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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--298]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 3461 �ത� 3611 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി
: 3612 �ത� 3722 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 3723 �ത� 3748 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 3749 �ത� 3758 വെര

ആയിരം ദിവസം ���ിയായതിെ� ആേഘാഷപരിപാടിക�

3461. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� ആയിരം ദിവസം ���ിയായതിെ� ആേഘാഷപരിപാടിക�  സ��ാ�

തല�ി� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; അതിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ് നട�ിയത്;

(ബി) സ��ാരിെ� ��ാം വാ�ഷികാേഘാഷ പരിപാടിക��് പകരം ആയിരം ദിവസം

���ിയാ�ിയത് ആേഘാഷി�വാ��ായ �േത�ക സാഹചര�ം എ�ാണ് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇൗ ആേഘാഷപരിപാടിക��ായി എ�് �കയാണ് െചലവാ�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ?

നവേകരള ��ി�ായി �തിയ ഏജ�സി

3462. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നവേകരളം ��ി�വാ� �െ�ാ���മായി നീ�േ�ാ� �ര���െട വ�ാ�ി മന�ിലാ�ാ�ം

സ�ീ��മായ ���െള േനരിടാ�ം സമ��ണ േബാധ�� ഒ� �ാപന�ിന് മാ�േമ

കഴി�ക�� എ�ത് മന�ിലാ�ി ഇ�െഡാനീഷ�യിെല റിഹാബിലിേ�ഷ�  ആ�് റീ

ക����  ഏജ�സി,  ന�സില�ഡിെല കാ��ബറി എ��് േക��് റി�വറി അേതാറി�ി

എ�ിവ�െട മാ�കയി� ഒ� ഏജ�സി ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�ര�ി� ഏെത�ി�ം ഏജ�സി സ��ാ� �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയാ��തിെല െമെ�േ�ാ�്

3463. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷ ആ�ിയി�െ��ി�ം ഇേ�ാ�ം പല വ��ക�ം ഇം�ീഷി�

ഉ�ര�കളിറ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; 

(ബി) ഇം�ീഷി� സ��ാ� ഉ�ര�ക� / സ��ല�ക� �റ�ിറ��ത് നി��ലാ�ാ� ആവശ�മായ

നി�േ�ശ�� വ�� േമധാവിക��് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയാ��തി�  െമെ�േ�ാ� �ട�� വ��ക��് സ��ാ�  ക�ശന

നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര���  നിരീ�ി�ാ�  �േത�ക സമിതിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന സിവിൽ സ��ീസിെ� കാര�േശഷി വർധി�ി�ൽ

3464. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസി� �േവശി�� ഉേദ�ാഗ���് ആദ� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� ന���

പരിശീലന പരിപാടിക� വിശദമാ�ാേമാ; സ�വീസി� �േവശി�� ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം

ന�കിയ േശഷം മാ�ം �മതലക�  ഏ��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ഹാജ�  നിരീ�ി�ാ�  ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ്

സംവിധാനം സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ സംവിധാനം

ഏെതാെ� വ��കളിെല ഓഫീ�കളി� നട�ാ�ിയി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�് െച�തി�േശഷം ഓഫീസ് വി�േപാ�� ജീവന�ാെര നിരീ�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ത�ാഘാത പഠന റിേ�ാ��്

3465. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�തിക�  നട�ിലാ�വാൻ �ലം ഏെ���� നടപടിയി�  സാ�ഹ�

�ത�ാഘാത പഠന  (Social  Impact  study)  റിേ�ാ��് �ടി േവണം എ� നിബ�ന

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഇ�രം പഠനം നട�ാ�� സമിതി നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒ� ഏ�റി� താെഴ മാ�ം �മി ഏെ��േ�� േറാഡ്, �ടിെവ� പ�തിക� എ�ിവ�് േമ�

പഠന സമിതി�െട റിേ�ാ��് േവണെമ� നി�േ�ശം പല പ�തിക��ം കാലതാമസം വ���

വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) ഒ� ഏ��  �മിയി�  താെഴ മാ�ം ഏെ��േ�� പ�തി�ൾ�് ഈ നിബ�ന ഒഴിവാ�ി

ന�കാ� നി�േ�ശം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ, വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

നേവാ�ാന �ല� സംര�ണം

3466. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) ശബരിമല �വതീ �േവശനം സംബ�ി� വിധി�െട പ�ാ�ല�ി� ഹി�മത വിഭാഗ��െട

നേവാ�ാന �ല��െള ��ബലെ����തിന് േബാധ���മായ �മം ഉ�ായതായി

കെ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) നേവാ�ാന �ല���  സംര�ി��തിനായി നേവാ�ാന �ല� സംര�ണ സമിതി

�പീകരി�ി�േ�ാ; അതി� എ� സംഘടനകെളയാണ് ഉ�െ�ാ�ി�ത്;

(സി) ഹി� പാ�ലെമ�ിെ� ഏെത�ി�ം ഭാരവാഹിെയ ��ത സംര�ണ സമിതി�െട േജായി�്

ക�വീനറായി നിയമി�ി�േ�ാ; നേവാ�ാന �ല� സംര�ണ�ിന് ��ത സംഘടന ന�കിയ

സംഭാവനക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് പരിേശാധി�ി��േവാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നേവാ�ാന �ല� സംര�ണ സമിതി നേവാ�ാന �ല��� സംര�ി��തിനായി ഇതിനകം

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ;

(ഇ) പാർലെമ�് െതരെ���ിന് െതാ�് ��് ��ത സമിതി�െട �വ��നം നി��ിവ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) നേവാ�ാന മ�സിയം നി��ി�വാ� പ�തി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അതിനായി എ�് �കയാണ്

വകയി��ിയി��െത�റിയി�ാേമാ?

ച��� �പീകരി�ാ�� കാലതാമസം

3467. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��ക�മായി ബ�െ��് നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ ഏെത�ാം നിയമ��െട

അടി�ാന�ിൽ ഇനി�ം ച��� ത�ാറാ�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത നിയമ�ൾ

പാ�ാ�ിയ വ�ഷം,ആയത് ഏത് വ��മായി ബ�െ��ിരി�� എ�ിവ ഉ�െ�െട��

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നിയമ�ളി� ഇനി�ം കാലതാമസം �ടാെത ച��� ത�ാറാ��തി�േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിയമസഭ പാ�ാ�� നിയമ��െട ച��� �പീകരി�ാ� സമയ പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ച���  �പീകരി�ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  സമയപരിധി നി�യി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��് �തിയ എ.ടി.എം. കാ�ഡ്

3468. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉടമ�� ബാ�ി� േനരി�് എ�ിയാ� മാ�േമ �തിയ എ.ടി.എം. കാ�ഡ് ന��ക�ള� എ�

ബാ�ക�െട തീ�മാനം,  കിട�ിലായവരട�ം ��കണ�ി� എ�േഡാസ�ഫാ�

�രിതബാധിത��് തിരി�ടിയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�ക�  സാധാരണ എടിഎം കാ��ക�  തപാ�വഴി വീ�ിെല�ി� െകാ��േ�ാ�

നിരാലംബരായ എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിതെര ��ി��ി��തിെനതിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� ഒ� മാസമായി പഴയ കാ��കെളാ�ം ഇ�ര�ാ��് ഉപേയാഗി�ാ�  കഴി��ി�

എ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ പരിഹാരനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �േറാ�് പര�ടനം

3469. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �േറാ�് പര�ടനം െകാ�് എ�് വ�ാവസായിക േന�മാണ് സം�ാന�ിന്

ഉ�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം രാജ���മായി ഏെതാെ� കരാ�കളിലാണ് ഏ�െ��ി�ളളത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പര�ടന സംഘ�ിെ� ��വ�  െചല�ക�  എ�െയ�ം ആരാണ് െചല�ക�  വഹി�െത�ം

അറിയി�േമാ?

േപ�ണ� �ാഫി� േജാലിെച�ി�� കാലയളവിന് െപ�ഷ�

3470. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ��, െഡപ��ി �ീ��, ധനകാര� ക�ി�ി െചയ�മാ�  എ�ിവ�െട േപ�ണ�  �ാഫി�

േജാലിെച�േശഷം മ�ിമാ�െട േപ�ണ�  �ാഫി�  നിയമി�െ���വ��് �ീ��, െഡപ��ി

�ീ��, ധനകാര� ക�ി�ി െചയ�മാ�  എ�ിവ�െട േപ�ണ�  �ാഫി�  േജാലിെച�ി��

കാലയളവ് �ടി കണ�ിെല��് െപ�ഷ�  അ�വദി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�ളള

കാരണെമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�ളള ച��ി� േഭദഗതി വ��ി �ീ��, െഡപ��ി �ീ��, ധനകാര� ക�ി�ി െചയ�മാ�

എ�ിവ�െട േപ�ണ�  �ാഫി�  േജാലിെച�ി�� കാലയളവ് �ടി മ�ിമാ�െട േപ�ണ�

�ാഫി�  േജാലിെച�ി�� കാലയളവിെ� �െട േച��് െപ�ഷ�  അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ത�ികക� ��ി��



3471. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ���ത�  നാളി�വെര ��ി� ത�ികകളി�  �ിരം ത�ികക�

എ�യാെണ�ം താ�ാലിക ത�ികക�  എ�യാെണ��� വിവരം വ��്  /  �ാപനം

അടി�ാനമാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

3472. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളിെല ഫയ�  ൈകകാര�ം െച��തിനായി ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയത് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി കരാറിേല�െ��ത് ഏ� ക�നിയാെണ�ം �ാഥമിക കരാ�  �കാരം ��ത

സംവിധാനം നട�ാ��തിന് ആവശ�മായ �ക എ�യായി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം േസാ�്െവയ�  വികസി�ി�ാ�ം കരാ�

ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�ം ജീവന�ാ��് പരിശീലനം ന�കാ�മായി െചലവഴി� �ക ഇനം

തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സംവിധാന�ിെ� �ട��� ഉപേയാഗ�ിന് ഇനി�ം സാ��ിക െചലവ്

വ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ധനകാര� വ��ിെല പരിേശാധന വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

3473. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  േകാഴിേ�ാട് കള��െ�തിെര വാഹന ��പേയാഗം സംബ�മായ വ�ാജ റിേ�ാ��്

ത�ാറാ�ിയ ധനകാര� വ��ിെല പരിേശാധന വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ചീഫ്

െസ��റി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത പരാതിയി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടി

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ക�ാറി-മണ�  മാഫിയ�മായി �ഢാേലാചന നട�ിയതായി ആേരാപി�െ�� ��ത

ഉേദ�ാഗ��െട േപ�ം ത�ിക�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ാേരാപിതരായ േമ�റ� ധനകാര� വ��ിെല പരിേശാധന വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��െട കഴി�

അ�് വ�ഷെ� സ��് വിവരം സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  അതി�  െവളിെ���ാ�

വിവര�െള�റി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഫയ�ക� തീ��ാ�ാ�� കാലതാമസം

3474. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��ി� കീഴി�� വിവിധ വ��കളി�  എ� ഫയ�കളാണ് നാളി�വെരയായി

തീ��ാ�ാെത അവേശഷി��ത്; വ��തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ഇ-  ഓഫീസ് സംവിധാനം നിലവി�  വ�ി�ം ഫയ�ക�  തീ��ാ��തി�  വളെരയധികം

കാലതാമസം േനരി��തിന് കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േകാടതി നടപടികളി�ാ��ം നയപരമായ തീ�മാനം ആവശ�മി�ാ��മായ ഫയ�കളി�േപാ�ം

അനാവശ� കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാ��തിനായി ഉേദ�ാഗ���് എെ��ാം

നി�േ�ശ�� ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

മരണെ�� ജീവന�ാരി�െട ��ംബ�ിന് ന�കിയി�ളള ആ��ല���

3475. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ��ക�ം െപാ�ഭരണ വ��ി�  േകാ�ഫിഡ�ഷ��

അസി��് ത�ികയി� േജാലി േനാ�െവ മരണെ��ക�ം െച� ഹിതാ എ� ജീവന�ാരി�െട

മരണാന�രം ടിയാ�െട ��ംബ�ിന് ന�കിയി�ളള ആ��ല���  എെ��ാമാെണ�്

പ�ികതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപ�ഷ�  ഇന�ി�  എ� �പയാണ് ടിയാ�െട ��ംബ�ിന് അ�വദി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ന�െ�� ഫയ�ക�

3476. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി� ഓഫീസ് മാ��ിെ� സമയ�് ഫയ�ക� ന�െ��തായി

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ഫയ�ക� ന�െ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ന�െ�� ഫയ�ക� തിരിെക ലഭി�വാ� വ��ക� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഫയ�ക� ന�െ�� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ന�െ�� ഫയ�കളിെല വിഷയ�ളി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല റീബി�ഡ് േകരള പ�തി

3477. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�െ���ി അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിനായി എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് െച�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി�േ�ശ�� ത�ാറായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആയിരംദിന �ർ�ീകരണ�ിെ� ഭാഗമാ�� പ�തിക�



3478. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� ആയിരം ദിന�� ���ിയാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി തി�വന��രം ജി�യി� എ�

പ�തികളാണ് ഉ�ഘാടനം െച�ി��െത�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� സ��ാരിെ� ആയിരം ദിന പരിപാടികൾ

3479. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ആയിരംദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി പാല�ാട് ജി�യി�  എ� പ�തികളാണ്

ഉ�ഘാടനം െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

റീബി�ഡ് േകരള ഇനീേഷ��ീവിെ�റ �വ��ന�ൾ�ായി ഓഫീസ് െക�ിടം

3480. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

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

(എ) റീബിൽഡ് േകരള ഇനീേഷ��ീവിെ�റ �വർ�ന�ിനായി ഓഫീസ് കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അനധി�തമായ നി��ാണ�ിന് നടപടി േനരി�� െക�ിടമാണ് ഓഫീസ് �വ��ന�ിനായി

കെ��ിയി��െത� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ െക�ിട�ിന് നി�യി� �തിമാസവാടക�ം ��ത ഓഫീസ് ഒ��ിയതിന് സ��ാരിന്

ഉ�ായ െചല�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ശാ�സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സി� െമ�� െസ��റി

3481. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലി�  െമ��  െസ��റി നിയമന�ിെ� മാനദ�ം

എ�ാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കൗ�സിലി�  െമ��  െസ��റിെയ കരാ�  അടി�ാന�ി�  നിയമി�ാ�  നിയമം

അ�ശാസി��േ�ാ;

(സി) കൗ�സിലിെ� ഇേ�ാഴെ� െമ�� െസ��റി ആരാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ; അേ�ഹെ�

നിയമി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െമ��  െസ��റിയായി നിയമി�� ആളിെ� �ായപരിധി എ� വയ�ാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; നിലവി� നിയമി�െ��ിരി�� ആളിെ� ജനന തീയതി അറിയി�ാേമാ;



(ഇ) െമ�� െസ��റിയായി നിയമി�െ�� വ��ി�െട േയാഗ�ത േചാദ�ം െച�് ൈഹേ�ാടതി േകസ്

ഫയലി� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയാേമാ;

(എഫ്) സാ��ികാധികാര�� ത�ികയായ െമ��  െസ��റി ത�ികയി�  കരാ�  നിയമനം

നട��ത് നിയമവി��മാെണ�് ക���േ�ാ;  അ�െനെയ�ി�  ഈ നിയമന�ിന്

എതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�് രാജ�ാ�ര നിലവാര�� ൈവേറാളജി ഇ��ി���്

3482. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) കഴി� വ�ഷം നിപ ബാധ��ായേ�ാ�  രാജ�ാ�ര നിലവാര�� ൈവേറാളജി ഇ��ി���്

സം�ാന�് �ാപി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ വ�ഷം നിപ ബാധ വീ�ം ഉ�ായേ�ാ�  സം�ാന�് അ�രം ഒ� ഇ��ി���്

ഇ�ാ�തിനാ�  നിപ ബാധ �ിരീകരി��തിന് �നയിെല ൈവേറാളജി ഇ��ി���ിെന

സമീപിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് �ാപി�� ൈവേറാളജി ഇ��ി���ിന് ആവശ�മായ ഉപകരണ��

വാ��തി�� െട�ഡ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) ��ത ഇ��ി���ി� നിയമിേ�� ശാ���െട പ�ിക സം�ാന ശാ�സാേ�തിക വ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ;  അതി�  എ� േപെര നിയമി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;ഇ��ി���ിെ� �ഖ�

ഉപേദശകനായി േഡാ.വില�ം ഹാബിെന നിയമി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാനം വീ�ം നിപ ബാധ�െട ഭീഷണിയിലായ സാഹചര��ി�  ഇനി�ം കാലവിളംബം

ഉ�ാകാെത ൈവേറാളജി ഇ��ി���ിെ� �വ��നം സം�ാന�് ആരംഭി��തിന്

അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കായൽ സംര�ണ�ിനായി െവ�്ലാ�് അേതാറി�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

3483. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവ�നാട്,  അ��ടി,  ശാ�ാംേകാ� കായ�ക�  സംര�ി��തിനായി േക�-സം�ാന

സ��ാ�ക�  അ�വദി�  3.45  േകാടി �പ വിനിേയാഗി�� പ�തി നട�ിലാ��തിനായി

േകരള െവ�്ലാ�് അേതാറി�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് നട�ിലാ��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ിമ െകാ�ിയിെല കായ�കളി� വ�േതാതി� അടി��ടിയി�� എ��ക�ം െചളി�ം �ലം



മ��ബ�ന�ിന് തടസ�ം പരി�ിതി�് േകാ��ം ��ി�െ��ി�ം ഇത് നീ�ം െച��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െപരിയാറിെന സംര�ി��തിന് നടപടി

3484. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരിയാറിെന�ം െപരിയാറിെ� തീരെ� വ�വസായ�െള�ം സംര�ി��തിനായി ഏ��-

എടയാ�  േമഖലയിെല വ�വസായ പാ�ജലം ഒ� ഒ��ിമം ഔ�്ഫാ�  െലാേ�ഷ�  വഴി

�റ���തിനായി നാഷണ�  ഇ��ി���് ഒാഫ് ഒാഷ�േനാ�ാഫി ത�ാറാ�ിയ പ�തി�്

അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നട�ിലാ�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പരി�ിതി കാലാവ� വ�തിയാന ഡയറ�േറ�ിെ� �ന:സംഘടന

T 3485.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാനം പഠി�വാ�ം വിശകലനം െച�വാ�മായി സം�ാന സ��ാരിെ�

കീഴി�� പരി�ിതി കാലാവ� വ�തിയാന ഡയറ�േറ�് �നസംഘടി�ി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� തീര�േദശെ� പരി�ിതി സ�ലിതാവ� സംര�ി��തിനായി ഇ�േ��ഡ്

േകാ��  േസാ�  മാേനെ��് േ�ാജ�് നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

കാലാവ�ാ ��റിയി�് േക��െള ശ�ിെ���ാ� നടപടി

3486. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തിന് േശഷം കാലാവ�ാ ��റിയി�് േക��െള ശ�ിെ���ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ��ബ�ന�ിേല�െ��� മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി �േത�ക �ര�ാ ��റിയി�്

സംവിധാന���് �പം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യി� സി.ആർ.ഇസഡ്. നിയമ�കാര�� നിയ�ണ�ളി� ഇളവ്

3487. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  2019�  ഏെത�ി�ം �േദശ���് േകാ��  േസാ�  െറ�േലഷ�

നിയമ�കാര�� നിയ�ണ���് ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ; ഇവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) േസാ�-1� നി�് േസാ�-2 ആ�ം േസാ�-2 � നി�് േസാ�-3 ആ�ം ഇളവ് ന�കിയത്

�േത�കമായി അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ��കാരം എെ��ാം ഇള�കളാണ് ഈ �േദശെ� നി��ാണ �വ��ന���് ലഭ�മാ�ക

എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ാണ് ഈ ഇള�ക� സംബ�ി�് വി�ാപനം �റ�ിറ�ിയത് എ�് അറിയി�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിെല ഇള�ക�

T 3488.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഏെറ ��ി��് ��ി�� തര�ി�� തീരേദശപരിപാലന

നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�ളള  2011  -െല വി�ാപന�ി�  മാ�ം വ��ണെമ�

സം�ാന സ��ാരിെ� ആവശ�ം േക�സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ സം�ാന സ��ാരിെ� ആവശ�ം പരിഗണി�് ��ത വി�ാപന�ി� എെ�ാെ�

ഇള�കളാണ് േക�സ��ാ� അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപരിയാ�നദി സംര�ണം

T 3489.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരിയാ� നദിയിെല ജലം മലിനമായിെ�ാ�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് തട��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഫലമായി ൈകവരി� േന��ൾ അറിയി�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെല സംവരണം

3490. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെല ര�ം ��ം �ീ�കളിെല നിയമന�ളി�  സംവരണം

സംബ�ി� �� നിലപാടി� നി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിയമവ��ം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ക�ീഷ�ം ��് �ീ�കളി�ം സംവരണം ഏ�െ���ണെമ�്

ശിപാ�ശ ന�കിയി�ം ആയ� പരിഗണി�ാെത അഡ�േ��് ജനറലിെ� നിയേമാപേദശം മാ�ം

പരിഗണി�ാേണാ ര�ം ��ം �ീമിൽ സംവരണം ബാധകമാ�ാതി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എ.എസ്.െല നിയമന�ി�  എ�ാ �ീ�കളി�ം സംവരണം ബാധകമാ�ി�� ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) നിലവിെല സാഹചര��ി�  െക.എ.എസ്.േല�് പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  വഴി��

നിയമന�� എ�േ��് സാധ�മാ�െമ�ാണ് ക���ത്; വ��മാ�േമാ?



െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് ത�ികമാ�ം �േഖന െക.എ.എസി� നിയമനം

3491. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്.  �പീകരണ�മായി ബ�െ��്  28.12.2016ന് എ�� മ�ിസഭാേയാഗ

തീ�മാന�കാര�ം ഇതിേനാട�ബ�ി�് വ�  04.01.17-െല  GO(MS)  NO.1/2017

/P&ARD  ന��  സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാര�ം �ീം  2-വിേല�് ത�ികമാ�ം �േഖന��

നിയമന�ി�  െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  നി��വ�  ഉ�െ�െട�� �ിരം

ഉേദ�ാഗ���ായി അ�പത് ശതമാനം ത�ികക�  സംവരണം െച�ി��തായി വ�വ�

െച�ി�െ��ി�ം ഇതി�േശഷം േമ�പറ� ഉ�രവ് �ചന കാണി�െകാ�്

�സി�ീകരി�ിരി��  29.12.17-െല  Go(P)No.12/2017  P&ARD  ന��

വി�ാപന�ി� ��ത ത�ികമാ� നിയമന�ിന് േയാഗ�ത��വരി� നി�ം െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ളിെല ജീവന�ാെര ഒഴിവാ�ിയതായി കാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാെര ഉ�െ���ി വി�ാപനം �ന:�സി�ീകരി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിെല നി�ിത േയാഗ�ത�� ജീവന�ാ��് �ടി �ീം  2  �േഖന

െക.എ.എസ്. പരീ� എ��വാ� സാധി�� വിധം െ�ഷ�� �� േഭദഗതി െച�േമാ; ഇെ��ി�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി.�െട വിശ�ാസ�ത ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

3492. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  നട�ിയ ചില പരീ�ക�െട ഉ�ര�ടലാ�ക�  ചിത�  അരി�

നശി�തിെന�ട��് വീ�ം പരീ� നട�ാ�  തീ�മാനി� വിവരം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ��  പി.എസ്.സി.�െട വിശ�ാസ�തേയ�ം �താര�തേയ�ം ബാധി�തായി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പരീ�ാ നട�ി�ി�ം റാ�് ലി�ക�  ത�ാറാ��തി�ം സാേ�തിക വിദ��െട സാധ�തക�

ഉപേയാഗി�വ��തിനാ�  പരീ�ാ കല��  �ഖ�ാപി�് റാ�ലി�ക�  സമയബ�ിതമായി

�സി�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് പി.എസ്.സി.�് നി�േ�ശം ന��േമാ?

പി.എസ്.സി വഴി നട� നിയമന��



3493. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി.വഴി സം�ാന�് എ� നിയമന�ളാണ്

നട�ിയെത�് വ��് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം വിവിധ വ��കളി�  ��തായി ��ി� ത�ികകളിെല

നിയമന�ൾ വ�� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗാ��ിക��് െതാഴി� ന���തിന് ��ത� ത�ികകളി� പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം

നട��തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി.െചയർമാെ� ഒൗേദ�ാഗിക യാ�ാ െചലവ്

3494. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിനക�ം �റ��� ഒൗേദ�ാഗിക യാ�കളി�  പി.എസ്.സി.െചയ�മാേനാെടാ�ം

അേ�ഹ�ിെ� ജീവിത പ�ാളി �ടി യാ� െച�� േവളകളി� അവ�െട യാ� െചലവ് �ടി

സ��ാ�  വഹി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് പി.എസ്.സി.  സ��ാരിന് ക�്

ന��വാ��ായ സാഹചര�െമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഒൗേദ�ാഗിക യാ�ാേവളയി�  ജീവിത പ�ാളി �ടി അ�ഗമി�� സ�ർഭ�ളിൽ

അതിെ� െചലവ് സ��ാ� വഹി��ത് ഏെതാെ� പദവിയി��വർ�ാണ്;വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി �വതീ�വാ���് െ�ഷ�� റി��്െമ�ി�െട നിയമനം

3495. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി �വാ�െള െ�ഷ��  റി��്െമ�ി�െട എസ്.ഐ.ത�ികയി�  നിയമി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ആദിവാസി �വതീ�വാ�െള െ�ഷ��  റി��്െമ�് വഴി േഫാറ�് വാ��  ത�ികയി�

നിയമി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ� ആദിവാസികെള

െ�ഷ�� റി��്െമ�് വഴി നിയമി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

എ�.സി.എ. വി�ാപനം വഴി �നിയ� �ാ��് / കാഷ�� റാ�് ലി�്

3496. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  �െട എ�.സി.എ.(DEAF)  വി�ാപനം  (കാ�ഗറി ന��  613/12)  വഴി

നിലവി� വ�ി�� �നിയ� �ാ��്/കാഷ��, �നിയ� അസി��് റാ�് ലി�ി� നി�ം എ�

േപ��് നിയമന ശിപാ�ശ ന�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�് നിലവി� വ� തീയതി�ം റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി സാധാരണ പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�േപാെല ��്



വ�ഷമാേണാ അേതാ റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��ി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  േജാലിയി�

�േവശി���വെരയാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��വ��ായി നിലവി� ഒഴി�കൾ റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) വിവിധ �ാപന�ളി�  ഇവ��ായി ഒഴി�ക�  വ�ി�െ��ി�  േവഗ�ി�  റിേ�ാ��്

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ാം േ�ഡ് ഓവ�സിയ� ത�ികയിെല നിയമനം

3497. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�്,  ഇറിേഗഷ� വ��കളിേല�� ��ാം േ�ഡ് ഓവ�സിയ� ത�ിക�െട റാ�്

ലി�ി� നി�ം എ� േപ��ാണ് നാളി�വെര നിയമനം ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയി�ളള ഒഴി�ക�  സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��് െച�ി�ി��തിന് സ��ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി തീ��തിന് ��് വരാ� സാധ�ത�� ഒഴി�ക� കണ�ാ�ി ��വ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം നിയമനം ന��വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എൈ�സ് സ��ി� ഇ�െ��� ത�ികയിേല�് െ�ഷ�� റി��്െമ�്

3498. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി� സ��ി� ഇ�െ��� - െ�ഷ�� റി��്െമ�് (കാ�ഗറി ന�� 93/2016)

�കാരം നിയമനം നട�ാ�ത് സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി�് ആെരാെ� പരാതിക� ന�കിയി��്;

��ത പരാതിയി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയിേല�് നിയമനം നട��തിനായി േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷന് റിേ�ാ��്

െച� േവ��സിക� �ാന�യ�ം �ഖാ�രം നിക�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണഘടനാപരമായി ത�ളി�  നി�ി�മായ ക��വ���  നിറേവ�വാ�  ബാധ��രായ

ജീവന�ാ� ഭരണഘടനാ�കാരം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് അ�ഹതെ�� നിയമനം

തടസെ����ത് ��യി�  വ�ി�േ�ാ;  അ�ര�ി�� �വ��ന���് ഏെത�ി�ം

ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളിെല െ�ഷ�� റി��്െമ�് നിയമന�ൾ�് എതിരായി

ബ�െ�� വ��ിെല ജീവന�ാ�  േക�ക�  ഫയ�  െച�് നിയമനം ൈവകി�ി��ത്

തടയാനായി �ഖ�മ�ി�െട േന�ത��ിൽ മീ�ിം�ക�  നട�ി നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ിൽ സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി.ൈട�ി�് റാ�് ലി�ി� നി�ംനിയമനം

3499. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി. ൈട�ി�് റാ�് ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര എ� േപ��ാണ്

നിയമനം ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��െത�ം ഒഴി�ക� സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��്

െച�ി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി തീ��തിന് ��് വരാ� സാധ�ത�� ഒഴി�ക� �ടി കണ�ാ�ി ഈ

ലി�ിെല ��വ� ഉേേദ�ാഗാ��ിക��ം നിയമനം ന�കാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

അസി��് ടൗ� �ാന� ത�ികയിെല റാ�് ലി�്

3500. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അസി��് ടൗ�  �ാന�  ത�ികയി�  (കാ�ഗറി  254/2013  )  നിലവി�� റാ�് ലി�്

എ�ാണ് നിലവി� വ�െത�് വ��മാ�േമാ; അതി� നി�ം ഇതിനകം എ� േപ��് നിയമനം

ന�കിയി��്;

(ബി) ടൗ�  �ാനിംഗ് വ��ി�  ��തായി അസി��് ടൗ�  �ാന�മാ�െട ഒഴിവ് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ; നിലവി�� ലി�ി� നി�ം നിയമനം ത�രിതെ���േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അസി��് സ�ജ�മാ�െട റാ�് ലി�്

3501. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� കാ�ഗറി ന�� 423/2017 �കാരം �സി�ീകരി� റാ�്

ലി�ി�  നി�ം എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  േനാ�ിഫിേ�ഷ�

സമയ�് എ� ഒഴി�ക� ഉ�ായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� അസി.സ�ജ�മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഗറി ന�� 423/2017 �കാരം �സി�ീകരി� ലി�ി� നി�ം നിയമനം ആരംഭി��തിെല

കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�്

3502. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�  വ�ത്;  ഇതി�

എ�േപ� ഉ�െ��ി��്; ഇതി� ഇ�വെരയായി എ� േപ��് നിയമന �പാ�ശ ന�കിയി��്;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമന ശിപാ�ശക�െട േതാത്

�റയാ� കാരണം ആ�ിത നിയമന�� �മാതീതമായി നട�� എ��താണ് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�് നിലവി� വ�തി�



േശഷം ജി�യിെല വിവിധ വ��കളി�  നട�ി�� ആ�ിത നിയമന��െട കണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��്,  നഗരകാര� വ��്,  �ഗസംര�ണ വ��് എ�ിവിട�ളി�  ഉ�ായി��

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തിന് പകരം വ�ാപകമായി ആ�ിത നിയമനം നട�ി എ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നി�ിത ശതമാന�ി�  ��ത�  ആ�ിത നിയമനം

നട�ിയി�� വ��കളി� അേന�ഷണം നട�േമാ;

(ഡി) ഈ ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;  ഈ

ഒഴി�കളിേല�് എേ��് നിയമന �പാ�ശ ന�കാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) തി�വന��രം ജി�യിെല കഴി� വ�ഷെ� എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ�

േപ��ാണ് നിയമനം ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� സ��ീസി� ഭി�േശഷി�ാ�െട നിയമനം

3503. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസി�  1999  �ത�  2003  വെര താ�ാലികമായി േജാലി േനാ�ിയ

ഭി�േശഷി�ാെര �� സ��ാരിെ� കാല�് �ിരെ���ിയി�േ�ാ; എ� േപ��ാണ് അ�്

നിയമനം ന�കിയത്;

(ബി) സ��ാ�  സ��ീസി�  2004  �ത�  2018  വെര താ�ാലികമായി േജാലി േനാ�ിയ

ഭി�േശഷി�ാെര ഈ സ��ാ�  �ിരെ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ിന് അ�ഹതെ�� സംവരണം എ� ശതമാനമാണ്;

(ഡി) ��ത നി�ിത ശതമാനം ഒഴി�കളി� അവ��് പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�് ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാ�

3504. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  �േഖന നിയമി�െ��� �ാമപ�ായ�് ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാ��് െപൻ

ന�ർ,�ാർക് �േഖന ശ�ളം എ�ിവ ന��വാൻ സാധി�ാ�തിെല നിയമവശം

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇേത ജീവന�ാ�  �ാമപ�ായ�് ഓഫീസ് ഒഴിെക വ��ിെല മ�് ഓഫീ�കളി�  േജാലി

െച�േ�ാൾ െപൻ, �ാർക് �ട�ിയ സംവിധാന�ൾ ലഭ�മാ��ത് കണ�ിെല��് വ��ിെല

��വ� ജീവന�ാ��ം ഇ�രം േസവന�ൾ ലഭ�മാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��് നാല് ശതമാനം സംവരണം ന�കാ� നടപടി



3505. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിത�െട അവകാശ സംര�ണ നിയമ�കാരം ഭി�േശഷി�ാ��് നാല് ശതമാനം

സംവരണം സ��ാ�  സ��ീസി�  വ�വ� െച�ി�� സാഹചര��ി�  അത് ���മാ�ം

നട�ിലാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ത�ികകളി�  ഭി�േശഷി�ാെര നിയമി�ാെമ�ത് കെ���തിനായി വിദ�

സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത സമിതി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ശിപാ�ശ െച�ി�� ത�ികകളി� അംഗപരിമിതെര നിയമി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  ഭി�േശഷി�ാ��് സംവരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  അത് സംബ�ി� ഉ�രവ് �ാവ��ിമാ��തിന് �േത�ക �� ന��േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി

3506. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമനം കാ�് സി.ഇ. െസ�ിെല റാ�് ലി�ി� എ�േപരാണ് നിലവി� ഉ�ത്;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�ം നിയമനം ലഭി��തിനായി എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;

അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ നിയമനം േവഗ�ിലാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സീനിേയാരി�ി മറികട�� ആ�ിത നിയമന�ൾ

3507. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആ�ിത നിയമന പ�തിയി��െ���ി

സീനിേയാരി�ി മറികട�് എ�േപ��് �േത�ക േകസായി നിയമനം ന�കി; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �േത�ക േകസായി നിയമനം ന�കിയത് എ�് മാനദ�ം അടി�ാനമാ�ിയാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ആ�െ��ാമാണ് നിയമനം ന�കിയെത�ം ഏെത�ാം വക�കളി�  ഏെതാെ�

ത�ികകളി�  ആണ് അവെര നിയമി�ി��െത�ം ഗസ�ഡ് േനാ�  ഗസ�ഡ് �ട�ിയ

വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� ആ�ിതനിയമനം പ�തിയി� നിയമനം ലഭി��തിനായി െപാ�ഭരണ കംപാഷേന�്

എംേ�ാ�െമ�് െസ�ി� എ�േപ� ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ഉ�െ��ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവ��് നിയമനം ന���തിന് �തിയ ���  ന�മററി ത�ിക ��ി�� കാര�ം �േത�ക

േകസായി പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?



തിരെ���് െപ�മാ���ം

3508. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക് സഭാ തിരെ���്  2019  തിരെ���് െപ�മാ���ം നീതി���കമായി

നട�ിലാ��തിന് േവ�ി അഡ�. േഷാ� േജാ�ജ്, (�ാേ�ാ�ം, ഈരാ�േപ�-2, േകാ�യം) എ�

പരാതിക�  ബ�.  ചീഫ് ഇല��  ഓഫീസ��് ന�കി;  വ��മാ�ാേമാ;  പരാതിക�െട

പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതികളി�േമ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�;  നടപടി സ�ീകരി�വാ�  േവ�ി

�റെ��വി� ക�ക�െട�ം ഉ�ര�ക�േട�ം പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ബ�.  ചീഫ് ഇല��  ഓഫീസ�െട ഉ�ര�ക�  നട�ിലാ�വാ�  ഏെത�ി�ം വ��ക�/

േബാ��ക�/ ഉേദ�ാഗ�� അലംഭാവം കാണി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

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

േവാ����ികയി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��വ�െട കണ�്

3509. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 േലാക് സഭ ഇല��മായി ബ�െ��് േവാ����ികയി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��വ�െട ജി�

തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന ഒഴിവാ�െ��വരി�  സ�തിദാന അവകാശ�ിന് അ�ഹരായവ�  ഉ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന ഒഴിവാ�െ��വ��് ആ�.പി  .ആ�് �കാരം േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�െന േവാ����ികയി�  നി�ം ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി� േനാ�ീസ് ന���തിന്

�മതലെ���ിയ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േവാ����ികയിെല ഇര�ി�് സംഭവി�തി� ഡാ�ാ എ��ി െച�തി� പാക�ിഴ സംഭവി�ി�േ�ാ;

ഒ� സ�തിദായകെ� വിവരം ഉ�െ�ാളളി�ാ�  എ� �പയാണ് ന���ത്;  ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് ഡാ�ാ എ��ി േജാലിക��ായി നിേയാഗി�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േകരള �ാ��് അപ് മിഷെ� �വ��നം

3510. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ാ��് അപ് മിഷെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വാ�ളായ ��സംരംഭക��് ആവശ�മായ മാ�� നി�േ�ശ�ം ഉപേദശ�ം ന��വാ� �ാ��്

അപ് മിഷ� എ�മാ�ം വിജയി�ി��്;

(സി) ��് േ�സ് ഏജ�സി െസ��മായി �ാ��് അപ് മിഷ� എെ��ി�ം കരാ� ഒ� വ�ി�േ�ാ;



ഇതി�െട ലഭി�� സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ്?

ഇ - ഓഫീസ് േസാ�് െവയ�

3511. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ  -  ഓഫീസിന് പകരമായി �തിയ േസാ�് െവയറി� �പം ന�കാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഇതിനായി െട��  �ണി�ി�േ�ാ;  െട�റിെല വ�വ�ക�  വിശദമാ�േമാ;  െട�റി�

പെ��� ക�നിക�  ഏെത�ം കരാ�  ഏ� ക�നി�ാണ് ന�കിയി��െത�ം

അറിയി�ാേമാ?

ഐ. ടി. നയം

3512. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ഐ. ടി. നയ�ി� എെ�ാെ� കാര����ാണ് ഊ�� ന�കിയി��ത്;

(ബി) ��ത നയ�ി�െട പരമാവധി െതാഴിലവസര��  ��ി��തിന് പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ ഏകജാലകസംവിധാനം,  വ�വസായ��  ആരംഭി�വാ�  ലളിതമായ

നടപടി�മം എ�ിവ സം�ാനേ��് ��ത�  ഐ.  �ി.  സംരംഭകെര ആക�ഷി�വാ�

ഇടയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ഡി) �ാ���് സംരംഭക��് േ�ാ�ാഹനം ന���തിനായി �ാ��പ് മിഷ�  നട�ിലാ�ിവ��

പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതി�െട ഈ േമഖലയി�  ഉ�ാ�ിെയ��ി�� േന���

എെ�ാെ�യാണ് െവളിെ���ാേമാ?

സി-ഡി�് രജി�ാ� ത�ിക

3513. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-ഡി�് രജി�ാ�  ത�ികയിേല�്  1.3.19  �ത�  �ീ.  ജയരാജ് ജി.�് �ന�നിയമനം

ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� സാഹചര�െമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ന�നിയമന�മായി ബ�െ��് സ��ാ� തീ�മാന�ിനായി സി-ഡി�് രജി�ാ� സ��ാരിേല�്

ക�് എ�തിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

സി-ഡി�ി� �റംകരാ�

3514. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-ഡി�ി� �റംകരാ� കാര�ം തീ�മാനി�വാ� �േത�ക ഡിവിഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�കം ക�സ���ിെന നിയമി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആെരയാണ് നിയമി�ത്;



അേ�ഹ�ിെ� ശ�ള�ം ആ��ല���ം എ�യാണ്;

(സി) സി-ഡി�ി� നിലവി� ജാവ േ�ാ�ാം വിദ�ധ�േ�ാ; എ�ി� ആെരാെ�യാണ്;

(ഡി) സി-ഡി�് െച�െകാ�ി�� ���ിക�  �റംകരാറായി സ�കാര��ാപന���്

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ���ികളാണ് �റംകരാറായി ന�കിയെത�ം,  അത്

ഏെതാെ� �ാപന���ാണ് ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ?

�ളയ �ന��ാരണ �വ��നം

3515. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ �ന��ാരണ �വ��ന��മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ; ആല�ഴ ജി�യി� നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി�മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�� ���ിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) റീബി�ഡ് േകരള�മായി ബ�െ��് ആല�ഴ ജി�യി� നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി താ��ിെല സഹായധനം വിതരണം

3516. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി വീടിന് നാശന�ം േനരി� എ� േപ��് െകായിലാ�ി താ��ി�

സഹായധനം വിതരണം െച�ി��്;

(ബി) �ാമപ�ായ�്/വിേ�ജ് തിരി�� എ�ം, �ക എ�ിവ പ�ികെ���ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ധനസഹായ�ിന് �പാ�ശ െച� ആ�െ��ി�ം ഇനി�ം പണം വിതരണം െച�ാ�

ബാ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിനായി സമാഹരി� �ക

3517. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  തക�� സം�ാനെ� കരകയ��തിന് േക�സ��ാ�, വിേദശ സഹായ

ഏജ�സിക�  എ�ിവയി�  നി�ം ഇതിനകം ലഭി� സഹായ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) RIDF, NDA, HUDCO എ�ിവിട�ളി� നി�ം ഇതിനകം ലഭി� സാ��ികസഹായ��

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േലാകബാ�് പ�തികളി�  ഇ�വെര െചലവഴി�ാ� �ക �ന�നി��ാണ�ിന്

ഉപേയാഗി�വാ�  േക�സ��ാ�  അ�മതി ന�കിയതിെ� അടി�ാന�ി�  എ�് �ക

ലഭി�െവ�് െവളിെ���േമാ;



(ഡി) 2018-19 െല പ�തി വിഹിതം െവ�ി�റ�തി�െട എ�് �ക സമാഹരി�വാ� കഴി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ളയേ�ാട�ബ�ി�് സാലറി ചല�ി�െട�ം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�

സംഭാവനയാ�ം 15.5.2019 വെര എ�് �ക ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ഇ�കാരം ലഭി� �കയി�  നി�ം �ളയാന�ര �ന��ാരണ ���ിക��ം ധനസഹായ

ഇന�ി�ം എ�് �ക ഇ�വെര െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

�ളയ�ി� ൈവ�ം മ�ല�ി��ായ വീ�ക�െട ന��ൾ

3518. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� വീ�ക��്

നാശന���ായതായാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ളയ�ി� വീ�ക� ന�െ��തിന് ന�പരിഹാരം ആവശ�െ��് എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം,

ഇതി�  എ�േപ��് ന�പരിഹാരം ന�കിെയ��� വിവരം നിേയാജകമ�ല�ിെല

പ�ായ�് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയ�ി� വാസ�മി ന�െ��വ��് �മി

3519. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  വാസ�മി ന�െ��വ��് �മി വാ�ി��തിന് എ� �പ�െട സഹായമാണ്

സ��ാ� ഉറ�ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �മി ന�െ�� എ�േപ��് സഹായം ന�കിയി��്;  ഇനി എ� േപ��്

ധനസഹായം ന�കാ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയെ��തിയിൽ വീ�ം �രയിട�ം ന�െ��വ��് �േത�ക പരിഗണന

3520. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയെ��തിയിൽ വീ�ം �രയിട�ം ന�െ��് പ�യ�മിയിൽ താമസി�ി��വ��് �ലം

വാ�ാൻ 6 ല�ം �പ അ�വദി�േ�ാൾ ഇേത സാഹചര��ിൽ ൈകവശാവകാശം മാ���

�മിയിൽ താമസി�ി�� �രിതബാധിതർ�് ഈ ആ��ല�ം ലഭി��ി� എ� കാര�ം സർ�ാർ

��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �രിതബാധിതരി�  ബ��രിപ�ം േപ��ം വീട് നിർ�ി�് നൽ�വാൻ സർ�ാർ

അ�വദി�ി�� �മി വാസേയാഗ�േമാ അവ�െട ഉപജീവനമാർ��ൾ �ടർ�

െകാ�േപാ�വാേനാ കഴിയാ� നിലയി��താെണ�ത് ��ി�ി�േ�ാ;



(സി) പ�യ�മിയിൽ താമസി�ി�� �രിതബാധിതർ�് �ലം വാ��തിന്  6  ല��ം വീടിന്  4

ല��ം എ� �ളയ �രിതാശ�ാസസഹായം,  �ളയ�രിതാശ�ാസ ആ��ല�വിതരണ

മാനദ��ളിൽ േഭദഗതികൾ വ��ി ൈകവശാവകാശ �മിയിൽ താമസി�ി��

�രിതബാധിതർ�ം സമാനമായ രീതിയിൽ ��ത �രിതാശ�ാസ സഹായം ലഭ�മാ��തിന്

സർ�ാർ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

മഹാ�ളയെ��റി�് ൈഹേ�ാടതി നിയമി� അമി�� ക�റി സമ��ി� റിേ�ാ��്

3521. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ആഗ�് മാസ�ി��ായ മഹാ�ളയെ��റി�് ൈഹേ�ാടതി നിയമി� അമി�� ക�റി

സമ��ി� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയ�ിന് �ധാന കാരണമായത് െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഡാം മാേനെ��ി��ായതട���

മ�ഷ�നി��ിത വീ�കളാെണ� റിേ�ാ��ിെല കെ��ലിേനാട് േയാജി��േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം ഘടക�ളാണ് �ളയ�ിെ� ��ത വ��ി�ി�ത് എ�തിെന�റി�് ശാ�ീയമായ

ഒ� സമ� പഠനം നട�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭാവിയി� സ�ീകരിേ�� ��ക�ത�കെള�റി�് ശാ�ീയമായ ഒ� േ�ാേ�ാേ�ാ� ത�ാറാ�ാ�

ഇ�രെമാ� വിദ�ധ പഠനം അനിവാര�മാെണ� കാര�ം അംഗീകരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ളയ �നരധിവാസ �വ��ന���് ധനസഹായം

3522. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ായ �ളയെ��തിെയ�ട��് �നരധിവാസ�വ��ന���്

ധനസഹായം ന���തി�  ഏെതാെ� വിേദശരാജ��ളാണ് സ��ത �കടി�ി�ി��ത്;

േരഖാ�ലം ഏെത�ി�ം രാജ�ം സ��ത �കടി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ഇ�വെര ലഭി� ധനസഹായ�� ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) ധനസഹായം േനരി�് അഭ���ി�വാ� �ഖ�മ�ി ഏെതാെ� വിേദശരാജ��ളാണ് സ��ശി�ത്;

(ഡി) ��ത സ��ശന�ിെ� ഫലമായി ലഭി� സഹായ�ിെ� വിശദാംശ�ം �ൗഡ് ഫ�ിംഗ്

�കാരം ലഭി� �ക�െട വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിനായി വിേദശ മലയാളിക�െട സാേ�തികസഹായം

ലഭ�മായി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാന �ന�നി൪�ാണ�ിനാ�� ധനസമാഹരണം

3523. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകബാ�ിെ� റിേ�ാ��് �കാരം സം�ാന �ന�നി൪�ാണ�ിനായി ആെക എ�് �ക

ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ് കെ��ിയി�ളളത്;



(ബി) ഇത് ഏെതാെ� വിധ�ി� സമാഹരി�വാനാണ് സ��ാ� ല��മി��ത്;

(സി) ഇതിേല�ായി ഇതിനകം എ�് �ക സമാഹരി�വാ� സാധി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��േരാഗി�് �രിതാശ�ാസ സഹായം ന��തിെല കാലതാമസം

3524. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��േരാഗിയായ വിജയ�  നായ�, ഉ�ാടം വീട്,  ശാ�ി നഗ�, �ീകാര�ം,  തി�വന��രം

േഡാ��് ന�� D190325451 �കാരം ബ�.  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം

സഹായ�ിനായി  26/3/2019  �  അേപ� ന�കിയി�ം ഇ�വെര�ം സഹായം ലഭി�ാ�

സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ; ഈ േരാഗി�് ധനസഹായം ഉടെന �ഖ�ാപി�േമാ;

(ബി) 26/3/2019  �  കി�ിയ അേപ� ഉ��  വിേ�ജ് ഓഫീസ�  അേന�ഷി�് റിേ�ാ��്

ന���തി��ായ കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അേപ� എ��ം േവഗം തീ��ാ�ി സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�് ധനസഹായവിതരണം

ഊ��ിതെ���േമാ?

ചികി�ാധനസഹായ�ി�� മാനദ���

3525. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന്

എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ് നിലവി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവളം

3526. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിൽ നി��ി�വാ� ഉേ�ശി�� വിമാന�ാവളം ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവള

മാ�കയിലാേണാ വിഭാവനം െച�ി��ത്;

(ബി) ഇതിന് ആവശ�മായ െടേ�ാ ഇ�േണാമിക് ഫീസിബിലി�ി റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത

റിേ�ാ��് സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വിമാന�ാവള�ിനായി എ� ഏ�� �ലമാണ് വില�വാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) നിലവി� ��ത �ല�ിന് എ�് വില ന�േക�ിവ�ം;

(ഇ) സ��ാ� വാ�വാ� ഉേ�ശി�� �ലം ഹാരിസ� �ാേ�ഷന് ലീസിന് സ��ാ� െകാ��

�മി അവ� ഇേ�ാഴെ� ഉടമ�ന് മറി�് വി�താേണാ;  ഇത് സംബ�ി�് േകാടതി ��ാെക

ഏെത�ി�ം േകസ് നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ശബരിമല �ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവളം



3527. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല���് തീ��ാടക�െട സൗകര�ാ��ം �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി�� ശബരിമല

�ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവള�ിെ�റ െടേ�ാ ഇ�േണാമിക് ഫീസിബിലി�ി പഠന�ിനായി

അെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്; എെ�ാെ� ���ിക� െച�ാനാണ് ഇവ��് �മതല

ന�കിയിരി��ത്;  ഇവ�  പഠന�ം ���ിക�ം ���ിയാ�ി എ�േ��് റിേ�ാ��്

സമ��ി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(ബി) ഈ വിമാന�ാവളം നി��ാണം ആരംഭി��തിന് ഇനി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

���ീകരി�ാ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വിമാനടി��ി� വ� വ� വ��നവ്

3528. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�ം ഗ�ഫ് രാജ��ളിേല�� വിമാനടി��ി� റംസാന് േശഷം വ� വ��നവ്

ഏ�െ���ിയത് �വാസികളായ മലയാളിക��് വളെരയധികം ��ി��് ഉ�ാ�ിയി�ളളത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ വിമാന�ാവള�ളി� നി�ം ഒേര നിര�ി� സ��ീസ് നട�വാ� എയ�

ഇ�� തീ�മാനി�െവ�ി�ം പല നിര�ാണ് ഇേ�ാ�ം ഈടാ��ത് എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� തല�ി� എെ��ി�ം ഇടെപട� നട�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

െമേ�ാ പ�തിക��് സ�കാര�പ�ാളി�ം

3529. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമേ�ാ പ�തിക��് സ�കാര�പ�ാളി�ം നി�ബ�മാ�ി�� േക� സ��ാരിെ� �തിയ

െമേ�ാ നയേ�ാ�� സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�്,  സി�ലിങ് സി�ം എ�ിവയി�  ഏെത�ി�േമാ,  പ�തി�െട ഒ� ഭാഗേമാ

സ�കാര�പ�ാളി�േ�ാെട േവണെമ� േക� നിലപാട് �ലമാേണാ തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട്

ൈല�് െമേ�ാ പ�തിയി� െമേ�േപാ�് നയം സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(സി) ���ിയ േക�നയ�കാരം ഡി.എം.ആ�.സി.  സമ��ി� ഡി.പി.ആ�  പഠി�്

ഐ.എ.എ�കാ�െട സമിതി ന�കിയ �പാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ��ത �പാ�ശ എ�ാണ് ന�കിയത്, ഇത് ക�ാബിന�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) പ�തി�െട �പേരഖ േക��ി� അടിയ�രമായി സമ��ി�് അ�മതി വാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഇ�ഫ�േമഷ� ആ�് പ�ിക് റിേലഷ�സ് വ��ിെ� ഉ�ര�ക�

3530. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇ�ഫ�േമഷ� ആ�് പ�ിക് റിേലഷ�സ് വ��് �റ�ിറ�� എ�ാ ഉ�ര�ക�ം വ��ിെ�

െവ�ൈസ�ി� �സി�ീകരി�ാ�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�് െകാ�് ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ഫ�േമഷ� ആ�് പ�ിക് റിേലഷ�സ് (സി) വ��് ഫയ� നം. സി2/95/ 2019/ഐ &

പി.ആ�. വിവരാവകാശ നിയമം  2005 �കാരം തീ��ാ�ിയ ഫയലിെ� േനാ�് ഫയലിെ��ം

കറ�് ഫയലിെ��ം പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

�വാസി ഡിവിഡ�് പ�തി

3531. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി നിേ�പ���് �തിമാസം പ�് ശതമാനം ലാഭവിഹിതം ന��� �വാസി

ഡിവിഡ�് പ�തി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േകരള �വാസി േ�മ േബാ�ഡ് ഇത് സംബ�മായി 2017 െസ��ംബറി� സമ��ി� പ�തി

നി�േ�ശ���് സ��ാ� തത��ി� അംഗീകാരം ന��ക ഉ�ാേയാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ�  ഉ�രവാകാെത െപാ�ഭരണ,  ധനകാര�,  നിയമ,  േനാ��

വ��കളിലായി നിരവധി തവണ ��ി�ിരി�തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� �വാസി മലയാളിക�െട ഈ സ��പ�തി എ��ം േവഗം യാഥാ���മാ�ാ� സ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം?

�വാസിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�

3532. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ാ�ിയി��

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസി മലയാളിക��ായി ആരംഭി�ി�� സാ��നം പ�തി �കാരം എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് �വാസിക��് ലഭ�മാ��ത്;

(സി) വിേദശരാജ��ളി�  മരണെ��വ�െട �തേദഹ��  നാ�ിേല�് െകാ�വ��തിനായി ഈ

പ�തി �കാരം എെ��ി�ം സഹായ�� െച� ന���േ�ാ; വിശാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �വാസിക��് േ�മെപ�ഷ� ന��� പ�തിയി� എ�േപ� അംഗ�ളായി��്;  ഇവ��്

െപ�ഷ�  ന�കാ�  �ട�ിയി�േ�ാ;  എ� �പയാണ് െപ�ഷ�  ന�കാ�

ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�യംെതാഴി� കെ���തിന് വാ�ാപ�തിക�

3533. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസജീവിതം അവസാനി�ി�് മട�ി വ��വ��് സ�യംെതാഴി�  കെ���തിന്

സഹായകമായി എെ��ാം വാ�ാപ�തിക� ഏ�െ���ിവ�� എ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) ഇവ ഏെത�ാം ഏജ�സിക� �േഖനയാെണ�ം ഓേരാ�ിെ��ം വിശദാംശ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ വാ�ക��് നി�യി�ി�� പലിശനിര�ം,  തിരി�ടവ് രീതി�ം,  സ�ിഡിക�ം സംബ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�വാസിക��് സൗജന� ആം�ല�സ് സ��ീസ്

3534. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് വ�് ��തര അ�ഖം പിടിെപ�് വിമാന�ാവള�ി� എ�ിേ��� �വാസിക��്

സൗജന� ആം�ല�സ് സ��ീസ് ലഭ�മാ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മാകാ�  ബ�െ�േട� േക���  ഏതാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

േനാ�� ��്സ് �േഖന വിേദശ�ളി� േജാലി ലഭി��തി�� �വ��ന��

3535. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�� ��്സ് �േഖന വിേദശ�ളി�  േജാലി ലഭി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം

�വ��ന�� നട�വ��േ�ാ; ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര എ�േപ��് ഇ�ര�ി� നിയമനം ന���തിന് സാധി�ി�െ��ം,  ഏെത�ാം

ത�ികകളാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ �വ��ന��  വി�ലീകരി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;ഉെ��ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

�വാസിക�െട �നരധിവാസം

3536. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ഗ�ഫ് നാ�കളി� നി�ം െതാഴി� ന�െ��ം മ�ം തിരിെക നാ�ിെല�ിയ മലയാളിക�െട

കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്

ല��മി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നാ�ി�  തിരിെകെയ�ിയ �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േനാ��ാ ��്�മായി ബ�െ��് �വാസിക�െട രജിേ�ഷ�ം മ�് ആ��ല���ം

ലഭ�മാ��തിനായി ധാരാളം അനധി�ത േസവാേക���  �വ��ി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പാല�ാട് ജി�യി� അ�രം �ാപന�� �വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അ�രം �ാപന�െള നിയ�ി��തിനായി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?



�വാസിക�െട �നരധിവാസം

3537. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക�െട െതാഴി�  ന�െ��� തിരി�വരവ് േകരള സ�ഹെ� ഏെതാെ� തര�ി�

ബാധി�െമ�ത് സംബ�ി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി േനാ�� ഡി�ാ��്െമ�് േ�ാജ�് േഫാ�  റിേ��

എമി��്സ്  (NDPREM)  പ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വാസിക��ാ�� പ�തികളിെല നടപടി�മ��  ല�കരി�ാ�  സ��ാ�തല�ി�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാേവായി�ക�െട �വ��നം

3538. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�ക�  അട��� ഇട� പ� തീ�വാദിക�െട �വ��നം

ശ�ിെ���താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അത് തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വയനാ�ി�  മാ��്  6-� തീയതി രാ�ി േപാലീ�മാ�� ഏ���ലി�  സി.പി.ജലീ�  എ�

മാേവായി�് െകാ�െ�� സംഭവ�ിെ� യഥാ�� വ�ത അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് ഏ����  മരണമ�ാെയ� ബ���െട ആേരാപണം വ�താപരമാേണാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആദിവാസി േമഖലകളി� മാേവായി�ക�െട �വ��നം വ�ാപി�ാതിരി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

വാഹന പരിേശാധന നട�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട െപ�മാ�ം

3539. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന പരിേശാധന നട�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� പരിേശാധന� വിേധയമാ�� വാഹന

ഉടമകെള അട�ി ഭരി�ാ�  കി�ിയ സ��ഭമായി പരിേശാധനാ സമയം ഉപേയാഗി��ത്

നി��ലാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) േപാലീ�കാ�  െപാ��വ��കേരാട് ഇടെപ�േ�ാ�  മാന�മായ രീതിയി�  ഇടെപടണെമ�്

കാണി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) �വീല�  ഓടി�� ��രായവേരാട് േപാ�ം വാഹനപരിേശാധനാ സമയ�് പ�ഷ�ം

മ�ഷ�ത�രഹിത�മായ നിലപാ�ക�  സ�ീകരി��ത് നി��ലാ�ാ�  സത�രനടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;



(ഡി) ഇ�ാര��ി� തല�ാന നഗരിയിെല േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� സം�ാനെ� മ�് ഇട�െള

അേപ�ി�് മാന�മായ െപ�മാ�ം കാണി�ാ�തായ ആേ�പം ഗൗരവമായി കാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ലഹരി വി�� �വ��ന��

3540. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി വി�� �വ��ന��  തട��തിനായി വിവിധ വ��ക�െട

സഹകരണേ�ാെട സം�� സമിതി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� വ��ക�

േച��ാണ് സമിതി �പീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാലയ�ളി�  ലഹരി വ���  എ�ിേ���ത് തട�വാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ലഹരി മാഫിയെ�തിെര ജനൈമ�ി േപാലീസിെ� േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം റസിഡ�്സ്

അേസാസിേയഷ�, സാം�ാരിക സംഘടനക�  എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട സ�ഹെ�

ലഹരി വിപ�ിൽനി�ം സംര�ി��തി�ം േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ലഹരി മാഫിയക�െട �വ��ന�ിെനതിെര േപാലീസ് നിരീ�ണം

3541. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ��കെള�ം വിദ�ാലയ�െള�ം ല��ം വ�� ലഹരി മാഫിയക�െട

�വ��നം ആഭ��ര വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ��കളി�ം വിദ�ാലയ�ളി�ം േപാലീസ് നിരീ�ണം ശ�മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമ�  �ചി�ി� �കാര�� മാഫിയകെള ക���തി�ം മാ�കാപരമായി ശി�ി��തി�ം

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് േപാലീസ് സ�മാ�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) കാ��കെള�ം വിദ�ാലയ�െള�ം ലഹരി മാഫിയയി� നി�് ര�ി��തിന് എൈ�സിെ��ം

െപാ�ജന�ിെ��ം സഹകരണേ�ാെട ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� �ടി

�േയാജനെ���ിെ�ാ�� പ�തിക� നട�ിലാ�േമാ?

�തിയ േപാലീസ് ക�ീഷണേറ�ക�

3542. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി എ� േപാലീസ് ക�ീഷണേറ�ക�  �പീകരി�;  ��ത ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് ക�ീഷണേറ�ക� �പീകരി�് േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് മജി�ീരിയ� പദവി

ന���തിെ� ഔചിത�ം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��ത േപാലീസ് ക�ീഷണേറ�ക�  �പീകരി�ത് ഏെത�ി�ം േകാടതി�െട ഉ�രവ്

�കാരമാേണാ;  അഥവാ ഏെത�ി�ം ഏജ�സി�െട പഠന റിേ�ാ��് �കാരമാേണാ;  എ�ി�

��ത റിേ�ാ��ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

വ�ാജ ക�മ� െകയ� ന��ക� വഴി ത�ി�്

3543. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��െന�് െസ��് എ�ജി�കളി� വ�ാജ ക�മ� െകയ� ന��ക� ന�കി ഉപേഭാ�ാ��െട

ബാ�് അ�ൗ�് വിവര��  േശഖരി�് പണം ത�� സംഘ��  സം�ാന�്

�വ��ി��േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ േകാേമ�് െെസ�കളി� നട�� ഓ�െെല� പ�േ�സ്,  ടി��് ��ിങ് �ട�ിയവയി�

ഇടപാട് റ�് െച� പണം തിരിെക ആവശ�െ���തിനായി ഉപേഭാ�ാ��  ക�മ�  െകയ�

ന��ക� െസ��് എ�ജി�കളി� അേന�ഷി�േ�ാ� ഇ�രം വ�ാജ ന��കളി� എ�ിെ��്

പണം ന�മാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് ആഭ��ര വ��് ജന���ിടയി�

േബാധവ��രണം നട�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വാ�-േ�ഡ് മാഫിയ�െട �വ��ന��

3544. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാളള�ലിശ�മായി ബ�െ�� ��് �ിമിന� േക�കളി� ��ത� ഉ�െ��വ�െ�തിെര ��ാ

നിയമമ�സരി�് നടപടിെയ���തിന് ഇേ�ാ� നിയമപരിര� ഉേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) മണി െല�േഡ�് ആ�ിന് വി��മായി �വ��ി�� എ�ാ പണമിടപാട്

�ാപന���െമതിെര�ം നടപടിക� �ട�ിെവ� ഓ�േറഷ� �േബര�െട �വ��ന��

സം�ാന�് ഇേ�ാ� ��ബലമാേണാ;

(സി) വാ�ാ മാഫിയ�െട പിടിയി�െപ�് എറണാ�ള�് മാ�ം 38 ��ംബ���് കിട�ാടം ന�മായ

കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  വാ�-േ�ഡ് മാഫിയ�െട �വ��ന��  ഇ�ാതാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

ൈകെ�ാള�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

മയ� മ��് ഉപേയാഗം തിരി�റി��തി�� ഉപകരണം

3545. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ� മ��് ഉപേയാഗം തിരി�റിയാ�  സാധി�� ഉപകരണ��  നിലവി�  സം�ാന

േപാലീസിെ� ൈകവശ�േ�ാ;

(ബി) മദ� ഉപേയാഗം തിരി�റിയാ�  ഉപേയാഗി�� ഉപകരണം േപാെല മയ� മ��് ഉപേയാഗം

തിരി�റിയാ�� ഉപകരണ��ം േപാലീസ്,  എൈ�സ് േസനക��് ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



േപാലീസ് േസനയിെല മാ��ൾ�ാ�� പ�തികൾ

3546. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണ�ി�ം ആ�നികവ��രണ�ി�ം ��ഗണന

ന�കി �മസമാധാനപാലനം കിടയ�താ��തിന് ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസിംഗ് എ�ത് കാലഘ��ിന് അ��തമായി �പമാ�ം വ�േ�� ഒ� സ��ാ�

േസവനമാെണ� ആശയം ഉ�െ�ാ�് ആവി�രി�വ�� വിവിധ പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) �മസമാധാന പരിപാലനരംഗ�് േപാലീസ് വ��് നട�ി വ�� സാ�ഹിക ഇടെപട�ക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജന��  തെ�യാണ് േപാലീസ് എ� ദ�ശന�ി�  ഊ�ി നട�ിലാ�ി വ�� ജനൈമ�ി

�ര�ാ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േപാലീസ് �ണിേഫാമി� ഘടി�ി�� ക�ാമറക�െട കാര��മത

3547. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േപാലീസിെ� �ണിേഫാമി�ം വാഹന�ളി�ം ഘടി�ി�� ക�ാമറക�  കാര��മമായി

ഉപേയാഗി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ാമറക�െട പരിപാലന�ി�ം അ����ണിക��ം എെ��ാം നടപടികളാണ് നിലവി�

സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) �ണിേഫാമി�  ഘടി�ി�� ക�ാമറക�  നിലവി�  ഉപേയാഗി�ാതിരി��തിൽ

ബ�െ��വ�െ�തിരായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

അ�വിശ�ാസ ചികി�ക�

3548. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വ��ി�വ�� അ�വിശ�ാസ ചികി�ക� സംബ�ി� വിഷയം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

ആ�മാറാ�ം നട�ി പരീ� എ���വ�െ�തിെര നടപടി



3549. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� പരീ�കളി� ആ�മാറാ�ം നട�ി പരീ� എ�തിയവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�്

ആവശ�െ�� െകാ�് ഈ വ�ഷം െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ആഭ��ര വ��ിന് റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� വ��ക�ം പി.എസ്.സി.�ം നട�� വിവിധ പരീ�കളി� ആ�മാറാ�ം നട�തായി

��യി� െ��ാ� ഇ�ാര��ി� സ�േമധയാ േകെസ��ാ� ആഭ��ര വ��ിന് തട��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗം

3550. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േമാേ�ാ�  �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗ�ി� എ�ായിര�ിലധികം വാഹന��

ഉെ��ി�ം അവ�െട പരിേശാധന�ം പരിപാലന�ം ശരിയായ വിധ�ി� നട��ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് േമാേ�ാ�  �ാ�േ�ാ��് �ണി�ിെല ���െള സംബ�ി�് പഠി�വാ�

ആഭ��രവ��ി�  നി�ം ഒ� ക�ി�ിെയ �മതലെ���ി.  ആയതിെ� നി�േ�ശ��

�ാവ��ികമാ�വാ� അടിയ�ര �� ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ബാ�ജ് ഓഫ് ഓണ�

3551. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േപാലീസിെ� �വ��നം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി അേന�ഷണ മികവിന് മാ�ം

ന�കിയി�� ബാ�ജ് ഓഫ് ഓണ�  മ�് വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ���ം ന���തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ���ാണ് ��ത ബ�മതി ന��വാ�

ഉേ�ശി��ത്; എ� േപാലീ�േദ�ാഗ���ാണ് വ�ഷം േതാ�ം ഈ ബ�മതി ന�കി വ��ത്;

(സി) ഇ�കാരം ഒ� തീ�മാനം ഉ�ായത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീ�േദ�ാഗ�െരെ�ാ�് മ�് േജാലിക� െച�ി��െത� സ��ല�

3552. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീ�േദ�ാഗ�െരെ�ാ�ം ക�ാ�് േഫാേളാേവ�ിെനെ�ാ�ം മ�് േജാലിക� െച�ി��ത്

എ�് നി�േ�ശി�് സ��ല� ഉേ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം എസ്.എ.പി.  ക�ാ�ിെല േക�ീയ വിദ�ാലയ�ിെല �തിയ െക�ിട�ിേല�്



േമശ�ം കേസര�ം അട��� സാധന�� പാ�ിംഗ് ഒൗ�് കഴി� േപാലീ�കാെരെ�ാ�്

മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് അേന�ഷി�േമാ;

(സി) �സ് �ത സ��ലറിെല നി�േ�ശം ക�ശനമായി പാലി�െമ� കാര��ി�  ഉറ�് വ��േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയിേല�് െ�ഷ�� റി��്െമ�്

3553. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിേല�് ഈ സ��ാ�  എ� ആദിവാസി �വതി-  �വാ�െള

െ�ഷ�� റി��്െമ�ി�െട െതരെ���;

(ബി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി� നി�ം ��ത� �വതി -�വാ�െള േപാലീസ് േസനയിേല�് െകാ�

വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

എസ്. ഐ. ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

3554. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസി�  സബ് ഇ�െ���  ഓഫ് േപാലീസ്  (ജനറ�  എ�ിക��ീവ്)ത�ിക�െട

േകഡ� െ��ത് നിലവി� എ�യാെണ�റിയി�േമാ; േകരള േപാലീസി� സ��ി� ഇ�െ���

ത�ിക�െട (ജനറ� എ�ിക��ീവ്) േകഡ� െ��ത് നിലവി� എ�യാണ്;

(ബി) േകരള�ിെല എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എസ്.എ�്.ഒ. മാരായി സ��ി� ഇ�െ���മാെര

നിയമി�ി��്;  ഇ�ര�ി�  ഇ�െ���മാെര നിയമി��തിനായി എ� സബ്

ഇ�െ���മാ��് 2018-2019 കാലയളവി� െ�ാേമാഷ� ന�കിയി��്; അതിെ� ഭാഗമായി

സബ് ഇ�െ��� (ജനറ� എ�ിക��ീവ്) ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�ായി��്; വിശദവിവരം

ന�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എസ്.എ�്.ഒ.  ആയി ഇ�െ���മാെര നിയമി��തിെ� ഭാഗമായി

268  േ�ഷ�കളി�  ര�ാം ഘ�ം നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  അധികമായി എ� ഇ�െ���

ത�ികക�  ��ി�ി��്;  ഇ�െന ഒഴി��ായ എസ്.ഐ ത�ികക�  അടിയ�രമായി

നിക�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  േകരള�ിെല എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  രേ�ാ അതിലധികേമാ സബ്

ഇ�െ���മാ�ം ഒ� ഇ�െ���ം േജാലി െച���്;

(ഇ) േകരള േപാലീസ് ആംഡ് ബ�ാലിയനി� പി.എസ്.സി േനരി�� നിയമനം വഴി നികേ�� എ�

സബ് ഇ�െ���  ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  ആയത് നിക�ാ�� നടപടിക�  ഏ�വെര

ആെയ�റിയി�േമാ;

(എഫ്) ഒ� എസ്.ഐ. മാ�ം ഉ�ായി�� 137 േ�ഷ�കൾ ഐ.എസ്.എ�്.ഒ.േ�ഷ�ക� ആ�ി

മാ�ിയേതാെട അവിട�ളി�  എസ്.ഐ.  ത�ികയി�  ആളി�ാ� അവ� ഉ�ായത്



��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ  137 േ�ഷ�കളി�ം എസ്.ഐ.  ത�ികയി� ആെള നിയമി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) എസ്.എ�്.ഒ.  ഇ��ിെമേ�ഷെ� ഭാഗമായി സബ് ഇ�െ���  ഓഫ് േപാലീസ്  (General

Executive) ത�ിക�െട േകഡ� ��ത് �റ��തി�� നടപടി�മ�� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഒ� സ��ി� ഇ�െ���ം ര�് സബ് ഇ�െ���മാ�ം ആവശ�മായി വ�� ഈ

ഐ.എസ്.എ�്.ഒ.  പരി�ാര�ി�  ഇ�ര�ി�  േകഡ�  െ��ത് �റ��ത് ജനസംഖ��ം

���ത���ം �ടി വ�� നിലവിെല സാഹചര��ി� ഉേദ�ാഗ��െട അഭാവം ��ി�ക�ം

േജാലിഭാരം ��ക�ം െച�� ഒ� �ിതി ഉ�ാ�ിെ�െയ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് വ��ി� എ �.ഡി.ൈട�ി�മാ�െട ഒഴി�ക�

3555. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  േപാലീസ് വ��ി�  എ �.ഡി.ൈട�ി�മാ�െട എ� ഒഴി�ക�

നിലവി��്; ഈ ഒഴി�ക� ഏെത�ാം തീയതികളിലാണ് ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� എ�.ഡി.ൈട�ി�് ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച��തിെല

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�േമാ; ഇതി� ഉേദ�ാഗ� തല�ി� വീ� ഉ�ായി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� എ �.ഡി.ൈട�ി�് ഒഴി�ക�  എ��ം േവഗം പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��്

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ത�ികക�

3556. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട എ�

ത�ികക� ഒഴി� കിട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

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

അറിയി�ാേമാ?

െകമി�� എ�ാമിേനഷൻ ലാബിെല നിയമനം

3557. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകമി�� എ�ാമിേനഷൻ ലാബി� �നിയ� സയി�റിഫിക് ആഫീസ� ത�ികയിേല�് 2018

ഡിസംബ�  മാസം �സി�ീകരി� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇ�വെര എ�േപെര

നിയമി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�തി�േശഷം െ�ഷ��  ��  ഉ�രവ് ഇറ�ിയതിെ�



അടി�ാന�ി�  ��ത ലി�ി�  നി�ം ഒഴി�കൾ നിക��ി� എ� പരാതി

��യിൽെപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിന് പരിഹാരം കെ��േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�� ഒഴി�കളിേല�് ��ത ലി�ി� നി�് നിയമനം നട�വാ� സ��ാ�  ഉചിതമായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പരിേശാധനാ ലാ�ക�െട ലഭ�ത�റ�� മ�് ജി�കളി�  െകമി��  എ�ാമിേനഷ�  ലാബ്

�ാപി�വാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം ജി�ാകളിലാണ് ഇ�രം

ലാ�കൾ ആരംഭി�ാ�േ�ശി��െത�ം ഇതിേല�് എ� �തിയ ത�ികക�  ��ി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

മെെറ� െെ�വി� നട� പരിപാടി�െട �േവശന കവാടം

3558. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല മെെറ�  െെ�വി�  നട� ആ�േ�ാ ആ��വം പരിപാടി�െട �േവശന

കവാട�ിെ� �പക�ന േദശീയ ചി��േളാ�� അനാദരവായി കണ�ാ�ി േകസ് രജി��

െച�ി�േ�ാ; ��ത േകസ് അേന�ഷണം ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െെഹേ�ാടതിയി�� േകസി�  സ��ാ�  എ�് നിലപാടാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക�ൾ നിയ�ി�ാൻ നടപടി

3559. �ീ.അനി� അ�ര

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതകം പാർലെമ�് െതരെ���ി�  സ��ാരിന് തിരി�ടിയായി എ�്

വിലയി���േ�ാ;

(ബി) അ�മരാ�ീയം െകാ�് നട�� രാ�ീയ ക�ികെള നിയ�ി��തി�ം രാ�ീയ

െകാലപാതക��െട �ഡാേലാചനകളി�  പെ���� ഉ�തരായ രാ�ീയ േനതാ�െള

നിയമ�ിന് ��ി�  െകാ�വ��തി�ം സ��ാരിന് കഴിയാ�ത് ജന�െള സ��ാരി�

നി�ം അക�ിെയ�് വിലയി���േ�ാ;

(സി) എ�ി�  രാ�ീയ െകാലപാതകം ആര് നട�ിയാ�ം അവെര സംര�ി�� നിലപാട്

തി���തി�ം ��വാളികെള നിയമ�ിന് ��ി�  െകാ�വ�് മാ�കാപരമായി

ശി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ീകൾ�ം ��ികൾ�ം എതിെര�� അതി�മ�ൾ



3560. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �ീകൾ�ം ��ികൾ�െമതിെര�� ഗാർഹിക

ഗാർഹിേകതര പീഡന��െട�ം അതി�മ��െട�ം േപരിൽ രജി�ർ െച�െ��ി�� േക�കൾ

എ�; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�രം പീഡന��ം അതി�മ��ം ഫല�ദമായി തട��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

�ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� അതി�മ േക�കൾ

3561. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� അതി�മം,  കാണാതാക�  എ�ിവ�മായി ബ�െ��്

നിലവി� റിേ�ാ��് െച�ി�� േക�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ആല�ഴ ജി�യി� വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നിലവി� റിേ�ാ��് െച�ി��

േക�ക�െട എ�ം േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േഡ െകയ�ക�െട �വ��നം സംബ�ി� പരാതിക�

3562. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡ െകയ�കളി� ��ിക��് എതിരായ േമാശം െപ�മാ�ം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി��

പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഡ െകയ�ക�െട �വ��നം സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��് േമാണി�റിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  രജിേ�ഷേനാ മ�് മാനദ��േളാ പാലി�ാെത �വ��ി�� േഡ െകയ�ക�

സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േഡ െകയ�  പരിസര�ളി�  േപാലീസ് നിരീ�ണം ശ�ിെ����തിനായി നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവായി�് േനതാവ് െവടിേയ�് മരി� സംഭവ�ി� അേന�ഷണം

3563. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവായി�് േനതാവ് സി.പി.ജലീ�  വയനാട് ൈവ�ിരിയി�  െവടിേയ�് മരി� സംഭവ�ി�

അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ സംഭവ�ി� യഥാ�� വ�തക� കെ��ാെന� േപരി� ചില സംഘടനക� സമാ�ര

അേന�ഷണം നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഏെതാെ� സംഘടനക� എ�്

വിശദമാ�േമാ;



(സി) സി.പി. ജലീലിെ� മരണ�മായി ബ�െ�� ��ഹത നീ��തിന് വ�താ അേന�ഷണ അ�വാദം

േചാദി�് ഈ സംഘടനക� സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി� നിലപാട്

വ��മാ�േമാ?

വാരാ�ഴ �ീജി�ിെ� ക�ഡി മരണം

3564. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര

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

(എ) വാരാ�ഴ �ീജി�ിെ� ക�ഡി മരണ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെല �തിക�  ആെരാെ�യാണ്;  അവെര േ�ാസിക��് െച��തിന് സ��ാ�  അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഡി.ജി.പി.�െട  2010െല നി�േ�ശ���് വി��മായി െെടഗ�  േഫാ�് എ� േസന

�പീകരി�തിെ��ം ��ത േഫാ�് �ീജിത് എ� നിരപരാധിെയ ക�ഡിയിെല��് മ��ി�്

െകാലെ���ിയതിെ��ം ഉ�രവാദി��െ��് ആേരാപി�െ��� എസ്.പി.െയ �തി

േച��ാെത സാ�ി മാ�മാ�ിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ േകസി�  എസ്  .പി�െട നി�േ�ശാ�സരണമാണ് �ീജി�ിെന െെടഗ�  േഫാ�്

ക�ഡിയിെല��ത് എ� ആേ�പെ��റി�് വീ�ം അേന�ഷണം നട�ി സത�ാവ�

െവളി��് െകാ�വ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വാരാ�ഴയിെല േപാലീസ് ക�ഡി മരണം

3565. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

(എ) വാരാ�ഴയി� േപാലീസ് ക�ഡിയി� �ീജിത് മരി��മായി ബ�െ��് ആേരാപണ വിേധയനായ

�� എറണാ�ളം �റ� എസ്.പി. െ�തിെര�� വ��തല അ�ട� നടപടി അവസാനി�ി�വാൻ

സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ീജി�ിെന ക�ഡിയിെല�� ൈടഗ�  േഫാ�് ആ�െട നി�േ�ശ�കാരമാണ് �പീകരി�ത്;

അതിന് സ��ാരിെ� അ�മതി ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീജി�ിെന ക�ഡിയിെല�� കാര�ം ൈടഗ�  േഫാ�ിെല േപാലീ�കാ�  എസ്.പി.െയ

േഫാണി� അറിയി�ി�� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഒരാെള ക�ഡിയിെല���തിന് �ൻപ് േപാലീസ് സ�ീകരിേ�� ��ീം േകാടതി വിധി�കാര��

നടപടി�മ�ൾ �ീജി�ിെന ക�ഡിയിെല��േ�ാ� േപാലീസ് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�



അതിെ� േപരി� സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാണ് എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) അനധി�തമായി ൈടഗ�  േഫാ�് എ� �േത�ക സംവിധാനം �പീകരി�ക�ം അതിെ�

�വർ�നെ� നിയ�ി�ക�ം െച� ��ത എസ്.പി.െയ ��വി��നാ�ിയതി�െട ഇ�രം

�ര�ത�ം െച�ക�ം അതിെന േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം െച�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�്

സംര�ണം നൽ�െമ� സേ�ശമാണ് നൽ��ത് എ� ആേ�പ�ിൽ നിലപാട്

വ��മാ�േമാ?

�ീജി�ിെ� ക�ഡി മരണം

3566. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

(എ) വരാ�ഴയി�  �ീജി�ിെന െെടഗ�  േഫാ�് ക�ഡിയിെല��ത് ആ�മാറിയാണ് എ�്

വ��മായി�ം �ീജിത് �തിയാെണ�് പറ�് എസ്.പി.  േപാലീസിെന ന�ായീകരി�ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ീജി�ിെനതിെര വ�ാജ െതളി�ക� ഉ�ാ�വാ� എസ്.പി. �മി�െവ� ആേരാപണ�ിേ��

അേന�ഷണം നട�ിേയാ. എ�ി� കെ���ക� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വരാ�ഴ എസ്.െഎ.�െട അറിേവാ��ടിയാേണാ �ീജി�ിെന ക�ഡിെല��ത്;  അെ��ി�

ആ�െട നി�േ�ശ�കാരമായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �ീജിത് ക�ഡിയി� മരി�േശഷം െെടഗ� േഫാ�ിെല അംഗ�േളാ�ം സി.െഎ.േയാ�ം എസ്. പി.

�ട��യായി േഫാണി�  സംസാരി� എ� ആേരാപണം സംബ�ി�് േപാലീസ്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� േഫാ� േരഖക� പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) എസ്.പി.െ�തിരാ�� വ��തല നടപടിക�  അവസാനി�ി�് അേ�ഹ�ിന് �േമാഷ�

ന��വാ�  േപാ��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ നടപടി

�ന:പരിേശാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ബാലഭാ�റിെ� അപകട മരണം

3567. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഖ സംഗീത��  ബാലഭാ�റിെ� അപകട മരണ�ിന് പി�ി�� ��ഹത നീ�വാ�

ഇ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണ സംഘ�ിന് ഇ�വെര കഴിയാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാലഭാ�റിെ� സംഗീത ��ിെ� േ�ാ�ാം േകാ-ഓ�ഡിേന�റായി�� വ��ിേയ�ം മെ�ാ�

മാേനജെര�ം സ����ട�് േകസി� ഡി. ആ�. ഐ. അറ�് െച�ത് ��ത അപകട�ിെ�

��ഹത വ��ി�ി�ി�േ�ാ;



(സി) മരണെ��റി�് വിശദമായ അേന�ഷണം നട�ണെമ� ബ���െട ആവശ��ിെ�

അടി�ാന�ി�  സമ��ം ��മ��മായ അേന�ഷണം നട��തി�ം മരണം സംബ�ി�

��ഹത നീ��തി�ം േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈസബ� ���ത��� തട��തി�� പ�തിക�

3568. �ീ.െക. ബാ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസബ�  ���ത���െട വ��നവ് തട��തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈസബ�  േലാകെ� ചതി�ഴികെള�റി�് വിദ�ാ��ികളി�ം �വജന�ളി�ം അവേബാധം

വള���തിനായി നട�ിവ�� േബാധവ��രണ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈസബ� ���ത��� സംബ�ി�് ��ംബ�ീ, നി�ഭയ �ട�ിയ �ീ��ാ�കളി� എെ��ാം

�ാ�കളാണ് സംഘടി�ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മിക� ൈസബ� �ര��് േകരള േപാലീസിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േസാഷ�� മീഡിയയി� േപാ�ി�് അപകീ��ിെ���ിയ േക�ക�

3569. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണ േന�ത�െ��ം െപാ��വ��കെര�ം സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�െര�ം േസാഷ��

മീഡിയയി�  േപാ�ി�് അപകീ��ിെ���ിയ എ� േക�ക�  ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�

നാളി�വെര രജി��  െച�;  എ� േപെര അറ�് െച�;  ഇതി�  സ��ാ�/ െപാ�േമഖല

ജീവന�ാ� എ� േപ�െ��ം ഇവ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േസാഷ��  മീഡിയ ഇ�ര�ി�  ��പേയാഗം െച�� സ��ാ�/െപാ�േമഖല

ജീവന�ാ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

േസാഷ�� മീഡിയ�െട ��പേയാഗം തടയാ� നടപടി

3570. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസാഷ��  മീഡിയയി�െട വ�ാജവാ��ക�  �ചരി�ി��താ�ളള

ആേരാപണ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േസാഷ��  മീഡിയ�െട ��പേയാഗം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



��തായി അ�വദി� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

3571. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�് എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

അ�വദി� എ�ം അവ എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

മ�ട േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം

3572. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി��തിനായി അ�േയാജ�മായ �ലം അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�േയാജ�മായ �ലം ലഭി�� �റ�് െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ ഫ�്

വകയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�  നിലവി�  �വ��ി�� വാടക െക�ിട�ിന് വാടക ഇന�ി�  �ടി�ിക

വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത �ടി�ിക െകാ��തീ���തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�

3573. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�

ആ��തിന് തീ�മാനി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തീ�മാനി�ി�ിെ��ി� ആയതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ിയിൽ �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

3574. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നഗര�ി�  നിര�ര���� ഗതാഗത ���ം �തിദിനം വ��ി�വ��

അപകട��െട നിര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ഗതാഗതം നിയ�ി��തി�ം വാഹനാപകടേ��ക�  െെകകാര�ം െച��തി�മായി

േപാലീസ് േ�ഷനി� �േത�ക വിഭാഗം �വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ിയി�  �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

െച�ി�ള�രയിൽ േപാലീസ് എ��േപാ�്

3575. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



�ശ�മായ െച�ി�ള�ര കംഭ ഭരണി മേഹാ��ം ദിനം�തി ആയിര�ണ�ി� ഭ�ജന��

ദ�ശന�ിനായി എ�ിേ����ം പരിഗണി�് െച�ി�ള�ര േ���ി� സമീപം ഒ� േപാലീസ്

എ��േപാ�് �ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െകാ�ി സി�ി എ.ആ�.ഓഫീസി� കാഷ�� ഇ�ാ� അവ�

3576. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാഷിെ� �മതല�ായി കാഷ�� ത�ിക ��ി� സ��ാരിെ� ഉേ�ശ��ിന് വി��മായി െകാ�ി

സി�ി എ.ആ�.കാഷ�െറ നിയമവി��മായി  22-07-2017  െല എ1(ബി)11070/1/ഇ.സി

ഉ�രവ് �കാരം െകാ�ി ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട കാര�ാലയ�ി�  േജാലി െച�ാ�

ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; കാഷ�െറ മാ�ി നിയമി�ി�് എ� വ�ഷമാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) കാഷ��  ഇ�ാ� അവ�യി�  ദിവേസന�� എ.ആ�.കാഷ��െട േജാലിക�  മ��വ�

െച���ം എ.ആ�.ക�ാ�ിെല ഒ� ഉേദ�ാഗ�� കാഷ് ��ക�ം മ�് േരഖക�ം ജി�ാ േപാലീസ്

േമധാവി�െട കാര�ാലയ�ി�  െകാ�വ�് കാഷിെ� ഫിസി��  െവരിഫിേ�ഷ�  ഇ�ാെത

കാഷ��െട ഒ�ി�് വാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െകാ�ി സി�ി എ.ആറി�  ആെരെയ�ി�ം ച�വി��മായി എ.ആ�  കാഷ��  അസി��് എ�

ഇ�ാ� ത�ികയി� നിയമി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി നിയമി�� എ.ആ�.കാഷ�െറ മ�് �മതലക� ന�കി ഓഫീസ്

മാ�ി നിയമി� കാര�ം േപാലീസ് ആ�ാന�് അറിയി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� നടപടി

സ�ീകരി�;

(ഇ) കാഷ��  ത�ിക ഉ� ഓഫീ�കളി�  ക�ാഷിെ� �മതല കാഷ��  തെ� വഹി�ണം എ�

സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട ക�ശന നി�േ�ശ�ി�ം േകരള �ഷറി േകാഡി�ം േകരള

േപാലീസിെല സ��ല� നം.21/76 �കാരം കാഷ���് മ�് �മതലക� ന�കാ� പാടി� എ�

ഉ�രവി�ം വി��മായി കാഷ���് മ�് �മതലക� നല്കിെ�ാ�� കഴി�  3 വ�ഷെ�

ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ന�കാേമാ;

(എഫ്) എ.ആ�  െകാ�ി കാഷ�െറ ഓഫീസ് മാ�ി നിയമി�ിരി��തിനാ�  കാഷ് ��് എ���ത്

ആരാണ് എ�് കെ��ാ�  ക��ര പരിേശാധന നട�േമാ:  നിയമവി��മായി ക�ാഷ്

െച�്, ക�ാഷ്,ക�ാഷ് ��് �ട�ിയവ ൈകകാര�ം െച��ത് ആരാണ് എ�് കെ��ാ�

ഇ�ാലയളവി�  കാഷ��  ത�ികയി�  ഉ�ായി��വ�െട െമാഴി േരഖെ���ി വിശദമായ

അേന�ഷണം നട�േമാ; എ.ആ� െകാ�ി സി�ി കാഷ�െര ഓഫീസി� നി�ം മാ�ി നിയമി�ിരി��

കാലയളവിെല സാ��ിക ഇടപാ�ക�െട ഉ�രവാദി�ം ആ��ാണ്;

(ജി) നിലവിെല നിയമ���ം ച����ം വി��മായി െകാ�ി സി�ി എ.ആ�  കാഷ�െറ ക�ാഷ്

െച�ളള �ല�നി�ം മാ�ി നിയമി� നിയമവി��മായി േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� ക�ാഷ് െച�്

ൈകകാര�ം െച�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ിയ െ�ാ�ി സി�ി േപാലീസ് ഓഫിസിെല

ഭരണവിഭാഗ�ിെല ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് സംഭവി� ��തരമായ ച�ലംഘന�ി�ം

േമ�േനാ� പിശകി�ം എതിെര സമ� അേന�ഷണം നട�ി ച�വി��മായി വീ�ക�



വ��ിയവെര കെ��ി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് െക�ിടം

3577. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല െെവ�ിരി,  പനമരം േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് െക�ിടം പണി��തി��

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല വ�വ�ാ� എ� �ല�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

ഇ��ി ജി� േപാലീസ് ���് സ�ീകരി� നടപടിക�

3578. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല വനിതാ ഉേദ�ാഗ�� ഉ�െ�െട�ളള േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇ��ി

ജി�ാ േപാലീസ് ���് മാനസികമാ�ം ഔേദ�ാഗികമാ�ം പീഡി�ി�� തര�ി�ളള

ശി�ണനടപടിക�  സ�ീകരി� വ��ത് സംബ�ി�് പ�മാധ�മ�ളി�  വ� വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�യിെല േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �ലംമാ��ിന് രാ�ീയപരിഗണന�ം രാ�ീയ

സ����ം മാനദ�മാ�ി കീഴ് ഉേദ�ാഗ�െര പീഡി�ി��ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം

തര�ി�ളള പരാതികേളാ മാധ�മവാ��കേളാ ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ��ി ജി�ാ േപാലീസ് ���ിെ� േപരി� ഏെത�ി�ം േക�ക� നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

അ�വാദം �ടാെത കട കേ�റിയതായ പരാതി

3579. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി ജി�ാ േകാടതി�് സമീപ�� വിേ�ാറിയ േഹാ�ലിേനാട് േച����ം

പി.എം.സം���െട ഉടമ�തയി���മായ ര�് �റി കട സി.പി.എം.  േജാസ് ഗിരി �ാ�്

ഓഫീസാ�ിയത് ഉടമ��െട അ�വാദം �ടാെതയാെണ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത പരാതി അേന�ഷി�് പരാതി�ാരി�് നീതി ഉറ�ാ��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കായം�ളം േപാലീസ് ക�ാ�േ�ഴ് സിന് �തിയ െക�ിടം

3580. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം േപാലീസ് ക�ാ�േ��് ജീ��ാവ�യിലായി അപകടഭീഷണി ഉയ��ി നി���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി� ഇത് െപാളി�നീ�ി �തിയ െക�ിടസ��യ�� നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ െക�ി�ിട�� വാഹന��

3581. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിസര�ളി�  എ� വാഹന��

െക�ി�ിട��െവ�് േ�ഷ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ക�നിക�െട ഏെത�ാം തര�ി�� വാഹന�ളാണ് ഇ�ര�ി� ഓേരാ േപാലീസ്

േ�ഷനി�ം െക�ി�ിട��ത്;  ഇ�രം വാഹന��  ��െ���് നശി��േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വാഹന�ിെ� വില എ�യാെണ�ം എ�കാലമായി ഈ അവ�യി� �ട��െവ�ം

േ�ഷ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം േക�കളി�െ�� വാഹന�ളാണ് ഈ ���ി��െത�് വാഹനം തിരി�ം േ�ഷ�

തിരി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േക�കളി�െ��� വാഹന�� ��െ���് നശി�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം

പരിഹാരമാർ��ളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ള��ൽ േഗാ�ഡ� െപ�് െസ�റിെല േമാഷണം

3582. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല വിവിധ �ല�ളി�  രാ�ി കാല�ളി�  ഫിഷ്-െപ�് െസ��ക�ം

അേക�റിയ��ം ��ി�റ�് േമാഷണം നട�ിയ�മായി ബ�െ��് കഴി� ഒ�

വ�ഷ�ി��ി� എ� പരാതികളാണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ാ�ട �ള��ലിെല േഗാ�ഡ�  െപ�് െസ��  എ� �ാപന�ി�  നട� േമാഷണം

സംബ�ി� പരാതിയി�  േക�് രജി��  െച�് �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

േക�ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ി��ായ ന�ം നിക��തിന്  338/2018  െെ�ം ന�ർ േക�ി�

എെ��ാം �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ഇൗ േക�ിെ�

�ട�നടപടികളി� വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് േപാലീസ് േ�ഷനിെല േകസേന�ഷണ�മായി ബ�െ�� ആേ�പ�ൾ

3583. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാസ�േഗാഡ് േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽവ�� െകാലപാതക േക�കളിെല �തികെള

േകസേന�ഷണ�ിെല വീ�ക�ം േപാരാ�ക�ം ��ി�ാ�ി േകാടതി െവ�െത വി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� പ� വ�ഷ�ളായി കാസ�േഗാഡ് േപാലീസ് േ�ഷനിെല െകാലപാതകം

ഉ�െ�െട�� ഗൗരവതരമായ േക�ക�  അേന�ഷി�് ബ�െ�� �ധാനേരഖക�

ത�ാറാ�ിവ��താരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ�  നിലവി�ം കാസ�േഗാഡ് േപാലീസ്

േ�ഷനി� തെ� േജാലിെച��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� പ� വർഷ�ൾ�ിെട േകസേന�ഷണ�ിെല വീ�ക�ം േപാരാ�ക�ം ��ി�ാ�ി

കാസ�േഗാഡ് േപാലീസ് േ�ഷനിെല എ� േക�കളിൽ എ� �തികെള േകാടതി

െവ�െതവി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െവ�െതവി� ഇ�രം േക�ക�  അേന�ഷി�് ബ�െ�� �ധാന േരഖക�  ത�ാറാ�ിയ

േപാലീ�േദ�ാഗ��മാ�െട വിവര�ൾ േകസ് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ� നിലവിൽ ഏത്

േപാലീസ് േ�ഷനിലാണ് േജാലി െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വ��ീയ െകാലപാതക േക�കളിലട�ം �തിക��് െചറിയ ശി�േപാ�ം ലഭി�ാെത

ര�െ��വാൻ സാഹചര�ം ഒ��� വിധ�ി�  വീ�ക�ം േപാരാ�ക�ം വ��ി

േകസേന�ഷണ�ിെല �ധാനേരഖക�  ത�ാറാ�ിയ ഉേദ�ാഗ��മാ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇ�രം േക�കളി� �നരേന�ഷണം സാധ�മാേണാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

�ഷറികളിെല �മേ�ട് സംബ�ി� േപാലീസ് അേന�ഷണം

3584. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ച�രം�ളം,  െപാ�ാനി �ഷറികളിെല �മേ�ട് സംബ�ി�് േപാലീസിെ�

�േത�ക സാ��ിക ��ാേന�ഷണ വിഭാഗം അേന�ഷണം നട��േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതിെ�

�േരാഗതി െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതിെന സംബ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സ��ാറിന് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതി�േമൽ

സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദീകരി�ാേമാ;  ��വാളികൾ�് അ�ഹമായ ശി� നൽ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ജ�ിസ് പി.എ. �ഹ�ദ് ക�ീഷെ� റിേ�ാ��്

3585. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹേ�ാടതി�് ��ി�  അഭിഭാഷക�ം മാധ�മ�വ��ക�ം ത�ി��ായ ഏ����

അേന�ഷി�� ജ�ിസ് പി.എ. �ഹ�ദ് ക�ീഷെ� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷ�  എ� മാസ�ി��ി�  റിേ�ാ��് സമ��ി�ണെമ�ാണ് സ��ാ�

നി�േ�ശി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?



ഓ�േറഷ� ത��

3586. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസന�െട ��ീകരണ�മായി ബ�െ��് ഓ�േറഷ�  ത��  എ� േപരി�

സം�ാനെ� എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  വിജില�സ് പരിേശാധന നട�ി

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ട��ം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ഇ�ര�ി�� പരിേശാധന നട�ാ�  സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട േകാടതി സ��യം

3587. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട േകാടതി സ��യ�ിെ� ര�ാംഘ� നി��ാണ �വ��ന���� ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഉയ�� അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ����ത്

സംബ�ി�് �ാനിംഗ് വ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

േമാേ�ാ� ആ�ിഡ�് െ�യിംസ് �ിബ�ണ�കൾ

T 3588.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േമാേ�ാ�  ആ�ിഡ�് െ�യിം �ിബ�ണ�കളിൽ നിലവി�  എ� േക�ക�

തീർ�ാ�ാ�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാവ�ഷം ശരാശരി ഇ�രം എ� േക�കളാണ് സം�ാന�് രജി�� െച�െ���ത്;

(സി) വർ�ി� വാഹനെ����ം അ��മായ ൈ�വി�ം �ലം വാഹനാപകട�ളി�ം െ�യിം

േക�കളി�ം ഉ�ാ�� വർ�നവ് കണ�ിെല��് ഇ�രം േക�കൾ േവഗ�ിൽ

തീർ�ക�ി��തിനായി ��ത� േമാേ�ാ� ആ�ിഡ�് െ�യിം െെ�ബ�ണ�ക� ആരംഭി��തിന്

െെഹേ�ാടതി�മായി ബ�െ��് നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ടയി� �തിയ േകാടതിക�

3589. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ടയി�  ��സിഫ് മജിേ��് േകാടതി ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട േക�മായി ��ംബേകാടതി,  വാഹനാപകട ന�പരിഹാര േകാടതി  (MACT),  സബ്

േകാടതി  (അഡീഷണ�  െസഷ�സ്)  എ�ിവ ആരംഭി�ാനാ�േമാ;  ഇതിനായി �േത�ക



മാനദ���േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാഹനാപകട ന�പരിഹാര ൈ�ബ�ണ�ക�

T 3590.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനാപകട േക�ക� തീ��ാ�ാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാഹനെ����ം അപകടനിര�ിെല വർ�ന�ം അ�സരി�് വാഹന അപകട ന�പരിഹാര

ൈ�ബ�ണ�ക� സം�ാന�് നിലവിലിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇ� കാരണം ഒ� ല��ിലധികം ന�പരിഹാര േക�ക� സം�ാന�് െക�ി�ിട�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിന് പരിഹാരമായി േമാേ�ാ� ആ�ിഡ�് മീഡിേയഷ� അേതാറി�ി �പീകരി�ണെമ� ബ�.

��ീം േകാടതി�െട നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ിൽ വിശദാംശ��  ന��േമാ;ഇ� സംബ�മായ കാര���  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

�ധാന നഗര�ളിൽ അ�ി �ര�സംവിധാന��

3591. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമയ് 21 ന് തി�വന��രെ� പഴവ�ാടിയി�ം 27-ന് െകാ�ിയിെല േ�ാഡ് േവയി���ായ

വ�തീപി���� കാരണം ഒേ�െറ നാശന��� സംഭവി� കാര�ം പരിേശാധി�ക ഉ�ാേയാ;

(ബി) സം�ാനെ� അ�പത് ശതമാനം െക�ിട��ം �ര�ാ മാനദ��ളി�ാെതയാേണാ

�വ��ി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� െക�ിട�ളി� പ�തിയിേലെറ�ം �വ��ി��ത് അ�ിശമന ഉപകരണ��

േപാ�മി�ാെതയാേണാ;

(ഡി) എ�ി� �ധാന നഗര�ളിെല�ി�ം േകാഴിേ�ാെ� മിഠായി െത�വ് മാ�കയി� അ�ി �ര�ാ

സംവിധാന�� ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസി� െെ�വ�

3592. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസി� ആം�ല�സ് ഉ�െ�െട ��ി� ��ത� വാഹന���് ഒ�

ഫയ�മാ� െെ�വ� കം പ�് ഓ�േറ�െറ നിേയാഗി��ത് �ാേയാഗികമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസനയി� (പി�് േപാലീസ് ഉ�െ�െട) െെ�വിംഗ് െെലസ�സ് എ��് ന�കിയ

സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�  േസനയിെല െെല�് ഡ��ി വാഹന��  ഓടി���േപാെല

ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസി�ം െെലസ�സ് എ�� ന�കിയ ഫയ�മാ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��്

ജീ�് േപാ�� വാഹനം ഓടി��തിന് അ�മതി ന��ി,  വാഹനം ഓടി��വ�െട �റവ്



പരിഹരി�� തര�ി� നിയമ നി��ാണം നട�ാേമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ിര�ാ നിലയ��െട ഉപരിഓഫീ�ക�

3593. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിെന�് അ�ിര�ാ നിലയ��  �വ��ി���ം സം�ാനെ� ഏ��ം വലിയ

വ�വസായവ��ത ജി��മായ എറണാ�ളം ജി�യി�  ഒ� ജി�ാ ഫയ�  ഓഫീസ് �ടി

ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  േകാതമംഗലം,  �വാ��ഴ താ��കളി�� നിരവധി െച�കിട വ�വസായ

�ാപന�ടമക��് ൈലസ�സ് സംബ�മായ ആവശ����് ദീ�ഘ�രം സ�രിേ��ി

വ��തിനാ�  േകാതമംഗലം അ�ിര�ാ നിലയ�ിെ� െക�ിട സൗകര�ം �േയാജനെ���ി

��ത താ��കളി�  �വ��ി�� അ�് അ�ിര�ാ നിലയ��െട ഉപരിഓഫീസായി ടി

ജി�ാ ഫയ�  ഓഫീസ് േകാതമംഗല�് �ാപി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ി�ര�ാേസന�െട പരിമിതിക�

3594. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല അ�ി�ര�ാേസന�െട പരിമിതിക� സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പതിനാ� നിേയാജകമ�ല�ളിലായി ഏഴ് ഫയ�  േ�ഷ�ക�  മാ��� സാഹചര��ി�

ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം ഒ� ഫയ� േ�ഷെന�ി�ം �ാപി�േമാ;

(സി) മഴ�ാലം വ�� സാഹചര��ി� ജി�യി� നിലവി�� ഫയ�േ�ഷ�ക� തീര�േദശ�ളിേല�ം

മലേയാര േമഖലയിേല�ം ആവശ���  നി��ഹി�ാ�  സാധി�ാ� തര�ി�

�യാസെ��േ�ാ�  ��ത�  ര�ാ�വ��ന���� സൗകര���ം വാഹന��ം

അടിയ�രമായി ഏ�െ���േമാ?

അ�ിര�ാവ��ി� ഫയ�മാ� ൈ�വ�-കം-പ�് ഓ�േറ�� ത�ിക

3595. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ചി�� ഫയ� േ�ഷ� പരിധിയി� ജ�വരി 7-ന് കിണ�ി� അകെ�� ആെള

ഫയ�േഫാഴ�് എ�ി കരയി�  എ�ി�െവ�ി�ം ആ�പ�ിയി�  െകാ�േപാ�വാ�

ഫയ�േഫാ�ിെ� ആം�ല�സ് ലഭ�മാ�ാ� സാഹചര��ി�  ഓേ�ാറി�യി�

ആ�പ�ിയിേല�് െകാ�േപാ�� വഴി അപകട�ിൽെ�� ആൾ മരണെ�� സംഭവം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� അ�ിര�ാവ��ി� എ� ഫയ�മാ� ൈ�വ� കം പ�് ഓ�േറ��  വിഭാഗം

ജീവന�ാരാണ് ഉ�ത്;

(സി) അ�ിര�ാവ��ി�  നിലവി�� വാഹന���് ആ�പാതികമായി�ാേണാ ��ത



ജീവന�ാ�െട എ�ം; ഇെ��ി� ഈ ത�ിക ��ത� ��ി�് ജീവന�ാെര നിയമി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബ�നിലെ��ിട��െട �ര� സംബ�ി�്

3596. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബ�നിലെ��ിട��െട �ര� സംബ�ി�് ഫയ�േഫാ�് പരിേശാധന നട�ി

റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത റിേ�ാ��ിെല വിവര��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ര�ാ മാനദ���  പാലി�ാെത സം�ാന�ടനീളം നി��ി�ിരി�� െക�ിട���്

�ര�ാമാനദ�ം നി�ബ�മാ�വാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ഇതിെ�

വിശദാംശ�ൾ ന��േമാ?

ചീേമനി ഫയ� േ�ഷ� നിർ�ാണം

3597. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ചീേമനിയിൽ ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിരവധി സ��ാ� െപാ�േമഖലാ �ാപന���് �ണ�ദമാ�� തര�ി� ��ത േ�ഷ�

അടിയ�രമായി അ�വദി�് ഉ�രവാ�േമാ?

നാദാ�രം ഫയ� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

3598. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി�� നാദാ�രം ഫയ�  േ�ഷന് സ��മായി �തിയ െക�ിടം

നിർമി��തിനായി സൗജന�മായി ലഭി�ി�� �ല�് ��ത െക�ിടം നിർ�ി��തിന് ഫ�്

വകയി���തി�േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�  േ�ഷെ� നി��ാണം ആരംഭി�ാ�  നിലവി�  എെ��ി�ം തട��ൾ

ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

���രം മാലിന� �ാ�ി� അടി�ടി ഉ�ാ�� തീപി��ം

3599. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���രം മാലിന� �ാ�ി� അടി�ടി തീപി��ം ഉ�ാ��തിെ� കാരണെ��റി�് അേന�ഷണം

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഇനി ഇ�ര�ി� തീപി��ം ഉ�ാകാതിരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ��ത �ല�് �തിയതായി ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി�� ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� പ�തി�െട

നി��ാണ ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം;



(ഡി) പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭി��തി�� കാലതാമസം എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

��ാറിെല അ�ിശമന േക��ിെ� വികസനം

3600. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ാറിെല അ�ിശമന േക��ിെ� വികസന�മായി

ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഫയ�േ�ഷ� അ�വദി�ാ� നടപടി

3601. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തി�ം പറ�ി�ള�ം ഉ�െ��� െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  ഫയ�േ�ഷ�

ഇ�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��മായി �ല�ം , െക�ിടം നി��ി�ാ� 3.2 േകാടി �പ�ം വകയി��ിയി�� െകാ�േ�ാട്

�തിയ ഫയ�േ�ഷ� അ�വദി�ാ� നിലവി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

�ിസ� ആ�് കറ�ണ� സ��ീസിെല േനാ� േകഡ� �േമാഷ�

3602. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിസ�  ആ�് കറ�ണ�  സ��ീസ് വ��ിെല േനാ�  ഗസ�ഡ് എ�ിക��ീവ് വിഭാഗം

ജീവന�ാ��് �േമാഷ� സാധ�ത വിരളമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം ��ത വ��ിെല ജീവന�ാ�  അ�ഭവി�� ��ി��ക�  തരണം െച��തിന്

അവ��് േനാ� േകഡ� �േമാഷ� ന���തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േനാ� േകഡ� �േമാഷ� ലഭി����ലം അവ��് സാ��ിക ആ��ല�ം ലഭി�േമാ;

ഇെ��ി� അത് പരിേശാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െസ��� ജയിലി� തട�കാ�െട േ�മം

3603. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െസ��� ജയിലി� തട�കാ�െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) തട�കാ��് െതാഴി�  പരിശീലനം ന��� പ�തി �കാരം ഏെതാെ� സ��ിഫി��്

േകാ�കളാണ് നിലവി� നട��ത്;



(സി) ��ത െതാഴി�  പരിശീലനം ഏെതാെ� �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെടയാണ്

നട��ത്?

ഏറനാട് താ��ിെല െഫയ�വാല� സംബ�ി� എസ്.ആ�.ഒ.

3604. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി മ�ല�ിെല ഏറനാട് താ��് �േദശ�ളിെല െഫയ�വാല� സംബ�ി�

ത�����് പരിഹാരം കാ��തിനായി എസ്.ആ�.ഒ.  �റെ��വി�ാ�  ഗവ�െമ�്

��ിേല�് അയെ��ി�ം നാളി�വെര�ം ആയത് �സി�ീകരി�ാ�  കഴിയാ�തിെ�

കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത എസ്.ആ�.ഒ.  �ി�് െച��തിനായി മല�റം ജി�ാ കള�� എ�ാണ് അത് ��ി�

ലഭ�മാ�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ എസ്.ആ�.ഒ. �റെ��വി��ത് സംബ�ി�് കള�� �േത�ക നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� കള�� ന�കിയ ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഗവ�െമ�് ��ി� നി�ം ��ത എസ്.ആ�.ഒ. എ�േ��് �സി�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഗസ�് വി�ാപന�� െവബ് ൈസ�ി� അ�േലാഡ് െച��തി�� നടപടി

3605. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  െഫ�വരി�് േശഷം  www.egazette.kerala.gov.in  എ� െവബ് ൈസ�ിെ�

�വ��നം നില�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) െഫ�വരി�് േശഷം ഇറ�ിയ ഗസ�് വി�ാപന��  െവബ് ൈസ�ി�

�സി�ീകരി�ാതി��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

(സി) ജന����ായി�� അസൗകര�ം പരിഗണി�് ഗസ�് വി�ാപന��  കാലതാമസമി�ാെത

െവബ് ൈസ�ി� അ�േലാഡ് െച��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

(ഡി) ഇതി� ഉേദ�ാഗ�തല�ി� വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഗവ�െമ�് െസ��� ��ി� നി�ം തടി ഉ��ടിക�െട േമാഷണം

3606. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ഗവ�െമ�് െസ��� ��ി� നി�ം വിലപിടി�� തടി ഉ��ടിക� േമാഷണം

േപായ� സംബ�ി�� അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം ഏ�തര�ി��

അേന�ഷണമാണ് നട��െത�ം ആെരെയ�ി�ം ���ാരായി കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം

���ാ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം അറിയി�േമാ ;

(ബി) 24  മണി��ം േപാലീസ് െസക�രി�ി ഉ� െസ���  ��ിെ� �ര�ിത േമഖലയി�



��ി�ി�� തടി ഉ��ടിക�  അവധി ദിവസം ��ിെ� ൈടം ഓഫീസി� െവളിയി�

െകാ�വരാ� ഏ� ഉേദ�ാഗ�നാണ് അ�മതി ന�കിയെത�റിയി�ാേമാ;  എ�ാവശ��ിന്

ആ��ാണ�മതിെകാ��െത�ം ആയതിെ� േരഖക� സഹിതം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ി� െവളിയി�  നി�� േജാലി�ാെര ��ി�  �േവശി�ി�ാ�  െഡപ��ി ���ിെ�

അ�മതി ഉ�ായി�േ�ാ ;

(ഡി) ന�െ�� തടി ഉ��ടിക�െട കണ�് എ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� വിശദവിവര��

അറിയി�േമാ ;

(ഇ) ��ത വിഷയ�ി� അ�ടി വ��് ഡയറ��െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� റിേ�ാ��ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(എഫ്) ഏെത�ാം സംഘടനക�  ഇ�സംബ�ി�് സ��ാരി�  പരാതി ന�കിയി��്;  ��ത

പരാതികളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ ?

ജലപാത�െട വികസന നടപടിക�

3607. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലപാതക�െട വികസന നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�േ��് ഈ �വ��നം ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ജലപാതയി�െട സം�ാന�ിന് എെ��ാം േന��� ഉ�ാ�െമ�ാണ് ക���െത�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ്-തി�വന��രം ജലപാത

3608. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്-തി�വന��രം ജലപാത�െട �വ��ന �േരാഗതി�െട വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ� �ത� ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി �ലം സം�ാന�ി��ാ�� േന��� വിശദമാ�േമാ?

െവ�്േകാ�് കനാ� ജലപാത

3609. �ീ.ബി.സത��

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

(എ) വിേനാദസ�ാരം,  ചര�ഗതാഗതം എ�ീ േമഖലകളി�  വ�  �തി��ാ�ി സം�ാന�ിെ�

�ഖഛായ മാ�ാ� സഹായകരമായ െവ�്േകാ�് കനാ� ജലപാത നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി



അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം േകാ��റം േദശീയ ജലപാത ര�വരിയായി ര�മീ��  ആഴ�ി�  വികസി�ി�ാ��

���ി ���ിയായി�േ�ാ;  ചര� െട�മിന�ക�െട നി��ാണ�ം അവെയ മ�പാതക�മായി

ബ�ി�ി��തി��� ���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) േകാ��റ�് നി�് േകാഴിേ�ാേ��് േദശീയ ജലപാത നീ�� �വ��ന�ിെ� നിലവിെല

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ലി�് കനാ�ക�  നി��ി�ാ�  പ�തി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം-കാസ�േഗാഡ് േദശീയ ജലപാത

3610. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം-കാസ�േഗാഡ് േദശീയ ജലപാത�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;ഇതിെ�

���ി എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നി��ി� ജലപാത�െട ഭാഗമാ�� അ��ടി -പര�� കായ�കെള ബ�ി�ി�െകാ�� െകാ�ം

േതാടിെ� �ന��ാരണ �വ��ന�� നില�ി�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആറ് തവണ കരാ�  കാലാവധി നീ�ി നൽകിയി�� ഇതിെ� �വർ�ി  08.08.2018-െല

സ.ഉ.(സാധാ)  നം.  21/2018/CSIND  ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം അ�ിമമായി

30.10.2018  വെര ദീ�ഘി�ി�് ന�കിയി�ം നിർ�ാണം �േരാഗമി�ാ� സാഹചര��ി�

ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് സർ�ാർ ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സാ��ിക വള���െട േകരള മാ�ക

3611. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട പാരീസ് സ��ശന േവളയി� ��ഖ ധനതത�ശാ��� േതാമസ് പി��ി�മായി

�ഖ�മ�ി �ടി�ാ� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ടി�ാ�യി� സാ��ിക വള���െട േകരള മാ�ക ആഴ�ി� പഠി�വാ�ം ഇവി�െ�

സ��ഘടന ശ�ിെ���വാ��� നി�േ�ശ��  സമ��ി�വാ��� താ�ര�ം അേ�ഹം

�കടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� അേ�ഹെ� സം�ാനേ��് �ണി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സാ��ിക അസമത�ം �റ�വാ�  �േരാഗമനപരമായ നി�തി ഘടന േവണെമ�ം ��ത�

സ���ാരി� നി�ം ��ത� നി�തി ഈടാ�ണെമ��� േതാമസ് പി��ിെ� അഭി�ായം

ഇവിെട നട�ിലാ�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി��േ�ാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ലാബ് സൗകര�ം



3612. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ചികി� േത�� പല േരാഗിക��ം സ�കാര� ലാ�കെള

പരിേശാധന�ായി ആ�യിേ��ി വ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�  എ�യിട�് നിലവി�  രാ�ികാല ലാബ്

സൗകര���്;

(സി) ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  എ� ഇട�് രാ�ികാല ലാബ് സൗകര�ം നിലവി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത�  സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം �വ��ി�� ലാബ്

ഏ�െ���ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ?

��ംബാേരാഗ�േക��ളി� ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം

3613. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഡയാലിസിസ് അവശ�മായ േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി� വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അത് �റ�െകാ�വ��തി�് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ആവി�രി�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�  ഡയാലിസിസ് സംവിധാനം ഇ�ാ� നിേയാജകമ�ല��

സം�ാന�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ളിെല �ധാന ��ംബാേരാഗ�േക��ളി� ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം

ഏ�െ���ാ� ആേലാചി�േമാ; വിശദവിവര�� ന��േമാ?

നിപ ൈവറസ്

3614. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം േകാഴിേ�ാ�ം മല�റ�മായി  17  േപ�െട ജീവെന�� നിപ ൈവറസ് ഈ

വ�ഷം എറണാ�ള�് വീ�ം �ിരീകരി�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �െന നാഷണ�  ൈവേറാളജി ഇ��ി���ിെ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ േരാഗം

�ിരീകരി�ത്;

(സി) �തിേരാധ �വ��ന���് േമ�േനാ�ം വഹി�ാ� േക� ആേരാഗ�വ��ിെ� വിദ� സംഘം

െകാ�ിയി� എ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ� േപ��ാണ് ഇതിനകം േരാഗം �ിരീകരി�ത്; എ� േപ� ഇേ�ാ� വിവിധ

ആ�പ�ികളിലായി നിരീ�ണ�ി��്;



(ഇ) കഴി� വ�ഷം ആല�ഴയി� ഉ�ഘാടനം െച� ൈവേറാളജി ഇ��ി���് ഇനി�ം �വ��ന

സ�മ�ാ� സാഹചര��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

നിപ ൈവറസ് �തിേരാധനടപടി

3615. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വീ�ം നിപ േരാഗം കെ��ിയതിെന���് എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിപ ൈവറസിെന�റി�് െപാ�ജന�ളി�  അവേബാധം ��ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

നിപ ഇറാഡിേ�ഷ� പ�തി

3616. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��� നിപ ഇറാഡിേ�ഷ� പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി�

ഇ�രം നടപടിക�െട സാ��ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നിപ ൈവറസ് �തിേരാധം സംബ�ി�് �ട��യായി സ�ീകരിേ�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) നിപ ൈവറസ് �തിേരാധം സംബ�ി�� അ�ഭവപാഠ�ളി�  നി�ം വ�ം നാ�കളി�

എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

നിപ �തിേരാധനടപടിക�

3617. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ�ഷ�ി�േശഷം വീ�ം സം�ാന�് നിപ േരാഗബാധ �ിരീകരി�തിെ�

അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� �തിേരാധനടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േരാഗബാധ�െട ഉറവിടം കെ���തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) േരാഗനി��യം േവഗ�ിലാ�വാ� �െന മാ�കയി� െെവേറാളജി ഇ��ി���് �ാപി�വാ�



േക�സ��ാരി� സ���ം െച��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഫാം.ഡി േകാ�് നട�� �ാപന�ൾ

3618. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫാം.ഡി േകാ�് നട�ിവ�� �ാപന��  ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�

സീ�ക� നിലവി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�� ജി�യിെല പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിയി� ഫാം.ഡി േകാ�് ആരംഭി�ത്

എേ�ാഴാണ്; എ� ��ിക� ഇവിെട ��ത േകാ�ിന് പഠി���്; വ��മാ�േമാ ;

(സി) പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജി�  ഫാം.ഡി േകാ�് നിലനി���തി�ം മ�് േകാേള�കളി�

ഫാം.ഡി േകാ�് ആരംഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

േകരള �ിനി�� എ�ാ�ിെ��് നിയമം

3619. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ിക�, ലാ�ക�, �ാനിംഗ് െസ��ക�  �ട�ിയവ�െട

നിരീ�ണ�ി�ം നിയ�ണ�ി�മാ�� േകരള �ിനി��  എ�ാ�ിെ��്

നിയമനി��ാണനടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�.സി.സി. യിെല ��ികളായ േരാഗിക�

3620. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.സി.  യി�  അനേ�ഷ� ന�കി ��ിക��് എം.ആ�.െഎ.  �ാ�  എ��ി��ത്

നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) അനേ�ഷ� ന�കി എം.ആ�.െഎ. �ാ� െചേ��ി വ�� ��ികളായ േരാഗിക��് ഇേ�ാ�

ആ�.സി.സി.യി� എ�് സംവിധാനമാണ് ഉളളെത�് െവളിെ���േമാ?

ആ�.സി.സി. യിെല ഇേമജിേയാളജി ഡിവിഷനിെല സി.�ി. �ാ� െമഷീ�

3621. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.സി. യിെല ഇേമജിേയാളജി ഡിവിഷനിെല സി.�ി. �ാ� െമഷീ� തകരാറിലായി�േ�ാ;

എ�ി� എ��തലാണ് ��ത െമഷീ� �വ��നരഹിതമായത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െമഷീെ� �വ��നം �ന:�ാപി�വാ�  സാധി�ാ�ത് ആ�െട അനാ�



െകാ�ാണ്;

(സി) െമഷീെ� തകരാ�  പരിഹരി�് േരാഗിക��് അത് ഉപേയാഗ�ദമാ�വാ� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േപവിഷ �തിേരാധ ��ിെവ�്

3622. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപവിഷ �തിേരാധ ��ിെവ�് സൗജന�മാേണാ;  ഇതി�� മ��ക�

ഏെതാെ� തല�ി�� ആ�പ�ികളി� ലഭ�മാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) �തിേരാധ ��ിെവ�് സൗജന�മായി�ം സം�ാന�്  2018  �  ആ�േപ�ം ഈ വ�ഷം

ഇ�വെര  3  േപ�ം േപവിഷബാധ �ലം മരി� സാഹചര��ി�  ഇ� സംബ�ി�്

േബാധവ��രണം ന���തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശരിയായ ആേരാഗ� ശീലം

3623. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം വ��ി�ചിത��ി�ം േകരളീയ�  മാ�കാപരമായ നിലവാരം �ല��േ�ാ�ം

പരിസര �ചിത��ിെ� കാര��ി� വളെര േമാശം നിലവാരമാണ് വ��ല���ത് എ� വ�ത

ആേരാഗ� വ��് പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� �വണതയി�  നി�ം മലയാളിെയ മാ�ിെയ���തിന് ആേരാഗ�വ��്

എെ��ി�ം �േത�ക �ചാരണ പരിപാടികേളാ മേ�ാ നട�ിലാ��േ�ാ;

(സി) ശരിയായ ആേരാഗ� ശീലം ��ി�ാലം �ത� ഉറ�ാ��തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േച��്

��ത� സമ�മായ പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) പരിസര�ചിത�ം സംബ�ി�് ജന�ളി� അവേബാധം ഉ�ാ�ാ� എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

��സ് ആ�് േകാ�െമ�ി�് നിയമ േഭദഗതി

3624. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1940െല ��സ് ആ�് േകാ�െമ�ി�് നിയമ�ി� േക�സ��ാ� വ��ിയ പതിെനാ�ാമത്

േഭദഗതി �കാരം ആ��േവദ മ��ക�െട പരസ��ിന് �േത�ക നിബ�ന

�ാവ��ികമാ�ിയത് സം�ാന�് നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി��കാരം �സി�ീകരണ�ി� ��് പരസ�ം പരിേശാധി�ാ�  �േത�ക ക�ി�ി



�പീകരി�ി�േ�ാ; ഈ ക�ി�ി�െട ഘടന വിശദമാ�േമാ; ക�ി�ി �പവ��രണം സംബ�ി�്

ഗസ�് വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ി�ി ��ാെക നാളി�വെര ലഭി� അേപ�ക�  എ�െയ�ം തീ��ാ�ിയവ

എ�െയ��� കണ�ക�  ന�കാേമാ;  ഇവ തീ��ാ�ാ�  കാലതാമസ��ാ��തായി

വിലയി��ിയി�േ�ാ?

ആല�ഴ െമഡി�� േകാേളജിെല സി.ടി. സി�േല��

3625. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െമഡി�� േകാേളജി� 3.50 േകാടി �പ�് വാ�ിയ സി.ടി, സി�േല�� ഉേപ�ി�െ��

അവ�യി� കിട�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2017  ��  മാസമാേണാ ഈ ഉപകരണംവാ�ിയത്;  ഈ ഉപകരണം എ�െകാ�്

ഉപേയാഗി��ി�;

(സി) ഉപേയാഗ�ദമെ��ി�  എ�ിന് വാ�ി;  ആരാണ് വാ�ാ�  ഉ�രവ് ഇ�ത്;  ഇതിെ� ന�ം

ഉ�രവാദികളി� നി�് ഈടാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ദ�ൽ �ിനി�കൾ

3626. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ��കളി�ം ദ�ൽ

�ിനി�കൾ �വർ�ി��േ�ാ  ;  ജി�ാ,  താ��് ആ�പ�ികളി�ം ക��ണി�ി െഹൽ�്

െസ��കളി�മായി സം�ാന�ാെക�� ഡ�ൽ സർജൻ,  ഡ�ൽ ൈഹജീനി�് എ�ീ

ത�ികക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ദ�േരാഗ�ൾ �ായേഭദമേന� െപ�കിവ�� ഈ കാലഘ��ിൽ താ��്ആ�പ�ികളിൽ ര�്

ഡ�ൽ സർജൻമാ�െട�ം,  ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ��കളിൽ ഒ� ഡ�ൽ സർജെ��ം,

ആവശ�മായ� ഡ�ൽ ൈഹജീനി�ക�െട�ം േസവനം ഉറ�വ��വാൻ നിലവിൽ

കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ ആയത് ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഡ�ൽ സർജൻമാർ�ം ഡ�ൽ ൈഹജീനി�കൾ�ം �േമാഷൻ ത�ികകൾ നിലവി�േ�ാ;

ഇെ��ിൽ �േമാഷൻ ത�ികകൾ ��ി��തി�� നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ണ� ഫാ�മസികളിെല മ��് �ാമം



3627. �ീ.േ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) െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�  നട�� കാ�ണ� ഫാ�മസികളി�  നി�ം നിരവധി

മ��കൾ ലഭി��ിെ��� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പരാതി പരിഹരി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ചിത�ം പാലി�ാ� ബാ�ബ� േഷാ�ക�

3628. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബാ�ബ� േഷാ�കളി� പല�ം െപാ�ജനാേരാഗ� സംര�ണ�ി� പാലിേ��

�ചിത�ം പാലി�ാ�തിനാ�  മാരകമായ േരാഗ���വെര ഇടയാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) ഇ�രം േഷാ�ക��് �ചിത�പാലന�ി�  എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ആേരാഗ�വ��്

ന�കിയി��ത്;  ഈ നി�േ�ശ��  പാലി��െ��് ഉറ�വ���തിന് ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ചിത�പരിപാലന�ി� വീ� വ��� ഇ�രം �ാപന��െ�തിെര ആേരാഗ�വ��് ക�ശന

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയി� സി.ടി. �ാ� �ണി�ം പവ� േലാ��ി�ം

3629. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയി�  സി.ടി.�ാ�  �ണി�്,  പവ�  േലാ��ി എ�ിവ

�ാപി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

റീജ�ണ� ക�ാ�സ� െസ�റിൽ െപ�ഷ� പ�തി

3630. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം റീജ�ണ�  ക�ാ�സ�  െസ�റി�  െപ�ഷ�  പ�തി നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�

എ��തലാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െപ�ഷ�  പ�തി ഏ� തര�ി�  ഉ�താെണ�ം പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി



ആെണ�ി�  ജിവന�ാ�ട�ം െസ�റിെ��ം വിഹിതം എ� വീതമാെണ�ം ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ� �മതലെ���ിയെത�ം അറിയി�ാേമാ?

െെ�ന� മ�ലാ� അേ�ാഫി േരാഗം

3631. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപശികെള ��ബലമാ�� അ��വ േരാഗമായ െെ�ന� മ�ലാ�  അേ�ാഫി േരാഗബാധിത�

സം�ാന�് എ�േപ�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  പരിേശാധന�ം കണെ���ം ഇ�വെര നട�ി�ിെ��ി�  ഇ�സംബ�ി�്

വിശദമായ വിവരേശഖരണ�ിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഞര�കെള �വ��ി�ി�� ജീനിെ� അഭാവ�ി� ഉ�ാ�� ��ത േരാഗ�ിന് വിേദശ�്

ഫല�ദമായ മ��് കെ��ിയി�െ��ത് ശരിയാേണാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇൗ മ��ിന് ഇ��യി�  അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം ഇത് െെ�ന�  മ�ലാ�

അേ�ാഫി േരാഗ�ിന് ന�കാ��താേണാ എ�് സം�ാന ആേരാഗ� വ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വിേദശ�് ഏത് രാജ��ാണ് മ��് ക�പിടി�െത�ം ഇത് കഴി� എ� േരാഗിക�

ആേരാഗ�കരമായ ജീവിത�ിേല�് തിരി�വ�ി�െ��ം എ� കാലം ചികി�സ േവ�ിവ�െമ�ം

എ� �പ െചലവ് വ�െമ�ം ഇൗ മ��് സൗജന�മായി ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെല നിപ ബാധ

3632. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വർഷം സം�ാന�് ആർ�ാണ് നിപ ബാധി�തായി റിേ�ാ��് െച�െത�ം ആയത്

എേ�ാഴാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േരാഗി�െട �വം �െന ഇ��ിട��ിേല�് അയ�ത് ഏത് തീയതിയിലാെണ�ം ഇതിെ�

റിേ�ാ��് ലഭി�ത് എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2018 - � േശഷം നിപ ബാധ വീ�ം റിേ�ാ��് െച�െ�� സാഹചര��ി� ഇതിെ� ഉറവിടം

കെ���തിന് േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട േസവനം അഭ���ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി



3633. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ ആ��ാ�  ഭാരത് പ�തി�െട എം.ഒ.�.വി�  ഇത്

നട�ിലാ��തിന് സം�ാന സ��ാ�ക��് മതിയായ സ�ാത��ം ന�കാ� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  ��ത വ�വ�കളി�  മാ�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇ��കാരം േക�

സ��ാ� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് വ��ിയത്;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ലഭി�� ആ��ല���െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ��ത് സം�ാന സ��ാരിെ� നിലവി�� ആേരാഗ�

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിക� എ�ാം േയാജി�ി�െകാ�ാേണാ; വിശദാംശം ന�കേമാ?

ക�ാ�സ� ചികി�ാ സൗകര���

3634. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ� : 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�ം ദിനം�തി ആശ�ാജനകമായി വ��ി��ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് കണ�ിെല��് ക�ാ�സ�  േരാഗബാധ

ആരംഭദശയി� തെ� കെ���തിന് താ��് ആ�പ�ിക�, ജി�ാ ആ�പ�ിക�, ജനറ�

ആ�പ�ിക� എ�ിവ േക�ീകരി�് എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ആ�പ�ികളി�  െമഡി��  ഓേ�ാളജി വിഭാഗം ആരംഭി��തി�ം കീേമാെതറാ�ി

ഉ�െ�െട�� ��ത� ചികി�ാസൗകര��� ഏ�െ����തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈ�മറി െഹ��് െസ��ക�, സ��ാ� ഓഫീ�ക�, ��-േകാേളജ് എ�ിവ േക�ീകരി�്

ക�ാ�സ� േരാഗ നി��യ�ി�ം ചികി��ം �തിേരാധ�ി�ം അവേബാധ�ി�ം എെ��ി�ം

�േത�ക പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഗവ�െമ�് വിേ�ാറിയ ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല കി�ബി പ�തിക��് സാ��ിക അ�മതി

3635. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ഗവ�െമ�് വിേ�ാറിയ ജി�ാ ആ�പ�ിയി� കി�ബി ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ��

പ�തിക��് സാ��ിക അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം �തിയ സൗകര��ളാണ് ആ�പ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



േഹാ�ി�� ഇ�െഫ�� ക�േ�ാ� ടീം

3636. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല ഓ�േറഷ�  തിേയ��ക�  അ�വി��മാേണാ എ�്

പരിേശാധി�വാ�  േഹാ�ി��  ഇ�െഫ��  ക�േ�ാ�  ടീം എ�ാ �ല�ളി�ം

�വ��ി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� വ��മായ വിവരം

ന��േമാ;

(ബി) െച�കിട സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ഓ�േറഷ�  തിേയ��ക�െട �ചിത� പരിേശാധന�്

എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ിനി�� എ�ാ�ിെ��് ആ�്

3637. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിനി��  എ�ാ�ിെ��് ആ�് സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയേതാ��ടി സ�കാര�

ആ�പ�ികളി� ചികി��ം പരിേശാധന�ം എ�� േരാഗികെള �ഷണം െച�� നടപടി ഒ�

പരിധിവെര അവസാനി�ി�വാ� സാധി�തായി ക���േ�ാ;

(ബി) �ിനി��  �ാപന�െള ഇനം തിരി�് അവ�െട േസവനനിലവാരം നി�യി��തിന്

േവ�ി�� സ�ക�ി�ിക� നിലവി� വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �സ് �ത നിയമ�കാര�� രജിേ�ഷ�  സംവിധാനം ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇതിനകം

�ാവ��ികമാ�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ ജി�കളി�  താ�ാലിക രജിേ�ഷ�� അേപ�ക�  ഓ�ൈലനായി ന�കാ�

�ാപന��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ിനി�� എ�ാ�ിെ��് നിയമം നട�ാ�ാ� നടപടി

3638. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  പരിേശാധന�ം േരാഗനി��യ�ി�ം ഏ�െ���ിയിരി��

ചാ��ക� ഏകീകരി�വാ� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം, പരിേശാധന�ം േരാഗനി��യ�ി�ം ഈടാ�� ചാ��ക�

�ദ�ശി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ികരി�േമാ;

(സി) െപാ� ജനാേരാഗ� രംഗ�് നട�� പക�െ�ാ� അവസാനി�ി��തിന് �ിനി��

എ�ാ�ിെ��് നിയമം ക�ശനമായി നട�ാ�ാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?



േഡാ��മാ� ന��� മ��് �റി�ടി

3639. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ��മാ�  പലേ�ാ�ം േരാഗിക��് എ�തി ന��� മ��് �റി�ടി െമഡി�� േഷാ�ിെല

ജീവന�ാ��് േപാ�ം വായി�വാ� കഴി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േഡാ��മാ�  ന��� �റി�ടി െത�ായി വ�ാഖ�ാനി�് മ��മാറി മരണ��

ഉ�ായി�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ േഡാ��മാ��ം,  ഇം�ീഷ് അ�രമാലയിെല വലിയ അ�ര��

ഉപേയാഗി�് വായി�വാ� പ�� തര�ി� മ��് �റി�ക� ന��വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

ഇത് സംബ�ി�് നിരീ�ണം നട�വാ� ഡി.എ�്. എസ്., ഡി.എം.ഇ., ��സ് ക�േ�ാള�,

ആ��േവദ വ��് ഡയറ��, േഹാമിേയാ വ��് ഡയറ�� എ�ിവ��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�ണനിലവാരമി�ാ� മ��ക�

3640. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� വിതരണം െച� മ��കളി� ചിലതിന് നിലവാരമി�

എ� കാരണ�ാ�  അവ�െട �ട�വിതരണം നി��ിവ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന നിലവാരമി�ാ� മ��ക� വിതരണം െച�വാ��ായ കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിന് ഉ�രവാദികളായവ� ആെര�ാമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  വിശദവിവരം ന��േമാ;

അവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

108 ആം�ല��ക�െട േസവനം

3641. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 108  ആം�ല�സ് സ��ീ�കളിൽ �വ��ന�മമായവ�െട�ം അ�ാ�വ�െട�ം എ�ം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എവിെടെയ�ാം ��ത േസവനം നിലവി� ലഭ�മാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 108  ആം�ല��ക�െട േസവനം വ�ാപി�ി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;  വിശദവിവര��

ന�കാേമാ?



ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി

3642. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� പരിര��ം,  പക�� വ�ാധി �തിേരാധ�ി��� ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി�െട

�വ��നം വിശദമാ�േമാ; ��ത പ�തി വിജയ�ദമാെണ�് സ��ാ� വിലയി���േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആ�പ�ിക� േരാഗീസൗ�ദമാ��തി�� പ�തിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

ഇതി�െട സം�ാനെ� ആേരാഗ� രംഗ�ിന് �തിയ അവേബാധം ��ി��തി�ം

ജന���് എ���ി� ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തി�ം സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�നി�ം നി��ാ��നം െച� േരാഗ�� വീ�ം തിരി�വ���ം �തിയ ൈവറസ്

േരാഗ��െട വര�ം ആേരാഗ�രംഗ�് സം�ാനം േനടിയ േന����് മ�േല�ി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ആേരാഗ� രംഗ�് േനടിയ �താപം വീെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ആ��ം പ�തി �കാരം താ��്,  ജി�,  ജനറ�  ആ�പ�ികളി�  �ണേമ��� ചികി�ാ

സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി

3643. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, എസ്.ശർ�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  ആവി�രി� ആ��ാ�  ഭാരത് പ�തിയി�  നി�ം സം�ാനം വി�നിെ��്

�ധാനമ�ി ��ാവി�തായ വാ�� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയതിെ�

പ�ാ�ല�ി� ഇ�ാര��ിെല നിജ�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക��ിെല ��  �.പി.എ.  സ��ാ�  ആവി�രി� ആ�.എസ്.ബി.ൈവ.എ� പ�തി�്

�റെമയാേണാ ആ��ാ�  ഭാരത് എ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

��ത പ�തി�െട ഇ�ഷ�റ�സ് �ീമിയം �ക ��വ�ം േക�സ��ാരാേണാ വഹി��ത്;

(സി) ആ�.എസ്.ബി.ൈവ.  പ�തി �കാര�ം അതിേനാെടാ�ം നട�ിലാ�ിയ ചിസ്(CHIS),ചിസ്

�സ്(CHIS  Plus),�ിസ്(SCHIS)  �ട�ിയ സം�ാന തന� പ�തിക�  �കാര�ം

സം�ാന�് നിലവി�  എ� േപ�  ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിക�െട

�ണേഭാ�ാ�ളാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  േക�സ��ാ�  മാനദ��കാരം ഇ�രം

�ണേഭാ�ാ��െ��ാം ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സർ�ാർ നട�ിലാ�� സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ?



ചികി�ാസഹായ പ�തിക�

3644. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� തരം ചികി�ാസഹായ പ�തിക�  നിലവി�െ��ം അവ

ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ചികി�ാസഹായ പ�തിയിൽ നി�ം ആ��ല�ം ലഭി��തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിനായി അേപ� സമർ�ിേ��ത് എവിെടയാെണ��� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ?

ആേരാഗ�േമഖലയിെല വിവിധ പ�തികൾ

3645. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ാ�  ഭാരത് പ�തി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത പ�തി േകരള�ിൽ

നട�ിലാ�ി�ട�ിേയാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) കാ�ണ� ആേരാഗ��ര�ാപ�തി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത പ�തി േകരള�ി�

നട�ിലാ�ി�ട�ിേയാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആർ.എസ്.ബി.ൈവ.(രാ�ീയ സ�ാ�� ബീമാ േയാജന) പ�തി �േഖന േക�സ��ാരി� നി�്

േകരള സ��ാരിന് കഴി� വ�ഷം എ� �ക ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;  ��ത �ക

ഉപേയാഗി�് എെ��ാം പ�തികൾ ആേരാഗ�േമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�േവലി�ടിയി� �വ��ി�� ജി�ാ ടി.ബി. ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം

3646. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമ െകാ�ിയിെല ക�േവലി�ടിയി� �വ��ി�� ജി�ാ ടി.ബി. ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം

പണി��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��് എ�ിേമ�് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജീവനം 2014 പ�തി

3647. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിൽ നട�ിലാ�� ജീവനം 2014 പ�തി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�യി� ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ �ാഥമിക ആേരാഗ�േക���

3648. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സം�ാന�് ഇ�വെരയായി എ� പി.എ�്.സി.കെള

��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ�ിയി��്;

(ബി) ക�� ജി�യി� ഇ�വെര എ� പി.എ�്.സി.ക� ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ�ിയി��്;

(സി) ക��ാേ�രി മ�ല�ി� ഏെതാെ� പി.എ�്.സി.കളാണ് ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ�ാ�

തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഫാ�മസി�് ത�ികക�

3649. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നാളി�വെര എ� ഫാ�മസി�് ത�ികക�  ��ി�ി��്

എ�ത് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�.  ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് �കാരം ആ�പ�ികളി�  ഫാ�മസി�ക�  അ�ാെത മ�ാ�ം

മ��വിതരണം നട�ാ� പാടി� എ�ിരിെ� സ��ാ� ആ�പ�ിയി� മ�് ജീവന�ാ� മ��്

വിതരണം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഫാ�മസി�് ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഏെതാെ� ജി�കളി�  എ�

ത�ികക� ��ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ആ��ം പ�തി

3650. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി �കാരം പാല�ാട് ജി�യി� എെ��ാം നവീകരണ���ികളാണ് നട�ിലാ�ി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് നവീകരണ�വ��ന��

നട�വ��െത�ം എെ��ാം �തിയ സൗകര���  ആണ് ഇവിട�ളി�  ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ �ി.ഡി. െമഡി�� േകാേളജിെല സി.�ി. സി�േല��



3651. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ �ി.ഡി. െമഡി�� േകാേളജിെല േറഡിേയാ െതറാ�ി വിഭാഗ�ിെ� ആവശ����ായി

2017-� സി.�ി. സി�േല�� വാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏത് ക�നിയി�  നി�ാണ് സി.�ി.  സി�േല��  വാ�ിയത്;  ഇതിനായി എ� �ക ഇതിനകം

��ത ക�നി�് ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ര�് വ�ഷം കഴി�ി�ം ��ത സി.�ി.  സി�േല��  �വ��ന�മമാ�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത െമഷീെ� വാറ�ി എ�ാണ് അവസാനി��െത�് അറിയി�േമാ?

ക�ാ�സ� ഇ�ാ� േരാഗി�് കീേമാെതറാ�ി ചികി�

3652. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ച��കാരം സ�കാര� ലാബി�  പരിേശാധന നട�വാ�  സ��ാ�  േഡാ��മാ��്

നി�േ�ശം ന��വാ� കഴി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ��ത നിബ�ന മറികട�് േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജിെല േഡാ��മാ� രജനി

എ� േരാഗി�് സ�കാര� ലാബി�  ക�ാ�സ�  പരിേശാധന നട�വാ�  നി�േ�ശം ന�കിയത്

ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(സി) ക�ാ�സ�  ഇ�ാ� േരാഗി�് കീേമാെതറാ�ി ചികി� ന�കിയത് സംബ�ി�് േകാ�യം

െമഡി�� േകാേളജ് �ി�സി�� ഡി.എം.ഇ.�് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ്

റിേ�ാ��് ന�കിയത്;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��് ഡി.എം.ഇ.  ഓഫീസി�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ വിഷയ�ി�

���ാർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ� െെവകിയത് എ�െകാ�ാെണ�് അേന�ഷി�േമാ?

സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�ക�െട നിലവാരം ഉയ��ാ� പ�തി

3653. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ഡി.െക. �രളി

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കെള എയിംസ് നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ�

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  െച� വ�� കാര���

അറിയി�ാേമാ; ഏെത�ാം െമഡി�� േകാേള�കെളയാണ് ഇ�ര�ി� വികസി�ി��ത്;

(ബി) ആവശ�ാ�സരണം േഡാ��മാെര�ം മ�് പാരാെമഡി�� ജീവന�ാെര�ം നിയമി�് െമഡി��



േകാേളജ് ആ�പ�ികെള േരാഗീസൗ�ദമാ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ി െമഡി��  േകാേളജിെ� �ിതി െമ�െ����തിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിയ

�വ��ന��  എെ��ാമാണ്;  വയനാട് െമഡി��  േകാേളജിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

അറിയി�േമാ?

സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� േരാഗി സൗ�ദ കാഷ�ാലി�ിക�

3654. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കെള എ.ഐ.ഐ.എം.എസ്(എയിംസ്)

നിലവാര�ിേല�യ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) െമഡി�� േകാേള�കളിെല കാഷ�ാലി�ികളിെല�ി�ം േരാഗിക�െട ര�പരിേശാധന,  എ�്.േറ,

�ാനിങ് എ�ിവ�ായി ��ിരി�കാെര അയ��തി� പകരം അ�പ�ി ജീവന�ാ�  തെ�

പരിപാലി�� സ�ദായം ആരംഭി�േമാ;

(സി) േന�ിംഗ്,  മ�് പാരാെമഡി��  വിദ�ാ��ിക�  എ�ിവ��് പാ��്-ൈടം ആയി േജാലി

ലഭി��� വിധ�ി� െമഡി�� േകാേള�കളിെല കാഷ�ാലി�ിക� സ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േപാെല േരാഗി സൗ�ദ കാഷ�ാലി�ിക�  സ��ാ�  െമഡി��

േകാേള�കളി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല കാത് ലാബിെ� �വ��നം

3655. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജിെല െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ്.െ� കീഴി�� കാത്

ലാബിെ� �വ��നം ഏ�ി� മാസം നി��ിവ�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലാബി�  നി�ം �തിമാസം ലഭി�� ശരാശരി വ�മാനം എ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പാവെ�� േരാഗിക��് ആ�യമായ ഈ ലാബിെ� �വ��നം തട�െ����ത് സ�കാര�

ആ�പ�ികെള സഹായി�ാനാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) കാത് ലാബ് �ട�ം �ടാെത �വ��ി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�ാ�ിഴ�ക� സംബ�ി� പരാതികളിേ�� എ�� നടപടി

3656. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജി� ചികി��് വ� അ��ദമി�ാ� വനിതെയ കീേമാെതറാ�ി�്

വിേധയമാ�ിയ പരാതിയി� ആേരാഗ�വ��് എെ�ാെ� നടപടിക� എ��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�യം െമഡി��  േകാേളജി�  ചികി� കി�ാെതവ�തിെ� േപരി�  മരി�േപായ ക��ന

സ�േദശി�െട ബ���െട പരാതിയി�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�;

വിശദമാ�േമാ?

പി.എ�്.സി.,സി.എ�്.സി.ആരംഭി��തി�� മാനദ���

3657. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� േകരള�ി� എ� പി.എ�്.സി., സി.എ�്.സി.ക� �വ��ി���്; ജി� തിരി��

കണ�ക� ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �തിയതായി പി.എ�്.സി.,  സി.എ�്.സി.  എ�ിവ

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) �തിയതായി പി.എ�്.സി.,  സി.എ�്.സി.  എ�ിവ ആരംഭി��തി�� മാനദ���

എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

എ�ാ സർ�ാർ ആ�പ�ികളി�ം ദ�ചികി�ാ വിഭാഗം

3658. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ േ�ാ�് പ�ായ�കളി��� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളിൽ

ദ�ചികി�ാ വിഭാഗം ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ ; ഉെ��ി� ഇതിനാ�� നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി�� പി.എ�്.സി.കളി�ം സി.എ�്.സി.കളി�ം ദ�േഡാ��െട

അഭാവം�ലം സാധാരണ�ാരായ േരാഗികൾ സ�കാര� ദ�േഡാ��മാ�െട േസവനം േത��തിന്

നി�ബ�ിതരാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ?

േദശീയ �ണേമ� അംഗീകാര�ളള �ാഥമിക ആേരാഗ� േക���

3659. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക����് േദശീയ �ണേമ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഏെതാെ� േക��ൾ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� കാര��� വിലയി��ിയാണ് �ാഥമിക ആേരാഗ� േക����് േദശീയ �ണേമ�

അംഗീകാരം ന���െത�് വ��മാ�േമാ?



മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല സി.എ�്.സി.�് െക�ിടനി��ാണം

3660. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഴ�ാ�ിരി സി.എ�്.സി.�് െക�ിടനി��ാണ�ിനായി

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �റെ��വി�് നാളി�വെര�ം നി��ാണം ആരംഭി�ാ�  സാധി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നി��ാണ �വ��നം അടിയ�രമായി ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഹൽ�് െസ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

3661. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� ൈ�മറി െഹ��് െസ��ക�

��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ം,  ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളാ�ം ഉയ��ിയി�െ��് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടി�മ��  ആണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ി�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം

3662. �ീ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 അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി ആേരാഗ� വ��്

ശിപാ�ശ െച� പ�തി�് കി�ബിയി�  നി�ം എ� �ക�െട അ�മതിയാണ് ലഭി�ത്;

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ആ�പ�ിയി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� വികസന ���ിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ിക�  എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  സാധി�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

ആ�പ�ിക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിന് നടപടി

3663. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആ�പ�ിക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിനായി കി�ബി വഴി ധനസഹായം

അ�വദി�ി�� െമഡി��  േകാേള�ക�, ജി�ാ ആ�പ�ിക�, താ��് ആ�പ�ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇതിനായി എ� �പ അ�വദി�ി��് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഇനി�ം ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി�� ആ�പ�ിക�െട ��ഗണനാ�മം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  കായം�ളം താ��ാ�പ�ിെയ �ടി പരിഗണി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ആ�.സി.സി.യിെല ചികി�ാസൗകര���

3664. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.സി.യിെല കാഷ�ാലി�ിയി�  ഒേര സമയം എ� േരാഗികെള പരിചരി��തി��

സൗകര��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ആ�.സി.സി.യി�  എ�� േരാഗിക�െട എ�ം ദിനം�തി വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�

നിലവിെല സൗകര�ം െകാ�് കാഷ�ാലി�ിയി� ചികി��് എ�� േരാഗിക��് ഒേര സമയം

ചികി� ന��വാ�  സാധി�ാ�തിനാ�  ��ത�  സൗകര���  ഒ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആ�.സി.സി.യി� ശ�ള പരി�രണം

3665. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ആ�.സി.സി.യി� ശ�ള പരി�രണം അവസാനം നട�ിലാ�ിയത്എ�ാെണ�ം

ഏത് തീയതി �തലാണ് �ാബല�ം ന�കിയി�ളളെത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�� ശ�ളപരി�രണം എേ�ാ� നട�ിലാ�െമ�ം അതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം അറിയി�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�െട നവീകരണം

3666. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല മ�ട സി.എ�്.സി. താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��ി െക�ിട നി��ാണം,

�ഴ�ാ�ിരി സി.എ�്.സി.  െക�ിട നവീകരണം,  മ�ട സി.എ�്.സി.  യിെല �ാഫ് ക�ാ�േ��്

നി��ാണം എ�ീ ���ിക��ായി ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഫ�് അ�വദി��തിേല�ായി ��ത ���ിക� നബാ�ഡ് പ�തിയി� ഉ�െ���വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



ഓ�ിറ സി.എ�്.സി.�െട നവീകരണം

3667. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ സി.എ�്.സി.�െട േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഈ ആ�പ�ിയി�  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�� േസവന��  ലഭ�മാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ��ം നിലവിെല ജീവന�ാ�െട വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ?

േദവി�ളം ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെല �സവ വാ�ഡിെ� �വ��നം

3668. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല േദവി�ളം ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെല നി��ാണം

���ിയായ �സവ വാ�ഡിെ� �വ��നം ആരംഭി�വാ�  സാധി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േന�േരാഗ വിഭാഗ�ിൽ ശ��ിയ �ണി�്

3669. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േന� വിഭാഗ�ി� എെ��ാം ആ�നിക സ�ീകരണ�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അവിെട െറ�ിന�  ശ��ിയ �ണി�് �ാപി��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത �ണി�് എ�് �ാപി�ാ�  കഴി�ം എ�്

അറിയി�ാേമാ?

ക��� മ�ല�ി� ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�� പി.എ�്.സി.ക�

3670. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം പി.എ�്.സി.കെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി

മാ��തിന് െതരെ���ി��്; ഈ ആ�പ�ികെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ��തിന്



ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എ�്.സി.കെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ��തിന് എെ��ാം അടി�ാന സൗകര���

ആവശ��െ��് വ��മാ�േമാ ?

��ട�� സാ�ഹിക ആേരാഗ�േക��ിെ� നവീകരണം

3671. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം മ�ല�ിെല ��ട��  സാ�ഹിക ആേരാഗ�േക��ി�  ഏെത�ാം െ�ഷ�ാലി�ി

�ണി�കളാണ് നിലവിൽ �വ��ി�വ��ത്;

(ബി) ആ��ം മിഷെ� നട�ാ��മായി ബ�െ��് പരിഗണി�വ�� �ാ�ഡാ�ൈഡേസഷെ�

ഭാഗമായി ഏെത�ാം െ�ഷ�ാലി�ി �ണി�ക�ം ത�ികക�ം ��ി��തി�� െ�ാേ�ാസലാണ്

പരിഗണനയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം േഫാ��് ആ�പ�ിയിെല ഓ�േറഷ� തീേയ�� െക�ിടം

3672. �ീ.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 േഫാ��് ആ�പ�ിയിെല ഓ�േറഷ�  തീേയ��  െക�ിടം  2016-�  പണി

���ിയാ�ി ൈകമാറിയി�ം ഇ�വെര �വ��നസ�മാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ബി) ��ത ഓ�േറഷ� തീേയ�� �വ��നസ�മാ��തിന് തട�മായത് അധി�ത�െട ഭാഗ�്

നി�ം ഉ�ായ അനാ�യാെണ� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� പരാമ�ശം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അടിയ�രമായി ��ത ഓ�േറഷ� തീേയ��  �വ��നസ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം പ�ി�� സി.എ�്.സി.

3673. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� പി.എ�്.സി.  കെള  2015-�  സി.എ�്.സി.  ക�  ആയി അ�േ�ഡ്

െച�ി�� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല പ�ി�� പി.എ�്.സി. െയ സി.എ�്.സി. ആയി അ�േ�ഡ് െച�ത്

എ�ാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത സി.എ�്.സി.  യി�  2015-� േശഷം എ� �ാഫിെന നിയമി�ി��് എ�ം ഇവിെട

�ാഫ് െ��ത് എ�യാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ?



ക�നാഗ��ി താ��ാ�പ�ിയി� േ�ാമെകയ� സംവിധാനം

3674. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത��  േകരള�ി�  ഏ��മധികം വാഹനാപകട��  നട�� ക�നാഗ��ിയി�  �ിതി

െച�� താ��ാ�പ�ിയി� േ�ാമെകയ� സംവിധാനം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  ഇതിനായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഒ�േ��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

(സി) നിലവി�  അപകട�ി�െ��വെര താ��ാ�പ�ിയിെല�ി�േ�ാ�  �ഥമ ��ഷ ന�കി

��ത� സൗകര���� ആ�പ�ിയിേല�് അയ����ലം വിലെ�� ജീവ�ക� ന�െ���ത്

ഒഴിവാ��തിനായി ��ത ആ�പ�ിയി� അടിയ�ര ചികി�ാ സംവിധാന�� ��തലായി

ഏ�����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

അതിര�ി�ിയിൽ ൈ�ബ� െ�ഷ�ാലി�ി േഹാ�ി��

3675. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനാല് േകാളനികളിലായി ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ��വ�ം,  പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ിൽെ��വ�ം,  േതാ�ം േമഖലയിെല നിരവധി ജന��ം അധിവസി�� അതിര�ി�ി

പ�ായ�ി� ൈ�ബ� െ�ഷ�ാലി�ി േഹാ�ി�� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറ പി.എ�്.സി., കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�േ�ാ��ടിയ

ആ�പ�ിയായി ഉയ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഴ�ാലേരാഗ�� നിയ�ി�വാ� സ�ീകരി� ��ക�ത�ക�

3676. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് കാലവ�ഷം സജീവമാ��േതാ� �ടി വ�ാപി�� മഴ�ാലേരാഗ��

നിയ�ി�വാ�  േവ�ി പി.എ�്.സി.,  സി.എ�്.സി.  �ട�ിയ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�

എെ��ാം ��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി��് എ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

െപരി��മ� ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ �തിയ ത�ികക�

3677. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപരി��മ� താ��് ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയതിന് ആ�പാതികമായി

ഇവിെട �തിയ ത�ികക�  അ�വദി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��

സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ഇതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േരാഗിക�െട ബാ�ല��ം േഡാ��മാ�െട അഭാവ�ം കാരണം ��ി���ഭവി��

സാഹചര��ി�  ��ത ആ�പ�ി�് ആവശ�മായ ത�ികക�  അ�വദി� ന���തിന്

ആ�പ�ി ���് ഏ��ം ഒ�വിലായി ശിപാർശ ന�കിയെത�ാണ്;  ആയതിെ�

അടി�ാന�ി�  ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  സ��ാരിന് ശിപാർശ ന�കിയെത�ാണ്;

��ത െ�ാേ�ാസലിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� കാത് ലാബ്

3678. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  േഫാറ�സിക് സ�ജെ� ത�ിക ��ി�് നിയമനം

നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� കാത് ലാബ് �ാപി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

മല�റം പ�ിക് െഹ��് ലാബ്

3679. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം പ�ിക് െഹ��് ലാബി�  ൈതേറാ�ഡ് െട�ി�� െമഷീ�

�ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��് എം.എ�.എ. ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ിേ�ൽ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) പ�ിക് െഹ��് ലാബി�  ൈതേറാ�ഡ് െമഷീ�  ഉ�െ�െട ആവശ�മായ മ�സൗകര���

ഏ�െ���ാേമാ?

അനധി�തമായി �വ��ി�� എ�്േറ/സി.ടി.�ാ� �ണി�കെള നിയ�ി�ാ� നടപടി

3680. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, സ�കാര� േമഖലയിലട�ം സം�ാന�് അനധി�തമായി �വ��ി��

എ�്േറ/സി.ടി.�ാ�  �ണി�കെള നിയ�ി�ാ�  നിലവി�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ണി�ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന നട��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം



എ�ാണ്; ഇത് ഫല�ദമായി �വ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ത�മായ �ണനിലവാര,  �ര�ാ പരിേശാധനക�  എ�ിവ �ടാെത ഇ�രം �ണി�ക�

�വ��ി��ത് അ��ദമട��� ��തര േരാഗ�� വരാനിടയാ�െമ�തിനാ� ഈ രംഗ�്

ക�ശന പരിേശാധനക� നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര�ലാ�ക�െട െട�ിംഗ് ഫീ�ക�ം ചാ��ക�ം ഏകീകരി��തിന് നടപടി

3681. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� സ�കാര� �ിനി�� ലാ�ക�ം എ�്േറ േക���ം ഏെത�ി�ം

സ��ാ� വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ം നിബ�നക��ം വിേധയമാേണാ ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവ ഈടാ�� ചാ��ക�  വ�ത�� നിര�ിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ�െട

െട�ിംഗ് ചാ��ക�  �ാപന�ളി�  പരസ�മായി �ദ�ശി�ി��ിെ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സ�കാര�ലാ�ക�െട െട�ിംഗ് ഫീ�ക�ം ചാ��ക�ം ഏകീകരി��തി�ം ��ത നിര�ക�

�ാപന�ളി� േരഖെ���ി �സി�ീകരി��തി�ം നി�േ�ശം ന�കി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

മായം കല�� ഭ�ണപദാ���� കെ��ിയ �ാപന��

3682. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ വ��് വിവിധ ജി�കളിലായി  01.01.2016  �ത�  കെ��ിയ േക�ക�െട

വിശദമായ വിവരം ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളി� പിഴ അട�െവ�ം എ� േപ��് വീ�ം ക�വടം നട�വാ� അ�വാദം

ന�കിെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) േഹാ��ക�, െറേ�ാറ�ക�, േബ�റിക�, േ�ഷനറി േ�ാ�ക�, പ��റി �ാ�ക�, ഫിഷ്

�ാ�ക�, മീ�് �ാ�ക� എ�ിവയി� എ�െയ��ി� പരിേശാധന നട�ി; പരിേശാധനയി�,

മാരകമായ കീടനാശിനിക�ം വിഷാംശം കല���മായ ഭ�ണപദാ����  കെ��ിയ

േക�ക� എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് േപര് വിവരം ഉ�െ�െട ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) മായം കല���ം വിഷാംശം കല���മായ ഭ�ണപദാ���� കെ��ിയ �ാപന��െട

വിവരം മാധ�മ���് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േഹാ��കളിെല ഭ�ണ�ിെ�റ �ണനിലവാര�ം �ചിത��ം

T 3683.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�േളാട് അ�ബ�ി�� േഹാ��കളി�  വിതരണം

െച�� ഭ�ണം �ണനിലവാര�ം �ചിത��ം ഉ�താെണ�് വിലയി���തിന് നിലവി��

സംവിധാനം എ�ാണ്;

(ബി) ��ത േഹാ��കളി�  നി�ം ഭ�ണം കഴി�� ��ിക��് ��േ�ാെട ഭ��വിഷബാധ

ഏ��� സംഭവ�� വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ ��ത േഹാ��കളി�  നിര�ര പരിേശാധന നട��തി�ം അവി�െ�

ക�ാ�ീ�ക�  ��ി�� സാഹചര��ിലാണ് �വ��ി��െത�് ഉറ�് വ���തി�ം

അ��യന വ�ഷ�ിെ� �ട��ി� തെ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ാ�സ� േരാഗിക�െട �മാതീതമായ വ��ന

3684. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം  2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� വിവിധ

ആ�പ�ികളി�  രജി��  െച�ി�� ക�ാ�സ�  േരാഗിക�െട എ�ം വ�ഷം തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�സ�  േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി�വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിെ� കാരണെ��റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�് പഠനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിപ ൈവറസ് ബാധ

3685. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� ര�ാമ�ം നിപ ൈവറസ് ബാധ �ിരീകരി� സാഹചര��ി�  ആയത്

�തിേരാധി��തിന് ��ത�  ഫല�ദമായ മ��ക�  ക�പിടി��തി�� പഠന

ഗേവഷണ�� നട�ാ� ആേരാഗ� വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം പഠന ഗേവഷണ���ായി േദശീയ-അ��േദശീയ �ാപന��െട�ം

ഏജ�സിക�െട�ം സഹകരണം േതടാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) കഴി� വ�ഷം സം�ാന�ിെ� വിവിധ �േദശ�ളി� നിപ ൈവറസ് ബാധ ഉ�ായതിെ�

അടി�ാന�ി�  ഭാവിയി�  ഈ േരാഗം വരാതിരി�ാ�� ��ക�ത�  �തിേരാധ

�വ��ന��  നട�ിയി��േവാ;  �തിേരാധ �വ��ന�ളി�  ഏെത�ി�ം തര�ി��

ജാ�ത�റവ് വ��ിെ� ഭാഗ�നി�് ഉ�ായി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ ;

(ഡി) വിവിധ തരം പനിക�  പട��പിടി��ത് തട��തിന് �തിേരാധ �വ��ന��

ശ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?



ജനകീയ െവബ് ൈസ�്ആരംഭി��തിന് നടപടി

3686. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിപ േപാ�ളള േരാഗഭീതിയി� നി�ം ജനെ� ര�ി��തിന് ആേരാഗ� വ��്

നട�� �വ��ന�െള തകിടം മറി�� തര�ി�  വ��ിേ�െത� വ�ാേജന നിരവധി

െത�ായ സേ�ശ�� �ചരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജന�െള െത�ി�രി�ി�ക�ം ഭീതിയിലാ�ക�ം െച�� തര�ി�ളള വ�ാജവാ��ക�ം

സേ�ശ��ം േസാഷ��  മീഡിയയി�  ഉ�െ�െട �ചരി�ി��വ�െ�തിെര എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െത�ി�രി�ി�� സേ�ശ�ളി� നി�ം ജനെ� സംര�ി��തി�ം ശരിയായ വാ��ക�

അറി��തി�ം േവ�ി ഒ� ജനകീയ െവബ് ൈസ�് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ൈഹേഡാസ് അയഡി� െതറാ�ി

3687. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹേഡാസ് അയഡി� െതറാ�ി ചികി� ആ�.സി.സി.യി� ന�കി വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ചികി� ഇേ�ാ� നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ഇേ�ാ�  അയഡി�  െതറാ�ി ആവശ�മായ േരാഗികെള ചികി�ി��ത് എ�െനയാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല മഴ�ാലേരാഗ �തിേരാധ�വ��ന��

3688. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യി�  മഴ�ാലേരാഗ�തിേരാധ �വ��ന���ായി എെ��ാം

�െ�ാ���ളാണ് നട�ാ�ിയി��െത�് വിവരി�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ി� ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��ിയ �ാപന��

3689. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷ�ി� മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��ിയ

�ാപന�� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയ��ിയ �ാപന�ളി�  എെ��ാം മാ���



െകാ�വ�വാ� സാധി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ആേരാഗ� േമഖലയി�  മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ിയ �ധാന �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഡി.എൻ.ബി. േകാ�കൾ

3690. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.ഡി.  േകാ�കൾ�് �ല�മായ ഡി.എൻ.ബി.  േകാ�കൾ ഇേ�ാൾ സ�കാര� െമഡി�ൽ

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ മാ�േമ ഉ� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െ�ഷ�ൈലസ് െച�ി�� േഡാ�ർമാ�െട േസവനം െപാ�ജന�ൾ�് ��തൽ ലഭ�മാ��തിന്

എം.ഡി. േകാ�കൾ�് �ല�മായ ഡി.എൻ.ബി. േകാ�കൾ സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ

ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െമഡി�� പി.ജി. സീ�ക�

3691. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളി� ��് അേലാ�്െമ�് നട�ിയി�ം

നിലവി� പി.ജി. സീ�ക� ഒഴി�് കിട�� അവ� ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഷയ�ളി�� പി.ജി.  സീ�കളാണ് ഈ വ�ഷം ഒഴി�് കിട��െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല പി.ജി. േകാ�ിന് ഈ സ��ാ� െകാ�വ� വ�ി� ഫീസ്

വ��നവാണ് വിദ�ാ��ികെള അ�ിഷ� േന��തി� നി�ം പി�ിരി�ി��െത� ആേ�പം

വ�താപരമാേണാ;

(ഡി) സീ�ക� ന�െ���ത് ഒഴിവാ�വാ� േയാഗ�താപരീ�യായ നീ�് േ�ാറി� ഈ വ�ഷം �റവ്

വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� എം.ബി.ബി.എസ്. സീ�ക�

3692. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് സ��ാ�, സ�ാ�യ േമഖലകളിലായി എ� എം.ബി.ബി.എസ്.  സീ�ക�

നിലവി��് ; അതി� സ��ാ� സീ�ക� എ�; മാേനെ��് സീ�ക� എ�; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ എം.ബി.ബി.എസ്.കരി�ലം



3693. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  പാഠ�പ�തി സ�ലമായി പരി�രി�് �തിയ എം.ബി.ബി.എസ്.കരി�ലം ഇ���

െമഡി��  കൗ�സി�  �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ��തലാണ് ��ത പാഠ�പ�തി നിലവി�

വ��ത്;

(ബി) �തിയ പാഠ�പ�തി �കാരം എം.ബി.ബി.എസ്.  പഠന�ി�  എെ�ാെ� മാ��ളാണ്

നട�ിലാ��ത്;

(സി) �തിയ പാഠ�പ�തി �കാരം ��ികെള പഠി�ി��തിന് അ��ാപക��് പരിശീലനം ന���തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�ാ�യ എം.ബി.ബി.എസ്. അ�ിഷ� സംബ�ി� ��ീംേകാടതി വിധി

3694. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്.  േകാ�ിന്,  മ�്

സം�ാന�ളിെല വിദ�ാ��ിക��ം അേപ�ി�വാ� അ�വാദം ന�കണെമ� ��ീംേകാടതി

വിധി�െട അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ീംേകാടതി�െട വിധി �ലം സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക��് സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേളജ്

�േവശന�ിന് അവസരം �റ�� സാഹചര�ം സംജാതമായി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിധിെ�തിെര അ�ീ�  ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  അഡ�േ��്

ജനറലിെ� നിയേമാപേദശം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േബബി പൗഡറി� ആ�േ�ാസ്

3695. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േജാ�സ�സ് േബബി പൗഡറി�  ആ�േ�ാസ് അട�ിയിരി��തായി�� റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േബബി പൗഡ�കളിെല ആ�േ�ാസ് ഘടകം ക�ാ�സറിന് കാരണമാ�െമ� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  വി��� േകാെ��ിക് സാധന��  പരിേശാധി�വാ�  നിലവി�  സ�ീകരി��

രീതിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പരിേശാധനയി� �മേ�ട് കെ��ിയ ഉ�����, ക�നിക� എ�ിവ ഏെത�ാമാെണ�ം

ഈ ഉ����� നിേരാധി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ആ�ർേവദ �ഗ് ക�േ�ാള� ആ�ഡ് ൈലസ�സിങ് അേതാറി�ി �പീകരി�ണം



3696. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ�ിന് മാ�മായി ഒ� സ�ത� �ഗ് ക�േ�ാള�  ആ�ഡ് ൈലസ�സിങ്

അേതാറി�ി നിലവി� ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ ഒ� �ഗ് ൈലസ�സിങ് അേതാറി�ി ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) 2006  മാർ�് �തൽ  2007  ഒേ�ാബർ വെര േക�സ��ാരിെ�റ സഹായേ�ാ��ടി

ആ�ർേവദ�ിന് എഎസ് � �ഗ് ക�േ�ാള�  ആ�ഡ് ൈലസ�സിങ് അേതാറി�ി

ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ കാലയളവിന് േശഷം എ�െകാ�ാണ് ഈ ൈലസൻസിങ്

അേതാറി�ി�െട നിയമനം �ടരാതി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�ത� �ഗ് ക�േ�ാള� ആ�ഡ് ൈലസ�സിങ് അേതാറി�ി ഇ�ാ��െകാ�് േകരള�ിൽ

ആ�ർേവദ മ��് നി��ാതാ���് േപ��റ്,  െ�ാൈ��റി േ�ാഡ�കൾ�് ൈലസ�സ്

എ�ിവ ലഭി�ാൻ കാലതാമസം വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ? ഈയിന�ിൽ സർ�ാരിന്

ലഭിേ�� നി�തി വ�മാനം ന�െ���ത് ഒഴിവാ�ാൻ അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േഹാമിേയാ�തി വ��ിെല േന�് ത�ിക

3697. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാമിേയാ�തി വ��ി�  േന�് ആയി േജാലി േനാ��തി�� അടി�ാന േയാഗ�ത

എ�ാെണ�ം ഇവ�െട േജാലിയായി എെ�ാെ�യാണ് നി��ചി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ി� െഹഡ് േന�് ത�ിക നിലവിലി�ാ�തിനാ� േരാഗിക�െട ചികി�ാ കാര���

നി�വഹി�� ന�് തെ�യാണ് െഹഡ് േനഴ് സിെ� േജാലി�ം െചേ��ി വ��ത് എ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  െഹഡ് േന�് ത�ിക ��ി�വാ�� തീ�മാനം

എ��േമാ;

(സി) ന�മാ� �ട��യായി ൈന�് ഡ��ി എ��േ�ാ� പകരം ഡ��ി ഓഫ് െകാ��ാറിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ന�മാ�െട ���ിയ സീനിേയാറി�ി ലി�് ഉട�  �സി�ീകരി�േമാെയ�ം ആയതിെ�

കാലതാമസ�ി�� കാരണം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) സീനിേയാറി�ി ലി�് കാലാകാല�ളി�  �സി�ീകരി�ാ�തിനാ�  ഉേദ�ാഗ��െട

�ാന�യ�ം താമസി�� എ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കണ�ാ�േമാ?

േഹാമിേയാ�തിയി�െട സമ�മായ ആേരാഗ�പരിപാലനം

3698. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ബി.സത��



,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാമിേയാ�തിയി�െട സമ�മായ ആേരാഗ�പരിപാലനം എ� ല��ം ��നി��ി

ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാം�മികേരാഗ�� നിയ�ി��തി�ം ആവശ�മായ �തിേരാധ�വ��ന�� നട��തി�ം

േഹാമിേയാ�തി വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) വനിതക��ായി സീതാലയം എ� േപരി�  ആേരാഗ�പരിര�,  സാ��ന േക���

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) വ��ിെ� കീഴി�  ജീവിതെെശലീേരാഗ നിയ�ണ�ി�� ആ�ഷ് േഹാളി�ിക് െസ��ക�,

വ��താനിവാരണ ചികി��ായി അ��ം ��ം പ�തി എ�ിവ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഒ��ാലം സ��ാ� ആ��േവദ ആ�പ�ിയിെല നാ�േറാ�തി വിഭാഗം

3699. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം സ��ാ� ആ��േവദ ആ�പ�ിയിെല നാ�േറാ�തി വിഭാഗം ശ�ിെ����തിനായി

ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിെല നാ�േറാ�തി വിഭാഗ�ിെ� നവീകരണ�ിനായി ഈ വ�ഷം എ� �ക

നീ�ി വ�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നാ�േറാ�തി വിഭാഗെ� ��ത ആ�പ�ിയി� നി�ം േവ�െപ��� എ� െപാ�ജന��െട

ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കരീ� ആ��േവദ ഡിെ��സറി

3700. �ീ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 മ�ല�ിെല കരീ� ആ��േവദ ഡിെ��സറിെയ,  കിട�ി

ചികി�ാസൗകര��� ആ�പ�ിയായി ഉയ���തി�� െ�ാേ�ാസ�  ആ�ഷ് വ��ിന്

ലഭി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െ�ാേ�ാസലിെ� അംഗീകാര�ിനായി എെ��ാം �ട�നടപടിക�  ൈകെ�ാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

ആ��േവദ ചികി�ാരംഗം കാര��മമാ��തിന് �തന പ�തിക�



3701. �ീ.വി. േജായി

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ��േവദ ചികി�ാരംഗ�ം ആ��േവദ െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�ം

കാര��മമാ��തിന് ഇൗ സ��ാ�  ആവി�രി�ി�ളള �തനപ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാരതീയ ചികി�ാവ��ിെ� േസവനം െപാ�ജന�ളിേല�് ഫല�ദമായി എ�ി��തി�ം

വിവിധ േരാഗ���് ചി�യായ�ം മിക���മായ ചികി�ക�  ന���തി�മായി

നട�ാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) െതരെ���െ�� ആ��േവദ ആ�പ�ികളി� ��ജനപരിപാലന�ിന് �േത�ക സൗകര��ം

മാനസികാേരാഗ� �ണി�ക�ം പ�ക�� �ണി�ക�ം �വ��ി��േ�ാ;

(ഡി) നിരാലംബ�ം അശരണ�മായ ��ജന�െള ആ��േവദ ചികി�യി�െട ആേരാഗ��ളള

ജീവിത�ിേല�് നയി�ക എ� ല��േ�ാെട ജീറിയാ�ിക് െകയ�  എ� പ�തി നട�ാ�ി

വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െകാേയാ�ര ആ��േവദ ആ�പ�ി താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��� നടപടി

3702. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി�� മ�ല�ിെല െകാേയാ�രയി� �വ��ി�� 20 െബ�കേളാ��ടിയ ആ��േവദ

ആ�പ�ി താ��് ആ�പ�ിയായി അ�േ�ഡ് െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�.എ�്.എം. വഴി ഇവിെട പ�ക�� ചികി� ആരംഭി�ാ� നടപടി��ാ�േമാ?

ഒ��ാലെ� സ��ാ� ആ��േവദ ആ�പ�ി

3703. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലെ� സ��ാ� ആ��േവദ ആ�പ�ിെയ ��ത് കിട�കേളാട് �ടിയ ആ�പ�ിയാ�ി

ഉയ���തി�� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ� ഇൗ വ�ഷം തെ� നട�ിലാ�േമാ?

ഇരി�ാല�ട ഗവ�െമ�് ആ��േവദ ആ�പ�ിയിെല ��ി പ�തി

3704. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇരി�ാല�ട ഗവ�െമ�് ആ��േവദ ആ�പ�ിയി� കഴി� ആറ് വ�ഷമായി നട�ിലാ�ി

വ�ി�� ��ി പ�തി ഈ വ�ഷം �ത� യാെതാ� ��റിയി�ം �ടാെത പി�വലി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏകേദശം അ�േറാളം ��ിക�െട �ട�ചികി� ഇേതാെട നില�ിരി�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ആ�പ�ി �േഖന പ�തി �ട��ം നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ആ��േവദ ഒൗഷധ നി��ാണം

3705. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ ഒൗഷധ ഉ�ാദന�ം മാ���ം അേലാ�തി ഒൗഷധ�െള താരതമ�ം െച�േ�ാ� വളെര

വ�തായി�ം ആ��േവദ ഒൗഷധ��െട നിയ�ണ�ി�ം �ണനിലവാര പരിേശാധന�മായി ഒ�

��സ് ക�േ�ാളെറ നിയമി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;  ��ത നിയമന�ിെ�

ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ��േവദ ഒൗഷധ��െട �ണനിലവാര പരിേശാധനാ ലാേബാറ�റിക�  എ�െയ���്;

ഇവ�െട നി��ാണ�ി�ം �വ��ന�ി�ം േക� ഫ�് ലഭ�മാേണാ;  േക� ഫ�് ലഭി�ി�ം

ഇനി�ം �വ��നമാരംഭി�ാ� ലേബാറ�റിക� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ��േവദ ഒൗഷധ നി��ാണ�മായി ബ�െ�� േരഖക�ം മ�ം ഓ�െെലനായി

അംഗീകാര�ിന് സമ��ി�വാ�ളള സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആ��േവദ ഔഷധനി��ാണ േമഖലയിെല �തിസ�ികൾ

3706. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാറിമാറി വ�� നിയമ���് അ��തമായി സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത്

�ലം സം�ാനെ� ആ��േവദ ഔഷധനി��ാണ േമഖല �തിസ�ിയിലാെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��് നി��ാണ�ിനാ�� ൈപല�് �ഡി�് അ�മതി ന���തി�� െപ�മാ���ം

നിർ�ി�വാ�  ഓേരാ സം�ാന�ം നാലംഗ സമിതിെയ �പീകരി�ണെമ� േക�

സ��ാരിെ� െഫ�വരിയിെല ഉ�രവിന് അ��തമായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് �തിയ മ��ക��് അ�മതി ലഭി�വാ�  കാലതാമസം േനരി��

സാഹചര��ി�, അ�മതി േവഗ�ി� ലഭി�� സം�ാന�ളിേല�് മ��് നി��ാണം മാ�ി

െകാ�േപാ��ത് ഒഴിവാ�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കൗമാര �ായ�ാ��ിടയിെല ആ�ഹത� �വണത



3707. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കൗമാര �ായ�ാ��ിടയി�  ആ�ഹത�ാ �വണത �ടി വ��തായി

കാ��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േദശീയ, േലാക ശരാശരിെയ�ാ� വലിയ അ�രം േകരള�ി� നിലനി���േ�ാ; ആ�ഹത�

�വണത തട��തിനായി വ��തല�ി�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�  ഏെത�ാം

ആണ്; വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ��സദന��

3708. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  എ� ��സദന��  �വ��ി��െ��ം അവ

എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ��സദന�ി�ം എ� അേ�വാസിക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��സദന��െട �ഗമമായ �വ��ന�ിന് സ��ാ�  എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

അ�വദി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സായം�ഭ പ�തി

3709. �ീ.പി. ഉ�ി

,, വി. അ�റഹിമാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വേയാജന��െട േ�മ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി  'സായം�ഭ'  പ�തി

നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ;

(ബി) ��മ�ിര�ളിെല േസവന��  െമ�െ����തിന് ഇൗ േമഖലയി�  �വ��ി��

എ�.ജി.ഒ.ക�െട�ം മ�് ഏജ�സിക�െട�ം സഹായേ�ാെട ��ത പ�തി�കാരം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ആേരാഗ�പര�ം �ിയാ�ക�മായ വാ��ക�െ��റി�് അവേബാധം ന���തിന് ഇൗ

പ�തിയി� എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളത്;

(ഡി) സം�ാന��ായ �ളയെ��തി �ലം �രിതമ�ഭവി�� �തി�� പൗര�മാ��്

ആശ�ാസേമ��തിന് എെ��ാം �നരധിവാസ നടപടികളാണ് ഇൗ പ�തി�കാരം

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?



�ത�ാശ വിവാഹധനസഹായ പ�തി

3710. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ത�ാശ വിവാഹധനസഹായ പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഈ സ��ാ� കാലയളവി�

ലഭി� അേപ�കളിൽ എ�െയ�ം തീ��ാ�ിയി��്;  എ� അേപ�ക�  തീ��ാ��തിന്

സാധ�ത�െ��് വ��മാ�േമാ?

വനിതക�െട സമ�വികസന�ി�ം ശാ�ീകരണ�ി�മാ�� �തന പ�തിക�

3711. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിതക�െട സമ�വികസന�ി�ം ശാ�ീകരണ�ി�മായി നട�ിലാ�ിവ��

�തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീക��േനെര�ളള െെലംഗികാതി�മ��  തട��തി�ം അതി�മ���് ഇരയായവ��്

െമ�െ�� സംര�ണ േസവന�� ന���തി�ം നി�ഭയ പ�തിയി� ഉ�െ���ി നട�ാ�ി

വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വനിതാശാ�ീകരണം, െജ�ഡ� അവേബാധം �ട�ിയവ സംബ�ി�് എെ��ാം അവേബാധ

പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�് വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �വ��ി�� വിവിധ വനിതാേ�മ �ാപന��െട �വ��ന�� ��ത�

കാര��മമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സമ�മായ നിയമനി��ാണം

3712. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ിക��് േനെര�� ശാരീരിക ആ�മണ��  �ടിവ�� സാഹചര��ി�  ഇ�രം

���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ഉത�� തര�ി�  സമ�മായ ഒ�

നിയമനി��ാണം നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാ�കാ അ�ണവാടിക�



3713. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി.���

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� ശി� വികസന പരിപാടിക�െട ഭാഗമായി മാ�കാ അ�ണവാടിക�

�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിക�െട മാനസിക�ം ശാരീരിക�മായ വള���് ഊ��  ന���തിന് എെ��ാം

കാര����ാണ് �� ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം മ�് സ��സംഘടനക�െട�ം എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ��ത്;

(ഡി) അ�ണവാടികളി� മിക� േസവനം ഉറ�ാ��തിനായി സം�ാന തല�ി� േസാഷ�� ഓഡി�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ിെല അ�ണവാടിക�

3714. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ി� എ� അ�ണവാടിക� ഉെ��ം അവ�െട വിശദാംശ��ം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഉ�വ എ�െയ�ം ഇ�ാ�വ എ�െയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��മായി �ല�ം െക�ിട�മി�ാ�വ�് അവ ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

�ാ��് അ�ണവാടികൾ

3715. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് അ�ണവാടി െക�ിട�� നിർ�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാ��് അ�ണവാടിക�െട നി��ാണ�ിന് ഏകീ�ത �ാ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  �ാനിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം മ�ല�ി� മാ�കാ അ�ണവാടിക�

3716. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാ�കാ അ�ണവാടി െക�ിട��  നി��ി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി തി�വന��രം

നിേയാജകമ�ല�ിെല വലിയ�റ,  ശം��ഖം എ�ിവിട�ളി�  അ�ണവാടിക�

�ാപി��തിന് �ലം നി�േ�ശി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി�

സാ�ഹ�നീതി വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ണവാടിക�  എ��ം േവഗം യാഥാ���മാ��തിനായി വലിയ�റ െസ�് േസേവ��്

നഗറിെല െഡയറി െഡവല�െമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� �മി, ശം��ഖം േപാലീസ് േ�ഷന്

സമീപ�� റവന� വ��ിെ� അധീനതിയി�� �മി എ�ിവ സാ�ഹ�നീതി വ��് ഏെ���്

നി��ാണം ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�് ര�് വ�ഷം പി�ി�ി�ം യാെതാ� നടപടി���ാകാ�തിനാ�

കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സാ�ഹ�നീതി വ��് ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ;

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

�ഭയാ� പ�തി

3717. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ��് ഇലേ�ാണിക് വീ�െചയ�  ന���തിന് സം�ാന വികലാംഗേ�മ

േകാ��േറഷ�  നട�ിലാ�� �ഭയാ� പ�തി �കാരം  2018-19  -ൽ ഏകേദശം എ�

അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം ഇതി�  എ� േപ��് വീ�െചയ�  വിതരണം െച�ി�െ��ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം അേപ� സമ��ി� മല�റം മ�ര�റ�ിെല ക�ിയ�െകാടി വീ�ിൽ �ീ.

��ി�ഹ�ദ് െക.  എ� അേപ�കന് വീ�  െചയ�  വിതരണം െച��തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണം അറിയി�േമാ?

െ�ഷ�� ��ക��് ഘ�ം ഘ�മായി എയിഡഡ് പദവി

3718. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിെെവകല�ം ബാധി� ��ിക�െട പഠന പരിശീലന �നരധിവാസ�ിനാ��

െ�ഷ�� ��ക��് ഘ�ം ഘ�മായി എയിഡഡ് പദവി ന����മായി ബ�െ��� സ��ാ�

ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ക��് ന�കിെ�ാ�ി�� �ാ�് നി��ലാ�ിയേ�ാ� ഈ ��ക��ായി സമ�

പാേ�ജ് നട�ിലാ�ം എ�് ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത സമ� പാേ�ജ് യാഥാ���മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?



അംഗപരിമിത��് നിയമനം

3719. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അംഗപരിമിതരി�  എ� േപ��് നിയമനം

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗപരിമിതരി�  താ�ാലിക നിയമനം ലഭി� എ� േപ�  ആേരാഗ� സാ�ഹ�േ�മ വ��ി�

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?

േപാേ�ാ േകസിെല �തിക�െട അഭിഭാഷകെന ജി�ാ ശി�േ�മസമിതി െചയ�മാനായി നിയമി� നടപടി

3720. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാളയാറി� പീഡനെ��ട��് �ായ���ിയാകാ� ര�് െപ���ിക� ആ�ഹത� െച�

േകസിെല �തിക��ായി പാല�ാട് ജി� ൈച�ഡ് െവ�െഫയ�  ക�ി�ി െചയ�മാ�

അഡ�േ��് എ�. രാേജഷ് േകാടതിയി� ഹാജരായി എ� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകസിെല �തി �ദീ��മാറിന് േവ�ി വ�ാല�് ഉ� അഡ�. എ�. രാേജഷിെന പാല�ാട്

ജി�ാ ശി�േ�മസമിതി െചയ�മാനായി നിയമി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(സി) േപാേ�ാ േകസിെല �തിക�െട വ�ാല�് ഏെ��� വ��ിെയ ശി�േ�മ സമിതി�െട

അ���നായി നിയമി� നടപടി �ന:പരിേശാധി�േമാ?

��ിക��് എതിെര�� പീഡന��

3721. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക��് അവ�െട വീ�കളി�  നി�േപാ�ം ഭീകരമായ പീഡന��  ഏ��� സാഹചര�ം

പരിഗണി�് അ�രം ���ത���  ആവ��ി� െ�ടാതിരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ിക��് എതിെര�� അതി�മ��  ��യി�െ��ാ�  ഉട�  അതിെന�റി�� വിവരം

അധി�ത��് ന�കണെമ�ത് സംബ�ി�് ജന���് േബാധവ�കരണം ന�കാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�� കൗ�സല�മാർ�� ഓണേററിയം വിതരണ�ിെല കാലതാമസം

3722. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��  കൗ�സല�മാ�െട ഓണേററിയം യഥാസമയം വിതരണം െച�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചില �ല�ളിെല കൗ�സല�മാ��് ര�് മാസ�ിലധികമായി ഓണേററിയം

ന�കിയി�ി�ാ�തിെ� കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ജി�കളി� ഏെത�ാം ഐ.സി.ഡി.എസ്.- ന് കീഴിലാണ് ഇ�ര�ി� ഓണേററിയം

ന�കാ�െത� വിവര�ം ഓണണററിയം ലഭി�ാ�വ�െട എ��ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ിൽ ��തരമായ വീ�വ��ിയവ�െ�തിരായി എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മാേവലിേ�ാ� വഴി വിതരണം െച�� ഭ��സാധന��

3723. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവലിേ�ാ�  വഴി വിതരണം െച�� ഭ��സാധന�ളി�  ഏെതാെ�

സാധന���ാണ് വില �റ�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാേവലിേ�ാ�  വഴി വീ�പകരണ��  ഉ�െ�െട�ളളവ വിതരണം െച�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ഗീവ് അപ് പ�തി �കാരം േറഷ� ഉേപ�ി�വ�

3724. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� ഉേപ�ി�വാ�� ഗീവ് അപ് പ�തി സം�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��കാരം ഇതിനകം എ� ��ംബ�� േറഷ� േവ� എ�് തീ�മാനി�ി��്;

(സി) ഈ വ�ഷം ജ�വരി �ത� �� മാസം േറഷ� വാ�ാ�തായി എ�പതിനായിരം ��ംബ��

ഉെ�� വാ���െട അടി�ാന�ി� ഇ�രം കാ�ഡ് ഉടമകെള �റി�് വ��് തല�ി�

അേന�ഷണം നട�ി അവെര ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േപാഷക ആഹാരം ഉറ�വ���തിന് പ�തി

3725. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിശ�രഹിത സാഹചര�ം ��ി��തിന് ഭ��വ��് എ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�ം അ��പ�ിണി�ാരായി കഴിേയ�ിവ�� മ��െതാഴിലാളിക��ം ആദിവാസി

േമഖലയിെല ��ംബ���മായി ഭ�ണം ഉറ�വ���തിന് എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;



വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) േ�മരാ� സ��ം നിലനി��ി േപാഷക ആഹാരം ഉറ�വ���തിനായി സമ�മായ പ�തി

ആവി�രി�് ആവശ�മായ ഇട�ളിെല�ാം നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�� ഗേവഷണ വികസന കൗ�സിലിെ� �വ��ന��

3726. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, പി.െക. ശശി

,, ഡി.െക. �രളി

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തനത് ഭ�� ഇന�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അവ�് അ�ാരാ�

വിപണിയി� മ�രി�ാ� ത� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഭ�� ഗേവഷണ വികസന കൗ�സി�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ�� ഗേവഷണ വികസന കൗ�സിലിെ� േസവനം വി�ലീകരി��തിനായി ഭ��പാ��്, മിനി

�ഡ് ബിസിനസ് ഇ�ക�േബഷ� െസ�� എ�ിവ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഭ�� �ര� സംബ�ി� പരിശീലന പരിപാടി,  �ല�വ��ിത ഭ��വ���െട ഉ�ാദനം

�ട�ിയവ സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഭ�� ഗേവഷണ വികസന കൗ�സി�

സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവ��നവ്

3727. �ീ.എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില വർ�ി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ��സാധന��െട ��ിെവ�ം ��ിമ�ാമം ��ി���ം െകാ�ാണ് ഇ�രം അവശ�

സാധന��െട വില വർ�ി�ാൻ കാരണമാ��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള�ിന് അ�ഹതെ�� േറഷ� േനടിെയ���തിന് സ�ീകരി� നടപടി



3728. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വിവിധ ഇന�ളിലായി േകരളം ആവശ�െ��

ഭ��ധാന�ം ന���തിന് േക� സ��ാ� ത�ാറായി�േ�ാ;  ഇതി� എെ��ി�ം െവ�ി�റവ്

വ��ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിന് അ�ഹതെ�� േറഷ�  േനടിെയ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് വ��്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) നിലവി� േക� സ��ാരി� നി�ം എ�മാ�ം ഭ��വ��ളാണ് േകരള�ിന് ലഭി�വ��ത്;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

െന�മ�ാട് സൈ� ഓഫീസ് പരിധിയിെല േറഷ� കടകൾ

3729. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ െന�മ�ാട് താ��് സൈ� ഓഫീസ�െട

അധികാരപരിധിയി�  എ� േറഷ�  കടക�  ഉെ��ം ഓേരാ കടയി�ം എ� വീതം േറഷ�

കാ��ക� ഉെ��ം ഏെത�ാം വിഭാഗം കാ��കളാണ് ഓേരാ േറഷ� കടകളി���െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വിഭാഗം കാ��ടമക��ം ന���തിനായി ഓേരാ കട�ം  2019 ഏ�ി� മാസ�ി�

അ�വദി� ഭ��സാധന��േട�ം മെ���േട�ം അളവ് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  ഏെത�ി�ം കട�ടമക�  ��വൻ അേലാ�്െമ�ം വാ�ാതി��ി�േ�ാ;

വിശദവിവര�� ന��േമാ?

�രിതാശ�ാസ ക�ാം�കളിേല�് സാധന�� വാ�ിയതിെല �മേ�ട്

3730. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല വിവിധ ക�ാ�കളി� �ളയകാല�് വിതരണം െച� അരി�െട ���ി�ം

െവളിെ���െട പ�േ�സി�ം വ� �മേ�ട് നട�തായ ആേ�പം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷന് എ� ല�ം �പ�െട ന���ായി എ�ാണ്

കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഈ ന�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം ഈടാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സെെ�േകാ�െട ശബരി െവളിെ��, േകരെഫഡിെ� േകര െവളിെ�� എ�ിവ ഉ�േ�ാ� അവ

വാ�ാെത ��ക ക�നി�െട െവളിെ�� വാ�ി ക�ാ�കളി�  വിതരണം െച�ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ?



ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

3731. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  എ� ��ംബ��  വീതം ��ഗണന-  ��ഗണേനതര വിഭാഗ�ി�

ഉ�െ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��മായി �മി�ം വീ�ം ഇ�ാ�വ�, േരാഗിക�, വിധവക�, വികലാംഗ�  എ�ിവ��െ��

േറഷ�കാ��ക�  ബി.പി.എ�  വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ����തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�് ��ത വിഭാഗ�ി�  െപ�വെര ബി.പി.എ�

വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�  നി�ം ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ിേല�്

മാ��തിനായി 2016-17 �ത� നാളി�വെര ന�ിയ അേപ�കളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല ��ഗണനാകാ��ക�

3732. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� നിലവി�� ��ഗണനാ കാ��ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� ��ഗണനാ കാ�ഡിനായി അേപ� ന�കിയവ�െട പ�ിക സിവി� സൈ�സ്

ഡയറ�� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനകം എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം െവയി�ിംഗ് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് ��ഗണനാ

കാ��ക� നൽകിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല അന�ഹരായ ��ഗണനാ േറഷ� കാ��കാ�

3733. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണനാ വിഭാഗം േറഷ� കാ��ക� ലഭി�വ� പല�ം അന�ഹരാെണ�ത് സംബ�ി�് എ�

പരാതിക� േകാതമംഗലം താ��് സൈ� ഓഫീസി� ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ��ഗണനാ വിഭാഗം േറഷ� കാ��ക� അന�ഹമായി ൈകവശം വ� എ� േപെര

േകാതമംഗലം താ��ി�  കെ��ിയി��്;  ഇവ�െ�തിെര എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ����തി�േവ�ി എ� അേപ�കളാണ്

േകാതമംഗലം താ��ി� ഉ�െത�ം ഇതി� എ�േപെര ��ഗണനാ ലി�ി� ഉ�െ���ിെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���വാ�  അ�ഹരായ അേപ�കെര ��ത ലി�ി�

ഉ�െ����തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� ��തായി വിതരണം െച� േറഷ� കാ��ക�

3734. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� �തിയതായി വിതരണം െച� േറഷ� കാ��ക�െട എ�ം

വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ഗണനാപ�ികയി� ഉ�െ�� േറഷ� കാ��ക�െട വിവര�� ന��േമാ?

���ിയ കാ�ഡിെല ബി. പി. എ�-എ.പി.എ� നി��യ�ിെല അപാകത

3735. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ� കാ�ഡ് ���� േവളയി� ബി. പി. എ� വിഭാഗ�ി�െ��ി�� പല�ം

���ിയ കാ�ഡ് ലഭി�േ�ാ� എ.പി. എ� ആയി മാറിയ�സംബ�ി�്പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) െകായിലാ�ി താ��ി�  നി�ം ഇ�ര�ി�� എ� പരാതികളാണ് ലഭി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം പരാതിക� പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� �നഃപരിേശാധന പരാതിക�  ഇനി�ം സ�ീകരി�േമാ;  ഉെ��ി�  ആയത്

എവിെടയാണ് സമ��ിേ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടകളി�െട ന��� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം

3736. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷൻ കടകളിൽ ഭ��േയാഗ�മ�ാ� അരി വിതരണ�ിനായി എ�ി�താ�� പരാതിയിൽ

സ��ാ� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േറഷ� കടകളി�െട വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് ഈ

സ��ാ� ഫലവ�ായ യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി��ി�ാെയ� ആേ�പം ഗൗരവകരമായി

ക�് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



�തിയ മാേവലി േ�ാ�ക�ം ��� മാ���ക�ം

3737. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�്  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം എ� �തിയ മാേവലി േ�ാ�ക�ം ���

മാ���ക�ം അ�വദി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

അവശ� സാധന��െട ലഭ�തയി� �റവ്

3738. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�കടകളി� പ�സാര��െ�െട�� അവശ� സാധന��െട ലഭ�തയി�

�റ��ായി�േ�ാ;

(ബി) സൈ�േകാ അവശ�സാധന��െട സ�യ�മാ��് വില ന���തി�  വലിയ �ടി�ിക

വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�സാര��െ�െട�� അവശ�സാധന�� ���മായ അളവി� ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�ം മി� ൈറസ് േതാത്

T 3739.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന�് സംഭരണം നട�� മി� ഉടമക� ന�േക� അരി�െട ക�ം മി� ൈറസ്

(സി.എം.ആ�.) േതാത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സി.എം.ആ�. േതാത് ഈ അ�� കാല�് താ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇത് സൈ�േകാ�് ന�മാേണാ ലാഭമാേണാ ഉ�ാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) മി�ടമക�െട സ���െ��ട��ാണ് സി.എം.ആ�. നിര�് �റ�ത് എ�ത്

ശരിയാേണാ;സി.എം.ആ�. നിര�് എ� ശതമാനമാ�ി �റ�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

കർഷകർ�് െന�ിെ� �ക ന���തി�� കാലതാമസം

T 3740.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകരി�  നി�ം സൈ�േകാ സംഭരി� െന�ിെ� പി.ആ�.എസ്.(പാഡി രജിേ�ഷൻ

ഷീ�്)ഹാജരാ��തിെ� അടി�ാന�ി�  ബാ�ക�  െന�വില ന�കണെമ�് സ��ാ�

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�കാരം പി.ആ�.എസ്.ഹാജരാ�� ക�ഷക��് ബാ�ക�  യഥാസമയം �ക

നൽകാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ക�ഷക��് സൈ�േകാ വാ�� െന�ിെ� വില ബാ�ക�  �േഖന ന���തി��

കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി �ക യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േചേല� പ�ായ�ിെല മാേവലിേ�ാ�ക�

3741. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചേല� പ�ായ�ി�  ഇടി�ഴി�ലി�  നിലവി��ായി�� മാേവലിേ�ാ�  ��ി�റ�ിേല�്

മാ�ിയത് ആ�െട തീ�മാന�കാരമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�് ഭരണസമിതി തീ�മാനി�് ഇ�രം ഒ� മാ�ം ആവശ�െ��ി��േവാ;  എ�ി�

തീ�മാന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മാേവലിേ�ാ�ക�  മാ�ി �ാപി��തിന് �േത�ക മാനദ���  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ�െട സാ��ിക �തിസ�ി

3742. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാെയ സാ��ിക �തിസ�ിയിേല�് ത�ിവി��തി�  ജീവന�ാ��് പ�െ��

റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) കഴി� മാ��ി� ഭ��വ��ിെ� സം�ാനതല പരിേശാധനയി� കഴി� ഡിസംബ� മാസം

വെര ഉേദ�ാഗ�തല�ി�  എ�പ�ിര�് േകാടി �പ�െട െവ�ി�് നട�തായി

കെ��ക��ാേയാ;

(സി) �മേ�ട് നട�ിയ എ� േപെര ഇതിനകം സ�വീസി�  നി�ം പിരി�വി�ി��്;  എ�

ജീവന�ാ�െ�തിെര വിജില�സ് േക��്;

(ഡി) സൈ�േകാ ജീവന�ാരി�  നി�ം െഡപ�േ�ഷനി�  വ� ജീവന�ാരി�  നി�മായി യഥാ�മം

എ� േകാടി �പ വീതം സൈ��േകാ�് ലഭി�ാ��്;

(ഇ) മെ�െ�ാെ� സാ��ിക െവ�ി�കളാണ് പരിേശാധനയി�  കെ��ിയത്;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

സൈ��േകായിൽ വിജില�സ് കെ��ിയ �മേ��ക�

3743. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഭ��വ��ിെ� സം�ാനതല ��ാഡ് നട�ിയ പരിേശാധനയി�  സൈ�േകായി�  എ�

�പ�െട സാ��ിക �മേ�ടാണ് സൈ�േകാ ജീവന�ാ�ം ഇതിെല െഡപ�േ�ഷൻ

ജീവന�ാ�ം നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സൈ�േകാ െപേ�ാ�  പ�കളിെല പണമിടപാ�കളി�  സൈ�േകാ വിജില�സ് വിഭാഗം

കെ��ിയ ��തര സാ��ിക �മേ��ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) എ� �ക�െട സാ��ിക �മേ�ടാണ് കെ��ിയത്;  ഇ�മായി ബ�െ��്

എ�േപ�െ�തിെര സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ി� �തിയ മാേവലി േ�ാ�

3744. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ി� തഴവ �ാമപ�ായ�ിെല ��ി�റം, �ലേശഖര�രം പ�ായ�ിെല

വ�ാ�ാവ് എ�ിവിട�ളി�  മാേവലി േ�ാ�  ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ�ളളി ��� മാേവലിയിെല �േഹാപകരണ��െട വ�ാപാര േക��ിെ� �വ��നം

െമ�െ����തി�ം ��ത� വ�ത�� ഉ�പ��� വിപണനം െച��തി��ളള സൗകര���

ഏ�െ���േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ�േ�േറഷനിെല അസി��് െസയി��ാ� ത�ിക

3745. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  സിവി�  സൈ�സ് േകാ�േ�േറഷനി�  അസി��് െസയി��ാ�

ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ��്;  റിേ�ാ��് െച��തി��

കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ത�ികയി� ജി�യി� ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� എ�േപെര നിയമി�ി��്;  ഇതി�

എ� ത�ികക� പി.എസ്.സി. നിയമന�ി��താെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയി� പി.എസ്.സി. നിയമനം നട��തിന് കാലതാമസ��ാ��തിന് കാരണം

വ��മാ�േമാ?

കൗ�സി� േഫാ� �ഡ് റിസ��് ആൻഡ് െഡവല�െമ�്

3746. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�



,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� വ��ിന് കീഴി�  കൗ�സി�  േഫാ�  �ഡ് റിസ��് ആൻഡ് െഡവല�െമ�്എ�

�ാപനം �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� �ാപിത ല���� സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഭ��സം�രണ രംഗ�് �വ��ി��വ��ം ഭ�� സം�രണ രംഗേ��് കട�വരാ�

ആ�ഹി��വ��ം ��ത�ാപനം ഏെതാെ� തര�ി�  ഉപേയാഗ�ദമാ�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ിന് കീഴി�  അ��േദശീയ നിലവാര�� ലേബാറ�റി �വ��ി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പഴം-പ��റി സം�രണ�ിനായി വലിയ ശീതീകരണ �ാ�് ഈ �ാപന�ി�കീഴി�

�ാപി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഉപേഭാ� സംര�ണ സമിതി�െട �വർ�നനം

3747. �ീ.എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉപേഭാ� സംര�ണ സമിതി�െട �വ��നം കാര��മമെ�� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ��ത�  �� പതി�ി��തിനായി ഉപേഭാ� ഇ�ഫ�േമഷ�  െഡ�കൾ

�ാപി�� കാര��ി� സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ� പരാതിക� േരഖെ����തി�� േടാ� �ീ ന��ം മ�് സംവിധാന��ം ��ത�

ജന�ളിേല�് എ�ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ- േപാസ് െമഷീ�ം ഓ�ൈല� ബി�ിം�ം

3748. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല ആദിവാസി േകാളനികളട���

വനേമഖലയി�  ഇ��െന�് സൗകര�ം ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�, ഇ

-േപാസ് െമഷീ�  �ട�ിയവയി�  ഓ�ൈല�  ബി�ിംഗ് സാ��മാകാ�തിനാ��ാ��

���� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) മലേയാരേമഖലയി� ഇ��െന�്സൗകര�ം �ഗമമാ���വെര ഓഫ് െെല� ബി�ിംഗ് സൗകര�ം



അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ സമയപരിധി

3749. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് എ� ശതമാനം ���ികളാണ് ഇ�വെര ���ിയാ�ിയി��ത്;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) �റ�ഖ നി��ാണം സ��ാ�  േനരെ� തീ�മാനി� സമയപരിധി��ി�  �ർ�ീകരി�വാൻ

കഴി�േമാ; നിലവി� എെ��ി�ം തട��� നി��ാണെ� ബാധി��േ�ാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�തെ� നി��ാണം ���ിയാ�ി വിഴി�ം �റ�ഖം നാടിന്

സമ��ി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ി�� കരി��ിെ� ലഭ�ത

3750. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ �വ��ന�ിെ� ഭാഗമാ�� �ലി��ിെ� നി��ാണ�ിന്

ആവശ�മായ കരി��ിെ� ലഭ�ത ഉറ�വ���വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെതാെ� �ല�ളി�� ക�ാറികളാണ് െതരെ���ത്;

(സി) അവിെട നി�ം കരി��് െപാ�ി�വാ�� അ�മതി�ം പരി�ിതി �ിയറ��ം ന���തിൽ

കാലതാമസം വ�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അത് േവഗ�ിലാ�ി പ�തി�െട നി��ാണ �വ��നം ത�രിത���വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

യാ�ാ���ക�െട�ം അതിേവഗ യാ�ാേബാ�ക�െട�ം സ��ീസ്

3751. �ീ.എം.ഉ��

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെല �റ�ഖ�െള ത�ി�  ബ�ി�ി�െകാ�് യാ�ാ���ക�ം അതിേവഗ

യാ�ാേബാ�ക�ം സ��ീസ് ആരംഭി��തി�� �വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് െമേസ�് േസഫ് േബാ�് �ിപ് ൈ�വ�് ലിമി��മായി കരാറി�

ഏ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയതിന് മ�ിസഭ�െട അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ീസ് ആരംഭി���മായി ബ�െ��് എം.എം.ഡി �െട അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാ�

നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െച�വ�രിൽ �റ�ഖം

3752. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഏ��ം വലിയ മ��ബ�ന �റ�ഖമായ െച�വ�� മ��ബ�ന

�റ�ഖ�ിെല സൗകര���  ഉപേയാഗി�് െപാ�ആവശ��ി�ളള േപാ��ായി മാ�ാ�

നടപടിക��ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മ�സിയ�ൾ�ായി േക� ധനസഹായം

3753. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം ൈപ�ക മ�സിയം സ�ീകരി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�

ഏെതാെ� ജി�കളി�  ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി�െവ�ം േശഷി�� ജി�കളി�

എ�േ��് ഇത് �ാപി�വാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ�സിയ�െള അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�ം എ�ാ ജി�കളി�ം ൈപ�ക

മ�സിയം സ�ീകരി��തി��� പ�തികൾ�ായി േക� സ��ാരി�  നി�ം എെ��ി�ം

ധനസഹായം ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ചാല�ടിയി� �ാംേവ െറയി� െെപ�ക മ�സിയം

3754. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി� �ാംേവ െറയി� െെപ�ക മ�സിയം �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല േതവ�ി െകാ�ാരം



3755. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജി�കളിൽ െെപ�ക മ�സിയ��  �ാപി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി െകാ�ം ജി�യിെല

േതവ�ി െകാ�ാരം ഏെ���് െെപ�ക മ�സിയമാ��തി�� െ�ാേ�ാസ�  സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;ഇെ��ി� ഇതിനാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല േ����െട സംര�ണം

3756. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല അ�വി�ര േ���ിെ� സംര�ണ �വ��ന��െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല �വളേശരി േ��ം, വ��ിന് കീഴി� സംര�ി�െ�േട�� സംബ�ി�

നിേവദനം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റ�് ചരി� മ�സിയം

3757. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��ിന് കീഴി�  മല�റം ജി�യി�  എവിെടെയ�ാമാണ് മ�സിയ��

�വ��ി�വ��ത്;

(ബി) മല�റ�ിെ� ചരി� സാം�ാരിക ൈപ�കം കണ�ിെല��് ജി�ാ ആ�ാന�് ഒ� ചരി�

മ�സിയം �ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� �രാവ�വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �മി

3758. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  മ�സിയ�ം �രാവ�സംര�ണ�ം വ��ിെ� ഉടമ�തയി�  എ�

�മിയാണ് ൈകവശ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �മി�ം െക�ിട��ം �ാരക��ം സംര�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാരക��െട സംര�ണ�മതല ഏത് ഉേദ�ാഗ�നി�  നി�ി�മാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,



തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

12-06-2019

�േ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�ി��.


