഹനം ഓടി� േപായ ��ഷെന�ം
തിരി�റിയാൻ സാധി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാമറകൾ �വർ�ന �മമ�ാ�തിനാലാേണാ വാഹന�ിെ� ന�ർ
തിരി�റിയാൻ സാധി�ാ�ത്; എ�ിൽ ��ത ക�ാമറകൾ മാ�ി
�ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മഹിളാ േകാൺ��് �വർ�കർെ�തിെര ജലപീര�ി �േയാഗം

5694 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമര�ാർ� േനെര ജലപീര�ി �േയാഗി��തിന് എെ��ാം
മാനദ��ളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ; ജലപീര�ി
�േയാഗി��തിെ� േവഗത സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 02.03.2023-ന് കളമേ�രി േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് മാർ�് നട�ിയ മഹിളാ
േകാൺ��് �വർ�കർെ�തിെര ജലപീര�ി �േയാഗി�ാൻ ഇടയായ
സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �േകാപനമി�ാ� ജാഥ�് േനെര ജലപീര�ി �േയാഗി�തിെ� കാരണ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ഏത് ഉേദ�ാഗ�നാണ് ജലപീര�ി
�േയാഗി�െത�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) അനിതാ സജി എ� �വർ�കെയ മാ�ം ല��ം വ�് ജലപീര�ി
�േയാഗി�തിെ� കാരണ�ൾ അേന�ഷി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; അതി�െട
��ത വ��ി�് ��തരമായ പരിേ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�മായി ബ�െ��് ജലപീര�ി �േയാഗി� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാമാ�ാേമാ;

(ഇ) സമര�ാ�െട ജീവന് തെ� ഭീഷണിയായ തര�ിൽ ജലപീര�ി
�േയാഗി��തിന് �േത�ക നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇ�രം
സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്?

സാ��ിക ത�ി�മായി ബ�െ��് രജി�ർ െച� േക�ക�െട �േരാഗതി

5695 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സാ��ിക ത�ി�മായി ബ�െ��് അരീേ�ാട് േപാലീസ് േ�ഷനിൽ
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25.11.2022-ന് രജി�ർ െച� എഫ്.ഐ.ആർ. നം.0858, �റനാട് േപാലീസ്
േ�ഷനിൽ 09.12.2022ന് രജി�ർ െച� എഫ്.ഐ.ആർ.നം.0903, അ�ർ
േപാലീസ് േ�ഷനിൽ 06.12.2022 ന് രജി�ർ െച� എഫ്.ഐ.ആർ. നം.1732
എ�ീ േക�കളിൽ നാളി�വെര �ടർ നടപടികെളെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ആയതിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

മാധ�മ �ാപന�ൾ�ം മാധ�മ �വർ�കർ�െമതിെര�� അതി�മം

5696 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര മാധ�മ�വർ�കെര
ആ�മി�തി�ം മാധ�മ �ാപന�ളിൽ അതി�മി� കയറിയതി�ം എതിെര
എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� േക�കളിൽ �തികെള പിടി�ടിയി�െ��ം എ� േക�ക�െട
അേന�ഷണം �ർ�ീകരി�ി�െ��ം എ�േപർ�് ശി� ലഭി�ി�െ��ം
വിശദമാ�േമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി നട�ി�ിന് െചലവാ�ിയ �ക

5697 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി വ�ാപി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��െ��ിൽ
�തിയതായി എ� �ളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; ��ത
പ�തി നട�ാ��തിനായി ഒ� �ളിൽ �തിവർഷം െചലവാ�� �ക
എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ; പ�തിയിൽ പ�ാളിയാ�� �ൾ പി.ടി.എ.കൾ
ഇതിനായി പണം െചലവഴിേ���േ�ാ;

(ബി) �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി�െട ഫല�ദമായ നിർ�ഹണ�ിനായി
ഇ�വെര എ� �പയാണ് െചലവഴി�ി��ത്; വർഷം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാൾ എ� ��കളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ാ�ി വ��ത്?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല എസ്.പി.സി. �ണി�കൾ

5698 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് (എസ്.പി.സി.) �ണി�കൾ�് െ�യിനിംഗ്
നൽ��തിനായി �േത�ക േഹാം ഗാർ�ക�െട േസവനം �േയാജനെ���ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അർഹതെ�� പല ��കൾ�ം പരിശീലകരി� എ�
കാരണ�ാൽ എസ്.പി.സി. �ണി�കൾ ലഭി��ി� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ് �തിയ എസ്.പി.സി.
�ണി�കൾ�് േവ�ി അേപ� സമർ�ി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?
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െതാഴിലിട�ളിെല �ീ �ര�

5699 �ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിലിട�ളിൽ �ീകൾ ആ�മി�െ��ത് സംബ�ി�് �ൻ
സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) െതാഴിലിട�ൾ �ീ സൗ�ദം ആ��തി�ം െതാഴിലിട�ളിൽ �ീ �ര�
ഉറ�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വേയാധിക�െട �ല�ം സ�ർണ�ം ത�ിെയ��തിെനതിെര നടപടി

5700 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര നഗരസഭയിെല സിപിഎം കൗൺസിലറായ �ജിൻ,
വേയാധിക�െട �ല�ം സ�ർണ�ം ത�ിെയ�� എ� പരാതിയിൽ േപാലീസ്
േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത േകസിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസിൽ �ജിൻ ���ാരനാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം
വേയാധികയിൽ നി�ം എെ�ാെ� സ���ളാണ് ത�ിെയ��തായി
കെ��ിയി��െത�ം അറിയി�ാേമാ; ഇ�ാര��ിൽ സബ് രജി�ാർ
ഉൾെ�െട��വർെ�തിെര അേന�ഷണം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) രാ�ീയ സ�ർ�ം �ലം ��ത േകസ് അേന�ഷണം അ�ിമറി�ാൻ �മം
നട��താ�� ആേ�പെ� സർ�ാർ ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
എ�ിൽ കാര��മമായി അേന�ഷണം നട�ി ��വൻ �തികെള�ം നിയമ�ി�
��ിൽ െകാ�വ��തിന് എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

��ികെള കാണാതാ�� േക�കൾ

5701 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികെള കാണാതാ�� േക�കൾ വർ�ി� വ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; കഴി� അ�് വർഷ�ിനിടയിൽ സം�ാനെ�
വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധികളിൽ നി�ം കാണാതായ ��ികളിൽ ഇനി�ം
കെ��ിയി�ി�ാ� ��ിക�െട എ�ം എ�; ആൺ, െപൺ തിരി�ം ജി�
തിരി�ം വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� േക�കളിൽ അേന�ഷണം അവസാനി�ി�ി��്; ഏത്
സാഹചര��ിലാണ് അേന�ഷണം അവസാനി�ി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭി�ാടനമാഫിയ, അന�സം�ാന നാേടാടി സംഘ�ൾ, മ�ഷ��ട�്
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സംഘ�ൾ �ട�ി�� ത�ിെ�ാ� േപാകൽ േക�കൾ റിേ�ാർ�്
െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� എ�ം; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാണാതാ�� ��ികെള കെ���തി�� േക�കൾ �േത�കം ൈകകാര�ം
െച��തിനായി �േത�ക െസൽ �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�രം േക�കളിൽ
�തിമാസ അവേലാകനം നട�ാ�േ�ാ; സമയബ�ിതമായി ഇ�രം േക�കൾ
അേന�ഷി�് കെ���തിന് ആവശ�മായ എ�ാ നടപടി�ം ഉറ�വ��േമാ;
വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ ��ി�ി�� വാഹന�ൾ

5702 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ വിവിധ കാരണ�ളാൽ ��ി�ി��
വാഹന�ളിൽ നടപടി�മ�ൾ �ർ�ിയായ എ� വാഹന��െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാഹന�ൾ വി� നൽ��തിേനാ േലലം െച� നൽ��തിേനാ
സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

േ�ഷ�കളിൽ അടി�ാന സൗകര�ം വികസി�ി��തിന് നടപടി

5703 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനാംഗ��െട േജാലിഭാരം �റ��തിെ� ഭാഗമായി
�മസമാധാന പാലനം, ��ാേന�ഷണം എ�ി�െന ഡ��ി േവർതിരി�്
നട�ാ�ാൻ സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േസനാംഗ��െട ഡ��ിസമയം എ�മണി�റായി നിജെ���ാൻ എ�് നടപടി
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സിവിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർമാർ �ത�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�്
െപാ�ജന��മായി ബ�െ��് നിർവഹി�ാ�� ഡ��ികൾ �ത�മായി
നിർവചി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി�കളിൽ േമ�േദ�ാഗ�ർ ത��െട ൈദനംദിന അവേലാകന മീ�ിംഗിൽ
നിർബ�മായി െപ�ിേകസ് ചാർജ് െച�ാൻ �േത�കം നിർേദശം നൽ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�രം േക�കളിെല ൈഫൻ േ�ഷ�കളിെല
അത�ാവശ�കാര��ൾ� േപാ�ം ഉപേയാഗി�ാ� േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിെല പണമി�ാ� അവ��് പരിഹാരം കെ��േമാ;
വാഹന��െട ഇ�നം നിറ�ാൻ കഴിയാ� അവ��് എ�് പരിഹാരമാണ്
നിർേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല ൈദനംദിന കാര��ൾ നട��തിന്
വിനിേയാഗി��തിനാവശ�മായ �ക റിേവാൾവിംഗ് ഫ�് സ�ദായ�ിൽ
േ�ഷ�കൾ�് നൽകിയിരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദീകരണം നൽകാേമാ;
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(എഫ് ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ അടി�ാന സൗകര�ം വികസി�ി��തിന് എ�
നടപടി സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ; േ�ഷൻ ആവശ��ി��
ക���ർ, േഫാേ�ാ�ാ�് , േ�ഷനറി ഐ�ംസ് �ട�ിയവ ഇ�ാ� അവ��്
പരിഹാരം കെ��േമാ; ഓഫീസ് സാധന�ൾ വാ��തിന് േലാ�ൽ
പർേ�സ് അ�വദി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷനിൽ പിടി�ി�ിരി�� വാഹന�ൾ

5704 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ േക�ക�മായി ബ�െ��് പിടിെ��� വാഹന�ൾ േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾ�് ��ി�ം പാതേയാര�ളി�ം നിർ�ിയി����ലം
അപകട��ാ���ം ഗതാഗത തട��ൾ ഉ�ാ���ം അ�� കാല�ായി
��േ�ാെട ക�ി നശി���ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാഹന�ൾ നീ�ം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
െവളിെ���േമാ?

അ�െത�് േപാലീസ് േ�ഷൻ ൈ�ം ന�ർ 1243/2020 -െ� അേന�ഷണ �േരാഗതി

5705 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അ�െത�് േപാലീസ് േ�ഷൻ ൈ�ം ന�ർ 1243/2020 -െ� അേന�ഷണ
�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസിൽ ആേരാപണ വിേധയനായ �ൻ വർ�ല േപാലീസ് േ�ഷൻ
ഇൻെ��ർെ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ന�വ�രിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ അ�വദി�ാൻ നടപടി

5706 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
എെ��ാം മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ
അ�വദി��ത്;

(ബി) ബാ�േ�രി, േപരാ�, അേ�ാളി എ�ീ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട പരിധിയി��
ന�വ�ർ പ�ായ�ിെല വിവിധ �ല�ൾ �ടി ഉൾെ���ിെ�ാ�്
ന�വ�രിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ അ�വദി�� കാര�ം സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിൽ ആഭ��ര വ��് വഴി നട�ാ�ിയ പ�തികൾ

5707 �ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) കായം�ളം മ�ല�ിൽ 2016 �തൽ നാളി�വെര ആഭ��ര വ��് വഴി
നട�ാ�ിയ പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇതിനായി എ� �പ
വിനിേയാഗി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആഭ��രവ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ൾ

5708 �ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി�ർ�ാവ് മ�ല�ിൽ ആഭ��ര വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ൾ
ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ; അവ�െട േഫാൺ ന�ർ, േമൽവിലാസം, ഇ-
െമയിൽ വിലാസം, ജീവന�ാ�െട ഔേദ�ാഗിക െമാൈബൽ ന��കൾ എ�ിവ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിൽ അ�വദി�െ��ി�� �ിരം ത�ികകൾ, അവ�െട
എ�ം, ഒഴി�� ത�ികകൾ എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളിൽ കരാർ/താൽ�ാലിക/ദിവസ േവതന/അന�� േസവന
വ�വ�യിൽ േജാലി െച��വ�െ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ളിൽ നി�് ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ, ഈ േസവന�ൾ
ലഭ�മാ��തി�� �ൻ ഉപാധികൾ/േരഖകൾ ഏെതാെ�െയ�ം േസവന�ൾ
ലഭ�മാ��തി�� സമയപരിധി എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

2011-2016 സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ നിയമി�െ�� അേന�ഷണ ക�ീഷ�കൾ

5709 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2011-2016 സർ�ാരിെ� കാല�് നിയമി�െ�� അേന�ഷണ
ക�ീഷ�കൾ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഷയ��മായി ബ�െ��ാണ് സർ�ാർ അേന�ഷണം
�ഖ�ാപി�െത�ം, ഏെത�ാം ഏജൻസികെളയാണ് അേന�ഷണ �മതല
ഏൽ�ി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേന�ഷണ�ൾ�ായി സർ�ാർ എ� �ക വീതം െചലവഴി�െവ�്
തരംതിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആയതിെ� നിയേമാപേദശ�നായി െചലവഴി� �ക എ� വീതമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ നടപടി

5710 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ സം�ാന േപാലീസിൽ ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ത�ികയിൽ എ�
ഒഴി�ക�െ��ം ഒഴി�കൾ നിക�ാതിരി�ാൻ എെ��ി�ം കാരണ�േ�ാ
എ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) വർധി�വ�� േപാേ�ാ േക�കളിെല �തികൾ�് പരമാവധി ശി�
ലഭി��തി�ം േകസ് അേന�ഷണം നിരീ�ി��തി�മായി എ�ാ ജി�കളി�ം
ഒ� ഡി.ൈവ.എസ്.പി. െയ വീതം നിയമി��തി�� െ�ാേ�ാസൽ േപാലീസ്
ആ�ാന�നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ; ആയതിന് ബ�. ��ീം േകാടതി�െട
നിർേദശം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അ�കാരം നിയമി��തിന്
എെ��ി�ം തട��േ�ാ;

(സി) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർമാരായി ഡി.ൈവ.എസ്.പി.
മാെര നിയമി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; എ�ിൽ 2023 െമയ്  മാസം ആയത്
നട�ിൽ വ��ാൻ എെ��ി�ം തട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡി.ൈവ.എസ്.പി.മാ�െട ശ�ള�ിന് �ല�മായ ശ�ളം വാ�� ഏ��ം
സീനിയറായ ഹയർ േ�ഡ് ഇൻസ് െപ�ർമാർ�് �ാന�യ�ം നൽകി ��ത
ഒഴിവ് നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അഴിമതി�ാരനായ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര അേന�ഷണം

5711 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� നി�തി പിരി�മായി ബ�െ��് ഉ�ത പദവിയിലിരി�� ഒ�
ഉേദ�ാഗ�െനതിെര E2(CV01/18/TVM) 42558/2017 ആയി വിജിലൻസ്
ഡയറ��െട ഒ� രഹസ�ാേന�ഷണ റിേ�ാർ�് ഉ�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത റിേ�ാർ�ിൽ ഡയറ�ർ സർ�ാരിന് നൽകിയ
ശിപാർശകൾ എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര വി.എ.സി.ബി. െ�ഷ�ൽ െസൽ തി�വന��രം
ഇൻെ��ർ ഓഫ് േപാലീസ് �ീ. റാണാച�ൻ ആർ. െക. ത�ാറാ�ിയ
07/05/2019 െല ഒ� പരാതി െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�ം ഉ�തായി
��യിൽെ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ര�് റിേ�ാർ�കളി�ം നിർ�യി� വ�തകളി�ം എ�ിേചർ�
നിഗമന�ളി�ം ൈവ����ൾ ഉ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഒ�
സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര അനധി�ത സ��് സ�ാദന�മായി
ബ�െ�� അേന�ഷണ�ിൽ കെ��� വ�തക�െട അടി�ാന�ിൽ
�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനായി വിജിലൻസ് മാന�ലിെല ചാപ്�ർ XI
�കാര�� നടപടി�മ�ൾ േമൽ�റ� റിേ�ാർ�ിെ� െവരിഫിേ�ഷൻ
നടപടികളിൽ പാലി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാർ�കളിൽ പരാമർശി�ി�� ഉേദ�ാഗ�െ� �ാവര ജംഗമ
വ���െട വിവര�ൾ എ�ാ വർഷ�ളി�ം നിയമപരമായി നൽകി വ��
േ�ാ�ർ�ി േരഖക�മാ�ം, ഇൻകം ടാ�് േരഖക�മാ�ം റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��
േവളയിൽ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം
വർഷെ� േരഖകളാണ് പരിേശാധന നട�ിയി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഇ) ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� ബിനാമി ഇടപാ�കൾ പരിേശാധി��തിെ�
ആവശ��ിേല�ായി ടി ഉേദ�ാഗ�െ� ��ംബാംഗ�ൾ, ബ��ൾ
എ�ിവ�െട േപരി�ം ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� േപരി�ം ഉ� �ല��ം
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അവയിെല�ാം നട�ിയി�� നിർ�ിതിക�ം, �ാവര വ��ൾ
വാ�ിയ�മായി ബ�െ��് പണ�ിെ� ഉറവിടം എ�ിവെയ �റി�്
വിശദമായ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(എഫ് ) ��ാേരാപിതനായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം, േജാലി െച�� വ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) േമൽപരാമർശി�ി�� കാര��ൾ ഉൾെകാ�ി� െകാ�് സമ�മായ ഒ�
അേന�ഷണം നട�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�േമാ?

വിജിലൻസ് േക�കൾ സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��തി�� നടപടികൾ

5712 �ീ സി എ�് ���
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിജിലൻസ് േക�കൾ സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��തി��
നടപടികൾ ത�രിതെ����തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; ഇതിനായി ��തൽ വിജിലൻസ് േകാടതികൾ
ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിജിലൻസ് േകസേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമാ�� സാ�ിൾ പരിേശാധന�്
വിജിലൻസിന് മാ�മായി �േത�ക സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിജിലൻസ് േകസേന�ഷണ�ൾ�് സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; വിവിധ
വ��ക�െട ആഭ��ര വിജിലൻസ് ഓഫീസർമാർ�് പരിശീലനം നൽ��തിന്
പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

വിജിലൻസ് വിവിധ വ��കളിലായി നട�ിയ മി�ൽ പരിേശാധനക�ം �ാ�ം

5713 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

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

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

ചര�് േസവന നി�തി വ��ിെല വിജിലൻസ് അേന�ഷണം

5714 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന ചര�് േസവന നി�തി വ��ിെല എറണാ�ളം ജി�ാ ഇ�ലിജൻസ്
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വിഭാഗം െഡപ��ി ക�ീഷണർെ�തിെര സം�ാന വിജിലൻസ് ആ�് ആ�ി
കറപ്ഷൻ ബ�േറാ െ�ഷ�ൽ െസൽ എറണാ�ളം നട�ിവ�� PE-11/2022/SCE
ന�രി�� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ിേല�ായി സം�ാന നി�തി വ��് ക�ീഷണേറാട്
ആവശ�െ�� വിവര�ൾ നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ നൽകാതിരി��തി��
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ര�ിൽ ഒ� വിവരം നൽ��തിന് കാലതാമസം വ��ിയത് ഏത്
ഉേദ�ാഗ�നാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ�ൻ 31.03.2023 ൽ സർവീസിൽ നി�് വിരമി�ം ��്
ഇേ�ഹ�ിെനതിെര�� അേന�ഷണം സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാരിന് േവ�ി നട�ിയി�� േക�കൾ

5715 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2010-2016 കാലഘ��ിൽ സർ�ാരിന് േവ�ി എ� േക�കൾ
നട�ിയി��െവ�ം ഏെത�ാം േകാടതികളിൽ എ� വീതെമ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�കൾ�ായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബ�. ��ീം േകാടതിയിൽ നട�ിയ േക�കൾ എ�െയ�ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) � ഡീഷ�ൽ ക�ീഷ�കൾ �േഖന നട�ിയ അേന�ഷണ�ൾ
ഏെത�ാമായി��െവ�ം അതിനായി െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം
െവളിെ���ാേമാ?

േകരള ഫയർ ആ�് െറസ്ക� വ��ിെ� നവീകരണം

5716 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം േകരള ഫയർ ആ�് െറസ്ക� വ��്
അടിയ�ര അ�ിര� �വർ�ന�ൾ�് �റെമ െപാ�ജന�ൾ�് അപകട
നിയ�ണ�ൾ സംബ�ി�� അവേബാധം ��ി��തിനായി എെ��ാം
�വർ�ന�ളിലാണ് ഏർെ��ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെന കാലാ��തമായി നവീകരി��തി�ം ആ�നിക സാേ�തിക
വിദ��െട സഹായേ�ാെട �വർ�ന�ൾ ശ�ിെ����തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

5
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(സി) സം�ാനെ� വ�ാപാര-വ�വസായ േമഖലകൾ, വിദ�ാഭ�ാസ-ആേരാഗ�
�ാപന�ൾ, സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ, മ�് െപാ��ാപന�ൾ
എ�ിവിട�ളിെല അ�ിര� ഉപകരണ��െട �വർ�ന�ൾ
കാര��മമാേണാെയ�ം നിലവിെല സംവിധാന�ൾ പര�ാ�മാേണാെയ�ം
പരിേശാധി��തി�ം അപര�ാ�തകൾ ഉെ��ിൽ അവ പരിഹരി��തി�ം
ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് നിർേദശം
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ിൽ ��ത നിർേദശ�ൾ പാലി�െ���െവ�് ഉറ�വ���തിന്
േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അ�ി�ര�ാ വ��ിെന ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

5717 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�വട �ാപന�ളി�ം ബ�നില െക�ിട�ളി�ം നിര�രം
അ�ിബാധ റിേ�ാർ�് െച�� സാഹചര��ിൽ ഈ �ല�ളിെല
അ�ി�ര�ാ സംവിധാനെ���ി പരിേശാധന നട�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �ല�ളിൽ മതിയായ അ�ി�ര� സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�െ��് ഉറ�വ��േമാ; വീ� വ���വർെ�തിെര
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബ�നില െക�ിട�ളിെല തീപി��ം േനരി��തിന് ൈ� ലി�് ഉൾെ�െട�ളള
ആ�നിക യേ�ാപകരണ�ൾ ലഭ�മാ�ി അ�ി�ര� വ��ിെന
ശ�ിെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എ�േമലി ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിടനിർ�ാണം

5718 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ലഭി� എ�േമലി ഫയർ േ�ഷന് െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി
�ലം ഏെ���� നടപടി�മ�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലം ഏെ���ൽ നടപടി�മ�ൾ �ർ�ിയാ�ി ��ത ഫയർ േ�ഷെ�
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

െകാഴി�ാ�ാറ ഫയർ േ�ഷെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി

5719 �ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െകാഴി�ാ�ാറ ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി 2022-23
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വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ അ�മതി നൽകി ഇ�പത് ശതമാനം ഫ�്
അ�വദി�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ി ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��െട നിലവിെല
�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയർ േ�ഷൻ നിർ�ാണം അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിൽ ഫയർ േ�ഷൻ

5720 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ാർ മ�ല�ിൽ ���യം �ാമപ�ായ�ിെ� അധീനതയി��
�ല�് എം.എൽ.എ. ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് പണികഴി�ി�ി��
െക�ിട�ം ഗ�ാേര�ം �േയാജനെ���ി ��ത �ല�് ഫയർ േ�ഷൻ
ആരംഭി�ണെമ� ആവശ��ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയർ േ�ഷൻ �ാപി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

പര�ർ അ�ിര� നിലയ�ിെ� െക�ിടനിർ�ാണ �േരാഗതി

5721 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിെല പര�ർ അ�ിര� നിലയ�ിന് സ��മായി െക�ിടം
നിർ�ി��തിന് ത�ാറാ�ിയ �തിയ �ാനിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ �ടർനടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത അ�ിര� നിലയ�ിന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തി��
നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ജയിൽ അേ�വാസികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസം

5722 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െസൻ�ൽ ജയിലിൽ അേ�വാസികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി
ഏർെ���ിയി�� സൗകര��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;
ഇവിെട �വർ�ി�ി�� ജയിൽ �ൾ അട�് ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജയിലിൽ അേ�വാസികെള പഠി�ി��തിനായി �ിരമായി
അ��ാപകെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ; അേ�വാസിക�െട പഠനം സംബ�ി�
കാര���െട �മതല�� ഉേദ�ാഗ�ൻ ആരാണ്; ഇതിനായി �േത�കം േകാ-
ഓർഡിേന�െറ നിേയാഗി�ി�േ�ാ; �ിരമായി അ��ാപകെന
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നിയമി��തി�ം േകാ-ഓർഡിേന�െറ �മതലെ����തി�ം അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ജയി�കളിൽ െവൽഫയർ ഓഫീസർ ത�ിക

5723 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�ാ ജയി�കളി�ം �ിരമായി െവൽഫയർ ഓഫീസർ
ത�ിക നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഏെതാെ� ജയി�കളിലാണ് ഇ�ാ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� െ�ഷ�ൽ സബ് ജയി�കളിൽ െവൽഫയർ ഓഫീസർ ത�ിക
നിലവി��്; വ��മാ�ാേമാ?

തവ�ർ െസൻ�ൽ ജയിലിൽ അടി�ാന സൗകര���െട അഭാവം

5724 �ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തവ�ർ െസൻ�ൽ ജയിലിൽ അടി�ാന സൗകര���െട അഭാവം സംബ�ി�
പരാതികൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�
�ടർനടപടി എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ിൻ ഷി�് യാർഡിെന മാരിൈടം ഹ�ാ��തി�� നടപടികൾ

5725 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) രാജ�െ� �ധാന �റ�ഖ നഗരമായ െകാ�ി�െട വ�വസായിക വാണിജ�
വികസന�ിന് ��തൽ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െകാ�ിൻ ഷി�് യാർഡിെന മാരിൈടം ഹ�ാ�ാൻ
േനാർവീജിയൻ ക�നി�മായി സഹകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ വിേദശ ക�നികൾ�േവ�ി ഓേ�ാമാ�ിക് ഇല�ിക് ബാർ�കൾ
നിർ�ി�് നൽകിയ െകാ�ിൻ ഷി�് യാർഡിന് ��തൽ ബാർ�കൾ
നിർ�ി�വാൻ ഓർഡ�കൾ ലഭി��തി�� അവസരം ��ി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� ഇെ�ാേവഷൻ സ�ഹമായി പരിവർ�നെ����തി�� പ�തികൾ

5726 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
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�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഒ� ഇെ�ാേവഷൻ സ�ഹമായി പരിവർ�നെ����തിന്
എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �തന ആശയ�ൾ �േ�ാ�് െവ��വെര
കെ���തിന് പരിപാടികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴിൽ േസന�് �റ��വെര �േത�കി�ം �ീകെള െതാഴിൽ േസനയിേല�്
െകാ�വ��തിന് സർ�ാരിെ� �തിയ സമീപന�ി�െട കഴി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി�� െതാഴിൽ േ�ാ�ാഹന സ�ദായം
ഗിഗ് സ�ദ്ഘടനയിൽ നി�് വ�ത��മായിരി��ത് എ�െനെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഓൺൈലൻ െഗയിം നിേരാധി��തി�� നടപടികൾ

5727 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓൺൈലൻ െഗയി�കൾ കളി�് വൻ സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ�ി
ആ�ഹത�യിേല�് നയി��തായ സംഭവ�ൾ വർ�ി� വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��െ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓൺൈലൻ �താ�ം, ഓൺൈലൻ െഗയിം, ഓൺൈലൻ ഭാഗ�പരീ�ണ കളികൾ
എ�ിവ നിേരാധി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇതിനായി നിയമ നിർ�ാണം നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഇ��ി പാേ�ജ്

5728 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി��െട സമ� വികസന�ിനായി �ഖ�ാപി� ഇ��ി പാേ�ജ്
നിലവിൽ വ�ത് എ�ാണ്; ��ത ജി��ായി എ� �ക�െട പാേ�ജാണ്
�ഖ�ാപി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര എ� �ക ��ത പാേ�ജിനായി അ�വദി�ി�െ��ം അതിൽ
എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��ി പാേ�ജ് എ� വർഷംെകാ�് നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്;
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വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ജി��െട ഏെതാെ� േമഖലകളിെല വികസന�ൾ�ാണ് �ക
വകയി��ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

അ�വി�ര മ�ല�ിൽ കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

5729 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് �േഖന അ�വി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല
അേപ�കർ�് 2021-22, 2022-23 വർഷ�ളിൽ അ�വദി� �ക�ം
അേപ�ക�െട േപ�വിവര��ം �ാമപ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ
അറിയി�ാേമാ?

പതിെന�് വയ�് വെര�� ��ികൾ�് സൗജന� ചികി�

5730 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പതിെന�് വയ�് വെര�� ��ികൾ�് സൗജന� ചികി�
ലഭ�മാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം പ�തികൾ വഴിയാണ് സൗജന� ചികി�
ലഭ�മാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പതിെന�് വയ�് വെര�� ��ികൾ�് എ�ാതര�ി�� ചികി��ം
ഇൻെവ�ിേഗഷ�ം മ��ം സൗജന�മായി ആേണാ ലഭ�മാ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) കാസ്പ് കാർഡ് ഉ� പതിെന�് വയ�ിനക�് �ായ�� ��ികൾ�് ആധാർ
കാർഡ് ഇ�ാെയ�ിൽ സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ��േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ര�് വയ�് വെര �ായ�� ആധാർ ഇ�ാ� ��ിക�െട ��ംബ�ിന് കാസ്പ്
കാർഡ് ഉെ��ിൽ കാസ്പ് �ീമിൽ ഉൾെ���ി ��ികൾ�് ചികി�
സൗജന�മായി ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ിൽ എ�ാണ് കാരണം എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ആധാർ ഇ�ാെത ഇ�െന�� ��ികൾ�് സൗജന�മായി ചികി�
ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിളർ�യിൽ നി�് വളർ�യിേല�് പ�തി

5731 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. എ. രാജ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മാ�, ശി� മരണനിര�് വികസിത രാജ���െടതിന്
സമാനമായി �റ�ാൻ കഴി�ംവിധം െപാ�ജനാേരാഗ� രംഗെ�
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ശാ�ീകരി�ാൻ നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപൺ��ികളിെല�ം �ീകളിെല�ം വിളർ� �ർ�മായി പരിഹരി�് വിളർ�
�� േകരളം എ� ല��ം േന��തിന് ആവി�രി�ി�� വിളർ�യിൽ നി�്
വളർ�യിേല�് (വിവ) പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; പ�തി�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ൾെ�െട മ�് വ��ക�മായി സഹകരി�െകാ�് എ�ാ �ൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�ം വാർഷികാേരാഗ� പരിേശാധന നട�ാൻ
ഉേ�ശ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ െഹൽ�് പ�തി

5732 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ െഹൽ�് പ�തി�ായി എ� കംപ��ർ ടാബ് െല�കളാണ്
വാ�ിയി��െത�ം അതിനായി എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കംപ��ർ ടാബ് െല�കൾ വാ�ിയത് ഏത് ഫ�് ഉപേയാഗി�്  ഏത്
സ�കാര� ക�നിയിൽ നി�ാെണ�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ െഹൽ�് പ�തി�ായി വാ�ിയ കംപ��ർ ടാബ് െല�കൾ
ഉപേയാഗി�ാ�തിനാൽ അവ �ർ�മാ�ം േകടായത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ; ഈ ഇന�ിൽ സർ�ാരിന് എ� �പയാണ് ന�മായെത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആശാവർ�ർമാ�െട �വർ�നം

5733 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആശാവർ�ർമാ�െട �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ
�തിയ പ�തികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആശാവർ�ർമാെര സം�ാന സർവീസ് ജീവന�ാരായി അംഗീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി� നടപടി�മ��െട ഇേ�ാഴെ�
�ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ആശാവർ�ർമാ�െട ഓണേററിയം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓണേററിയം വർ�ി�ി�െമ�ിൽ എ� ശതമാനം വർ�ി�ി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ�പ�ികളിൽ അത�ാ�നിക സൗകര�ം

5734 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീമതി െദലീമ
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�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ദ�ിതീയ �തീയ തല�ളി�� ആ�പ�ികളിൽ അത�ാ�നിക
സൗകര�ം ഏർെ���� �വർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി അ�് താ��്
ആ�പ�ിക�െട�ം ഒ� ജി�ാ ആ�പ�ി�െട�ം ര�് െമഡി�ൽ
േകാേള�ക�െട�ം വികസന�ിനായി കിഫ്ബിയിൽ നി� ��തായി
അ���ിയ �് േകാടി �പ അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ ജി�ാ, ജനറൽ ആ�പ�ികളിൽ ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി സൗകര�ം
ഏർെ���ാൻ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ലേബാറ�റി സൗകര�ം
െമ�െ����തി�ം �തന ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

�ദ�ം പ�തി

5735 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ����െട ആേരാഗ�ം സംര�ി��തിനായി നട�ിലാ�ി വ�� �ദ�ം
പ�തിയിൽ ഇ�വെര എ� ��ികൾ രജി�ർ െച�ി��്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� ����െട സർജറി ഇതിനകം നട�ാൻ സാധി�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ദ�ം പ�തിയിൽെ���ി സർജറി െച��തിനായി രജി�ർ െച��
���ൾ�് എ� ദിവസ�ി��ിൽ സർജറി നട�ാൻ സാധി��െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സർജറി െച��തിന് �ൻഗണന നി�യി��തിെ� മാനദ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിെല വികസന �വർ�ന�ൾ

5736 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിൽ കിഫ്ബി പ�തി �കാരം നട�ിലാ��
വികസന �വർ�ന��െട ഡീ�യിൽഡ് േ�ാജക് ട് റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വികസന പ�തി�് കിഫ്ബി�െട സാ��ിക അംഗീകാരം
ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െട�ർ നടപടികൾ േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി�് േകാതമംഗലം താ��്
ആ�പ�ിയിെല നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ-െഹൽ�് പ�തി�േവ�ി വാ�ിയ കംപ��ർ ടാബ് െല�കൾ
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5737 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ-െഹൽ�് പ�തി�േവ�ി വാ�ിയ കംപ��ർ ടാബ് െല�കളിൽ പ�തി�ം
േകടായി നശി� നിലയിലാണ് എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ��ത പ�തി�േവ�ി സ�കാര� ക�നിയിൽ നി�ം കംപ��ർ ടാബ് െല�കൾ
വാ�ിയ കരാറിൽ ഉപേയാഗ �ന�മായ ടാബ് െല�ക�െട അ����ണി
നി�ർഷി��േ�ാ;

(സി) ഇ-െഹൽ�് പ�തി�േവ�ി വാ�ിയ കംപ��ർ ടാബ് െല�ക�െട ഓഡി�്
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെല �ധാനെ�� കെ���കൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എസ്.എം.എ.പി. വഴി പാവെ��വർ�� ചികി� സഹായം

5738 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസാൈസ�ി േഫാർ െമഡി�ൽ അസി�ൻസ് � �വർ (എസ്.എം.എ.പി.) വഴി
പാവെ��വർ�� ചികി� സഹായമായി 2016 �തൽ എ� േകാടി �പ
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2022 ൽ എ� അേപ�കൾ കി�ിയി�െ��ം എ� �പ ഇതിനായി
അ�വദി�ി�െ���� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല ആർ�ം പ�തി

5739 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

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

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

േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷന് അ�വദി� �ക

5740 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷന് േകാവിഡ് �തിേരാധ
സാമ�ികൾ വാ�ാൻ 29.01.2020 �തൽ േക� സർ�ാ�ം സം�ാന സർ�ാ�ം
എ� �ക അ�വദി� എ� വിവരം തീയതി അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ േകാവിഡ് �തിേരാധ സാമ�ികൾ വാ�ാൻ എ� �ക വിനിേയാഗി�
എ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അവേശഷി� �ക എ�ിെന വിനിേയാഗി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) അവേശഷി� �കയിൽ എ� �ക മ�ാവശ��ൾ�ായി വിനിേയാഗി� എ�ം
േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർപേറഷെ� അ�ൗ�ിൽ എ� �ക
െചലവഴി�ാെത��് എ� വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ?

എസ്.എ.ടി. ആ�പ�ിയിെല െഫർ�ിലി�ി �ിനിക്, ലാബ് േസവന�ൾ

5741 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ിയിെല െഫർ�ിലി�ി �ിനിക്, ഇലേ�ാ
എൻെസഫേലാ �ാം (ഇ.ഇ.ജി.) ലാബ് എ�ിവിട�ളിൽ എ� ഉപകരണ�ൾ
ഉെ��ം ��ത ഉപകരണ�ൾ ഏത് ഫ�പേയാഗി�ാണ്
വാ�ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�് ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ�് േരാഗികളിൽ
നി�ം ഫീസ് ഈടാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഈ ഫീസ് ഏത്
സർ�ാർ അ�ൗ�ിലാണ് വരവ് വ��െത�് വ��മാ�േമാ; ഇ�െന ഫീസ്
ഈടാ��തി�� മാനദ��ം ഉ�രവിെ� പകർ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െഫർ�ിലി�ി �ിനിക്, ഇ.ഇ.ജി. ലാബ് എ�ിവിട�ളിൽ എ� ജീവന�ാർ
േസവനമ��ി��െവ�് വ��മാ�േമാ; ജീവന�ാ�െട േപര്, നിയമന രീതി,
ശ�ളം �തലായവ ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ിയിൽ എം.ആർ.ഐ. �ാനിംഗ്

5742 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ീ അവി�ം തി�നാൾ ആ�പ�ിയിൽ എം.ആർ.ഐ. �ാൻ
എ���തി�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഈ ആ�പ�ിയിൽ എ�� േരാഗികെള എം.ആർ.ഐ. �ാൻ
എ���തിന് എവിെടയാണ് െകാ�േപാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന െകാ�േപാ�� േരാഗികൾ�് എ��ം േവഗം എം.ആർ.ഐ. �ാൻ
ലഭി��േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം എസ്.എ.ടി. ആ�പ�ിയിൽ എം.ആർ.ഐ. �ാൻ െസ�ർ
�ട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നബാർഡ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ആ�പ�ി െക�ിടനിർ�ാണം

5743 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം നബാർഡ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
െക�ിടം നിർ�ി��തിന് ഏെത�ാം ആ�പ�ികൾ�ാണ് ഭരണാ�മതി
നൽകിയെത�ം ഇതിൽ ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിൽ ���ി െട�ർ െച�്
നിർ�ാണം ആരംഭിെ��ം വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ���ി െട�ർ െച�ാ�വ എ��ം േവഗം െട�ർ െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഹൗസ് സർജൻമാ�െട േസവനം

5744 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ അ�വദി�ി�� ഹൗസ്
സർജൻമാ�െട േസവനം േക� െമഡി�ൽ കൗൺസിൽ മാനദ��കാരം
നി��ലാ�ിയ വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജനറൽ ആ�പ�ികളിൽ ഹൗസ് സർജൻമാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ
സം�ാന ആേരാഗ� വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ദ�ൽ സർജൻമാ�െട �റവ്

5745 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ േമഖലയിൽ �വർ�ി�� ��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ ദ�ൽ
സർജൻമാ�െട �റ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളിെല ദ�ൽ സർജൻമാ�െട �റവ് പരിഹരി�ാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ദ�ൽ സർജൻമാ�െട നിലവി�� റാ�് ലി�ിൽ നി�ം എ�
ഉേദ�ാഗാർ�ികെള നിയമി�ി�െ��ം എ� �തിയ ത�ികകൾ ��ി�ാൻ
ഉേ�ശി��െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�ം ദ�ൽ സർജൻ ത�ിക
��ി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഉ�ിേയരി സി.എ�്.സി.

5746 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ��കൾ നവീകരി��തിനായി �േത�ക പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
സി.എ�്.സി. ക�െട നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാല�ഴ����ം ആവശ��ിന് സൗകര�മി�ാ��മായ ബാ�േ�രി
ഉ�ിേയരിയിെല സി.എ�്.സി. ���ി പണി��തിനായി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
ഉ�ിേയരി സി.എ�്.സി. �െട മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ി നവീകരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െച�വാടി സി.എ�്.സി. െക�ിട നിർ�ാണം

5747 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല െച�വാടി സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിന്
െക�ിടം നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നിർ�ാണ ���ി എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െെവ�ിൻ കരയിൽ കിട�ി ചികി� ലഭ�മാ�� ആ�പ�ി

5748 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെവ�ിൻ കരയിൽ അടിയ�ര സാഹചര��ളിൽ കിട�ി ചികി� ലഭ�മാ��
ആ�പ�ി�ം ആവശ��ിന് ജീവന�ാ�ം ഇ�ാ�തിനാൽ േനരി��
��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ സ�ീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ന�ം ആ�പ�ിയിേലാ എ�ാ അടി�ാന സൗകര����� ഞാറ�ൽ
താ��് ആ�പ�ിയിേലാ മാലി�റം ��ംബാേരാഗ� േക��ിേലാ
ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം േഡാ��െട േസവന�ം കിട�ി ചികി��ം
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�ർ താ��ാ�പ�ിയിെല നിർ�ാണ���ികൾ

5749 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ആല�ർ താ��ാ�പ�ിയിൽ നിലവിൽ നട�വ��
നിർ�ാണ���ികൾ ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ി�ർ ��ംബാേരാഗ� േക�ം െക�ിടനിർ�ാണം

5750 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ിെല ��ി�ർ ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് �ധാനമ�ി
ജൻ വികാസ് കാര��ം പ�തി �േഖന �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് ഫ�്
അ�വദി��തിനായി ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ�് നൽകിയ ശിപാർശയിൽ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എം.െജ.വി.െക. പ�തി �േഖന �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി ഫ�്
അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �േഖന ��ംബാേരാഗ� േക��ൾ�് െക�ിടം നിർ�ി��തിന്
ഫ�് അ�വദി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി േമഖലകളിെല േഡാ�ർമാ�െട േസവനം

5751 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആദിവാസി ജനവിഭാഗ�ൾ ��തലായി താമസി�� �േദശ�ളിെല
��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ൈവകി�് 6 മണി വെര
ലഭി���് എ�റ�് വ��ിയി�േ�ാ എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അധിക േഡാ��െട േസവനം ലഭി��തിന് തേ�ശഭരണ �ാപന��െട �ാൻ
ഫ�് വിനിേയാഗി��തിന് അ�മതി നൽ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപരിേ�ാണിയൽ ഡയാലിസിസ് പ�തി

5752 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ്
െപരിേ�ാണിയൽ ഡയാലിസിസ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� േരാഗികൾ�ാണ് ഈ പ�തിയി�െട
�േയാജനം ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ; പ�തി�െട വിശദവിവരം
നൽ�േമാ?

ഡയാലിസിസ് െസ��കൾ ഇ�ാ� താ��് ആ�പ�ികൾ

5753 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡയാലിസിസ് െസ��കൾ ഇ�ാ� എ� താ��് ആ�പ�ികൾ നിലവി��്;
അവ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് �ണി�് ശാ�ീകരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി പ��ർ
മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം താ��് േഹാ�ി�ലിൽ ഡയാലിസിസ് െസ�ർ
അ�വദി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവ�ിൻ മ�ല�ിെല നിർ�ാണ ���ികൾ

5754 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെവ�ിൻ നിേയാജക മ�ല�ിൽ വിവിധ പ�തികൾ �കാരം നിർ�ാണ
���ികൾ നട�വ�� സർ�ാർ ആേരാഗ�േക��ൾ ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണ �വർ�ന�ിനായി അ�വദി� �ക എ�െയ�ം എ�ാണ്
അ�വദി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട നിർവഹണ ഏജൻസികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?
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ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

5755 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി കാ��ാട് നിേയാജക
മ�ല�ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് �ാപി�� നടപടികൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് േവ�ി എ� �കയാണ് നീ�ിവ�ിരി��െത�ം
���ി�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസി ഏതാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�മ ന�ി�് േകാേളജ് േഹാ�ൽ നിർ�ാണം

5756 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സി-െമ�ിെ� കീഴിൽ ഉ�മ െപരിയയിൽ �വർ�ി�� ഉ�മ ന�ി�് േകാേളജ്
േഹാ�ൽ െചലവിന�ിൽ നാളി�വെര എ� �ക വിനിേയാഗി�ി��്;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േഹാ�ൽ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ ഈ �ാപന�ിന് നിലവിൽ �ലം
ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ലം ലഭ�മാെണ�ിൽ ഈ �ാപന�ിന് സ��മായി േഹാ�ൽ
നിർ�ി��തി�� തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സി-െമ�ിന് തനത് ഫ�ായി എ� �പ നീ�ിയിരി��്; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഭാരി� �ക വാടക നൽ��ത് ഒഴിവാ��തിേല�ായി
സ��മായി േഹാ�ൽ െക�ിടം നിർ�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

���ാട് താ��് ആ�പ�ി, മ��ർ ��ംബാേരാഗ�േക�ം എ�ിവ�െട വികസനം

5757 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ധാൻമ�ി ജൻ വികാസ് കാര��ം (പി.എം.െജ.വി.െക.) പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ���ാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽെ�� ���ാട് താ��്
ആ�പ�ി, മ��ർ ��ംബാേരാഗ� േക�ം എ�ിവ�െട വികസന�ിനായി
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

�ാഥമിക ആേരാഗ�േക�ം ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി മാ��തി�� നടപടി

5758 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ മാ�ാ�പറ� െക.എ.പി. നാലാം ബ�ാലിയനി�� �ാഥമിക
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ആേരാഗ�േക�ം ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി മാ��തി�ം െപാ�ജന�ൾ��ടി
േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ിെ� അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

ഇരവി�രം മ�ല�ിൽ ആർ�ം പ�തി

5759 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരവി�രം നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആർ�ം പ�തി �കാരം നട�ാ�ിയ
���ികൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

ആ�വ ജി� ആ�പ�ിയിൽ �ി�ി�ൽ െകയർ �ണി�്

5760 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�വ ജി�ാ ആ�പ�ി�് �ി�ി�ൽ െകയർ �ണി�് സൗകര��ൾ
ഒ���തിനായി 2020-2021 െല ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�്
വാ�ിയി�� ഉപകരണ��െട �ക അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് ആേരാഗ�
വ��് ഡയറ�ർ�് എറണാ�ളം ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ നൽകിയ
29.06.2022 െല സി1/5993/2020 ന�ർ ക�ിൽ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ
നാളി�വെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഈ
വിഷയ�ിൽ സർ�ാരിേല�് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക അ�വദി��തിനാ�� ഫയലിൽ ആേരാഗ� വ��് െസ��റി
നാളി�വെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഈ
വിഷയ�ിൽ ആേരാഗ� വ��് െസ��റി നട�ിയ ക�ിടപാ�ക�െട
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2020-2021 െല ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് േകാവിഡ് 19 �തിേരാധ
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി �ർ�ിയാ�ിയ ��ത ���ി�് �ക
അ�വദി��തിൽ കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ
കാരണം അറിയി�േമാ; കാലതാമസം വ�തിന് ഉേദ�ാഗ� തല�ിൽ വീ�
വ�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�് എ��ം േവഗം �ക അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ന�േറാളജിസ് �് നിയമനം

5761 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ന�േറാളജിസ് �ിെന
നിയമി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) എ�ിൽ എേ�ാഴാണ് നിയമി�െത�ം എ�കാല�ിന് േശഷമാണ് ��ത
നിയമനെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസർേഗാഡ് ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ ന�േറാളജിസ് �ിെ� േസവനം ഇേ�ാൾ
ലഭ�മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം ��ത ത�ിക
ഒഴി�കിട�കയാേണാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മട�ർ ചാലാംേകാണം പി.എ�്.സി. �് �തിയ െക�ിടം

5762 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല മ�ല�ിെല മട�ർ ചാലാംേകാണം പി.എ�്.സി. �് �തിയ െക�ിടം
നിർ�ി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരവി�രം മ�ല�ിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളി�� ഒഴി�കൾ

5763 �ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരവി�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ഏെത�ാം
ത�ികകളിൽ എ� ഒഴി�ക�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിൽ നിയമനം നട��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

സി.എ�്.സി. കളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

5764 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സി.എ�്.സി. കളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ��ർ േ�ാ�ിെല കരിെവ�ർ സി.എ�്.സി. യിെല അ�വദനീയമായ �ാഫ്
പാേ�ണി�� ത�ികകൾ ഏെത�ാമാെണ�ം നിലവിൽ ഒഴി�കിട��
ത�ികകൾ ഏെത�ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെതാെ� സി.എ�്.സി. കളിലാണ് കിട�ി ചികി�
അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ സി.എ�്.സി. കളി�ം കിട�ി ചികി� �ട�� കാര�ം പരിഗണനയിൽ
ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഫ് േന�് േ�ഡ്-2 നിയമനം

5765 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ� േമഖലയിൽ േരാഗി-േന�് അ�പാതം എ�യാെണ�ം
ഇത് തി�െ���ിയത് ഏത് വർഷമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ; കാലാ��തമായി
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േരാഗി-േന�് അ�പാതം പരി�രി��തി�ം അതിന��തമായി ��തൽ
ത�ികകൾ ��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യിൽ �ാഫ് േന�് േ�ഡ്-2 ത�ിക�െട റാ�് ലി�് 08.12.2021
�തൽ നിലവി��േ�ാൾ തെ� ��ത ത�ികയിൽ താൽ�ാലിക നിയമനം
നട�ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ; ��ത ത�ികളിൽ റാ�് ലി�ിൽ
നി�ം നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ആ�രാലയ�ളിൽ കാർഡിേയാളജി, ക�ാൻസർ, �� േരാഗ�ൾ�� ചികി�

5766 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ആ�രാലയ�ളിൽ എവിെടെയാെ�യാണ്
കാർഡിേയാളജി, ക�ാൻസർ, �� േരാഗ�ൾ�് ചികി� നൽകിവ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിെല ആ�രാലയ�ളിൽ ��ത േരാഗ�ൾ�് െ�ഷ�ാലി�ി ഒ.പി./
ഐ.പി. നിലവി�േ�ാെയ�ം ഈ വിഷയ�ളിൽ വിദ�രായ
േഡാ�ർമാരാേണാ ചികി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിൽ ഐെസാേലഷൻ വാർഡ്

5767 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല േകാ�ാട് സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിൽ
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ി���മായി ബ�െ��് �ലപരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത
�ലപരിേശാധന റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�ി�ർ�ാവ് മ�ല�ിെല �ാപന�ൾ

5768 �ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി�ർ�ാവ് നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി��
�ാപന�ൾ ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട േഫാൺ ന�ർ, േമൽവിലാസം, ഇ-
െമയിൽ വിലാസം, ജീവന�ാ�െട ഔേദ�ാഗിക െമാൈബൽ ന��കൾ
എ�ിവ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ അ�വദി�െ��ി�� �ിരം ത�ികകൾ,
അവ�െട എ�ം, ഒഴി�� ത�ികകൾ എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ കരാർ/താൽ�ാലിക/ദിവസേവതന/അന��
േസവന വ�വ�യിൽ േജാലി െച��വ�േ�ാ എ�ം ഉെ��ിൽ അത്
സംബ�ി� വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ നി�് ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ, ആയതി�� �ൻ
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ഉപാധികൾ/േരഖകൾ ഏെതാെ�െയ�ം േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി��
സമയപരിധി എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ േ�ാമ െകയർ െസ�ർ

5769 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല േ�ാമ െകയർ െസ�റിെ�
(േഫസ്-2) നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ��ത �ല�് നിൽ�� മര�ൾ
േലലം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) വനം വ��് നി�യി� �ക േലല�ിൽ ലഭ�മായി�ിെ��ിൽ മരം �റി��തിന്
എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി�ൽ േകാേളജ് വിദ�ാർ�ിക�െട േഹാ�ൽ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്
�റി�ാ�ളള മര�ൾ േലലം െച�ി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപ��ളം ആേരാഗ� േക��ിൽ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ

5770 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല െപ��ളം ആേരാഗ� േക��ിൽ നാ�കളായി
െമഡി�ൽ ഓഫീസർ ത�ിക ഒഴി�കിട�� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ ഇ�ാ�ത് ആ�പ�ി�െട
വികസനെ� സാരമായി ബാധി��െവ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ െപ��ളം ആേരാഗ� േക��ിൽ െമഡി�ൽ
ഓഫീസെറ നിയമി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

മലയിൻകീഴ് താ��ാ�പ�ി െക�ിടനിർ�ാണം

5771 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മലയിൻകീഴ് താ��ാ�പ�ി�ായി കിഫ്ബി �േഖന നിർ�ി�� െക�ിട
സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �ട��തിന് എെ��ി�ം തട��ൾ
നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല �ിതിയിൽ മലയിൻകീഴ് താ��ാ�പ�ി െക�ിട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േഡാ�ർമാ�െട രാ�ികാല േസവനം

5772 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) പാറശാല നിേയാജക മ�ല�ിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക��ൾ,
സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ൾ, �ു�ംബാേരാഗ� േക��ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
നിലവിൽ എ� േഡാ�ർമാർ ഉെ��ം എ� മണി വെരയാണ് ഇവിട�ളിൽ
ഒ.പി. സൗകര��ൾ ഏർെ���ിയി��െത�ം ആ�പ�ി തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) േഡാ�ർമാ�െട രാ�ികാല േസവനം നിലവിൽ ലഭ�മെ��ിൽ ആയത്
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

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

ആല�ഴ െവ�ർ കൺേ�ാൾ �ണി�്

5773 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� ജി�കളിൽ െവ�ർ കൺേ�ാൾ �ണി�കൾ
�വർ�ി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യിെല െവ�ർ കൺേ�ാൾ �ണി�ിൽ എ� �ിരം/താൽ�ാലിക/
കരാർ ജീവന�ാർ ഉ�്; ത�ിക തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിൽ ഫീൽഡ് വർ�് െച��വർ �ത� സമയ�തെ�
റിേ�ാർ�കൾ സമർ�ി�ാ�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഓഫീസിെല ���ി സമയ�ം മ�് ജി�കളിെല ഓഫീ�കളിെല
���ി സമയ�ം ത�ിൽ �ത�ാസ�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െവ�ർ കൺേ�ാൾ �ണി�ിൽ ബേയാെമ�ിക് പ�ിങ് സി�ം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ��് വില നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

5774 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ി�വ�� മ��് വില നിയ�ി��തിനായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�്
വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തൽ കാ�ണ� ഫാർമസികൾ ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) കാ�ണ� ഫാർമസികളിൽ അവശ� മ��ക�െട ലഭ�ത ഉറ�് വ���തിനായി
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഔ�് േപഷ��് വിഭാഗ�ളിൽ േരാഗീസൗ�ദ പരിവർ�നം

5775 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ഔ�് േപഷ��് വിഭാഗ�ളിൽ േരാഗീസൗ�ദ
പരിവ ർ�നം നട��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിേല�ായി ഏെതാെ� ആ�പ�ികെളയാണ്
െതരെ���ിരി��ത്; ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക�െട ചികി��് പ�തി

5776 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാർമസികളിൽ നി�് ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക�െട
ചികി��ാവശ�മായ ര�ഘടക�ൾ സൗജന�മായി നൽ�� പ�തി,
നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷ�മായി േചർ�് ആശാധാര പ�തിയിൽ
ലയി�ി�തിനാൽ പ�തി�െട മാനദ��ളിൽ വ��ിയ വ�ത�ാസ�ൾ
ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക�െട ചികി�െയ േദാഷകരമായി ബാധി�േമാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത വിഷയം ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക�െട സംഘടനകൾ
ഉൾെ�െട��വ�മായി ചർ� െച�് ചികി��് അ��ലമായ രീതിയിൽ
മാനദ��ൾ �ന:�മീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േപ വിഷബാധെ�തിെര�ളള വാ�ിൻ

5777 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . 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�് േപ വിഷബാധെ�തിെര�ളള വാ�ിൻ ��ിവ�ി�ം മരണം
സംഭവി�തായി റിേ�ാർ�് െച�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാ�ിൻ നൽകിയി�ം േപ വിഷബാധ ഉ�ായതായി പറയെ���
സാഹചര��ിൽ വാ�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാൻ നടപടി

5778 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ആ�രാലയ�ൾ�ായി എ� േകാടി �പ�െട മ��ാണ്
േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ വഴി ഒ� സാ��ിക വർഷം
വാ�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ാൻ സർ�ാർ എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.പി.ഇ. കി�കൾ

5779 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡിന് െമഡ് സർജ് എ�
�ാപനം പി.പി.ഇ. കി�് സംബ�ി� ക�േ�ഷൻ 30.03.2020 ന്
സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ക�േ�ഷനിൽ പി.പി.ഇ. കി�ിെ� �ക എ�യായി�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപനം �റ� നിര�ിൽ പി.പി.ഇ. കി�് നൽകാൻ ത�ാറായി�ം
അവരിൽ നി�ം പി.പി.ഇ. കി�കൾ വാേ�� എ�് തീ�മാനി�ാ��ായ
സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട സ�ർശനം

5780 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ര�് മാസ�ി��ിൽ എ�യിട�് എവിെടെയാെ�
പ�ി�നി റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ ഇതിൽ ഏെതാെ�
�ല�ൾ സ�ർശി�െവ�് വ��മാ�േമാ; സ�ർശി� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട
േപര് വിവര��ം അവർ ത�ാറാ�ി നൽകിയ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ര�് മാസ�ി��ിൽ സം�ാന�് എ� �ല�ളിൽ
ഭ��വിഷബാധ റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��ം ��ത �ല�ൾ
ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഭ��വിഷബാധ��ായ �ല�ളിൽ ആേരാഗ� വ��ിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ
സ�ർശനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആെരാെ� ഏെതാെ� �ല�ൾ
സ�ർശി�െവ�ം അവർ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�ം ��ത
റിേ�ാർ�ിെല നിരീ�ണ�ൾ എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ ?

ഇ-െഹൽ�് പ�തി�് ടാബ് െല�് ക��� ർ

5781 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഇ-െഹൽ�് േകരള പ�തി�് േവ�ി കംപ��ർ ടാബ് െല�കൾ വാ�ിയതിൽ
െടൻഡർ നടപടികൾ പാലി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െടൻഡറിൽ പെ��� ക�നിക�ം അവർ ക�ാ�് െച� �ക�ം
െ�സിഫിേ�ഷ�മട��� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് സ�കാര� ക�നിയിൽ നി�് ടാബ് െല�കൾ
വാ�ിയത് സംബ�ി� കരാറിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കരാ�മായി ബ�െ��് ഓഡി�് നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ി ജീവന�ാർെ�തിെര�� ആ�മണം

5782 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േഡാ�ർമാർ അട��� ആ�പ�ി ജീവന�ാർെ�തിെര ആ�മണ�ൾ
വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േരാഗിക�െട ബ��ളട���വർ േഡാ�ർമാർെ�തിെര ആ�മണം
അഴി�വി�� �വണത തട��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഡാ�ർമാർ അട��� ആ�പ�ി ജീവന�ാർെ�തിെര�� ആ�മണം
തട��തിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാൻസർ െകയർ സ��് എ� െവബ് േപാർ�ൽ

5783 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ാൻസർ സാധ�ത സംശയി��വരിൽ സ്�ീനിംഗ് കാര��മമാ��തിനായി
ക�ാൻസർ െകയർ സ��് എ� െവബ് േപാർ�ൽ ഉപേയാഗി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന ക�ാൻസർ കെ���വർ�് �ടർ ചികി� സൗജന�മാേണാ;
ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിൽ ചികി� ലഭ�മാണ്; വ��മാ�േമാ?

വിളർ��� �ീകൾ�് ചികി�

5784 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീമതി െദലീമ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിളർ� ബാധി� �ീക�െ��ിൽ അവെര കെ��ി
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ആവശ�മായ ചികി� ഉറ�ാ�ാനായി �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഇതിെ� ഭാഗമായി ജി�, സം�ാനതല സമിതികൾ
�പീകരി�െകാ�് പരിശീലന പരിപാടികൾ ആവിഷ് കരി�ി�േ�ാ; എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് ഇ�വഴി ല��മി��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�ം ആയതിനായി �ൾ െഹൽ�്
േ�ാ�ാമിെ� സഹകരണം ഉറ�വ��ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിയിൽ പ�ിക േഗാ�വർ� േമഖല�് �േത�ക �ാധാന�ം
നൽകിയി�േ�ാെയ�ം പ�തി�ായി വിവിധ വ��ക�െട �വർ�നം
സംബ�ി�് മാർഗനിർേദശ�ൾ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

േരാഗ�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

5785 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േരാഗ�തിേരാധ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി നിലവി��
വാ�ി�കൾ�് �റെമ ��തൽ വാ�ി�കൾ ഉൾെ����തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി നിർേദശ�ൾ സമർ�ി�ാൻ സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
സമിതി�െട നിർേ�ശ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ി ആ�മണ�ൾ

5786 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� നിയമം �ർബല�ം പ��ക���ം ആയതിനാൽ
ആ�പ�ി ആ�മണ േക�കളിൽ ഉൾെ��വർ�് മതിയായ ശി� ലഭി�ാെത
േപാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�പ�ി ജീവന�ാ�െട ആശ� അക��തി�ം വർ�ി�വ�� ഇ�രം
ആ�മണ�ൾ തട��തി�ം നിലവി�� നിയമം േഭദഗതി െച�കേയാ
ഓർഡിനൻസ് െകാ�വരികേയാ െച�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ��ി�െട പക�� േരാഗ�ൾ തടയാൻ നടപടി

5787 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േവനൽ കന�േതാ��ടി �ടിെവ��ി�െട പക�� േരാഗ�ൾ
വ�ാപി��ത് തട�വാൻ ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി�ി�� �ൻക�തൽ
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ; ഇത് സംബ�ി�് ആേരാഗ�
�വർ�കർ�് നൽകിയി�� നിർേ�ശ�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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േകാതമംഗലം താ��ിൽ ക�ാൻസർ േരാഗിക�െട വർ�നവ്

5788 �ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിൽ ക�ാൻസർ േരാഗിക�െട എ�ം �ടി വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആേരാഗ�
സംഘെ� നിേയാഗി�് പഠനം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന�് '108' ആം�ലൻസ് നട�� േസവന�ൾ

5789 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് '108' ആം�ലൻസ് നട�� േസവന�ൾ വിലയി��ാ�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിൽ '108' ആം�ലൻസ് ജീവന�ാ�െട സമേയാചിതമായ
ഇടെപടൽ �ലം അർ�രാ�ിയിൽ �വതിെയ അപകടനില തരണം െച�് �ത�
സമയ�് ആ�പ�ിയിൽ എ�ി��ം �ഖ �സവം നട��ം സംബ�ി�
വാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽെ�� എ� സംഭവ�ൾ ഈ സർ�ാർ വ�തിന് േശഷം റിേ�ാർ�്
െച�ി�െ��ം അതിൽ എ� എ�ം മല�റം ജി�യിൽ ഉൾെ��ി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അപകട�ി�ം അത�ാഹിത�ി�ം സ��ം ജീവൻേപാ�ം അവഗണി�്
രാ�ിെയേ�ാ പകെലേ�ാ േനാ�ാെത േസവനം നട�� '108' ആം�ലൻസ്
ജീവന�ാെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സംര�ി��തി�ം സർ�ാർ
�േത�ക പരിഗണന നൽ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േഹാമിേയാ�തി െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ

5790 �ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സംസഥാന�് സർ�ാർ േമഖലയിൽ ഇേ�ാ�� േഹാമിേയാ�തി െമഡി�ൽ
േകാേള�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�്  ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2021 വർഷം എ�േപർ�് ബി.എ�്.എം.എസ്. ന് സർ�ാർ േമഖലയിൽ
അ�ിഷൻ നൽകിെയ�ം അവരിൽ എ� ശതമാനം വിജയി�െവ���
കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�്  എയിഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ് േമഖലയിൽ എ� േഹാമിേയാ�തി
െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ ഉെ��് ജി� തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2021 വർഷം എയിഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ് േമഖലയിൽ എ� ��ികൾ
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ബി.എ�്.എം.എസ്. വിജയി�ി�െ��് േമഖല തിരി�് കണ�കൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളിൽ �ിരം/കരാർ/താത്കാലിക
അടി�ാന�ിൽ േജാലി െച�� േഹാമിേയാ�തി േഡാ�ർമാ�െട ജി�
തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിെല കാത് ലാ�കൾ

5791 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ സർ�ാർ നിയ�ണ�ി�� എ�
കാത് ലാ�ക�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാത് ലാ�കളിൽ െപാ�ജന�ൾ�� ആൻജിേയാ�ാം,
ആൻജിേയാ�ാ�ി എ�ീ പരിേശാധനകൾ�് ഓേരാ�ി�ം ഈടാ�� �ക
എ�യാെണ�് ലാബ് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള െഹൽ�് റിസർ�് & െവൽഫയർ െസാൈസ�ി�െട�ം (KHRWS)
െഹൽ�് െഡവലപ്െമ�് െസാൈസ�ി�െട�ം (HDS) ലാ�കളിൽ ഒേര
പരിേശാധനയ�് വ�ത�� നിര�കൾ ഈടാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ എ� െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം നാളി�വെര ��ത
ലാ�കൾ�് സർ�ാർ �ഖാ�ിരം നൽകിയ ധനസഹായ��െട വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ഇ) ��ത ലാ�കൾ സർ�ാരിേല�് വിഹിതം നൽകിയി�െ��ിൽ ആയതിെ�
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല േപാ�്േമാർ�ം �ണി�് െക�ിടം നിർ�ാണം

5792 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ േപാ�്േമാർ�ം �ണി�്
െക�ിടം (േഫസ് I) നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��ളള ���ി�െട നിലവിെല
�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� �പേരഖ�� അ�മതി െപാ�മരാമ�്
ഡിൈസൻ വി�ിൽ നി�ം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിർ�ാണ ���ി എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ സി.�ി. �ാൻ, എം.ആർ.ഐ.
�ാൻ

5793 �ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ ചികി�
േത�� േരാഗികൾ�് �ടർ ചികി��ായി േഡാ�ർമാർ നിർേ�ശി�� സി.�ി.
�ാൻ, എം.ആർ.ഐ. �ാൻ എ�ിവ എ���തിനായി ആ�പ�ി�്
അക�� �ാൻ െസ�റിൽ നി�ം സമയം നി�യി�് നൽ��ത് എ�
ദിവസെ� കാലയളവിൽ ആെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എമർജൻസിയായി എ�� േരാഗികൾ�ം ഇേത മാനദ��ിലാേണാ
�ാനി�ിനാ�� തീയതി ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2021 ജ�വരി 1 �തൽ ഡിസംബർ 22 വെര ഈ �ാനിങ് െസ�റിെല
െമഷീനിന് എ� തവണ േക�പാട് സംഭവി�ി�െ��ം അവ എേ�ാൾ
പരിഹരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിര�രം ഈ െസ�റിെല െമഷീ�കൾ�് േക�പാ�കൾ സംഭവി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െമഷീൻ േക�പാ�കൾ സംഭവി�േ�ാൾ ആ സമയം എ�� േരാഗികൾ�്
�ാൻ െച��തിന് ബദൽ സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇെ��ിൽ ആയതിന് പരിഹാരമാർ�ം കെ��േമാ;

(എഫ് ) എം.ആർ.ഐ. �ാൻ എ��വാൻ േരാഗികൾ�് ��് മാസ�ിൽ അധിക��
തീയതികൾ നി�യി�് നൽ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഒരാ���ിൽ
േരാഗികൾ�് എം.ആർ.ഐ. �ാൻ എ���തി�� സംവിധാനം
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഐേ�ാൺസിെല ബേയാെകമി�് ത�ിക

5794 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ��ംബേ�മ വ��ിെല പി3/283/2019/എ�്. & എഫ്.ഡ��.ഡി.
ഫയലിൽ സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇൻ�ി���് േഫാർ ക��ണിേ��ിവ് ആ�് െകാ�ി�ീവ് ന�േറാ സയൻസസ്
(ഐേ�ാൺസ് ) െല ബേയാെകമി�് ത�ിക സാ�കരി�് നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�വ ജി� ആ�പ�ിയിൽ ആവശ�മായ ത�ികകൾ

5795 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�വ ജി� ആ�പ�ിയിൽ ആവശ�മായ ത�ികകൾ
അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��� 17.03.2022-െല നിേവദന�ിൽ
(ഇ-6011565/22/എം (എ�് ,ഡബ്ള� &സി.ഡി.),
1247/22/Repl./Min(എ�്,ഡബ്ള�&സി.ഡി.) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ
നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;
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��ത വിഷയ�ിൽ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ നാളി�വെര നട�ിയ എ�ാ
ക�ിടപാ�ക�െട�ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�് ജി� ആ�പ�ി�െട നിലവാര�ി�� �ാഫ് പാേ�ൺ
അ�വദി��തിന് നിലവിെല തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത
ആ�പ�ിയിൽ ആവശ�മായ �ാഫ് പാേ�ൺ �കാരം ജീവന�ാെര
അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയം സംബ�ി� ഫയൽ ഇേ�ാൾ ആ�െട പരിഗണനയിലാ��െത�്
വ��മാ�േമാ; ഫയലിൽ തീർ��ാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ
സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�െ��ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ാഫ് നഴ് സ്  ത�ികയിൽ കരാർ നിയമനം

5796 �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിൽ ആേരാഗ� വ��ിൽ �ാഫ് നഴ് സ്  ത�ിക�െട റാ�്
ലി�് നിലവി��േ�ാൾ തി�വന��രം േകാർ�േറഷന് കീഴിെല െഹൽ�്
െസ��കളിൽ അ�പ�ാറ് നഴ് സ്  ത�ികകളിൽ കരാർ നിയമനം നട�ാൻ
ഇടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാഫ് നഴ് സ്  ത�ിക�െട റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ�� അർഹരായ
ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട അവസരം നിേഷധി�� ��ത നടപടി റ�ാ�േമാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ നിലവി�� സീനിേയാറി�ി ലി�്

5797 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ �ാഫ് േന�് േ�ഡ്-II, �ാഫ് േന�് േ�ഡ് -I,
െഹഡ് േന�്, േന�ിംഗ് ���് േ�ഡ്-II, േന�ിംഗ് ���് േ�ഡ്-I, േന�ിംഗ്
ഓഫീസർ ത�ികകളിൽ 2026 ജ�വരി 31��ിൽ റി�യർ െച��വ�െട എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ �ചി�ി� ത�ികകളിൽ നിലവിൽ �ന�േവതനാവധിയിൽ
�േവശി�ി��വ�െട�ം 2026 ജ�വരി 31 ��ിൽ �ന�േവതനാവധി കാലാവധി
�ർ�ിയാ�ി തിരിെക േജാലിയിൽ �േവശിേ��വ�േട�ം എ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഡയറ�ർ ഓഫ് െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷന് കീഴിൽ േമൽ �ചി�ി�
ത�ികകളിൽ നിലവി�� സീനിേയാറി�ി ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�േക��ളിൽ േഡാ�ർമാ�െട േസവനം

5798 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ൾ �തൽ െമഡി�ൽ േകാേളജ്
വെര�� ആ�പ�ികളിൽ േവ�� േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ലഭ�മ�ാ�ത്
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ആവശ��ിന്
േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ഉറ�ാ�� രീതിയിൽ നിയമനം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� ആ�പ�ികളിൽ എ� താ�ാലിക
േഡാ�ർമാർ േസവനമ��ി��െ��് ജി� തിരി�ം ത�ിക തിരി�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ിര നിയമന�ിനായി റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ��ി�� േഡാ�ർമാർ�് അവസരം
നിേഷധി�െകാ�് താ�ാലിക നിയമനം നട�� രീതി അവസാനി�ി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എ�്.എം.സി. �േഖന�� നിയമന�ൾ

5799 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ േഹാസ് പി�ൽ മാേനജ്െമ�് ക�ി�ി
(എ�്.എം.സി.) �േഖന ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�ാണ് നിയമനം
നട�വാൻ കഴി�കെയ�ം ഇ�രം നിയമന�ൾ നട�േ�ാൾ
പാലി�ിരിേ�� നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�പ�ികളിൽ സർ�ാർ അ�വദി�ി�� നിലവിെല ത�ികകളിേല�്
എ�്.എം.സി. �േഖന നിയമനം നട�വാൻ കഴി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�പ�ിയിൽ ��ി�െ��ി�ി�ാ� ത�ികകളിേല�് നിയമനം
നട�േ�ാൾ എ�്.എം.സി. �ം ആ�പ�ി അധി�ത�ം പാലി�ിരിേ��
നടപടി�മ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�്.എം.സി. �േഖന നിയമി�െ��� ജീവന�ാ�മായി ആ�പ�ി
അധി�തർ കരാറിേലാ േബാ�കളിേലാ ഇതര ഉട�ടികളിേലാ
ഏർെ�ടണെമ�് ച��ൾ നി�ർഷി��േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ എ�്.എം.സി. �േഖന
നട�ിയി�� നിയമന�ൾ ച���ം നിയമ��ം പാലി��വയാേണാെയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എഫ് ) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളിൽ എ�്.എം.സി. �േഖന നട�ിയി��
നിയമന�ളിൽ ബ� നിയമന�േളാ അനധി�ത താൽ�ാലിക
നിയമന�േളാ നട�ിയി�േ�ാ എ�� വിഷയ�ിൽ അേന�ഷണം
നട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�നിയർ െഹൽ�് ഇൻസ് െപക് ടർ േ�ഡ് II ഒഴി�കൾ

5800 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ �നിയർ െഹൽ�് ഇൻസ് െപക് ടർ േ�ഡ് II ത�ികയിൽ
2024 ഡിസംബർ 31 വെര�� �തീ�ിത ഒഴി�ക�െട എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വടകര ജി� ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് െസ�ർ

5801 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വടകര ജി� ആ�പ�ി വള�ി��ിൽ ഒ� ��ിന് കീഴി�ളള ധന��രി
ഡയാലിസിസ് െസ�ർ എ� �ാപനം �വർ�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ിെ� ഭാരവാഹിക�െട�ം അംഗ��െട�ം േപ�വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;
��ിൽ ൈലഫ് ൈടം അംഗത�ം ഉ�വർ ആെരാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;
��ത ��് ആ�പ�ി അധി�ത�മാേയാ സർ�ാ�മാേയാ കരാ�കളിേലാ
ഉട�ടികളിേലാ ഏർെ��ി�െ��ിൽ അവ�െട�ം ��ിെ� ൈബേലാ�െട�ം
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ധന��രി ഡയാലിസിസ് െസ�റിെ� െക�ിട നിർ�ാണം, ഉപകരണ�ൾ
വാ�ൽ �ട�ിയ ആവശ��ൾ�ായി ��് െചലവഴി� �ക സ��പി�ത്
ആരിൽ നിെ�ാെ� ആെണ�ം ആെക എ� �പയാണ് ഇ�കാരം
സ��പി�െത�ം ഇതിൽ എ� �പയാണ് ��ത �ാപന�ിനായി
െചലവഴി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ; ഇത് സംബ�ി�് സർ�ാർ ഓഡി�്
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സർ�ാർ �മിയിൽ ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ിന് െക�ിടം
നിർ�ി��തി�ം �വർ�ി��തി�ം ഏെതാെ� നിയമ��െട�ം
ച��െള�ം അടി�ാന�ിലാണ് അ�മതി നൽകിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ; ��ത ഉ�ര�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ; വ��ിന്
കീഴി�� മ�് �ാപന�ളിൽ സമാനരീതിയിൽ ��കൾ�്
�വർ�നാ�മതി നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) ��ത �ാപന�ിെ� നിർ�ാണ ഘ��ളിേലാ �വർ�ന�ിേലാ
സർ�ാരിൽ നി�ം ഫ�്, ഉപകരണ�ൾ, ജീവന�ാ�െട േസവനം എ�ിവ
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�മായി ബ�െ�� അ�മതിക�െട പകർ�കൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ് ) ഈ �ാപന�ിേല�� ജീവന�ാ�െട നിയമനം, ശ�ള വിതരണം,
ഭരണപരമായ മ�് നടപടികൾ എ�ിവ ��് േനരി�ാേണാ ൈകകാര�ം
െച��െത�് അറിയി�േമാ; ഇതിൽ ആ�പ�ി അധി�തർ�ം
എ�്.എം.സി. കൾ��� അധികാരം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) �ാപന�ിെ� �വർ�ന�ളിൽ ആ�പ�ി അധി�തർ�ം എ�്.എം.സി.
�ം എെ�ാെ� നിയ�ണ�ളാ��െത�ം �ാപന�ിെ�
ഉടമ�ാവകാശം നിലവിൽ ആരിലാണ് നി�ി�മാ�ിയി��െത���
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാവിഡ് �ിേഗഡിൽ േജാലി െച�വർ�് സർ�ാർ നിയമന�ളിൽ �ൻഗണന
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5802 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് �ിേഗഡിൽ േജാലി െച�ി�� ആേരാഗ� �വർ�കർ�് പി�ീ��
സർ�ാർ നിയമന�ളിൽ �ൻഗണന ഉ�ാ�െമ� േക� സർ�ാർ
�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാന�് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �വർ�കർ�് സർ�ാർ നിയമന�ളിൽ �ൻഗണന നൽ��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� സംര�ണ �വർ�ന��െട നിലവാര�യർ��തിന് നടപടി

5803 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ� സംര�ണം േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�്
ഉയർ��തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിനായി സം�ാനെ� ആ�പ�ിക�െട�ം െമഡി�ൽ
േകാേള�ക�െട�ം അടി�ാനസൗകര�ം െമ�െ����തിന് ഈ സർ�ാരിെ�
കാല�് െചലവഴി� �കെയ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഓേരാ�ി�ം എ�
വാർ�ക�െ��ം എ� കിട�ക�െ��ം അറിയി�ാേമാ; േരാഗിക�െട
എ��ിന് ആ�പാതികമായി വാർ�ക�െട�ം കിട�ക�െട�ം എ��ിൽ
വർ�നവ് വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ എ� സി.ടി.�ാൻ,
എം.ആർ.ഐ.�ാൻ െമഷീ�കൾ, െവ�ിേല��കൾ, കാത് ലാബ്, അ�ബ�
സൗകര��ൾ, േ�ാ�് �ിനി�കൾ എ�ിവ�െ��് െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ; േരാഗിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി
ഇവ �േയാജനെ����തിന് കഴി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ-െഹൽ�് പ�തി�് േവ�ി ക���ർ വാ�ിയ നടപടി

5804 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ-െഹൽ�് േകരള പ�തി�േവ�ി ഇ-ഗേവണൻസ് െമ�െ����തിനായി
േക� സർ�ാർ അ�വദി� ഫ�പേയാഗി�് ക���ർ ടാബ് െല�കൾ വാ�ിയത്
��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരം വാ�ിയ ക���ർ ടാബ് െല�കളിൽ പ�തി�ം
ഉപേയാഗ��ന�മാെണ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) ��ത ക���ർ ടാബ് െല�കൾ വാ�ിയ കരാറിെല �ധാനെ�� വ�വ�കൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

'108' ആം�ലൻസ് േസവന�ിനായി സ�കാര� ആം�ലൻസ് സർവീ�കൾ
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5805 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� ആം�ലൻസ് സർവീ�കൾ ഈടാ�� കിേലാമീ�ർ
നിര�്, കനിവ് '108' ആം�ലൻസ് സർവീസ് നട��തിന് കരാർ നൽകിയി��
ക�നി ഈടാ�� കിേലാമീ�ർ നിര�ിേന�ാൾ വളെര �റവാകയാ�ം അത്
സർ�ാരിന് ഏെറ ലാഭകരമായതിനാ�ം '108' ആം�ലൻസ് േസവന�ിനായി
സം�ാനെ� സ�കാര� ആം�ലൻസ് സർവീ�കെള �ടി പരിഗണി��ത്
പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ചികി� െചല�കൾ റീ-ഇേ�ഴ് സ് െച��തിന് േനരി�� കാലതാമസം

5806 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡിെസ�് നിലവിൽ വ��തിന് ��് സമർ�ി� ജീവന�ാ�െട�ം അവ�െട
ആ�ിത�െട�ം ചികി�ാ െചല�കൾ റീ ഇംേ��് െച��തി��
അേപ�കൾ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസിൽ വർഷ�ളായി
െക�ി�ിട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�വാൻ വ��്
തല�ിൽ നടപടി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കൾ തീർ�് കൽ�ി��തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ; എം.ആർ. െസ�നിൽ ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട
അഭാവ�െ��ിൽ ��തൽ ജീവന�ാെര ഇതിനായി �മതലെ���ി ��ം
പരിഹരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�ാൻസർ, കിഡ്നി ഡയാലിസിസ്, ലിവർ സീേറാസിസ് എ�ീ
േരാഗ���വ�െട�ം മ�് മാരക േരാഗ�ൾ ബാധി�വ�േട�ം അേപ�കളിൽ
േപാ�ം മാ�ഷിക പരിഗണന നൽകാെത വ�താമസി�ി�� നടപടി
അവസാനി�ി��തി�ം ഇ�രം േക�കളിൽ അതിേവഗം
തീർ�കൽ�ി��തി�ം �േത�ക അദാല�കൾ സംഘടി�ി�േമാ;

(ഡി) 2022 മാർ�ിൽ സമർ�ി�ി���ം ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിെല
എം.ആർ.1/17988/2022 എ� ന�രി���മായ അേപ�യിൽ നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ; റീ ഇേ��്െമ�് �ക എ�േ��്
ലഭി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

െമഡി�ൽ റീ-ഇേ�ഴ് െ��് നടപടികൾ

5807 േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചീഫ് ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�ിൽ നി�് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിേല�്
അയ� െമഡി�ൽ റീ-ഇേ�ഴ് സ് െമ�് സംബ�ി� എ2-21468/2018/സി.ഇ.ഐ.
എ� ഫയൽ എ�ാണ് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ ലഭ�മായി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയലിെ� ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിെല ന�ർ ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) ഫയലിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിെല നടപടി�മ�ൾ �ർ�ിയാ�ി ��ത ഫയൽ
ഏത് ഓഫീസിേല�ാണ് അയ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ന�ിംഗ് പഠനം

5808 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ന�ിംഗ് പഠന�ിന് എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ഏർെ���ിയിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയി�ം സർ�ാർ േമഖലയി�ം എ� ന�ിംഗ് ��ക�ം
േകാേള�ക�ം ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ; അവ ഏെത�ാം എ�് ജി� തിരി��
ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �തിയ ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെത�ാമാെണ�ം എവിെടെയ�ാമാണ് അവ
ആരംഭി�ത് എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ന�ിംഗ് േകാേള�കളിൽ അ��ാപക�െട �ാമം
നിലനിൽ��േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ�കാര� േകാേള�കളിൽ ന�ിംഗ് േകാ�ക�െട നിലവാരം പരിേശാധി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

പാരാെമഡി�ൽ േകാ�കൾ

5809 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� �ാപന�ൾ�്
പാരാെമഡി�ൽ േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�് പാരാെമഡി�ൽ േകാ�കൾ
ആരംഭി��തിന് അേപ� സമർ�ി� �ാപന��െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത അേപ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ്

5810 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ് ആരംഭി��തിന് േവ�ി
സം�ാന സർ�ാർ എെ��ാം �െ�ാ���ളാണ് ഇ�വെര
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നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എയിംസ് ആരംഭി��തിനായി കിനാ�രിൽ എ� ഏ�ർ �മിയാണ്
ഏെ���െത�ം ഇ�സംബ�ി� നടപടികൾ നിലവിൽ ഏത്
ഘ��ിലാെണ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ ദ�ൽ േകാേള�കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് �ിനി�ൽ െ�യിനിംഗ്

5811 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ േമഖലയിൽ �വർ�ി�� ദ�ൽ േകാേള�കളിെല
ബി .ഡി .എസ്. വിദ�ാർ�ികൾ�് �ിനി�ൽ െ�യിനിംഗ് നട��തിന്
സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ അ�വദി��ത് സംബ�ി�് സ.ഉ.(ൈക.) നം.
49/2023/എ�്.&എഫ്.ഡ��.ഡി. �െട അടി�ാന�ിൽ െമഡി�ൽ
വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ�ർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ 2021 ജ�വരി 1 �തൽ 2023
ജ�വരി 31 വെര ദ�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട �േയാഗിക പരിശീലന�ിനായി
സർ�ാർ ആ�പ�ിക�മായി ൈട അ�് �ാപി�ാൻ എ� അേപ�കൾ
ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത അേപ�കളിേ�ൽ ഡയറ�ർ ഓഫ് െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ; അതിൽ എ� അേപ�കൾ
സർ�ാരിേല�് അയ�ി�െ��ം എ� അേപ�കളിേ�ൽ ഉ�രവ്
ആയി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

വിേദശ െമ ഡി�ൽ പഠനം �ട�ിയ വിദ�ാർ�ികൾ

5812 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��സാഹചര��ിൽ �ൈ�നിൽ നി�് എം.ബി.ബി.എസ്. പഠനം
�ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ാെത സം�ാനേ��് മട�ിയ വിദ�ാർ�ികൾ�്
പഠനം �ർ�ിയാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വിദ�ാർ�ികെള സഹായി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളിൽ എം.ബി.ബി.എസ്. പഠനം �ർ�ീകരി�് വിവിധ
കാരണ�ളാൽ മട�ിെയ�ിയ വിദ�ാർ�ികൾ�് സം�ാനെ� െമഡി�ൽ
േകാേള�കളി�ം ജനറൽ ആ�പ�ികളി�മായി ഹൗസ് സർജൻസി
�ർ�ിയാ�ാൻ അവസരം നൽ�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബി.എസ്.സി. േന�ിങ് േകാഴ് സിെല േ�ാർട്സ് ക�ാ� �േവശനം

5813 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന തല�ിൽ വിജയികളായി�� കായികതാര�ളായ വിദ�ാർ�ികൾ�്
ബി.എസ്.സി. േന�ിങ് േകാഴ് സിൽ േ�ാർട്സ് ക�ാ� �േവശനം
അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിേലാ ജി� ആ�പ�ികളിേലാ നട�വ��
ഏെത�ി�ം േകാ�കളിൽ േ�ാർട്സ് ക�ാ� �േവശനം നൽകാ�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ; ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം േകാ�കളിലാണ് ന�ിവ��െത��
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വിേദശ െമഡി�ൽ ബി�ദ�ാ�െട ഇേ�ൺഷി�്

5814 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ െമഡി�ൽ ക�ീഷെ� �തിയ നിർേ�ശ�കാരം വിേദശ�് പഠി�
െമഡി�ൽ ബി�ദ�ാ�െട ഇേ�ൺഷി�് െമഡി�ൽ േകാേള�കളിേല�്
പരിമിതെ���ിയ സാഹചര��ിൽ സർ�ാർ ഇ� സംബ�ി�് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ക�ർ ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ���ികൾ

5815 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ നിലവിൽ നട�വ�� �ധാന
���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2023-24 സാ��ിക വർഷെ� ബജ�ിൽ ഉൾെ���ിയ ക�ർ ഗവൺെമ�്
െമഡി�ൽ േകാേളജിെല �ധാന ���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

വ��ിറ �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ �ിനിക്

5816 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ �ാമപ�ായ�ി�ം ഒ� േഹാമിേയാ ആ�പ�ി
�വർ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ േഹാമിേയാ ചികി� േക�ം ഇ�ാ� ���ാട് നിേയാജക
മ�ല�ിെല വ��ിറ �ാമപ�ായ�ിൽ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി�ായി െക�ിട
സൗകര�ം ഒ��ാൻ സ��ത അറിയി�് പ�ായ�് സർ�ാരിൽ
സമർ�ി�ി�ളള അേപ� പരിഗണി�് േഹാമിേയാ �ിനിക് അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിള�ർ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി

5817 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല വിള�ർ �ാമപ�ായ�് േഹാമിേയാ
ആ�പ�ി�െട �വർ�ന�ിനായി എ� ത�ികകൾ അ�വദി�ി�െ��ം
എ� ജീവന�ാെര അ�വദി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

ക�ർ ഗവൺെമ�് ആ�ർേവദ േകാേളജിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� േ�ാജ�കൾ

5818 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�ർ ഗവൺെമ�് ആ�ർേവദ േകാേളജിൽ (പരിയാരം) 2022-23 വർഷെ�
വർ�ിംഗ് ��ിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� േ�ാജ�കൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ.എ. 2396/2016 ന�ർ േകസിൻേമ�� വിധി

5819 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം സർ�ാർ ആ�ർേ�ദ േകാേളജിെല െ�ാഫസർ േഡാ.
ഷാഹിനേമാൾ എസ്. ൈഹേ�ാടതിയിൽ നൽകിയ ഒ.എ. 2396/2016 ന�ർ
േകസിൻേമ�� വിധി എ�െകാ�ാണ് നട�ാ�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിധി നട�ാ�ാ�ത് സംബ�ി�് േകാടതി അല�� നടപടികൾ
നിലവി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത വിധി നട�ാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം സർ�ാർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിൽ ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം

5820 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ��ാലം സർ�ാർ ആ�ർേവദ ആ�പ�ിയിൽ ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം
ആരംഭി�ണെമ�ാവശ�െ��് െ�ാേ�ാസേലാ നിേവദനേമാ നിലവി�േ�ാ;
എ�ിൽ അതിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി െവൽെന�് െസ��കൾ

5821 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െമഡി െവൽെന�് െസ�ർ �ാപി��തിനായി സ�ീപാന� ഗിരി�െട
ഉടമ�തയി�� സാള�ാമം ആ�മം ഏെ����തി�� നിർേദശം �ൻ
സർ�ാരിെ� കാല�് ഔഷധി േബാർഡിെ� പരിഗണന�് വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഏത് േയാഗ�ിലാണ് പരിഗണി�െത�് അറിയി�ാേമാ; ��ത
േയാഗനടപടി�റി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) സം�ാന�് വിവിധ �ല�ളിൽ ഔഷധി�് െമഡി െവൽെന�് െസ��കൾ
�ട�വാ�� െ�ാേ�ാസൽ പരിേശാധി�് ഫീസിബിലി�ി �ഡി നട�വാൻ
നിേയാഗി�െ�� സമിതി തി�വന��ര�് സ�ീപാന� ഗിരി�െട ആ�മം
മാ�ം സ�ർശി�് തീ�മാനെമ��താ�� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി െവൽെന�് െസ��കൾ �ട��തിനായി േക� ഫ�് ലഭ�മാേണാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

ഔഷധി െവൽനസ് െസ�ർ

5822 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഔഷധി�് െവൽനസ് െസ�ർ �ട��തിനായി സ�ീപാന� ഗിരി�െട
��മൺകടവി�� ആ�മം ഏെ����തിന് അ�മതി നൽകണെമ�്
ആവശ�െ��് ഔഷധി മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ േഡാ. ടി.െക.�ദിക് 20.09.22 ന്
സർ�ാരിേല�് ക�് അയ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ക�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 19.07.2022, 12.08.2022 തീയതികളിൽ േചർ� ഔഷധി േബാർഡ് േയാഗം ��ത
ക�് അയ��തിന് ഡയറ�ർ�് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
േയാഗ തീ�മാന�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ് 

5823 �ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  കഴി� പ�് വർഷം
കാസർേഗാഡ്  ജനറൽ ആ�പ�ി�് ഏെത�ാം ഉപകരണ�ൾ
നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉപകരണ��െട വില എ�യാെണ�ം അവ�െട
ഉപേയാഗെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  കാസർേഗാഡ്  ജനറൽ
ആ�പ�ി�് നൽകിയ ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�ാെത കിട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) ഉപേയാഗി�ാൻ പ�ാ��െകാ�് ഏെത�ി�ം ഉപകരണ�ൾ കാസർേഗാഡ് 
ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ നി�് മ�ിട�ളിേല�് െകാ�േപായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ിൽ ഉപകരണ�ൾ ലഭി�തിന് േശഷം എ� കാലം കഴി�ാണ്
തിരി�െകാ�േപായെത�ം അവ എ�െകാ�ാണ് ഉപേയാഗ�ന�മായെത�ം
വ��മാ�ാേമാ?
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�ീകൾ�് എതിെര�� അതി�മ�ൾ തട��തിന് പരാതി പരിഹാര െസൽ

5824 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജ�ിസ് വർ� ക�ീഷൻ നിർേ�ശം അ�സരി�് സം�ാനെ� എ�ാ
ഗവൺെമ�് �ാപന�ളി�ം �ീകൾ�് എതിെര�� അതി�മ�ൾ
തട��തിന് േവ�ി പരാതി പരിഹാര െസ�കൾ �ാപി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം പരാതി പരിഹാര െസ�കൾ സ�കാര� േമഖലയിേല�്
വ�ാപി�ി��തിനായി നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിൽ ഇ�രം പരാതി പരിഹാര െസ�കൾ
�പീകരി��തിനായി എെ��ി�ം േ�ാേ�ാേ�ാൾ
ആേലാചി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈചൽഡ് ൈലൻ േ�ാജ�്

5825 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ിവ�� ൈചൽഡ് ൈലൻ േ�ാജ�ിെന േക� സർ�ാർ
സമ� ശി� സംര�ണ േസവന പ�തിയായി മിഷൻ വാൽസല�യിൽ
ലയി�ി��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലയി�ി�േ�ാൾ ൈചൽഡ് ൈലൻ േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി
സം�ാന�് ആയിര�ണ�ിന് ��ികെള അര�ിതാവ�യിൽ നി�്
േമാചി�ി�ക�ം അവ�െട അവകാശ സംര�ണ�ിനായി നിര�രം
�വർ�ി�വരിക�ം െച�� നിർവഹണ ഏജൻസികെള�ം (NGO) �ാഫ്
അംഗ�െള�ം �തിയ സംവിധാന�ിേല�് ഉൾെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ൈസേ�ാ േസാഷ�ൽ �ൾ കൗൺസിലർമാർ

5826 �ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനിതാ ശി� വികസന വ��ിന് കീഴിൽ േസവനമ��ി�� ൈസേ�ാ
േസാഷ�ൽ �ൾ കൗൺസിലർമാർ�് േവതന വർ�നവ് നട�ാ��തി�ം
�ന�േവതന അവധി ഉൾെ�െട അ�വദി�െകാ�് േസവന വ�വ�കൾ
പരിഷ് കരി��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ മാ�ക അംഗനവാടികൾ

5827 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം പ�ായ�കളിൽ മാ�ക അംഗനവാടികൾ
എ�ാ സൗകര��േളാ�ം �ടി �വർ�ി���് എ�് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ��ത മ�ല�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം മാ�ക അംഗനവാടി
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; മാ�ക അംഗനവാടി
ആരംഭി�വാൻ സൗകര��ദമായ ഏെത�ാം അംഗനവാടികൾ ഉെ��്
അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിൽ െപാൻകിരണം പ�തി

5828 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചാ��ർ മ�ല�ിെല അംഗൻവാടികൾ �ാർ�് അംഗൻവാടികളായി
ഉയർ��തിന് നട�ിലാ�ിയ െപാൻകിരണം പ�തി�െട �വർ�ന
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

അംഗൻവാടി നിർ�ാണ�ി�� �ലം

5829 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മാ�ർ, ഉഴ�ർ �ാമ
പ�ായ�കളിെല �വാ��ഴ വാലി ഇറിേഗഷൻ േ�ാജ�ിെ� �ലം
അംഗൻവാടി നിർ�ാണ�ിന് അ�വദി��ത് സംബ�ി�് എ� െസ�്
�ലമാണ് ആവശ�െമ� വിവരം വനിത ശി�േ�മ വ��് നൽകിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് ജലവിഭവ വ��ിൽ നി�ം 17.05.2022 -ന് ലഭി�
ഐ.ആർ.1/20/2020 ന�ർ ക�ിന് വനിത ശി�േ�മ വ��് എ�ാണ് മ�പടി
നൽകിയെത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ ��ത വിഷയ�ിേ��� മ�പടി
അടിയ�രമായി നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈസേ�ാ േസാഷ�ൽ കൗൺസിലർമാ�െട �സവാവധി

5830 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനിത ശി�വികസന വ��ിന് കീഴിൽ കരാർ അടി�ാന�ിൽ േജാലി
െച�� ൈസേ�ാ േസാഷ�ൽ കൗൺസിലർമാർ�് �സവാവധി
അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ��തായി �റെ��വി� ഉ�രവ് �കാരം 80 ദിവസം
േസവനകാലാവധി കഴി�വർ�് മാ�േമ ��ത അവധി അ�വദി�ാ� എ�്
നിഷ് കർഷി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാർ അടി�ാന�ിൽ വർഷ�ളായി �വർ�ി��വരായി�ം ��ത
അവധി�് അതത് വർഷം കരാർ ���� ദിവസം �തൽ �ാബല��ിൽ
േയാഗ�ത കാലമായ 80 ദിവസം കണ�ാ��ത് �ലം ആദ� ��്
മാസ�ാലയളവിൽ �സവാവധി എ���തിന് തടസം േനരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് ലഭി� പരാതിയിൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;
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(ഡി) ��ത ദിവസമാനദ�ം നിലനി��തിനാൽ അവധി ലഭി�ാതാ�ക�ം
എ�ാൽ അവധിയിൽ �േവശി��ത് അത�ാവശ�മായി വ�ക�ം
െച��വർ�് ഇ�യധികം വർഷം േജാലി െച�വരാെണ�ിൽ േപാ�ം െതാഴിൽ
ന�െ��� സാഹചര���ാ��ത് കണ�ിെല��് ഈ വ�വ� ഒഴിവാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തളി�റ�് മ�ല�ിെല �ാർ�് അംഗനവാടികൾ

5831 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തളി�റ�് മ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� �ാർ�് അംഗനവാടിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാർ�് അംഗനവാടി ആ��തിനായി നിലവിൽ പരിഗണനയി��
മ�ല�ിെല അംഗനവാടിക�െട വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

മായം കലർ��ത് സംബ�ി� പരാതി അറിയി��തി�� േപാർ�ൽ

5832 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�ണ�ിൽ മായം കലർ���ം പഴകിയ ഭ�ണം വിതരണം െച���ം
സംബ�ി� പരാതികൾ അറിയി��തിനായി ത�ാറാ�ിയി�� േപാർ�ലിെ�
�വർ�നം കാര��മമായി നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േപാർ�ലി�െട ഇ�വെര എ� പരാതികൾ ലഭി�ി�െ��ം ലഭി�
പരാതികളിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിയമപരമായ അ�മതിയി�ാെത �വർ�ി�� ഭ�ണശാലകെള
നിരീ�ി��തിന് സംവിധാന��ാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�രം ഭ�ണശാലകളിൽ
പരിേശാധനകൾ നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േസവ് �ഡ് െഷയർ �ഡ് പ�തി

5833 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�ണം അധികം ഉ�ാദി�ി���ം പാഴാകാൻ സാധ�ത���മായ േമഖലകൾ
കെ��ി അത് പാഴാ�ാെത ആവശ��� നിരാലംബർ�് എ�ി��തി��
സംവിധാനം ഏർെ��േ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ���ര�ാ വ��ിെ� "േസവ് �ഡ് െഷയർ �ഡ് പ�തി" സം�ാന
വ�ാപകമായി നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ ഭ�ണെ�ാതികൾ വിതരണം െച�� സാ�ഹ� സംഘടനകെള�ം മ�്
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സ�� സംഘടനകെള�ം ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പാചകം െച� ഭ�ണ സാധന�ൾ�് �റെമ ഭ�� ഉ�ാദക �ാപന�ളിൽ
അധിക�� ഭ�ണ�ം േകടായത് അ� എ�് ഉറ�ാ�ി േശഖരി�് വിതരണം
നട��തിന് പ�തി വിഭാവനം െച��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�തിയിൽ ഭ���ര� വ��ിെ� പ�ാളി�ം സംബ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; െപാ�സ�ഹ�ിെ� പ�ാളി�ം പരമാവധി ഉറ�്
വ��ി പ�തി വി�ലമാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ�� �ര� നിയമം

5834 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� �ര� നിയമം നിലവിൽ വ�ി�ം ഭ�� �ര��മായി ബ�െ��
േമഖലയിൽ കാര��മമായ പരിേശാധനകേളാ നിയ�ണ�േളാ നടപടികേളാ
ഉ�ാ��ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�് എ�� പ��റികൾ, പാൽ, മ�്
ഭ��വ��ൾ എ�ിവയിൽ വിഷാംശം ഉേ�ാെയ�് കെ��ാ��
സംവിധാനം എ�ാ െച�് േപാ�കളി�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ�
�വർ�നം േമാണി�ർ െച�ാൻ സം�ാന തല�ിൽ
സംവിധാന�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭ��വ��ളിൽ േചർ�ി�� മായം കെ���തിന് ആ�നിക
ഉപകരണ��� ലേബാറ�റികൾ എവിെടെയ�ാ�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഭ��വ��ളിൽ മായം കെ��ിയതിെ� േപരിൽ എ�
�ാപന�ൾെ�തിെര േകസ് രജി�ർ െച�ി��്; ��ത �ാപന��െട
േപര്, മായം കെ��ിയ ഉ����െട േപര് ഉൾ�െട�� വിശദാംശം ജി�
തിരി�് അറിയി�ാേമാ; ��ത ഉ���ൾ വിപണിയിൽ നി�്
പിൻവലി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഭ�� �ര� പരിേശാധന വിേശഷാവസര�ളിൽ മാ�മായി ���ാെത
�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ നട��തി�ം ഒ�ിൽ ��തൽ തവണ െത�്
ആവർ�ി��വ�െട ൈലസൻസ് എ�േ��മായി റ�ാ��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ് ) �നാമി ഇറ�ി എ� േപരിൽ ഇതര സം�ാന�ളിൽ നിെ��� മായം
േചർ� ഇറ�ി പല േബ�റികളി�ം േഹാ��കളി�ം ഉപേയാഗി��െവ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് വിൽ��വർെ�തിെര�ം പാചകം
െച�് വിൽ��വർെ�തിെര�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

പാചകവാതക വിലവർ�നവ്

5835 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) രാജ��് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില �തി�യർ�് െകാ�ിരിെ�
പാചക വാതക�ിന് �ടർ�യായി വില���ത് ജനജീവിതം ��തൽ
��ഹമാ�� സാഹചര�ം �േത�കം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2014-ൽ േക� സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േ�ാൾ നാ�റ് �പയായി��
പാചക വാതക സിലി�റിന് �ടർ�യായി വില വർ�ി�ി�തിെ� ഫലമായി
സാധാരണ ജന��െട ൈദനംദിന ജീവിതം താ�മാറാ�ക�ം േഹാ�ൽ
ഭ�ണ�ിന് വില വർ�ി�വാൻ ഇടയാ�ക�ം െച� സാഹചര��ിൽ
സം�ാന സർ�ാർ നട�ിയ ഇടെപട�കൾ എെ��ാമായി��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല േക� സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം പാചക വാതക
സിലി�റിന് നൽകിയി�� സബ്സിഡി നിർ�ലാ�ക�ം സിലി�റിെ�
വില ആയിര�ി ഒ���ി പ�് �പയായി വർ�ി�ി�ക�ം െച� നടപടികൾ
തി���തിന് േക�സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച���തിന് അടിയ�ര
നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ?

പാചക വാതക വില വർ�നവ്

5836 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2014-ൽ േക� സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ഇ�വെര എ�
തവണയാണ് പാചകവാതക വില വർ�ി�ി�െത�ം എ� �പ വീതമാണ്
വർ�ി�ി�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ വില വർ�നവ് �ല�� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില
വർ�ന�ം പാചകവാതക വില വർ�ന�ം ജന�ൾ�് ക�� ജീവിത
�തിസ�ി��ാ�ാനിട��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) പാചകവാതക വില വർ�നവ് പിൻവലി��തി�ം നിർ�ലാ�െ��
സബ്സിഡി �ന:�ാപി��തി�ം േക� സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച��ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാചക വാതക വില

5837 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2014-ൽ േക� സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ��തിന് ��് പാചക
വാതക�ിെ� വിലെയ�ായി��െവ�ം അധികാര�ിൽ വ�ാൽ ഈ
േമഖലയിൽ എെ��ാം െച�െമ�ാ�് വാ�ാനം നൽകിയി��െത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2020-ൽ പാചകവാതക�ിെ� സബ്സിഡി അ�ഖ�ാപിതമായി
പിൻവലി�ക�ം നിര�രമായി പാചകവാതക�ിന് വില വർ�ി�ി�ക�ം
െച�ാനിടയായ��ലം രാജ��് ഉ�ായി�� വില�യ��ിെ� േതാത്
സം�ാന�് നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�േമാ?
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മി�കൾ�് �ളയകാല ന�ം

5838 �ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ളയകാല�് െന�് സംഭരി� മി�കൾ�് ന�പരിഹാരമായി പ�േകാടി
�പ നൽകാെമ�് ധനകാര�വ��് മ�ി�െട�ം ഭ��വ��് മ�ി�െട�ം
സാ�ിധ��ിൽ നട� ചർ�യിൽ മി�ടമകൾ�് ഉറ�് നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ �ളയകാല�് െന�് സംഭരി�്
അരിയാ�ിയതി�� ൈകകാര� െചലവിന�ിൽ മി�ടമകൾ�് സർ�ാർ
പണം അ�വദി�ക��ാേയാ;

(സി) ഈ ഇന�ിൽ എ� േകാടി നൽകണെമ�ാണ് മി�ടമക�െട സംഘടന
ആവശ�െ��ി��ത്; മി�ടമക�െട ആവശ�ം ന�ായമാെണ�് സൈ�േകാ
നട�ിയ അേന�ഷണ�ിൽ കെ��ക��ാേയാ;

(ഡി) ഈ ഇന�ിൽ പണം നൽ��തിന് േകരള ബാ�ിൽ നി�ം
വാ�െയ���തിന് തീ�മാനി�ക��ാേയാ; എ�ിൽ ആെക എ� �ക
എ� ശതമാനം പലിശ നിര�ിൽ വാ�യായി എ���തിനാണ്
തീ�മാനി�ി��ത്;

(ഇ) സം�ാന�് ആെക എ� മി�കൾ ആണ് ഇ�കാരം �ളയകാല�് െന�്
സംഭരി�ത്; ഓേരാ മി�ം സംഭരി� െന�ിെ� അളവ് എ� വീതം ആെണ�്
അറിയി�േമാ;

(എഫ് ) മി�ടമകൾ�� ന�പരിഹാര�ക എേ�ാൾ വിതരണം െച�ാനാ�ം
എ�ാണ് സർ�ാർ ക���ത്; വ��മാ�ാേമാ?

�ഭി� േഹാ��കൾ വി�ലീകരി��തിന് നടപടി

5839 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശ�് രഹിത പ�തി�െട ഭാഗമായി �വർ�ി�വ�� �ഭി� േഹാ��കൾ
വി�ലീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വസംരംഭകെര ഈ പ�തിയിേല�് ആകർഷി��തിന് േവ�ി സർ�ാർ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ഭി� േഹാ��കൾ

5840 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി 20 �പ�് ഊണ്
നൽ��തിനായി ആരംഭി� �ഭി� േഹാ��കൾ എ�
നിേയാജകമ�ല�ളിൽ ആരംഭി�െവ�ം ആയതിനായി ഇ�വെര എ� �ക
െചലവാ�ിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) �തിമാസം ശരാശരി എ� േപർ �ഭി� േഹാ�ൽ �േയാജനെ����െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഭി� േഹാ��ക�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിൽ ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് �ഭി� േഹാ��കൾ
�വർ�ി��െത�് മ�ലം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��തൽ �ല�ളിേല�് ��ത പ�തി വ�ാപി�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

സ�രി�� േറഷൻ കടകൾ

5841 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ സ�രി�� േറഷൻ കടക�െട �വർ�നം ഏെതാെ�
�ല�ളിൽ ഉെ��തിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�ർ മ�ല�ിൽ �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ്

5842 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�ർ മ�ല�ിൽ �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ് അ�വദി��തിനായി ലഭി�
അേപ�കളിൽ എ�െയ�ം തീർ�ാ�ാ�െ�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കൾ പരിേശാധി�് അർഹരായവർ�് �ൻഗണനാ കാർഡ്
അ�വദി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത അേപ�കളിേ�ൽ സമയബ�ിതമായി തീ�മാനെമ���തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല �ൻഗണനാ േറഷൻകാർ�കൾ

5843 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ി�� എ� �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കളാണ്
മല�റം ജി�യിൽ നി�ം പിടിെ���െത�് വിശദമാ�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിൽ �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി നൽകിയ എ.പി.എൽ. േറഷൻ
കാർ�കൾ

5844 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ ആല�ർ മ�ല�ിൽ എ� എ.പി.എൽ.
േറഷൻ കാർ�കൾ �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി നൽകിയി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ നി�ം �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തിനായി
ലഭി� എ�ാ അേപ�ക�ം തീർ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അേ��ാദയ അ� േയാജന കാർഡ് ഉടമകൾ

5845 �ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അതിദരി�ർ�ാ�� അേ��ാദയ അ� േയാജന (എ.എ.ൈവ.) �കാരം 2021-
2022, 2022-2023 കാലയളവിൽ എ� കാർഡ് ഉടമകൾ�് �േയാജനം
ലഭി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷൻ കാർഡി�ാ� അതിദരി�െര കെ��ി േറഷൻകാർഡ് അ�വദി��തിന്
നടപടി

5846 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കാർഡി�ാ� അതിദരി�െര കെ��ി േറഷൻ കാർഡ്
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ര�ിൽ കെ��ിയ എ� േപർ�് ഇ�വെര േറഷൻ കാർഡ്
അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻകടകൾ അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ

5847 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ േറഷൻ കടകൾ അ�വദി��തി�� നടപടി�മം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല ൈലസൻസികൾ മരണെ���തിനാേലാ മ�് കാരണ�ളാേലാ
�വർ�നം നില� േപാ�� േറഷൻ കടകൾ മ��വർ�് അ�വദി��തി��
മാനദ��ൾ, അേപ�ാരീതികൾ, അർഹതാ മാനദ��ൾ എ�ിവ
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� േറഷൻ കട�െട പരമാവധി ഉപേഭാ� അംഗസംഖ� സംബ�ി�്
നിബ�ന�േ�ാ; വളെര ��തൽ അംഗസംഖ��� േറഷൻകടകൾ വിഭജി�്
�തിയ േറഷൻ കടകൾ അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാൽ പ�ായ�ിൽ �തിയ േറഷൻ കട

5848 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ��ിേ�ാൽ പ�ായ�ിെല ആന�ൽ �േദശ�്
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�തിയ േറഷൻ കട അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ നിേവദന�ിൽ (ഫയൽ ന�ർ ബി2/163/21/
ഭ.െപാ.വി.വ.) എ�് �ടർ നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

��തായി േറഷൻ കട ആരംഭി��തി�� അേപ�കൾ

5849 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സ ർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ��തായി േറഷൻ കടകൾ
ആരംഭി��തിന് അേപ�കൾ ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� അേപ�കൾ
ലഭ�മായി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ർ ജി�യിൽ നി�ം എ� അേപ�കളാണ് ലഭ�മായി�ളളത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ േറഷൻ കടകൾ എ�േ��് അ�വദി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െസർവർ തകരാർ �ലം കാർ�ടമകൾ��ാ�� ��ി��്

5850 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസർവർ തകരാർ �ലം േറഷൻ കടക�െട സമയ�മ�ിൽ ഉ�ായ മാ�ം
ഉപേഭാ�ാ�െള ��ി��ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) നാളി�വെര െസർവർ തകരാർ പരിഹരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;
ഇ��ലം പല കാർഡ് ഉടമക�ം േറഷൻ വാ�ാെത തിരിെക േപാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

എ.ആർ.ഡി. 171 ന�ർ േറഷൻ കട�െട ൈലസൻസ്

5851 �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആ�വ താ��ിൽ �ീ�ലനഗരം പ�ായ�ിൽ എടനാട് എ.ആർ.ഡി. 171 ന�ർ
േറഷൻ കട�െട ൈലസൻസ് നിലനിർ�ി നൽകണെമ�് ആഷിഖ് അ�ബ്ഖാൻ
02.07.2022 തീയതി വ��് മ�ി�് നൽകിയ അേപ�യിൽ നാളി�വെര
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�യിൽ അ�ിമ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ തീ�മാനം
എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ അേപ�കന് മ�പടി നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല േറഷൻ വിതരണം

5852 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) മല�റം ജി�യിൽ ഇ-േപാസ് െമഷീ�കൾ �വർ�ി�ാ�ത് കാരണം േറഷൻ
വിതരണ�ിൽ തട���ാ��െവ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് യ�ം തകരാറിലായാൽ േറഷൻ വിതരണം �ട�ാതിരി�ാൻ ബദൽ
സംവിധാനം ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷൻ വിതരണ�ിെല �തിസ�ി

5853 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറഷൻ വിതരണം �തിസ�ിയിലായത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതി�� കാരണം പരിേശാധി�ക�ം പരിഹാര നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാർ�ടമകൾ�് വിതരണം െച�� ധാന�വിഹിതം െവ�ി�റ�ക��ാേയാ;
ഏെത�ാം ധാന��ൾ എ� അളവിലാണ് �റവ് വ��ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; 

(സി) േറഷൻ കടകളിൽ േഗാത�ിെ��ം പ�രി�െട�ം വിതരണം �ർ�മാ�ം
നിർ�ിെവ�ി�േ�ാ; ഈ ധാന��ൾ മാസ�ളായി കാർ�ടമകൾ�്
ലഭി��ിെ�� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േക� സർ�ാർ സം�ാന�ിെ� േറഷൻ വിഹിത�ിൽ �റവ്
വ��ിയതാേണാ ��ത അവ��് കാരണമായി��ത്;

(ഇ) അ�വദി�െ�� ഭ��ധാന�ം �ർ�മായി ഏെ���് യഥാസമയം
കാർ�ടമകൾ�് വിതരണം െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(എഫ് ) േറഷൻ വ��ൾ കരി��യിൽ വി�ഴി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; േറഷൻ വിതരണം തട�െ�����ലം
െപാ�വിപണിയിൽ വില�യ�ം ��മാ�െമ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; 

(ജി) സം�ാന�ിെ� െവ�ി�റ� ഭ��ധാന��ിെ� അളവ്
�ന:�ാപി��തി�ം അ�വദി�െ�� വിഹിതം �ർ�മാ�ം
കാർ�ടമകൾ�് ലഭ�മാ��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���ലരി �ാമം

5854 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േറഷൻ കടകളിൽ നി�ം അ�� കാല�ായി വിതരണം െച��
അരി ��ത�ം പ�രിയായതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ���ലരി ആവശ�ാ�സരണം വിതരണം െച��തിന് എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��ധാന� സംഭരണം
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5855 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��ധാന��ൾ േവ�� അളവിൽ സംഭരി��തിന്
െപാ�വിതരണ വ��് എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷൻ കടകൾ�് ���ിയത് ര�് മാസേ��് ആവശ�മായ
ഭ��സാധന�ൾ സംഭരി�് വ��തിന് േവ� സംഭരണ േക��ൾ
നിർമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജന��െട, വിേശഷി�് പ�ികേഗാ��ളിൽെ��വ�െട േപാഷകാഹാര
നിലവാരം വർ�ി�ി�� തര�ിൽ സാർവ�ിക ലഭ�ത��
ധാന��േളാെടാ�ം �ാേദശിക ലഭ�ത�� ഉ����ം ഉൾെ���ി േറഷൻ
വിതരണം ൈവവിധ�വൽ�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

െപാ�വിതരണ�ിന് ആവശ�മായ ഭ��ധാന�ം

5856 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ േറഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ത�മായ അളവിൽ ഭ��
ധാന�ം ലഭ�മാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് െപാ�വിതരണ�ിന് ആവശ�മായ ഭ�� ധാന�ം
അ�വദി�ാ�ത് സംബ�ി�് േകരള�ിെ� �തിേഷധം േക�സർ�ാരിെന
അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അരി�െട വിലവർ�ന

5857 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം �ലം ജനജീവിതം
��ഹമായിരി��ത് സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ളിൽ ��തൽ േപർ ഉപേയാഗി�� ജയ, േജ�ാതി
എ�ീ ഇനം അരി�െട വില�യ�ം നിയ�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

ച�നാേ�രിയിൽ സിവിൽ സൈ�സ് േഗാഡൗൺ
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5858 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നഗരസഭയിൽ റവന� ടവറിന് സമീപം ഹൗസിംഗ് േബാർഡിെ�
അധീനതയി�� �ല�് സിവിൽ സൈ�സ് േഗാഡൗൺ �ാപി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �ാഥമിക ചർ�കൾ നട�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ചർ��െട
അടി�ാന�ിൽ എെ��ാം �ടർ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല മാേവലി േ�ാ�കൾ

5859 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ എ� മാേവലി േ�ാ�കൾ �വർ�ി��െവ�ം
അവ എവിെടെയാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം �ൻസി�ാലി�ിയി�ം ��തായി
മാേവലി േ�ാ�കൾ ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േറഷൻകടകൾ�് �ിരം ൈലസൻസി നിയമനം

5860 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം താ��് സൈ� ഓഫീസ് പരിധിയി�� 246, 281, 287 എ�ീ
ന��കളി�� േറഷൻകടകൾ�് �ിരം ൈലസൻസികെള നിയമി��തി��
നടപടികൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദവിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം താ��് സൈ� ഓഫീസ് പരിധിയി�� 236, 276, 238 എ�ീ
ന��കളി�� േറഷൻകടകൾ�് �ിരം ൈലസൻസികെള നിയമി��തി��
നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; ആയതിന് വി�ാപനം �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദവിവരം വ��മാ�ാേമാ?

വ�ി�ർ�ാവ് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഭ��വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ൾ

5861 �ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി�ർ�ാവ് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഭ��വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ൾ
ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട േഫാൺ ന�ർ, േമൽവിലാസം, ഇ-െമയിൽ
വിലാസം, ജീവന�ാ�െട ഔേദ�ാഗിക െമാൈബൽ ന��കൾ എ�ിവ�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ അ�വദി�െ��ി�� �ിരം ത�ികകൾ,
അവ�െട എ�ം, ഒഴി�� ത�ികകൾ എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ കരാർ/താൽ�ാലിക/ദിവസേവതന/അന��
േസവന വ�വ�യിൽ േജാലി െച��വ�േ�ാ എ�ം ഉെ��ിൽ അത്
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സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ നി�് ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം ��ത േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി�� ��പാധികൾ/
േരഖകൾ ഏെതാെ�െയ�ം േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി�� സമയപരിധി
എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ �േഖന�� െന�് സംഭരണം

5862 �ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സൈ�േകാ �േഖന�� െന�് സംഭരണം ആരംഭി�ത് ഏത്
വർഷമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��നാ�ിെല ര�ാംവിള െന�് സംഭരണ�ിെ� ഭാഗമായി എ� െമ�ിക് ടൺ
െന�ാണ് സൈ�േകാ ഇ�വെര സംഭരി�െത�ം കിേലാ�് എ� �പ�ാണ്
െന�് സംഭരണം നട��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��നാ�ിെല െന�് സംഭരണം ആരംഭി�വാൻ ൈവകിെയ� കർഷക�െട
ആേ�പ�ം മാധ�മ വാർ�ക�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ�
യാഥാർ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന� സംഭരണ�ിനായി രജി�ർ െച� കർഷകർ�് ലഭി� െച�കൾ േകരള
ബാ�ിെ� അ�ല�ഴ ശാഖയിൽ മാറി നൽകിയി� എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ� പരിഹരി�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല െന�് സംഭരണം

5863 �ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി��തിെ� ഭാഗമായി ഈ സീസണിൽ ��ർ
ജി�യിൽ സംഭരി� െന�ിെ� അളവ് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മണ�ർ മ�ല�ിെല ഓേരാ പാടേശഖര�ിൽ നി�ം സംഭരി� െന�ിെ�
കണ�് നൽകാേമാ;

(സി) സംഭരി� െന�ിെ� �ക �ടിശികയായ ��ത മ�ല�ിെല പാടേശഖര��െട
േപര് വിവര�ം ഓേരാ�ിെ��ം �ടിശിക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ടിശിക �ർ�മായി നൽ��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ�� �മേ�ട്

5864 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 



89 of 121

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സൈ�േകാ എ�ിെമ�് �കാരം െന�് സംഭരണം നട�� മി�കൾ െന�്
സംഭരി�് അവ�െട സ��ം �ാൻഡിൽ വിേദശേ��് എ�്േപാർ�്
െച��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാെയ�ം സൈ�േകാ എ�ിെമ�ിന് വി��മായി നട�� ��ത
�മേ�ട് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മി�കൾ തമിഴ് നാ�ിൽ നി�് �ണനിലവാരം �റ� െവ� അരി
എ�ി�് െറഡ് ഓൈ�ഡ് ��ി�ലർ�ി പാല�ാടൻ മ� എ� �ാൻഡിൽ
ഉേദ�ാഗ��െട അറിേവാെട സൈ�േകാ�് തിരി� നൽ��താ�� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ സമ� അേന�ഷണം നട�ി ���ാരായ
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േറഷൻ വിതരണം �ട�ാതിരി�ാൻ ബദൽ സംവിധാനം

5865 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ വിതരണ�ി�� ഇ-േപാസ് െമഷീെ� തകരാ��ലം
േറഷൻ വിതരണം �ട��ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത െമഷീെ� തകരാർ�ലം േറഷൻ വിതരണം �ട�ാതിരി�ാൻ
എെ��ാം ബദൽ സംവിധാന�ളാണ് ഏർെ���ിയിരി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

പാറശാല മ�ല�ിെല �ഭി� േഹാ��കൾ

5866 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാറശാല നിേയാജകമ�ല�ിൽ വിശ� രഹിത േകരളം പ�തി �കാരം
അ�വദി� �ഭി� േഹാ��കൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-െകാേമ�് വിപണന �ംഖല �പീകരി�ൽ

5867 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സൈ�േകാെയ�ം സഹകരണ �ാപന��െട വിപണന േക��െള�ം
േചർ�ിണ�ിെ�ാ�ം െച�കിട ക�വട�ാെര സഹകരി�ി�െകാ�ം ഇ-
െകാേമ�് വിപണന �ംഖല �പീകരി��തിെന �റി�് ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉപേഭാ�ാ��െട അവകാശ സംര�ണ�ിന് നടപടി



90 of 121

5868 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� ധാന��ളി�ം പ��റി, മ��ം, മാംസം എ�ിവയിൽ �മാതീതമായ
മായം കലർ���ം മ� കാരണ��ം �ലം ഉപേഭാ�ാ�ൾ അ�ഭവി��
��ി��കൾ പരിഹരി�ാൻ ഉപേഭാക് �കാര� വ��് സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ശ�മായ സംര�ണം നൽ��തി�ം അവ�െട അവകാശ
സംര�ണ�ി�ം സ�ീകരി�വ�� �തിയ നടപടികൾ എെ��ാം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�ാ ലീഗൽ െമേ�ാളജി ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം

5869 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മല�റം ജി�ാ ലീഗൽ െമേ�ാളജി ഓഫീസിന് സ��മായി
െക�ിടമി�ാ�തിനാൽ പരിമിതമായ സൗകര��ളിലാണ് ഓഫീസ്
�വർ�ി��െത� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലീഗൽ െമേ�ാളജി�െട വിവിധ ജി�ാതല ഓഫീ�കളായ െഡപ��ി കൺേ�ാളർ
ഓഫീസ്, െഡപ��ി കൺേ�ാളർ ഓഫീസ് (�യിംഗ്  സ് ക�ാഡ് ), അസി��്
കൺേ�ാളർ ഓഫീസ്, ഇൻസ് െപ�ർ ഓഫീസ് സർ�ിൾ-2 എ�ിവ�് ഒ� ജി�ാ
ആ�ാന മ�ിരം �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത മ�ിരം പണിയാൻ ഫ�്  അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം ഇതിനായി �ലം
കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

അ�വി�ര മ�ല�ിെല െതാഴിലാളി േ�മനിധി�് രജി�ർ െച�വർ

5870 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�വി�ര മ�ല�ിൽ േകരള െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളി േ�മനിധി
നിയമ�കാരം േ�മനിധി�ായി രജി�ർ െച�ി���ം അേപ�
സമർ�ി�ി���മായ അേപ�ക�െട എ�ം �ാമപ�ായ�് തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

മരണെ��വർ�് സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷൻ വിതരണം െച�തിൽ അേന�ഷണം

5871 �ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�നംതി� നഗരസഭയിൽ മരണെ��വർ�് സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷൻ
വിതരണം െച�ത് സംബ�ി�് വ��് തല അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;
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���ാർെ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര പ�നംതി� നഗരസഭയിൽ
മരണെ�� എ� േപർ�് ��ത െപൻഷൻ നൽകിയതായി കെ��ിയി��്;
ഈ ഇന�ിൽ ആെക എ� �ക ന�െ��തായി കെ��ിയി��്;
ഇ�ാര��ിൽ വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ ആെരാെ�യാണ്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയിെല ന�നപ� �വജന പരിശീലന േക�ം

5872 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ക�നാഗ��ിയിൽ �വർ�ി�� ന�നപ� �വജന
പരിശീലന േക��ിന് ക�നാഗ��ി േ�ാ�് പ  �ായ�ിെ� ര�് നില
െക�ിടം വി�നൽ��തിനായി അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല മ�് പരിേശാധന�ം
�ക്�റൽ ഡിെെസനിം�ം

5873 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെതാെ� അംഗീ�ത ഏജൻസികളാണ്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട നിർ�ാണ ���ിക�െട ഭാഗമാ�ളള മ�്
പരിേശാധന�ം �ക്�റൽ ഡിെെസനിം�ം നട��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െടൻഡർ ഇ�ാെത ഇ�രം ���ികൾ ��ത ഏജൻസികെള
േനരിേ�ൽ�ി�ാൻ സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാർ

5874 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമവികസന വ��ിൽ പി.എ.�.,എ.ഡി.സി., ഇ.�ി.സി., �ട�ിയ
ഓഫീ�കളിൽ ��് വർഷ�ിലധികമായി േജാലി െച�വ�� �ാർ�്,
സീനിയർ �ാർ�്, ഓഫീസ് അ�ൻഡ�് ത�ികയി�� ജീവന�ാർ
ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �േത�ക പരിഗണന അർഹി�� ജീവന�ാർ ഒഴിെക��വർ എ�
വർഷമായി ��ത ഓഫീ�കളിൽ �ട��െവ�റിയി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട വ��ിെല ആെക േസവന ൈദർഘ��ം േ�ാ�്  പ�ായ�്
ഓഫീ�കളിെല േസവനകാല�ം എ� എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) �ാർ�് ത�ികയിൽ നി�ം സീനിയർ �ാർ�് ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ
ലഭി�േ�ാ�ം ��ത �ാപന�ളിൽ തെ� �ട�� ജീവന�ാർ
ആെരാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;
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(ഇ) െപാ��ലം മാ��ിന് േമൽ ജീവന�ാ�െട �ാർ�്, സീനിയർ �ാർ�്
ത�ികയിെല േസവനകാലം �േത�കമായാേണാ കണ�ാ��െത�്
അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ് ) എ�ാ ജീവന�ാർ�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല േസവനം
ഉറ�ാ�� വിധ�ിൽ �ലംമാ� മാനദ�ം പരി�രി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ടാ�ാ ��് ഗവ. ആ�പ�ിയിെല സീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ിെ� ���ി

5875 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ടാ�ാ ��് ഗവ. ആ�പ�ിയിെല സീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ിന്
കാസർേഗാഡ് െഡവലപ്െമ�് പാേ�ജിൽ നി�് എ� �ക അ�വദി�ി��്;
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി തേ�ശ സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം െടൻ�ർ
െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െത�വ് നാ�െള ഫീഡ് െച��തിന് മാർഗ നിർേദശ�ൾ

5876 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െത�വ് നാ�െള ഫീഡ് െച��തിനായി എെ��ി�ം മാർഗ നിർേദശ�ൾ
വ��് നൽ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െറസിഡൻഷ�ൽ ഏരിയകളിൽ നാ�െള ഫീഡ് െച��തിെനതിെര എെ��ി�ം
നിയമ�ൾ നിലനിൽ��േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നാ�െള ഫീഡ് െച��വെര രജി�ർ െച�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) നാ�െള ഫീഡ് െച��വ�െട സഹകരണം വ��ംകരണ പ�തിയിൽ
ഏെത�ി�ം തര�ിൽ സഹായകരമാ��േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഉറവിടമാലിന� സം�രണ പ�തി

5877 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉറവിടമാലിന� സം�രണ പ�തികൾ�ായി എെ�ാെ�
സഹായ�ളാണ് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നൽ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെജവ മാലിന��ൾ സം�രി�ാ�� കേ�ാ�് ബിൻ, ബേയാഗ�ാസ്, മ�ിര
കേ�ാ�് എ�ിവ സം�ാന�് �ിതല േമഖലകളിൽ വ�ാപകമാ�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

ഖരമാലിന� സം�രണം ഊർ�ിതമാ�ാൻ നടപടി

5878 �ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ഖരമാലിന� സം�രണം
ഊർ�ിതമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട �ളി�ർ േ�ഡിയം

5879 �ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട �ാമപ�ായ�ിെ� അധീനതയി��ായി�� �ളി�ർ
േ�ഡിയ�ിെ� ഉടമ�ത സംബ�ി�് നിലവിൽ േക�ക�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയം പ�ായ�ിന് വീെ����തി�� �ടർ നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

ക�ർ ജി�യിൽ േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാൺ- II േല�് ഉൾെ���ിയ
പ�ായ�കൾ

5880 �ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജനസാ�ത�ം നഗരസ�ഭാവേ�ാ� �ടിയ�മായ േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാൺ
- III ൽ ഉൾെ�� തീരേദശ �ാമപ�ായ�കെള സി.ആർ.ഇസഡ് - II േല�്
ഉൾെ����തിന് എ� പ�ായ�കെളയാണ് െതരെ���ി��ത്;

(ബി) ക�ർ ജി�യിെല ഏെതാെ� പ�ായ�കെളയാണ്
ഉൾെ���ിയി��ത്;അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�േമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ികൾ

5881 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല മ�ല�ിെല രാമ�ളി-െതാ�ി�ാലം േറാഡ്, �മ�താ�ി-കിരാലി��്
േറാഡ് എ�ീ ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി നൽ��തിനായി 28.11.2022-െല
ഡി.ബി2/396/22/ ത.സ�.ഭ.വ ന�ർ �കാരം തേ�ശസ�യംഭരണ ചീഫ്
എ�ിനീയർ�് അയ� ക�ിേ�ൽ മ�പടി നൽകിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കൾ�് ഭരണാ�മതി നൽ��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

���രം ഖരമാലിന� സം�രണ �ാൻറ്

5882 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ���രം ഖരമാലിന� സം�രണ �ാ�മായി ബ�െ��് മാലിന� േശഖരണം,
�ാ�് നട�ി�്, �ാ�ിക് വി�ന, മ�ടി�ൽ എ�ിവ�െട നിലവിെല കരാർ
നൽകിയി��ത് ആർെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കരാറിെല �ധാന വ�വ�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം കരാർ
വ�വ�കൾ ലംഘി�ാൽ ഉ� ശി� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� കരാ�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ?

െത�വ് നാ��െട േപവിഷബാധ നിയ�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ

5883 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െത�വ് നാ�ളിെല േപവിഷബാധ നിയ�ി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപവിഷബാധ �തിേരാധ ��ിെവയ്പ് പരിപാടി�െട �േരാഗതി സംബ�ി�
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�� �രസ് കാര�ൾ

5884 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
േ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) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് സം�ാന സർ�ാർ നൽകി വ��
�രസ് കാര�ൾ�് െതരെ���െ���തി�� മാനദ��ൾ, അവാർഡ്
നിർ�യി��തി�� സമിതി, അേപ�ിേ�� രീതി എ�ിവ�െട വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �രസ് കാരം നൽ��തിന് പരിഗണി��തി�� മാനദ��ളിൽ
െപാ�ജനാഭി�ായം�ടി ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ദാരി�� നിർ�ാർ�ന പ�തികൾ ഏ��ം ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ിയ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് �േത�ക �ൻഗണന നൽകാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളികൾ�ാ�� േ�മനിധി

5885 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളികൾ�ാ�� േ�മനിധിയിൽ അംഗ�ളാ��തി��
മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ �വർ�ി�� 55 വയസിന് �കളി��വർ�്
േ�മനിധിയിൽ അംഗ�ളാ�വാൻ സാധി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(സി) നിലവിൽ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ �വർ�ി��വരിൽ ഒ� വിഭാഗം 55
വയസിന് �കളിൽ ആയതിനാൽ ഇവർ�ായി േ�മനിധി�െട ആ��ല�ം
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േട�് എ േ��് പ�തി

5886 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം
േട�് എ േ��് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം ���ികൾ
�ർ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് െപാ�വായ നിർേ�ശ�ൾ
ന�ിയി�േ�ാെയ�ം ഏെത�ാം ഏജൻസികെളയാണ്
�മതലെ���ിയി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല േറാ�കൾ

5887 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ല മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് കീഴി�� ആെക
േറാ�കൾ അവ�െട ൈദർഘ�ം എ�ിവ തേ�ശ �ാപന��െട
അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട ആ�ി വികസന രജി�റിെല േപ�കൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാ�കളിൽ 2020-21, 2021-22, 2022-23 സാ��ിക വർഷ�ളിൽ
നവീകരി��ം, നവീകരി��തിനായി െതരെ����മായ േറാ�കൾ
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി ഭ�� സം�രണേക�ം േ�ാ�് പ�ായ�ിന് ൈകമാറാൻ നടപടി

5888 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് മ�ി�െട അ���തയിൽ 2021 ഡിസംബർ 2-ന്
േചർ� േയാഗ തീ�മാന �കാരം ബാ�േ�രി ഭ�� സം�രണേക�ം േ�ാ�്
പ�ായ�ിന് ൈകമാറാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;
��ത േയാഗ�ിെ� മിനിട്സ് ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത തീ�മാനം
നട�ിലാ�ാൻ കാലതാമസം േനരി�ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട തനത് വ�മാനം

5889 േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തനത് വ�മാനം െചലവഴി��തി��
മാനദ���ം ഏെതാെ� പ�തികൾ�് ��ത �ക ഉപേയാഗി�ാെമ�ം
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തനത് വ�മാന�ിെ� ഒ� നി�ിത ശതമാനം �ക അതത് �ാപന�ൾ�്
നിര�ര വ�മാനദായകമായ പ�തികൾ�് �ലധനമായി ഉപേയാഗി�ാൻ
നിർബ�മാ��തിന് ച�ം േഭദഗതി വ��ാേമാ;

(സി) വ�മാനദായകമായ പ�തികൾ ��തൽ �ാപി�് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�െള സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് കർ�പ�തി ആവിഷ് കരി�ാേമാ?

പഴ��� വീ�ക�െട ഓണർഷി�് മാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ

5890 �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ന�, നിലം, വയൽ എ�ീ തരം �മികളിൽ നിർ�ി� ധാരാളം വർഷം പഴ���
വീ�ക�െട ഓണർഷി�് മാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം െക�ിട��െട ഓണർഷി�് മാ��തിന് ഏെത�ാം േരഖകളാണ്
സമർ�ിേ��ത്; �മി�െട പ�് ശതമാനം വില ഫീസ് അട�് തരം മാ�ിയ
സർ�ിഫി��് ഹാജരാേ���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിട��െട ഓണർഷി�് മാ��തിന് ൈകവശാവകാശ സർ�ിഫി��്
നിർബ�മാേണാ; എ�ിൽ ഇ�മായി ബ�െ�� ഉ�രവിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈകവശാവകാശ സർ�ിഫി��ിൽ �മി�െട തരം, ന�, നിലം, വയൽ
എ�ാെണ�ിൽ ഓണർഷി�് മാ�ി നൽകാൻ പാടിെ��് ഉ�ര�േ�ാ; എ�ിൽ
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2008 ന് േശഷം വയൽ നിക�ി വീട് വ��വർ�ം ത�ീർ തട സംര�ണ
നിയമം വ��തിന് ��് നിയമാ��തം െക�ിടം നിർ�ി�് ന�ർ
അ�വദി�വർ�ം ന�/ വയൽ എ�ീ തരം �മി�െട കാര��ിൽ ഒേര
നിയമമാേണാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചവറ മ�ല�ിെല ��കളിൽ വാ�ർ െട�ിംഗ് ലാബ്

5891 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചവറ മ�ല�ിെല ��കളിൽ വാ�ർ െട�ിംഗ് ലാബ് �ാപി��തിന്
ഹരിതേകരളം മിഷെ� ആവശ��കാരം ഏഴര ല�ം �പ
എം.എൽ.എ.എസ്.ഡി.എഫ്-ൽ നി�ം അ�വദി�് പ�് മാസ�ൾ�് േശഷ�ം
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ പ�തി
നട�ിലാ��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട��ൾ ഉ�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശ �ാപന�ൾ വഴി സബ്സിഡി നിര�ിൽ �കയി�ാ� അ��കൾ �ാപി�ാൻ
നടപടി
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5892 �ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാചകവാതക വില�യ�ം അനിയ�ിതമായി ഉയ�� സാഹചര��ിൽ
സം�ാന�് േഹാ��കളി�ം വീ�കളി�ം ഭാഗികമായി വിറക��കൾ
ഉപേയാഗി�് �ട�ിയ വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സാഹചര��ിൽ �കയി�ാ� വിറക��കൾ, �കയി�ാ� ഇര�
അ��കൾ �ട�ിയവ �ാപി�് പരി�ിതി�ം ഊർജസംര�ണ�ി�ം
�ണകരമാ��തര�ി�� പ�തികൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി സബ്സിഡി നിര�ിൽ �കയി�ാ�
അ��കൾ �ാപി��തിന് ആവശ�മായ നിർേദശ�ൾ നൽ�േമാെയ�്
അറിയി�േമാ?

ഇ�ർ �ാൻസ് െഫറബിൾ േപാളിസി

5893 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർവീസിെ� ഭാഗമായി നിലവിൽ വ� �ൾ
േഭദഗതി�് േശഷം വ��ിെല �ലം മാ��ൾ�് ഇ�ർ �ാൻസ് െഫറബിൾ
േപാളിസി നട�ാ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ; 2023 ഏ�ിൽ 1 �തൽ ഇ�ർ �ാൻസ് െഫറബിൾ േപാളിസി
നട�ാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവർ�ികമാ�ാൻ സാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ സമാന ത�ിക / ശ�ള െ�യിലി�� ജീവന�ാെര അ�്
വ��കളിൽ പര�രം മാ�ി നിയമി�� സാഹചര���ായാൽ അത്
ജീവന�ാർ�് �ണകരമാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ർ �ാൻസ് െഫറബിൾ േപാളിസി ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് വ��ിെല
��വൻ ജീവനകാർ�ം �ാർ�്, ജി.പി.എഫ് എ�ീ സർവീസ് ��കൾ
ഏകീകരി�് നൽ��തിന് സർ�ാർ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
ഇ�സംബ�ി�് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ി�� ഇആർഎ3/84/22 എ�
ഫയലിൽ അടിയ�രമായി തീർ�്  ക�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇനി ഞാെനാ�കെ� പ�തി

5894 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലേ�ാത�ക�െട �ന��ീവനം ല��മി�് നട�ാ�� ഇനി
ഞാെനാ�കെ� എ� പ�തിയി�െട സം�ാന�് ഇ�വെര എ� കിേലാമീ�ർ
നീർ�ാ�കൾ വീെ���;

(ബി) ഏത് ജി�യിലാണ് ഏ��ം ��തൽ കിേലാമീ�ർ ജലേ�ാത�കെള
വീെ���ത്;
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(സി) തി�വന��രം ജി�യിൽ വീെ��� ജലേ�ാത�ക�െട വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ആവി�രി� മാലിന� നിർ�ാജന പ�തികൾ

5895 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാലിന� നിർ�ാർ�നം ല��മി�് ഈ സർ�ാരിെ� കാല�ം
കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �േഖന
എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയത് എ�തിെ�
വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികെള�ാം �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�ായി
വകയി��ിയ�ം െചലവഴി��മായ �ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തികളി�െട ൈകവരി� േന���െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ത�ർ മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന നട�ിവ�� നിർ�ാണ
���ികൾ

5896 �ീ. 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 തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന നട�ിവ�� നിർ�ാണ
���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല �േരാഗതി ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�രയിെല േകാ�േ�ാട് മാലിന���മാ�വാൻ നടപടി

5897 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാേവലി�ര �നിസി�ാലി�ിയി�െട കട�േപാ�� േകാ�േ�ാട്
മാലിന���മാ�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാ�േ�ാടിെല കേ���ൾ ഒഴി�ി�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാ�േ�ാട് �ചീകരണ�മായി ബ�െ��് �ചിത�മിഷൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േറാ�കൾ ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ

5898 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ �ാപന��െട കീഴി���ം വാ�ർ അേതാറി�ി െെപ�കൾ
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�ാപി��തിനായി െപാളി��മായ േറാ�കൾ ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന്
കാലതാമസം േനരി�� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാ�കൾ സമയബ�ിതമായി ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ എസ്.സി., എസ്.ടി ��ംബ�ൾ�് വീട്

5899 �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ�ൾ�് ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി
�േഖനയാേണാ വീട് നൽ��ത്; എ�ിൽ അർഹതാ മാനദ��ൾ
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒേര വീ�ിൽ ഒ�ിലധികം ��ംബ�ൾ താമസി�� സാഹചര��ിൽ ൈലഫ്
പ�തി �കാരം ഇവർ�് വീട് ലഭി�ാ� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അർഹതെ�� എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ�ിെല എ�ാ ��ംബ�ൾ�ം
വീട് നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി നിലവിൽ വ�തി�േശഷം എസ്.സി., എസ്.ടി.
വിഭാഗ�ൾ�് നാളി�വെര വീ�കൾ നിർ�ി�് നൽകിയ ഇന�ിൽ എ� �ക
െചലവഴി�ി�െ��ം ഇതിനായി എ� �ക വ��് ൈകമാറിയി�െ��ം ജി�
തിരി�് വിശദാംശം നൽ�േമാ?

മാലിന� സം�രണ �വർ�ന��െട ഡിജി�ിൈലേസഷൻ

5900 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാലിന� സം�രണ �വർ�ന�ൾ ഡിജി�ലാ��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

���രം മാലിന� സം�രണ �ാ�ിെ� നട�ി�്

5901 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���രം മാലിന� സം�രണ �ാ�ിെ� നട�ി�് �മതല നൽകിയി��ത്
ആർ�ാണ്; ��ത കരാറിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ; കരാറിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കരാർ കാലാവധി അവസാനി�ാൽ ����തി�� നടപടി�മ�ൾ
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മാലിന� �ാ�ിൽ തീപിടി�ം ഉ�ായതിനാൽ കരാർ ���� നടപടി�മ�ൾ
ൈവകാൻ സാധ�ത�േ�ാ; തീപി��ം ഉ�ായ സാഹചര��ിൽ നിലവിൽ
�വർ�ി�� കരാർ ക�നി�് കാലാവധി നീ�ി നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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തളി�റ�് മ�ല�ിൽ �ൾ െക�ിട��െട നിർ�ാണം

5902 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തളി�റ�് മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന നിർവഹണം
നട��തിനായി ഭരണാ�മതി ലഭി� �ൾ െക�ിട��െട വിശദവിവരം
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത �ൾ െക�ിട��െട നിർ�ാണ�ിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല �ചിത� േകരളം പ�തി

5903 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ചിത� േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ���നാട് നിേയാജക
മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�് ഖരമാലിന� സം�രണ�ിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

5904 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖരമാലിന� സം�രണ�ിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��തായി ഖരമാലിന� �ാ�കൾ ആരംഭി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തളി�റ�് മ�ല�ിൽ ഖരമാലിന� �ാ�് �ാപി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ?

െകാ�ാട് മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ വീ�കൾ

5905 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ാട് മ�ല�ിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �കാരം നാളി�വെര എ�
വീ�കൾ അ�വദി�ി��്; എ� വീ�കൾ �ർ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം
പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

���രം മാലിന� �ാ�ിൽ �ാ�ിക് മാലിന��ൾ സം�രി��തിന് നടപടി

5906 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���രം മാലിന� �ാ�ിൽ തീപിടി�ം ഉ�ായതിനാൽ െകാ�ി നഗര�ിൽ
�ക നിറ�് ജനജീവിതം �തിസ�ിയിലായത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
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(ബി) ��ത �ാ�ിൽ �ാ�ിക് മാലിന��ൾ സം�രി��തി�� എ�്
സംവിധാനമാണ് ഏർെ���ിയി��ത്;

(സി) ��ത സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ സാധി�ി�ിെ��ിൽ സാധി�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അഴിേ�ാട് മ�ല�ിെല ൈലഫ് ഭവന പ�തി

5907 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അഴിേ�ാട് മ�ല�ിൽ ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം എ� വീ�കൾ
�ർ�ീകരി�ി�െ��ം എ� വീ�കൾ �ർ�ീകരി�വാൻ ബാ�ി�െ��ം
പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിനാ�� ലി�ിൽ എ�
�ണേഭാ�ാ�ൾ നിലവി�െ��് പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

���രം മാലിന� സം�രണ �ാ�ിെല തീപി��ം

5908 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���രം മാലിന� സം�രണ �ാ�ിൽ തീപി��ം ഉ�ായാൽ ഫയർേഫാ�്
വാഹന�ൾ�് കട� വരാൻ കഴി�� രീതിയിൽ വഴിെയാ��ണം എ�
നിർേ�ശം പാലി�െ�ടാതി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ�ിൽ തീപി��ം ഉ�ായാൽ േവഗ�ിൽ പരിഹാരം കാ�വാൻ കഴി��
വിധം അ�ി �ര�ാ സംവിധാനം ഒ��ണെമ�് ഫയർേഫാ�് െകാ�ി
േകാർ�േറഷന് റിേ�ാർ�് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�് നൽകിയത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാർ�ിേ�ൽ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;
നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�ിെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ?

വ�ി�ർ�ാവ് മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ൾ

5909 �ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�ി�ർ�ാവ് മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി��
�ാപന��െട വിശദാംശ�ം അവ�െട േഫാൺ ന�ർ, േമൽവിലാസം, ഇ-
െമയിൽ വിലാസം, ജീവന�ാ�െട ഔേദ�ാഗിക െമാൈബൽ ന��കൾ
എ�ിവ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ അ�വദി�െ��ി�� �ിരം ത�ികകൾ,



102 of 121

അവ�െട എ�ം, ഒഴി�� ത�ികകൾ എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ കരാർ/താൽ�ാലിക/ദിവസേവതന/
അന��േസവന വ�വ�യിൽ േജാലി െച��വ�േ�ാ; എ�ിൽ അത്
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമൽ�റ� �ാപന�ളിൽ നി�് ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം ��ത േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി�� ��പാധികൾ/
േരഖകൾ ഏെതാെ�െയ�ം േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി�� സമയപരിധി
എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വി�ര സബ് �ഷറി�് െക�ിടം

5910 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�വി�ര മ�ല�ിെല വി�ര �ാമപ�ായ�ിൽ �വർ�ി�� വി�ര
സബ് �ഷറി�് െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി �ാമപ�ായ�ിെ� ൈകവശ��
7 െസ�് �മി വി�് നൽ��തിന് �ാമപ�ായ�് ക�ി�ി തീ�മാന �കാരം
ഉചിത മാർേ�ണ �ിൻസി�ൽ െസ��റി�് സമർ�ി� ഫയലിെ� (ഫയൽ
ന�ർ: 400231/ഡി.ജി.പി.എം 09/ജനറൽ /2022/984/(1), തീയതി:21/12/2022,
വി�ര ജി.പി.) ഇേ�ാഴെ� �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി വി� നൽ��തിന് തട��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

5911 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രിയിെല ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമായി �ണിടാ�ം �.എ.ഇ.
േകാൺ�േല�ം ത�ിൽ നിർ�ാണ കരാറിൽ ഏർെ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാർ �മിയിൽ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ ഒ� വിേദശ േകാൺ�േല�ിന്
അധികാരം നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) സർ�ാ�മായി യാെതാ� കരാ�മി�ാെത സർ�ാർ �മിയിൽ െക�ിടം
നിർ�ി�ാൻ �ണിടാ�ിന് അധികാര�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി

5912 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ിൽ പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ
���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ ���ി�െട �േരാഗതി�ം
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വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �ാൻ ഫ�് സമയബ�ിതമായി നൽകാൻ നടപടി

5913 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് �ാൻ ഫ�് എ� ഗ��ളായി�ാണ് ഈ
സാ��ിക വർഷം വിതരണം െച�ി��ത് എ�ം ഇവ ഏെത�ാം
മാസ�ളിലാണ് വിതരണം െച�ി��ത് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2023 മാർ�് ഒ�ാം തീയതി വെര അവസാന ഗ� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് വിതരണം െച�ി�േ�ാ;

(സി) സാ��ിക വർഷ�ിെ� അവസാന ആ�കളിൽ ഈ ഫ�് ലഭി�ാൽ ഇവ
എ�െനയാണ് പ�തി �വർ�ന�ൾ�് േവ�ി െചലവഴി�ക എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ബാ�ി വ�� �ക െചലവഴി��തിന് സമയം നീ�ി െകാ���തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) തേ�ശ�ാപന�ൾ�് �ാൻ ഫ�കൾ സമയബ�ിതമായി ലഭി�് പ�തി
�ർ�ീകരണം സാധ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ�സർ�ീസ് �പീകരണം

5914 �ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് സീനിയറായ
ജീവന�ാരൻ അേത റാ�് ലി�ിൽ നിേ�ാ അതിെ� അ�� റാ�് ലി�ിൽ
നിേ�ാ സർവീസിൽ കയറിയ �നിയറായ ജീവന�ാരെ� കീഴിൽ േജാലി
െചേ��ി വ�� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത്
പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ംബ�ീ �േഖന നട�ിലാ�ിയ ജനകീയ േഹാ��കൾ

5915 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ംബ�ീ �േഖന നട�ിലാ�ിയ ജനകീയ േഹാ��ക�െട
�വർ�നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഹാ��കളിെല ജീവന�ാർ�് േകാവിഡ് കാല�ം അതി�േശഷ�ം
ശ�ളം ലഭ�മാകാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ജനകീയ േഹാ��കൾ�് സർ�ാ�ം പ�ായ�ക�ം ധനസഹായം
നൽ��േ�ാെയ�ം സബ്സിഡി ഇന�ിൽ േറഷൻകടകൾ, സൈ�േകാ
എ�ിവ �േഖന സാധന�ൾ ലഭ�മാ��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) േകാവിഡ് സമയ�് �പീകരി� ജനകീയ േഹാ��കളിൽ ജീവന�ാർ�്
പണിെയ�� സമയെ� ശ�ളം േപാ�ം ലഭി�ി�ി�ാ� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) േകാ�യം ജി�യിെല കട�ാമ�ം പ�ായ�ിെല ജനകീയ േഹാ��കളിൽ േജാലി
െച� ��ംബ�ീ �വർ���െട േവതന�ം അവർ�് െചലവായ �ക�ം
നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ ആയത് ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ

5916 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െസറി�ൽ പാൾസി, ഓ�ിസം, മാനസിക െവ�വിളി, ബ�ൈവകല�ം എ�ീ
അവ�കളാൽ �രിതമ�ഭവി�� 18 വയ�ിന് താെഴ�� ��ികൾ�്
െമഡി�ൽ േബാർ�കൾ െപാ�േവ താൽ�ാലിക ഡിസബിലി�ി
സർ�ിഫി��കളാണ് നൽ��ത് എ�ിരിെ� പ�ായ�് ഡയറ��െട
01.11.2022െല പി.എ.എൻ./15050/2019-ഡി.ബി.�ി.1(ഡി.പി.) എ� ക�ി��
നിർേ�ശെ� �ടർ�് ഇവർ�് സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ (വികലാംഗ
െപൻഷൻ) ന�െ��� അവ� ഉ�ായി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമൽ പറ�ി�� േരാഗാവ�കൾ�് 18 വയ�ിന് േശഷം മാ�മാണ്
െമഡി�ൽ േബാർ�കൾ െപർമന�് ഡിെസബിലി�ി സർ�ിഫി��് നൽ��ത്
എ�ത് കണ�ിെല��് പ�ായ�് ഡയറ��െട േമൽ�റ� നിർേ�ശ�ിൽ
ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ��ി �തിയ നിർേ�ശം നൽ��തിന് സർ�ാർ
തല�ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) േക�സർ�ാർ �റെ��വി�ി�� ഭി�േശഷി�ാ�െട അവകാശ ച��ൾ 2017
െല ച�ം 18, 19 എ�ിവ അ�സരി�് പ�ായ�് ഡയറ��െട േമൽപരാമർശിത
നിർേ�ശം ച�വി��മേ� എ�ത് പരിേശാധി�് മ�പടി നൽകാേമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

5917 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമായി സർ�ാർ �മിയിൽ
�ാ�് നിർ�ി�ാൻ �ണിടാ�ിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി �ണിടാ�് നിർ�ി�� �ാ�ിെ� നിർ�ാണ
�േരാഗതി 2020-ൽ �ഖ�മ�ി പെ��� േയാഗ�ിൽ വിലയി��ിയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പണി ആരംഭി�നതിന് �ൻപ് �ണിടാ�ിന് �ാ�് നിർ�ാണ�ിന് അ�മതി
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നൽകിയ കരാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ കരാറിെ� അടി�ാന�ിൽ
സർ�ാർ �മിയിൽ �ാ�് പണിയാൻ മതിയായ അധികാര�ൾ ��ത
�ാപന�ിന് ലഭ�മായി��് എ�് ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�വി�ര മ�ല�ിെല രാ�ീയ �ാം സ�രാജ് അഭിയാൻ പ�തി �വർ�ന�ൾ

5918 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാ�ീയ �ാം സ�രാജ് അഭിയാൻ പ�തി �കാരം തി�വന��രം ജി�യിെല
പ �ായ�കളിൽ 2022 -23 -ൽ നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം അ�വി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല പ�ായ�കളിൽ
നട�ിലാ�ിയി�� നാളി�വെര�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി േലബർ ബാ�കൾ �പീകരി�� നടപടി

5919 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴിലാളിക�െട ദൗർലഭ�ം സം�ാനെ� കാർഷിക േമഖലയിെല �ധാന
�തിസ�ിയായി തീർ�ി��് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാർഷിക േമഖലയിെല സമ� വികസന�ിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ വഴി േലബർ ബാ�കൾ �പീകരി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇ�ര�ിൽ ഒ� മാ�കാ പ�തി തി�വന��രം ജി�ാ
പ�ായ�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാേദശിക തല�ിൽ െതാഴിലാളികെള കെ��ി കാർഷിക േമഖലയിെല
േജാലികൾ�ായി േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ പ�ായ�ിെല�ം െതാഴിലാളിക�െട വിവര�ൾ ഉൾെ���ി
െമാൈബൽ ആ�് ത�ാറാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ിൽ �േത�ക പരിഗണന അർഹി��വർ�് ലഭി�ി��
െപൻഷൻ.

5920 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ിെല �േത�ക പരിഗണന അർഹി��വർ�് െമഡി�ൽ
േബാർഡ് സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ ലഭി�ി�� വികലാംഗ െപൻഷൻ
പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ��െട 1.11. 2022-െല ഉ�ര��കാരം െപർമന�്
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ഡിെസബിലി�ി സർ�ിഫി��് ഉ�വർ�ം �ിരം ൈവകല�ം എ�്
േരഖെ���ിയ �ണീ�് ഡിെസബിലി�ി കാർഡ് ഉ�വർ�ം മാ�മായി
���ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016-െല ൈറ�്സ് ഓഫ് േപഴ് സൻസ് വി�് ഡിെസബിലി�ീസ്
(ആർ.പി.ഡ��.ഡി) നിയമ �കാരം അേപ�കന് പതിെന�് വയ�് കഴി�ാൽ
മാ�േമ െമഡി�ൽ േബാർഡിൽ നി�ം െപർമന�് ഡിെസബിലി�ി
സർ�ിഫി��് നൽകാൻ സാധി�ക�� എ� ച�ം നിലനിൽെ� പ�ായ�്
അഡിഷണൽ ഡയറ��െട അശാ�ീയമായ ഉ�രവ് പതിനായിര�ണ�ിന്
�ണേഭാ�ാ��െട െപൻഷൻ നിേഷധി�െ���തിന് കാരണമാ�െമ�്
ക���േ�ാ; ��ത ഉ�രവ് �നഃപരിേശാധി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

േകാ��ൽ മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാഡ് പ�തി

5921 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാ��ൽ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�കൾ�ാണ് �ഖ�മ�ി�െട �ാമീണ
േറാഡ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മായെത�ം ഇതിൽ
സാേ�തിക അ�മതി ലഭ�മായി ���ി �ർ�ികരി�വ ഏെത�ാെമ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികളിൽ സാേ�തിക അ�മതി ലഭ�മാകാ� ���ികൾ
ഏെത�ാെമ�് അറിയി�േമാ; സാേ�തിക അ�മതി ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) സാേ�തിക അ�മതി ലഭ�മായി�ി�ാ� ���ികൾ സംബ�ി� ഫയ�കൾ
നിലവിൽ ഏത് കാര�ാലയ�ിെ� പരിഗണനയിലാെണ�് അറിയി�േമാ;
��ത ഫയ�ക�െട േനാ�് ഫയലിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല േപ വാർഡ് നിർ�ാണം

5922 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�ാ പ�ായ�് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ നിർ�ഹണ
ഉേദ�ാഗ�ൻ ആയി���ം എം.എൽ.എ. ഫ�് വിനിേയാഗി�്
നിർ�ഹി��തിന് 2016-17-ൽ ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ
ആ�പ�ി േപ വാർഡ് നിർ�ാണ ���ിക�െട ഭാഗമായി എ� നില��
െക�ിടം നിർ�ി��തി�� അ�ിവാരമാണ് നിർ�ി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ിൻകര ആറാ�ം�ട് ക�കാലി മാർ��ിെ� �ല�് സിനിമാ തിേയ�ർ
സ��യം

5923 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) െന�ാ�ിൻകര ആറാ�ം�ട് ക�കാലി മാർ��ിെ� �ല�് സിനിമാ തിേയ�ർ
(െക.എഫ്.ഡി.സി.) സ��യം നിർ�ി��തിനായി െന�ാ�ിൻകര നഗരസഭാ
െചയർമാെ� ക��കാരം (ഫയൽ നം . ആർ ഇ 1/199/2022) �ലം െെകമാ�ം
െച�ാൻ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

മനേ�ാടി�ിരി മ�് പ�തി

5924 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മനേ�ാടി�ിരി മ�് പ�തിയിേല�് ആദ�മായി �മി സംഭാവന നൽകിയ
വ��ി ആരാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിേല�് സംവിധായകൻ അ�ർ േഗാപാല��ൻ �മി സംഭാവന
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് എവിെടയാെണ�ം എ� െസ�്
�ലമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ഇ�വെര ആെക എ� െസ�് �ലം ആണ് ലഭി�െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പാ�� െപാ�തറയിൽ ബിേനായ് എ�യാൾ വി�് നൽകിയ �മിയിൽ എ�
േപർ�ാണ് വീെടാ���െത�ം അവ ആർെ��ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�തിയി�െട ലഭി� �മിയിൽ വീട് വ�് നൽ��തിനായി ൈലഫ്
മിഷൻ എ� േപ�മായി ഇ�വെര കരാറിൽ ഏർെ��ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

േപരാ� മ�ല�ിെല ഒഴി�കൾ നിക��തി�� നടപടി

5925 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േപരാ� മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം �ാമപ�ായ�കളിൽ എ.ഇ., ഓവർസിയർ
ത�ികകൾ ഒഴി� കിട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ഒഴി�കൾ നിക��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  സംബ�ി� പരാതി പരിഹാര
സംവിധാനം

5926 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  സംബ�ി�് വ��്
മ�ി�െട അ���തയിൽ സർവീസ് സംഘടനക�മായി ചർ� നട�ിയി�േ�ാ;
ചർ�യിൽ എെ��ാം ഉറ�കൾ ആണ് നൽകിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  സംബ�ി� പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം എ�ാണ്
നിലവിൽ വ�ി��ത്; ��ത സമിതിയിൽ അംഗ�ൾ ആെരാെ�െയ�ം
സമിതി േയാഗം േചർ�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�േമാ; േയാഗ�ിെ�
മിനി�്സിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിൽ ലഭി�� പരാതികൾ തീർ�ാ��ത് ഏത്
വിധ�ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ; ഒ� പരാതി ലഭി�ാൽ ആയത് എ�
നാ�കൾ��ിൽ തീർ�ാ�ണെമ�ാണ് നിർേ�ശി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നാളി�വെര എ� പരാതികൾ ലഭി�ി�െ��ം ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ� എ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ാർ�ാട് മ�ല�ിെല ഒഴി�കൾ നിക��തിന് നടപടി

5927 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ാർ�ാട് മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിൽ ഒഴി� കിട��
ത�ികക�െട വിശദവിവരം പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ നൽ�േമാ;

(ബി) മതിയായ ജീവന�ാർ ഇ�ാ���ലം പല പ�ായ�കളി�ം ജന�ൾ�്
നൽേക� േസവന�ി�ം പ�തി നിർ�ഹണ�ി�ം കാലതാമസം േനരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഒഴി�കൾ നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ഹ� േ�മ െപൻഷൻ �ണേഭാ�ാ�ൾ

5928 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മരണെ��� ആ�കെള സാ�ഹ� േ�മ െപൻഷൻ �ണേഭാ�ാ��െട ലി�ിൽ
നി�ം ഒഴിവാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ഇതിനായി �മതലെ���ിയി��
ഉേദ�ാഗ�ർ ആരാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര മരണെ�� എ� ആ�കൾ�്
മരണാന�രം െപൻഷൻ നൽകിയതായി കെ��ിയി��് ; ഈ ഇന�ിൽ
ആെക എ� �ക ന�െ��തായി കെ��ിയി��്; ഇ�ാര��ിൽ വീ�
വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ ആെരാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരളേ�രി ൈഹ�ൾ േറാഡ് നവീകരണ ���ി

5929 �ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 09.02.2022-െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 869/22/ധന. �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി��ം
എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട കീഴിൽ വ���മായ
േകരളേ�രി ൈഹ�ൾ േറാഡ് നവീകരണ ���ി�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ക�െട ഏേകാപനം

5930 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
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എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ക�െട ഏേകാപനം �ണകരമാെണ�ി�ം �ട��ിൽ
ൈദനംദിന �വർ�ന�െള�ം ഫയൽ ൈകകാര�ം െച��തിേന�ം
ജീവന�ാ�െട േജാലി �മീകരണ�െള�ം ബാധി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാമവികസന വ��ിൽ െമഡി�ൽ റീഇംേബ�്െമ�് അ�വദി�് ഉ�രവായതിൽ
�ക അ�വദി�ാൻ ബാ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് വർഷം വെരെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാമവികസന വ��ിെ� 17.08.2022-െല സി.ആർ.ഡി /3149/2022/എ�ാ -സി 1
ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി� െമഡി�ൽ റീഇംേബ�്െമ�് �ക
അ�വദി��തിന് തടസ�ൾ നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എേ�ാൾ
അ�വദി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

െത��നാ�െള െകാ��തി�� നിയമതട�ം

5931 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�മികളായ െത��നാ��െള�ം േപ��ികെള�ം െകാ��തിന് എെ��ി�ം
നിയമ തട��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ളിൽ ��ീം േകാടതി�െട അ�മതി േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല േട�് എ േ��് പ�തി

5932 �ീ. 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 േട�് എ േ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

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

വർ�ല മ�ല�ിൽ എം.എൽ.എ. ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�� ���ികൾ

5933 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലയളവ് �തൽ നാളി�വെര വർ�ല മ�ല�ിൽ
എം.എൽ.എ. ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ി വ�� ���ികളിൽ
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നിർവഹി�� ���ികൾ ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത ���ികളിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�വയിൽ സാേ�തികാ�മതി
ലഭിേ���ം െട�ർ നടപടി �ർ�ിയാേ���മായവ ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�നില മ�ിര�ളിൽ ഉറവിട മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം

5934 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിയ ബ�നില െക�ിട��ം �ാ�ക�ം പണി��തിന് അ�മതി നൽ�േ�ാൾ
ഉറവിട മാലിന� സം�രണ�ി�� സംവിധാനം �ടി �ാനിൽ ഉ�ാകണെമ�
ച�ം നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അതിദരി� ��ംബ��െട ഉ�മനം

5935 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിദരി� വിഭാഗ�ിൽെ��� എ� ��ംബ�െളയാണ്
കെ��ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിദരി�രിൽെ�� െതാഴിൽ െച�ാൻ കഴി��വർ�് അ�േയാജ�മായ
സംവിധാനെമാ��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതിദരി� ��ംബ�ൾ�് വാസ�ല�ം അവകാശ േരഖ�ം
ഉറ�വ���തിനായി നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ജീവി�ാൻ
മാർഗമി�ാ�വെര െഷൽ�ർ േഹാ�കളിൽ സംര�ി��തിന്
പ�തി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഹരിതമി�ം ഗാർേബജ് േമാണി�റിംഗ് ആ�ിേ�ഷൻ

5936 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട മാലിന� േശഖരം
�ാർ�ാ��തി�� ഹരിതമി�ം ഗാർേബജ് േമാണി�റിംഗ് ആ�ിേ�ഷൻ എ�
ജി�കളിൽ നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെതാെ� തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിൽ
��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്?

ൈലഫ് പ�തി

5937 �ീ. എം. എം. മണി



111 of 121

�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ൈലഫ് പ�തിയിൽ
ൈകവരി�ാൻ കഴി� േന��െള �റി�് വിശദമാ�ാേമാ; എ� വീ�ക�െട
നിർ�ാണമാണ് ഈ വർഷം ഏെ���ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വട�ാേ�രിയിൽ �ാ�് നിർ�ി��തിന് ൈലഫ് മിഷൻ �.എ.ഇ. െറഡ്
െ�സ�മായി കരാറിേലർെ��കേയാ ആെരെയ�ി�ം നിർ�ാണ�ിനായി
ഏർെ���കേയാ െച�ി�േ�ാഎ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഭവന നിർ�ാണ�ിന് ൈലഫ് മിഷൻ ഏെത�ി�ം വിേദശ
ഏജൻസിയിൽ നി�് �ക ൈക��ിയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് ഇ.ഡി. ൈലഫ്
മിഷെ� കണ�് പരിേശാധി��െവ�് പറയെ���തിന് എെ��ി�ം നിയമ
പിൻബല��തായി ക���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

5938 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�െട ഭാഗമായി സർ�ാർ �മിയിൽ �ാ�് നിർ�ി�ാൻ കരാർ
ക�നികെള െതരെ��� ��ിയ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി�പിരിവ് (എ) -�െട സാരാംശം S. 324 (എ), (ഡി) എ�ിവയിൽ
അട�ിയി��തിനാൽ ച�ം 36 (2) (എം) �കാരം ഭാഗമായി സർ�ാർ �മിയിൽ
�ാ�് നിർ�ി�ാൻ ക�നികെള െതരെ���തിന് േശഷം അവ�മായി
കരാറിൽ ഏർെ�ടാ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമായി സർ�ാർ �മിയിൽ
�ണിടാ�ിന് നിർ�ാണം നട�ാൻ അ�വാദം നൽകിയത് ഏത് കരാറിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ

5939 �ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി �ണി�ാ�് എ� �ാപന�ിന്
സർ�ാർ �മിയിൽ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് അ�മതി
നൽകിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) എ�ിൽ ��ത അ�മതി സംബ�ി� വിവര�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാ�മാ�� കരാറിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ �ണി�ാ�ിന്  തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് സർ�ാർ �മിയിൽ െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ അ�മതി
നൽകിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അെ��ിൽ കരാറി�ാെത സർ�ാർ �മിയിൽ െക�ിടം പണിയാൻ �ണി�ാ�ിന് 
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് അ�മതി നൽകിയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

വാടക നിയമം നട�ിലാ��തിന് നടപടി

5940 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാടക നിയമം എ�ാണ് നട�ിലാ�ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� ഹൗസിംഗ് ആ�് അർബൻ അഫേയഴ് സ് മ�ാലയം േമാഡൽ െടനൻസി
ആ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സം�ാന�് നിയമമാ�ിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ അതിെ� കാരണ�ം എ�േ��് നിയമമാ�ം എ�ം
വ��മാ�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് വഴി അ�വദി�ി�ളള പ�തികൾ

5941 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�തിന് േശഷം ബഡ്ജ�ിൽ ��ാർ മ�ല�ിൽ
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് വഴി അ�വദി�ി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിൽ �ർ�ിയാ�ാ�വ�െട വിവര��ം അതിെ� കാരണ�ം
അറിയി�ാേമാ?

ച�നാേ�രി നഗരസഭയിെല േസാളി ഡ് േവ�് മാേനജ്െമ�് േ�ാജ�്

5942 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േസാളിഡ് േവ�് മാേനജ്െമ�് െ�ാജ�ിൽ ഉൾെ���ി ച�നാേ�രി
നഗരസഭയിൽ എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് നട�ിലാ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) നഗരസഭയിെല േവ�് മാേനജ്െമ�ിനായി െ�ാജ�് റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത് ത�ാറാ��തിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) നഗരസഭയിെല േവ�് മാേനജ്െമ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം ഏജൻസി
േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ
വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

�ിതല പ�ായ�് ജീവന�ാ�െട കാര��മത വർധി�ി�ാൻ നടപടി
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5943 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ജന�ൾ�് ഏ��ം ��തൽ േസവനം നൽ�� �ിതല പ�ായ�്
ജീവന�ാർ�് അവ�െട കാര��മത വർധി�ി�ാൻ സ�ീകരി�് വ��
നടപടികൾ എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ജീവന�ാർ�ം നി�ിത ഇടേവളയിൽ പരിശീലനം നൽ��തിന്
നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ, എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന പരിശീലനം നൽ��തിന് കില�െട �ാ�കൾ എ�ാ ജി�കളി�ം
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജന�ൾ�്  ഏ��ം േവഗം േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ാമവികസന വ��ിൽ സർവീസ് െറ�ലൈറസ് െച��തി�� മാനദ�ം

5944 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാമവികസന വ��ിൽ ഒ� ജീവന�ാരെ� സർവീസ് െറ�ലൈറസ്
െച��തി�� മാനദ�ം എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ാമവികസന ക�ീഷണർ നിയമനാധികാരി ആയി�� ത�ികകളിൽ
സർവീസിൽ �േവശി�ി�് ര�് വർഷം കഴി�ി�ം സർവീസ് െറ�ലൈറസ്
െച�െ�ടാ� ജീവന�ാർ ആെരാെ�യാെണ�ം ആയതിെ�
കാലതാമസ�ിന് കാരണെമെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ�െട സർവീസ് അടിയ�ിരമായി െറ�ലൈറസ് െച��തി�ം
െ�ാേബഷൻ ഡി�യർ െച��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  സംബ�ി� പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

5945 �ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  സംബ�ി�് വ��് മ�ി
സർവീസ് സംഘടനക�മായി ചർ� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ചർ�യിൽ
എെ��ാം ഉറ�കൾ നൽകിയി�െ��് അറിയി�േമാ; ഉറ�ക�െട
അടി�ാന�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരിെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  സംബ�ി� പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം എ�ാണ്
നിലവിൽ വ�ത് ; ��ത സംവിധാന�ിൽ ലഭി�� പരാതികൾ
തീർ�ാ��ത് ഏ� വിധ�ിലാെണ�ം ഒ� പരാതി തീർ�ാ��തി��
കാലയളവ് എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;
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(സി) പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിൽ നാളി�വെര എ� പരാതികൾ ലഭി�ി��്;
പരാതിക�െട വിശദാംശ�ം ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�� പ�തി വിഹിതം

5946 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ��തൽ പണ�ം അധികാര�ം
ഉേദ�ാഗ�െര�ം നൽ�ം എ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ എ� തവണ
പ�തി വിഹിതം െവ�ി�റ�െവ�ം പ�തി വിഹിതം െവ�ി�റ�ത് വഴി
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് പ�തി �വർ�ന�ളിൽ േഭദഗതി�ം
റ�ാ��ം നടേ�� സാഹചര���ായി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഹി�ി��
ഏെത�ി�ം �മതലകൾ സർ�ാേരാ മേ�െത�ി�ം ഏജൻസിേയാ ഏെ��േ��ി
വ�ി�േ�ാെയ�ം ഇതിനായി േകരള പ�ായ�് രാജ് ആ�് േകരള
�നിസി�ാലി�ി ആ�് എ�ിവ േഭദഗതി െച�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് തേ�ശ ഭരണ�ാപന�ളിൽ �തിയതായി എ�
ത�ികകൾ ��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഏകീ�ത തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ഒഴി�കൾ

5947 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ ഏകീ�ത തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിൽ വിവിധ
ത�ികകളിലായി എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�െത�് ത�ിക തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ?

െച�നാട് പ�ായ�ിെല ൈലഫ് പ�തി

5948 �ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ െച�നാട് പ�ായ�ിൽ
�ീഫാബ് െടേ�ാളജി ഉപേയാഗി�� ഭവന സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ ���ി
നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നിർ�ാണ ���ി എ�ാണ് ആരംഭി�ി��െത�ം എ�്
�ർ�ിയാ�ാനാണ് എ�ിെമ�് �കാരം വ�വ� െച�ി��െത��� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) നിലവിൽ ഇതിെ� ���ി എ�് �ർ�ിയാ�ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

അഴിേ�ാട് പ �ായ�ിെല ഓവർസിയ�െട ഒഴിവ്

5949 �ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അഴിേ�ാട് പ �ായ�ിെല ഓവർസിയ�െട ഒഴിവ് നിക�ിയി�ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് നിക��തി�� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െകാേ�ാ�ിയിൽ �ചിത� മിഷൻ േ�ാ�് േ�ാ�ാം മാേനജ്െമ�് �ണി�്
ആരംഭി��തിന് നടപടി

5950 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി േ�ാ�് പ�ായ�ിൽ �ചിത� മിഷൻ േ�ാ�് േ�ാ�ാം
മാേനജ്െമ�് �ണി�് ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ അ�മതി നൽ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ണി�് �പീകരണ�ിന് �ചിത� മിഷൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലെ� സാം�ാരിക നിലയ�ിെ� ���ി

5951 �ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ (ഡി.സി) വ��ിെ� 2069/2020/ത.സ�.ഭ.വ ന�ർ ഉ�രവ്
�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� ഒ��ാലെ� സാം�ാരിക നിലയ�ിെ�
���ി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് എ�േ��് സാേ�തിക അ�മതി ലഭ�മാ�വാൻ
സാധി�െമ�് എ�് അറിയി�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല കാലവർഷെ��തിയിൽ നാശം സംഭവി� േറാ�ക�െട
�ന��ാരണം

5952 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലവർഷെ��തികളിൽ നാശം സംഭവി� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2019-20 �തൽ 2021-22 വെര ഭരണാ�മതി ലഭി�
��ാർ മ�ല�ിെല വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് കീഴി��
ഏെത�ാം േറാ�ക�െട ���ികൾ �ർ�ീകരി�ി��്; �ർ�ീകരി�ാൻ
അവേശഷി��വ ഏെത�ാമാണ്; ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�േമാ?

ഒളവ� സി.എ�്.സി. െക�ിടം െപാളി�നീ�ാ�� നടപടി
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5953 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ൈകമാറി നൽകിയ ആേരാഗ�
�ാപന�ൾ, വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ എ�ിവയിെല പഴയ നിർ�ിതികൾ
െപാളി�മാ�ി �തിയ നിർ�ിതികൾ ഉ�ാ��തിന് തട��ൾ േനരി��
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അധികാര ൈകമാ��ിന് േശഷ�ം പഴയ നിർ�ിതികൾ െപാളി�ാൻ ബ�െ��
മാ�വ��ിെ� അ�മതി േവണെമ�് വിദ�ാഭ�ാസ വ�േ�ാ ആേരാഗ�വ�േ�ാ
നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഭരണഘടനാ േഭദഗതി �കാരം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ലഭ�മായ അധികാരം ഇ�ാതാ�� നിർേദശ�ൾ
പിൻവലി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ഒളവ� സി.എ�്.സി. യിൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയ
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് നിർ�ി�ാൻ ആേരാഗ�വ��് ഉ�യി� തട��ൾ
നീ�ം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലഹരണെ�� ഒളവ� സി.എ�്.സി. യിെല െക�ിടം െപാളി�നീ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ആ�നിക െപാ��ശാനം

5954 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022-23 െല ബഡ്ജ�ിൽ ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയി��
മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ആ�നിക െപാ��ശാന�ിെ� ���ി�്
ഭരണാ�മതി ന�ു�തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല കാളം തി��ി െതാ��റം േതാട്

5955 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർഷ�ളായി നീെരാ��� െപാ�േതാ�ക�െട ഉടമ�ാവകാശം
ആർ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല ന�� പ�ായ�ിൽെ�� കാളം തി��ി
െതാ��റം േതാട് ആ�ി രജി�റിൽ േചർ��തിന് എെ��ി�ം നിർേദശം
സർ�ാർ നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാണി െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�ൻ ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം

5956 �ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�വി�ര �ാമപ�ായ�ിൽ ഉൾെ��� കാ�ാണി െക.എസ്.ഇ.ബി.
െസ�ൻ ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം പണി��തിന് െപാ�മാർ��്
�ിതി െച�� �മിയിൽ നി�ം എ�് െസ�് �മി വി� െകാ���തിനായി
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പ�ായ�് ക�ി�ി തീ�മാന �കാരം തി�വന��രം ഡി.ഡി.പി. ഓഫീസിൽ
സമർ�ി�ി�� ഫയലിെ� (ഫയൽ ന�ർ എ 2-1/18, തീയതി 13/10/2021,
അ�വി�ര ജി.പി.) ഇേ�ാഴെ� �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി ൈകമാ�ം െച��തിന് എെ��ി�ം തട��െ��ിൽ
അറിയി�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

5957 �ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം അ�മതി ലഭി�
വാമന�രം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക�െട നിർ�ാണ ���ികൾ
�ർ�ിയായി�െ��ം അവേ�ാേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ അ�വദി�ി�� ഏെത�ി�ം േറാഡിെ� നിർ�ാണം
ഇനി�ം �ർ�ിയാ�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ��തായി േറാ�കൾ ഉൾെ���� കാര�ം
ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ിതല പ�ായ�ക�െട തന� വ�മാനം വർധി�ി�ാൻ നടപടി

5958 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജന�െള ��ി��ി�ാെത �ിതല പ�ായ�ക�െട തനത് വ�മാനം
വർ��ി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തൽ േഷാ�ിംഗ്  േകാം��കൾ, ആ�ിൽ നി�ം മണൽ വാ��തി��
അ�മതി, ഇൻേഡാർ േ�ഡിയ�ൾ നിർ�ി�്  നൽകൽ, ഓ�ൺ േ�ഡിയ�ൾ
േമാടി പിടി�ി�് വാടക�് നൽകൽ �ട�ിയ സംരംഭ�ൾ �ട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭയിൽ െപാ�മരാമ�് േറാഡിൽ പാർ�ിംഗ് ഫീസ് 

5959 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭയിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിൽ നഗരസഭ
പാർ�ിംഗ് ഫീസ്  ഈടാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത്
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ്  ടാ�് അട�് വാഹനം വാ�ി ഉപേയാഗി�� െപാ� ജന�ളിൽ നി�ം
ഇ�ര�ിൽ ഫീസ്  ഈടാ��ത് ഉചിതമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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ഏെതാെ� വാഹന�ൾ�് പാർ�ിംഗ് ഫീസ് ഈടാ��തിൽ നി�് ഇളവ് 
അ�വദി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� 5 വർഷ കാലയളവിൽ �തിമാസം എ� �പയാണ് തി�വന��രം
നഗരസഭ പാർ�ിംഗ് ഫീസ് ഇന�ിൽ പിരിെ���ത് ; വ��മാ�ാേമാ; ഫീസ്
ഈടാ�ാൻ എ� ജീവന�ാെര നിയമി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ി ��ിര നഗര �നർനിർ�ാണ പ�തി

5960 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 15.08.2022 െല 186/2022/തസ�ഭവ ഉ�രവ് �കാരം അ�മതി ലഭ�മായി��
െകാ�ി ��ിര നഗര �നർനിർ�ാണ പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഏേകാപന�ി�ം േമാണി�റിംഗി�മായി �പീകരി�ി��
ജനറൽ േബാഡിയിേല�ം ഇം�ിെമേ�ഷൻ ക�ി�ിയിേല�ം അംഗ�ൾ
ആെര�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി ഉൾെ��� �േദശ�ളിെല എം.എൽ.എ. മാെര ജനറൽ േബാഡിയി�ം
െ�ാജ�് ഇം�ിേമേ�ഷൻ ക�ി�ിയി�ം ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ഉൾെ���വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െകാ�ി നഗര ��ിര വികസനെ��റി�് ചർ� െച��തിനായി 23.11.2021-ന്
േചർ� േയാഗ�ിെ� തീ�മാന�ൾ എെ��ാെമ�ം േയാഗ�ിെല
തീ�മാന�ൾ നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എസ്.പി.വി. �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�ക്ചർ �ാൻ േഫാർ െസൻ�ൽ സി�ി െകാ�ി പ�തി

5961 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 20.03.1991-െല ജി.ഒ (എം.എസ് ) ന�ർ 103/91 എൽ.എ.ഡി. ഉ�രവ് �കാരം
െസൻ�ൽ സി�ി ഓഫ് െകാ�ി�ായി അ�വാദം നൽകിയ ജനറൽ ടൗൺ
�ാനിംഗ് �ീമായ �ക്ചർ �ാൻ േഫാർ െസൻ�ൽ സി�ി െകാ�ി പ�തി �കാരം
നിലവിൽ എെ��ാം ���ികളാണ് പ�തി �േദശ�ളിൽ വിഭാവനം െച�്
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം ��ത ���ികൾ ഏെത�ാം
പ�ായ�കളിലാണ് നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല ൈവ�ിൻ - പ�ി�റം േറാ ഡ് കട�േപാ�� ആറ്
പ�ായ�കളിൽ ഉൾെ��ി�� എള���ഴ, ഞാറ�ൽ �ാമപ�ായ�കളിെല
േറാഡിനി�വശ�ം ഈ പ�തി �കാരം വീതി ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വീതി
���തിനാ�� െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എള���ഴ, ഞാറ�ൽ �ാമപ�ായ�കളിെല ൈവ�ിൻ - പ�ി�റം േറാഡിന്
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ഇ�വശ��� െക�ിട��െട നിർ�ാണം, �നർനിർ�ാണം, വ�വകക�െട
ൈകമാ�ം �ട�ിയ കാര��ളിൽ ഈ പ�തി �കാരം നിയ�ണ�ൾ ഉേ�ാ;
എ�ിൽ എെ��ാം കാര��ൾ�ാണ് നിയ�ണെമ�ം നിയ�ണ��െട
ഉേ�ശ�ല��ം എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട �ാൻ �കാരം േമൽ പ�ായ�കളിൽ യാെതാ�
പ�തിക�ം വിഭാവനം െച�ി�ിെ��ിൽ ഈ പ�തി �കാര��
നിയ�ണ�ളിൽ കാേലാചിതമായ മാ�ം വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
എ�ിൽ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

കില നട�� പരിശീലന പരിപാടികൾ

5962 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ഇൻ�ി���് ഓഫ് േലാ�ൽ അ�ിനിേ�ഷനിൽ എെത�ാം
പരിശീലന�ൾ ആണ് നട��െത�ം ��ത പരിശീലന�ൾ�� റിേസാ�്
േപ�ൺമാെര െതരെ����ത് ഏത് വിധ�ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കില ആ�ാന�ിന് െവളിയിൽ എവിെടെയ�ാമാണ് പരിശീലന�ൾ
നട�ാ��െത�ം ആയതിന് ഏെത�ാം വിധ�ിലാണ് െചല��ാ��െത�ം
അറിയി�േമാ;

(സി) എ�വെര�� പരിശീല��െട െചല�ക�ം റിേസാ�് േപ�ൺമാ�െട
ഓണേററിയ�ം യാ�ാബ��മാണ് നാളി�വെര നൽകിയി��ത്; �ടിശിക
എ�േ��് െകാ��തീർ�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

മയ�മ��് േലാബിെയ അമർ� െച�ാൻ എ�്ൈസസ് വ��ിെന ശ�ിെ���ാ�ളള
നടപടി

5963 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വതല�റെയ അടിമകളാ�� മയ�മ��് േലാബിെയ അമർ�
െച�ാനായി എ�്ൈസസ് വ��ിെന ശ�ിെ���ാൻ സ�ീകരി� വ��
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��കൾ േക�ീകരി�� മയ�മ��് സംഘ��െട �വർ�ന�െള അമർ�
െച�ാൻ ആ�നിക സാേ�തികവിദ�കൾ ഉപേയാഗെ���ി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സത�ശീലെ� സർവീസ് ആ��ല��ൾ സംബ�ി� അേപ�

5964 �ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) എൈ�സ് ഇൻെ��ർ ത�ികയിൽ നി�ം 31.08.1994-ൽ വിരമി�ക�ം
20.09.2003-ൽ മരണെ��ക�ം െച� സത�ശീലൻ എ�യാ�െട സർവീസ്
ആ��ല��ൾ അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് ഭാര� ഡി. �ഷമ 02.12.2021-ൽ
സമർ�ി� അേപ�യിേ�ൽ എൈ�സ് വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ സർവീസ് ആ��ല��ൾ
അ�വദി�ി�ിെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിേ�ൽ ആ�ി�ൽ സബ് �ഷറി ഓഫീസർ മാമല േറ�്
എൈ�സ് ഇൻെ��ർ�് അയ� 27.05.2022-െല െപൻ 10/22-23 ന�ർ
ക�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി വിൽ�ന തടയാൻ നടപടി

5965 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ൾ പരിസരം േക�ീകരി�ളള ലഹരി വിൽ�ന തടയാൻ
എൻേഫാഴ് സ് െമ�് സ് ക�ാഡ് ശ�ിെ���വാനായി എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�ി��്; അറിയി�േമാ;

(ബി) �ഗ് �ീ ക�ാ�സ് എ� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

��വാളികെള നിയമ�ിന് കീഴിൽ െകാ�വ��തി�ളള നടപടി

5966 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മയ�മ��് ഉപേയാഗ�ം വി�ന�മായി ബ�െ�� ��വാളികെള നിയമ�ിന്
കീഴിൽ െകാ�വ��തിന് ശ�മായ നടപടികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് നട�ാ�വാൻ തീ�മാനി�ി�ളളത്
എ�റിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിെല വി��ി േക�ം

5967 �ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ �വർ�ി�� വി��ി േക��ിൽ
2021-22, 2022-23 വർഷ�ളിൽ നട�ിയ വികസന ���ികൾ
ഏെതാെ�െയ�ം വിനിേയാഗി� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��് പിടിെ��� ലഹരി വ��ൾ

5968 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2016  �ൺ �തൽ 2022 വെര എൈ�സ് വ��് പിടിെ��� ക�ാവ്
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എം.ഡി.എം.എ. മ�് മയ�മ��കൾ എ�ിവ�െട അളവ് സഹിത�� വിവരം
ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തി�� നടപടികൾ

5969 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022 െസ�ംബർ 1 �തൽ ഒേ�ാബർ 31 വെര ലഹരി ഉപേയാഗം, ലഹരി�ട�്
എ�ിവ�മായി ബ�െ��് എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��് ഇനം/ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വാ�ൾ�ിടയിെല വർ�ി�വ�� ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിനായി
െെകെ�ാേ�� നടപടികൾ സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വർ�ി�വ�� ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇനി
ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മാധ�മ�ൾ ഉൾെ�െട��വ�െട സഹായേ�ാെട േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 09-03-2023
എ എം ബഷീർ ,

െസ��റി

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].




