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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--347]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1866 �ത� 2022 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി
: 2023 �ത� 2168 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 2169 �ത� 2203 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 2204 �ത� 2212 വെര

െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�ം സംബ�ി� ആ��ണ േബാ�ഡ് നി�േ�ശ��

1866. �ീ.എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പാറ�� അ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  നി��ഹി� െകാ�ിരി�� േസവന േമഖലക�  െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി��ിന്

വി�െകാ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�ം സംബ�ി� നയം �പീകരി��തി�� കരട് നി�േ�ശ��

ആ��ണ േബാ�ഡ് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്

അതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജന���് െമ�െ�� േസവനം ലഭ�മാ��തിനായി അധിക വിഭവസമാഹരണ�ിന് ആ��ണ

േബാ�ഡ് ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത ശിപാർശയിേ�ൽ സർ�ാർ സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ശ�ള പരി�രണം

1867. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം അ�് വ�ഷ�ിെലാരി��  ശ�ള പരി�രണം

നട�ിലാ�െമ� വാ�ാനം നട�ാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;



(ബി) എ�ി� 2019 �ൈല മാസം �ത� നട�ിലാേ�� ശ�ള പരി�രണം സംബ�ി� ക�ീഷെന

നിയമി�� കാര��ി�  ഇ�വെര തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്

എ�റിയി�ാേമാ?

സിവി� സ��ീസ് കാര��മമാ��തിന് പ�തിക�

1868. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സ��ീസ് കാര��മമാ��തി�ം ആ�നികവ�കരി��തി�ം എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം കാര��മതേയാെട �വ��ി�ാ� എ�

ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

േകരള�ം െനതർലൻഡ് �മാ�� സഹകരണ സാധ�തക�

1869. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട െനത�ല��സ് സ��ശന�ിെ� ഫലമായി ക ൃഷി, വനപരിപാലന േമഖലകളി�

േകരള�ം െനത�ല�ഡ് �ം ത�ി� സഹകരണസാധ�തക� ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ക ൃഷി,  വനപരിപാലനം �ട�ിയ േമഖലകളി�  ഏെതാെ� തര�ി�� സഹകരണമാണ്

�തീ�ി��ത്;  ഇതിനായി എെ�ാെ� �ട�നടപടികളാണ് െച�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള �വ��ന നി�േ�ശ��

1870. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�  നി��ാണ�ിന് റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�െട വിഭാവനം

െച��െതെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളി�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന��െട നി�േ�ശ�� ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

മ�ിസഭാ തീ�മാന��

1871. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ൈകെ�ാ� ഏെത�ി�ം മ�ിസഭ തീ�മാന��

നട�ിലാ��തി�ളള ഉ�ര�ക� യഥാസമയം �റെ��വി�ാ� �ിതി വിേശഷ��ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം വിഷയ�ി�� മ�ിസഭ തീ�മാന��  നട�ിലാ��തി��

ഉ�ര�കളാണ് ഇനി�ം �റെ��വി�ാ� ബാ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;



(സി) അജ��് �റ�� ഇനമായി എ� വിഷയ�ളാണ് ഈ സ��ാരിെ� കാല �് മ�ിസഭ�െട

പരിഗണന�് വ�ി��ത്;

(ഡി) ഇതി�  എ� ഇന�ിലാണ് അ��ലതീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി��ത്;  എ� എ�ം മ�ിസഭ

അ��ല തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാെത നിരസി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

േമാേഡൈണേസഷ� ഓഫ് ഗവ�െമ�് േ�ാ�ാം

1872. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേഡൈണേസഷ� ഓഫ് ഗവ�െമ�് േ�ാ�ാം ഏത് ഏജ�സി�െട സഹായേ�ാെടയാണ്

സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയത്;

(ബി) ��ത പ�തി�് എ� േകാടി �പ െചലവായി; ഇതിെ� െചലവ് സംബ�ി�് സി ആ�് എ.ജി

ആഡി�് നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ആഡി�് റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശം എ�ായി��;

(സി) േമാേഡൈണേസഷ�  ഓഫ് ഗവ�െമ�് േ�ാ�ാം-െ� േമ�േനാ�ം വഹി�ത് ആരായി��

എ�റിയി�ാേമാ?

�ളയ�ി� നാശന����ായ �േദശ��

1873. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  സം�ാന�് ഏ��ം ��ത�  നാശന����ായ �േദശ��,

നദിക�െട�ം �ഴക�െട�ം ജലാശയ��െട�ം തീര�� എ�ിവിട�ളി� താമസി��വ�െട

വീ�ക��ം �ഷി �ല���ം സംര�ണ�ം �ര�ിതത��ം ഉറ�ാ��തിനായി ഈ

മ��� സീസണിെ� പ�ാ�ല�ി� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  വിവിധ വ��ക�  ഇ�ാര��ി�  ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�  എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാ�െട വിേദശ സ��ശനം

1874. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ിയട�ം ഏെത�ാം മ�ിമാ�  എ�

�ാവശ�ം വിേദശയാ� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം രാജ��� എേ�ാഴാണ് സ��ശി�െത�ം ഇതിന് െചലവായ �ക എ�യാെണ�ം

ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ സ��ശന�ി�ം അ�ഗമി� ആ�ക� ആെരാെ�യായി��െവ�ം ഓേരാ���െട�ം

ഒൗേദ�ാഗിക ക��വ�ം എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ സ��ശന�ി�ം വിവിധ രാജ��ളി�  പെ��� പരിപാടികെള�റി�ം ��ത

പരിപാടിക�െട സംഘാടകെര�റി��� വിശദാംശം ന�കാേമാ;



(ഇ) ഓേരാ സ��ശന�ിെ��ം ഉേ�ശ�ല����  എ�ായി��െവ�ം ഇ�െകാ�് നാളി�വെര

െെകവരി� േന���ം ഭാവിയി�  ഉ�ാകാ�  േപാ�� േന���ം എെ�ാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) �ളയാന�ര േകരള�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിന് സ��ശനം െകാ�് ലഭ�മായ സഹായ

സഹകരണ�� എെ�ാെ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ ത�ികക�

1875. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സ��ാ� സ��ീസി� �തിയതായി എ� ത�ികക�

��ി�ി��്; കാ�ഗറി തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

1876. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എ�.ഡി.�ാ��്,  ലാ�് േ�ഡ് സ�വ�് ത�ികകളി�

നട�ിയ ആ�ിത നിയമന�� വ��് തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ - ഓഫീസ് സംവിധാനം

1877. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനെ��റി�് ജി�ാ കള��മാ�െട അഭി�ായം സം�ാന ഐ.�ി. മിഷ�

ആരാ�ി�േ�ാ; എ�ി� അവ� ന�കിയ റിേ�ാ��് എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) യാ�ാേവളകളി�  ��ത േസാ�് െവയ�  ഫല�ദമ�ാെയ�് ഏെത�ി�ം ജി�ാ കള��മാ�

അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) യാ�ാേവളകളി�  ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ഫല�ദമാ�വാ�� വി.പി.എ�. സംവിധാനം

ഒ����ം പരിപാലി���ം ഏത് ഏജ�സിയാണ്;

(ഡി) എൻ.ഐ.സി ത�ാറാ�ിയ േസാ�് െവയ�  മാ�ി സ�കാര� ക�നി�് ഇ-ഓഫീസ് കരാ�

ന���തിെന�റി�് ഐ.�ി. മിഷെ� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ��ത ച��കളി�  ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിെ� ന�നതകളായി ��ി�ാണി�ത്

എെ�ാെ� കാര��ളാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

സ�കാര� �ാപന�� �േഖന ഫയ� വിവര�� ൈകമാ�� തീ�മാനം

1878. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല ഫയ� നീ� സംവിധാനമായ ഇ  -  ഓഫീസ് നിലവി� മ�് സ�കാര�

�ാപന�� �േഖന നട�ിലാ�വാ� നടപടിക� എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) നിലവി� ഇ - ഓഫീസ് സംവിധാനം െച�വ�� എ�.ഐ.സി. യി� നി�ം ��ത േസവനം

മാ��തിന് കാരണം എെ��ാമാണ്;

(സി) സ��ാരിെ� പ��� രഹസ� സ�ഭാവം അട����െ�െട�� ഫയ�ക�െട വിവര��

സ�കാര� �ാപന�ിന് ൈകമാ��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇ - ഓഫീസ് േസാ�്െവയ�

1879. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല ഫയ�ക� ൈകകാര�ം െച��തി�� ഇ - ഓഫീസ് േസാ�്െവയ�

���മാ�ം ഉേപ�ി�് �തിയ േസാ�്െവയ� �പം ന���തി�ളള �മതല സ�കാര�ക�നി�്

ന���തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെല അ��ിനാല് വ��കളി�ം പതിനാല് കള�േറ�ി�ം നട�ിലാ�ിയ നിലവിെല

േസാ�്െവയ� പി�വലി��തി�� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��തായി േസാ�്െവയ� �പീകരി��തിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയിരി��ത്; ഈ

പ�തി�െട നി��ഹണ�ിന് ഏത് വ��ിെന  /  സ��ാ�  ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��ത്;  സ�കാര� ക�നിെയ േസാ�്െവയ�  �പീകരി��തിനായി

�മതലെ���േ�ാ�  നി�ബ�മാ�ം ����ി നി�യിേ�� �തിവ�ഷ ആവ��ന/

െമയി�ന�സ് െചലവ് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ആയത് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല ഇ - ഓഫീസ് പ�തി�െട ���ീകരണ�ിനായി എ� േകാടി �പയാണ് നാളി�വെര

െചലവഴി�ത്;  ഫീ�ഡ് ഡി�ാ��െമ�കളി�ം പ�ായ�്,  വിേ�ജ് തല�ളി�ം പ�തി

നട�ിലാ��തിെ� അവസാനഘ�െമ�ിയേ�ാ� നിലവിെല േസാ�്െവയ� ഉേപ�ി�് �തിയ

േസാ�്െവയറിന് �പം ന��േ�ാ�� ഭീമമായ ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) നിലവിെല േസാ�്െവയറി�  എെ��ി�ം അ�േഡഷ�  ആവശ��െ��ി�  ആയത്

നട�ാ��തിന് �മി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�േമാ;  നിലവിെല േസാ�്െവയറിന് എെ��ി�ം

അപാകത�െ��ി�  വ��മാ�േമാ;  എ�ി�  അപാകത എ�കാരമാണ് േബാ��െ��ി��ത്;

അപാകത വിലയി��ാ� ഏെത�ി�ം �ാപനെ� / ഉേദ�ാഗ�െര �മതലെ���ിയി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ; അതി��കാരം ഏെത�ി�ം പഠനറിേ�ാ��്/ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ��തായി േസാ�്െവയ�  �പീകരി�േ�ാ�

ഉേദ�ാഗ����ാ�� ��ി��് മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) �തിയ േസാ�്െവയ�  വ�േ�ാ�  ഉേദ�ാഗ���� പരിശീലനം ഉ�െ�െട�� കാര���

��തായി ആരംഭിേ��ിവ�േമാ;  വിശദമാ�േമാ;  ഇ  -  ഓഫീസ് വഴി ഇ�വെര ��ി�െ��

ഫയ�ക�െട �ിതി എ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ; സ�കാര� ക�നിക� നി��ി�� േസാ�്

െവയ� സ��ാ� വ��ക� ഉപേയാഗി��തിെല ��ി��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ഇ-ഫയ�



1880. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ഇ-ഫയ�  നീ��ി�� േസാ�് െവയ�  ഏത് ഏജ�സിയാണ്

ത�ാറാ�ി ന�കിയി��ത്;

(ബി) സ��ാ�  ആവശ�െ��േ�ാെഴാെ� ��ത ഏജ�സി േസാ�് െവയ�  പരി�രി�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� ഏ��ം �തിയ പതി�് ��ത �ാപനം സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ  -  ഫയ�  സംവിധാനം േക� സ��ാരിെ� അധീനതയി�� �ാപന�ി�  നി�ം മാ�ി

സ�കാര� ക�നികെള ഏ��ി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി��

കാരണെമ�ാണ്; വിശദീകരി�േമാ?

ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

1881. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വ�  സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം എ��തലാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം നട�ി�  വ��ാ�  ഏത് ക�നി  /  �ാപനെ�യാണ്

�മതലെ���ിയിരി��ത്;

(സി) ഓേരാ ഓഫീസി�ം ഈ സംവിധാനം ഒ���തിന് ആവശ�മായ �മീകരണ��  നട�വാ�

േവ� ഫ�് �മതലെ���� ക�നിക� തെ�യാേണാ വഹി��ത്;

(ഡി) പ�ിംഗ് സംവിധാനം നട�ി� വ���തിെ� െചലവിേല�് ഓഫീ�ക��് �േത�കമായി പണം

അ�വദി�് ന��േമാ;

(ഇ) എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം ഈ പ�തി നട�ി�  വ���തിെ� �വ��ന �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല പ�ിംഗ് സംവിധാനം

1882. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� ഏ�െ���ിയ പ�ിംഗ് സംവിധാനം �ാ��മായി ബ�ി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജീവന�ാ��് ഡ��ി ദിവസ�ളി�  ൈവകി എ�വാ�� സമയപരിധി ഉയ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ജീവന�ാ��് േകാ��േസ�റി ഓഫ് അ�വദി�� ച��ളി� െകാ�വ�ി�� േഭദഗതിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�് അറിയി�േമാ?



െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാ�െട നിയമനം

1883. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാെര

നിയമി��തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് ഇ�രം നിയമന�� നട��ത്;

(സി) റിയാബ് വഴി നട�ിയി�� നിയമന��  �തിയ െസല��  േബാ�ഡിെന ഏ�ി�വാ�

തീ�മാനി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(ഡി) റിയാബ് വഴി നട�ിയ നിയമന�� �താര�മ� എ�് സ��ാ� വിലയി���േ�ാ;

(ഇ) നിലവി�  എ� െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാ�െട ത�ികയാണ്

ഒഴി�് കിട��ത്; അതിനായി അേപ� �ണി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) റിയാബ് വഴി നിയമി�േ�ാ�  ഏ�െ���ിയ െപാ�മാനദ���  േവ�ാെയ�് വ�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�� കാരണം എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

�തിേരാധ ക�� �പക��നാ േക�ം

1884. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ചാലിയ�് �തിേരാധ ക�� �പക��നാ േക��ിെ�  (നി�േദശ്)

�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

ആയിരം ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ��� ജി�യിെല പ�തിക�

1885. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ആയിരം ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ���  ജി�യി�  എ� പ�തികളാണ്

ഉ�ഘാടനം െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പ�തിക� ���ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� െ�യി� പ�തി

1886. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� പരി�ിതി�് ഏ��ം അ�േയാജ�മായ പ�തി എ� നിലയി�  വാ��െ�യി�

പ�തി നട�ാ��ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം



ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േകരള െഡവല�െമ�് ആ�് ഇെ�ാേവഷ�  �ാ�ജിക് കൗ�സിലി�

(K-Disc)  ഏെത�ി�ം േയാഗം �ടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� വിശദാംശ�ം മിനി�്�ം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ മീ�ിം�കളിെല മിനി�്സി� പറ�ി�� കാര��� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം

വിശദമാ�േമാ; ഇത് അടിയ�രമായി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െകാ�ിയി�  ഇട��ി കനാലി�  ��മാ�  �ത�  െച���വെര  2.6കി.മീ ൈദ�ഘ��ി�

വാ��െ�യി�  പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ി�ം പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇട��ി കനാലി�  ��മാ�  �ത�  െച���വെര വാ��െ�യി�  പ�തി നട�ിലാ��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) 1985-� േകരള�ി� നി�തെ��ളള എ�ജിനീയ� ആവി�രി� വാ�� െ�യി� പ�തി�െട

ഊ���മത െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി ഓഫ് സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഹരിത േകരള മിഷ�, ൈലഫ് പ�തിക�െട �േരാഗതി

1887. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരള മിഷ�, ൈലഫ്,ആ��ം,  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം എ�ീ പ�തിക�െട

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  നാളി�വെരയായി ല��മി�ി�� ഭവന��െട നി��ാണം

���ീകരി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന��ായ �ളയ �ര��ി� വീട് ന�െ��വ��് ൈലഫ് പ�തി�കാരമാേണാ വീട്

അ�വദി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഹരിത േകരള മിഷെ� ല��ം എെ��ാമാണ്;  ഇതിന് കീഴി�  എെ��ാം ���ികളാണ്

നാളി�വെര െച�ി��ത്, ��തായി എെ��ാം ���ികളാണ് െച�വ��ത് ;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� ��തര ��മായി മാറിയ ഖര-�ാ�ിക് മാലിന�ം നി�മാ�ജനം െച��തിനായി

എെ��ി�ം പ�തി ഹരിത േകരള മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� ഹരിത േകരളം പ�തി

1888. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരളം പ�തിയി�  അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�  ഏെത�ാം

���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കി ���ീകരി�െത�് ഇനം തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി�  പരിഗണനയി�

ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?



ഉപ�ഹചി��� ലഭ�മാ�വാ� നടപടി

1889. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�ിനി , െപ��യി� വീട്, കാ�േ�രി , ചി�ാ�കര പി.ഒ., ��� ന�കിയ അേപ�യി�േമ�

ബ�. ൈഹേ�ാടതി വിധി നട�ിലാ��തിനായി ടിയാ�െട വീട് �ിതി െച�� �േദശ�ിെ�റ

ഉപ�ഹചി���  ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് േകരള േ��് റിേമാ�് െസ�സിംഗ് ആ�റ്

എ�വയ�െമ�് െസ��  (KSRSEC)-േനാട് ���  അ�ി���റ�  ഫീ�ഡ് ആഫീസ�

11.1.2019 - ന് ന�കിയ അേപ� (രജി.നം. 3215) യി�േമ� നാളി�വെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�.  ൈഹേ�ാടതി�െട നി�േ�ശം ഉ�ായി�ം ��ത ഉപ�ഹചി���  ന���തിന്

കാലതാമസ��ായതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉപ�ഹചി���  അടിയ�രമായി ന���തിന് േകരള േ��് റിേമാ�് െസ�സിംഗ്

ആ�റ് എ�വയ�െമ�് െസ�റിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

��മംഗലെ� �� ഓഫ് മാ�മാ�ി�്

1890. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗല�് നിലവി�ളള ��  ഓഫ് മാ�മാ�ി�് �വ��ി��ത് എ� ഏ��

�ല�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ �ാപനം �ാപി�ത് എ�ാണ്;  �ാപി� ഉേ�ശ�ം

എ�ായി�� എ�ം ആയത് നട��േ�ാ എ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� എ�് �വ��ന�ളാണ് ഇവിെട നട�വ��ത്; ഈ �ാപനം വി�ലീകരി��തിന്

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിെ� വികസന �വ��ന���ായി കി�ബിയി� നി�് ഫ�് ലഭ�മാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ാമം ൈജവൈവവി�� ൈപ�ക േക�ം

1891. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ാമം ൈജവൈവവി�� ൈപ�ക േക��ിെല ൈജവൈവവി�� സംര�ണ�ിനായി

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് െപാ�ജനഅവേബാധ�ിനായി നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േചല�ര നാ���ചിറയി� �വ��ി�� ക�ാറി

1892. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േചല�ര നാ���ചിറയി�  �വ��ി�� ക�ാറി�െട �വ��നാ�മതിക�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ക�ാറിയിേല�് നി��ി�ി�� വഴിയി�  മ�ിടി�ി��ായത് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇത് െപാ�വഴിയാേണാ; ആെണ�ി� ഈ വഴിയി� േഗ�് �ാപി�ി��ത്

നീ�ം െച�േമാ;

(സി) േചല�ര േപാലീസ് േ�ഷനി�  ഈ ക�ാറി�െട �വ��നെ� സംബ�ി�് പരാതിക�

ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പരാതികളിേ��  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

െവളിെ���േമാ?

പറ�രിെല ശാ�ിവനം

1893. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെജവ െെവവിധ�ം െകാ�് സ��മായ പറ�രിെല ശാ�ിവനം സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത �േദശ�് നട�� പരി�ിതി ആഘാത നി��ാണ �വ��ന��

ശാ�ിവന�ി��ാ�� ആഘാത�� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിേയാ;

(സി) ഇെ��ി� ശാ�ിവന�ി� നട�� ടവ� നി��ാണം ഇൗ �േദശ�ിെ� െെജവ െെവവിധ�െ�

എ�കാരം ബാധി�െമ� കാര�ം പഠന വിേധയമാ�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിെല �രപരിധി

1894. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിെല �രപരിധി നി��യ�ി�  ഇള�ക�  അ�വദി�െകാ��

എെ��ി�ം നി�േ�ശം / ഉ�ര�ക� േക� സ��ാരി� നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �രപരിധിയി�  േഭദഗതി വ���തിനായി സം�ാന�ിേനാട് േക�ം അഭി�ായം

ആരാ�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ഉെ��ി� സം�ാനം ന�കിയ േഭദഗതി ശിപാ�ശക� ���ി വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ ചി� തി�നാ� ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി�� സയ�സി� നിയമന സംവരണം

1895. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ീ ചി� തി�നാ�  ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി��  സയ�സി�  നട�

നിയമന�ളി� സംവരണം പാലി�ി�ിെ��കാര�ം സ��ാ� തല�ി� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി� നിേവദന�ളിൽ ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��ക�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം േക� സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി വ��മായി ഇടെ��് പരിഹരി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

റീജിയണ� കാ�സ� െസ�റി� ശ�ള പരി�രണം

1896. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം റീജിയണ�  കാ�സ�  െസ�റി�  ശ�ള പരി�രണം നട�ത് എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ശ�ളപരി�രണം നട�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ശ�ള പരി�രണം

േക�നിര�ി� ആേണാെയ�ം എ�േ��് നട�ിലാ�ാനാ�ം എ�ാണ് �തീ�ി��െത�ം

വ��മാ�േമാ?

െക.എ.എസ്. വി�ാപനം

1897. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്-നായി വി�ാപനം �റെ��വി��തി�  കാലതാമസം വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) വി�ാപനം എ�േ��് ഇറ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എ.എസ്.നായി എ� ത�ികക� േനാ�ിൈഫ െച�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

എ�് സ��ീസ് ക�ാ�യി�� പി.എസ്.സി. നിയമനം

1898. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  നിയമന�ളി�  എ�് സ��ീസ് ക�ാ�യി�  എ�ാ കാ�ഗറികളിേല�ം നിയമനം

നട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 67/2014, 68/2014 എ�ീ കാ�ഗറികളി� �ഗസംര�ണ വ��ി� എ�് സ��ീസ് ക�ാ�യി�

ഒ�ാമത് വ� ആളിന് നിയമനം ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��ി�് ഈ സംവരണ ത�ികയി�  നിയമനം ലഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് അസി��് ത�ികയി� വിവരണാ�ക പരീ�

1899. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷെ� ര�ാമത് റിേ�ാ��ി�  െസ�േ�റിയ�്/പി.എസ്.സി അസി��്

ത�ികയി�  വിവരണാ�ക പരീ� നട�ണെമ�് ശിപാ�ശ ന�കിയ േശഷ�ം ��ത



ത�ികയി�  വിവരണാ�ക പരീ� നട�ാെത റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ�  ഇടയായ

സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 1990-� േശഷം എ� �ാവശ�ം ��ത ത�ികയി� ഒ��ീവ് പരീ� മാ�ം നട�ി റാ�് ലി�്

�സി�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ിക�െട അ�� വി�ാപനം �ത�  ശ�ള ക�ീഷെ� ശിപാ�ശയ�സരി�്

വിവരണാ�കരീതിയി� പരീ�ക� നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ജി.സി.ഡി.എ -യിെല നിയമനം

T 1900.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.സി.ഡി.എ.(േ��ർ െകാ�ിൻ െഡവല�െമ�് അേതാറി�ി  )-യി�  െഡപ��ി ടൗ��ാന�,

ടൗ��ാന� എ�ീ ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി. നട�ിയ പരീ�യി� എ� േപ��് നിയമനം

നൽകിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ��ത റാ�് ലി�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികക��് ജനറൽ,ഒ.ബി.സി.,എസ്.സി./എസ്.ടി.എ�ീ വിഭാഗ�ൾ�്

നി�യി�ി�� േയാഗ�ത�ം പരിചയ�ം എെ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ; േനാ�ിഫിേ�ഷെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എസ്.സി./എസ്.ടി.വിഭാഗ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പരിചയ സ��ിഫി��്

ആവശ�മി�ാെയ�് പി.എസ്.സി.നി�േ�ശം ന�കിയി��േവാ; എ�ി� ��ത നിർേദശ�ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ത�ിക�െട റാ�് ലി�ി� ഉൾെ�� എ� േപ��് നിലവിൽ നിയമനം ന�കിയി�ി�; ഇവർ

ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ���യാ�കളാണ്;  നിയമനം നൽകാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. അസി��് എ�ിനിയ� (ഇല�ി��) റാ�് ലി�്

1901. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 30.12.2016 � നിലവി� വ� െക.എസ്.ഇ.ബി. അസി��് എ�ിനിയ� (ഇല�ി��) റാ�്

ലി�ി� (517/2011) എ� േപെരയാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളത്; ഇതി� നി�ം ഇതിനകം എ�

േപ��് നിയമനം ന�കി എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�ളള റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ഈ വ�ഷം അവസാനി�െമ�തിനാ� ഈ ത�ികയി�

നിലവി�ളള എ�ാ ഒഴി�ക�ം അടിയ�ിരമായി പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�് നിയമനം

ത�രിതെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

എ�.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികയിെല നിയമനം

1902. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് എ�.ഡി.  ൈട�ി�് ത�ികയിെല പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി

എ�് അവസാനി�െമ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�കളി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�ിയി�െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത എ�.ഡി. ൈട�ി�് റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി നീ�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എ�.ഡി.സി.റാ�് ലി�ം ആ�ിത നിയമന�ം

1903. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�ക�  ഏെത�ാം ജി�കളി�  നിലവി��്;  എ�ാണ് ��ത റാ�്

ലി�ക� ഓേരാ�ം നിലവി� വ�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�കളി� ഓേരാ�ി� നി�ം എ�േപ��് ഇതിനകം നിയമനം ന�കിയി��്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�  വ� േശഷം വിവിധ ജി�കളി�  ആ�ിത നിയമന

വ�വ�യി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;

(ഡി) ആ�ിത നിയമനം നിലവി�  എ� ശതമാനമാണ്;  ��ത ശതമാന�ി�  ��ത�  േപ��്

നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� നിലവി�� റാ�് ലി�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട നിയമനെ� ഇത് േദാഷകരമായി

ബാധി�കയിേ�; വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല എ�.ഡി െെട�ി�് ത�ിക�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

1904. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല എ�.ഡി െെട�ി�് ത�ിക�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

എ�വെരയാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇ�വെര എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��്

െവളിെ���േമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യി� വിവിധ വ��കളിലായി നിലവി� എ�.ഡി െെട�ി�ിെ� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്;

�തീ�ിത ഒഴി�ക� എ� ഉ�്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജി�യിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ണെമ� �ഖ�മ�ി�െട ഉ�രവ് വ��്

േമലധികാരിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി��തിന് ��പ് നിലവിെല ഒഴി�ക�ം �തീ�ിത

ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ല�റ� ഇ� മ�സിക് ത�ിക�െട റാ�് ലി�്



1905. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.യി� കാ�ഗറി ന�� 592/12 �കാരം െല�റ� ഇ� മ�സിക് ത�ിക�് അേപ�

സമ��ി�് 13.04.2016-� �സി�ീകരി� റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;

(ബി) ��ത ത�ിക�േവ�ി പി.എസ്.സി.  പ�് വ�ഷെമ�ി�ം കഴി�ി�ാണ് വി�ാപനം

�റെ��വി��െത�ം ആയതിനാ� ലി�ി� ഉ�െ�� �ായപരിധി കഴി� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

നിയമനം ലഭി�ാെത ലി�് കഴി� മാസം ക�ാ�സ�  ആയി എ��� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആയതിനാ�  �ായപരിധി കഴി� ഉേദ�ാഗാ��ികെള പരിഗണി��തിന് േവ�ി ��ത

ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി ന��വാ� തീ�മാനി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ാഫ് ന�് ത�ിക�െട പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്

1906. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല �ററാഫ് ന�് േ�ഡ്-2 ത�ിക�െട റാ�് ലി�ററ് േകരള പി.എസ്.സി.

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ിക�െട റാ�് ലി�ററ് എ�േ��് �സി�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;  ഈ

ത�ികയിൽ ഇേ�ാ� എ� ഒഴി�കൾ നിലവി��്; ജി� തിരി�� കണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ിക�െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ�ത് �ലം ഈ ത�ികയിേല�് നിയമനം

നട�ാതിരി��ത് ആ�പ�ിക�െട �വ��നെ� �തി�ലമായി ബാധി��തിന് അടിയ�ിര

പരിഹാരം കെ��േമാ?

വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��മാ�െട നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി. പരീ�

1907. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല റവന� വ��ിേല�� വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��മാ�െട

നിയമന�ിനായി പി. എസ്. സി. പരീ� നട�ിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�� റാ�് ലി�് ഉട� �സി�ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നി�േ�ശം

ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല ൈലവ് േ�ാ�് ഇ�െ��� റാ�് ലി�്

1908. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ൈലവ് േ�ാ�് ഇ�െ��� റാ�് ലി�ിെ� (കാ�ഗറി ന��-68/14)

കാലാവധി എ�വെരയാെണ�ം ��ത ലി�ി�  നി�ം എ�േപ��് നിയമനം

ന�കിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ം എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��്



െച�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി��ി� ഉ�ായി�� ��വ� ഒഴി�ക�ം ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം

നിയമനം നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ബിേവറജസ് േകാ��േറഷനി� എ�.ഡി. �ാ��് നിയമന റാ�് ലി�്

1909. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബിേവറജസ് േകാ��േറഷനി�  2014-�  എ�.ഡി.  �ാ��് ത�ികയിേല�്

പി.എസ്.സി. അേപ� �ണി�ി��േവാ;

(ബി) പി.എസ്.സി. എ�ാണ് ഇതിെ� പരീ� നട�ിയത്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� േഷാ��് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�  ഉ�ായ കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ��ത റാ�് ലി�് എ�േ��് �സി�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

��� ജി�യിെല പി.എസ്.സി. നിയമന��

1910. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല വിവിധ വ��കളിെല എ�.ഡി.  �ാ��്,  ലാ�് േ�ഡ്,  എ�.പി.എസ്.എ.,

�.പി.എസ്.എ. ത�ികകളിെല നിലവി�ളള പി. എസ്. സി. റാ�് ലി�കളി� നി�ം ഇ�വെര

നട�ിയ നിയമന��െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അധ�യന വ�ഷാരംഭമായതിനാ�  ഒഴി�ളള എ�.പി.എസ്.എ.,  �.പി.എസ്.എ.  ത�ികകളി�

ഉട� നിയമനം നട��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ��േവദ െമഡി�� ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

1911. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പി.എസ്.സി.  28.06.2018-� നട�ിയ ആ��േവദ െമഡി�� ഓഫീസ� (കാ�ഗറി ന��

66/18) ത�ികയിേല�ളള പരീ��െട റാ�് ലി�് എ�് �സി�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ി� സ�േ�യ� റാ�് ലി�്

1912. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ി�  ര�ാംതരം സ�േ�യ�  റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�്

വെരയാെണ�ം ��ത ലി�ി� നി�ം എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� 2019 േമയ് മാസം വെര�ളള ഒഴി�ക� ഉ�െ���ി എ�േപ��് �ടി



നിയമനം ന�കാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല പി.എസ്.സി. നിയമന��

1913. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  നിലവി�� വിവിധ വ��ക�െട എ�.ഡി.  �ാ��്,  ലാ�് േ�ഡ്,

എ�.പി.എസ്.എ., �.പി.എസ്.എ. ത�ികകളിെല റാ�് ലി�കളി� നി�ം ഇ�വെര നട�ിയ

നിയമന��െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ത ജി�യി�  ഓേരാ ത�ികയി�ം എ�

നിയമന��  നട�ിെയ�ം എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം നിയമന�ിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�ം വിശദീകരി�ാേമാ ?

േകാഴിേ�ാട് എ�.ഡി.�ാ��് റാ�് ലി�്

1914. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന��  414/16  �കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നിലവി�  വ� എ�.ഡി.�ാ��്

ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��ാണ് നിയമനം ലഭി�ി�ളളത്;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�  ഒഴി��ായി�ം പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ാ� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ ലി�ി� നി�ം നിയമന നടപടി േവഗ�ിലാ�ാ� നി�േ�ശം ന�കാേമാ?

സ��കലാശാല അസി��മാ�െട പി.എസ്.സി.നിയമനം

1915. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലകളിെല അസി��മാ�െട നിയമന�ിനായി

പി.എസ്.സി.  ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�ി�  നി�ം നാളി�വെരയായി എ� േപ��് നിയമനം

ന�കിയി��്;

(ബി) ��ത നിയമന��െട സ��കലാശാല തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(സി) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി�ാറായതിനാ� ഒഴി�� ��വ� ത�ികകളിേല�ം ഉട�

നിയമനം ന���തിന് ആവശ�മായ നി�േ�ശം സ��കലാശാലക��് ന��േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

��ർ ജി�യി� ഭി�േശഷി�ാ�െട നിയമനം

1916. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ർ ജി�യി�  എ� ഭി�േശഷി�ാ��്

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന�ം പി.എസ്.സി.  �േഖന�ം നിയമനം ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട കാ�ഗറി തിരി�� വിവരം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െമ�ാനിക് േ�ഡ്- 2 ത�ികയിെല റാ�് ലി�്

1917. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിെല െമ�ാനിക് േ�ഡ്-2 ത�ികയിേല�ളള (കാ�ഗറി നം.653/2014)

റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കാ�ഗറിയിേല�ളള േഷാ��് ലി�് എ�ാണ് �സി�ീകരി�ത്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�ളളത്;

(ഡി) ��ത റാ�് ലി�് അടിയ�രമായി �സി�ീകരി�് ഒഴി�ക�  നിക��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െെബ �ാ��� നിയമന�ളിെല സംവരണം

1918. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്-െല ൈബ �ാ���  നിയമന�ളി�  സംവരണം ഏ�െ���വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളിെല പി.എസ്.സി.  �േഖന�� െെബ �ാ���  നിയമന�ളി�  സംവരണം

ഏ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനാ�� നടപടി�മ��  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ദീ�ഘകാല അവധി എ��� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��

1919. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസി�  �േവശി�േശഷം അവധി എ��് ഇതര സം�ാന�ളി�ം

വിേദശരാജ��ളി�ം േജാലി േനാ��വ� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് വ��ി�  നി�ാണ് ��ത�  ഉേദ�ാഗ��  ഇ�ര�ി�  അവധിെയ��് േജാലി

േനാ��ത്;

(സി) എ�� അവധി കഴി�� �റ�് നാ�ിെല�ി അവധി ദീ�ഘി�ി�് െപ�ഷ�  പ�ാറാ��

സമയമാ�ംവെര സം�ാന�ിന് �റ�് േജാലി െച�േശഷം നാ�ിെല�ി േജാലിയി�

�നഃ�േവശനം നട�ി െപൻഷനാ�� രീതി�് എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത നിയ�ണം കാര��മമായി നട�ിലാ�ാ�ം ദീ�ഘകാല അവധി ഒഴിവാ�ി



സ��ാ� ജീവന�ാ�െട േസവനം സം�ാന�ിനക�് ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ�ം എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���വ��് സംവരണം

1920. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���വ��് നിയമന�ളി� പ�്

ശതമാന�ി�  �റയാ� സംവരണം ഏ�െ���ിെ�ാ�ളള ഭരണഘടനാ േഭദഗതി�െട

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ��ത�ളള നിയമന���ാണ് ��ത സംവരണം ബാധകമാ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േവാ�� പ�ികയി�നി�ം ഒഴിവാ�െ��വ�

1921. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല െപാ� െതരെ���ി� േവാ�� പ�ികയി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��വ�െട ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇ�െന ഒഴിവാ�െ��വരി� സ�തിദാനാവകാശ�ിന് അ�ഹരായവ�

ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഒഴിവാ�ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന ഒഴിവാ�െ��വ��് നിയമ�കാരം േനാ�ീസ് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;

ഇ�കാരം േനാ�ീസ് ന���തിന് �മതലെ���ിയ ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം;

നിേയാജകമ�ലം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േനാ�ിസ് ന�കാെത �ിരതാമസ�ാരായ സ�തിദായകെര ഒഴിവാ�ിയ നടപടിെ�തിെര

ക�ീഷ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) േവാ�� പ�ികയി� ഇര�ി�് സംഭവി�തി� ഡാ� എ��ി െച�തി� പാകപിഴ സംഭവി�ി�േ�ാ; ഒ�

സ�തിദായകെ� വിവരം ഉൾെ�ാ�ി�ാൻ എ� �പയാണ് ��ത ഏജ�സി�് ന���ത്;

(ഇ) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഡാ� എ��ി േജാലിക��് നിേയാഗി�ിരി��ത്;  ഡാ� എ��ി

േജാലിക� ���ിയാ�ിയേശഷം െവരിൈഫ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േപാ�� േവാ�്

1922. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� േലാകസഭാ തിരെ���ി�  20  മ�ല�ളിലായി േപാലീ�കാ�  ഉ�െ�െട��

സ��ാ� ജീവന�ാ��് അ�വദി� ആെക േപാ�� േവാ�് എ�യാണ്;

(ബി) അതി� എ�െയ�ം േവാ�് േരഖെ���ി തിരിെക ലഭി�;

(സി) ബാല�് േപ��ക�  തിരിെക ലഭി�ാ� സാഹചര�െ� �റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;  ��ത

അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയ കാര��� എ�ാണ്; െവളിെ���േമാ?



എ�.ഐ.സി. ഇ-ഓഫീസ് േസാ�് െവയ�

1923. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രിഭാഗം സ��ാ�  ഓഫീ�കളിേല�ം ഫയ�ക�  ൈകകാര�ം െച��തിന് എ�.ഐ.സി.

ത�ാറാ�ിയ ഇ-ഓഫീസ് േസാ�് െവയ� ഒഴിവാ�ി �തിയ േസാ�് െവയ� നട�ിലാ�വാ�

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ�.ഐ.സി.  ത�ാറാ�ിയ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം താെഴ��ി�വെര

ഏ�െ���ിയതി�ം മ�മായി ഇ�വെര എ�് �ക െചലവഴി�ി��് എ�തിെ� വിവരം

ന��േമാ;

(സി) നിലവി�ളള ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ഒഴിവാ�ി �തിയ സംവിധാനം െകാ�വ�േ�ാ� ഉ�ാ��

���� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഒ��ാല�് െഎ.ടി പാ��്

1924. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് െഎ.ടി പാ��് �ാപി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

അതിനാ�ളള െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതി�ളള നി�േ�ശം

ന��േമാ;

(ബി) ��ത െഎ.ടി പാ��് കി�� പാ��ി�  ആരംഭി��തിനാ�ളള സാധ�തക�  സംബ�ി�

െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ�േഫാപാ��ിന് േഗ�്

1925. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇ�േഫാപാ��ിന് േഗ�് �ാപി��തിനാ�ളള �ലം ���നാട്

പ�ായ�് സൗജന�മായി വി�ത�ി��താേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഗ�് �ാപി��തി�� നടപടി ഏ�വെരയായി എ�ം കാലതാമസ�ിന് കാരണം

എെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�േ��് േഗ�് �ാപി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സി-ഡി�് േജാലിക��് �റംകരാ�

1926. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-ഡി�് െച�െകാ�ിരി�� േജാലിക� ��മായി �റംകരാ� നടപടിയി�െട സ�കാര�േമഖല�്

ന��� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) സി-ഡി�് െച�െകാ�ിരി�� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി�െട േപാ���  നട�ി�്,



െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ിക�  എ�ീ ���ിക�  ഇേ�ാ�  ആ��ാണ്

ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം �ീപ�നാഭ സ�ാമി േ���ിെല സി.സി.ടി.വി. നിരീ�ണ�ം ഇേ�ാ� സ�കാര�

േമഖലയി� ന�കിയിരി�കയാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പതി�ാ�കളായി സ��ാ�, സ��ാരിതര പ�തിക� ന� നിലയി� െച�േപാ� സി-ഡി�ി�

നി�് പ�തിക� എ��മാ��തിെ� സാഹചര�െമ�്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സി-ഡി�ിെ� നിലവിെല �വ��നം

1927. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  30  വ�ഷമായി സ��ാ�-സ��ാരിതര പ�തിക�  �ത��ഹമായ വിധ�ി�

നട�ിലാ��തിന് �ധാന പ�് വഹി�ി�� സി-ഡി�ിെ� നിലവിെല �വ��നം ��ികരമെ��്

േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  സി-ഡി�ിെന ഒഴിവാ�ി പല സർ�ാർ പ�തിക�ം സ�കാര� ക�നിക��്

ന���തി�� നീ�ം നട��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി�െട േപാ���  നട�ി�് സി-ഡി�ി�  നി�ം മാ�ി ഓ�ി�

െടേ�ാളജീസ് എ� സ�കാര� ക�നി�് ന�കിയത് ��ത �ാപനം സി-ഡി�ിേന�ാൾ

��ത� �ത�തേയാെട വ��ിഗത വിവര�� ��ി�െമ�് ഉറ���െകാ�ാേണാ;

(ഡി) െപാ�േമഖലെയ ഒഴിവാ�ി സ�കാര� േമഖലെയ പരമാവധി േ�ാ�ാഹി�ി�ക എ�താേണാ

സ��ാ�  നയം;  മികവിെ� േക�മായ സി-ഡി�ിെന തക���തി�� നടപടികളി�  നി�ം

സ��ാ� പി�വാ�േമാ ?

െകാര�ി ഇ�േഫാപാ��്

1928. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി ഇ�േഫാപാ��ിെ� നി��ാണം ���ീകരി�െവ�ി�ം �തിയ ക�നിക�  ��തലായി

ഇനി�ം ഇവിെട �വർ�നം ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നാഷണ�  ൈഹേവ,  എയ�േപാ��്,  െറയി�േവ സൗകര���ം ജലലഭ�തയട��� മ�്

അടി�ാന സൗകര����� െകാര�ി ഇ�േഫാപാ��ി�  �തിയ െഎ.ടി.  ക�നിക�ം

അ�ബ� ക�നിക�ം �വ��നം ആരംഭി��തി�ം ��ത�  െതാഴിലവസര��

��ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സി ഡി�്-െന ഒഴിവാ�ി സ�കാര� ക�നി�് കരാ�



1929. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സ��ാരി�േവ�ി സി ഡി�് ത�ാറാ�ിയ സി എം ഡി ആ�  എഫ്,  സി എം ഒ

േപാർ�ൽ, െക എസ് എഫ് ഇ �വാസി ചി�ി എ�ീ േ�ാജ�ക� വ��ിഗത വിവര�� സഹിതം

സ�കാര� ക�നിയായ ഓ�ി� െടേ�ാളജീസിന് �റംകരാ� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� സ��ാ�

�ാപനമായ സി ഡി�്-െന ഒഴിവാ�ി സ�കാര� ഐ.ടി ക�നി�് കരാ�  ന��വാ��ായ

സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ൈസനികേ�മ പ�തിക�

1930. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസനികേ�മ വ��ിെ� കീഴി�  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തി�വന��രം,  േകാ�യം,  ആല�ഴ,  പ�നംതി�,

ഇ��ി എ�ീ ജി�കളി� ൈസനികേ�മ�ിനായി ഉ�ഘാടനം െച�/നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� സം�ാന�് എ� േപ� ൈസനികേ�മ െപ�ഷ� സ�ീകരി���്; ജി� തിരി��

കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

െ�യിനിംഗിനിടയി� മരണമട� ജവാ�ാ�െട ആ�ിത��് നിയമനം

1931. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെസനികേസവന�ിെ� ഭാഗമായി എ�ാ വ�ഷ�ം െെസനിക ആ�ാന�ളി�  നട��

��സമാനമായ ബി െപ�്  (Battlefield  Physical  Efficiency  Test)  പരിശീലന�ി�

പെ���േ�ാ�  2016  ഒേ�ാബറി�  മരണമട� െച���, പാ�നാട്,േഗാ�ലം രാേജഷ്

�മാറിെ� ഭാര��് ആ�ിത നിയമനം ലഭി��തിന് സമ��ി� അേപ� െെസനികേ�മ

വ��ിെ� പരിഗണനയി� ഉ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��സമാനമായ സാഹചര�മായി കണ�ാ�ി ��ത െ�യിനിംഗിനിടയി�  മരണമട�

ജവാ�ാ�െട ആ�ിത��് നിയമനം ലഭി��തി�� നടപടിക�  സ��ാ�  തല�ി�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള

T 1932.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��രിെല െവ�െ�ാ�ബാധിത �േദശ�ളി� നാശന���ായ െക�ിട��െട ചി���

റീബി�ഡ് േകരള�മായി ബ�െ�� െവബ് ൈസ�ിേല�് അപ് േലാഡ് െച��തി� ഉ�ാ��

കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നാശന�ം സംഭവി� വീ�ക��് ന�പരിഹാരം ലഭി���മായി ബ�െ��് െച��രിെല



െവ�െ�ാ�ബാധിത �േദശ�ളി�  നി�് ലഭി�ി�� അ�ീ�ക�  എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  അ�ീ�ക�  പരിഹരി�വാ�� നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

വ�ാപാരേമഖല�െട �ന�നി��ാണ�ിനായി നടപടി

1933. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ആഗ�് മാസ��ായ മഹാ�ളയ�ി�  വലിയ ന�ം സംഭവി� വ�ാപാരേമഖല�െട

�ന�നി��ാണ�ിനായി സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയി��ായ വലിയ ന�ം പരിഹരി��തിന് പലിശ രഹിതവാ� ലഭ�മാ��തി�ം

ഈടാ�ിയ ജി.എസ്.ടി. തിരിെക ന���തി�ം ഇ��റ�സ് ആ��ല��� ലഭ�മാ��തി�ം

െവ�ം കയറിയ കട�ടമകൾ�ം  10000/-  �പ സഹായധനം അ�വദി��തി�ം സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ളയെ��ട��് വീ�ക��് േക�പാ�ക� സംഭവി�വ�ം യഥാസമയം അേപ� സമ��ി�ാ�

കഴിയാെത േപായവ�മായവ�െട അേപ�ക�  പരിഗണി��തി�ം അ�ഹരായവ��്

ധനസഹായം അ�വദി��തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

1934. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം

എ� �ക വിതരണം െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

1935. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�് ലഭി� സംഭാവനക�  എ�െയ�് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വെര വിനിേയാഗി� ഫ�ിെ� കണ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയേമഖലയിെല നി��ാണ�വ��ന���ായി ഫ�് വിനിേയാഗ മാനദ��ളി�  മാ�ം

വ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി-നടപടി�മ��

1936. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ��

ല�കരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാഡപകട�ളി�െ��് ആ�പ�ികളിെല ഐ.സി.�.വി�ം െവ�ിേല�റി�ം ചികി�ി�െ���

വിദ�ാ��ിക��ം ��ിക��ം മ��വ��ം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം

അടിയ�രമായി ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിനായി നിലവിൽ എെ��ാം

സംവിധാന�ളാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

രാജ�ാ�ര വിപണിയിെല വിമാന ഇ�നവില

1937. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�ാ�ര വിപണിയി�  വിമാന ഇ�നവില �റ�ി�ം നിര�് താ��തിന് എയ�ൈല�

ക�നിക� ത�ാറാകാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ബായ്,  ഷാ�ജ െസ��കളി�  വിമാന��നിക�  ഓഫ് സീസണി�േപാ�ം സാധാരണ

നിര�ിെ� ഇര�ി�ം അതിലധിക�ം ഈടാ��ത് തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി വിളി�േച�� േയാഗ�ി�  അമിതനിര�് വ��ന ഒഴിവാ��തിനായി തിര��

സീസണി� വിേദശ വിമാന��നിക��് നി�ിത ദിവസേ��് ��ത� സീ�് അ�വദി�െമ�്

േക� േവ�ാമയാന മ�ാലയം അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ; ആയത് പാലി�െ���േ�ാ;

(ഡി) യാ�ാനിര�ിെല െകാ� അവസാനി�ി��തിനായി എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് സം�ാന

സ��ാ� നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം-േകാഴിേ�ാട് വിമാന സ��ീസ്

1938. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് നി�് േകാഴിേ�ാേ��ം തിരി�ം നിലവി�ളള വിമാന സ��ീസ്

ഒൗേദ�ാഗികാവശ����് യാ� െച��വ��് �ണകരമ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് �റ��ടി �ണകരമായ രീതിയി�  �മെ����തിന് േക� േവ�ാമമ�ാലയേ�ാട്

ആവശ�െ�ടാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി

1939. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െകാ�ി െമേ�ാ�െട നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �േരാഗതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) േപ�യി� നി�ം ��ണി�റ െറയി�േവ േ�ഷ� വെര െമേ�ാ നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�

വ��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�ം �േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ ര�ാം ഘ�ം ���ി

1940. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ി െമേ�ാ ര�ാം ഘ�ം ക��  ജവഹ�ലാ�  െന�� േ�ഡിയ�ി�  നി�ം ആരംഭി�്

ഇ�േഫാപാ��് െസ�ൻഡ് െഫ�സിേല�് നീ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  എ�ി�

എ�േ��് ���ി ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

േനാ� േജ�ണലി�് െപ�ഷ�

1941. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�  േജ�ണലി�് െപ�ഷ�  പ�തി �കാരം �തിമാസം എ� �പയാണ് െപ�ഷനായി

ന���ത്;

(ബി) ��ത െപ�ഷ�  വ��ി�ി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത്

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(സി) നിലവി�  ��ത െപ�ഷനി�  �ടി�ിക�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� മാസെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപ�ഷ� �ടി�ിക അടിയ�രമായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസിക�െട �തേദഹം സൗജന�മായി നാ�ിെല�ി�� നടപടി

1942. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� �വാസിക�െട �തേദഹം സൗജന�മായി നാ�ിെല�ി��

കാ�ണ� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തേദഹം നാ�ിെല�ി�ാ� വിമാന��നിക� വലിയ �ക ഇൗടാ�� സാഹചര��ി� േനാ��

വഴി െചലവ് വഹി�� പ�തി എ��തലാണ് �ാബല��ി� വരികെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാസി ലാഭവിഹിത പ�തി

T 1943.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�് ല�ം �പ നിേ�പി�ാ�  ആജീവനാ�ം �തിമാസം  5500/-  �പ വെര െപൻഷൻ

ലഭി�� �വാസി ലാഭവിഹിത പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ��ിൽ അതി�� നടപടി�മം



ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�കാരം സമാഹരി�� �ക കി�ബിയി� നിേ�പി�വാനാേണാ ഉേ�ശി��ത് ; ആെണ�ിൽ

ഈ പ�തിയി�െട എ� �ക കി�ബിയിേല�് നിേ�പി�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത് ഏത് ഏജ�സി വഴിയാെണ�ം �വാസിക�  ഇ�കാരം

നിേ�പി�� �ക�് സ��ാ� ഗ�ാര�ി ന��േമാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

വിമാനയാ�ാനിര�്

1944. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സീസ�  സമയ�ളി�  ഗ�ഫ് രാജ��ളി�നി�് േകരള�ിേല�ം തിരി��ളള

വിമാനയാ�ാനിര�് �േത�കി�് എയ�  ഇ���െട യാ�ാനിര�് അനിയ�ിതമായി

വ��ി�ി��ത് �ലം �വാസികളായ വിമാനയാ��ാ��് ഉ�ാ�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�രം അമിത�ഷണം തട�് യാ�ാനിര�് നിയ�ി��തിന് ഫല�ദമായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം േനാ�� ��്സ് ഓഫീസിെ� േശാചനീയാവ�

1945. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം േനാ�� ��്സ് ഓഫീസിെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ���ലം ഏ��ം ��ത�  �വാസിക�� മല�റം ജി�യിെല

�വാസി ഓഫീസ് വഴി �ത�മായി േസവന��  ന�കാ�  കഴി��ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േനാ�� ഓഫീസി� ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി�വാ� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പി�് േപാലീസ്

1946. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര��ായി �പീകരി� പി�് േപാലീസിെ� �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത�  �ല�ളിേല�് ഈ പ�തി വ�ാപി�ി�വാ�  ഉേ�ശ�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�

േമഖലകളിേലെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാേ�ാ േക�കളി� പി�് േപാലീസിെ� ഇടെപട� ഉ�ാ��േ�ാ;  വിശദമാ�േമാ;  കഴി�

ര�വ�ഷ�ി��ി� എ� േപാേ�ാ േക�കളി� പി�് േപാലീസ് നിയമ നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ?



േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��്

1947. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��് ലഭി��തിന് നിലവി�  ഫീസ്

ഈടാ��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് �കയാണ് ഈടാ��ത്;

(ബി) ��ത സ��ിഫി��ിെ� കാലാവധി എ�യാണ്;

(സി) േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��ിെ� കാലാവധി �റ�ത് ര�് വ�ഷം ആയി

വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസിെ� േസവനം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

1948. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസിെ� േസവന��  നി��മാ�ം �താര�മാ�ം പരമാവധി േവഗ�ി�  ജന���്

ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് േസനെയ ആ�നികവ��രി�ാ�  2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ�

ബജ�ി� എ� �ക മാ�ിവ�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

��ിക�െട ഹാജ�, സ�ഭാവ ൈവകല�ം എ�ിവ നിരീ�ി��തിന് നടപടി

1949. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ അ��യന വ�ഷ�ി�  വിദ�ാ��ിക�െട �ര� ഉറ�ാ��തിനായി �േത�കമായി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വിദ�ാലയ��െട സമീപ�� ക�വട �ാപന�െള�ം ത�കടകെള�ം നിര�രമായി

നിരീ�ി��തി�ംം അവിെട നി�ം ��ിക��് ലഹരി പദാ����  വി��ി�ാെയ�്

ഉറ�വ���തി�ം സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ിക�െട ഹാജ�, സ�ഭാവ ൈവകല�ം എ�ിവ നിരീ�ി��തി�ം �ട��ി�  തെ�

�മവി��മായ കാര��ളിേല�് അവ� നീ��ി�ാെയ�് ഉറ�് വ���തി�ം �േത�ക നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േപാ�� ബാല�് േശഖരി� നടപടി

1950. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� പാ�ലെമ�് െതരെ���മായി ബ�െ��് െതരെ���് ഡ��ി�ായി നിേയാഗി�

വിവിധ ത�ികകളി�െ��വരി�നി�ം ചില േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� േപാ�� ബാല�് േശഖരി�

കാര�ം ആഭ��ര വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(ബി) ജന�ാതിനിധ� നിയമമ�സരി�് രഹസ�മായിരിേ�� േവാ�െച��  ഇ�ര�ി�

പരസ�മാ��തി�െട നട�ിയ നിയമലംഘനം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;

(സി) േപാ��  ബാല�് ഇ�ര�ി�  േശഖരി�വ�െ�തിെര സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

അ�വിശ�ാസ നി��ാ��ന നടപടി

1951. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പല കാര��ളി�ം മ�് സം�ാന���് മാ�കയായിരി�� ന�െട

സം�ാന�്അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം വളെരയധികം സ�ാധീനം െച��ി

�ട�ിയി�െ�� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കരയി� ഒ� അ��ം മക�ം ആ�ഹത� െച�ത് അ�വിശ�ാസെ� �ട���ായ

പീഢനം െകാ�ാേണാ;  എ�ി�  ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എ� നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

അ�വിശ�ാസ���ം അനാചാര���െമതിെര നടപടി

1952. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം ഇ�ാ� െച��തിന് ഇവ�െ�തിെര സ�ിയി�ാ�

സമരം നട�ിയ നേവാ�ാന സാ�ഹിക ��ാന���് �ട��യി�ാതായതാണ്

സം�ാന�് ഈയിെട ഉ�ായി�� ആ�ഹത��െട�ം െകാലപാതക�ിെ��ം കാരണെമ�്

സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ശതമാനം സാ�രത,  േകരള വികസന മാ�ക,  സാം�ാരിക േകരളം �ട�ിയ അവകാശ

വാദ���് �ഹരേമ�ി�� തര�ി�� വാ��ക�  ഓേരാ ദിവസ�ം ഉ�ാ��ത്

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) െകാ�ം ഓ�രി�  �വതിെയ മ�വാദ�ിന് ഇരയാ�ി െകാല�് െകാ�� സംഭവ�ം

െന�ാ�ി�കരയി� മ�വാദ�ിന് ഇരകളായി ഒ� അ��ം മക�ം ആ�ഹത� െച� സംഭവ�ം

േകരളം സാം�ാരികമായി പിേ�ാ�് േപാ��െവ�തിെ� �ചനയേ� എ�് വ��മാ�േമാ?

ഹ��ാ�ക�െ�തിെര നിയമനി��ാണം

1953. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി��  ഹ��ാ�കെള സംബ�ി�് ഈയിെട ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷ�  ബ�് നട�ിയ

പരാമ�ശ�ളി� �ധാനമായത് എെ�ാെ�യാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;



(ബി) മി�� ഹ��ാ� ഭരണഘടനാവി��മാെണ�് േകാടതി നിരീ�ി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി� േകാടതി നിരീ�ണ�ിെ��ം െപാ�താ�പര��ിെ��ം അടി�ാന�ി� ഹ��ാ�

നിേരാധി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ നിയമനി��ാണം നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

േകരള േപാലീസിെല നിയമന��

1954. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസി� സബ് ഇ�െ��� �ത� �കളിേല�� ത�ികകളി� െ�ാേമാഷ� �േഖന�ം

േനരി�ം നിയമനം ന���തിന് �േത�ക അ�പാതം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  2008  �ത�� നിയമന�ളി�  ഈ അ�പാതം പാലി�െ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിേല�് ആദിവാസി �വതീ �വാ��െട െ�ഷ�� റി��്െമ�്

1955. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയിേല�് ആദിവാസി �വതീ �വാ�െള െ�ഷ��  റി��്െമ�് വഴി

േകാ��ബി�  ത�ികയിേല�് നിയമി���മായി ബ�െ��് മ�ിസഭ തീ�മാനെമ��ത്

എ�ാണ്;

(ബി) ആദിവാസി �വതി �വാ�െള െ�ഷ��  റി��്െമ�് വഴി േപാലീസിേല�് നിയമി���മായി

ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�� നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി.േനാ�ിഫിേ�ഷ� എ�ാണ് �റെ��വി�ത്;

(ഡി) റാ�് ലി�ി�  എ� േപ�  ഉ�െ��ി��്;  ഇതി�  എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�ി��്;

വിശദമാ�േമാ?

െകവി� െകാലേ�സ്

1956. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകവി� െകാലേ�സി� പിരി�വിടാ� േനാ�ീസ് ന�കിയ േകാ�യം ഗാ�ിനഗ� �� എസ്.ഐ.

എം.എസ് ഷി�വിെന സ��ീസി� തിരിെ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതി��

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകവിെന ��ാസംഘം ത�ിെ�ാ�േപായി എ� പരാതി അറി�ി�ം അതി� സത�ര നടപടി



സ�ീകരി�ാെത ��തരമായ �ത�വിേലാപം കാണി� ��ത ഉേദ�ാഗ�െന സ��ീസി�

തിരിെ���ത് ഇതിേ��� അേന�ഷണം ���ിയായ േശഷമായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത അേന�ഷണ�ിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യായി�� എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷനിെല േസവന കാലയളവ്

1957. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� േപാലീസ് േ�ഷനി�  പരമാവധി എ� വ�ഷമാണ് ഒ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ന്

േസവനമ��ി�ാൻ വ�വ���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ വ�വ�� വി��മായി കാസറേഗാഡ് ജി�യി�  എ� േപാലീ�കാർ േജാലി

െച��െ��ത് സംബ�ി� േ�ഷ� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ�വ��് വി��മായി േപാലീ�േദ�ാഗ��ാർ�് ഒേര േ�ഷനി� േജാലി െച��തിന്

സ��ാരിെ� �േത�കാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഒ� േപാലീസ് േ�ഷനിെല വ�വ� �കാര�� േസവന കാലയളവ് ���ിയാ�ിയതി� േശഷം

മെ�ാ� േ�ഷനിേല� മാറി വീ�ം പഴയ േപാലീസ് േ�ഷനിേല� തിരി�വ�് േജാലി െച��

എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാ� കാസ�േകാട് ജി�യി� ഉെ��് േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസ�േകാട് ജി�യി� സ��മാേയാ അെ��ിൽ ജീവിത പ�ാളി�െട േപരിേലാ വീ��ായി�ം മ�

ജി�കളിെല �ിരതാമസവിലാസം ന�കി കാസ�േകാട് ജി�യി�  േജാലിെച�� എ�

േപാലീസ്ഉേദ�ാഗ��െ��് േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

െകവി� വധേ��മായി ബ�െ��് സെ��് െച�െ��വർ

1958. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകവി�  വധേ��മായി ബ�െ��് അേന�ഷണവിേധയമായി സ��ീസി�നി�ം സെ��്

െച�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��മാ� ആെര�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െ�തിെര�� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന�കാേമാ;  ഇെ��ി�

അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവരി� ആെരെയ�ി�ം തിരിെക സ��ീസി� �േവശി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  അേന�ഷണം ���ീകരി�ി�ാേണാ അേതാ ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ിലാേണാ തിരിെക �േവശി�ി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവ�െ�തിെര ഏെത�ി�ം തര�ി�� ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ?

ആഭ��ര വ��ി� ��തായി ��ി� ത�ികക�



1959. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ആഭ��ര വ��ി� ��തായി എ� ത�ികക� ��ി�ി��്;

(ബി) എവിെടെയാെ�യാണ് ��തായി ൈസബ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

േപാലീ�കാ�െട പരിശീലന സംവിധാന��

1960. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േപാലീ�കാ�െട പരിശീലന സംവിധാന��  ആ�നികവ��രി��തിന് സ��ാ�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

��രിെല �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ

1961. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�കൾ �വ��ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ �ണി�ക� അ�വദി��തി�� മാനദ�ം വിശദമാ�േമാ?

സി.ഒ.�ി നസീറിന് േനെര��ായ വധ�മം

1962. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� േലാകസഭ തിരെ���ി�  വടകര മ�ല�ിെല സ�ത� �ാനാ��ിയായി��

സി.ഒ.�ി.  നസീറിെന വധി�വാ�  �മി� േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) രാ�ീയ ൈവരാഗ�മാണ് വധ�മ�ിന് പി�ിെല�് കെ��ിയി�േ�ാ;  �തികെള അറ�്

െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ� ഏത് രാ�ീയ ക�ിയി�െ��വരാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തെ� വധി�വാ�  ഗ ൂഢാേലാചന നട�ിയത് ഭരണക�ിയിെല ഒ� �വ

എം.എ�.എ.യാെണ� നസീറിെ� െവളിെ���� ഉ�ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  ��ത അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ

വ�ത എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

േകരള േപാലീസിെല േപാ�� ബാല�് അ�ിമറി

1963. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േലാക് സഭാ െതരെ���മായി ബ�െ��് േകരള േപാലീസി�  നട� േപാ��  ബാല�്

അ�ിമറി�െട അേന�ഷണം ഏ�വെരയായി;

(ബി) േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  ഭാരവാഹിക��് ഇതി�  പ��തായ ആേരാപണം

അേന�ഷണവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േപാ�� ബാല�് ഉപേയാഗി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട എ�െമ�;

(ഡി) ഭാവിയി�  ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതക�ിെ� േകസേന�ഷണം

1964. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െപരിയ കേല�ാ�ി�  ഇര�െ�ാലപാതകം നട�െതേ�ാഴാെണ�ം

എഫ്.െഎ.ആ�. രജി�� െച�െതേ�ാഴാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എഫ്.െഎ.ആ�. ആ�െട െമാഴി �കാരമാണ് േരഖെ���ിയെത�ം ന��  എ�യാെണ�ം

�തിക� ആെരാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എഫ്.െഎ.ആ� രജി�� െച�േ�ാ� േരഖെ���ിയ �തികെള�ടാെത പി�ീട് �തി��ികയി�

േപ�ക� േച��ി�േ�ാ എ�ം എ�ി� ആെരാെ�യാണവെര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േലാ��  േപാലീസ് എ� ദിവസമാണ് േകസേന�ഷി�െത�ം �മതല

ഏ�േദ�ാഗ�നായി��െവ�ം ��ത അേന�ഷണ�ിനിടയി�  േചാദ�ം െച�വ�ം

അറ�ിലായവ�ം ആെരാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  േപാലീസ് അറ�് െച�്

േ�ഷ�  ജാമ�ം ന�കിയവ�ം േകാടതിയി�  ഹാജരാ�ിയ ദിവസം തെ� ജാമ�ം കി�ിയവ�ം

േകാടതി റിമാ�് െച�വ�ം ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േപാലീസി�  നി�് മാ�ി േകസേന�ഷണം മെ�ാ� ഏജ�സി�് ന�കിയി�െ��ി�  ഏത്

ഏജ�സിയാണെത�ം ഏ�േദ�ാഗ�െ� കീഴിലായി�� അേന�ഷണെമ�ം അേന�ഷണം

���ിയാേയാ എ�ം എ�േപെരയാണ് ഈ ഏജ�സി േചാദ�ം െച�െത�ം അവ�

ആെരാെ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഇവരി�  അറ�് െച�് േ�ഷ�  ജാമ��ി�

വി�വ�െട�ം േകാടതിയി�  ഹാജരാ�ിയ ദിവസം തെ� ജാമ�ം കി�ിയവ�െട�ം േകാടതി

റിമാ�ഡ് െച�വ�െട�ം വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(എഫ്) ഈ േക�ി�  േപാലീസ് േചാദ�ം െച�വ��ം അറ�്െച�വ��ം ഏെത�ി�ം രാ�ീയ

പാ��ി�മായി ബ�ം ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  ഏത് രാ�ീയ പാ��ി

�വ��കരാണിവെര�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഈ ഇര�െ�ാലപാത�ിന് േഹ�വായെത�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ േക�ിെ� ചാ�ജ്

ഷീ�് േകാടതിയി� സമ��ിേ�ാ എ�ം എ�ി� എേ�ാഴാണ് സമ��ി�െത�ം ചാ�ജ് ഷീ�ി�

എ� �തികളാ��െത�ം അവെര ��വ�  അറ� െച�േതാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;േകസേന�ഷണ�ിെ� �ട�ം �ത� അവസാനംവെര അേന�ഷണ സംഘ�ി�

ഏ� േപ��ായി��െവ�ം ആെര�ാമാണവെര�ം ഇട�് ആ�െ��ി�ം



അേന�ഷണസംഘ�ി�  നി�് മാേറ�ിവ�ി�െ��ി�  അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം

മാറിയവ� ആെര�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��ം ക�ഡി മരണ��ം

1965. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നട� രാ�ീയ െകാലപാതക��െട�ം ക�ഡി

മരണ��െട�ം കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  മരണമട�വ�െട ആ�ിത��് ധനസഹായ ഇന�ി�  എ� �പ

ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) മരണമട�വ�െട ആ�ിത��് സമാശ�ാസമായി േജാലി ന�കിയതിെ� വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ?

കന�ാ�ിെയ പീഡി�ി�വാ� �മി�െവ� പരാതിയി� അേന�ഷണം

1966. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമയ്  9-ന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ി�  കന�ാ�ിെയ പീഡി�ി�വാ�  �മി�െവ�

പരാതിയി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വിജില�സ് ഉേദ�ാഗ��  നട�ിയ �ാഥമിക

അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) വനിതക��് �ര�ിതമായി യാ�െച�വാ�� സാഹചര�ം ഇ�ാതായ അവ� ഗൗരവമായി

പരിഗണി�് പരിഹാരനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��ികെള ത�ിെ�ാ�േപാ���മായി ബ�െ�� േക�ക�

1967. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ ��ികെള ത�ിെ�ാ�േപാ���മായി ബ�െ��് സം�ാന�്

എ� േക�കളാണ് രജി�� െച�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളി� എ� �തികെളയാണ് അറ�് െച�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

��ിക��് േനെര ഉ�ാ�� അതി�മ��

1968. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��ിക��് േനെര ഉ�ാ�� അതി�മ��  വ��ി�വ�� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ര�ാന�  /അ�െ� കീഴി�  കഴി�� ��ികെള സംബ�ി� എെ��ി�ം വിശദാംശം

േശഖരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട തല�ി� ഇതിനാ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം ��ിക� ശാരീരിക മാനസിക പീഢന�ിന് വിേധയരാ��േ�ാ എ�് കെ���തിന്

�� തല�ി� �േത�ക പരിേശാധന�ം കൗ�സലിം�ം ഏ�െ���േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര സന��മാർ വധേ�സ്

1969. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി�  നട� സന��മാ�  വധ�ിെല േകസേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

അറിയി�േമാ;  ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് എ� േപെര അറ�് െച�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സന��മാറിെ� ഭാര� വിജി�് സ��ാ�  ന�പരിഹാരമായി എെ�ാെ� സഹായ��

െച�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വ��ി�് സ��ാ�േജാലി ന�കണെമ� അേപ�യി�േമ�  എ�് തീ�മാനം

എ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ട ബ�ിെല ജീവന�ാ�െട തിരി�റിയ� പേരഡ്

1970. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാ��ാെര മ��ി� ക�ട ബ�ിെല ജീവന�ാ�െട തിരി�റിയ�  പേരഡ്

നട�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ എ�ാണ് ��ത തിരി�റിയ�  പേരഡ് നട�ിയെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിക�െട തിരി�റിയ� പേരഡ് നട�വാ� ൈവകിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ എ� െകാ�ാണ്

ൈവകിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിക��് െസഷ�സ് േകാടതിയി�  നി�ം ജാമ�ം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ സർ�ാരിെ�

ഭാഗ�് നി��ായ അനാ� �ലമാേണാ �തിക��് ജാമ�ം ലഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജ �ിരനിേ�പ സ��ിഫി��് ന�കിയ േക�്

1971. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ച�രം�ളം,  െപാ�ാനി സബ് �ഷറികളി�  നി�ം വ�ാജ �ിരനിേ�പ

സ��ിഫി��് ന�കിയ േക�ി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന അധികാരിക� േപാലീസി� പരാതി

ന�കിയി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� േക�ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

ബിസിന�് ഇ��ാ ��ിെ� സാ��ിക ത�ി�്

1972. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��രിെല െെ�വ�് ബിസിനസ് �ാപനമായ ബിസിന�് ഇ��ാ ��ിെ� സാ��ിക

ത�ി�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിേ�പക� ഇൗ �ാപന�ിന് ന�കിയി�ളള നിേ�പം തിരിെക ലഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിേ�പകനായ െച��� േപരിേ�രി ചിറേ�� വീ�ി� േജാ�സി ന�കിയ പരാതിയി� (സി

എം ഓ 180800061/18/സി എം ഓ ) സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ി�് ന�കിയ നിേവദന�ി� ��ിമം കാണി�് പ�സേ�ളനം നട�ിെയ� േകസ്

1973. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് മ�ി�് ന�കിയ നിേവദന�ി� പി.െക. ഫിേറാസ് എ�യാ�

��ിമം കാണി�് പ�സേ�ളനം നട�ി എ� െജയിംസ് മാത� എം.എ�.എ.�െട പരാതി�കാരം

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം േപാലീസ് േ�ഷനി� പി.െക.ഫിേറാസ് എ�യാ�െ�തിെര

േകെസ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് നിയമ�കാരം, ഏത് വ���സരി�ാണ് േകെസ��ത്;

(സി) ��ത എഫ്.ഐ.ആ�. െ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വ��ിെയ േചാദ�ം െച�ി�േ�ാ;ഇ�ാര��ി�ളള അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ീജി�് എ� �വാവിെ� ക�ഡി മരണം

1974. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വരാ�ഴയിെല �ീജി�് എ� �വാവിെ� ക�ഡി മരണം സംബ�ി� േകസിെ� ഇേ�ാഴെ�

അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ക�ഡി മരണ�ിെ� പി�ിെല �ഢാേലാചന അേന�ഷി�് ഉ�രവാദിക�െട േപരി� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ േകസിെല ��ാേരാപിതരായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  ഏെത�ാം വ��ക�

�കാരം േകസ് എ��ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര സ��ീസി�  തിരിെ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവെര

എവിെടെയാെ�യാണ് നിയമി�ിരി��ത്;

(ഇ) േകസ് അ�ിമറി�ാ� ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി�ം �മം ഉ�ാ��തായ ആേ�പ�ിേ��



എെ�ാെ� ബദ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അനധി�ത പാ��ിംഗ് ഫീസ് പിരിവ്

1975. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.ആ�.എഫ്.ബി.യി� നി�� ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി നി��ി�ി�� പാല��െട�ം �ൈള

ഓവ�ക�െട�ം വശ�ളി�ം അടിയി��� �ല�ളി�  പാ��ിംഗ് ഫീസ് പിരി��തിന്

ആഭ��രവ��ിെ� �ാഫിക് വാ�ഡ�മാെര ഉപേയാഗി��ത് െക.ആ�.എഫ്.ബി.�െട

അ�മതിേയാെടയാേണാ;

(ബി) അെ��ി�  ഇതിന് സ��ാ�  അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;  അ�മതി പ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;  ഇ�കാരം പരിെ���� പാ��ിംഗ് ഫീസിന�ിെല �ക ഏത് അ�ൗ�ിലാണ്

അട�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിവിധ �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  നി�് �ണിേഫാമി�  നിേയാഗി�� �ാഫിക്

വാ�ഡ�മാ�  അ�ാെത സ�കാര�വ��ികേളാ ഏജ�സികേളാ �ാഫിക് വാ�ഡ�മാ�െട

േവഷ�ി�  ജീവന�ാെര നിേയാഗി�് തല�ാന നഗരിയി�  ഉ�െ�െട ഇ�ര�ി��

�ല�ളി� െപാ�ജന�ളി� നി�് പാ��ിംഗ് ഫീസ് പിരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര�ം ഗൗരവമായി പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  സ�കാര� ഏജ�സിക��് പണ�ിരിവ് നട��തിന് ആഭ��ര വ��്

മൗനാ�മതി ന���താ�� ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ?

വ��ി�വ�� േറാഡപകട��

1976. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട�� വ��ി� വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �റ�െകാ�വ��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക പ�തിക�  നട�ിലാ��കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) 2018 ജ�വരി �ത� ഡിസംബ� വെര വിവിധ േറാഡ് അപകട�ളി� എ�േപ� മരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�േപ��് ��തരമായി പരിേ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈസബ� �ര� ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

1977. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, സി.െക. ഹരീ��

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട അ�വിശ�ാസ�ം അനാചാര��ം വ��ീയത�ം �ചരി�ി�് വിഭാഗീയത

��ി�ാ� ചില േക��� ആ��ിത �മം നട��െ�� �ചന�െട അടി�ാന�ി�,

വിേദ�ഷ�ചരണം നട��വ�െട േമ� നിരീ�ണം ഏ�െ���ാ� സാധി�േമാ;

(ബി) ൈസബ�  ആ�മണ�ി�െട �ീകെള�ം ��ികെള�ം ��ത�  അര�ിതരാ��

സാഹചര��ി� ൈസബ� �ര� ഉറ�ാ��തിന് നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) ൈസബ� േഡാം നട�ിവ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

േസാഷ�� മീഡിയയി�െട ആേ�പി�തിെനതിരായ േക�്

1978. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല െവ��വ� സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് �സിഡ�ി�ം ബാ�ി�ം എതിെര

ആേ�പകരമായ രീതിയി� േസാഷ�� മീഡിയയി� േപാ��ക� ഇ�ത് സംബ�ി�് അടിമാലി

േപാലീസ് സ��ി� ഇ�െ����്  2019 ഏ�ി� മാസ�ി� ബാ�് �സിഡ�് ന�കിയ

പരാതിയി�േമ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േക�ിെ� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� ആരാണ്; അേന�ഷണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആേ�പകരമായ ഇ�രം നടപടി സ�ീകരി�വെര നിയമപരമായി ശി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് േപാലീസ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

ചി��ൾ വിേദശ െവബ് ൈസ�ക��് വി�പന നട�� �ഢസംഘ��

1979. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െട ന� ചി���ം വീഡിേയാക�ം എ��് വിേദശ െവബ് ൈസ�ക��് വി�പന

നട�� �ഢസംഘ�� �വ��ി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ���ാ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� ഇതിനകം സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�തിയ വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

1980. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയതായി ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി�� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി�  എവിെടെയ�ാമാണ് വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് ഫ�്

1981. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-19 സാ��ിക വ�ഷം സം�ാനെ� ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനാണ് ഫ�ക� അ�വദി�ി��െത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി �ാർ�് േപാലീസ് േ�ഷ�

1982. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ട് േപാലീസ് േ�ഷ� പ�തിയി� അ�മാലി േപാലീസ് േ�ഷെന ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം കാര��ളാണ് അ�മാലി േപാലീസ് േ�ഷനി�

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി അ�മാലി േപാലീസ് േ�ഷനി�  ��തായി എെ��ി�ം പ�തിക�

നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�മാലി േപാലീസ് േ�ഷനിെല �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�  പ�തി�മായി ബ�െ��

���ിക� എേ�ാഴാണ് ���ീകരി�വാൻ കഴി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാടാ�ഴ േപാലീസ് േ�ഷ� നി��ാണം

1983. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല കാടാ�ഴ േപാലീസ് േ�ഷെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�

നടപടികളെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണം അടിയ�രമായി ���ിയാ�വാനാവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

മാ�� േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം

1984. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�,  2016 � ��തായി അ�വദി� മാ�� േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം

ആരംഭി��� സംബ�ി� നടപടി�മ��  ഏ� ഘ�ം വെരെയ�ി എ�റിയി�ാേമാ.

ആയതിെ�റ �വ��നം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) മാ�� േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം ആരംഭി��തി� േവ� േപാ�് �ീേയഷെ�റ ഫയലി�

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�� നടപടി�മ��  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?



��വാ�� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

1985. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ിെല ക�ാണേ�രി പ�ായ�ി�  വ�ഷ�ളായി വാടക െക�ിട�ി�

�വ��ി�� ��വാ�� േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ��്

ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േത�ി�ലം േപാലീസ് േ�ഷനി� ക�ാ�േ��്

1986. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളളി��് മ�ല�ിെല േത�ി�ലം േപാലീസ് േ�ഷനി�  േ�ഷ�  ഓഫീസ�  ചാ�ജ്

എ��ി�േ�ാ;

(ബി) േ�ഷനിെല എസ്.ഐ ഉ�െ�െട�ളളവ��് ക�ാ�േ��് സൗകര�ം അപര�ാ�മാെണ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ എ�ിൽ അപര�ാ�ത പരിഹരി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ഓഫീസ്

1987. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി �തിയ ഡി.  ൈവ.എസ്.പി.  ഓഫീസ് ആരംഭി��തി��

െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;വിശദവിവര�ൾ ന�കാേമാ?

ക�നാഗ��ി േപാലീസ് ക�ാ�േ��്

1988. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷേനാട് േച��് എ� ക�ാ�േ��കളാണ് ഉ�ത്;  ഇവിെട

താമസേയാഗ�മായ ക�ാ�േ��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ���മാ�ം തക�� ക�ാ�േ��ക� നീ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�ാ�േ��് �േദശ�് വള�� നി��� പാഴ് ����ം െചടിക�ം നീ�ം െച�് ഈ �േദശം

ഉപേയാഗെ����തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവിെട �ാ�് മാ�കയി�� ക�ാ�േ��് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

േപഴ�ാ�ളളിയിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

1989. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �വാ��ഴ നിേയാജകമ�ല�ിെല േപഴ�ാ�ളളി േക�മാ�ി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  സം�ാന േപാലീസ് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�

നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� വിവിധ േക�കളി�െ�� വാഹന��

1990. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലായി വിവിധ േക�കളി�െ�� വാഹന��

കാല�ളായി കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷനി�ം എ� വാഹന�� ഇ�ര�ി� കിട���് എ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകസ് തീ��ായി�ം േപാലീസ് േ�ഷനി�  നി�് നീ�ം െച�ാ� വാഹന��  വയനാട്

ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അ�രം വാഹന�� ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

1991. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട എ� ത�ിക�

ഒഴി�കിട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി നിക��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�്അറിയി�ാേമാ?

മണ�കാട് േപാലീസ് േ�ഷനി� ക� ഡി മരണം

1992. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അരീ�റ�് മഹാ� േകാളനിയിെല നവാസ് എ� �വാവ് മണ�കാട് േപാലീസ് േ�ഷനി�

േപാലീസ് ക� ഡിയിലിരിെ� മരണെ�� സംഭവ��റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ക� ഡിയിലി�� �തി�െട �ര� ഉറ�ാ�� കാര��ി�  ��ത േപാലീസ് േ�ഷനിെല

ഉേദ�ാഗ���് വീ� വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േത�ി�ലം േപാലീസ് േ�ഷനിെല േമാഷണേ��ക�െട വിവരം



1993. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േത�ി�ലം േപാലീസ് േ�ഷനി� 2016 ജ�വരി �ത� 2019 മാ��് വെര രജി�� െച�

േമാഷണേ��ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി� �തികെള പിടി�ടാ� എ� േക�ക� ഉ�്; വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

േരാഗിക��ായി ഗാനേമളക� വഴി�� പണ�ിരിവ്

1994. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാതേയാര�ളി� പാ��് െചയത വാഹന�ളി� നി�ധന േരാഗിക�െട ചി��ം

േപ�ം േമ�വിലാസ�ം േരഖെ���ി,  സഹായി�ാ�  എ� �ചരണേ�ാെട ഗാനേമളക�

നട�ി പണം പിരി��ത് ആഭ��ര വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പണ�ിരിവിെ� മറവി� എെ��ി�ം �മേ��ക� നട�ിയതായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം പണ�ിരിവിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള അ�വാദേമാ സ�തപ�േമാ േരാഗിയി� നിേ�ാ

ബ��ളി� നിേ�ാ വാ��തായി അറിയാേമാ; വിശദമാ�േമാ?

എൈ�സ്,േഫാറ�് ജീവന�ാ��് േപാലീസ് കാ�ീൻ സൗകര�ം

1995. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനാംഗ���് ന�കിവ�� സ�ിഡറി െസ��� േപാലീസ് കാ�ീ� സൗകര�ം

എൈ�സ്,േഫാറ�് ജീവന�ാ��് �ടി ന��� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത സൗകര�ം എൈ�സ്,േഫാറ�് വ��ിെല അംഗ���് �ടി ന���തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�ഷകെ� ആ�ഹത�

1996. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ��ിയി� രാജ�ടി ��േ�രിയി� േജാ��് എ� ക�ഷക� ആ�ഹത� െച�തിെ� കാരണം

അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ി� െവളിവായ കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

സം�ാന കാർഷികവികസന സഹകരണ ബാ�ിെല �മേ��കൾ

1997. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-� സം�ാന കാ�ഷികവികസന സഹകരണ ബാ�് എം.ഡി. ആയി�� �േരഷ് ബാ�.

ഐ.എ.എസ്. ��ത ബാ�ിെല ഭരണ സമിതിെ�തിെര സമ��ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ�ൽ

വിജില�സ് വ��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�;



(ബി) ഈ ബാ�ിെല അഴിമതിെയ�റി�ം �മേ��കെള��ി�ം ബാ�ിെ� വിജില�സ് െസ�,

സഹകരണ വിജില�സ് െസ�  എ�ിവ�  നട�ിയ അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെല ശിപാർശകൾ

അറിയി�ാേമാ;അവയിേ�ൽ എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) റിേ�ാ��കളിേ�� നാളി�വെര നടപടിെയാ�ം എ��ി�ിെ��ി� ഈ വിഷയ�ി� വിജില�സ്

അേന�ഷണം നട�വാ� തീ�മാനം എ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷനി� �മേ�ട്

1998. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷനി�  നി�്  2013-16

കാലഘ��ി� വാ�െയ��തിെല �മേ��ക� സംബ�ി�് ധനകാര� പരിേശാധന വിഭാഗം

റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ റിേ�ാ��ി� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് �പാ�ശ�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� വിജില�സ് അേന�ഷണം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പളളിവാസ� �മികേ��ം സംബ�ി� വിജില�സ്, ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ൾ

1999. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പളളിവാസലി�  ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡിെ� പളളിവാസ�  എ�്��ഷ�  �ീമിേനാട് േച��ളള

�ലെ� �മികേ���ം �മി ഏെ����ം സംബ�ി�് വിജില��ം ൈ�ം �ാ�ം നട�ിയ

അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ���ിയായി�െ��ി� ഈ അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�േമ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ക�ാട് പി.എ�്.സി.�ായി വിജില�സ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��്

2000. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� കാ���ി പ�ായ�ിെല ക�ാട് പി.എ�്.സി.യി� വ�ഷ�ളായി

�ട�ി�ിട�� ഒ.പി. േ�ാ�് നി��ാണം ���ീകരി�് ജന���് �റ�െകാ���തിനായി

വിജില�സ് �ിയറ�സ് ലഭി��തിന് പ�ായ�് അേപ� സമ��ി�ി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിജില�സ് �ിയറ�സ് ലഭി�ാ�തിനാ�  ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ക�ാട്

പി.എ�്.സി.യി�  അ�വദി�ി�� അടി�ാന സൗകര� വികസന ���ിക�  േപാ�ം

നട�വാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�ം പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി�  അടിയ�രമായി

തീ��ക�പി��തി�ം വിജില�സ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��് ലഭ�മാ��തി��� നടപടിക�

���ിയാ�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ?



ഓ�േറഷ� ജനര� വിജില�സ് െറ�ഡ്

2001. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� 42 ഓഫീ�കളി� ഓ�േറഷ� ജനര� എ� േപരി�

വിജില�സ് െറ�ഡ് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െറ�ഡി� കെ��ിയ �ധാന േപാരാ�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ക��യി� നി��ി�� �രഭി എ� �ാ�് േപരി�� ��ിെവ�ം �ര�ിതമ�ാെയ� ലാബ്

റിേ�ാ��് ലഭി�ി�ം ��ത ക�നിെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി� വ��് പരാജയെ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ജന��െട ആേരാഗ�െ� ബാധി�� ഇ�രം േക�കളി�  �ത�വിേലാപം കാണി��

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ക�നാഗ��ി േകാടതി സ��യം

2002. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േകാടതി സ��യം നി��ി��തിന് �ലം ഏെ���� നടപടി�െട �േരാഗതി

എ�ാെണ�ം ഏത് �ലമാണ് ഇതിനായി നി�യി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ലം സംബ�ി� പരിേശാധനക� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ലം ഏെ���ാ� നടപടി ���ികരി�് േകാടതി സ��യ�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തിന്

എ��ം േവഗം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ിബാധ തട��തിന് നടപടി

2003. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് ഉ�െ�െട�� �ധാന പ�ണ�ളി� എ�ാം അ��കാല�ായി

വ� തീപി���� �ടിവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� പ�ണ�ളി�� വ�ാപാര �ാപന���ം േഗാഡൗ�ക��ം വ� അ�ിബാധ

ആവ��ി��തിെ� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) േമ�  �ചി�ി� �കാര�� അ�ിബാധ തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�രം അ�ിബാധ തട��തി�ം അപകട�� �റ��തി�ം നിയമം ��ത� ക�ശനമാ�ി

ആ�നിക സംവിധാന�� ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�

2004. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷ�  ആരംഭി��തി� േവ� �ൻഗണനാ

പ�ികയി�  േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േനര�മംഗലെ� ഉ�െ����� സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ നിരവധി ഫാ�റിക�, പവ�ഹൗസ്,  വ�വസായ �ാപന��  �തലായവ

�വ��ി���ം, ഉ��െപാ��ം, കാ�തീ�ം ഉ�ാ�� �േദശെമ� നിലയി�ം, മ�് ഫയ� ആ�്

റ�� നിലയ�ളി�  നി�ം വളെര �ര�ി�� �േദശെമ� നിലയി�ം വ��് തല�ി�

ത�ാറാ�� ��ഗണനാ പ�ികയി� േനര�മംഗലെ� ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

(സി) േനര�മംഗല�് ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� ആരംഭി��തി�േവ� സാധ�താ പഠന റിേ�ാ��്

സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

അ�ി�ര�ാ സംവിധാന��

2005. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ളിലായി തീപി��ം ഉ�ാ�ക�ം വ� നാശന�ം സംഭവി�ക�ം

െച� സാഹചര��ി� അ�ിശമന േസന ഫയ� ഓഡി�് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�ി�ര�ാ സംവിധാന�� ഇ�ാ��ം സംവിധാന�� �ത�മായി �വ��ി�ാ��മായ

െക�ിട സ��യ�� ഉളളതായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

അ�മാലി ഫയ� & െറ�� നിലയം

2006. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി ഫയ�  &  െറ�� നിലയ�ിന് എമ�ജ�സി ഫയ�  െട��  അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണി�ാേമാ;

(ബി) കാലവ�ഷം ��ി� ക�് അ�മാലി ഫയ� & റ�� നിലയ�ിന് ��ത� റ�� ഡി�ിക�ം, ഒൗ�്

േബാ�ഡ് എ�ി�ക�ം, �ബാ െസ�ം അ�വദി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കായം�ളം ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷന് അ�ബ� സൗകര�ം

2007. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷന് നീ��  പരിശീലന�ിനായി സ�ി�ിംഗ് ��, �തിയ

�ാഫ് േകാ�േ��് എ�ിവ നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?



ആല�� ഫയ� & റ�� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

2008. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആല�� ഫയ� & റ�� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാലടിയിെല ഫയ�േ�ഷ�

2009. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി ഫയ�േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് ��ഗണന ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ി�  അ�മാലി നിേയാജകമ�ലം എം.എ�.എ.  ന�കിയ നിേവദനം പരിഗണി�്

കാലടിയിെല ഫയ�  േ�ഷ�  ലി�ി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ഗണനാ�മം

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ശിപാ�ശ �കാരം ഇനി എ�ാമെ� �ാനമാണ് അ�മാലിയിെല കാലടി�് ഉ�െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി ഫയ�േ�ഷെ� നവീകരണം

2010. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി ഫയ�േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�േ�ഷന് �തിയ വാഹന��ം ആ�നിക ഉപകരണ��ം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം ഫയ�േ�ഷ�

2011. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് ഫയ�േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയത് എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നിലവി�� തട��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�േയാജ�മായ �ല�ം െക�ിട�ം മ�് സൗകര���ം ലഭ�മാ��തിനായി സ��ാ�

നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഫയ�േ�ഷ� എ�് �വ��നം ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നാവായി�ള�് ഫയ� & റസ് ക� േ�ഷ�



2012. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല ക��ലം േക�ീകരി�് നാവായി�ള�് ഫയ�  &  റസ് ക� േ�ഷ�

അ�വദി��തിന് എ� െസ�് �മി ഫയ� & റസ് ക� വ��ിന് ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ല�് ഫയ� & റസ് ക� േ�ഷ� ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ജയിൽ തട�കാ�െട േ�മ�ം �നരധിവാസ�ം

2013. �ീ.പി.െക. ശശി

,, െക. ദാസ�

,, സി.���

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജയിൽ തട�കാ�െട േ�മ�ി�ം �നരധിവാസ�ി�ം സ�ഭാവ

പരിവ��ന�ി�മായി നട�ിലാ�ിവ�� ക��പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജയിൽ തട�കാ�െട ��വാസന ഇ�ാതാ�ാ�ം അവരി�  മാ�ഷിക �ല���

വള��ിെയ��ാ�ം പര�ാ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജയിൽ തട�കാ�െട േ�മ�വ��ന��ം �നരധിവാസ �വ��ന��ം ഏേകാപി�ി��തിന്

ജയി�കളി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

ജയി� വ��ിെല ജീവന�ാ�െട േജാലി �മീകരണ / അദ� ഡ��ി

2014. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാെര േജാലി �മീകരണ  /  അദ�  ഡ��ി വ�വ�യി�  നിയമി��ത്

നിയ�ി�െകാ�് എെ��ി�ം ഉ�രവ് / സ��ല� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ� കാലേ��ാണ് േജാലി �മീകരണ  /  അദ�  ഡ��ി വ�വ�യി�  നിയമനം അ�വദി�്

ന���ത്;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ജയി� വ��ിെല ജീവന�ാെര ഇ�ര�ി� മ�് �ാപന�ളി�

നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ിക��ീവ്  /  മിനി�ീരിയ�  ത�ികകളി�  നിയമി�ി��വ�െട

�ാപനം തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�െന നിയമി�വരി� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�ാെത എ� േപ� �ട��;  �ാപനം തിരി��

കണ�് വ��മാ�േമാ;  ഇ�രം ഡ��ി�് ജീവന�ാെര െതരെ����ത് എ�്

മാനദ��ിലാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ�് �ാപന�ളിേല�് ഇ�ര�ി�  ജീവന�ാെര നിയമി��ത് ജയി�  വ��ിെ�

കാര��മതെയ�ം �ര�െയ�ം ഓഫീസ് �വ��നെ��ം ��തരമായി ബാധി��തായി



വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ഇ�രം നിയമന�െള നിയ�ി��ത് സംബ�ി�് അ�ൗ��് ജനറ�, ധനകാര� വ��്,

െപാ�ഭരണ വ��് എ�ിവ�  ന�കിയി�� നി�േ�ശ�ളിേ��  നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

റിമാ�ഡ് �തിക�െട പരിേശാധന�് �ത�മായ മാ��നി�േ�ശം

2015. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടതിക�െട റിമാ�ഡ് നടപടി�മം ���ിയാ��തിന് ���ം പരിേശാധനക�  �ത�മായി

നട��തിന് ���ം ആേരാഗ�പരിേശാധനാ സ��ിഫി��് ന���തിന് േപാലീസ് സ���ം

െച��ാ��ത് സംബ�ി�് േഡാ��മാ�െട പരാതിക� എെ��ി�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  േപാലീസിെ� ഇ�രം നടപടിക�  അവസാനി�ി��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശം

ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിമാ�ഡ് �തിക�െട പരിേശാധന�് �ത�മായ മാ��നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�

ഇതിനായി �ത�മായ മാ��നി�േ�ശം �റെ��വി�േമാ?

തട�കാ��് െതാഴി� പരിശീലനം

2016. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ശി�ാകാലയളവിന് േശഷം ജീവിതം വഴി��� തട�കാ��് ശി�ാകാലയളവി�തെ� മിക�

െതാഴി�  പരിശീലനം ന���തിനായി അസാപ് ഉ�െ�െട�� പ�തിക�  ഉപേയാഗി�്

പരിശീലനം ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;ആയത് വിശദമാ�േമാ?

അ�ടി വ��ിെല ൈബ�ഡ�മാ�െട അദ� ഡ��ി

2017. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ിെല സാേ�തിക വിഭാഗ�ി� െകാ�ം സ��ാ� ��ി� നിയമവി��മായി അദ�

ഡ��ിയി�  േജാലി െച�� ൈബ�ഡ�മാരായ ജീവന�ാ�െട അദ�  ഡ��ി റ�െച��ത്

സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) അദ� ഡ��ി ന���തിന് േവ�ി ജീവന�ാരി� നി�ം അേപ� �ണി�െകാ�� സ��ല�

ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അദ� ഡ��ിയി� ജീവന�ാെര െതരെ���ാ� മാനദ�ം ഉ�ായി�േ�ാ; ഉ�ായി�െ��ി�

എെ�ാെ�യാണ് മാനദ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� അദ� ഡ��ിയി� േജാലിെച�� ൈബ�ഡ�മാ� എ� വ�ഷമായി അദ� ഡ��ിയി�

�ട�� എ�റിയി�േമാ; അവ�െട േപ�ം ത�ിക�ം എ��ത� േജാലിയി� �ട�� എ�ം

വ��മാ�േമാ;



(ഇ) അദ�  ഡ��ിയി�  നിയമി� ജീവന�ാ��് സ��ാ�  സാ�കരണം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതി�� ഉ�രവ് സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ി� സാ�കരണം ലഭി�ാ�

ജീവന�ാ�  അദ�  ഡ��ിയി�  �ട�േമാ;  അേതാ അവ�െട അദ�  ഡ��ി റ�െച�േമാ

എ�റിയി�േമാ?

അ�ടി വ��ി� ര�ാം േ�ഡ് െഹ��� ത�ികയിെല നിയമനം

2018. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ി�  സാേ�തിക വിഭാഗ�ി�  ര�ാം േ�ഡ് െഹ���  ത�ികയിേല�് േകരള

ഗവ�െമ�് ��സ് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് െ�ഷ�� �� ച����് വി��മായി അ�ടി

വ��് ഡയറ�� നട�ിയ �േമാഷ� ഉ�രവ് റ�് െച�� നടപടി ഏത് വെരയായിെയ�ം ച�

വി��മായി നട�ിയ �േമാഷ� റ�് െച�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം എ� ജീവന�ാ��ാണ് �േമാഷ� ന�കിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

ഇത് സംബ�ി� വിശദവിവര�� ഉ�രവിെ� പക��് സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ച�വി��മായി �േമാഷ�  ലഭി�ത് ഏെത�ാം ത�ികകളിെല ഏേതത് ജീവന�ാ�െ��്

വ��മാ�േമാ?

(ഡി) അ�ടി വ��ിെല ഏെത�ാം സംഘടനക� ഇത് സംബ�ി�് സ��ാരി� പരാതി ന�കിയി��്;

അവ��് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ഹി��ാ� ന�സ് �ി�് ഫാ�റി

2019. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹി��ാ�  ന�സ് �ി�് ഫാ�റി സ�കാര�വ��രി��തി�ളള നീ�ം സം�ാന

താ�ര����് എതിരാെണ� കാര�ം േക�സ��ാരിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�നി�െട െഷയ�ക�  ഏെ���് അതിെന െപാ�േമഖലയി�  നിലനി���തിന്

സം�ാന സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ധനകാര� �ാപന��െട ഒ� ക�േസാ�ഷ�ം ഉ�ാ�ി നിലവി�ളള കടബാധ�ത തീ��ം 450

േകാടി �പ നവീകരണ�ിനായി ലഭ�മാ�ി�ം ക�നിെയ െപാ�േമഖലയി�  തെ�

നിലനി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലപാതക�

2020. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജലപാതക�  സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിനായി �പീകരി� വാ��  േവ�സ്

ഇ��ാ���  എ� ക�നി�െട നിലവി�� �വ��ന��  എെ�ാെ�െയ�്



വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ജലപാത നി��ാണം

2021. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാവളം �ത�  േബ��  വെര�� േദശീയ ജലപാത�െട നി��ാണ�ിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്; ��ത ജലപാത എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി-മംഗാല�രം െഗയി� വാതക ൈപ�് ൈലൻ പ�തി

2022. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി-മംഗാല�രം െഗയി�  വാതക ൈപ�് ൈലൻ പ�തി ���മായി എ�് ക�ീഷ�

െച�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി�െട �േയാജനം ഏെത�ാം ജി��ാർ�് ലഭ�മാകെമ�് വ��മാ�േമാ;

പ�തി ���മായി എ�് ക�ീഷ� െച�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മഴ�ാല��� �ചീകരണം

2023. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നഗരസഭക�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം മഴ�ാല�ി���പ് ���ിയാേ��

�ചീകരണ �വ��ന��  സംബ�ി� റിേ�ാ��ക�  അവേലാകനം നട�ി ആവശ�മായ

മാ��നി�േ�ശ�� ആേരാഗ� വ��് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�.ആ�.എ�്.എം പ�തി

2024. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�.ആ�.എ�്.എം പ�തി �കാരം എ� േഡാ��മാ�  േജാലി െച�്

വ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ദ�ം പ�തി

2025. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ദ�ം പ�തി �കാര�� ചികി�ാസൗകര���  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ്

നിലവി��െത�ം ഇ�വഴി ന�കിവ�� ആ��ല��� എെ��ാമാെണ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ിക��് �റേമ ��ത�  സ�കാര� ആ�പ�ികളിേല�ം ഈ പ�തി

വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ദ�ം ചികി�ാ പ�തി

2026. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈശശവ�ി�� ��ിക�െട �ദയസംബ�മായ അ�ഖ�ിന് ചികി� ന��� പ�തിയായ

�ദ�ം പ�തി എ�ാണ് സം�ാന�് ആരംഭി�ത്;

(ബി) �ദ�ം പ�തിയി� ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭി��തി�� മാനദ�ം എ�ാണ്;

(സി) സം�ാന�് ഏെതാെ� ആ�പ�ികളി�  ഇ�മായി ബ�െ��് ചികി�ാ സൗകര�ം

നിലവി��്; വിശദമാ�േമാ?

ജി�ാ െവ�� ക�േ�ാ� �ണി�്

2027. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ��ജന�േരാഗ��െ�തിെര �തിേരാധ�വ��ന�� നട��തിനായി �പീകരി� ജി�ാ

െവ��  ക�േ�ാ�  �ണി�ക�െട �ധാന ഫീ�ഡ് േജാലിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ�െട �ാഫ് പാേ�� വിശദമാ�േമാ; ഫീ�ഡ് വ��� ത�ിക അ�വദി��ത് ജി�യിെല

ജനസംഖ��് ആ�പാതികമായാേണാ എ�റിയി�ാേമാ :

(സി) മല�റം ജി�യിെല വ��ി� ജനസംഖ��ം �ടിയ �വി�തി�ം കണ�ിെല��് ��ത� ഫീ�ഡ്

വ���മാ�െട ത�ിക ��ി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

2028. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാവിഭാഗം ജന�ൾ�മായി എ�ാ ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിക�ം

സംേയാജി�ി�െകാ�് �തിയ ഒ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  േച��തി�� മാനദ���ം ഇതി�െട ലഭി�ാ�� ആ��ല���ം

വിശദമാ�േമാ?



ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് രജിേ�ഷ�

2029. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് രജിേ�ഷ� ����തി�� നടപടി�മ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇതിന്

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�ം ����തിനായി ഉപേഭാ�ാ��  പാലിേ��

നടപടി�മ��  എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;  ഈ വിവര��  െപാ�ജന�െള

എ�െനയാണ് അറിയി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) േവ�� �െ�ാ���ളി�ാെത പല െസ��കളി�ം ഈ ��ിയ �ട�ിയ�കാരണം കിട�ിലായ

േരാഗിക�  ഉ�െ�െട�� ��ജന��  അ�ഭവി�� �രിതം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

മണി��ക�  നീ� ക�വി�  നി�േശഷം രജിേ�ഷ�  ���ാനാകാെത പല�ം തിരിെക

േപാ��ത് പരിഹരി�ാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്;

(സി) രജിേ�ഷ� നടപടിക� ����തിെല പരാതിക� പരിഹരി�ാ� ജി�ാടി�ാന�ി� െഹ�പ്

െഡ�് �പീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� ജാ�ത പരിപാടി

2030. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല��� �ചീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി സാം�മിക േരാഗ��  അട�ം പക��ത്

തട��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന തല�ി� നടപടിക� ഊ��ിതമാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� ജാ�ത പരിപാടി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ��ാമാണ്?

മഴ�ാല േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന��

2031. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മഴ�ാല േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന���ായി ആല�ഴ ജി�യി�  എെ��ാം

�െ�ാ���ളാണ് നട�ാ�ിയി�ളളത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�തിേരാധ ��ിവ�് എ��ാ� ��ിക�

2032. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �തിേരാധ ��ിവ�് എ��ാ� ��ിക��് ഡി��ീരിയ, അ�ാംപനി, വി���മ, ��ിനീര്

എ�ീ അ�ഖ�� ബാധി�� എ� റിേ�ാ��ക� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം ഇ�വെര എ� ��ിക��് ഡി��ീരിയ �ട�ിയ അ�ഖ��  ബാധി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ഖം ബാധി�വ�  �തിേരാധ ��ിവ�ക�  എ��ാ�വരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി�  �തിേരാധ ��ിവ�് എ�ാ ��ിക��ം നി�ബ�മാ�ം ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആ�പ�ി ഉപകരണ��െട റി�യ�

2033. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�ളള ആ�പ�ികളിെല േകടാ�� ഉപകരണ��  റി�യ�

െച��തിനായി ഏെത�ി�ം സ�കാര� ക�നി�് കരാ�  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്

ക�നി�ാെണ�ം ഇവെര നിയമി�ിരി��ത് എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�ം

നിയമനവ�വ�, കാലാവധി എ�ിവ�െടെയ�ാം വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ക�നി റി�യ�  െച� ഉപകരണ�ളി�  മാ�ിെവ�� െ�യ�പാ��ക� പരിേശാധി�്

സ��ിഫി��് ന��� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  ഇതിനായി ആേരാഗ�വ��ിെല സാേ�തിക

പരി�ാനം ഉളള ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) റി�യ�  െച��തിനായി ��ത ക�നി�് �ക ന���ത് ആ�പ�ി വികസന ഫ�ി�

നി�ാേണാ സ��ാ� ഫ�ി� നി�ാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക�  സംബ�ി�് ആേരാഗ�വ��ി�  ഓഡി�് നട�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഓഡി�്

െച�തി� എെ��ി�ം �മേ�ട് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െച�്പനി �തിേരാധ �വ��ന��

2034. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� െച�്പനി ബാധി�് മരണം �ിരീകരി�തിെ� അടി�ാന�ി� ആേരാഗ�

വ��് സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പനി പര�� ചിഗ� ൈമ�ിെ� സാ�ിധ�ം മെ�വിെടെയ�ി�ം കെ��ിയി�േ�ാ;  �തിേരാധ

�വ��ന�� ഊ��ിതെ��േ��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിശദമായ ഫീവ� സ�േ� നട�വാ�ം �തിേരാധ മ��ായ േഡാ�ി ൈസ�ി� എ�ി�വാ�ം

സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഡിേയഷ� �ര� ഡയറ�േറ�്



2035. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഡിേയഷ�  �ര� ഡയറ�േറ�ിന് േക� ആണേവാ�� നിയ�ണ

േബാ�ഡിെ� അംഗീകാരം േനടിെയ���തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;

ആയതിെ� നിലവിെല അവ� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ി�േ�ാ;  ധാരണാപ��ിെല വ�വ�ക�  സംബ�ി�്

സം�ാന സ��ാരിെ� എതി��ക�  അറിയി�ി�േ�ാ;  േക� ആണേവാ�� നിയ�ണ

േബാ�ഡ് ഇ�സംബ�ി� ച���ായി �ണി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നടപടിക�  �േരാഗമി�� സാഹചര��ി�  സം�ാന േറഡിേയഷ�  �ര�

ഡയറ�േറ�ിെ� �വ��നം അവസാനി�ി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി��

ശിപാ�ശ സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ �മ�ി�  നി�് സർ�ാർ പി�ാ�േമാ

എ�റിയി�േമാ?

ആേരാഗ�േസവന �ാപന��

2036. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആേരാഗ�േസവന �ാപന�െള നിയ�ി�� �ിനി��  എ�ാ�ിെ��് നിയമം

�ാബല��ി� വ�് അ� മാസ�� കഴി� സാഹചര��ി� �ിനി�� �ാപന�െള ഇനം

തിരി��തി�ം തരംതിരി��തി�ം ഇവ�െട േസവന നിലവാരം നി�യി��തി�മായി എ�്

സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത�സരി�� രജിേ�ഷ�  സംവിധാന�ിെ� �വ ��നം �ട�ിേയാ;  ആയതിെ�

�വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമ�കാര�� സ�ക�ി�ിക�  �പീകരി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� ഘടന

വ��മാ�േമാ?

െഡ�ി�നി �തിേരാധ നടപടിക�

2037. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന�് െഡ�ി�നി ബാധിത�െട എ�ം ��� എ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് തട��തിനായി എെ��ാം �തിേരാധ നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(സി) �തിേരാധ നടപടിക� സ�ീകരി�തിെ� അടി�ാന�ി� െഡ�ി�നി ബാധിത�െട എ��ി�

�റവ് വ�ി�േ�ാ; കണ�ക� സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െഡ�ി�നി ബാധിത�െട എ��ി� �റവ് വ�ി�ിെ��ി� �തിേരാധ �വ�ന�ൾ ��ത�

ഫല�ദമാ��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�ാ�സ� േരാഗിക�െട എ��ി�� �മ ാതീതമായ വ��നവ്

2038. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാ�സ� േരാഗിക�െട എ��ി� �മ ാതീതമായ വ��നവ് ഉ�ാ��െവ�

റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതി�� കാരണം എ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആവി�രി� ��തം പ�തി �കാരം ന��� ചികി�ാ

സൗകര��� എെ�ാെ�യാണ്;  നിലവി� ഏെതാെ� ആ�പ�ികളി� ഈ പ�തി നട�ി�

വ��ിയി��്;

(സി) പ�തി �കാരം തി�വന��രം റീജ�ണ�  ക�ാ�സ�  െസ��, മലബാ�  ക�ാ�സ�  െസ��

എ�ിവ�് അ�വദി�� ഫ�് അപര�ാ�മാെണ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത

�ാപന���് ��ത� ഫ�് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(ഡി) ��് ല�ം �പ വെര വാ�ഷിക വ�മാന�ം  18  വയ�ിന് �കളി�ം ഉ�വ�െട ക�ാ�സ�

ചികി��്ഏെത�ി�ം ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ� പ�തിക�

2039. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന��െട ആേരാഗ� പരിചരണ�ം ആേരാഗ� �ര��ം മിതമായ െചലവി�

ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തര േരാഗം ബാധി��വ�െട ചികി��് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ി വ��ത്;

�ീക�േട�ം ��ിക�േട�ം ഗ�ഭിണിക�െട�ം ആേരാഗ� പരിര� ല��മി�് �േത�ക പ�തി

ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ആേരാഗ�േക��ളി�ം ജീവിതൈശലീേരാഗ നി��യ�ി�ം പരിചരണ�ി�ം

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ാ�സ�  ക�പിടി��തിന് ക�ാ�സ�  ഡി���  െസ��ക�  താ��് ആ�പ�ിക�

േക�ീകരി�് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



മ��ക�െട �ണനിലവാരം

2040. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�  ലിമി�ഡ് സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�

വിതരണ�ിെന�ി� മ��കളി�  ചിലതിന് �ണനിലവാരമിെ�� പരാതിെയ �ട��്

പി�വലി�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി�  ഏ� വിഭാഗ�ി�െ�� മ��ാണ് പി�വലി�ത്;  ഇത് ഏ� ആ�പ�ിയിലാണ്

വിതരണം െച�ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  വിതരണ�ിെന�ി�� മ��ക�െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി�ാ�  സം�ാന�് ഇേ�ാ�  എെ�ാെ� മാ���ളാണ് നിലവി��ത്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ളയ�ി� നാശന��� സംഭവി� ആ�പ�ി െക�ിട��

2041. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ളയ�ി� നാശന��� സംഭവി� ആ�പ�ി െക�ിട��ം പി.എ�്.സി. െസ��ക�ം

���ി�ണി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി ഫ�്

വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല പറ�� �ാമപ�ായ�ിെല പി.എ�്.സി. െക�ിടം �ളയ�ി� സ���മായി

തക��തിനാ� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇവിെട �തിയ

െക�ിടം നി��ി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പി.എ�്.സി. െക�ിടം അടിയ�രമായി ���ീകരി�വാ� േവ� നി�േ�ശം ന�കാേമാ?

ആ�പ�ികളിെല ജനിതക ഘടന സീക��സിംഗ് സാേ�തിക വിദ�

2042. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനിതക ഘടനയിെല മാ�ം,  േപാളിേമാ�ഫിസം എ�ിവ ക�പിടി��തി�� ജനിതക ഘടന

സീക��സിംഗ് സാേ�തിക വിദ� ഏെത�ാം ആ�പ�ികളി� �ാപി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സാേ�തിക വിദ� ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിനായി ഏെത�ി�ം വിേദശ രാജ��ിെ�

സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ മലബാ�  േമഖലയിെല ആ�പ�ികളി�  �ടി ��ത ചികി�ാസംവിധാനം

നട�ിലാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



പക���നി �ല�� മരണം

2043. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-� പക���നി �ലം സം�ാന�് എ� മരണ�ളാണ് റിേ�ാ��് െച�ത്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നട�് വ�ഷം എലി�നി,  െഡ�ി�നി,  െച�പനി എ�ിവ ബാധി��വ�െട

എ��ി� വ��നവ് വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; േമയ്31 വെര ഇതിനകം എ� മരണ��

ഈ പനിക� �ലം റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്;

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  ഇ��ലം ഉ�ായ മരണം സംബ�ി� വിശദാംശം �േത�കമായി

ലഭ�മാ�േമാ?

ശി�മരണനിര�് �റ�ാ� നടപടി

2044. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2015-16, 2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി��ായ ശി�മരണ��െട എ�ം

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ളിെല ശി�മരണ��െട എ�ം ജി� അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ശി�മരണനിര�് �റ�െകാ�വ�വാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

അറിയി�േമാ?

പക��വ�ാധിക� �ലം മരണെ��വ�െട കണ�്

2045. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ജ�വരി  1�ത�  േമയ്  15  വെര�ം  2019  ജ�വരി  1�ത�  േമയ്  15  വെര�ം

എ�േപരാണ് പക��വ�ാധിക� പിടിെപ�് മരണെ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016 ജ�വരി  1  �ത� ഡിസംബ� 31 വെര�ം  2017 ജ�വരി  1  �ത� ഡിസംബ� 31

വെര�ം എ�േപരാണ് പക��വ�ാധിക� പിടിെപ�് മരണെ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജീവിതെെശലീേരാഗ�� നിയ�ി�ാ� നടപടി

2046. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



സം�ാന�് ജീവിതെെശലീേരാഗ��  വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�  ഇ�

നിയ�ി��തിനായി സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ

?

ഇ-െഹ��് പ�തി

2047. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ-െഹ��് പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ഷ് വ��ിെ� പ�തികൽ

2048. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�ർേ�ദ േകാേള�കളി�  ആ�ഷ് വ��ിെ� ധനസഹായേ�ാ��ടി

നട�ിലാ�ിവ�� കര� േരാഗ��ി, ആ�ഷ�ം, േജാതി�ഗമയ, വരണ�ം, കന�ാേജ�ാതി �ട�ിയ

പ�തിക�  ഇേ�ാൾ �തിസ�ിയിലാേണാ;  ആെണ�ിൽ ആയതി�� കാരണ�ൾ

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ആ�ഷ് വ��ിെ� ഇ�രം പ�തികെള േ�ാ�ാഹി�ി�ാെത ഈ േമഖലെയ

�തിസ�ിയിലാ�� എെ��ി�ം നിലപാട് ധനകാര� വ��് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  േമ�റ� പ�തിക�  �ട��തി�� നടപടികൾ അടിയ�രമായി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�� മാ�ിവ�� ശ��ിയ�് വിേധയരായ നി�ധനരായ േരാഗിക��് സൗജന�മ��്

2049. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മാ�ിവ��  ശ��ിയ�് വിേധയരായ നി�ധനരായ േരാഗിക��് �ിരമായി കഴിേ��

വില �ടിയ മ��ക�  സൗജന�മായി ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��് വിതരണം നട��െ��ി�  അത് എ�കാരമാെണ�ം ഇതിേല�� നിബ�നക�

എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��് വിതരണം നട�ാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് �ക വകയി��ി പ�തി

ത�ാറാ�വാ� അ�വാദം ന�കാനാ�േമാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി



2050. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�� ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

ഏെതാെ� വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് പ�തി ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം മല�നി, കരി�നി, മ�്, ��ം, �യം എ�ീ േരാഗ�� നി��ാ�ജനം

െച��തിന് ആവി�രി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി നട�ിലാ�ിയ േശഷം മ�് േരാഗ�� നിയ�ി��തി�ം അവ�െട

വ�ാപനം �റ��തി�ം സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സൗജന� ആേരാഗ�േ�മ പ�തിക�

2051. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിവ�� സൗജന� ആേരാഗ�േ�മ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാേലാട് മാലിന��ാ�് നിർ�ാണം

2052. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഡ�� െമഡി�� അേസാസിേയഷെ� ആഭി�ഖ��ി� പാേലാട് മാലിന��ാ�് �ാപി�ാൻ

സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാലിന��ാ�് �ാപി��തിന് വനം വ��് എതി��് �കടി�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ

കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത മാലിന��ാ�് �ാപി���ി�േവ�ി പരി�ിതി ആഘാത പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ ഇത് സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് ��ത �ാ�് �ാപി��ത് സംബ�ി�

റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

2053. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയി� ഉ�െ���തി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�്

അറിയാേമാ ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം സം�ാനെ� എ� ��ംബ���ാണ് ചികി�ാസഹായം ലഭി��െത�്



കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പ�തി �കാരം ഓേരാ ��ംബ�ി�ം എ� �പ�െട ആേരാഗ� പരിര�യാണ്

ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

മ�ി� മരണം

2054. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ി� മരണം �ിതീകരി��തിനായി േഡാ.  എം.  ആ�. രാജേഗാപാ�  െചയ�മാനായി

�പീകരി� ക�ി�ി�െട �ധാന ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യായി��;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ി�ം ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�ം മ�ി�

മരണം �ിരീകരി��തി�� മാ��േരഖ �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത മാ��േരഖ �റ�ിറ�ിയേശഷം �തസ�ീവനി പ�തിയി�  എെ��ി�ം �തിബ�ം

ഉ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ�ി� മരണം േരഖെ����തി�� നടപടി ��ത�  ക�ശന�ം �താര��ം ആ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ?

െസാൈസ�ി േഫാ� െമഡി�� അസി��സ് � ദി �വറി� നി�� സഹായം

2055. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസാൈസ�ി േഫാ� െമഡി�� അസി��സ് � ദി �വറി� നി�് ഏത് തീ�തി വെര ലഭി�

അേപ�ക��് ചികി�ാസഹായം ന�കിയി��്;

(ബി) െസാൈസ�ി േഫാ�  െമഡി��  അസി��സ് � ദി �വറി�  നി�് സഹായം ന���തിന്

കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിതരംഗം പ�തി

2056. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വണൈവകല��� ��ിക��ായി നട�ിലാ�� �തിതരംഗം പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ത പ�തി �കാരം �ണഫലം ലഭി�

��ിക�െട ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?



ന��ീഷ� മിഷ� പ�തി

2057. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീകളി�ം ��ികളി�ം േപാഷക �റവ് ഉളളതായി കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അതി�ളള കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േപാഷക �റവ് പരിഹരി��തിന് നാഷണ�  ന��ീഷ�  മിഷ�, പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

��ത പ�തി�െട നട�ി�് എ�കാരമാണ്;

(സി) ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ�� ആെരാെ�യാണ്; അവെര െതരെ����ത് എ�കാരമാണ്;

(ഡി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� അ�മാരി�ം ���ളി�ം േപാഷക �റവ് ��തരമാെണ�

റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ഇൗ മിഷ� �കാരം അവ��ായി �േത�ക എെ��ി�ം പ�തി

നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ� നയം

2058. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� െപാ�ജനാേരാഗ� നയം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നയ�ിെ�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ�ഡയറ�േറ�ിെന വിഭജി��തിന് നീ��േ�ാ;  െപാ�േമഖലാ ആേരാഗ��ാപന�െള

ശാ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാഥമികതല ആേരാഗ� േസവന��ം ആേരാഗ��ാപന��ം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ�േമഖല�ളള ബജ�് വിഹിതം വ��ി�ി�് െമ�െ�� ഒ� െപാ�ജനാേരാഗ� സ�ദായം

വികസി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പണമി�ാ�തിനാ�  ചികി� നിേഷധി�െ��� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ?

പക��വ�ാധി നിയ�ണ�ിന് �േത�ക പ�തി

2059. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�



,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�� കാലവ�ഷ�ാല�് എലി�നി, െഡ�ി�നി, മേലറിയ , മ��ി�ം,

ജാ�നീസ് എ�സഫെല�ിസ് �ട�ിയ േരാഗ��  പട��് പിടി�ാതിരി�വാ�

ആേരാഗ�വ��ിെ� േന�ത��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പക��വ�ാധി നിയ�ണ�ിന് �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  അതിനായി �പീകരി�

ക��േസന�െട �വ��നം വിശദമാ�േമാ ?

എഫ്.എ�്.സി. കളി� െജ.എ�്.ഐ. ത�ിക

2060. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ�� ��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ �നിയർ െഹൽ�് ഇൻസ് െപ�ർ

ത�ികക� ��ി���മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ആയത് നട�ിലാ�ി ��ത ത�ികക� ��ി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  �ാമ�േദശ�ളി�ം നഗര�േദശ�ളി�ം എ� ജനസംഖ��് ആ�പാതികമായാണ്

�നിയർ െഹൽ�് ഇൻസ് െപ�ർ ത�ികക� ഉ�ത്; ഈ അ�പാതം �നപരിേശാധി��തിന്

ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാത് ലാബ് സൗകര�ം ഏ�െ���ിയ ആ�പ�ിക�

2061. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി കാത് ലാബ് സൗകര�ം ഏ�െ���ിയ ആ�പ�ിക�െട വിവരം

മ�ലം തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) സി.എ�്.സി.,  പി.എ�്.സി.കളി�  ഇതിെ� ഭാഗമായി �ാഫ് പാേ��  ഏകീകരി�് ഉ�രവ്

�റെ��വി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാ�ാട് സി.എ�്.സി.യി�  കിട�ിചികി�

�നരാരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

2062. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി ��ത�  ആേരാഗ� േക��ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇരവി�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആേരാഗ� േക��െളയാണ് ഈ പ�തിയി�



ഉ�െ���വാ� തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��ം മിഷ�

2063. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആേരാഗ� രംഗ�് �ണേമ�മ�� േരാഗീസൗ�ദ േസവനം ഉറ�ാ��തി� േവ�ി

നട�ിലാ�� ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി ഇ�വെര എ� ത�ികക�  ��ി�ി�െ��്

ത�ികക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ി

2064. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയി� ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പതിനാറിലധികം ആദിവാസി േകാളനിക�  ഉ� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ധാന

ആ�രാലയമായ േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ി� �േത�ക പരിഗണന ന�ി ആ��ം

പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ� െമഡി��  ഇ��സീവ് െകയ�  �ണി�് ആരംഭി��തിന് േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��ം മിഷനി� ��ംബാേരാഗ�േക�മായി ഉയ��ിയ ആ�പ�ിക�

2065. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷനി� ഉ�െ���ി ��ംബാേരാഗ�േക�മായി ഉയ��ിയ എ� ആ�പ�ിക� റാ�ി

നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�്; അവ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക���െട �വ��ന സമയം അറിയി�ാേമാ;  ഒേര സമയം ഏെതാെ�

ജീവന�ാ�െട സഹായമാണ് ഇവിെട നി�ം ലഭി�ക;

(സി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയ��ിയ ആ�പ�ികളിെല ലേബാറ�റി സൗകര���

െമ�െ���ിയി�േ�ാ;  ��തായി എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി�െട ഒ�ം ര�ം ഘ��ൾ

2066. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�േമഖലയിെല ആേരാഗ��ാപന�െള ആ�യി�� ജന���് സൗജന�മാ�ം മിതമായ

നിര�ി�ം ��ത�  െമ�െ�� ചികി�ാസൗകര�ം ഉറ�ാ��തിന് സ��ാരിന് സാധി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� അതിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ആ��ം പ�തി�െട ഒ�ാംഘ��ി�  ഏ�െ���ിയ സൗകര���  സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത അവേലാകന�ി�  കെ��ിയ

േപാരാ�ക�  എെ�ാെ�യാണ്;  അവ പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ��ം പ�തി�െട ര�ാംഘ��ി� െതരെ��� ആേരാഗ� �ാപന�ളി� അടി�ാന

സൗകര�വികസനം ഏ�െ���� കാര�ം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഇ) ��ത �ാപന�ളി� ��തായി ത�ിക അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി

2067. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആേരാഗ��ാപന�ളാണ് ആ��ം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ത �ാപന�ളി�  നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി� നി�ം ��തായി ഏെത�ി�ം ആേരാഗ� �ാപന�� ആ��ം പ�തിയി�

ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

2068. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� �വ��ന��

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�  െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ�േക�മായി ഉയ��ിയ

ആേരാഗ�േക��ളി�  അധികമായി ഏ�െ���ിയ സൗകര���ം സംവിധാന��ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ��ം പ�തി �കാരം ��ത മ�ല�ിൽ �ട��് നട�ാ�േ�ശി�� കാര���

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� ഉപേക��ളി�  െമ�െ�� സൗകര���  ഏ�െ���ാ�  േവ�ി െച� കാര���

അറിയി�ാേമാ;വിശദമാ�േമാ?



��ംബാേരാഗ� േക��ളി� ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട േസവനം

2069. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി �കാരം നിലവി� വ� ��ംബാേരാഗ� േക��ളി� അ�ത�് കാരണമായ

തിമിരം,  �േളാേ�ാമ �ട�ിയ േരാഗ��  �ാരംഭദശയി�  കെ���തി�േവ�ി

ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട േസവനം ലഭ�മാേണാ;

(ബി) എ� ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�  ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ിക നിലവി��്;  എ�ാ ��ംബാേരാഗ�

േക��ളി�ം ��ത ത�ിക ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കഴി�  20  വ�ഷ�ി��ി�  എ� ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ികക�  ��ി�െ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ളിെല അസി��് െഡ�� സ�ജ� ത�ിക

2070. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ േ�ാ�് സാ�ഹികാേരാഗ�േക��ളി�ം അസി��് െഡ��  സ�ജ�ാ�െട ത�ിക

��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി െഡ�� സ�ജ�ാ�െട ത�ികക� ��ി�േമാ?

��ംബാേരാഗ�േക���

2071. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� �ാഥമികാേരാഗ�േക��െള ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി

മാ�ിയി�െ��ം ഇതി� എ�െയ�ം �വ��ി�് �ട�ിയി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം �വ��നം �ട�ാ� ��ംബാേരാഗ�േക��� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

സി.�ി. സി�േല�� �ാപി�തിെല �മേ�ട്

2072. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ഗവ�െമ�് െമഡി�� േകാേളജിെല േറഡിേയാ െതറാ�ി വിഭാഗ�ിേല�് ഏകേദശം

നാ� േകാടി �പ �ട�ി  2017-�  വാ�ി �ാപി� സി.�ി.  സി�േല��  ര� വ�ഷേ�ാളം

�വ��ന�മമാകാതി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െമഷീെ� �ഗമമായ ���ി േനാ�ാെത ���മായി �ാപി� കഴി� എ�് കാണി�്



േറഡിേയാ െതറാ�ി വിഭാഗം േമധാവി ന�കിയ ഇ��േലഷ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�

െമഷീ� വില�െട ബാ�ി �ക (ര�ാം ഗ�) ഏകേദശം 95 ല�ം �പേയാളം ഫിലി�് ക�നി�്

ര� വ�ഷം ��് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന വ�ാജ സ��ിഫി��് ന��ക�ം അ�വഴി സ��ാരിന് സാ��ിക ന�ം വ��ക�ം

െച� വ��് േമധാവിെ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�നി�് ര�ാം ഗ� ന�കി ര�് വ�ഷ���് േശഷ�ം െമഷീ� �ാപി�ി�ി� എ�് വ��്

േമധാവി റിേ�ാ��് െച� വിവരം െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�� യഥാസമയം സ��ാരിെ�

��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഇ) വ�ാജ സ��ിഫി�� ന�ി അധി�തെര െത�ിധരി�ി�് ധന��വിനിേയാഗം നട�ിയവ�െ�തിെര

വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഈ �മേ�ടിെന�റി�് പ�വാ�� വ�തി� േശഷം െമഷീ� �വ��നസ�മാ�ിെയ�ി�ം

ഇതിെ� പി�ി�  നട�ിയ ധന��വിനിേയാഗ�ി�ം പലിശയിന�ി��ായ സാ��ിക

ന��ി�ം പാവെ�� ക�ാ�സ�  േരാഗിക��് സമയബ�ിതമായി കിേ��ിയി�� ചികി�

കി�ാതി��തി�െമതിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േഹാ�ി�� െഡവല�െമ�് െസാൈസ�ിക� �പീകരി�ാ� നടപടി

2073. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി �വ��നം ആരംഭി� മേ�രി,  ഇ��ി,  െകാ�ം െമഡി��

േകാേള�കളി�  േഹാ�ി��  െഡവല�െമ�് െസാൈസ�ിക�  �പീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജ് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയി�(എസ്.എ.ടി)

�വ��ി�� സാ�ീസ് എ� �ാപന�ിെ� നിയ�ണം ആ��ാണ്;  ഇത് അംഗീ�ത

�ാപനമാേണാ;  ��ത �ാപനെ� േഹാ�ി��  െഡവല�െമ�് െസാൈസ�ിയി�

ലയി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കര� മാ�ിവ�� ശ��ിയ

2074. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജി� കര� മാ�ിവ�� ശ��ിയ ആരംഭി��ത് സംബ�ി�്

േകാേളജ് അധി�ത� എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ� സംബ�ി�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇൗ വ�ഷം ജ�വരി �ത�  സം�ാന�് മീസി�സ് േരാഗം വ�ാപകമായി പട��തായി



��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഏത് ജി�യിലാണ് ��ത�  േപ��് േരാഗം ബാധി�തായി

കെ��ിയി�ളളത്;

(ഡി) ഇ��ലം മരണം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േരാഗം പടരാതിരി�വാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ?

മ േ�രി സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജി� ആ�മാറി ശ��ിയ

2075. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ േ�രി സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജി� ഏഴ് വയ�� ��ി�് ആ�മാറി ശ��ിയ നട�ിയ

സംഭവ�ിേ�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�വാ�ത�� മാ��നി�േ�ശം ത�ാറാ�േമാ?

ഒളി��� റ�ാ� േ�ഡിയം

2076. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജ് േകാ�ൗ�ി� ആേരാഗ� വ��ിെ� അധീനതയി�� ഒളി���

റ�ാ�  േ�ഡിയ�ി�  േപാലീസ് േസനാംഗ���് �േവശന�ിന് െമഡി��

വിദ�ാ��ിക��് അ�വദി� നിര�് ബാധകമാേണാ; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ായി �േത�ക ഒ.പി. ക� സംവിധാനം

2077. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഗവ�െമ�് െസ�വ�്സ് െമഡി�� അ��ഡ�സ് �� 1960-െല ച�ം 11 �കാരം

സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  സ��ാ�  ജീവന�ാ��് �േത�ക സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ച��ി�  നി��ഷി� �കാരം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�ിെ��ി�, പരിമിത അവധി

മാ��ളള ജീവന�ാരേനാ അയാ�െട ആ�ിതേനാ െമഡി��  േകാേള�ക�  ഉ�െ�െട�ളള

സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല ഒ.പി.  വിഭാഗ�ി�  ��ഗണന ലഭി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� അവി�െ� ജീവന�ാ��് മാ�ം ഒ.പി. ടി��ിന് �േത�ക

സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�ളള കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഉെ��ി� ഇ�

സംബ�ി�ളള ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;



(ഡി) സ��ാ� ജീവന�ാ��് െമഡിI�� ഇ�ഷ�റ�സ് സംവിധാനം നിലവി� വ� സാഹചര��ി�

സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�  ജീവന�ാ��ായി �േത�ക ഒ.പി.  ക� സംവിധാനം

ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നിരണം പി.എ�്.സി െക�ിട �നർനിർ�ാണം

2078. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിരണം പി.എ�്.സി.�െട തക�� െക�ിടം �നർനിർ�ി��തിനായി എം.എ�.എ�െട ആ�ി

വികസന ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി� �ക േവ� രീതിയി�  �േയാജനെ����തി��

ഉദാസീനത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പി.എ�്.സി.െയ ��ംബാേരാഗ� േക�മായി മാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ളി� ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ിക

2079. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അ�താ നിവാരണ �വ��ന��  കാര��മമാ�ാ�  സാ�ഹ� ആേരാഗ�

േക��ളി� ആരംഭി� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ളിെല�ം ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ിക�െട നിലവി�� കണ�ക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� �ാഫ് പാേ��  �കാരം സാ�ഹ� ആേരാഗ�േക��ളി�  ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ിക

അനിവാര�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ളി�ം ��ത ത�ികക�  ��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േഹാ�ി�ൽ മാേനജ് െമ�് ക�ി�ി�െട കീഴി�� ന�ിംഗ് ത�ികക�

2080. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േഹാ�ി�ൽ മാേനജ് െമ�് ക�ി�ി�െട കീഴി� ന�്,

ന�ിംഗ് അസി��് ത�ികകളി� എ� േപ� േജാലി െച���്;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െട േവതനം വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ക�ാ� ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെല ത�ികക�



2081. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളായി ഉയ��ിയി�� ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ��

വ��മാ�ാേമാ; ഏെതാെ� ത�ികക� ആണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ക�ക�ാ�  ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  അ�വദി�െ��ി�� െബ�ക�  എ�യാണ്;

അ�വദി�െ��ി�� ത�ികക� ഏെതാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി�െ��ി�� ��വ�  ത�ികകളി�ം ജീവന�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഒഴി�

കിട�� ത�ികകളിെല നിയമന�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ഇ.എ�.ടി.

2082. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ഇ.എ�.ടി.  വിഭാഗ�ി�  എ� േഡാ��മാരാണ്

നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ.എ�.�ി.  ഡി�ാ��്െമ�ിെല ക�സ���് േപാ�് അവിെട നി�ം എ��മാ��തി�

ആേലാചി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ടി േപാ�് നിലനി���തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ആ�പ�ിയിെല െെവദ�തി�ാമം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ി�െട നവീകരണം

2083. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ി�െട നവീകരണ�ിന് ആേരാഗ�വ��് കി�ബി�െട

അ�മതി�ായി സമ��ി� പ�തിയി�  എെ��ാം കാര��ളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�് കി�ബി�െട അ�മതി ലഭിേ�ാെയ�ം പ�തി�െട �ട�നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ളിെല േസവന��

2084. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് നിലവി�

ഏ�െ���ിയി�ളളെത�ം ലഭ�മാ�� േസവന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ��ംബാേരാഗ�േക��ളി�  ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം േഡാ��െട േസവനം ലഭ�മാേണാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ളി� കിട�ി ചികി�

2085. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം മിഷന് കീഴി�  ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി വികസി�ി�ി���ം മതിയായ ഭൗതിക

സൗകര�����മായ ആ�പ�ികളി�  കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം

2086. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി ഉയ���തി�െട എെ��ാം

മാ��ളാണ് വിഭാവനം െച��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏത് �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ�യാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േക�െ� ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ?

ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട േസവനം

2087. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�, എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളിെല ��ികളിെല േന�ൈവകല��� കെ��വാൻ എ�ാ

സാ�ഹ�ാേരാഗ� േക��ളി�ം ��ംബാേരാഗ�േക��ളി�ം ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട േസവനം

ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഥമികാേരാഗ�േക��ളിെല ഒ.പി.

2088. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമികാേരാഗ�േക��ളി�  ൈവ�േ�ര�ളി�  ഒ.പി.  ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം �ഥമികാേരാഗ� േക��ളി�  ഈവനിംഗ്

ഒ.പി. �വ��ി�� എ�് വിശദീകരി�േമാ;



(സി) ഓ�ിറ ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  എ� േഡാ��മാ�  ഇേ�ാ�  �വ��ി��െ��ം

അവിെട ഈവനിംഗ് ഒ.പി. �വ��ി��േ�ാ എ�ം വിശദമാ�േമാ?

ആം�ല�സ് വാ��തിന് നടപടി

2089. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ി,  തഴവ �ാഥമിക ആേരാഗ�േക�ം എ�ിവ�് ആം�ല�സ്

വാ��തിന് ക�നാഗ��ി ��  എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�് �ക

അ�വദി�ി�െ��ി�ം നാളി�വെര ആം�ല�സ് വാ�ിയി�ിെ�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ആം�ല�സ് വാ��തിന് നി�േ�ശി�െ��ി�� ഉേദ�ാഗ��  ആരാെണ�്

വ��മാ�േമാ  ;  ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�� കാലതാമസെമ�ാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ��ം േവഗം ആം�ല�സ് വാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.എ.ടി. ആ�പ�ിയിെല �ര�ാ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര�� പരാതി

2090. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� എസ്.എ.ടി.  ആ�പ�ിയി�  േരാഗിക��ം ��ിരി�കാർ�ം േനെര��

�ര�ാ ഉേദ�ാഗ��െട േമാശമായ െപ�മാ�ം കാരണം സംഘ�ഷ��  പതിവാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ജീവന�ാ��് എതിെര എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�; ഈ വിഷയ�ി�

എെ��ി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േമാശമായി െപ�മാ�� �ര�ാ ജീവന�ാെര�റി�് േപാലീസിെ� (െ�ഷ�� �ാ�്) റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ; അ�മായി ബ�െ�� �ട�നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� താ��ാലിക �ര�ാ ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��തിെ� മാനദ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�മാലി താ��് ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം

2091. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി താ��് ആ�പ�ിയി�  േ�ാമ െകയ�, സ�ജി��  വാ�ഡ് എ�ിവ�ായി �തിയ

െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��ത ആ�പ�ിയി� മാലിന� സം�രണ �ണി�് (എസ്.ടി.പി), പ�� േലാ��ി, സി.ടി.�ാ�

�ട�ിയവ ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

2092. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി� ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയ��ിയ

ആ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാെണ� വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� താ��് ആ�ാന ആ�പ�ി

2093. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ആല�� താ��് ആ�ാന ആ�പ�ി�െട �വ��നം

വി�ലീകരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�െട �വ��നം െമ�െ����തിനായി �തിയ ത�ികക� ��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��ല താ��് ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാബ്

2094. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേനാദസ�ാര േക��ം തീ��ാടനേക��മായ വ��ലയിെല താ��് ആ�പ�ിയി� കാ�്

ലാബ് ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വളാേ�രി നഗരസഭ�് ��ംബാേരാഗ� േക�ം

2095. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വളാേ�രി നഗരസഭ�് േദശീയാേരാഗ� മിഷ�  പ�തി �കാരം �തിയ

��ംബാേരാഗ� േക�ം അ�വദി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  നിലവി�  വളാേ�രി

നഗരസഭാപരിധിയി�  െഹ��് െസ��ക�െട അപര�ാ�ത

�േദശവാസിക���ാ����ി��് ��യിൽെ��ി�േ�ാ  ;എ�ിൽ അ�ാര�ം പരിഹരി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) 2018-19 വ�ഷം നാഷണൽ െഹ��് അ�ബ� മിഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ വളാേ�രി

നഗരസഭയിെല ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് േക� സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) �തിയ വ�ഷെ� പ�തിയി�  വളാേ�രി ആേരാഗ� േക��ിെ� െ�ാേ�ാസ�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� �തിയ ആേരാഗ�േക��� അ�വദി�� െ�ാേ�ാസലി� േകാ��� മ�ല�ി�

നി�് ഏെത�ാം ഉ�െ���ിയി��്;  നിലവി�� പി.എ�്.സി.  കെള അ�േ�ഡ് െച��

െ�ാേ�ാസലി� േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േക��� ഉ�െ���ിയി��്

വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

2096. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിയി� േ�ാമെകയ� & സ�ജറി വാ�ഡിന് ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�� സാഹചര��ി�, േ�ാമെകയ�  സംവിധാന�ിെ� �വ��ന���ായി ആ��ം

പ�തിയി� ഉ�െ���ി അധിക ത�ികക� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ഏെത�ാം ആേരാഗ� േക��ളിലാണ് ആ��ം പ�തി�െട

ഭാഗമാ�� ��ത� സൗകര���ം ത�ികക�ം അ�വദി�ി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ?

േമലാ�� പി.എ�്.സി.യി� ��വ�സമയ േഡാ��െട േസവനം

2097. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല േമലാ��  പി.എ�്.സി.യി�  ��വ�സമയ േഡാ��െട

േസവനം ലഭ�മ�ാ��െകാ�് േരാഗിക���ായി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ

(ബി) ��ത ��ി��ക� പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം ശിപാ�ശക� ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��

സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നാളി�വെര ��ത ��പരിഹാര�ി�� നടപടി

സ�ീകരി�ാ�തിന് എെ��ി�ം വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േമലാ�� പി.എ�്.സി.യി� ��വ�സമയ േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി��തിന് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ���് നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഗവ�െമ�് മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ി വികസനം

2098. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 15.12.2018-ന്  3699/2018/എ�്  &എ�ഡ�ള� ഡി ഉ�രവ് �കാരം അ�പ�ിനാല്

േകാടി നാ��ിയ�് ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� െകാ�ി ക�േവലി�ടിയിെല



ഗവ�െമ�് മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന �വ��ന��

ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ഇനി ���ീകരിേ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� കി�ബി�െട അംഗീകാരം എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ദേരാഗ നിയ�ണ പഠനേക�ം

2099. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.സി.�െട കീഴി� തി�വന��രം മംഗല�ര�് �വ��ി�� അ��ദേരാഗ നിയ�ണ

പഠനേക�ം അട���വാ� നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് �ാ�സിെല ലിേയാ�  േക�മായി �വ��ി�� ഇ��നാഷണ�

റിസ��് ഓ� ക�ാ�സ� െസ�� ന�കിയി�� ധനസഹായം നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ാപന�ി�  നിലവി�  എ� ജീവന�ാരാ��ത്;  അവ�െട േജാലി ന�െ�ടാതിരി�ാ�

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ��ത �േദശെ� ജന���് ലഭി�� പരിേശാധനാസൗകര���  ഭാവിയി�ം ലഭ�മാ��

തര�ി� ടി േക��ിെ� �വ��നം �ട��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��േ�രി ക��ണി�ി െഹ��്െസ�റിെല ഒഴി�ക�

2100. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ��േ�രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  ഏെത�ാം

ത�ികയിൽ ജീവന�ാ�െട ഒഴിവ് നിലവി�െ��ം ഓേരാ ഒഴി�ം നിലവി�  വ� തീയതി

എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

െപ�വ�� സി.എ�്.സിയിെല ജീവന�ാ�െട �റവ്

2101. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�വ�� സി.എ�്.സി യി� �നിയ� പ�ിക് െഹ��് ന�്, �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���

ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  ��ത ത�ികകളി�  േജാലി െച�� എ�

ഉേദ�ാഗ�� ഇേ�ാ� അവധിയിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) മഴ�ാല��� ആേരാഗ� ജാ�താപരിപാടി കാര��മമായി നട�ിലാ�വാ�  ജീവന�ാ�െട

അപര�ാ�ത തട�മാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ാണേ�രി �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിെല ത�ികക�

2102. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ാണേ�രി �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിെല അംഗീ�ത

ത�ികക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിെല ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ നിലവിൽ ഒഴി�ക�െ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� നൽകാേമാ?

ഇരി�ാല�ട താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�്

2103. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��തി�� നടപടിക�െട

�േരാഗതി അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� സ��കലാശാലയിെല പരീ�ാത�ി�്

2104. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ആേരാഗ� ശാ� സ��കലാശാലയി� പരീ�ാത�ി�് നട��തായ മാധ�മ വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റീവാല�േവഷ�  ഫീസ് ഈടാ��തി�േവ�ി വിദ�ാ��ികെള മന:���ം േതാ�ി��െവ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര�െ��റി�് അേന�ഷി�േമാ;

(സി) കഴി� ��് വ�ഷ�ളിലായി റീവാല�േവഷന് അേപ�ി� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം

എ�യാെണ�ം റീവാല�േവഷ� ഫീസിന�ി� എ� �പ ലഭി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല ഫീ�ഡ് �ാ�കൾ

2105. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ആേരാഗ� വ��ിെല ഫീ�ഡ് �ാ�ക�െട േജാലി �ന�നി��യി�ാ�  പ�തി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

ആേരാഗ� േമഖലയി� ��ി� ത�ിക

2106. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം വയനാട് ജി�യി�  എ� ത�ികകളാണ് ആേരാഗ�

േമഖലയി� ��ി�ത്; പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികളി� ഫാ�മസി�് ത�ിക

2107. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�  േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികളി�  ഫാ�മസി�് ത�ിക ��ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ളിെല �ാഫ് പാേ��

2108. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം മിഷന് കീഴി�  ര�ാം ഘ�മായി ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി വികസി�ി�ി��

ആ�പ�ികളി� �തിയ ത�ികക� അ�വദി��തി�� െ�ാേ�ാസ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

ഏെത�ാം ത�ികക� , എ� വീതെമ�തട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇരി�ാല�ട താ��് ആ�പ�ിയി� അനേ�ഷ�ാ ക�സ���ിെ� നിയമനം

2109. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട താ��് ആ�പ�ിയി� ഉ�ായി�� അനേ�ഷ�ാ ക�സ���് ത�ിക 2010

നവംബ�  മാസം പ�നംതി� ജി�യിെല റാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിേല�് ഷി�്

െച�െ��തിെന�ടർ��ായ അനേ�ഷ�ാ ക�സ���ിെ� അഭാവം ഇരി�ാല�ട താ��്

ആ�പ�ിയിെല�� േരാഗികൾ�് ��ി��് ഉ�ാ�� സാഹചര��ിൽ ��ത ത�ിക

�ഃ�ാപി�ാ�� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

േറഡിേയാ�ാഫ� ത�ിക



2110. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഡിേയാ�ാഫ�  ത�ിക ഇ�ാെത എ� ആ�പ�ികളിലാണ് േറഡിേയാളജി വിഭാഗം

�വ��ി��ത് എ�റി�ാേമാ;

(ബി) എ.ഇ.ആ�.ബി.  നിയമമ�സരി�് േറഡിേയാളജി വിഭാഗം �വ��ി�� സ��ാ�

ആ�പ�ികളി� ത�ിക ��ിടി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ� എ� �തിയ ത�ികകളാണ് ആേരാഗ� വ��ി� ��ി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

ഇതി� േറഡിേയാ�ാഫ� ത�ിക എ� എ�ം അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല നിയമന�ൾ

2111. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആേരാഗ� വ��ി�  വിവിധ ത�ികകയിലായി

എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(ബി) സ��ാ� േമഖലയി� �തിയ െമഡി��, േന�ിംഗ്, ഫാ�മസി, മ�് പാരാെമഡി�� േകാേള�ക�

ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദവിവരം ന��േമാ ?

ജി�ാആ�പ�ിയായി ഉയർ�ിയ മാേവലി�ര താ��് ആ�പ�ി

2112. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��് ആ�പ�ി ജി�ാആ�പ�ിയായി �ഖ�ാപി�ി�െ��ി�ം ജി�ാ ആ�പ�ി

നിലവാര�ിന് അ��തമായ ത�ികക� ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�് ആവശ�മായ ത�ികക�  ��ി�് നിയമനം നട��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ാഫ് േന�് േ�ഡ് II റാ�് ലി�്

2113. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫ് േന�് േ�ഡ്  II  (ആേരാഗ�ം)  ത�ിക�െട പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�്  (കാ�ഗറി

നം.454/2016) എ�് നിലവി� വെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  ക��  ജി�യി�  എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��െത�ം നാളി�വെര

എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ആ��ം പ�തിയി� കീഴി� ��ത ത�ികയി� ആ�കെള നിയമി��േ�ാ;  എ�ി� ക��



ജി�യി� ��ത ത�ികയി� എ� േപ��് നിയമനം നട�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ��ം പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി� ��ത ത�ികയി� ��ത� നിയമനം നട�േമാ; എ�ി�

ക�� ജി�യി� എ� നിയമനം ഉ�ാ�ം എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) ആ��ം പ�തിയിെല ര�ാംഘ� നിയമന�ിന് റാ�് പ�ികയി�  ഉ�െ��വ��് ��ഗണന

ന�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഫാ�മസി�് േ�ഡ് II ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2114. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  ഫാ�മസി�് േ�ഡ്  II  ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ര�ാംഘ� ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഫാ�മസി�് കാ�ഗറിയി�  �തിയ ത�ികക�

��ി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഫാ�മസി�് േ�ഡ്  II  വിഭാഗ�ി� �തിയ ത�ിക ��ി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ

എ�് െവളിെ���േമാ?

അമിത ഫീസ് ഈടാ�� സ�കാര� ആ�പ�ിക��ം ലാ�ക��െമതിെര നടപടി

2115. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിനി��  എ�ാ�ിെ��് നിയമം നട�ിലാ�ിയത് �ലം സം�ാന�്

�വ��ി�െകാ�ിരി�� െച��ം വ��മായ സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം ലാ�ക�ം പാവെ��

േരാഗികളി�  നി�ം അമിത ചാ��് ഈടാ�ി ചികി�ക�ം പരിേശാധനക�ം നട��ത്

നിയ�ി�വാ� സാധി��േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ം വിവിധ േസവന���് ഈടാ�� ഫീസ് എ�യാെണ�്

�ദ�ശി�ി��േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് ക�ി�ി നി�യി� നിര�് �കാര�� ഫീസാേണാ ഓേരാ

�ാപന��ം േബാ�ഡി� �ദ�ശി�ി�ി���ം ഈടാ���െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അമിത ഫീസ് ഈടാ�� �ാപന��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ഭ��വ��ളിെല മായം കെ��ാ� നടപടി

2116. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഇതരസം�ാന�ളി�  നിെ��� പഴം,  പ��റി,  ഭ��വ���  എ�ിവയിെല മായം

കെ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

വ�ാജ െവളിെ���െട ഉറവിടം കെ��ാ� നടപടി

2117. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര�ിെ��ം അ�ബ� ഉ����െട�ം വില ഉയ��േതാ� �ടി വ�ാജ െവളിെ���െട

ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം സം�ാന�് വ�ാപകമായിരി�� എ� റിേ�ാ��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാ�സ�, ��േരാഗം എ�ിവ�് ഇടയാ�� പാരഫി�  ഓയി�  കല�� എ� �ാ�്

െവളിെ��യാണ് കഴി� വ�ഷം നിേരാധി�ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) നിേരാധി� �ാ�ക� �തിയ �പ�ി�ം ഭാവ�ി�ം േപ�മാ�ി വിപണിയിെല��ത് തടയാ�

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ജന��െട ആേരാഗ�െ� ബാധി�� വ�ാജ െവളിെ���െട ഉറവിടം കെ��ി�ം

അതി��ികളി�  ഇതിനാ�� പരിേശാധനക�  ശ�ിെ���ി�ം അടിയ�ര ഇടെപട�

നട�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഭ�� �ര�ാ വ��ി� വിജില�സ് പരിേശാധന

2118. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ വ��ി� ഏററ�ം ഒ�വിെല വിജില�സ് പരിേശാധനയി� കെ��ിയ �ധാന

വിഷയ�� എെ��ാമായി�� ;

(ബി) ��ത വിജില�സ് െറ�ഡി�  നി�ം ലഭി� വിവര��  അട�ിയ റിേ�ാ��് വ��ിന്

ലഭ�മായി�േ�ാ ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് പരിേശാധി�് ഏത് രീതിയി�� �ട�നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ ?

ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� പരിേശാധന കാര��മമാ�ാ� നടപടി

2119. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളി�ം റേ�ാറ�കളി�ം ഭ�� �ര�ാവ��് നട�� പരിേശാധന കാര��മമെ��

ആേ�പ�ിേ�� സ�ീകരി�വ�� പരിഹാര നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പരിേശാധനയി� �മേ��ക�ം ��ിരാഹിത��ം കെ��� േഹാ��ക��് എതിെര കാര�മായ

നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി��ി� എ�ം ഉേദ�ാഗ��ം േഹാ�� ഉടമക�ം േച��� ഒ�കളി



നട��താ�ം ഉ� ആേ�പ��  പരിഹരി�വാ�  ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ഭ�� വ��ളിെല മായം

2120. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� വ��ളി�  വ�ാപകമായി മായം േച��� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െവളിെ��, പാ�, മ��ം, മ�് ഭ�� വ��� എ�ിവയി� മായം േച���മായി ബ�െ��്

2018 ജ�വരി �ത� 2019 മാ��്  31 വെര എ� �ാപന���ം വ��ിക��െമതിെര

നടപടി സ�ീകരി�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പഴകിയ ഭ�ണ സാധന��, ഭ��േയാഗ�മ�ാ� സാധന��  എ�ിവ വി�തിെ� േപരി�

േഹാ��ക�, േബ�റി �ാപന�� എ�ിവയി� 2018 ജ�വരി �ത� 2019 മാ��് 31 വെര

എ� �ാപന��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാമാ�േമാ;

(ഡി) ഭ�� വ��ളിെല മായം ക�പിടി��തി�� സൗകര���  സം�ാന�്

എവിെടെയ�ാമാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� വ��ളിെല മായം കലർ�ൽ

2121. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� വ��ളി�  മായം കല���ത് കെ���തി�ം നിയ�ി��തി�ം ആയത്

തട��തി�മായി നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) ��ത സംവിധാനം കാര��മമാ��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് മ�്

വ��ക�മായി സഹകരി�് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ�� വ��ളി�  മായം കല��ി വി�ന നട�ിയതിന് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം എ� േക�ക� രജി�� െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�മായി സംബ�ി�് ���ാരിൽനി�ം പിഴ �മ�ിയി�െ��ി� പിഴ ഇന�ിൽ എ� �പ

ഈടാ�ി എ�തിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഭ�� വ��ളിെല മായം തട��തി�� നടപടികൾ

2122. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഭ�� വ��ളി� മായം േച���വ�െ�തിെര

കർശന നടപടികൾ സ�ീകരി��േ�ാ;



(ബി) മായം േച�� െവളിെ���െട ഏെത�ാം �ാൻ�കളാണ് നിേരാധി�ി��ത്; വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(സി) മായം േചർ��മായി ബ�െ�� ���ത��ളിൽെപ�വർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ���ര� ഉറ�വ��ാ� നടപടി

2123. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ഭ���ര� ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം സംവിധാന��  നിലവി�

�വ��ി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ?

വഴിേയാര�ളിെല ഭ�ണശാലക�

2124. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വഴിേയാര�ളി�ം മ�ം അനധി�തമായി �വ��ി�� ത�കടകൾ ഉ�െ�െട�� ല�

ഭ�ണശാലക�െട കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� കടക�  ഏകേദശം

സം�ാന�് �വ��ി���് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ത�കടകളിെല ഭ�ണ പദാ����െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എെ��ി�ം

സംവിധാന�� ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭ�ണം പാകം െച�ാ�  ഉപേയാഗി�� എ� ഉ�െ�െട�� വ���  പലതവണ

ഉപേയാഗി��ത് വലിയ ആേരാഗ������് ഇടയാ��തിനാ� ഇതിെനതിെര എെ��ി�ം

മാ��നി�േ�ശം ത�കടക��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അതി��ികളി� �വ��ി�� ഇ�രം �ാപന�ളിെല

ഭ�ണ��െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ആേരാഗ�

വിഭാഗ�ിന് നി�േ�ശം ന��ക�ം പരിേശാധന ക�ശനമാ�ക�ം െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നിേരാധി�െ�� ഭ�� �ാ�ക�

2125. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ഭ�ണ�ി� മായം േച���മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം ഭ�� �ാ�ക�െട

ഉ�പ��ളാണ് നിേരാധി�െ��ത്; വിശദമാ�േമാ?



�ണേമ� പാലി�ാ� മിനറ� വാ�� �ാ�ക�

2126. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണേമ� പാലി�ാ�തിെന �ട��് സം�ാന�് ഏെത�ി�ം മിനറ�  വാ��  �ാ�ക�

നിേരാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിേരാധി�െ��വ�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

എ�്.ഐ.വി. ബാധിത��് സഹായപ�തിക�

2127. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�്.ഐ.വി. ബാധിത�െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എ�്.ഐ.വി.  ബാധിത��് ന�കി വ�� സഹായപ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷ� ശ��ീയ നട�ിയ �ക�െട റീ-ഇംേബ�്െമ�്

2128. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േമാഹന���  എ�യാ�െട മക�  അഭിന�ിന് േക�വി ശ�ി

ലഭി��തിനാ�� േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷ� ശ��ീയ നട�ിയതിെ� �ക റീ-ഇംേബ�്െച�്

ന�കണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയ അേപ��െട ഫയ�  മ�ിസഭ�െട അംഗീകാര�ിനായി

2018 ആഗ�് മാസ�ി� ബ�. �ഖ�മ�ി�് സമ��ി�ി��േവാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  പരാതി�ാരെ� ആവശ�ം ന�ായമായതിനാ�  ഒ� �േത�ക േകസായി

പരിഗണി�് മ�ിസഭ�െട അംഗീകാരം ന�കാ��താെണ�് സാ�ഹ�നീതി വ��് െസ��റി

ശിപാർശ െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയം �ീക�െട�ം �ാ��െജ��ക�െട�ം ��ിക�െട�ം ഭി�േശഷി�ാ�െട�ം േ�മം

സംബ�ി� നിയമസഭാ സമിതി നിരവധി തവണ പരിേശാധി��ം അ��ല �പാ�ശ

ന�കിയ�മാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ� മ�ിസഭ�െട പരിഗണന�് വ�േ��തി� എ� തീ�മാനം ബ�.

�ഖ�മ�ി എ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ക�ക�ാ� ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റ�



2129. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ക�ാ�  ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  2010  �ത�  2018  വെര ഇ�േപഷ��റ്

വിഭാഗ�ി� ചികി� േതടിയവ�െട എ�ം വർഷാടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  �തിയ െക�ിടം പണിതത് ഏ�ഫ�്

ഉപേയാഗി�ാെണ�ം എ�ാണ് പണി ���ിയാ�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമ�െ�� സൗകര��ി�  �തിയ െക�ിടം പണിതി�ം ഇ�േപഷ��് ചികി� നട�ാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റ�  എ� നിലയി�  ��� വള��യിെല�ാ�  �ാഫ്,  െക�ിടം,

വാഹനം എ�ിവയട�ം എെ�ാെ� അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ആവശ���െത�്

വ��മാ�ാേമാ; ��ത ആവശ���യി�് ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ�ക� ആ�പ�ി അധി�ത�

സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ?

ചികി�ാ�ിഴവ് �ലം മരണെ��വ�െട ��ംബ�ിന് സഹായം

2130. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�, സ�കാര� ആ�പ�ികളിലായി ചികി�ാ�ിഴവ് �ലം കഴി�  10

വ�ഷ�ി��ി� മരണെ��വ� എ�യാണ്; സ��ാ�, സ�കാര� േമഖലകളിെല വിശദാംശ��

തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  മരണെ��വ�െട ഓേരാ ��ംബ�ി�ം ആേരാഗ�വ��് എ� �ക�െട

ധനസഹായം ന�ി; മ�് സഹായ�� എെ�ാെ� ന�ി; വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി�  10  വ�ഷ�ി��ി� ഇ�ര�ി�  എ� േപ��് അംഗൈവകല�ം സംഭവി�;  എ�

േപ��് കാ� ന�െ��; എ�േപ� നിത� കിട�േരാഗികളായി; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േമ� പരാമ�ശി�വ��് എെ�ാെ� സഹായമാണ് ന�ി വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത കാലയളവി� ചികി�ാ�ിഴ�മായി ബ�െ��് േജാലിയി� ��തര വീ� വ��ിയ എ�

േഡാ��മാ�െ�തിെര എെ�ാെ� തര�ി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

കായം�ളെ� ��ംബാേരാഗ� േക��ൾ

2131. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ാഥമികാേരാഗ� േക��െളയാണ് ��ംബാേരാഗ�

േക��ളായി ഉയ��ിയി��ത്; ആയതിെ� നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?



മാേവലി�രയിെല മാ�കാ��ംബാേരാഗ� േക���

2132. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  മാ�കാ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയ���തിന്

തീ�മാനി�െ�� �ാഥമികാേരാഗ� േക���  ഏെത�ാമാെണ�ം ഇതിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര� സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളി� �േവശനം

T 2133.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� സ�കാര� സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളി� �േവശന�ിന് ബ�.  ��ീം

േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം മ�് സം�ാന�ളി�  നി�� ��ികെള �ടി ഉ�െ����ത്

സംബ�ി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ന�കിവ�� ൈ�പ�്

2134. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഉ� ഹൗസ് സ���മാ�, പി.ജി.

�ഡ�്സ് എ�ിവ��് സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജിെല ഹൗസ് സ���മാ��ം പി.ജി.

�ഡ�്സി�ം ന��� അേത �ക ൈ�പ�ായി ന���തിന് ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളി� ഈ നിര�ി� ൈ�പ�് ന���േ�ാ എ�് സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  അ�ഹമായ ൈ�പ�്ന���ി� എ� പരാതി

അേന�ഷി�് അ�ഹതെ��വ��് ��ത �ക ലഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ന�ിംഗ് േകാേളജ്

2135. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ന�ിംഗ് േകാേളജ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?



കാസ�േഗാഡ് െമഡി�� േകാേളജ്

2136. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013 നവംബ� 30 ന് തറ��ി� കാസ�േഗാഡ് െമഡി�� േകാേളജിെ� നി��ാണം ഇേ�ാ�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ക എ�യാെണ�ം ഇേ�ാ� എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം

��ത �ക എ�െനയാണ് സമാഹരി�െത�ം ബാ�ി �ക എേ�ാ� എ�െന കെ��െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാേളജി�  എേ�ാ�  അ�ിഷ�  �ട�ാനാ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ �വ��നം വിലയി��ാ�  കള��  എ� േയാഗ��  വിളി� േച��ി�െ��ം

ഏെത�ാം തീയതികളിലാണ് േയാഗം വിളി�െത�ം എം.എ�.എ. അട��� ജന�തിനിധികെള

�ണി�ി�േ�ാ എ�ം േയാഗ�ി�  പെ��� ഉേദ�ാഗ��മാ�ം ജന�തിനിധിക�ം

ആെര�ാമായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ബി.ഫാം (�ാ�ീസ്) �ി�ജ് േകാ�്

2137. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�വ�ഷം ഫാ�മസി�ായി േജാലി െച�� ഡി.ഫാം േയാഗ�ത�� രജിേ��ഡ്

ഫാ�മസി�ക��്,  ര�് വ�ഷം ൈദ�ഘ��� ബി.ഫാം  (�ാ�ീസ്)  എ� �ി�ജ് േകാ�്

���ിയാ�ിയാ�  ബി.ഫാം സ��ിഫി��് ന��� പ�തി മ�് സം�ാന�ളി�

ആരംഭി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബി.ഫാം  (�ാ�ീസ്)  എ� �ി�ജ് േകാ�് �ട�ണെമ� ഫാ�മസി കൗ�സി�  ഓഫ്

ഇ���െട  2014  െല നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േകാ�് ആരംഭി�വാ�  െമഡി��  സ��കലാശാല ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

�ണനിലവാരം �റ� മ��ക�

2138. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല ആ�പ�ികളി�ം �ിനി�കളി�ം �ണനിലവാരം �റ� മ��ക� വി��ന

നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�ര�ി�� എ� േക�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;  ��ത വിഷയ�ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�ക�െട നിയമനം

2139. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഗവ�െമ�് േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികളാണ് ഫാ�മസി�് ഇ�ാെത

�വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഫാ�മസി�് ത�ിക ��ി�ാ� �ിബ�ണ� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇേതവെര

എ� ഫാ�മസി�് ത�ിക ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ പ�് േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികളി�  ഫാ�മസി�് ത�ിക ��ി�ാ�

കഴി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�് ത�ികയിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാെത �േമാഷ�

വഴി നിക��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇ��ലം േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�് പി.എസ്.സി.  റാ�് േജതാ��െട ഭാവി തക���

അവ��് പരിഹാരം കാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) എ�.എ�്.എം ന് കീഴി�  �വ��ി�� േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികളി�  പി.എസ്.സി.

അംഗീകരി� േയാഗ�തയായ എ�.സി.പി./സി.സി.പി.  േകാ�് പാസായവ�െട േസവനമാേണാ

ന�കി വ��ത്;  ഇവിെട മതിയായ േയാഗ�ത ഇ�ാ�വ�  േസവനം െച� വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ജി) നിലവി�� േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�ക�െട ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ഷ് പ�തിക�

2140. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ഷ് വ��് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ഷ് വ��ിെ� കര�േരാഗ��ി,  ജീവിത ൈശലീേരാഗ �ിനി�ായ ആ�ഷ�ം,  ��ികളിെല

അമിതവ�ം �റ��തി�� കൗമാര �ൗല�ം,  േജ�ാതി�ഗമയ,  വ�ണ�ം,  കന�ാേജ�ാതി എ�ീ

പ�തിക� നി��ലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� തി�വന��രം, േകാ�യം, പ�നംതി� എ�ീ ജി�കളി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തഴ�ര ആ��േവദാ�പ�ി



2141. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തഴ�ര ആ��േവദാ�പ�ിയി�  കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� ഇതിനാവശ�മായ െമഡി�� ഓഫീസ�, െതറാ�ി�്, ന�ിംഗ് അസി��്

�ട�ിയ നിയമന�� നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�ി�ഴി ആ��േവദ ആ�പ�ി അ�േ�ഡ് െച�� ���ി

2142. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� െന�ി�ഴി പ�ായ�ി� �ിതി െച�� ആ��േവദ ആ�പ�ി

അ�േ�ഡ് െച�� ���ി�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി അ�േ�ഡ് െച���മായി ബ�െ��് ഭാരതീയ ചികി� ഡയറ�റി� നി�ം

ആവശ�െ�� അധിക വിവര�� സ��ാരി� ലഭ�മായി�േ�ാ; ഉെ��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടി

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ആ�ഷ് വ��ി�  എ  1/234/18  എ� ഫയലിെ� നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം താ��ിെല �റ് കണ�ിന് േരാഗിക�  നിേത�ന എ�� ��ത ആ��േവദ

ആ�പ�ി അ�േ�ഡ് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��േവദ മ��് പരിേശാധന

2143. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ മ��ക� പരിേശാധി�് ൈലസ�സ് ന��� ഉേദ�ാഗ��െട േയാഗ�തയി� മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നടപടി �ലം �ണനിലവാരമി�ാ� മ��ക�  വിപണിയി�  എ�വാ�� സാധ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മ��ക�െട പരിേശാധന ക�ശനമാ��തിന് േക� സ��ാ�  എെ��ി�ം നി�േ�ശ��

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) അവ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?



ഗാ�ഹിക പീഡന��േട�ം ആ�ഹത�ക�േട�ം നിര�്

2144. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�രതയി�  മാ�മ� ഗാ�ഹിക പീഡന�ി�ം ആ�ഹത�യി�ം ഇ��യി�  ��നിരയി�

നി��� സം�ാനമായി േകരളം മാറി എ�ത് വ�തയേ�;

(ബി) േകരള�ി� ഇ�മാ�ം ആ�ഹത�ക� നട��തിെ� കാരണെ� �റി�് സ��ാ� തല�ി�

എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇെ��ി� സാ�ഹ�നീതിവ�േ�ാ വനിത വികസന വ�േ�ാ ഇ�ാര�െ��റി�് പഠി�് പ�തിക�

ആവി�രി�േമാ;വിശദീകരി�േമാ?

വേയാജന��െട കണെ���്

2145. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന��െട കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് സം�ാന

ജനസംഖ��െട എ� ശതമാനമാണ് ;വേയാജന��െട എ�ം �ീ�ം ��ഷ�ം എ� രീതിയിൽ

തരം തിരി� ലഭ�മാ�േമാ ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വേയാജന േ�മ�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയിരി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��് വീ�കളി�  താമസി�� വേയാജന��െട �ര� ഉറ�ാ�ാ�ം അവ��്

ആേരാഗ�പരിര� ന�കാ�ം എെ�ാെ� പ�തികളാണ് സ��ാ�  ആ��ണം

െച�ിരി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��സദന��

2146. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�� ��സദന��െട എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� �� വർഷ�ിനിടയിൽ ഇവ�െട എ��ി� വ��ന��ായി�േ�ാ;

(സി) ��സദന�ളിെല അേ�വാസിക�െട എ�ം ജി�തിരി�് ന�കാേമാ;

(ഡി) ��സദന�ളിെല അേ�വാസിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ?

�� കൗ�സല�മാർ�് അ�വദനീയമായ അവധി



2147. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരാ�  അടി�ാന�ി�  �വ��ി�� ��  കൗ�സല�മാർ�് നിലവി�  ഏെത�ാം

അവധിക� അ�വദി��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�്  07/08/2017-െല ന��ചി�മിടാ�  201-� ന��  നിയമസഭ

േചാദ��ിെ� മ�പടി� വി��മായി 15/05/2018 ന് വനിത ശി� വികസന ഡയറ�� വനിത

ശി� വികസന ഡയറ��  ICDS-A6/7422/18-� ന��  ക�് ന�കിയതി�� കാരണം

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ��് അ�ഹമായ ആേരാഗ�പരമായ കാരണ�ളാ�� 45 ദിവസം വെര�� ശ�ള രഹിത

അവധി ചില ജി�ാ ഓഫീസ�മാെര�ി�ം നിേഷധി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� സമീപനം സ�ീകരി� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  ഏെത�ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആശ�ാസകിരണം പ�തി

2148. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആശ�ാസകിരണം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ� �ണേഭാ�ാ���് ഇേ�ാ�  ആ��ല�ം

ന�കി വ���്;

(ബി) ��ത പ�തിയിേല�� എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ാെത കിട��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) തീ��ാ�ാ� അേപ�ക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് ഓ� ൈല� സംവിധാനം

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� വികസന �വ��ന��

2149. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാ�ഹ�നീതി വ��്  2018-19  വ�ഷം �ാ�  ഫ�ി�  നി�് എെ�ാെ�

വികസന�വ��ന���ാണ് �ക വകയി��ിയി��െത�ം ആയതിന് അ�വദി�ി��

�ക�ം മ�് വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ?

അംഗ�വാടികളിെല െഹ���, വ��� നിയമനം

2150. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഐ.സി.ഡി.എസ്. ന് കീഴി� േകരള�ിൽ �വർ�ി�� അംഗ�വാടികളി� െഹ���, വ���

എ�ീ ത�ികകളിെല നിയമന�ിന് നിലവി�ളള വ�വ�ക�ം രീതി�ം എ�െനയാണ്;

(ബി) ഇൗ വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട െ�ാേമാഷ� സംബ�ി� മാനദ��� എ�ാണ്;

(സി) ഇൗ വിഭാഗ�ി�െ�� ജീവന�ാ��് �ാ��റിന് അ�ഹത�േ�ാ; ഉെ��ി� മാനദ���

നിലവി�േ�ാ; ലഭ�മാ�ാേമാ?

വനിതാ ശി�േ�മ വ��ിെ� ശാ�ീകരണം

2151. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിതാ ശി�േ�മ വ��് �പീകരി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ� അധികാര േ�ണി,  ജി�ാതല�ി�ം താ��് തല�ി��� ഘടന എ�ിവ

എ�െനെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാ�് തല�ി�  ഓഫീ�ക�  �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ആവശ�മായ

ത�ികക� ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ംബ സ�േ�

2152. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-�  സാ�ഹ�നീതി വ��് നട�ിയ ��ംബ സ�േ� �കാരം എ� ��ംബ�ളിെല

��ികളാണ് സ��ം വീ�കളി� േപാ�ം �ര�ിതര� എ�് കെ��ിയി��ത്;

(ബി) എ� ��ംബ�ളിെല ��ിക��ാണ് ര�ിതാവ് സ��ം അ�േനാ അ�േയാ അ� എ�്

കെ��ിയി��ത്;

(സി) എ� ��ംബ�ളിലാണ് ര�ിതാ�ളിലാെര�ി�ം മദ�പരാണ് എ�് കെ��ിയി��ത്;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� ��ംബ�ളിെല ��ിക�െട �ര� ഉറ�വ��വാ�  സാ�ഹ�നീതി വ��്

കാേലാചിതമായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��; വിശദമാ�േമാ?

ഓ�ിസം ബാധി�വ�െട െെന�ണ� വികസനം

2153. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഓ�ിസം ബാധി� ��ിക�െട ര�ിതാ��  േനരി�� മാനസിക,  സാ��ിക ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ിക��ായി േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷെ� കീഴി�  എെ��ി�ം �തിയ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; പ�തി �കാരം ന��� േസവന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��ിക��ാ�� െതറാ�ി െസ��കൾ നിലവാരം �റ�വയാെണ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓ�ിസം ബാധി�വ�െട െെന�ണ� വികസന�ിന് ആവി�രി� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ; അവ

എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

�� കൗ�സല�മാ�െട വിശദാംശ��

2154. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� �� കൗ�സല�മാ� ���ി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം ജി�/ഐ.സി.ഡി.എസ്. എ�ി�െന തരംതിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �വർ�ി�വ�� ��  കൗ�സല�മാ�െട വിശദാംശം ആരാ�െകാ�്

െസ�േ�റിയ�ിെല വ��ി� നി�ം വനിത ശി�േ�മ ഡയറ�േറ�ി� ക�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� എ�ാണ് ലഭി�െത�ം ആ ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�ം തീയതി

സഹിതം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഈ ക�ിന് മ�പടി ന���തി�ളള കാലതാമസം എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ കാലതാമസ�ിന് കാരണ�ാരായവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

അ�മാ� ഉേപ�ി� ����

2155. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വള��ാനാകാ� സാഹചര�ം �ലം സം�ാന�്  2015  �ത�  2018  വെര അ�മാ�

ഉേപ�ി� ����െട എ�ം എ�;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ശി�േ�മ സമിതികളി�  �ാപി�ി�� അ�െ�ാ�ിലി�  നി�് എ�

���െള ലഭി�;

(സി) നിലവി� എ� ദ�തികളാണ് ദെ���ാ� അേപ� ന�കി കാ�ിരി��ത്;വ��മാ�േമാ?

ചി���സ് േഹാ�ം ഒ��േവഷ� േഹാ�ം �വ��ി��തിനാവശ�മായ പ�ാ�ല സൗകര���



2156. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിത ശി� വികസന വ��ി� കീഴി�  �വ��ി�� ചി���സ് േഹാം,

ഒ��േവഷ�  േഹാം എ�ിവ�െട �വർ�നം അതിെ� ഉേ�ശ�ല���െള സാ�കരി��

വിധ�ി� കാര��മമായി�ാേണാ നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��വാസന�� ��ികെള പാ��ി�ിരി�� ഒ��േവഷ�  േഹാ�ം ചി���സ് േഹാ�ം ഒേര

േകാ�ൗ�ി�  �വ��ി����ലം ��ിക�െട സഹവാസം �ലം ചി���സ് േഹാമിെല

��ികളി�ം ��വാസന ഉ�ാ��തി�� സാധ�തെയ�റി�് നിരീ�ണം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഒ��േവഷ�  േഹാമിെല ��ികെള നി�ിത കാലാവധി�േശഷം വീ�കാ�  തിരി�് െകാ�

േപാകാ���ലം ചി���സ് േഹാമി� താമസി�ിേ��തായി വ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

ഇ�കാരം താമസി�ി���ലം അനി�സംഭവ�� എെ��ി�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ചി���സ് േഹാ�ം ഒ��േവഷ�  േഹാ�ം ഫല�ദമായി �വ��ി��തിനാവശ�മായ

പ�ാ�ല സൗകര���  ഒ���തി�ം ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

��ിക�െ�തിരായ അതി�മ�� തട��തിന് പ�തി

2157. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ിക�െ�തിരായ അതി�മ��  ഫല�ദമായി തട��തിന് വനിതാ-ശി� വികസന വ��്

�തിയ പ�തിക� എെ��ി�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ ;എ�ിൽ വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�� കൗ�സല�മാ�

2158. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരാ�  ജീവന�ാരായി �വ��ി�വ�� ��  കൗ�സല�മാെര അ�ഹമായ കാ�ഗറിയി�

ഉ�െ���ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് ഏെത�ി�ം നിേവദനം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം ഫയ�ന�� സഹിതം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� തീയതി സഹിതം അറിയി�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം



2159. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അംഗ�വാടി വ���  േസവനകാല�് മരണെ��ാ�  ആ�ിത നിയമന�ിന് മാനദ���

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

അംഗ�വാടി വ���മാ��് �ണിേഫാം

2160. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി വ���മാ��് �ണിേഫാം ഏ�െ����തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) മത നി��ഷ �കാരം വ�ധാരണം നട��വ��് �ണിേഫാം ധരി��തി�  ഇളവ്

അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതി�� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

അംഗ�വാടികളിെല വ���, െഹ��� എ�ിവ�െട േവതനം

T 2161.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗ�വാടികളിെല വ���, െഹ���  എ�ിവ��് ന��� േവതനം

എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� ശതമാനമാണ് േക� വിഹിതമായി ലഭി��ത് ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഇരവി�രം മ�ല�ിെല മാ�ക അംഗ�വാടിക�

2162. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടികെള ആ�നീകരി��തിെ� ഭാഗമായി മാ�ക അംഗ�വാടിയായി ഉയ���തിന്

ഇരവി�രം നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം ഏെത�ി�ം അംഗ�വാടികെള െതരെ���ി�േ�ാ;

എ�ി� അവ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം െതരെ��� അംഗ�വാടിക��് എെ��ാം സൗകര��ളാണ് അ�വദി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

െ�ഷ�� ��ക��് ആശ�ാസ പാേ�ജ്

2163. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ബ�സ് ��  ഉ�െ�െട�� െ�ഷ��  ��ക��ായി സമ�മായ ആശ�ാസ പാേ�ജ്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� വ�� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

��ിക��് അംഗൈവകല�ം

2164. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ�� െനാ��മല �േദശെ� ഒ�

കിേലാമീ��  ��ളവിെല പല വീ�കളിെല ��ിക��ം അംഗൈവകല�ം സംഭവി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, ഇത് പരിഹരി�ാ� െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� കാരണം കെ���തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ശാ�ീയ അേന�ഷണ�ിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) �ടർ�ം ഈ �േദശ�് ഇ�ര�ി�  സംഭവി�ാതിരി�ാ�  സ�ീകരി� ആേരാഗ�ജാ�താ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക��ളള പ�തിക�

2165. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക��ായി സാ�ഹ�നീതി വ��്

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�ം �വ��ന��ം ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ��ിക�െട ര�ിതാ���് േബാധവ��രണ�ി�ം ആ�വിശ�ാസം

വ��ി�ി��തി�ം സാ�ഹ�നീതി വ��ി� കീഴി� പരിശീലനം നൽകിവ��േ�ാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട ര�ിതാ���� പരിശീലന�ിന് സ��ാ�/ സ��ാരിതര

സംഘടനക�/ �ാപന�ൾ എ�ിവ�മായി േച��് പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��് ���വാഹന��

2166. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�വെര ഭി�േശഷി�ാ��ായി സം�ാന വികലാംഗ

േ�മ േകാ��േറഷ�  �ഖാ�രം ���വാഹന��ം മ�് ഉപകരണ��ം എ�േപ��്

ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം ആയതിന് അ�വദി� �ക�ം നിയമസഭാമ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?



വേയാജന േ�മ പ�തിക�

2167. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക.��ിരാമ�

,, പി. ഉ�ി

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ�ി�  വേയാജന��െട അ�പാതം വ��ി�ക�ം അേത സമയം അവെര

സംര�ിേ��വ�  അതിന് ത�ാറാകാതിരി�ക�ം െച�� സംഭവ��  വ��ി� വ��

സാഹചര��ി�  വേയാജനസംര�ണ�ി�ം േ�മ�ി�ം െച�വ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  േമഖലയി�  വേയാജന സംര�ണേക���  േവ���േ�ാ;  സ�കാര�േമഖലയി�

�തിഫലം വാ�ി�ം അ�ാെത�ം നട�� വേയാജന സംര�ണ േക��� െമ�െ�� േസവനം

ന���െവ�് ഉറ�ാ�ാ� നിരീ�ണ സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(സി) സാ��ികമായി തീ��ം ���ലാവ�യി�� വേയാജന���് ചികി��ം

ആേരാഗ�പരിപാലന�ി�ം സൗജന�സഹായം ന���േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര�ം

പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� േമഖലയി�ളള അനാഥാലയ��െട �വ��ന�� നിയ�ി��തിന് നടപടി

2168. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ�കാര� േമഖലയി�ളള ��ാന��ം വ��ിക�ം നട�� അനാഥാലയ�െള

സംബ�ി� കണ�ക� ��ി��േ�ാ;ഇ�ര�ി�ളള എ� �ാപന���്;ജി� തിരി�ളള

കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ളി�  സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം വ��ിന് നിയ�ണാധികാരം

ഉേ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളി�  �ത�മായ ഇടേവളകളി�  പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;�മേ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെനതിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിശ�് രഹിത േകരളം

2169. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക. ആ�സല�

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ പ�തി നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി ��ത� ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ��തിനായി ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക

വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി മ�ല�ി� ധാന��� നശി�തിെ� ന�പരിഹാരം

2170. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ളയ�ി�  അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� �പ�െട ഭ��ധാന�മാണ്

േകടായെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് ഇൻഷ�ർ െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �പ�് ഏത് ക�നിയാണ് ഇൻഷ�ർ

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ധാന���  നശി�തിെ� െ�യിം ആവശ�െ��് ഇൻഷ�റൻസ് ക�നി�് എ�ാണ് െ�യിം

െപ�ീഷ�  ന�കിയെത�ം എ� �പ�െട ന�പരിഹാരമാണ് ആവശ�െ��െത�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൻഷ�റൻസ് ക�നി ഇതിനകം എ� �പയാണ് ന�പരിഹാരമായി അ�വദി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഡാേമ�ഡ് െെറസ്

2171. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  നശി� അരി ഡാേമ�ഡ് െെറസ് എ� േപരി�  േകായ��രിന് സമീപ��

അരിമി�കളി� എ�ി� സംഭവെ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) �ളയ�ി� നശി� അരി കാലി�ീ��് േപാ�ം ന�ക�െത� േകാടതി ഉ�രവ് അവഗണി�്

എ� ട� അരിയാണ് ഇ�കാരം വി�ത് എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത അരി നീ�ം െച�വാ� കരാ� എ��ത് ഏത് �ാപനമാണ്;

(ഡി) കരാ�  എ�� േശഷം അവ�  ഇടനില�ാ��് ഉയ�� വില�് മറി�് വി�െവ� ആേ�പം

വ�താപരമാേണാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് സെെ�േകാ വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� കെ��ിയ

കാര��� എെ�ാെ�യാണ് ?



ഭ��ഭ�തനിയമ �കാരം അ�വദി� ഭ��ധാന�ം

2172. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ� കാ��ടമക��് ഭ��ഭ�തനിയമ �കാരം േക� സ��ാ� അ�വദി�

ഭ��ധാന��ിെ� ആെക അളവ് എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��കാരം ഓേരാ വിഭാഗം േറഷ� കാ�ഡി�ം �തിമാസം അ�വദി�ാ�� പരമാവധി അരി�െട

അളവ് എ�യാണ്; ഓേരാ വിഭാഗ�ിെ��ം �േത�കം �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െപാ�വിഭാഗം-സ�ിഡി വിഭാഗ�ി�ം െപാ�വിഭാഗ�ി�ം എ�വീതം േറഷ�

കാ��ക� ഉ�് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�വിഭാഗം സ�ിഡി വിഭാഗ�ി�ം െപാ�വിഭാഗ�ി�ം ഉ�െ�� േറഷ� കാ��ക��് േക�

സ��ാ� അ�വദി� അരി�െട അളവ് എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത വിഭാഗം കാ��ടമക��് �തിമാസം അ�വദി�� അരി�െട ശരാശരി അളവ്

എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

��ഗണനാപ�ികയിെല അന�ഹ�െ�തിരായ നടപടി

2173. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമ�കാരം ത�ാറാ�ിയ ��ഗണനാപ�ികയി�  അന�ഹമായി

കയറി�ടിയവ�െ�തിെര നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ഗണനാപ�ികയി�  അന�ഹമായി ഉ�െ��വരി�  നീ�ം ��ത കാലയളവി�  ൈക��ിയ

േറഷ� വിഹിത�ിെ� കേ�ാളവില ഈടാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വയനാട് ജി�യിെല േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് ��ഗണന േറഷ�കാ�ഡ്

2174. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് ��ഗണന കാ�ഡ് ലഭി�ാ�തിനാ� ൈലഫ്

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വീട് അട��� നിരവധി ആ��ല���  ലഭി��ി� എ� കാര�ം

��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് ��ഗണന േറഷ�കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ��ക� ആധാ�മായി ലി�് െച��തിന് നടപടി



2175. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� ല�ം േറഷ� കാർ�ക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഓേരാ േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമ�ം �തിമാസം അ�വദി�ി�ളള ഭ��ധാന���െട

അളവ്, വില എ�ിവ അറിയി��തി�ളള സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമക�െട ആധാ�  േറഷ�കാ��മായി ലി�് െച�� �വ��ന��െട

�േരാഗതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ�ി���ത�  േറഷ�കാ��കളി�  ഉ�െ��വ�  ആധാ�  ലി�് െച��തിന് വി�ഖത

കാണി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ആധാ�  ന��  ലഭ�മായി�ളള ��വ�േപെര�ം അവരവ�െട േറഷ�കാ��മായി

ബ�ി�ി�ി�െ�� ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് രംഗെ� അഴിമതി

2176. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടകളി�  ��ഗണനാ വിഭാഗ�ളി�െ��വ��് ന�േക� ഭ�� സാധന���്

ബി�ക� ഇ�േശഷം സ�കാര� മി�ക��് മറി�വി�് േറഷ�കട�ാ� അമിതലാഭം േന��താ�ം

സിവി� സൈ�സ് ഉേദ�ാഗ�� അഴിമതി നട��താ�ം ഉ� ആേ�പ�� പരിേശാധി�്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സിവി� സൈ�സ് േഗാഡൗ�ക� വഴി ട�കണ�ിന് ഭ��ധാന��� കട�ിെ�ാ�േപായി

േപാളിഷ് െച�് വ�വില�് വി��ത് തട�വാ� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിന് ��നി��� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  മാ�കാപരമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�

അറിയി�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല ബി.പി.എ�/എ.പി.എ� കാ��ക�

2177. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�  കാ��കളിെല ബി.പി.എ�  /  എ.  പി.  എ�  നി��യ�ിെല അപാകതക�

��ി�ാ�ി കായം�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ഹരി�ാട്,  കായം�ളം താ��് സൈ�

ഓഫീ�കളി� ലഭി�ി�� അേപ�ക� എ� എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മാരകേരാഗം ബാധി�വ�െട േറഷ� കാ�ഡ്



2178. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരകേരാഗം ബാധി� വ��ിക�� ��ംബ��െട േറഷ�  കാ�ഡ് ��ഗണന പ�ികയി�

ഉ�െ���ിവ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ��ഗണന പ�ികയി�  ഉ�െ����തി�േവ�ി േകാതമംഗലം താ��ി�  എ�

അേപ�ക� ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേപ�കളി�  എ�േപെര ��ഗണന പ�ികയി�  ഉ�െ���ിയി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം അേപ�കളി� േവഗ�ി� തീ�മാനെമ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�ാ ആ��ല��ിനായി ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് അ�വദി��

2179. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരകേരാഗം േനരി�� ��ംബ���് ചികി�ാ ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി എ.പി.എ�.

കാ��ക� ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി െകാ��ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി എെ��ി�ം സ��ാ�  ഉ�ര�ക�

നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

���ിയ കാ��ക� എ.പി.എ�. ആ��െവ� പരാതി

2180. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� േറഷ� കാ�ഡി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��േ�ാ� ��തായി ലഭി�� കാ��ക�

എ�ാം എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�  ലഭി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  ���ിയ

കാ��ക� എ.പി.എ�. ആ��തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േസാ�് െവയറിെല പിശക് െകാ�ാേണാ ഇ�ര�ി�  സംഭവി��ത്;  ഇത് പരിഹരി�ാ�

എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) നിരവധി പാവെ�� ��ംബ���് ചികി� ഉ�െ�െട�� കാര����് ബി.പി.എ�. കാ�ഡ്

േവണെമ�ിരിെ� ഇ�ര�ി�  എ.പി.എ�. ആയി മാറിയ കാ��ക�  അടിയ�രമായി

ബി.പി.എ�. ആ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷ�കാ�ഡിന് അേപ�ി�ാ�� നി�േ�ശ��

2181. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �തിയതായി േറഷ�  കാ�ഡിന് അേപ�ിേ��ത് സംബ�ി�്

ഉ�രവ്/നി�േ�ശ��  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ഉ�രവിെ�േയാ

നി�േ�ശ��െടേയാ പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�യി� എ� േപെര ��ഗണനാലി�ി� നി�് ഒഴിവാ�ി; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

േറഷ� കടകളിെല ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�

2182. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടകളി�  ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�  �ാപി�� ���ി ���ിയായി�േ�ാെയ�ം

സം�ാനെ�ാ�ാെക എ� ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക� �ാപി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�െട �ത�തയി�ാ� സംബ�ി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ� ഇ-േപാസ്

െമഷീ�കളാണ് ശരിയായി �വ��ി�ാ�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി�ിത കാലയളവി�  േകടാ�� ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�  അവ സൈ� െച�� ക�നിക�

തെ� സൗജന�മായി �വ��ന�മമാ�ണെമ�് സ��ാ�  നി��ഷി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ?

�റ� വിലയി� ��ിെവ�ം

2183. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിെവ�ം �റ�വിലയി� വിതരണം നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ��ിെവ�ം മാേവലിേ�ാ�ക�, േറഷ�കടക�  എ�ിവ �ഖാ�രം ന���തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� കട�ാ��് വ�മാന പാേ�ജ്

2184. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  കട�ാ��് നി�ിത വ�മാനം ഉറ�വ���തിന് �േത�ക പാേ�ജ്

െകാ�വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കടക��് സം�ാനെ��ാ�ം ഏകീ�ത �പ�ം ഭാവ�ം െകാ�വേ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;



(സി) േറഷ�കടയി� ധാന��� എ�� വിവര�ം ഉപേഭാ�ാവിെ� �തിമാസ വിഹിത�ം േഫാണി�

ലഭ�മാ�� സംവിധാനം ���മാേയാെയ�റിയി�േമാ;

(ഡി) േറഷ�  സാധന��െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

രാ�ാ�രി� �തിയ േറഷ� കട

2185. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�

സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��ലിെല രാ�ാ�രി�  ഒ� േറഷ�  കട അ�വദി��തിനായി  8-3-16-�  മല�റം ജി�ാ

കള�� അയ� ക�് സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ജി�ാ കള��െട റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �തിയ േറഷ� കട അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

;

(ഡി) രാ�ാ�� �േദശ�് േറഷ� കട അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വാതി��ടി വിതരണ�ി� ഇലേ�ാണിക് െമഷീ�കളിെല ��ിമം

2186. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സംവിധാനം സംബ�ി�് െപാ�ജന���� പരാതി പരിഹരി��തിന് നിലവി�

എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാ��ത്;

(ബി) െമാ�വിതരണ േഗാഡൗ�കളി�  നി�ം േറഷ�  കടകളിേല�് സാധന��

െകാ�േപാ�േ�ാ�ം വാതി��ടി വിതരണ�ിനായി കടകളി�  എ�ി�് ��ി ന��േ�ാ�ം

ഇലേ�ാണിക് െമഷീ�കളി� ��ിമം കാണി��െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േറഷ�കട ഉടമക�െട ഇ�സംബ�ി� പരാതി അേന�ഷി�ി�േ�ാ;  അേന�ഷണ�ിെല

കെ���ക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) േറഷ�  കടകളി�  നി�ം ഉപേഭാ�ാ���് സാധന��  �ത�മായി ��ി ന�കിെയ�്

ഉറ�വ��വാ�  ഇ-േപാസ് െമഷീ�കെള അളവ് യ���മായി ബ�ി�ി��തിന്

ഉേ�ശ��േ�ാ ;

(ഇ) എ�ി� ഈ സംവിധാനം എ�േ��് �ാവ��ികമാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

േറഷ� അരി�െട �ണേമ�മ

2187. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േറഷ� കടകളി� നി�ം വിതരണം െച�� അരി�െട �ണേമ�മ ഉറ� വ���തിന് നിലവി�

എെ��ാം സംവിധാന�ളാ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ണേമ�യി�ാ� അരി വിതരണം െച�തായി എെ��ി�ം പരാതി റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േറഷ� വാതി��ടി വിതരണ കരാ� ഏെ���വ�

2188. �ീ.സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ധാന���  േറഷ�  കടകളി�  എ�ി�ാ�� വാതി��ടി വിതരണ കരാ�ക�

ബിനാമിേ�രി�  ഒരാ�  തെ� പലയിട�ളി�  ഏെ����തായി പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷ�  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വാതി��ടി വിതരണ കരാ�  ഏെ���വ�െട വീ� �ലം േറഷ�  വിതരണ�ി�  തട�ം

േനരി�ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) കരാ�  ലംഘനം നട�ിയ വിതരണ�ാ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

െവളിെ���േമാ?

വ��ല സെെ� ഓഫീസ് പരിധിയി�� ��ംബ��

2189. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് സെെ� ഓഫീസിെ� പരിധിയിൽ എ.എ.ൈവ.  വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ�� എ�

��ംബ�� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി� ഉ�െ�� ��ംബ�� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എൻ.പി.എസ്.(േനാ� �േയാറി�ി സ�ിഡി)വിഭാഗ�ി� ഉ�െ�� ��ംബ�� എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എൻ.പി.എൻ.എസ്.(േനാ�  �േയാറി�ി േനാ�  സ�ിഡി)  (െപാ�വിഭാഗം)  വിഭാഗ�ി�

ഉ�െ�� ��ംബ�� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ സംവിധാനം



2190. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ സംവിധാനം അഴിമതി ��മാ��തി�േവ�ി ഏ�െ���ിയ �തിയ

സംവിധാന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ-േപാസ് സംവിധാനം വിജയകരമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദവിവര�� ന��േമാ

?

വാതി��ടി വിതരണ കരാ� ന�കിയതിെല �മേ�ട്

2191. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ധാന��� േറഷ�കടകളി� എ�ി��തി�� വാതി��ടി വിതരണ കരാ� ന�കിയതി�

�മേ�ട് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഒരാ� തെ� പലയിട�ളി�ം കരാ� എ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ; എ�ി�

ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് ഇ�കാരം �മേ�ട് നട�ിയതായി കെ��ിയത് ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് ഭ�� വ��് ��പ്എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) വാതി��ടി വിതരണം ഏെ��� ഏജ�സി �ത�സമയ�് സാധന��  േറഷ�കടകളി�

എ�ി��െവ�് ഉറ�വ���തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) കരാ�  ലംഘനം നട�ിയ വാതി��ടി വിതരണ ഏജ�സിെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�

വ�വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

�ളയ�ി� നശി��ം നീ�ം െച��മായ ഭ��േയാഗ�മ�ാ� അരി

2192. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��േയാഗ�മെ��് കെ��ിയ അരി�ാ�ക� സിവി� സൈ�സ് േഗാഡൗണി� നി�് നീ�ം

െച�തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയ�ി�  നശി�  50,000  ട�  അരി �റ� വില�് ഒ� ക�നി ഏെ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ�മായി ബ��� ഒ� ക�നി വിതരണം െച� അരിയിലാണ് ഇേ�ാ� ���െള

കെ��ിയെത� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) 1800 ചാ�് അരി ഇ�ാരണ�ാ� േഗാഡൗണി� നി�് നീ�ം െച�ക��ാേയാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�� അരി വിപണിയിെല�ിെ��് ഉറ�് വ��വാ�  ൈഹേ�ാടതി സ��ാരിന്



നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  ഇതിനകം ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

ആ�പ�ിയിെല കിട�േരാഗിക��് അരി ന���തിന് നടപടി

2193. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��് �തിയകാവ് െന�് േരാഗാ�പ�ിയിെല കിട�േരാഗിക��് ഭ�ണം

ന���തിന് േവ�ി സൗജന�മായി അരി ന�കിയി��ത് എ�് �തലാണ് നി��ിെവ�ത്;

അരി വിതരണം നി��ിയതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിയിേല�ാവശ�മായ അരി ലഭ�മാ��തി�ം പാവെ�� േരാഗിക��് ഉ�ഭ�ണം

ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഭ��ധാന��� ��ി�ാ�� സംവിധാനം

2194. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േറഷ� വിതരണ�ിന് േഗാഡൗ�കളി� എ�ി�� ഭ��ധാന��� േക��ടാെത ��ി�ാ�

എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� �വ��ന��

2195. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവ��നവ് പിടി�് നി���തിനായി ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േകരള േ��് സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� �വ��ന�� ��ത�

കാര��മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സൈ�േകാ ��തായി മാേവലിേ�ാ�ക�ം ��� മാ���ക�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അവശ� വ���െട വില�ിരത ഉറ�വ���തിന് സൈ�േകാ നട�� വിപണി

ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



സൈ�േകാ ഔ�് െല�കളി�ം മാേവലി േ�ാ�കളി�ം ഇ-േപാസ് സംവിധാനം

2196. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സൈ�േകാ ഔ�് െല�കളി�ം മാേവലി േ�ാ�കളി�ം ഇ-േപാസ് സംവിധാനം ആരംഭി�വാൻ

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

സൈ�േകാ�െട െന�് സംഭരണം

2197. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് സൈ�േകാ�െട െന�് സംഭരണ േക���  ഉ�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് െന�് സംഭരണം നട�� മി�ടമക�  ന�േക� ക�ം മി�

ൈറസ്(സി.എം.ആ�) താ�ിയതിെന �ട��് സൈ�േകാ��ായ ന�ം എ�യാണ്;  ഇതിന്

ഇടയായ കാരണ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) െന�് സംഭരണ�ിെ� ഭാഗമായി സൈ�േകാ��ാ�� ന�ം പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക��് സംഭരി� െന�ിെ� പണം ന���തിന് നടപടി

2198. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷം എ� ട� െന�ാണ് സ��ാ� സംഭരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സംഭരി� െന�ിെ� പണം ക�ഷക��് സമയബ�ിതമായി ന���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

നാ�ിക സൈ�േകാ േഗാഡൗ�

2199. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�ത നീയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ിെല

നാ�ിക വിേ�ജി�  സൈ�േകാ േഗാഡൗ�  �ാപി��തിന് ശിപാ�ശ ന�കിയി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനം ആയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) തീ�മാനം ആയി�ിെ��ി� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) സൈ�േകാ േഗാഡൗ� എ�േ��് നട�ിലാ��തിന് സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സെെ�േകായി� അസി��് െസയി�സ് മാ� ത�ിക

2200. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സെെ�േകായി� അസി��് െസയി�സ് മാ� ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക�െ��ം

��ത ത�ികയി� താ�ാലികമായി േജാലിെച��വ� എ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ത�ികയിെല പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; താ�ാലികമായി േജാലി െച��വെര

സെെ�േകായി�  �ിരെ���വാ�  േപാ��തായ വാ��ക�

വ�താപരമാേണാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഒഴി�ക� എ�ാം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�് റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം

ത�രിതെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ഷകരി� നി�് സംഭരി� െന�ിെ� വില

2201. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകരി� നി�് സംഭരി� െന�ിെ� വില ന�കാ�ത് �ലം അവ� �തിസ�ിയിലാെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വില ന�കാ�തി�ളള കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ഇ�വണ എ� െമ�ിക് ട�  െന�ാണ് സംഭരി�ത്;  ഓേരാ ജി�യി�ം ഇ�ാര��ി�

ന��വാ�ളള �ടി�ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ടി�ിക അടിയ�രമായി ന�കി ക�ഷക�െട ��ി��് പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��ന��

2202. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ബി.സത��

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ�ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് �വ��ന��  ശ�മാ�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;



(സി) വ��ിെ� വിവിധ േസവന�� ഓ�ൈല� ആ��തി�ം അ�വഴി അഴിമതി�ം കാലതാമസ�ം

ഒഴിവാ��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�ജന���് വ��ിെന സംബ�ി� സംശയ��  �രീകരി��തി�ം പരാതിക�

ന���തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കേ�ാള�ളിെല �ാ�ക�െട പരിേശാധന

2203. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ�  െമേ�ാളജിവ��് കേ�ാള�ളിെല �ാ�ക�ം ����ം പാ��ക�െട അള�ക�ം

നിര�രമായി പരിേശാധി�ാ��െകാ�് ഉപേഭാ�ാ��  വ�ി�െ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ��ിെ� ഇൗ പരിേശാധന െച��രി� ക�ശനമാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�്  2018-19  വ�ഷ�ി�  എ� ���ളാണ് ��ത വിഷയ�ി�  രജി��

െച�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി

2204. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�െട ഒ�ാംഘ� നി��ാണ ���ികൾ എ�േ��്

���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരാ�  വ�വ� �കാരം ��ത പ�തി�െട ഒ�ാംഘ� നി��ാണ ���ികൾ എ�ാണ്

���ീകരിേ��ത്;

(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  ഇേ�ാ�  എെ�ാെ� ഇള�കളാണ്

സർ�ാർ അദാനി ��ി� ന�കിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

�റ�ഖ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� ടഗ് മാ�ാൻ നടപടി

2205. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��� പണിക��ായി െകാ�വ� �റ�ഖ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� ടഗ് ഇടെ�ാ�ിയിെല

പാ�ായി�ല�് കിഴ�വശം േവ�നാട് കായലി�, മ��ബ�ന�ി�ം പരി�ിതി�ം തട�ം

��ി�� രീതിയി� വ�ഷ�ളായി ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) േകാടിക�  വിലവ�� ഈ ടഗ് സംബ�ി�് ത���േളാ അേന�ഷണേമാ നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) പരി�ിതി�് േകാ��ം മ��ബ�ന�ിന് തട��ം ��ി�� ഈ ടഗ് ഇവിെട നി�് നീ�ം

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വലിയ�റ കട��ാലം നവീകരണം

T 2206.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലാ�മണ�ി�  തക�� വലിയ�റ കട��ാലം നവീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;  നവീകരണ ���ിക�  എ��ം േവഗം ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��-�ൈല മാസ�ളിൽ കട�േ�ാഭം ��മാ��ത് കണ�ിെല��് തീരേദശവാസിക�െട

�ര�ിതത��ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ജലയാന�ളിെല യാ�ിക��് �ര��ം ഇ��റ�സ് പരിര��ം

2207. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 30.04.2010 � േകരള ഇ�ലാ�് െവ��സ് ��സ് �പീകരി�് ഇറ�ിയ വി�ാപന�ി�

ഇ��റ�സ് െ�യിം പരിഗണി��തിന് മാ�ഗനി�േ�ശ�� ഇ�ാ�തിനാ� ജലയാന�ളിെല

യാ�ിക��് �ര��ം ഇ��റ�സ് പരിര��ം ലഭ�മാകാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േക�ക�  പരിഗണി�ാ�  ആ�ിഡ�്സ് െ�യിം �ിബ�ണലിന് അധികാരം

ന���തിേനാ അെ��ി�  േമാേ�ാ�  ആ�ിഡ�്സ് െ�യിം �ിബ�ണലിെ� �വ�പിടി�് ഒ�

െ�ാ��ഡ് െവഹി�ി� ആ�ിഡ�് െ�യിം �ിബ�ണ� �പീകരി��തിേനാ ഉ� നി�േ�ശ�ി�

സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�� A1/46/18/CSIND ഫയലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� േക�ീകരി�് മ�സിയം

2208. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  സമരേസനാനിക�െട �രണ നിലനി��ി ക��  േക�ീകരി�് മ�സിയം ആരംഭി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

നീേലശ�രം രാജെകാ�ാരം സംര�ി�ാ�� നടപടി

2209. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �രാവ� വ��് �േഖന സംര�ി�ാ�  തീ�മാനി� �ാപന��

ഏെതാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നീേലശ�രം രാജെകാ�ാരം സംര�ി�ാ�� നടപടി ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ���� സംര�ി�ാ� �രാവ� വ��് നടപടി

2210. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അത����മായ െകാ�പണിക� െകാ�ം �വ�ചി�െമ�� െകാ�ം �ശ�മായ മടിയ��േലാം

ഉദി��  േ��പാലക േ��ം,  െച�വ��  വീരഭ�േ��ം എ�ിവ സംര�ി�ാ�  �രാവ�

വ��ിൽ നി�ം നടപടി ഉ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െവ�ാര�ി�ി െതേ� േകാവിലകം സംര�ിത �ാരകം

2211. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�വ താ��ി�  കിഴ�ംഭാഗം വിേ�ജിെല െവ�ാര�ി�ി െതേ� േകാവിലകം സംര�ിത

�ാരകമാ�വാ�� 19/01/17െല 19/17/CAD ന�� സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�േശഷം

ഈ വ�വി�  എെ��ി�ം �യവി�യ��  നട�തായി �രാവ� വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �മി ൈകമാ�ം നട�ി�െ��ി� ആയത് നിയമാ��തമാേണാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സംര�ിത �ാരകം ആ�വാ�  സ��ാ�  ഉ�രവായേശഷം െവ�ാര��ി െതേ�

േകാവിലകെ� �രാവ��ളി�  െപാളി�നീ��കേളാ റി�യറിം�കേളാ നട�വ��തായി

�രാവ� ഡയറ���് പരാതി ലഭി�തി�  എെ��ാം �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം ���രം െകാ�ാര�ിെ� �ന��ാരണം

2212. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം ���രം െകാ�ാര�ിെ� �ന��ാരണ �വ��ന���ായി എ� �പയാണ് ഈ

സ��ാ�  അ�വദി�ി��െത�ം എെ��ാം ���ികളാണ് ഇവിെട നട�ാ�ിെയെത�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,
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�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


