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

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി

തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി

േറഷൻ കടക�െട വി�ലീകരണം

*451 �ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ എം �േകഷ് 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ ���ലരി�് പകരം പ�രി അ�വദി���ൾെ�െട��
കാരണ�ളാൽ േറഷൻ വിതരണ�ി��ാ�� �റവ് കാരണം സം�ാനെ�
േറഷൻ കടകളിൽ നാലിെലാ� ഭാഗേ�ാളം നട�ിെകാ�േപാകാൻ കഴിയാ�
തര�ിൽ വ�മാന�റവ് േനരി��െവ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര�ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േറഷന് �റേമ മാേവലി േ�ാ�കളി�െട വിൽ�� സബ്സിഡി സാധന��ം
േകാമൺ സർവീസ് െസ��ം ഉൾെ���ി െക. േ�ാ�കളാ��തി�� താ�ര�ം
�കടി�ി�� േറഷൻ കടകെള ഇ�ര�ിൽ വി�ലീകരി�� കാര�ം
പരിഗണി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് പ�തി

*452 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് പ�തി�െട ഭാഗമായി െറഡ് െ�െസ�ം ൈലഫ്
മിഷ�ം ത�ി�� എം.ഒ.�.വിൽ ൈലഫ് മിഷ�ം െറഡ് െ�െസ�ം ത�ിൽ
സഹകരി�� ഓേരാ പ�തി�ം എ�ിെമ�് ഉ�ാകണം എ�്
നി�ർഷി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത എം.ഒ.�.വിെ� ഭാഗമായി കരാ�കൾ ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

ജനകീയ േപാലീസ് സ�ദായ�ിെ� ഫല�ാ�ി

*453 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസിെ� കാര��മത വർ�ി�ി�� വിധ�ിൽ ആ�നിക
സാേ�തികവിദ��െട വി�ലമായ �േയാഗം നട�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മസമാധാനപാലനം ജനപ�ാളി�േ�ാെട കാര��മമാ��തിന്
ആവി�രി�ി�� ജനകീയ േപാലീസ് സ�ദായ�ിെ� ഫല�ാ�ിെയ �റി�്
അറിയി�ാേമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ എം.ഒ.�.

*454 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് പ�തി�െട ഭാഗമായി െറഡ് െ�െസ�് എ� വിേദശ
�ാപന�ിൽ നി�ം സഹായം സ�ീകരി�ാൻ ൈലഫ് മിഷൻ എം.ഒ.�.
ഒ�വ�ത് ൈലഫ് മിഷൻ െചയർമാനായ �ഖ�മ�ി�െട അധ��തയിൽ േചർ�
േയാഗ�ിെല തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെ� മിനിട്സ് ലഭ�മാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ിെല �ധാന തീ�മാന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല േസവന�ൾ ഓൺൈലനാ�ാൻ നടപടി

*455 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ സി എ�് ���
�ീ ഡി െക �രളി
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�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി�് ജന�ൾ�് ലഭിേ��
േസവന�ൾ �ർ�മാ�ം ഓൺൈലനായി നൽകാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അതിന്
ആവശ�മായ പ�ാ�ല സൗകര�ം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല�ം േസാ�് െവയർ
ഏകീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിനായി
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിൽ നിലവിൽ എ� ജീവന�ാ��്;
ഏകീകരണ�ിന് േശഷം ജീവന�ാ�െട �നർവിന�ാസം നട�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ൾ ��ികൾ�ായി ആേരാഗ� പ�തി

*456 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ൾ ��ിക�െട സമ�മായ ആേരാഗ� �േരാഗതി ല��മി�് �തന
�ൾ ആേരാഗ� പരിപാടി പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) 18 വയ�ിന് താെഴ�� ��ികൾ�് സൗജന� ചികി� നൽ��തിനായി ഈ
സർ�ാർ നട�ാ�ി വ�� ആേരാഗ� കിരണം പ�തി�െട �വർ�നം
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ��ികളിൽ സർവസാധാരണമായി ക�വ�� വിളർ�, േപാഷക�റവ് എ�ിവ
കെ��ി സമയബ�ിതമായി ചികി� നൽ��തിന് നിലവിൽ പ�തി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

ര�ജന�േരാഗികൾ�് ചികി�ാ സൗകര��ൾ

*457 �ീ. നജീബ് കാ��രം
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ� ചികി��െട അഭാവം �ലം ര�ജന�േരാഗിക�െട മരണ
നിര�് ഉയ��തായി കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ര�ജന�േരാഗ�ളായ തലാസീമിയ, ഹീേമാഫീലിയ, സി�ിൾെസൽ അനീമിയ
എ�ിവ�് ഏർെ���ിയി�� ചികി�ാ സൗകര��ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) മലബാർ �േദശ�ളളവർ �ധാനമാ�ം ആ�യി�� േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ
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േകാേളജിൽ ര�ജന�േരാഗ�ൾ�് �േത�ക ചികി�ാ സൗകര�ം ഏർെ���ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആശാധാര പ�തി �കാരം നൽകി വ�� സഹായ�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

നഗര�ൾ മാലിന���മാ��തിന് േലാക ബാ�് സഹായ പ�തി

*458 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗര�െളെയ�ാം മാലിന���മാ�കെയ� ല��േ�ാെട േലാക
ബാ�് സഹായേ�ാെട പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) മാലിന��� നഗര�ിെ� ഭാഗമായി ��് ല�ംവെര ജനസംഖ���
നഗര��െടയിടയിൽ ആല�ഴ�ം ഒ� ല�ം വെര ജനസംഖ��� നഗര�ളിൽ
��വാ��ം ഇൻഡ�ൻ സ��താ ലീഗ് േദശീയ അവാർഡ് േനടിയി�േ�ാ;

(സി) മാലിന� സം�രണ പരിപാടിയിൽ ജനകീയ പ�ാളി�ം ഉറ�വ���േതാെടാ�ം
െപാ��ല�് മാലിന�ം വലിെ�റി��വർെ�തിെര�ം മാലിന� സം�രണ
സംവിധാനമി�ാ� വാണിജ� �ാപന�ൾെ�തിെര�ം കർശന
നടപടിെയ��ാൻ എൻേഫാ�്െമ�് സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
സ്ക�ാ�ക�െട കാര��മത വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ഔഷധ വിപണന, വിതരണ േക��ൾ

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

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികളിൽ �വർ�ി�� ഔഷധ
വിപണന, വിതരണ േക���െട ഉേ�ശ�ല���ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��കെള�റി�� എെ��ാം വിവര��ം േസവന��ം ഔഷധ വിപണന,
വിതരണ േക��ളി ൽ നി�് െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിപണിയിൽ ഇറ�� �തിയ മ��കെള�റി�� വിവര�ൾ
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിപണിയിൽ നി�ം
പിൻവലി� മ��കെള�റി�� അറിവ് െപാ�ജന�ൾ�് നൽകാ�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ �വർ�ി�� ഔഷധ േക��ളി�െട വിതരണം
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െച�� മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് സ�ർ� ഭ��ഭ�ത

*460 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ർ� ഭ��ഭ�ത ല��മാ�ി എെ��ാം കർ�പ�തികളാണ്
ആവി�രി�് നട�ാ�ിവ��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) �റ് ശതമാനം േറഷൻ ഉപേഭാ�ാ�േള�ം ആധാർ കാർ�മായി
ബ�ി�ി��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ രാജ�െ� ആദ�െ�
സം�ാനമായി േകരളം മാറിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതിദരി�രായി കെ��ിയവരിൽ േറഷൻ കാർഡ് ഇ�ാ�വർ�് കാർഡ്
നൽകാ�� നടപടികൾ നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാണ്; ��ാം �� ദിന
പരിപാടിക�െട ഭാഗമാ�� കാർഡ് വിതരണം �ർ�ിയാ��േതാെട ഇവർ�്
എ�ാവർ�ം �ൻഗണനാ കാർഡ് ഉറ�വ��ാൻ കഴി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി�് വിേദശ സഹായം

*461 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ വിേദശ സഹായം ലഭ�മാ�േ�ാൾ പാലിേ��
നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേദശ ഏജൻസികളിൽ നി�ം സം�ാന സർ�ാർ പണം സ�ീകരി��തിേനാ
അെ��ിൽ വിേദശ ഏജൻസികളിൽ നി�ം പണം സ�ീകരി�െകാ�് സർ�ാർ
പ�തികൾ നട�ിലാ��തിേനാ േക� സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം ആവശ��േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് പ�തി�െട ഭാഗമായി െറഡ്െ�െസ�് എ� വിേദശ
�ാപന�ിൽ നി�ം സഹായം സ�ീകരി�ാൻ ൈലഫ് മിഷൻ തീ�മാനി�
നടപടി േക� സർ�ാരിെ� അംഗീകാര�ിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭാരത് േജാേഡാ യാ��െട ഭാഗമായി�� �ര�ാ സംവിധാനം

*462 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
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�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭാരത് േജാേഡാ യാ��െട ഭാഗമായി 18 ദിവസം സം�ാന�് പര�ടനം നട�ിയ
രാ�ൽ ഗാ�ി എം.പി. �് ഏത് േ�ാേ�ാേകാൾ വ�വ� �കാര�ളള േപാലീസ്
�ര�ാ സംവിധാനമാണ് ഒ��ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത യാ��മായി ബ�െ��് ഓേരാ ദിവസ�ം നിേയാഗി�െ�� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െട റാ�് തിരി�ളള എ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇത് �ലം സർ�ാരിന്
അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത യാ��മായി ബ�െ��് സം�ാന�് എവിെടെയ�ി�ം
�ര�ാ���ൾ ഉ�ായതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��ി�േ�ാ; ��ത യാ��്
േകരള േപാലീസ് ഒ��ിയ �ര�ാ�മീകരണ�ൾ സംബ�ി�് എെ��ി�ം
പരാതികൾ ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ അധികാര �ാന�ിരി��വ�െട�ം �ര� സംബ�ി� വർഗീകരണം
നട��തി�ം അതി�േവ� �മീകരണം ഏർെ����തി��ളള മാനദ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിെല �മേ�ട് സംബ�ി� പരിേശാധന

*463 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം ധനസഹായം
ത�ിെയ���തിനായി ഉേദ�ാഗ��ം ഏജ�മാ�ം േഡാ�ർമാ�ം അട�ിയ
സംഘം സം�ാന�് വ�ാപകമായി �വർ�ി��തായി വിജിലൻസ്
പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ത�ി�ിൽ ഉൾെ��ി�ളളവർെ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

സിവിൽ സർവീസ് കാര��മമാ��തിന് നടപടി

*464 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ സർവീസ് കാര��മമാ��തി�ം ഒഴി�കൾ
സമയബ�ിതമായി നിക��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;
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(ബി) 2011-16 കാലേ�തിൽ നി�് വിഭി�മായി പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷെ�
�വർ�നം കാര��മമായി നട�ിയ�വഴി എ� േപെര കഴി� സർ�ാരിെ�
കാലം �തൽ നിയമി�ാൻ കഴിെ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സിവിൽ സർവീസ് കാര��മമാ��തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

േനാർ� ��്സ് ഐ.ഐ.എം. േകാഴിേ�ാ�മായി േചർ�� പഠനം

*465 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേഗാള െതാഴിൽ സാധ�ത പഠി�ാൻ േനാർ� ��്സ്
ഐ.ഐ.എം. േകാഴിേ�ാ�മായി േചർ�് പഠനം �ട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേദശ െതാഴിൽ വിപണിയിെല വ�വ�കൾ�ം സാേ�തികവിദ�കൾ�ം
അ�േയാജ�മായ വിധ�ിൽ െതാഴിൽ അേന�ഷക�െട ൈന�ണിേശഷി
വികസന�ിന് എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജർമനി, �.െക. എ�ീ രാജ���മാ��� ധാരണ �കാരം നഴ് സിംഗ് റി��്െമ�്
നട��തിന് േനാർ��െട റി��ിംഗ് വിംഗ് ഫല�ദമായി ഇടെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

െക-േഫാൺ പ�തി�� അടി�ാന സൗകര��ൾ

*466 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െക-േഫാൺ പ�തി�ായി സർ�ാർ ഏർെ���ിയി�� അടി�ാന
സൗകര��ൾ എെ��ാമാെണ�ം ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴിെ��ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഡിജി�ൽ സാ�രത�ം സം�ാനം ല��മി�� വി�ാന സ�ദ് വ�വ��ം
െക-േഫാൺ ഏെത�ാം വിധ�ിൽ സഹായകരമാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് പ�തി�് ഹാബി�ാ�മായി കരാർ

*467 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 



8 of 13

�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് പ�തി�െട �ാ�് നിർ�ാണ�ിെ� ഭാഗമായി
ഹാബി�ാ�് എ� �ാപന�ിന് സർ�ാർ �മിയിൽ െക�ിടം നിർ�ി��തിന്
അ�മതി നൽകാൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ��ത �ാപന�മായി കരാറിൽ ഏർെ��ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത കരാറിൽ നി�ം പി�ാറാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി �ണിടാ�് ക�നി�് നിർ�ാണ കരാർ

*468 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി െറഡ്െ�സ�് എ� വിേദശ
�ാപന�ിൽ നി�ം സഹായം ലഭ�മാ�ിെകാ�് നിർ�ി�� �ാ�ിെ�
നിർ�ാണ കരാർ �ണിടാ�് ക�നി�് നൽകാനായി തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഭവന സ��യ�ിെ� �ാൻ �ണിടാ�് എ� �ാപനം ൈലഫ് മിഷന്
സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�ം �ാനിന് ൈലഫ് മിഷൻ അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ
എ�ം �ാൻ െ�സിഫിേ�ഷൻ അ�സരി�ാെണ�് ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�ം
വിശദമാ�േമാ?

ഉപേഭാ� സംര�ണം ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

*469 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ വി ശശി
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേഭാ� േസവന�ൾ സാധാരണ ജന�ളിേല�് അനായാസം
എ�ി��തി�ം ഉപേഭാ� സംര�ണം ഉറ�ാ��തി�മായി ലീഗൽ
െമേ�ാളജി വ��ിൽ പരിഷ് കാര�ൾ നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� ഭാഗമായി വ��് നട�ിയ പരിേശാധനകളിൽ നിയമ ലംഘന�ൾ
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ
അറിയി�േമാ;

(സി) േകാവിഡ് വ�ാപന�ിെ� ഫലമായി വ�ാപാരികൾ േനരി� നിയമപരമായ
�യാസ�ൾ പരിഹരി�വാൻ വ��് നടപടി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് �ല�ം മ�് കാരണ�ളാ�ം ��െവയ്�് �ടിശിക ആയ അളവ് ��
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ഉപകരണ�ൾ �� െവ��തിനായി പിഴ ഇളവ് െച�് നൽ��ത് സംബ�ി�്
നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ലീഗൽ െമേ�ാളജി വ��ിെന കടലാസ് രഹിത ഓഫീസാ�ി മാ�ക എ�
ഉേ�ശ�േ�ാെട ആ�നികവത്കരണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കെള െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻസ് ആയി ഉയർ�ാൻ നടപടി

*470 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�ാ ര�ാം വർഷ പി.ജി. േഡാ�ർമാെര�ം ജി�ാ ജനറൽ ആ�പ�ികളി�ം
താ��് ആ�പ�ികളി�ം പഠന േസവന�ിെ� ഭാഗമായി നിയമി�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ദ�ിതീയ തല�ി�� ആേരാഗ� സംവിധാനം ശാ�ീകരി�് െമഡി�ൽ
േകാേള�കെള െറഫറൽ ആ�പ�ികളാ�ി െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻസ് ആയി
ഉയർ��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) റീജണൽ കാൻസർ െസ�ർ, മലബാർ കാൻസർ െസ�ർ എ�ീ �ാപന�ളിൽ
േറാേബാ�ിക് ശ��ിയ ഉൾെ�െട�� സൗകര��ൾ ഏർെ���ി ഉത്��
ചികി�ാ േക��ൾ ആയി വികസി�ി��തിനായി പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ഓഡി�് ക�ീഷൻ

*471 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി നട�ി�മായി
ബ�െ�� ക�ി�ികളിൽ വിദഗ്ധെര ഉൾെ���ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാേദശിക സർ�ാ�ക�െട ഓഡി�് �മതല ആെരയാണ് ഏൽ�ി�ിരി��ത്
എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഓഡി�ിംഗിന് സ�ത� സ�ഭാവേ�ാ��ടിയ
ഓഡി�് ക�ീഷൻ േവണെമ� നിർേദശം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
വിഷയം സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

��ംബ�ീ�െട െറഡി � ഈ�് ഉ���ൾ

*472 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
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�ീമതി � �തിഭ 
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ െറഡി � ഈ�് ഉ���ൾ വിപണിയിെല�ി�ാൻ പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ�െട വിവിധ �വർ�ന�ൾ�ായി ബജ�ിൽ നട�് സാ��ിക വർഷം
എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(സി) ��ംബ�ീ�െട സംഘടനാ സംവിധാനം ��തൽ വി�ലീകരി��തി�ം
സംഘ��െട�ം അംഗ��െട�ം കാര�േശഷി വർ�ി�ി��തി�ം പ�തി�േ�ാ
എ�് അറിയി�ാേമാ?

�േ�ാഗ�ി�ം പ�ാഘാത�ി�ം അടിയ�ര ചികി�

*473 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ �ദയാഘാതെ� �ടർ�് അത�ാഹിത
വിഭാഗ�ിൽ എ�ി�� േരാഗി�് ചികി� ലഭി�ാൻ നാല് മണി�റിേലെറ
സമയെമ���െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അത�ാഹിത വിഭാഗേ�ാട് േചർ�് �േ�ാഗ�ി�ം പ�ാഘാത�ി�ം എ��ം
േവഗം ചികി� ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ി�ം സംവിധാനം ഒ��ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല അത�ാഹിത വിഭാഗ�ിൽ അടിയ�ര ചികി�
ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

�ൾ ആേരാഗ� പരിപാടി

*474 �ീ. 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) �തിയ കാല സാ�ഹിക പ�ാ�ല�ിൽ ��ിക�െട ശാരീരിക, സാ�ഹിക,
മാനസിക ആേരാഗ� വികസന�ിന് ��തൽ കാര��മമായ ഇടെപട�കൾ
നടേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിക�െട സമ�മായ ശാരീരിക, മാനസിക ആേരാഗ� വികസന�ിനായി �ൾ
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ആേരാഗ� പരിപാടി ആവി�രി�വാൻ ആേരാഗ� വ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ കാല�് തെ� സാ�ഹിക െവ�വിളികെള അതിജീവി�് കഴി�കൾ
വികസി�ി��തിന് ഉപകരി�� തര�ിൽ ��ത പ�തി നട�ാ�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ക�ം �ലെ� ��ംബാേരാഗ� േക���ം ത�ിൽ
നിര�ര �വർ�നബ�ം ഉ�ാ�വാ�ം അ��ാപകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം
�ാഥമിക ചികി�യിൽ പരിശീലനം നൽ�വാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് പ�തി�മായി ബ�െ�� ചർ�

*475 �ീമതി െക.െക.രമ
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് പ�തി�െട ഭാഗമായി െറഡ്െ�സ�് എ� വിേദശ
�ാപന�ിൽ നി�ം സഹായം സ�ീകരി���മായി ബ�െ��് �.എ.ഇ.
േകാൺ�േല�് ജനറ�ം �.എ.ഇ. േകാൺ�േല�് ജീവന�ാ�മായി �ഖ�മ�ി
ഔേദ�ാഗിക വസതിയിൽ വ�് ചർ� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ചർ�യിെല �ധാനെ�� തീ�മാന�ൾ എെ�ാെ�യായി��
െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളിെല എംബസി ഉേദ�ാഗ��മായി ചർ� നട�േ�ാൾ
പാലിേ�� എെ�ാെ� വ�വ�കളാണ് േ�ാേ�ാേകാൾ ഹാൻഡ് ��ിൽ
നി�ർഷി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ��മായി ചർ� നട�േ�ാൾ പാലിേ�� നടപടി�മ�ൾ
േമൽ�റ� ചർ��് പാലി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജല ബജ�് ത�ാറാ��തിന് നടപടി

*476 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ �േദശെ��ം ജല ലഭ�ത�ം വിനിേയാഗ�ം
അടി�ാനമാ�ി ജല ബജ�് ത�ാറാ��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന തല�ിലാേണാ ഇത് ത�ാറാ��ത്; ഇ��യിൽ
ആദ�മായി ഇ�ര�ിൽ ജല ബജ�് ത�ാറാ��ത് േകരള�ിലാേണാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) �േദശെ� ജല ലഭ�ത, ഉപേയാഗം, �ഗർഭ ജലവിതാനം, ജല�ിെ� ��പേയാഗം
എ�ിവ സംബ�ി� പഠനം നട�ി ജല ബജ�ിെ� ഭാഗമായി പ�തികൾ
ത�ാറാ��േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇ�വഴി ല��മി��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി�� നിയമനം

*477 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി � സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര�� കാലയളവിൽ പി.എസ്.സി.
വഴി നൽകിയ നിയമനം ഇ�ാലയളവിൽ േക� റി��ിംഗ് ഏജൻസിയായ
�.പി.എസ്.സി. രാജ��ാെക നൽകിയ നിയമനേ��ാൾ ��തലാേണാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2011-16 കാലയളവിെല സർ�ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി. വഴി ആെക നൽകിയ
നിയമനം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന വനിതാ നയം

*478 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. എം. എം. മണി
�ീമതി � �തിഭ 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിതാ നയം �പം െകാ�ത് എേ�ാഴാെണ�ം അത് ���ിയത്
ഏത് വർഷ�ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ േമഖലയിെല�ം പ�ിക േഗാ�വർ� േമഖലയിെല�ം �ീക�െട
വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം ൈന�ണ� വികസന�ി�ം സ�യംപര�ാ�ത�ം ഉത�ംവിധം
സം�ാന�ിെ� വനിതാ നയം ����തിന് പ�തി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ജലമാർ��� ചര�് നീ�ം ശ�ിെ����തിന് നടപടി

*479 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േറാഡ് മാർ��� ചര�് ഗതാഗത സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�ി�ാ� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം കണ�ിെല��് ജലമാർ�ം ഉ� ചര�്
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നീ�ം ശ�ിെ����തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രിയിൽ ൈലഫ് പ�തി

*480 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ െചയർമാനായ �ഖ�മ�ി�െട അധ��തയിൽ േചർ�
േയാഗ�ിെല ചർ��െട അടി�ാന�ിലാേണാ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട
ഭാഗമായി െറഡ്െ�െസ�് എ� വിേദശ �ാപന�ിൽ നി�ം സഹായം
സ�ീകരി�ാൻ എം.ഒ.�. ഒ�വ�ാ�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെല �ധാന തീ�മാന�ൾ എെ�ാെ�യായി�� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 മാർ�് 8, �ധൻ
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)].


