
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �� 27, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--318]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 4942 �ത� 5106 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി
: 5107 �ത� 5206 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 5207 �ത� 5246 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 5247 �ത� 5259 വെര

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയിൽ ജ�മ� സഹായം

T 4942.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ജ�മ�  സ��ാരിെ� സഹായേ�ാെട േറാഡ്

അഭി��ിെ���� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെത�ി�ം േറാഡ് ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

വിവിധ വ��ക� വാ�ിയ വാഹന��െട കണ�്

4943. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ആഗ�് 15 �ത� 2019 മാ��് 31 വെര�� കാലയളവി� വിവിധ വ��ക� എ�

വാഹന�� വാ�ിയി��്;

(ബി) അതി� 15 ല�ം �പയിലധികം വില വ�� കാ�ക� എ�െയ���് എ�റിയി�ാേമാ?

അഴിമതി ഇ�ാതാ��തിന് നടപടി

4944. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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



(എ) സം�ാന�് ഭരണതല�ി�ം ഉേദ�ാഗ� തല�ി��� അഴിമതി ഇ�ാതാ��തിന് ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ��വ��ക�െട�ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം സ��് വിവര�� ജന���് ലഭ�മാ��തി�ം

െപാ��വ��ക�ം ഉേദ�ാഗ��ം അനധി�തമായി സ��് സ�ാദി�ി�െ��ി�

അതിെനതിെര സ�ീകരി�� നടപടിക�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ��വ��ക��ം �തി�� ഉേദ�ാഗ���ം വിേദശരാജ��ളി�ം ഇതര

സം�ാന�ളി��� സ����ം മ�് ആ�ിക�ം സംബ�ി� വിവര��  ജന���്

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അത് സംബ�ി� വിവര�� െപാ�ജനമ���ി� എ�ി��വ��് ആവശ�മായ സംര�ണം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) വിജില�സിെന ���മാ�ം ഫല�ദ�ം കാര��മ�മായ സ�ത� അേന�ഷണ ഏജ�സിയാ�ി

മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ഭരണരംഗം �താര��ം കാര��മ�മാ��തിന് നടപടി

4945. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ��ഷ� കട��ി

,, രാ� എ�ഹാം

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

(എ) ഭരണരംഗം ��ത� �താര��ം കാര��മ�മാ��തിന് ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സിവി�  സ��ീസ് അഴിമതി രഹിതമാ��തി�ം സ��ാ�  ഓഫീ�കളി��ാ��

കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം എെ��ാം ക�ശന നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി�ളളെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണനി��ഹണം ലളിത�ം �താര��മാ��തിന് വിവരസാേ�തിക വിദ� പരമാവധി

�േയാജനെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാ വ��കളി�ം ഇ-ഗേവണ�സ്,  എം-ഗേവണ�സ് എ�ിവ ഏ�െ���ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ�  േസവന��  െപാ�ജന���് അനായാസമായി ലഭ�മാ��തിന് ��ത�

ജനേസവനേക��� ആരംഭി�േമാ;

(എഫ്) സം�ാന�് സീേറാ േടാളറ�സ് കറ�ഷ� എ�ത് ���മായി �ാവ��ികമാ��തിനായി

എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� സാധി��െത�് പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

വ��കളിെല േരഖക�െട പക��ിന് ഈടാ�� ഫീസ്



4946. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�  നി�ിത ഫീസ് ഇൗടാ�ിെ�ാ�് വിവരാവകാശ നിയമ�കാരമ�ാെത

ന�േക� േരഖക�െട പക��് ന���തിന് നി�യി�ി�ളളത് പലേ�ാ�ം ഉയ�� നിര�ി�ളള

ഫീസാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േരഖക�  ലഭി��തിേന�ാ�  �റ� നിര�ി�  വിവരാവകാശ നിയമ�കാരം

അേപ� സമ��ി�ാ� േരഖക� ലഭി�� �ിതിവിേശഷം നിലവി�ളള�കാരണം അേപ�ക�

പലേ�ാ�ം ഇ�രം േരഖക�  ലഭി��തിന് വിവരാവകാശ നിയമെ� ആ�യിേ��ി

വരാ�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിവരാവകാശ നിയമ�കാര�ളള ഇ�രം അേപ�ക� വ��ി�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന്

വിവിധ വ��ക� നി�ിത ഫീസ് നി��യി�് ന��� േരഖക�െട പക��ിന് ഇൗടാ�� ഫീസ്,

വിവരാവകാശ നിയമ�ി� നി�യി�ി�ളള നിര�ിന് ആ�പാതികമാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സ��ാ� വാഹന�ളിൽ മലയാള�ി�� േബാ��കൾ

4947. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� വാഹന�ളിെല േബാ��കൾ മലയാള�ി� ആ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളിൽ വാഹന േബാ��കൾ മലയാള�ി� ആ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േബാ��കളിെല എ��് മലയാള�ി�  ആ��തിന് കാലപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദവിവര�� ന��േമാ?

സർ�ാരിെ� ആയിരം ദിവസ��

4948. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  ആയിരം ദിവസ��  ���ിയാ�ിയേ�ാ�  അത് ആയിരം ന�

ദിവസ�ളായി��െവ� സ��ാ� വിലയി��ലിന് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ി-മംഗലാ�രം െഗയി� െെപ�് െെല�, ക�� വിമാന�ാവളം, േകാവളം-േബ�� േദശീയ

ജലപാത,  വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖം,  െകാ�ം,  ആല�ഴ െെബപാ�ക�െട നി��ാണം

എ�ിവയി�  ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ആരംഭി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �മസമാധാന നില മിക�താെണ� വിലയി��ലിെ�റ അടി�ാനം എെ��്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ളയെ��തി�െട സാഹചര��ിൽ ഇൗ സ��ാ�  ആയിരം ദിവസം ���ിയാ�ിയതിെ�

േപരിൽ േകാടിക� �ട�ി ഉ�ഘാടന പരിപാടികൾ നട�ിയ നടപടി നീതീകരി���താേണാ;

വ��മാ�ാേമാ?



സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല സൗകര���

4949. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന��  ��തലായി എ�� സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  അവ��� സൗകര���

വ��ി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ�് �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജന��  എ�� ഓഫീ�കളി�  ശൗചാലയം �ചിയാ��തിന് ജീവന�ാരി�ാ�

�ല�ളി�  ഇ�ാര��ിനായി ��ംബ�ീെയ �മതലെ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

നവേകരള ��ി�ായി ആവി�രി� പ�തിക�

4950. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ിന് ��് ഉ�ായി�� േകരളമ� ഒ� �തിയ േകരളമാണ് ��ി�ക എ�തിെ�

അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ഉ�ായ �ളയ�ി�  ജന��െട സ��ി��ായ ന�ം എ�െയ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത�  േക� വിഹിതം അ�വദി�ി��തിന് േക��ി�  സ���ം െച���തിന്

സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി നിേയാഗി� അമി�സ് ക�റി �ളയം മ�ഷ� നി��ിതമാെണ�് കെ��ി

ൈഹേ�ാടതിയി�  റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇത് �ളയ�ിന് അടി�ാനമായ കാരണം

സംബ�ി� സ��ാരിെ� കെ���ക��് ഘടകവി��മായത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

നിയമ���്അ��തമായി ച��� �പീകരി�ാ� വ��ക�

4951. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ നിയമ���് ഇനി�ം ച���  �പീകരി�ാ� വ��ക�  ഉെ��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ച��� �പീകരി�ാ� വ��ക��് ആയ� സംബ�ി�് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ച���  �പീകരി�വാ�ം അതിന�സരി� െ�ഷ��  ��സ് ത�ാറാ�വാ�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് െപാ�ഭരണ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ; വ��മാ�േമാ?



ജനസാ��നം പ�തി

4952. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) ജനസാ��നം പ�തി �കാരം എ� അേപ�ക� നാളി�വെര ലഭി�ി��്;

(ബി) പ�തി�കാരം അേപ� സമ��ി��തിനിടയി�  തി�ി�ം തിര�ി�ം െപ�് തി�വന��രം

ജി�യിെല കാ�ാ�ട താ��ി� മരണമട� വേയാധിക�െട ആ�ിത��് എെ��ാം സഹായം

ന�കിയി��്;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം നാളി�വെര എ� അേപ�ക��് ആെക എ� �പ�െട സഹായം

ന�കിയി��്; ജി�തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട�ം മ� മ�ിമാ�െട�ം വിേദശയാ�ക�

4953. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാരിെ� ഭരണകാല�് �ഖ�മ�ി�െട�ം മ� മ�ിമാ�െട�ം അവെര അ�ഗമി�

ഉേദ�ാഗ��െട�ം വിേദശയാ�ക��് എ� �ക െചലവായിെയ�ം ഏ� ഫ�ി�  നി�്

െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ?

െപാ�ഭരണ വ��ി� നി�ം െഡപ�േ�ഷ�

4954. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��ി� നി�ം അഡീഷണ� െസ��റി, േജായി�് െസ��റി, െഡപ��ി െസ��റി,

അ�� െസ��റി, െസ�� ഓഫീസ� എ�ീ ത�ികകളി� ഉ�വർ െസ��റിേയ�ിന് �റ�

േജാലി െച�� െഡപ�േ�ഷ�/േകഡ� െ��്ത് ഓഫീ�ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� അഡീഷണ� െസ��റി, േജായി�് െസ��റി,

െഡപ��ി െസ��റി,  അ��  െസ��റി ത�ികക�െട�ം ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിെല�ം

െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം /േകഡ� െ��്താണ് അവസാനി�ി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി

4955. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി� നിലവി�� ഒഴി�ക�/ �തീ�ിത ഒഴി�ക� എ�ിവ യഥാസമയം പ�ിക്

സ��ീസ് ക�ീഷന് റിേ�ാ��് െച�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� വിവിധ വ��ക� 2019 വ�ഷ�ി� റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�/ �തീ�ിത



ഒഴി�ക� വ��ം ത�ിക�ം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� റവന� വ��ി� എ�.ഡി.  ൈട�ി�് ത�ികയി� 2019 വ�ഷ�ി� എ�

�തീ�ിത ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�േമാ;  ��ത ഒഴി�ക� യഥാസമയം പ�ിക് സ��ീസ്

ക�ീഷന് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  റിേ�ാ��് െച�ാ�തി�� കാരണം

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച��തി�  വീ� വ��� വ��് േമധാവിക�െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�വാ� നടപടി

4956. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സ��ാരിന് കീഴി�� വിവിധ വ��കളി�  വ�� ഒഴി�ക�  സമയബ�ിതമായി

പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച���് എ�് ഉറ�വ��ാ� സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

ആണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

T 4957.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാ�െട നിയമന�ിന്

റിയാബിെന ഒഴിവാ�ി െ�ാഫഷണ� െസല�� േബാ�ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െസല�� േബാ�ഡിെല അംഗ�� ആെരാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� �ാപന�ളിെല നിയമനമാണ് ഈ േബാ�ഡ് �പീകരി�േശഷം നട�ിയെത�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െ�ാഫഷണ�  െസല��  േബാ�ഡ് �പീകരി�േശഷം ഏെത�ി�ം െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ിെല എം.ഡി.  ഉ�െ�െട�� ഉ�ത നിയമന�� ��ത േബാ��വഴി അ�ാെത

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� �ാപന�ളി� എ�ം അതി�� കാരണെമെ��ം

വ��മാ�േമാ?

േകരള െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ�വീസ്

4958. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ�വീസ് ��സ് േഭദഗതി െച�് ��തായി

ഉ�െ���ിയ ത�ികക��് പി.എസ്.സി.  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �റെ��വി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) ലാ�് േ�ഡ് സേബാ�ഡിേന�് സ�വീസ് �കാരം എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സേബാ�ഡിേന�് സ�വീസി��െ�� ഡ��ിേ��് െമഷീ�  ഓ�േറ��  േപാ�� ത�ികകളി�

സേബാ�ഡിേന�് സ�വീസി�  ഉ�െ�� ഓഫീസ് അ��ഡ�മാ��് കാ�ഗറി െച��്

(�േമാഷ�) െച�വാ� എെ��ി�ം നിയമതട�ം നിലവി� ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  മ�രപരീ�ക�  നട�ാ�  പി.എസ്.സി.�് സാ��ിക ��ി��് ഉ�് എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ?

െഫയ� േകാ�ി ���് ത�ിക ഗസ�ഡ് ആ�വാൻ നടപടി

4959. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല െഫയ� േകാ�ി ���് ത�ിക ഗസ�ഡ് ത�ികയാ�വാ� എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളിെല ൈട�ി�് ത�ിക�െട േപര് കംപ���  അസി��് എ�ാ�ി മാ�ാ��

പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ� ശിപാ�ശ�െട �ട�നടപടിക� എ�ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈട�ി�മാ��് െ�ാേമാഷ� വഴി ഗസ�ഡ് ത�ിക അ�വദി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈട�ി�് ത�ിക നി��ലാ�വാ� തീ�മാന�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട അധിേ�പം നട�ിയ ജീവന�ാ�

4960. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി, മ�ിമാ� എ�ിവ�െ�തിെര സാ�ഹ�

മാധ�മ�ളി�െട അധിേ�പ�ം അപകീ��ിെ����ം നട�ിയതിന് പ��് സ��ാ�/അ��

സ��ാ�  ജീവന�ാ�െ�തിെര േകസ് രജി��  െച�ിരി��ത് ഏെതാെ� വ��ക�

�മ�ിയാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിേ�ൽ സ��ാ�/അ�� സ��ാ�  ജീവന�ാരായ ഇ�പ�ിെയാ�ത് 

േപർെ�തിെര എെ�ാെ� വ��തല നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നാ��ിെയാ�് ജീവന�ാ�െട േപ� വിവര��, ത�ിക,  േജാലി െച�� ഓഫീസ്

ഉ�െ�െട�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓ�ൈല� �േഖന െപാ��ലംമാ�ം

4961. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�രണ വ��ിൽനി��  25.02.2017-െല സ.ഉ.(പി)നം.

3/2017.ഉ.ഭ.പ.വ.ന��  സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം ഏെത�ാം വ��കളിെല



െപാ��ലംമാ�മാണ് ഓൺൈലൻ �േഖനയാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓൺൈലൻ �േഖന െപാ��ലംമാ�ം നട�ാ��തിൽ എെ��ി�ം സാേ�തിക ��ി��ക�

ഉേ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അ�ടി വ��ി�  ഓ�ൈല�  �േഖനയാേണാ െപാ��ലംമാ�ം നട��ത്;  അെ��ി�

അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വനിതാ ജീവന�ാ��� സൗകര��ൾ

4962. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല  (െപാ�ഭരണ,നിയമ,ധന വ��കളിെല)  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വനിതാ

ജീവന�ാ��േവ�ി അവ�െട ���� പരിഹരി�വാ� ഏെത�ി�ം േമാണി�റിംഗ് െസ�ക�

�പീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത െസ�  �പീകരി� സ��ാ�  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ െസ� ��ാെക ��ത ജീവന�ാ�െട പരാതിക� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ�െട പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�ിെല പ�ികജാതി പ�ികവ�� ജീവന�ാ��് േവ�ി എെ��ി�ം �േത�ക പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) അവ��് �േത�കം െ�യിനിംഗ് ന��� പ�തി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� സ��ീസിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം

4963. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി� ഓേരാ വ��ി�ം േജാലി െച�വ�� �ിരം ജീവന�ാ�െട�ം

താ�ാലിക ജിവന�ാ�െട�ം എ�ം വ��തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�് സ��ീസിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�

4964. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�് സ��ീസി� ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാെര ഉ�െ���ിയി�ം േ�ഡി�

വ�ത�ാസം വരാ� സാഹചര��ി�  അവ�െട �േമാഷ�  ത�ികയായ ഡ��ിേ��് െമഷീ�

ഓ�േറ�റി�  (േറാണിേയാ ഓ�േറ��) മ�് വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാെര ഉ�െ���ിയത് ഏത്

ഉ�രവ് �കാരെമ�് അറിയി�േമാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി�  ഓഫീസ് അ��ഡ�ിന് നിലവി�  ൈബ�ാ��റി�െട��

അസി��് നിയമനം ന���ത് എ� ശതമാനമാെണ�ം നിലവിെല നിയമ�കാരം അവ��്

അവകാശെ��ത് എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;



(സി) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി� ഓഫീസ് അ��ഡ�് ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. നിയമന�ിനായി

റിേ�ാ��് െച�ി�ം േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  െസ��റി നാളി�വെര വി�ാപനം

നട�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

�ടർ�ാ�മതി നൽകിയി�� ത�ികക�

T 4965.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� വിവിധ വ��കൾ,  േബാർഡ്,  ക�നി,

േകാർ�േറഷൻ,  െ�ാജ�കൾ എ�ിവയിെല ഏെത�ാം ത�ികക��ാണ് �ടർ�ാ�മതി

നൽകിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം  2017-2018,  2018-2019  എ�ീ സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ത�ികക��്

ധനകാര� വ��ിൽ നി�ം �ടർ�ാ�മതി ലഭ�മായി�� വിവിധ വ��കൾ,  േബാർഡ്,  ക�നി,

േകാർ�േറഷൻ,  െ�ാജ�കൾ എ�ിവ ഏെത�ാം;  ��ത കാലയളവിൽ ഇതിെല ഏെത�ാം

ത�ികകൾ�ാണ് �ടർ�ാ�മതി ലഭി�ി��ത്;

(സി) 2018-2019  സാ��ിക വർഷ�ിൽ ധനകാര� വ��് �ടർ�ാ�മതി നിേഷധി� വ��്,

ക�നി,  േകാർപേറഷൻ,  േബാർഡ്,  െ�ാജ�് എ�ിവ ഏെത�ാമാെണ�ം ഇവയിൽ

�ടർ�ാ�മതി നിേഷധി� ത�ികകൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് െവ�ി�റ�

ത�ികകൾ ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ ?

െസ��റിേയ�് ജീവന�ാ�െട േ�ാ��സ് സംഘടന

T 4966.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�് ജീവന�ാ�െട േ�ാ��സ് സംഘടനയായ െസ�േ�റിയ�് േ�ാ��സ്

അേസാസിേയഷ� പിരി�വി�വാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേസാസിേയഷന് പകരം �തിയതായി �പീകരി� സംഘടന ഏതാണ്;  ��ത

സംഘടന�െട ൈബേലാ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംഘടനയിേല�് എ� േപെര ഭാരവാഹികളായി െതരെ���;

ആെര�ാം;ആെര�ാമാണ് െമ��മാ�  എ�ം ഇവെര�ാം സിവി�  സ��ീസ് കായികേമളയി�

പെ����വ� ആേണാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�

4967. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി�  2019  മാ��്  31-ന് തീ��ാ�ാെത െക�ി�ിട��

ഫയ�ക� എ�െയ�െമ�് വ��് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�കളി� സമയബ�ിതമായി തീ�മാനം എ���തിന് എെ��ി�ം �തിയ നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



ബി.എസ്.എ�.എൽ. കരാ� െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം

4968. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.എസ്.എ�.എ�ി� പണി െച�� കരാ� െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം �ട�ിയത് സംബ�ി�്

സം�ാന സ��ാരിന് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  ഇവ��് ശ�ളം ന���തിന് േക��ി�  സ���ം

െച���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളളത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�തിയ ക�ീഷ�ക�

4969. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം �തിയ ക�ീഷ�ക�  �പീകരി�ി��്;

വ�ഷം തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നിയമി� ക�ീഷ�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാ� സാഹചര�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ഏെത�ാം ക�ീഷ�ക��ാണ് കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ീഷ�കൾ സമ��ി� റിേ�ാ��കളി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈല�് ആ�് സൗ�് െതാഴിലാളിക��് ഇ��റ�സ് പരിര�

T 4970.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ� വ�വസായ രംഗെ� പരസ��ിന് ൈമ�് െസ�് �വ��ി�ി��തിന് അ�വാദം

ലഭി��തി�േവ�ി ൈല�് ആ�് സൗ�് െവ�െഫയ� അേസാസിേയഷ� ഓഫ് േകരള�െട

സം�ാന ജനറ� െസ��റി ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈല�് ആ�് സൗ�് പ�� േമഖല വളെര അപകടം പിടി� ഒ�ായതിനാ� ഈ േമഖലയി�

�വ��ി�� െതാഴിലാളിക��് ഇ��റ�സ് പരിര� ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ��െട േമ� നടപടി സ�ീകരി��തി�� അധികാരം

4971. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ��െട േമ� നടപടിെയ��വാേനാ പിഴ �മ�വാേനാ ഉ� അധികാരം

ആ� ഇ�� സ��ീസ് ��സ് �കാരം ആ��ാെണ�റിയി�േമാ;



(ബി) �� േകാഴിേ�ാട് കള��െട േമ� ധനകാര� വ��് പിഴ �മ�ിയതായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�രവിെല പിഴവ് ��ി�ാ�ി ��  േകാഴിേ�ാട് കള��െട ക�് ലഭി�ി��േവാ;  എ�ി�

അതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�റിയി�ാേമാ?

വാ�ഷിക പ�തിക� േവഗ�ി� നട�ിലാ��തിന് നടപടി

4972. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെ���� പ�തിക� സ�ഹ�ിന് ഏ��ം �േയാജനകരമാ�ം േവഗ�ി�ം നട�ിലാ��തിന്

നിലവി�� സംവിധാന�ളി�െട കഴി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതി�� കാരണ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െതരെ���് െപ�മാ���ം കാരണം സം�ാനെ� പ�തിക�  മ�ഗതിയിലായ

സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  അത് മറികട��തിന് െപ�മാ���ം അവസാനി�� േവളയി�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ഡി) 2019-20 െല പ�തിക�െട ഭരണാ�മതി എ�േ��് ന��വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വാ�ഷിക പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

�ളയ �ന�നി��ാണ �വ��ന��

4973. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) �ളയ �ന�നി��ാണ �വ��ന��, േദശീയപാത വികസനം അട��� കാര��ളി�

സഹായമഭ���ി�് �ഖ�മ�ി �ധാനമ�ിെയ ക�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ടി�ാ�യി� എെ�ാെ� ആവശ��ളാണ് സം�ാനം �േ�ാ�വ�ത്;

(സി) സം�ാന�ിെ� ഏെതാെ� ആവശ��� പരിഗണി�ാെമ�് ഉറ�് ലഭി�ി��്; വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

െെലഫ് മിഷ�, ഹരിത േകരളം മിഷ� �വ��ന��� േവ�ി െചലവഴി� �ക

4974. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിേലറിയ േശഷം ആരംഭി� െെലഫ് മിഷ�, ഹരിത േകരളം മിഷ�

�ട�ിയവ�െട �വ��ന���േവ�ി കഴി� ��വ�ഷം എ� �പ െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ��ത മിഷ�  �വ��ന��െട ഭാഗമായി െപാ�ജന���് ലഭി�വ�� േസവന��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?



െകാ�ം ജി�യി� ഹരിതേകരളം മിഷ�

4975. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷ�  വഴി െകാ�ം ജി�യി�  ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��;

(ബി) ���ിക�െട അട�� �ക�ം �േരാഗതി�ം വിശദമാ�േമാ?

സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എം.നായി �മി ന�കിയവ��് േജാലി

4976. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ� സാേ�തിക വ��ിന് കീഴി�� സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എം.  �ാപി��തിന് �മി

ന�കിയവ�െട ആ�ിത��് േജാലി ന��� പ�തി �കാരം ഇ�വെര എ� േപ��് േജാലി

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�െട വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(ബി) അ�ര�ിൽ �ലം ന�െ�� ആലി��ി�െട മക� ജമീല, േമാതി�െട മക� സാദിഫലി പി.എം.

എ�ിവ��് നാളി�വെര േജാലി ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അവർ�് എ�േ��് േജാലി ന��വാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വ��ികൾ�് േജാലി ന���ത് സംബ�ി� ഫയലിേ��  നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവേറാളജി ഗേവഷണ േക��ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

4977. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) സം�ാനെ� ൈവേറാളജി ഗേവഷണ േക��ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധയിനം ൈവറ�ക�െട പരിേശാധന,  ഗേവഷണം എ�ിവ ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവറസ് േരാഗ പരിേശാധന�ായി മ�സം�ാന�ളിെല �ാപന�െള ആ�യി�� രീതി�്

മാ�ം വ���തിന് േക� സഹായ�ം സം�ാന വിഹിത�ം ലഭ�മാ��തിനായി

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

(ഡി) ൈവേറാളജി ഇ��ി���ിെ� �വ��നം വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ ഇ��ി���് ഏ� വ��ിെ�

കീഴിലാണ് �വർ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?



സി-ഡി�ിെ� സാ��ിക �തിസ�ി

4978. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) സി-ഡി�് നിലവി�  സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;എ�ി�  അതി��

കാരണെമ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െ�ാഫഷണ�  /  മാേനെ��് േയാഗ�തക�  സി�ി� ജീവന�ാ�  സി-ഡി�ി�  ഉ�േ�ാ�

സ��ീസി�  നി�ം വിരമി�വെര നിയമി��ത് വ�ി� ബാധ�ത��ാ��തിനാ�  ഇ�ാര�ം

�ന:പരിേശാധി�േമാ;

(സി) നിലവി� സി-ഡി�ി� സ��ീസി� നി�ം വിരമി� എ� േപ��് �ന�നിയമനം ന�കിയി��്;

ഏെതാെ� ത�ികയിെല�് വ��മാ�േമാ?

സി-ഡി�ി� ധനകാര� വിജില�സ് സംവിധാനം

4979. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട അ�ൗ�്സ് ൈകകാര�ം െച�� സി-ഡി�ി� ൈഫനാ�സ് ആ�്

അ�ൗ�്സ് േമധാവിയായി ആെരയാണ് നിയമി�ി��െത�ം ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� േയാഗ�ത

എെ�ാെ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) മലയാള ഭാഷ വിദ�െന ഈ ത�ിക�െട �മതല ന�കിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സി-ഡി�ിന് ലഭി� േ�ാജ�ക�  മ�് സ�കാര� ഏജ�സിക��് �റംകരാ�  നൽ��തി��

വ�വ�ക�ം സാ��ിക ഇടപാ�ക�ം പരിേശാധി�് അംഗീകാരം ന���തിനായി ഒ� ധനകാര�

വിജില�സ് സംവിധാന�ിന് സി-ഡി�ി� �പം നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പരി�ിതി േകാ��സ്

4980. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല പരി�ിതി േകാ��സ് എവിെട വ�ാണ് സംഘടി�ി�ത്;  ഇതിനായി െചലവഴി�

�ക�െട ഇനം തിരി�� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി നട�ിയതിെ� കണ�ക�  �മീകരി�ി�േ�ാ;  ആയത് ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) പരി�ിതി േകാ��സിനായി അ�വദി�െ���ം പരി�ിതി കാലാവ�ാവ�തിയാന വ��ിെല

വിവിധ േ�ാജ�ക��് ലഭി��മായ സ��ാ� ഫ�് മാനദ����് വി��മായി ഏെത�ി�ം



ഉേദ�ാഗ�െ� സ�കാര� അ�ൗ�ി� നിേ�പി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത

ഉേദ�ാഗ�െനതിെര സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�േമാ?

ക�ാറിക�ം �ഷ�ക�ം �ല�� പരിസരമലിനീകരണം

4981. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരിേ�ാം-വയ�ര �ാമപ�ായ�ിെ� പരിധിയി�െപ� െപേലന, മട�ാംെപയി� �േദശെ�

ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീഷണിയായി കരി�� ക�ാറിക�ം �ഷ�ക�ം �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ഭീമമായ അളവി� �ഗ�ഭജലം ഉൗ�ിെയ��െകാ�� �ഷ�ക�െട �വ��നം �ലം ഉ�ായി��

ജലദൗ�ലഭ�ം,  പരിസരമലിനീകരണം എ�ിവ സംബ�ി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ജലേ�ാത�ക� മലിനമാ��വ�െ�തിെര നടപടി

T 4982.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജലേ�ാത�ക�  മലിനമാ��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിലവി�

നിയമ�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെന സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം അടി�ാനമാ�ി ക�� പ�തിക�

4983. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

(എ) ആേഗാള കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ിെ��ം സം�ാന�ിെ� മാറിവ�� ���തി

സവിേശഷതക�െട�ം പ�ാ�ല�ി�  ഇവ പരിഗണനയിെല��െകാ�് കാലാവ�ാ

നിരീ�ണം, �ര�നിവാരണം എ�ീ േമഖലകളി� എെ��ി�ം ക�� പ�തിക� ഇൗ സ��ാ�

ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കാലാവ�ാ ശാ���െട�ം പരി�ിതി വിദ��െട�ം അഭി�ായ��  അപ�ഥി�്

സമ�മായ ഡാം മാേനെ��്,  �ഡ് ഏരിയ മാ�ിങ്,  �ര�നിവാരണ േമാണി�റിങ് എ�ിവ

ശ�ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാല�ഷ� ക�േ�ാ� േബാ�ഡ് ��� ഡിവിഷ� ഓഫീസ്

4984. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ഡിവിഷ� െപാല�ഷ� ക�േ�ാ� േബാ�ഡിെ� ഓഫീസ് പറവ�ാനിയിേല�് മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� തി�വന��രെ� കാര�ാലയ�ി� നി�ം ഇ�ാര��ി�

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയം സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിെല  23.3.2019െല ജി-190203245/19

/സി.എം.ഒ ന��  �കാരം െപാല�ഷ�  ക�േ�ാ�  േബാ�ഡ് െമ��  െസ��റി�് ന�കിയ

നി�േ�ശ�ിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മാലിന� നി��ാ��ന സംവിധാന��െട പഠനം

4985. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  മ�് രാജ��ളിെല മാലിന� നി��ാ��ന സംവിധാന��

പഠി��തി�േവ�ി ആെര�ാമാണ് വിേദശ രാജ��� സ��ശി�ത്;

(ബി) എ�ി�  അവ�  സമ��ി� റിേ�ാ��് എ�ായി��;  റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

ആയതിെ� അടി�ാന�ി� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�; െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�് �ചിത�മിഷ�  ആരംഭി�ത് എ�് ഉേ�ശ�ല����

സാ�ാ�കരി��തി�േവ�ിയായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നാളി�വെരയായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് മാലിന�സം�രണ�ി�ം

മാലിന�നി��ാ��ന�ി�മായി �ചിത� മിഷ� ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ഇ) സം�ാനം മാലിന���ാരമായി മാ�ക�ം ത�ലം പലതരം പക��വ�ാധിക�  പട��്

പിടി�ക�ം െച�� സാഹചര��ി� ���മാ�ം എ�ാ മാലിന���ം സം�രി��തി� േവ�ി

എെ��ാം പ�തികളാണ് �ചിത� മിഷ� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) മാലിന� ��ം ശാശ�തമായി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

കരി�ഴയിെല െക.എഫ്.ആർ.ഐ./േത�് മ�സിയം എ�ിവിട�ളിെല നിയമന�ൾ

4986. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ� സാേ�തിക വ��ിന് കീഴിെല കരി�ഴയിെല െക.എഫ്.ആർ.ഐ./േത�് മ�സിയം

എ�ിവിട�ളി� എ� താൽ�ാലിക ജീവന�ാ��്; ഇവ�െട േപര്,ത�ിക,നിയമനം നൽകിയ

വർഷം,േയാഗ�ത,മാനദ��ൾ,ശ�ളം �ട�ിയ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇവിെട �തിയ താ��ാലിക നിയമന��

നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത �ാപന�ളിൽ നിയമനം നട�� അധികാരി ആരാണ്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എഫ്.ആർ.ഐ.-െ� കീഴി� വ�� കരി�ഴ േത�് മ�സിയ�ിെല  2016 �തൽ  2019



�� 15 വെര�� വ�മാനം, െചലവ് എ�ിവ ഇന�ം മാസ�ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എ.എസ്. വി�ാപന�ി�� കാലതാമസം

4987. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ജ�വരി ഒ�ിന് സം�ാന�് നട�ാ�ിയ െക.എ.എസിെ� അ�ിമ വി�ാപനം

ഇനി�ം �സി�ീകരി�ാ� സാഹചര�െമ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കരട് വി�ാപന�ിെ� സംവരണ വ�വ�യി�  സ��ാ�  പി�ീട് േഭദഗതി

നി�േ�ശി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി� െക.എ.എസ്. നിയമന�ിെ� ��ധാരകളി�ം സംവരണം ഏ�െ���ി െകാ��തേ�

�തിയ േഭദഗതി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2018 ജ�വരിയി�  െക.എ.എസ് �ാബല��ി�  വെ��ി�ം ആ വ�ഷം പി.എസ്.സി.�െട

വി�ാപന��ാകാ�തിനാ�  ഒേ�െറ േപ��് �ായ�ിെ� േപരി�  അവസരം ന�െ��

സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇതി�� പരിഹാരമായി എെ��ി�ം �തിയ നി�േ�ശം അ�ിമ വി�ാപന�ി�

സ��ാ� ഉ�െ�ാ�ി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

എ�.പി.,�.പി.അ��ാപക നിയമനം

4988. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�.പി.എസ്.ടി.,  �.പി.എസ്.ടി നിയമന�ിന് പി.  എസ്.സി യി�

ഇ�വെരയായി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ി��തി�ം ��ത�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം

ന���തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിവിധ വ��കളിെല ���് ത�ിക

4989. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി�  ���് ത�ികയി�  ആ�ിത നിയമന�ിന് അേപ� ന�കിയവ��്

നിയമനം ന�കിയ േശഷം ബാ�ിവ� ഒഴി�ക�  മാ�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�

മതിെയ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇത് പി.എസ്.സി.�െട നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം �തീ�ി��

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് �തിസ�ി ��ി�ി�ിേ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ വ��കളി�  എ�.ഡി ���് ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം

നാമമാ�മായ നിയമനം മാ�േമ നട�ിയി�� എ�തിനാ�  േമ�റ� തീ�മാനം

പി�വലി�വാ� നടപടി െെകെ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



േബാ�ഡ്/ േകാ��േറഷ�കളി� െ�ഷ�� ��സ്

4990. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ഷ��  ��സ് നിലവിലി�ാ� ക�നി/  േബാ�ഡ്/  േകാ��േറഷ�കളി�  െ�ഷ��  ��സ്

�പീകരി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇനി ഏെത�ാം �ാപന�ളി�  ആണ് െ�ഷ��  ��സ്

ത�ാറാ�ാ� ബാ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െ�ഷ��  ��സ് �പീകരി�ാ� �ാപന�ളി�  ��ത ��സ് ത�ാറാ��തിെല

കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമന�� നട�� ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�കളിെല ഒഴി�ക�

യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി�  കാലതാമസം വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഒഴി�ക� യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കാ�ഗറി  113/2017  ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�  ലാ�് േ�ഡ് സ�വ�് ത�ിക�െട

പി.എസ്.സി. റാ�് പ�ിക ത�ാറാ�� ��ീയ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത

ത�ികയിേല�് നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�കളി�  കരാ�/ദിവസേവതന വ�വ�യി�  താ�കാലിക

ജീവന�ാ�  േജാലി െച��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ത�ികകളി�  പി.എസ്.സി.

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് �ിര നിയമനം ലഭി�ാ�  സത�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�തനമായ േകാ�ക� െ�ഷ�� ��സി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

4991. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�തനമായ േകാ�ക�  പഠി�ിറ�� ��ിക��് ��ത േകാ�ക�  െ�ഷ��  ��സി�

ഉ�െ���ാ��െകാ�് പി.എസ്.സി.  വഴി�� അേപ� ന�കാ� സാധി�ാെത വ��ത്

കണ�ിെല��് േകാ�ക� യഥാസമയം തെ� െ�ഷ�� ��സി� ഉ�െ���ാ� ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െ�ഷ�ൽ �ൾസ് ഇ�ാ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

4992. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.�് നൽകിയേശഷം െ�ഷ�ൽ �ൾസ്

നിർ�ി�ാ�തിനാൽ ��ത �ാപന�ളിേല�് പി.എസ്.സി.�േഖന നിയമനം നട�വാ�

സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം െ�ഷ�ൽ �ൾസ് നിർ�ി�ാ� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ;  ��ത �ാപന�ളി�  അടിയ�ിരമായി െ�ഷ�ൽ �ൾസ് നിർ�ി�്

ആയതിെല നിയമന��  പി.എസ്.സി.�േഖനയാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ



സ�ീകരി�േമാ?

പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� അേന�ഷണ വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ�

4993. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷെ� െഹ�ക�ാർേ��ിെല അേന�ഷണ വിഭാഗം ക���ൈറസ്

െച�വാ�ം വിവര��  �ത�മായി ഉേദ�ാഗാ��ികൾ�് ന���തി��� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.യിെല ഉേദ�ാഗ���് പ�ിക് റിേലഷ�സ് സംബ�ി� െ�യിനിംഗ്

എറണാ�ള�് വ�് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉേദ�ാഗ�െര അേന�ഷണ വിഭാഗ�ി�

നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി� അേന�ഷണ വിഭാഗ�ി� േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗ�� �ത�മായി വിവരം ന�കാ��ം

ഉേദ�ാഗാ��ികേളാട് േമാശമായി െപ�മാ���ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

പരാതികളി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലിസി� പ�ികവ���ാ��ായി െ�ഷ�� റി��്െമ�്

4994. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ���ാ��ായി സമീപകാല�് േപാലിസി� െ�ഷ�� റി��്െമ�് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� ത�ികകളിേല�ാണ് ഇ��കാരം െ�ഷ�� റി��്െമ�് നട�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� കാബിന�് തീ�മാനം എ�ാണ് ആദ�മായി എ��ത്;

(ഡി) റി��്െമ�് വി�ാപനം പി.എസ്.സി. എ�ാണ് �റ�ിറ�ിയത്;

(ഇ) പ�ികവ���ാ��ായി ��ത�  െ�ഷ��  റി��്െമ�ക�  നട��ത് സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

െ�ഷ�� ��സ് ത�ാറാ�ാ� വ��കൾ

4995. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം ന�കാ�  തീ�മാനി�ി�ം പല വ��കളി�ം െ�ഷ��  ��സ്

ത�ാറാ�ിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം െ�ഷ��  ��സ് ത�ാറാ�ാ��ത് ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) അടിയ�രമായി െ�ഷ�� ��സ് ത�ാറാ�ി പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഡയറി ഫാം ഇ�െ��� ത�ികയിെല റാ�് ലി�്



4996. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡയറി ഫാം ഇ�െ���  (കാ�ഗറി നം  442/16)  ത�ികയിെല റാ�് ലി�്

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; റാ�് ലി�് അടിയ�രമായി

�സി�ീകരി�് ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

എ�. ഡി. ൈട�ി�് റാ�് ലി�്

4997. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.  എസ്.  സി എ�. ഡി.  ൈട�ി�്  (കാ�ഗറി  280/2018)  ത�ികയിേല��

വി�ാപന�ിന് അേപ� സമ��ി�വ�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പരീ��ായി അേപ�ി�ി�ം പരീ� ഏ�താ� ക�ഫ�േമഷ� ന�കാ�വ�െട എ�ം ജി�

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� എ�. ഡി.  ൈട�ി�് റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�േ��ാണ്

അവസാനി��െത�് പറയാേമാ; അ�� റാ�് ലി�് എ�േ��് �സി�ീകരി��തിനാണ്

തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

എ�.ഡി.ൈട�ി�് റാ�് ലി�ിെല നിയമനം

4998. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2019  ജ�വരി  31ന് ��് ��വ�  ഒഴി�ക�ം പി.  എസ്.  സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ണെമ�

സ��ാ�  ഉ�രവ് നിലനി�െ� അത് അവഗണി�് വിവിധ വ��ക�  എ�.ഡി.ൈട�ി�്

ത�ികയിെല ഒഴി�ക� ��ി വ�െവ� ആേ�പം ഗൗരവമായി പരിേശാധി�േമാ?

ക�നി/േകാ��േറഷ�/േബാ�ഡ് �നിയ� അസി��് റാ�് ലി�്

4999. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നി/േകാ��േറഷ�/േബാ�ഡ് �നിയ� അസി��്  (കാ�ഗറി ന�� 399/17) ത�ിക�െട

റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�്

ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ളള

നിയമനം ത�രിതെ���േമാ; വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�.പി.എസ്.എ., �.പി.എസ്.എ. നിയമനം



5000. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� എ�.പി.എസ്.എ. (മലയാളം മീഡിയം) ത�ികയിേല�് 07.03.2019ന്

േശഷം റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളിേല�് നിയമന �പാ�ശ ന�ക�ത് എ�് പി.എസ്.സി.

ഉ�രവ് ഉേ�ാ; 13.03.2019 െല ക�ിഷ� ഉ�രവിെ� പക��് ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം,  07.03.2019ന് ��് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളി�  ഉ�ാ��

എ�.െജ.ഡി.  ഒഴി�ക�  07.03.2019  ന് േശഷം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�കയാെണ�ി�  ആ ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിന് നിയമ തട��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യി�  �.പി.എസ്.എ.(മലയാളം മീഡിയം)  (കാ�ഗറി ന�ർ  276/17)

ൈബ�ാ���  േവ��സിയി�  എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം ഇതി�  എ� േപ�

അേപ�ി�െവ�ം അേപ�കരി�  എ� േപ�  ഇ��വ�വി�  പെ���െവ�ം ഇ��വ�വിന്

പെ���ാതി����ല��ായ ഒഴി�ക� ഡയറ�് റി��്െമ�ിേല�് മാ�ി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

�നിയ� സയ�ിഫിക് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

5001. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 29/12/2015  ഗസ�് വി�ാപന �കാരം കാ�ഗറി ന��  485/2015  ആ�� �നിയ�

സയ�ിഫിക് ഓഫീസ�  (െകമി��  എ�ാമിേനഷ�  ലാബ്)  െ� റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�

തീയതി�ം റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ിക�െട േപര് സയ�ിഫിക് ഓഫീസ�  എ�ായി �ന�നാമകരണം െച�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�് �തലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം പതി��് േപ��് നിയമനം ന�ിെയ�ി�ം ൦9/04/2018-ന് േശഷം

വ� ഒഴി�കളിേല�് ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�ാ�  കഴിയാ�തിെ�

സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�ി�് ഏേദശം ആറ് മാസം മാ�മാ�ക�ം ��ത റാ�് ലി�ി�

ഉ�െ��ി�� ചില�െട �ായപരിധി കഴിയാറായ സാഹചര��ം പരിഗണി�് ലി�ി�  നി�ം

നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.പി., �.പി. അ��ാപക നിയമനം

5002. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യി�  ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തിന് േശഷം എ� എ�.പി.എസ്.എ.,

�.പി.എസ്.എ.  അ��ാപകെര പി.എസ്.സി �ഖാ�ിരം നിയമി�ി��് എ�തിെ� വ�ഷം

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?



ഓവ�സീയ� ത�ികയിെല റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�

5003. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�്,  തേ�ശസ�യംഭരണം,  ജലേസചനം എ�ീ വ��കളി�  േ�ഡ്  1,  േ�ഡ്  3

ഓവ�സീയ�  ത�ികകളിെല ഏ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് പി. എസ്. സി. ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര എ�

നിയമന��  നട�ി��്,  എ�േപ��് നിയമനം ലഭി�ാ�ളള സാധ�ത��് എ�ീ

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് റാ�് ലി�്

5004. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി. എസ്. സി. �െട (277/2018 ന�� കാ�ഗറി) വി�ാപന �കാരം േകാ�ഫിഡ�ഷ��

അസി��് ത�ികയിേല�് എ� അേപ�ക�െ��് ജി�തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയി� നിലവി�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി കഴി�ി�േ�ാ;  എ�േ��് �തിയ

ലി�് �സി�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ാമവികസന വ��ിെല ല�റ� േ�ഡ്-I ത�ിക�െട േനാ�ിഫിേ�ഷ�

5005. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമവികസന വ��ിെല ല�റ�  േ�ഡ്-I  ത�ികക�െട നിയമന അധികാരി�ം ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി. യി� റിേ�ാ��് െചേ���ം ഏത് വ��ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല�റ� േ�ഡ്-I ഒഴി�ക� നിക��തിന് പി.എസ്.സി. േനാ�ിഫിേ�ഷ� �റെ��വി�ത്

ഏത് വ��് ഒഴിവ് റിേ�ാ��് െച�തിെ� അടി�ാന�ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇത്

െ�ഷ�� �� �കാരമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�� �ളിന് വി��മായ നടപടികളി�െട േനാ�ിഫിേ�ഷ� �റെ��വി� പി.എസ്.സി.നടപടി

�ന:പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) േനാ�ിഫിേ�ഷനി�  പറ�� ഒഴി�ക��് േശഷം ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�  നികേ��ത് ഏത്

വിധ�ിലാണ്; ലി�ക�െട കാലാവധി എ� നാളാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈ�വ� േ�ഡ് II റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം

5006. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി. എസ്. സി. �െട കാ�ഗറി നം.016/2014 എ�.ഡി.വി. ൈ�വ� േ�ഡ് II റാ�് ലി�ി�

നി�ം നിലവി� നിയമനം എവിെട വെര ആയി; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് എ� ഒഴി�ക� ഇനി �തീ�ി�� എ��ത് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� വ��ക�െട െഹ�ക�ാ���കളി� ഉ� ൈ�വ� �ിരം ത�ികകളി� എ� എ�ം

പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവിട�ളിെല താ��ാലിക ൈ�വ�മാെര ഒഴിവാ�ി പി.എസ്.സി.  വഴി �ിരനിയമനം

ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െെബ �ാ��� നിയമന�ിെല വിേവചനം

5007. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  സിവി�  വിഭാഗ�ി�  (ബി�ഡിംഗ്,  േറാഡ്  )െ�� േത�ഡ് േ�ഡ്

ഓവ�സിയ�മാ��് ഉയ�� ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി.  നട��  10% െെബ �ാ���

നിയമന�ിന് അേപ�ി�ാെമ�ിരിേ� സമാനത�ികകളി�  േജാലി െച�� െപാ�മരാമ�്

ഇല�ി��  വിഭാഗ�ിെല ഓവ�സിയ�  (േതഡ് േ�ഡ്)/െെല�മാ�  ത�ികയി��വ��്

അേപ�ി�ാൻ കഴി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�വാ�ം െെബ �ാ��� നിയമനം ഇല�ി�� വിഭാഗ�ിെല ഓവ�സിയ�/

െെല�മാ�മാ��ം ബാധകമാ�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമന�ിെല നടപടി�മ�ളി� കാലതാമസം

5008. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന�ി�� അേപ�യിേ�ൽ �ാഥമിക തല�ി�� അേന�ഷണ�ൾ�ം

റിേ�ാർ�് സമ��ി��തി�ം ചില വ��കൾ കാലതാമസം വ���തായി

��യിൽെപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ കാലതാമസം വ��� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമന�ി�� അേപ�യിൽ �ായ��ത�� അേപ�കർ�് നിയമന�ിന്

�ൻഗണന നൽകണെമ�് നിർേ�ശി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ അതി�� നിർേ�ശം നൽ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�മവി��മായി ആ�ിത നിയമനം

5009. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളി�  കണ�ി�  കവി� ആ�ിത നിയമനം നട��ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) P&ARD  �െട  G.O.No.12/99  െ�  30-� ഇനം �കാരം മരണെ��� ഉേദ�ാഗ�െ�

മാ�വ��ി�  എ� േവണെമ�ി�ം നിയമനം ന�കാം എ� ഉ�രവ് �കാരം സം�ാന�്

�മവി��മായി ആ�ിത നിയമനം നട��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;



(സി) �മവി��മായി ആ�ിത നിയമന��  നട�ി�െ��ി�  അതിന് കാരണ�ാരായ

ഉേദ�ാഗ��െട േമ�  ശി�ണനടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിതനിയമന�ിെല കാലതാമസം

5010. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�ിതനിയമന വ�വ� �കാര�� നിയമന നടപടികളി�  തട���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സി.  ഇ.  െസ�  ത�ാറാ�ിയ ലി�ി�  നിരവധി േപ�  വ�ഷ�ളായി ഉ�െ��ി�ം നിയമനം

ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലതാമസം പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�േവാ�് നട�െവ� പരാതി സംബ�ി� േകസ്

5011. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� േലാകസഭ െതരെ���ിേനാട�ബ�ി�് സം�ാന�് െപാ�േവ�ം �േത�കി�്

കാസ�േകാഡ്,  ക��  േലാകസഭ മ�ല�ളി�  ക�േവാ�് നട�െവ� പരാതി

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) കാസ�േകാഡ് േലാകസഭ മ�ല�ിെല പിലാ�റ എ.�.പി. �ളിെല 19-� ന�� ��ി�

പ�ായ�് അംഗ�ം ��  പ�ായ�് അംഗ�ം ഉ�െ�െട��വ�  ക�േവാ�് െച�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) അവ�െ�തിെര േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� വ��് �കാരം;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�േവാ�് െച�വ�െ�തിെര നവമാധ�മ�� വഴി �ചരണം നട�ിയതിെ� േപരി� േപാലീസ്

ആ�െ��ി�ം എതിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ;  എ�ി� എ� േപ�െ�തിെര േകെസ��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി�െട �േരാഗതി

5012. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

(എ) സം�ാന�് ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയതിെ�

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�യ ഉൾെ�െട�� വിവിധ �ാപന�ൾ പ�തി�െട ഭാഗമായി ന�കിവ��



േസവന���് അമിത ഫീസ് ഈടാ��താ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ

ആയത് നിയ�ി��തി�ം േസവന��െട ഫീസ് നിര�കൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

��ത �ാപ�ളി�  �ദ�ശി�ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�യ േക��ൾ വ�ാപകമാ��തി�ം ഇ-േസവന�ൾ�ായി സ�കാര� �ാപന�ൾ അമിത

ഫീസ് ഈടാ��ത് തട��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അ�യ എ� േപരി�  സ�കാര� ഇ-ജനേസവന േക���  ആരംഭി��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം, മാേവലി�ര മ�ല�ളിെല അ�യേക���

5013. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം,  മാേവലി�ര എ�ീ നിേയാജകമ�ല�ളി�  എ� വീതം അ�യേക���

ഉെ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സി-ഡി�ിെന ഏ��ി� സ��ാ� പ�തികൾ

5014. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ സ��ാ� പ�തിക�െട നട�ി�് സി-ഡി�ിെന ഏ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം പ�തിക�െട നട�ി�ാണ് ഇ�ര�ി� ന�കിയി��ത്;

(സി) ��ത പ�തിക� സി-ഡി�് �റംകരാ� ന�കിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� സ�കാര� ക�നിക��് �റംകരാ�  ന����വഴി സ�കാര�ത ന�െ���തി�ം

�ധാനെ�� സ��ാ�  േരഖക�  പരസ�മാ��തി�ം ��തരമായ �ര�ാവീ��ം

കാരണമാ�െമ�തിനാ� �റംകരാ� അവസാനി�ി�് ��ത പ�തിക� സ��ാ� ഏജ�സിക�

േനരി�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റീ ബിൽഡ് േകരള ഇനീഷിേയ�ീവിെ� ഓഫീസ്

T 5015.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബിൽഡ് േകരള ഇനീഷിേയ�ീവിെ� അടി�ാനസൗകര����ായി എ�് �ക

െചലവഴി�ാനാണ് അ�മതി ന�കിയി�ളളത്;വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���േമാ;

(ബി) ആ�.െക.ഐ.  ഓഫീസിനായി വാടക�് െക�ിടം എ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആ�െട

ഉടമ�തയി�ളള െക�ിടമാണ് എ��െത�ം അതിെ� �തിമാസ വാടക എ�യാണ് എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വാടകെ��ിട�ിൽ ആ�.െക.ഐ.�െട ഓഫീസ് �വ��ന�ിന് േവ�ി സൗകര�ം

ഒ��വാ� എ� �ക�െട അ�മതിയാണ് ന�കിയത്;



(ഡി) െട�ഡ�  ന�കിയാേണാ ��ത ഓഫീസ് സൗകര�ം ഒ���ത്;  അെ��ി�

എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ നിധി

5016. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ളയ �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് മ�് സം�ാന�ളി� നി�് എ� േകാടി �പ സഹായമായി

ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസനിധിയി� �വാസിക�െട സംഭാവന

5017. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�്  2019 �� മാസം  5-� തീയതി വെര എ� �പ പിരി�

കി�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  �വാസിക�െട സംഭാവന എ�െയ�ം അവ ഏെതാെ� രാ��ളി�  നി�ാണ്

ലഭി�െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള�ി� നി�ം ലഭി� ആെക �കെയ�; ഇതി� സാലറി ചല�് വഴി ലഭ�മായ �കെയ�്;

(ഡി) ഇതര സം�ാന�ളി� നി� ലഭ�മായെത�;

(ഇ) മ�ിമാ�, എം.എ�.എ മാ�, എം.പി മാ�  എ�ിവ�െട വിഹിതം െവളിെ���േമാ;

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� വഴി എ� �ക ലഭ�മായി;

(എഫ്) �ളയ �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ഇ�വെര െചലവഴി� �ക ഓേരാ�ം ഇനം തിരി�്

അറിയി�േമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ിതി

5018. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയാന�ര �ന�നി��ിതി�ായി വിേദശരാജ���െട സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ന�നി��ാണം പരി�ിതി സൗഹാ��മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ിതി�ാ�� ഉപേദശകസമിതി�െട �വർ�നം

5019. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ിതി�ായി �പീകരി� ഉപേദശകസമിതി  2018  ആഗ�്

മാസ�ി��ായ �ളയ�ി�േശഷം എ� േയാഗ��  എവിെടെയ�ാം വ�് ഏെത�ാം

തീയതികളി� േച��ി�െ��് അറിയി�േമാ;



(ബി) ��ത േയാഗ��െട േയാഗനടപടി�റി�ക�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ളി�  എെ��ാം തീ�മാന��  എ��ി�െ��ം ��ത തീ�മാന�ളി�

ഏെത�ാം നട�ിലാ�ിയി�െ��ം അറിയി�േമാ?

�ളയ�ി� വീട് ���മാേയാ ഭാഗീകമാേയാ ന�െ��വ�

5020. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� വീട് ���മാേയാ ഭാഗികമാേയാ ന�െ��് ഇേ�ാ� വാടകവീ�കളി� കഴി�� എ�

��ംബ�� ഉെ��� വിവരം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� വാടകവീ�കളി� കഴി�� ��ത ��ംബ���് സ��മായി �ിരം വീട് ന���തിന്

സ��ാ� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;ഇവ��് �ിരം വീട്

ന���തി�� പ�തി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ� വിവരം നൽ�േമാ;

(സി) �ളയബാധിത��് അടിയ�രസഹായമായി പതിനായിരം �പ വീതം ന��െമ� സ��ാ�

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഓേരാ ജി�യി�ം എ� അേപ�ക�  ലഭി� എ�്

വിശദമാ�േമാ;ഇ�െന ലഭി� അേപ�കളി�  ഓേരാ ജി�യി�ം എ� അേപ�ക��്

ധനസഹായം ന�കിെയ�ം എ� േപ��് ഇനി ധനസഹായം ന�കാ�െ���� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം അേപ�കളി� ഇനി�ം അ�ിമതീ�മാനമാകാ� എ� അേപ�ക� ഓേരാ ജി�യി�ം

ഉെ��� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയ�ി� വീ�ക� ന�െ��തി�� ന�പരിഹാരം

5021. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  ആല�� മ�ല�ി�  എ� വീ�ക��് നാശന���ായതായാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദാംശ�� 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 ��ത നിേയാജകമ�ല�ിെല

പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�രയിെല നാശന��ം ന�പരിഹാര�ം

5022. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018  െല �ളയ�ി�  മാേവലി�ര മ�ല�ി�  എ� വീ�ക��ം െക�ിട���മാണ്

നാശന�ം കണ�ാ�ിയി��െത�ം ന�പരിഹാര�ിന് എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം എ�

േപ��് ന�പരിഹാരം ന�കിെയ��� വിവരം നാശന��ിെ� േതാത് അ�സരി�്

പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ ?



�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�് സംഭാവന ലഭി� സ���ം

T 5023.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�രിതാശ�ാസമായി �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�് സ�ർ�ം സംഭാവനയായി

ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ� പവ�;വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�് ഏ��ം ��ത� സ���ം സംഭാവന ന�കിയ വ��ി

ആരാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത സ���ം േലലം െച�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ആയതി�� നടപടി�മ��

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

5024. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം

എ� േപ��ാണ് സഹായധനം അ�വദി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�് ധനസഹായം

5025. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� അേപ� ന�കിയവരി�, അേപ� നിരസി�െ���വെര

അതിെ� കാരണം വ��മാ�ി വിവരം അറിയി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ചില ഉേദ�ാഗ��  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�് ലഭി�� അേപ� അന�മായി

നീ�ിെ�ാ�േപാ��േ�ാ; ഇവ�െ�തിെര വ��തലനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�് ലഭി�� അേപ�കളിേ�ൽ അതിേവഗം

നടപടി�മ��  ���ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ചികി�ാസഹായം

5026. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം അ�വദി�� ചികി�ാസഹായം കാലതാമസം

�ടാെത ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം അ�ഖ���ാണ് ധനസഹായം അ�വദി��െത�് വിശദമാ�േമാ?



എ�േഡാസ�ഫാ� ഇരക�

5027. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ആ��ല���ം സഹായ��ം ൈക��� എ�േപ� എ�േഡാസ�ഫാ� ലി�ി�

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് സഹായ��ം ആ��ല���ം ന��� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം ഓേരാ

മാനദ�മ�സരി�് കി�� സഹായ�� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�േഡാസ�ഫാ�  ഇരക��് ഇ�വെര എ� �ക സഹായമായി ന�കിെയ�ം ഇതി��

ഫ�് എവിെട നി�് ലഭി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� സ��ാരി� നിേ�ാ �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷനി� നിേ�ാ എ�േഡാസ�ഫാ� ക�നിയി�

നിേ�ാ ന�പരിഹാരം കി�ിയി�േ�ാ എ�ം എ�ി� എ� �കയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�േഡാസ�ഫാ�  ക�നിെയ�ം �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷെന�ം സ��ാ�

ന�പരിഹാര�ിനായി സമീപി�ി��േവാ;  എ�ി�  ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ിയ

ക�ിടപാ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസപ�തി

5028. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.ഡി. �േസന�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� കീഴി�ളള വിവിധ �ാപന�ളി�  നിെ��� വാ�ക�െട തിരി�ടവി�  വീ�

വ��ിയത് �ലം ജ�ി ഭീഷണി േനരി��വ��് പലിശയിള�ം കടാശ�ാസ�ം അ�വദി��തിന്

�ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസപ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��  ആെര�ാമാെണ�ം ഏെത�ാം �ാപന�ളി�

നിെ��� വാ�കളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ണേഭാ�നി�ണയം,  പ�തി നട�ി�് �ട�ിയവ�മായി ബ�െ��് ഉ�ാേയ�ാ��

പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി സഹായ�ിന് ഓ�ൈല� അേപ�

5029. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�് സഹായം ലഭി��തിന് ഓ�ൈലനി� അേപ�

സമ��ി��തിന് അ�� കാല�ായി െപാ�ജന���് ��ി��് േനരി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;



(ബി) അേപ�കളിേ��  തീ�മാനെമ���തി�ം ആ��ല���  വിതരണം െച��തി�ം

കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�േവ�ി �തിയ േസാ�്െവയ� നിലവി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതി� വ�ി��

മാ��� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവള�ിൽ നി�� സ��ീ�ക�

5030. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  വിമാന�ാവള�ി�  നി�ം ദിവേസന�� സ��ീ�ക�െട എ�ം

വ��മാ�േമാ;ആയതി� ആഭ��ര സ��ീ�ക� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത�  സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തിനായി കിയാ�  �േഖന നട�ിവ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത�  സ��ീ�കൾ ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള �തിബ���

നിലനി���േ�ാ;ഉെ��ി� അവ വിശദമാ�ാേമാ?

ഉഡാ� പ�തി

5031. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ിെ� ഉഡാ�  പ�തിയി�  േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവളെ��ം

ഉ�െ���ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉഡാ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���േതാെട �റ� െചലവി�  യാ��ാ��് ആഭ��ര

വിമാനയാ�ക� നട�ാനാ�െമ� േന��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഒ� മണി�റിന്  2500  �പ എ� നിര�ി�  രാജ�െ� വിവിധ നഗര�ളിേല�്

സ�രി�ാനാ�െമ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇതിനായി സ��ാ� േക� േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ി� ഇതിനകം സ���ം െച��ക

ഉ�ാേയാ;

(ഇ) ഇെ��ി� ഭാവിയി� ഇതിനായി േക�സ��ാരി� സ���ം െച��േമാ; വ��മാ�േമാ?

�േളാ�ിംഗ് പാന� ഉപേയാഗി�് സൗേരാ�� പ�തി

5032. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േളാ�ിംഗ് പാന�  ഉപേയാഗി�് സൗേരാ�� പ�തി നട�ിലാ�വാ�  സിയാ�  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട സാേ�തികവിദ� എവിെട നി�മാണ് ലഭ�മാ�ിയത്;

(സി) നിലവി�  സിയാലിെ� െമാ�ം സൗേരാ�� േശഷി എ� െമഗാവാ�ാണ്;  ��ത പ�തി

�ാവ��ികമാ��േതാെട അത് എ�യായി വ��ി�ി�വാ� സാധി�ം;െവളിെ���േമാ?



തി�വന��രം വിമാന�ാവള�ിെ� വ�മാന�ി� ഇടിവ്

5033. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം വിമാന�ാവളെ� വിമാന��നിക�  ഉേപ�ി��െവ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം ��ത വിമാന�ാവള�ിെ� വ�മാന�ി�  എ�് ഇടിവാണ് ഉ�ായി��തായി

അറിയാേമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ യാ��ാ�

5034. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എം. സ�രാജ്

,, ബി.സത��

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

െകാ�ി നഗര�ിേല ഗതാഗത���് ഒഴിവാ�ാനായി നി��ി� െകാ�ി െമേ�ായി� നിലവി��

ശരാശരി �തിദിന യാ��ാ�  എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇതിെ� �വ��നന�ം

�റ��തിന് നട�ാ�ാ�േ�ശി�� ടി��ിതര വ�മാനമാർ��ൾ എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ?

നാം �േ�ാ�് േ�ാ�ാം

5035. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട സംവാദ െടലിവിഷ�  പരിപാടിയായ നാം �േ�ാ�് എ� േ�ാ�ാമിനായി

നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി�െട നി��ാണ�മതല സി-ഡി�ിന് ആയി��േവാ;

(സി) സ��ാ�  �ാപനമായ സി-ഡി�ിെന മാ�ി ൈകരളി ചാനലിെന നി��ാണം ഏ�ി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ്; ഒ� എ�ിേസാഡ് നി��ി��തിന്

ൈകരളി ചാനലിന് എ�് �കയാണ് ന�േക�ത്?

ഇ�ഫ�േമഷ� ആ�് പ�ിക് റിേലഷ�സ് വ��ിെ� �വ��ന��

5036. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഫ�േമഷ�  ആ�് പ�ിക് റിേലഷ�സ് വ��് നട�ിവ�� �ഖ�േസവന��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� വികസന �വ��ന��ം സാം�ാരിക �വ��ന��ം ഫല�ദമായി

ജന�ളിേല�് എ�ി��തിനായി വ��് നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?



േനാ�� �നരധിവാസ പ�തി

5037. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) �വാസ ജീവിതം അവസാനി�ി�് നാ�ി� തിരിെ��� �വാസിക��് േനാ�� �നരധിവാസ

പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന���ത്;

(ബി) െച�കിട വ�വസായ��  ആരംഭി�വാ�  േലാ�  അ�വദി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  2018-�

എ�േപ��് ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ബാ�ക�  േവ�� സഹകരണം ന���ി�ാെയ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ഇടെപ�് �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാസിക�െട �തേദഹം സൗജന�മായി നാ�ിെല�ി�� പ�തി

5038. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് വ�് മരണമട�� �വാസിക�െട �തേദഹം സൗജന�മായി നാ�ിെല�ി��

പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ആ��ല���  ലഭ�മാകാ�  അടിയ�രമായി ബ�െ�േട� േക���

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േനാ�� േ�ാജ�് േഫാ� റിേ��ഡ് എമി��സ് പ�തി

5039. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) �വാസിക��് സ�യംെതാഴി�  സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് േനാ�� ��്സ് ന���

സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േനാ�� േ�ാജ�് േഫാ�  റിേ��ഡ് എമി��സ് പ�തി �കാരം എ�് �കയാണ് �ലധന

സ�സിഡിയായി ന���ത്;

(സി) വാ� �ത�മായി അട��വ��് പലിശ സ�സിഡി അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െഎ.ജി. റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ���് മജി�ീരിയ� അധികാരം



5040. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എം.ഷാജി

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

(എ) സം�ാന േപാലീസിെല െഎ.ജി.റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ���് മജി�ീരിയ�  അധികാരം

നൽ��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  മജി�ീരിയ�  അധികാരം ഉപേയാഗി�� ഉേദ�ാഗ��െട കാര��ി�  എ�്

തീ�മാനമാണ് െെകെ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഡീഷ��  സ�ഭാവ�� ഇ�രം അധികാര��  െെകമാ��ത് വ�ാപകമായ

അധികാര��വിനിേയാഗ�ിന് കാരണമാ�ം എ� ആേ�പം സ��ാ�  പരിേശാധി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ െകമി�� എ�ാമിേന�് ലാ�ക�

5041. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാ�യം,  ക��  ജി�കളിേല�് അ�വദി�െ��ിരി�� െകമി��  എ�ാമിേന�് ലാ�ക�

എേ�ാ� �വ��നം ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ�് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

5042. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീര�ര��മായി ബ�െ��് സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തീരേദശ�് ��തായി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

അ�വദി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട നിലവാരം ഉയർ�ാൻ നടപടി

5043. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാം�ാരിക ���ത�് കീ��ിേക� േകരള�ിെല േപാലീസ് േസനയിെല ചിലരി� നിെ��ി�ം

െപാ�ജന�ിന് സം�ാര �ന�മായ ���ിക��് ഇരയാേക�ി വ�� സാഹചര���

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം വളെര വിജയകരമായി നട�ിലാ�േ�ാ�ം അതിന്

അപവാദമായി ഒ�െ��െത�ി�ം േമാശമായ ���ിക�  �ട�� േപാലീസ്

േസനാംഗ��െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) േപാലീസ് േസനെയ െപാ�ജന സംര�ക�  എ� നിലയി�  ��ത�  ജനകീയ�ം നിലവാരം

��ി��വ�മാ�ി മാ��തിന് പരിശീലനം ഉ�െ�െട�� പ�തിക�  നട�ിലാ�േമാ



എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസിൽ നി�ം െമ�െ�� േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

5044. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് സംവിധാനം അ�ാരാ�നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി

നട�ിവ�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;  ആ�നിക േപാലീസ് സംവിധാനം

വാ�െ���ാ�  പര�ാ�മാ�ം വിധം പരിശീലന പരിപാടിയി�  സമ�മാ�ം വ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി-പ�ികവ���ി�െ��വ�, �ീക�, വേയാജന��  �ട�ി സ�ഹ�ിെല ��ബല

വിഭാഗ���് േപാലീസിെ� േസവനം ��ത�  െമ�െ�� രീതിയി�  ലഭ�മാ��തിന്

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) പി�് പേ�ാ�  േപാെല�� �േത�ക പ�തിക�  ഫല�ദമായി നട��േ�ാ;  േപാലീസി�

വനിതക�െട എ�ം വ��ി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പരാതി ന���തി��െ�െട േപാലീസി�  നി�ലഭി�� വിവിധ േസവന���ായി

ഓ�ൈല�  സംവിധാനം ഏ�െ���ി �താര�ത ഉറ�ാ�ാ�  സാധി�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) െപാലീസിെല അഴിമതി �ട�മാ�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

�ര�ാ�മീകരണ�� ശ�ിെ���വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

5045. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചാേവ�  ആ�മണം നട��തിന് ഐ.എസ്.പ�തി ഇ�ി��തായി�ളള

റിേ�ാ��ക� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ീല�യി�  ഈ��  ദിന�ി�  ചാേവ�  ആ�മണം നട�ിയവ�  േകരളം ഉ�െ�െട�ളള

�ല�ളി�  പരിശീലന�ിനായി സ��ശി�ി��െവ� �ീല��  ആ�മി ചീഫിെ�

െവളിെ���ലിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� �ര�ാ�മീകരണ��

ശ�ിെ���വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വിധ�ംസക �വ��ക�  സം�ാന�് പല ഭാഗ�ം �വ��ി��താ�ം വിേദശ

ഭീകരസംഘടനക�മായി സം�ാന�ളള ഈ ��ാന���് ബ��ളളതാ��ളള

റിേ�ാ��ക�െട െവളി��ി�  സം�ാനെ� ജന��െട �ര�ിതത�ം ഉറ�് വ���തിന്

പ�തട� സംവിധാനം ഒ���തിെന�റി�് ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



െമേ�ാെപാളി�� ക�ീഷണേറ�്

5046. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമേ�ാെപാളി��  ക�ീഷണേറ�് �പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം, െകാ�ി എ�ിവിട�ളി� ജി�ാ മജിേ��ിെ� അധികാരേ�ാെട െമേ�ാെപാളി��

ക�ീഷണേറ�ക�  �ാപി��ത് ഏെത�ി�ം പഠന�ിെ�േയാ റിേ�ാ��ിെ�േയാ

അടി�ാന�ിലാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് േവ�ി �േത�ക േകഡ� ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അത് മറികട�ാ� െച�

കാര��� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െമേ�ാെപാളി��  ക�ീഷണേറ�് നിലവി�  വ�േ�ാ�  ജി�ാ കല��മാരി�  നി�ി�മായ

മജിേ��ിെ� അധികാര�� ൈകമാ�ം െച��ത് ഏത് രീതിയിെല�് വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ികാല�ളിെല ശ�മലിനീകരണം

5047. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ�ി പ�മണി�് േശഷം ൈമ�് ഉപേയാഗി��തിന് ആ�െ�ാെ�യാണ്  /  ഏെത�ാം

വിഭാഗ�ിലാണ് േപാലീസ് വ��് ൈമ�് െപ�മിഷ� ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) രാ�ി പ�മണി�് േശഷം ൈമ�് െപ�മിഷ� ന���തിനാ� ഉ�ാ�� ശ�മലിനീകരണം

ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�വാദമി�ാെത രാ�ി പ�മണി�് േശഷം ൈമ�് െസ�് വ�് ശ�മലിനീകരണം

ഉ�ാ��വ�െ�തിെര നിയമ നടപടി സ�ീകരി��തിന് എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശം

�റെ��വി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) രാ�ികാല�ളിെല ശ�മലിനീകരണം ഒഴിവാ��തിന് ജി�ാ കള��മാ��ം േപാലീസ് വ��ി�ം

വ��മായ മാ�� നി�േ�ശം ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

ശബരിമലയി� �േവശി� വനിതകൾ�് േപാലീസ് സംര�ണം

5048. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� മ�ലകാല�് പ�ി�ം അ�തി�ം ഇടയി�  �ായ�� എ� വനിതകെളയാണ്

േപാലീസ് സംര�ണയി� ശബരിമലയി� �േവശി�ി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന �േവശി�ി�വരി�  എ� േപ��് ഇേ�ാ�ം േപാലീസ് സംര�ണം ന�കിവ���്;

അവ� ആെര�ാമാെണ�ം സംര�ണം ന���തി�� കാരണം എെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ��് ഏ� വിധ�ി�� സംര�ണമാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�ം ഏെതാെ� റാ�ി��



എ� ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് ഇതിനായി നിേയാഗി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല പരിശീലന കാലയളവ്

5049. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  ഏെത�ാം ത�ികകളിെല പരിശീലന കാലയളവാണ് ഇ�-സ��ീസ്

കാലയളവായി പരിഗണി��െത�് അറിയി�േമാ;  ഇ�ര�ി�� കാലയളവിന് ��കാല

�ാബല�ം അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� പരിശീലന കാലയളവ് വിജയകരമായി ���ീകരി�തി�േശഷം പി.എസ്.സി. വഴി

വ��് മാറി നിയമനം ലഭി�വ��് �തിയ വ��ി� ��ത പരിശീലന കാലയളവ് ഇ�-സ��ീസ്

കാലയളവായി പരിഗണി�േമാ; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് നവീകരണ�ിനായി വാ�ിയ സാധനസാമ�ിക�

5050. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല ഡി.ജി.പി.  �മതല ഏെ���േശഷം േപാലീസ് നവീകരണ�ിനായി എ� േകാടി

�പ�െട സാധന സാമ�ിക�  വാ�ക��ായി;  ആയതിെ� സാ��ികവ�ഷം തിരി�ളള

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േ�ാ�  പ�േ�സ് മാ�വ�  �കാരമാേണാ ��ത സാധനസാമ�ിക�  വാ�ിയി�ളളത്;

ഇെ��ി� ആയതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സാ�ധേസനയിെല അസി. കമാ��് ത�ികയിേല�� �ാന�യ�ം

5051. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര (എ) വ��ിൽനി�� 10.12.2010 -െല ജി.ഒ. (പി) നം. 268/2010/േഹാം.ന�ർ

സ.ഉ.  �കാരം േകരള സിവി�  േപാലീസ് �പീകരി���ലം ജി�ാ സാ�ധ േസനയിെല

ഉേദ�ാഗ���് അസി��് കമാ��് ത�ികയിേല�് അ�ഹതെ�� �ാന�യ�ം

ലഭി�ാ�ത് സംബ�ി� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാന�യ��ിന് �തീ�ി�� തീയതി  (ഇ.ഡി.പി.)  കണ�ാ�ിയ സം�ാന േപാലീസ്

േമധാവി�െട ഉ�രവിെല അപാകതക�  പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ.ഡി.പി.  �കാരം �ാന�യ�ം ലഭിേ�� ഉേദ�ാഗ��െട ഡി.പി.സി.  ലി�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ആയതിെന സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���േമാ?

ആംഡ് റിസ�വ് ക�ാ�ിെല ഒഴി�ക�

5052. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വന��രം േറ�ിെല ആംഡ് റിസ�വ് ക�ാ�കളി�  കമാ�ഡ�് �ത�  എസ്.െഎ.

വെര�� ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ാ�കളി�  നി�്  2010  �ത�  നാളി�വെര എ�േപ�  വിരമി� എ�ം എ�േപെര

െ�ാേമാ�് െച� എ�ം ത�ിക, ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറ�ി� �ടരാ� എ� േപാലീ�കാ� സ�തം ന�കിയി��് എ�് ജി� തിരി�� വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

ടി.പി.ച�േശഖര� വധേ�സിെല �തിക�െട പേരാ�

5053. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ടി.പി.ച�േശഖര�  വധേ�സിെല �തികളി�

ഓേരാ����ം നാളി�വെര പേരാ�/�െപഷ��  അവധി ഇന�ി�  എ� ദിവസം പേരാ�

അ�വദി�െവ�് �തിക�െട േപര് സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ��ത വധേ�സിെല �തിയായ ��ന��  ആ��േവദ

ചികി��ായി എ� ദിവസം ആ�പ�ികളി� കഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

തിരെ���് വിജയ സ�ീകരണ പരിപാടി�് േനെര നട� ആ�മണം

5054. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം പാ�ലെമ�് അംഗം എ�.െക.  േ�മച�െ�റ സ�ീകരണ പരിപാടി�് േനെര പര��

�ത�ള�് ��ിട�് വ�് ആ�മണം ഉ�ായി�േ�ാ;  ഇതിെ� േപരി� എ� േപ�െ�തിെര

േകെസ��; ഏത് രാ�ീയ പാ��ിയി�െപ�വരാണ് �തിക�; വിശദവിവരം ന�േമാ;

(ബി) രാ�ീയേ�രിതമായ ഇ�രം അ�മ���് ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ജ� മരിയ�െട തിേരാധാനം

5055. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മാരി ജ� മരിയ�െട തിേരാധാന�ിെ� അേന�ഷണെ� സംബ�ി�� നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസ് ഇേ�ാ� അേന�ഷി��ത് ഏത് ഏജ�സിയാണ്; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?



െടേ�ാപാ��ിെല വനിതാ ജീവന�ാർ േനരി�� �ര�ാ ����

5056. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം ഭാഗ�ം തി�വന��രം െടേ�ാപാ��ിെ� സമീപ�േദശ�ളി�ം വനിതാ ജീവന�ാ�

ഉ�െ�െട��വ�െട �ര�ിതത��ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െടേ�ാപാ��ിെല വനിതാ ജീവന�ാർ േനരി�� �ര�ാ ����  സംബ�ി�് അവരി�

നി�തെ� േപാലീസ് നി�േ�ശം സ�ീകരി��േ�ാ;

(സി) ��ത�  �ല�ളി�  സി.സി.ടി.വി.  സൗകര�ം ഒ��ി�ം രാ�ി കാല�ളി�  ��ത�  മ�ി

േപാലീസിെ��ം പി�് േപാലീസിെ��ം േസവനം ലഭ�മാ�ി�ം ഈ �േദശെ� സാ�ഹ�വി��

ശല�ം ഒഴിവാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

�ീക�െ�തിെര�� അതി�മ�� തട��തിന് �തനപ�തിക�

5057. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി.െക. ഹരീ��

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

(എ) സം�ാന�് �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ��  തട��തിന് നട�ിലാ�ിയി��

�തനപ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി�ി�� പി�് പേ�ാ�  എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് പി�് പേ�ാ� ആരംഭി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസനയിെല വനിതാ�ാതിനിധ�ം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് നിലവി�  വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �വ��ി�വ��െത�്

വ��ാ�ാേമാ?

��ിക��് േനെര�� ആ�മണം തട��തിന് നടപടി

5058. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിക��് േനെര ആ�മണം വ�ാപകമാ��ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി� നി�ം മാതാപിതാ�േളാെടാ�് െത��കളി� താമസി�� ��ിക�

പലേ�ാ�ം െെലംഗിക അതി�മ���് ഇരയാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇ�രം അ�മണ��  തട�വാ�ം ആവ��ി�ാതിരി�വാ�ം ആവശ�മായ നടപടി



സ�ീകരി�വാ�  േപാലീസിന് നി�േ�ശ��  ന��േമാ;  ഇ�രം േക�ക�  െെകകാര�ം

െച��തി�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് പലേ�ാ�ം ��തരമായ വീ���ാ�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല എട�ാളി�  ആ�ി െപ��വാ�  വ� ബാലികെയ ആ�മി��േപാ��

സംഭവ�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2019  ജ�വരി �ത�  ഇ�ര�ി�  േകരള�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ രജി��  െച�

േക�ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; നിലവി� േകസിെ� �ിതി വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) എ� േക�കളി�  �തികെള അറ�് െച�ി��്;  എ� േക�കളി�  �തികെള കി�ാ��്;

വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഇ�രം ആ�മണ�ൾ തട��തിനായി നിലവിൽ �വ��ി�� വിവിധ ഏജ�സിക�െട ��ാ�

ഈ വിഷയ�ി� ഉ�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

��ിക�െ�തിെര�� അ�മം

5059. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ടനീളം ��ിക��് സ��ം വീ�കളി�  നി�് ഉ�െ�െട വ�ാപകമായ േതാതി�

അ�മം േനരിേട�ി വ��ത് തടയാ� ക�ശനമായ നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�ളിെല ��ികെള വീ�കളി�  േജാലി�് നി��ി �ഷണം െച��കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ഹത�ാ �മം നട�ിയ വിദ�ാ��ിനിെ�തിെര േകസ്

5060. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഠനം തട�െ���തി� മനംെനാ�് തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല വിദ�ാ��ിനി

ആ�ഹത��് �മി� േകസി�  ��ത വിദ�ാ��ിനിെ�തിെര േപാലീസ് േകസ് രജി��

െചയതി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� വ��ക� �കാരം എ�് അറിയി�ാേമാ:

(ബി) 2017  െല മാനസികാേരാഗ� നിയമ�കാരം ആ�ഹത�ാ�മം ��കരമെ��ിരിെ�

വിദ�ാ��ിനിെ�തിെര േകെസ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വീ�ി� അതി�മി� കട�െവ� �വാസി�െട പരാതി

5061. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  െകാ����  താ��ി�  കാ�മംഗലം േപാലീസ് േ�ഷ�  അതി��ിയി�

താമസി�� �വാസിയായ െബ�ി എസ് മലയാ�ിലിെ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �വാസിയായ ഇേ�ഹ�ിെ� വീ�ി�  അതി�മി� കട�് ഭീഷണിെ���ക�ം നാശന���

വ��ക�ം െച�വ�െ�തിെര ക�മംഗലം േപാലീസ് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�മംഗലം േപാലീസി�  നി�ം നീതി ലഭി�ാെത വ�േ�ാ�  ഇത് സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി�ം

ഡി.ജി.പി. �ം എ�.ആ�.ഐ. െസ�ി�ം പരാതി ന�കിയതിെ� അടി�ാന�ി� എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ല��റി ടാ�് ന��� �വാസിയായ ഇേ�ഹ�ിെ� പരാതിയി�  നടപടി

സ�ീകരി�ാ� ക�മംഗലം എസ്.െഎ.�് എതിെര എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �വാസിയായ ഇേ�ഹ�ിെ� ��ംബ�ിെ� ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ന�കാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

എറണാ�ള�് സ�കാര� ആ�പ�ിയി� ചികി�ാ പിഴവ് �ലം സംഭവി� മരണം

5062. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

(എ) എറണാ�ള�് സ�കാര� ആ�പ�ിയി� സ�ജറി�് വിേധയയായ റി�സി വി� എ� �വതി

മരി�ത് ചികി�ാ പിഴവ് �ലമാെണ�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പേരത�െട േപാ�്മാ��ം റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� മരണ കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ആ�പ�ി അധി�ത�െട ഭാഗ�് നി�ളള വീ�യാണ് മരണ കാരണെമ�ി�  ഇ�ാര��ി�

എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�േമാ?

��തിവി�� പീഡന േകസിെല �നരേന�ഷണം

5063. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ാറ�ട് ആലിയാട് എ.പി.ആ�. നഗറി�  �വ��ി�വ��,  മാനസിക െവ�വിളിക�

േനരി��വ��േവ�ി�� ആ�യ എ� ആജീവനാ� �നരധിവാസ േക��ിെല ��ികെള

��തിവി�� പീഡന���് ഇരയാ�ിയ നി�ാ� എ�യാ�െ�തിെര  2018 �ൈല മാസം

െവ�ാറ�ട് േപാലീസ് േ�ഷനി�  പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അേന�ഷണം സംബ�ി�

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േകസിെല �തിെയ പിടി�ടിയി�േ�ാ;എ�ി� േകസിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േകസ് അേന�ഷണം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േകസിൽ ഉ�തതല �നരേന�ഷണം നട�ി ���ാ��് ത�തായ ശി� ഉറ�ാ�വാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ �ാപന�ി�  േമലി�  ഇ�രം ���ത���  ആവ��ി�ാതിരി�വാൻ സ�ീകരി�വാൻ

ഉേ�ശി�� ��ക�തൽ നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?



ക�ഡി മരണ��

5064. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഏെത�ാം േ�ഷ�കളിലാണ് ക�ഡി മരണ��

ഉ�ായി��ത്; ആെരാെ�യാണ് ഇ�ര�ി� മരണെ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�ഡിയി� മരണെ��വ�െട ആ�ിത��് എെ��ാം സഹായ�� സ��ാ� ന�കിയി��്;

(സി) ക�ഡി മരണ�ിന് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  സ��ാ�  എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�ി��്;വിശദമാ�േമാ?

�ീകെള ��കരി�� സംഭവ��

5065. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

(എ) �ീകെള ന�േറാഡിലി�് ��കരി�� സംഭവ��  ആവർ�ി��ത് ��തരമായ സാഹചര�ം

ഉളവാ�ിയതായി ക���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �മസമാധാനം പരിപാലിേ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� തെ� ഇ�രം ���ത��� െച��ത്

സം�ാനെ� �മസമാധാന നില തക��ിരി�� എ�തിെ� െതളിവാെണ� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് മദ��ം മയ�മ��ം വ�ാപകമാ��ത് ഇ�രം ഹീനമായ ���ത���

വള��തിെ� കാരണമാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�.എ.പി.എ. �മ��തിെല നയപരമായ തീ�മാനം

5066. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമ��  ��പേയാഗം െച�െ��� സാഹചര��ി�  �.  എ.  പി.  എ.  �മ���മായി

ബ�െ��് �ൻ സ��ാരി�  നി�് വ�ത��മായി ഈ സ��ാ�  നയപരമായ എെ��ി�ം

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പഴയ സ��ാ� �മ�ിയ �. എ. പി. എ. േക�കളി� ഏെത�ി�ം േക�ക� ഈ സ��ാരിെ�

കാല�് േവെ��് െവ�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



വാഹന അപകട��

T 5067.�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� മാസം ശരാശരി എ� വാഹന അപകട��  റിേ�ാ��് െച��െ��്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം അപടക�ളി�െ��് മരണെ���വ�െട ഒ� മാസെ� ശരാശരി കണ�് എ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വ��ി�വ�� േറാഡപകട�ൾ �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

വാഹന പരിേശാധന�ിടയിെല അപകട��

5068. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വഴിേയാര�ളിെല വാഹന പരിേശാധനയി�  േപാലീസിെ� അ���ലം യാ��ാ�

അപകട�ി�െ��� സംഭവ��  ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ര�ി�

അപകട�ിനിടയാ�� പരിേശാധകരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വാഹനപരിേശാധനക��ിടയിെല അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ��

ന�കിയി��്;

(സി) ഇത് പാലി�ാ� പരിേശാധകെര സംബ�ി�് െപാ�ജന�� ന��� പരാതികളിേ�� ഉ�ത

ഉേദ�ാഗ�� നടപടിക� സ�ീകരി��ിെ�� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം

പരാതികളിേ�� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വാഹന പരിേശാധനക��ിടയി� അപകട�ി�െ��� യാ��ാ��് യഥാസമയം അടിയ�ര

ചികി� ലഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഗതാഗതം നിരീ�ി�ാ� �ാപി� ക�ാമറക�

T 5069.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡിെല നിയമം െത�ി�� ഗതാഗതം നിരീ�ി�ാ� �ാപി� ക�ാമറക� പലയിട�ം നി�ജീവ

�ിതിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ാമറക�  �വർ�ന�മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ാംക�് നിരീ�ണ സംവിധാനം എവിെടെയ�ാം നിലവി� വ�ി�െ��ം ��ത നിരീ�ണ

സംവിധാന�ി�െട എ�കാരമാണ് ഗതാഗത നിയമലംഘന�ളി�  നടപടി എ���െത�ം

വ��മാ�േമാ?



�ാഫിക് േക�ക� േലാ�� േ�ഷനിേല�് മാ�ിയ നടപടി

5070. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എ�്.  ക�.  സ��ല�  21/2018  �കാരം �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ൈകകാര�ം

െച�ി�� േക�ക�  അ��� േലാ��  േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് മാ�ിയത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �ലം നഗര �േദശ�ളി�ം ൈഹേവ�് അ���� േ�ഷ�ക� േക�ക�െട ബാ�ല�ം �ലം

��ി���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ൈകകാര�ം െച�ി�� േക�ക�  പരിേശാധി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ��ത േലാ�� േ�ഷ�കളിെല അംഗബലം ���തിന് നാളി�വെര

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

അപകട�ിൽെ��� ഇ��റ�സ് െച�ാ� വാഹന��െട േലലം

T 5071.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അപകട�ളി�െ��� ഇ��റ�സ് െച�ാ� വാഹന��  ഉടമ�്

വി�ന�കാെത േലലം െച�വി���തിന് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�വ� �ാബല��ിൽ വ�ി�െ��ി� ആയതി�േശഷം ഇ�കാരം എ� വാഹന��

േലലം െച�ി�െ��ം,എ� �പ ഈ ഇന�ി� ലഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

നവ മാധ�മ�� വഴി�� വിമ�ശനം

5072. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര

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

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�  നവമാധ�മ�ളി�െട സ��ാ�  നയ�െള വിമ�ശി��ത്

ച�ലംഘനമാെണ�് വ��മാ�ി സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�് എതിെര നവമാധ�മ��  വഴി അധിേ�പം  /  വിമ�ശനം നട�ിയതിെ� േപരി�

ഇതിനകം എ� േപ�െ�തിെര േകസ് രജി�� െച�;

(സി) ഇതി�  എ� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��  ഉ�െ��ി��്;  അവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ആെരെയ�ി�ം ഇതിെ� േപരി� അറ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



നിയമസഭാ സാമാജിക�െ�തിെര അധിേ�പ��

5073. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ സാമാജിക�െ�തിെര സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട വ��ിപരമായി അധിേ�പ��

നട�ിയവ�െ�തിെര എെ�ാെ� നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; ഒാേരാ സാമാജിക�െട�ം

വിശദവിവര�� �േത�കമായി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സാ�ഹ� മാധ�മ�ളിെല അധിേ�പ�ിെനതിെര േകാഴിേ�ാട് സൗ�് നിേയാജകമ�ലം

സാമാജിക� എ� പരാതിക� ന�കിയി��്;

(സി) ��ത പരാതികളിേ��  ആ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിയമസഭാ സാമാജിക�  ന�കിയ പരാതിക��് ആധാരമായ േപാ�ക�  ഇേ�ാ�ം

നവമാധ�മ�ളി� �ട��ത് തടയാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്എ�റിയി�ാേമാ?

സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട�� പരാമ�ശ��

5074. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട അപകീ��ികരമായ പരാമ�ശ��  നട��വ�െ�തിെര സ�േമധയാ

േകെസ��് അേന�ഷി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ���ത��� അേന�ഷി��തി�ം നടപടിെയ���തി�ം എ�ാ ജി�ാ ആ�ാന�ളി�ം

�േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ; വ��മാ�േമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ��ഗണനാ പ�ിക

5075. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� �തിയതായി ആരംഭി�ാ�േ�ശി�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ��ഗണനാ പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ആ�നികവ�കരണം

5076. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാനെ� എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

ആ�നികവ�കരി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ് നവീകരി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?



േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

5077. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ� കാലയളവി�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി െക�ിടമി�ാ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് െക�ിടം നി��ി� ന���തിനായി

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നിലവി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല മാരായ��ം േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടമി� എ�

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; മാരായ��ം േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി� ന���തി��

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

വ��ല േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം

5078. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

�ളി�ീഴ് േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

5079. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളി�ീഴ് േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം ജീ�ണാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം പണി�വാ�  �ാവ���  �ഗ�  ഫാ�റി�െട �ലം

ലഭ�മായി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) �തിയ െക�ിടം പണി��തിനായി എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജിൽ വിദ�ാ��ിനി ആ�ഹത��് �മി� സംഭവം

5080. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് കാ�സി�  ആ�ഹത��് �മി� വിദ�ാ��ിനി�െട

ആ�ഹത�ാ�റി�ി� �ചി�ി�ി�� വിദ�ാർ�ി േനതാ��െ�തിെര ആ�ഹത�ാ േ�രണ��ം

�മ�ി എഫ്.ഐ.ആ�. രജി��  െച�ി�ിെ��ി�  അതി�� കാരണം എ�ാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകസി�  െപ���ി�െട ബ��െള സ�ാധീനി�് െമാഴി മാ�ി�വാ�� �മ��

നട�താ�� ആേരാപണെ��റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;��ത അേന�ഷണ�ിെല

കെ���ക� എെ��ാമാണ്;

(സി) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� വിദ�ാ��ി സംഘടന�െട േന�ത��ി� നട�� പീഡന�െള�റി�്



സമ�മായി അേന�ഷി��തി�ം,���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം നി�േ�ശം

ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ബി� ��വിള�് േനെര��ായ ആ�മണം

5081. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ� പടി�ാ�തറ കേ�മ�ി�  ബി� ��വിള മാരകമായി ആ�മി�െ�� സംഗതി

സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ഇേ�ാ� അേന�ഷണം നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാണ് അ�മണ��ായി��െത�ം �തികെള ഇതിനകം കെ��ാനായി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�്  4-10-2018-�  ന�കിയ ക�ിെ� മ�പടിയായി  13-11-18-െല നം.ജി

181000976/2018/സി.എം.ഒ ക�ി�  �ചി�ി�ിരി��തി�  �കാരം �ഖ�മ�ി�െട

ഓഫീസി� നി�ം നാളി�വെര സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല റിേസാ��ക�

5082. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� ആെക എ� റിേസാ��ക� �വർ�ി�� എ� കണ�് േപാലീസ് വ��ിൽ

ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ എ� റിേസാ��കളാണ് �വ��ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിൽ �വ��ി�� േഹാം േ�ക�െട കണ�് ലഭ�മാെണ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യി�  അനധി�ത റിേസാ��ക�, േഹാം േ�ക�  എ�ിവ �വ��ി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് തടയാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

മടിൈ� പ �ായ�ി� പ�ി�് തീ െവ� സംഭവം

5083. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല മടിൈ� പ �ായ�ി� എരി�ളം എ� �ല�് ഈ വ�ഷമാദ�ം

പ�ി�് തീ െവ� സംഭവം ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  എേ�ാഴാണ് ഈ സംഭവം ഉ�ായെത�ം േപാലീസ് േകസ് എ��ി�േ�ാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് േപാലീസ് േ�ഷനിലാണ് ൈ�ം രജി��  െച�െ��െത�ം അതിെ� ന��

എ�യാെണ�ം ഏത് െസ�� �കാരമാണ് േക�് രജി�� െച�ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�ിെല പരാതി�ാര�  ആരാെണ�ം �തിക�  ആെരാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േക�ിെ� അേന�ഷണ �മതല ആ��ാെണ�ം േക�് ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം



�തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ഹത� െച� േപാലീ�കാരെ�റ ��ംബ�ിന് ആ�യം

5084. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 3.7.2001-� േതാ�ംപടി േപാലീസ് േ�ഷനി� െ�ഷ�� ഡ��ിയിലായിരിേ� ആ�ഹത� െച�

െക.എ.പി. -1-� ബ�ാലിയ� േകാ��ബി� െക.എസ്.നിേകഷിെ� മാതാവ് െകാ�ി പ���ി,

കേ�ാ�് വീ�ി� െക.വി. അ�ിണി േബാസ് ��ംബ െപ�ഷ�ം മരി� നിേകഷിെ� സേഹാദര�

നിജിഷ് േബാസ് ആ�ിത നിയമന�ം ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ�യി� സ�ീകരി�ി��

നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലി� തീ�മാനെമ���തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�� ഫയ� ന�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ആ�ിത നിയമന�ം ��ംബെപ�ഷ�ം എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�മലയിൽ േപാലീസ് പേ�ാളിംഗ് സംഘ�ി�േനെര ആ�മണം

5085. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമയ് ഏഴാം തീയതി രാ�ി തി�വ� പ�മല ആ�പ�ി�് ��വശം വ�് രാ�ി പേ�ാളിംഗ് ഡ��ി

െച�കയായി�� േപാലീസ് സംഘ�ിന് േനെര ആ�മണം ഉ�ായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എ� േപ�െ�തിെര േകെസ��;  ഇവ�  ഏെത�ി�ം രാ�ീയ

പാ��ി�െട �വജന സംഘടനാ �വ��കരാേണാ;  എ�ി� ഏത് സംഘടനയി�െ��വരാണ്

�തികെള�് െവളിെ���േമാ?

വിരമി� േപാലീസ് േകാൺ�ബിളിന് കംപാഷേണ�് അലവ�സ്

5086. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള�ഴ ഇര��ള�ര വീ�ി� �ീ. െചറിയാ� മാത� (�ൻ എ.

ആർ. േപാലീസ് േകാൺ�ബിൾ എ. 2220 ആല�ഴ) കംപാഷേണ�് അലവ�സ് ലഭി��തിന്

സമ��ി� അേപ�യി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് െഹഡ് േകാ�േ��് ഫയ�  ന��  A6(a)175473/17/PHQ  ക�ി�

�ചി�ി�ി��തി� �കാരം േസവന ��കം ത�ാറാ��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) 1975  �  േസവനകാലാവധി അവസാനി� ��ത വ��ി�് കംപാഷേണ�് അലവ��ം

ക��േ�ഷ�ം ലഭി��തി�  ഇനി�ം കാലതാമസം ഉ�ാകാതിരി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വിരമി� ഉേദ�ാഗ�ന് അ�വദി� െപ�ഷ� ആ��ല���

5087. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31-05-2019-�  തി�വന��രം �റ�  ജി�ാ ൈ�ം �ാ�് െഡപ��ി ���ായി വിരമി�

ഡി.അേശാകന് െപ�ഷ�, �ാ�വി�ി,  സറ��  എ�ിവ ഉ�െ�െട�� ആ��ല���

അ�വദി�് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�� എസ്.എ�്.ഒ.യായി േജാലി െച� കാലയളവി� എ.ജി നട�ിയ ഓഡി�ി�

കെ��ിയ വീ�ക�ം സാ��ിക �മേ��ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(സി) 2010  �ത�  വിരമി��� വെര ��ത ഉേദ�ാഗ��  യാ�ാബ�യായി എ� �പയാണ്

ൈക��ിയി��ത് എ�് വിശദാംശം സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ�� വിരമി�േ�ാ� ന�കിയ ഔേദ�ാഗിക േമ�വിലാസം െവളിെ���ാേമാ?

വിരമി� ജീവന�ാരെനതിരായ അ�ട� നടപടി

5088. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �റ�  ൈ�ം �ാ�് െഡപ��ി ���ായി  31-05-2019ന് വിരമി�

ഡി.അേശാക� എ�ാണ് സ��ീസി� �േവശി�െത�ം വിരമി�� തീയതിവെര എേ�ാെഴ�ി�ം

വ��ിെ� അ�ട�നടപടി�് വിേധയനായി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  ഏെതാെ�

സംഭവ�ളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത ജീവന�ാരെന സ��ീസി� നി�ം എേ�ാെഴ�ി�ം സെ��് െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അതി�� കാരണ��  എെ�ാെ�യായി�� എ�് വ��് ന�കിയ ��ാേരാപണ

െമാേ�ാ�െട പക��് സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ��ടി വയ�ലസ് റി�ീ�� േ�ഷനിെല േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

5089. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതീവ �ര� േമഖലയായ െപാ��ടിയിെല വയ�ലസ് റി�ീ��  േ�ഷനി�  േപാലീ�കാ�

ഉ�െ�െട��വ� മദ�സ��ാരം നട�ിയതായി പരിേശാധനയി� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?



�ഴ�� പാടം ജം�ഷനിെല �ാഫിക് സി��

T 5090.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  -  ��ി�റം േറാഡി�  േദശീയ പാതയി�  �ഴ��  പാടം ജം�ഷനി�  �ാപി�ിരി��

�ാഫിക് സി�� സംവിധാനം തകരാറിലായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം വാഹന ഗതാഗത�ിന് തട���ാ��തിനാ�  ��ത സംവിധാന�ിെ� തകരാ�

പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കായം�ളെ� േറാഡ് അപകട��െട വിവര�ൾ

5091. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം, കരീല�ള�ര, കനക��്, �റ�ികാട്, മാേവലി�ര, വ�ി��ം എ�ീ േപാലീസ്

േ�ഷ�ക�െട പരിധിയി�  2015 വ�ഷം �ത�  നാളി�വെര ഉ�ായ േറാഡപകട��െട�ം,

അതിൽ പരിേ��വ�െട�ം മരണെ��വ�െട�ം എ�ം സംബ�ി� കണ�ക� വ�ഷം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

അപകട�ി� പരിേ��യാ��് ത�ികമാ�ം

5092. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േകാ��ബി�  ആയിരിെ� അപകട�ി�െ��് ��തരമായി പരി�് പ�ിയ

അേശാക�  (സി.പി.ഒ.ജി.  811)  ത�ികമാ�ം അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയ

അേപ�യി� അ�ിമ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആഭ��ര വ��ിെ� പരിഗണനയി�� എ4/13/2017/േഹാം ന�� ഫയലി� എ��ം േവഗം

നടപടി സ�ീകരി��ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) സമാന വിഷയ�ി�  ��കാല�ളി�  ആഭ��രവ��് ത�ികമാ�ം അ�വദി�ി�� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി നഗര�ിെല �ാഫിക് ���ൾ

5093. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നഗര�ി�  �ാപി�ി�� �ാഫിക് സി��  െെല�ക�  പലേ�ാ�ം ശരിയായ

രീതിയി�  �വ��ി�ാ��ം െെവകി�്  6  മണി�് �വ��നം അവസാനി�ി���ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട േദശീയ പാത�െട ഓര�ളി� അനധി�തമായ വാഹന പാ��ിംഗ് നിയ�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇവിെട��ാ�� ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



വിശദീകരി�േമാ?

ജ�ിസ് �ഹ�ദ് ക�ീഷ�

5094. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െെഹേ�ാടതി�് ��ി�  അഭിഭാഷക�ം മാധ�മ�വ��ക�ം ത�ി�  നട�

സംഘ�ഷെ��റി�് അേന�ഷി�� ജ�ിസ് �ഹ�ദ് ക�ീഷെന എ�ാണ് നിയമി�ത്;

ഇതിനകം എ� തവണ ക�ീഷെ� കാലാവധി നീ�ി; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� �വ��ന�ിന് ഇതിനകം എ� ല�ം �പ െചലവഴി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസസിെ� അ�മതി ഇ�ാെത �വ��ി�� െക�ിട��

5095. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

(എ) സം�ാന�് ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസസിെ� അ�മതി ഇ�ാെത �വ��ി�� ധാരാളം

െക�ിട�� ഉെ��ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ� എ�.ഒ.സി. ഇ�ാെത �വ��ി�� െക�ിട���് േനാ�ീസ് ന�ിയി�േ�ാ;

ഇ� സംബ�ി�്എെ�ാെ� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വലിയ െക�ിട�ളി�  തീപി��ം ഉ�ാകാ�ളള സാധ�ത�ം ഉ�ായാ�  അത്

െക���തി�ളള ഫയ�േഫാ�ിെ� േശഷി�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വാ�� െട��ക�ം ൈഹേ�ാളിക് െറ�� ��ം ആവശ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� ഉയ�� െക�ിട�ളിെല�ം �ാ�കളിെല�ം അ�ാം നില�് �കളി� തീപി��ം

േനരി��തിന് ആവശ�മായ യ�സാമ�ിക� ഫയ�േഫാ�ിെ� ൈകവശ�േ�ാ; ഇെ��ി� അവ

വാ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) പല െക�ിട�ളി�ം �ാ�കളി�ം തീപി����ായാ�  ഫയ�േഫാ�് വാഹന���് അവിെട

എ��തിന് ആവശ�മായ വീതി�ളള േറാഡ് ഇ�ാ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഈ �ിതി

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� ഫയ� േ�ഷ�ക�

5096. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� ഫയ� േ�ഷ�ക� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച��� ഫയ� േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?



ഫയ� ആ�് െറ�� ജീവന�ാ��് ക�ാ�േ��്

5097. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം ഫയ� ആ�് െറ�� ജീവന�ാ��് ക�ാ�േ��് നി��ി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗല�് ഫയ� ആ�് െറ�� ജീവന�ാ��ായി ക�ാ�േ��് നി��ി��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ജയി� വ��ിെല ഒഴി�ക�

5098. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ജയി�  വ��ി�  ആെക എ� നിയമന��

നട�ി;

(ബി) ത�ിക തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��ി� നിലവി� എ� ത�ികക� ഒഴി� കിട���്?

ജയി�കളി� നി��ി� ഫ�ണി��ക�െട�ം മ� സാധന��െട�ം വി�ന

5099. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി�� അേ�വാസിക� നി��ി�� ഫ�ണി��ക�ം മ� സാധന��ം

വി�ന നട��ത് ഏത് വിേധനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ണി��ക�ം ഉപകരണ��ം വി�ന നട��ത് െപാ�ജന��െട

��യി�െ����തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജയ�കളി�  നി��ി� ഫ�ണി��ക�ം മ�് ഉപകരണ��ം വി�ന നട�ിയ

ഇന�ി� 2016-17, 2017-18, 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� �പ ലഭി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക.ബി.പി.എസ്.� പ�ാളി� െപ�ഷ�

5100. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ��് ആ�് പ�ളിേ�ഷ�സ് െസാൈസ�ി (െക.ബി.പി.എസ്.)�് ഇേ�ാ� �ിരമായി

മാേനജിംഗ് ഡയറ�� ഇ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഒ� �ിരം എം.ഡി.െയ

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

(ബി) െക.ബി.പി.എസ്.  �  2011  �  ആരംഭി� പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി�� േപാരാ�ക�

പഠി�ാ� ഏെത�ി�ം ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) ഈ ക�ി�ി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ� കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ ക�ി�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;  അതിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  റിേ�ാ��് സമ��ി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇത്

അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തി�ം െപ�ഷ�  പ�തി�െട േപാരാ�ക�  പരിഹരി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം ഗവ�െമ�് ��ിെല െമഷീ�ക�െട �ണനിലവാരം

5101. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ഗവ�െമ�് ��ി�  2017  -ൽ വാ�ിയ െമഷീ�കൾ �ണനിലവാരം

�റ�വയാെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് സ��ാരിന് ലഭി�

പരാതിക�െട നിലവിെല സ് ഥിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�ാബ് ആ�ാനമാ�� ACME ക�നിയി� നി�ം വാ�ിയ ��ി ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ്

െമഷീ�കെള�ാം ���മാ�ം ഓേ�ാമാ�ിക് സംവിധാന�ിലാേണാ �വ��ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  അത് സംബ�ി�് പരിേശാധന നട��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

കേനാലി കനാ� വീതി���

T 5102.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല കേനാലി കനാ� വീതി��ി ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന് ആവശ�മായ

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

ഇ�േ��ഡ് അ�ബ� റീജനേറഷ� ആ�് വാ�� �ാ�േ�ാ��് സി�ം

T 5103.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 25.03.2017  െല സ.ഉ.(െെക)നം.01/2017/സി.എസ്.ഐ.എൻ.ഡി.  ന��  ഉ�രവ്

�കാരം െകാ�ി നഗര�മായി ബ�െ�� കനാ�കെള ഉ�െ�ാ�ി�െകാ�് ഇ�േ��ഡ്

അ�ബ� റീജനേറഷ�  ആ�് വാ��  �ാ�േ�ാ��് സി�ം എ� സമ� ജലഗതാഗത പ�തി

�ാവ��ികമാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം കനാ�കെളയാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കനാ�കളി�ം അ�ബ�കായ�കളി�ം അടി��ടിയി�� എ��ം െചളി�ം നീ�ം

െച��തി�� നടപടിക� ഈ പ�തിയി� ഉ�െ�ാ�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



െഗയി� ൈപ�് ൈല� പ�തി�് �മി ഏെ��� വ� ഉടമകൾ�� ന�പരിഹാരം

5104. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഗയി� ൈപ�് ൈല� പ�തി�് �മി ഏെ��� വ� ഉടമക��് 2013 െല ൈറ�് � െഫയ�

േകാ��േസഷ�  ആ�് �ാ�േ�ര�സി ഇ�  ലാ�് അക�ീേസഷ�  നിയമ�കാര��

ന�പരിഹാര�ിന് അ�ഹത�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അ�കാര�� ന�പരിഹാരം ��ത ��ടമക��് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� 1962 െല ആ�ിെ� അടി�ാന�ി�� ന�പരിഹാരം പല ഉടമക��ം ന�കിയത്

ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് േകരള ൈഹേ�ാടതിയി� േകസ് നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

രാ�ി യാ� നിേരാധനം

5105. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദശീയപാത 766െല (വയനാട് നി�ം െെമ�രിേല�ളള)രാ�ി യാ� നിേരാധനം നീ��തിന്

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

റിയ� എേ��് അേതാറി�ി

T 5106.�ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിയ�  എേ��് അേതാറി�ി നിലവി�  വ�ി�ം അതിെ� െചയ�മാേന�ം അംഗ�േള�ം

നിയമി�ാ�ത് ��ത േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയി�ളള ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�ക�  നി��ി�ന�കാെമ�് വാ�ാനം ന�കി ഉപേഭാ�ാ�െള വ�ി��വ�െ�തിെര

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;

(സി) െന�് ഇ�േഫാെടക് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്, െകാ�ി എ� �ാപനം േകാ�യ�് 2013� െന�്

ഓ��ിഡ് പാ�െ�� �ാ�് സ��യം നി��ി�് ന�കാെമ�് വാ�ാനം െച�് ല���

ൈക��ിയി�ം �ാ�് ൈകമാറിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാ��െട താ�ര�ം സംര�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ആ�.സി.സി. യി� ഏഴാം ശ�ള പരി�രണം

5107. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.സി.യിെല ജീവന�ാർ�് േക�നിര�ി�� ശ�ളമാേണാ ന�കി വ��ത്;  എ�ിൽ

ഏഴാം ശ�ള പരി�രണം ആ�.സി.സി. യി� ഇ�വെര നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാണ്;



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏഴാം ശ�ള പരി�രണം എ��ത� നട�ിലാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ നിലവാര�ളള �ാപന�� ആരംഭി�ാ� നടപടി

5108. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയി�  േദശീയ നിലവാര�ളള വിവിധ �ാപന��  ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നാഷണ� ഇ��ി���് ഓഫ് ഫാ�മസ��ി�� എഡ�േ�ഷ� ആ�് റിസ��് എ� �ാപനം

സം�ാന�് അ�വദി�വാ� േക��ിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

ജി� ശി�േ�മസമിതി അംഗ��െട േയാഗ�ത

5109. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി�� ജി�ാ ശി�േ�മ സമിതിയിൽ അംഗമാ��തി�േവ�

�വൈന� ജ�ിസ് ആ�് �കാര�� േയാഗ�തകൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ിയിൽ ഇേ�ാ�  അംഗ�ളായി െതരെ���െ��വ�  ��ത ആ�ിൽ

നിഷ് �ർഷി�ിരി�� േയാഗ�തക� ഉ�വരാേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ

ആയതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ ?

ആേരാഗ� സംര�ണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

5110. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വീ�ം നിപ ൈവറസ് �ത��െ�� സാഹചര��ി�  ആേരാഗ�

സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് േക�ീകരി�് ൈവേറാളജി ലാബ് �ാപി��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ; ഇതിന് േക� ഫ�് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േരാഗ നിരീ�ണ�ി�ം ഗേവഷണ�ി�മായി �.എസ്.  െല െസ��  േഫാ�  ഡിസീസ്

ക�േ�ാ�  മാ�കയി�  േരാഗ നിരീ�ണ-ഗേവഷണ േക�ം സം�ാന�് �ാപിേ��ത്

അനിവാര�മാെണ�് ക���േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� വ�ഷം േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� നിപ ഐേസാേലഷ� വാ�ഡി� േജാലി



െച�് പിരി�വിടെ�� ജീവന�ാ��് �ിരനിയമനം ന�കണെമ� ആവശ�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇതി�േവ�ി െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ?

ശാരീരിക - മാനസിക െെവകല��ളളവ��് ചികി�ാസഹായം

5111. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ശാരീരിക െെവകല�ം �ലം ജീവിതാവസാനം വെര ചികി�സ േതേട�ി വ�വ��ം മാനസിക

െെവകല��ളളവ��ം ചികി��് വ�ഷം േതാ�ം സഹായം അ�വദി�ാ� നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

മഴ�ാല േരാഗ�തിേരാധം

5112. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധയിനം പനി ബാധി�് ധാരാളം േപ� ആ�പ�ികളി� ചികി� േതടി എ��

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മഴ�െട �ട��ി� തെ� െഡ�ി�നി, എലി�നി എ�ിവ പല �ല�ളി�ം റിേ�ാ��് െച�

സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി� മഴേയാ�ം ��തിേ�ാഭേ�ാ�ം ഒ�ം സാധാരണ കട� വ�� േരാഗ�ളായ ഛ�ദി,

അതിസാരം,  മേലറിയ,  ചി��  �നിയ,  ജ�ാ�  ജ�രം,  വിവിധ ൈവറ�  പനിക�  എ�ിവെയ

�തിേരാധി�ാ� എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ഡി) വിവിധ പക��വ�ാധിക�  പകരാതിരി�ാ�ം േരാഗാ���  െപ�കാതിരി�ാ�ം എെ�ാെ�

�തിേരാധ നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി

5113. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�ളള ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി �കാരം ഏെതാെ�

അ�ഖ���ാണ് സഹായം അ�വദി��ത്;  ആയതിേല�ായി എവിെടയാണ് അേപ�

സമ��ിേ��ത്; അേപ��് നി�ിത മാ�ക�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��തിന് വ�മാന പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തിക�



5114. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെ� കീഴി�  നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� വ�തി�േശഷം ആരംഭി� വിവിധ ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തിക� ഏെത�ാം;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) താേലാലം,  �ദ�ം,  െകയ�  പ�തികളി�  ഉ�െ���ി എ� ആ�ക��് ചികി�ാസഹായം

ലഭ�മാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യി� �േത�കതരം പനി

5115. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി��െട പല ഭാഗ�ം �േത�കതരം പനി പട��് പിടി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പനി �ലം 2019 മാ��് മാസ�ിന് േശഷം എ� മരണ�� സംഭവി�െവ�ം പനി�െട

കാരണം എ�ാെണ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതിനായി വിദ�ധ� അട�ിയ �േത�ക െമഡി�� സംഘെ� നിേയാഗി�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� കാ�സ� ചികി� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

5116. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, സി.െക. ആശ

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�് നിലവി�� കാ�സ�  ചികി�ാസൗകര���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ�സ�  ചികി�ാരംഗ�് ആ�.സി.സി.  യി�  ലഭ�മാ�� സൗകര���  െമഡി��

േകാേള�കളി�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് കാ�സ� േരാഗ ചികി��ം നിയ�ണ�ി��� േകരള കാ�സ� ക�േ�ാ�

�ാ�ജി സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� കാ�സ� ചികി�ാരംഗ�� െപാ�േമഖല, സ�കാര�േമഖല ആ�പ�ികെള ബ�ി�ി�്

ഏകീ�ത കാ�സ�  ചികി�ാ സംവിധാന��  എ�ാ �േദശ�ളി�ളളവ��ം �ാപ�മാ��

േകരള കാ�സ�  �ിഡ് �പീകരി�േമാ;  എ�ി�  ആയത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;



(ഇ) സം�ാനെ� എ�ാ കാ�സ� േരാഗിക�െട�ം വിവര�� ഉ�െ�ാ�ി�് െകാ�� കാ�സ�

രജി�ി ത�ാറായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

െഹ��് ഇ�െ���മാ��് �ണിേഫാം

5117. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ�നിയമ�ിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയത് നട�ിലാ��തി�ളള തട��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ� വിഭാഗ�ിെല െഹ��് ഇ�െ���മാ��് �ണിേഫാം അ�വദി�

ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ഉേദ�ാഗ��  േജാലി സമയ�ളി�  �ണിേഫാം

ധരി��തി�� നി�േ�ശം നട�ിലാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജനാേരാഗ� വിഭാഗം ജീവന�ാെര �ാമപ�ായ�കളിെല മ�് േജാലികളി�

നിയമി����ലം ആേരാഗ� രംഗെ� �വ��ന��  ഫല�ദമായി നട�ാ�ാ�  കഴിയാ�

സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാമപ�ായ�കളി� ആേരാഗ� വിഭാഗം ജീവന�ാെര നിയമി��ത് ഏത് ച��കാരമാെണ�്

അറിയി�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േന�പരിേശാധക�െട �റവ്

5118. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  േന�പരിേശാധക�െട �റവ് നിമി�ം േരാഗിക�  ��ി���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ-സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�ക� ഒേ�ാെമ�ി�ക�െട �റവ് പരിഹരി��തിന്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാ സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഒേ�ാെമ�ി�ക�െട ത�ിക

നിലവി�േ�ാ?

ര�ബാ�ക�െട �വ��നം

5119. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വ��ി�വ�� ആവശ��ിന�സരി�് ര�ം ലഭ�മ�ാ� അവ� ആേരാഗ�

ചികി�ാേമഖലയിെല �വ��ന�െള ബാധി��തായ വ�ത ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) ര�ബാ�ക�െട �വ��ന��  കാലാ��തമായി നവീകരി��തി�ം വി�ലീകരി��തി�ം

ഇൗ സ��ാ� നട�ിവ�� �വ��ന�� വിവരി�ാേമാ;

(സി) ര�ം ദാനം െച�േ�ാ�  ഒരാ�െട ജീവ�  ര�ി�ക�ം ര�ദാതാവിന് ആേരാഗ�കരമായ

ജീവിതം നയി��തി�� ശ�ിയാ��ി�ക�ം െച��തിനാ�  സ�� ര�ദാന

�വ��നെ� സംബ�ി�് അവേബാധം �ഷി��തി�ത�� േബാധവ��രണ

�വ��ന�� ആ��ണം െച� നട�ാ�േമാ;

(ഡി) ര�ബാ�ക�  നവീകരി��തി�ം ര�േശഖരണം വ�പി�ി��തി�ം െമാെെബ�  ര�

േശഖരണ �ണി�ക� ആരംഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആർ.എസ്.ബി.ൈവ.പ�തി

5120. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-2019  സാ��ിക വ�ഷം ആ�.എസ്.ബി.ൈവ.  (ബി.പി.എ�. ആേരാഗ� കാ�ഡ്)

പ�തിയിൽ ഇടപാ�കാരായ ഇ��റ�സ് ക�നി�െട േപര് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2018-2019  സാ��ിക വ�ഷം എ� �പയാണ് ��ത ക�നി �േഖന ബി.പി.എ�.

േരാഗിക��േവ�ി െചലവഴി�ത്;

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക� ��ത ക�നി�് ന�കിയി�� �ക എ�െയ�ം അതി� എ�

�ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആർ.എസ്.ബി.ൈവ.പ�തിെയ ��ത ക�നി ഏെ����തി� �ൻപ് എ� �പയാണ് ഒ�

വർഷം ബി.പി.എൽ. കാർഡ് ഉടമകൾ�് വിതരണം െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�സ� �തിേരാധ�ിനായി ആ�� ദീ�ം പ�തി

5121. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�സ�  േരാഗബാധിത�െട എ�ം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  കാ�സറിെനതിെര

�തിേരാധം തീ��വാ�ം കാ�സ�  ചികി��� സൗകര���  െമ�െ����തി�ം ഇൗ

സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) കാ�സ�  േരാഗ നി��യം �ട��ി�  തെ� ആരംഭി��തി�ം ചികി� ഉറ�ാ��തി�ം

സ��� കാ�സ� രജി�� ത�ാറാ��തി�മായി ആ�� ദീ�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;



(സി) സം�ാനെ� കാ�സ�  െസ��ക�െട �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം എ�ാ

െമഡി�� േകാേള�കളി�ം കാ�സ� �ണി�ക� �ാപി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��തം പ�തി

5122. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ� ചികി��� ��തം പ�തി�െട വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��തം പ�തി �േഖന ചികി� ലഭിേ��തിെ� നടപടി�മ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തം പ�തിയി�െട ചികി� ലഭി�� ആ�പ�ിക�െട വിവരം ന�കാേമാ?

�ദ�ം പ�തി

5123. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ദയ ൈവകല��� നവജാത ശി����് സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ�� �ദ�ം പ�തി�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ദ�ം പ�തിയി�െട ചികി� ലഭി��തിന് ശി�വിെ� ര�ിതാ��ം ആ�പ�ി അധി�ത�ം

സ�ീകരിേ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല വേയാമി�ം പ�തി

5124. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� വേയാമി�ം പ�തി �കാരം നട�ാ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് എ� ഉേദ�ാഗ�രാണ് േജാലി െച�വ��ത്;

(സി) പ�തി�ായി ജി�യി�  നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അവ ഏെത�ാം

ഇന�ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സൗജന� ചികി�ാപ�തിക�

5125. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നി�ധന ��ംബ�ി�െ��� േരാഗിക��് എെ��ാം സൗജന� ചികി�ാപ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ?



രാ�ീയ സ�ാ�� ബീമാ േയാജന പ�തി

5126. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ�� രാ�ീയ സ�ാ�� ബീമാ േയാജന പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് എ� �ണേഭാ�ാ�� നിലവി��്;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമാ�� തിരി�റിയ� കാ�ഡ് വിതരണം �ഗമമായി നട�വാ� സാധി�ാ�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ണേഭാ�ാ���് ലഭി�� ചികി�,  പരമാവധി അ�വദി�ാ�� �ക,  ചികി� ലഭി��

ആ�പ�ിക�െട വിവരം എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�തിയി�െട സ�കാര� ആ�പ�ിക��ട�ം െചലവായ �ക ന���തിന് തട�ം

േനരി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(എഫ്) നാളി�വെര ഈ ഇന�ി� എ� �പ െചലവഴി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

അ�െയ�ം ��ിെന�ം �സവേശഷം സൗജന�മായി വീ�ിെല�ി�� പ�തി

5127. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സവേശഷം അ�െയ�ം ��ിെന�ം സൗജന�മായി വീ�ിെല�ി�� പ�തി ഏെത�ാം

ആ�പ�ികളിലാണ് ഇേ�ാ� ആരംഭി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാഴിേ�ാട് മാ�ശി�സംര�ണ േക��ി�  നി�ം എ�േപ��്

സൗജന�യാ�ാസഹായം ന�കി; ഇതിനായി ആെക എ� �പ െചലവഴി�ി��്;

(സി) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� നി�ം ഒ� ദിവസം ശരാശരി എ� േപ��് ഇ�ര�ി�ളള

സഹായം ന����്; എ� �പ ഇതിനായി െചലവഴി��െ��് വ��മാ�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�

5128. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� ആേരാഗ�വ��ിന് േക�ാവി�ത പ�തികളി�

ലഭി� �ക എ�െയ�ം ഇതി�  സം�ാന വിഹിതം എ�െയ�ം ഈ വ�ഷ�ളി�

െചലവഴി�ാ� �ക ന�െ��ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� �ത�മായി നട�ിലാകാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ�ടി വ�ഷ�ളി� �ത�മായി െ�ാേ�ാസ�ക� ന�കാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ�്



പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വളാേ�രി നഗരസഭ�് േക�ാവി�ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഒ� ആേരാഗ�േക�ം

അ�വദി�ണെമ�ളള വിഷയ�ി� എ�.�.എ�്.എം. സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഇ) നാഷണ� അ�ബ� െഹ��് മിഷ�, ഇൗ വ�ഷെ� പ�തിയി� വളാേ�രി നഗരസഭയി�

�തിയ ആേരാഗ�േക�ം അ�വദി�� കാര�ം ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; ഇത്

സംബ�ി�് എ�.�.എ�്.എം. ഡയറ�േറ�ിെല ഫയലിെ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി താ��് ആ�പ�ികളിെല സൗകര��ൾ

5129. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി എ� താ��് ആ�പ�ികെളയാണ് ഉ�െ���ിയത്;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളി�  എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് ��തായി ഉറ�വ���ത്;

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി എ� ത�ികകളാണ് ��ത താ��് ആ�പ�ികളി�  ��തായി

��ി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െകായിലാ�ി താ��് ആ�പ�ിയി� ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി��്;

അവ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

ആ��ം പ�തി�െട ��് ഘ���െട�ം ���ീകരണം

5130. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര�ാംഘ� ആ��ം പ�തി എേ�ാഴാണ് ആരംഭി��െത�ം അതി�  എ� ആ�പ�ികെള

ഉ�െ���ിയി�െ��ം ��ത ഘ�ം എേ�ാഴാണ് ���ീകരി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ര�ാംഘ� പ�തിയി� എ� �ിരം ത�ികക� ഉ�്; ഇതി� എ� ഫാ�മസി�് ത�ികക�

ഉ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി �കാരം ��തായി ��ി� ത�ികകളി�  േന�്,  ഫാ�മസി�്,  ലാബ് െട�ീഷ��,

ഒ�േ�ാെമ�ി�് എ�ിവ ഉ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നവേകരള മിഷെ� �ഖ��യായ ആ��ം പ�തി�െട ��് ഘ���ം ���ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

5131. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നില�� നിേയാജകമ�ല�ി� ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി

ഉയ��� പി.എ�്.സി. ക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഓേരാ പി.എ�്.സി.  യി�ം ഇതിനായി ആവി�രി�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മലേയാര �േദശെമ� നിലയി�  നില��  നിേയാജകമ�ല�ിെല പി.എ�്.സി.  കളിേല�്

��ത� േഡാ��മാ� അട��ളള ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�.സി.സി. ഡയറ��െട െസ��റി ത�ികയിെല നിയമനം

5132. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.സി.  യി�  ഡയറ��െട െസ��റി രാജിെവ� സാഹചര��ി�  ആ ത�ികയി�

�ന�നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ിക�് േവ� േയാഗ�തക� എെ��ാമാണ് ;

(സി) ഈ േയാഗ�തകെള�ാ�� ആെര�ി�ം ആ�.സി.സി.  യി�  നിലവി�  േജാലി െച��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  ആ�.സി.സി.ഡയറ��െട െസ��റി�െട േജാലി െച��ത് ആരാണ്;  ��ത

വ��ി�െട േയാഗ�തെയ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

ആ�.സി.സി.യിെല െമഡി�� റി�ാ��സ് ഓഫീസ�മാ�െട വിവര�ൾ

5133. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.സി.യി�  െമഡി��  റി�ാ��സ് ഓഫീസ�  ത�ികയി�  േജാലി െച��വ�െട

എ��ം അവ�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;  ഓേരാ���ം എ��തലാണ് ഈ

ത�ികയി� േജാലിയി� �േവശി�െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ� കിട�ക�  വെര�� ആ�പ�ി�ാണ് ഒ� െമഡി��  റി�ാ��സ് ഓഫീസ�

ആവശ�മായി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ആ�.സി.സി. യി� നിലവി�� കിട�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ?

�തിയ േമാ��റി �വ��ന�മമാ��ത് സംബ�ി�്

5134. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിെല �തിയ േമാ��റി�െട

നി��ാണം ���ിയായി എ�ി�ം അത് �വ��ന�മമാ�വാ�  സാധി�ി�ിെ�� വ�ത



��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േപാരാ�ക�  പരിഹരി�് േമാ��റി �വ��ന�മമാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� രംഗെ� പാളി�കൾ

5135. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാ�യം െമഡി��  േകാേളജി�  കാൻസർ ഇ�ാ� �വതി�് കീേമാെതറാ�ി ന�കിയ�ം

മേ�രി െമഡി��  േകാേളജി�  ഏഴ് വയ�കാരെന ആ�മാറി െഹ�ണിയ ശ��ിയ�്

വിേധയനാ�ിയ�ം ആേരാഗ�രംഗ�് നിലനി��� പാളി�കെളയാേണാ �ചി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയിെല ഗേവഷണ േക��ൾ

5136. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ�േമഖലയിൽ സർ�ാർ നിയ�ണ�ി�� ഗേവഷണ േക��ൾ

നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെത�ാം വിഭാഗ�െള അടി�ാനമാ�ി�� ഗേവഷണ�ളാണ്

നട�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��േതാെടാ�ം

െമഡി�ൽ േകാേള�കേളാട് അ�ബ�മായി ഗേവഷണ േക��ൾ ആരംഭി��തി��

നടപടികൾ സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് േരാഗികളിൽ മ��ക�ം ചികി�ാരീതിക�ം പരീ�ി��തിന്

അ�മതി�േ�ാ;എ�ിൽ ��ത അ�മതി നൽ�വാൻ നിേയാഗി�െ��ി�� സമിതി�െട

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

േമാ��� േകാ�ഫറ��ക�

5137. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ഉ�ായ പനി

മരണ��െട േമാ��� േകാ�ഫറ��ക� നട�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന��േമാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;



(ബി) ��ത വിഷയം ഗൗരവമായി കണ�ിെല��് േമാ���  േകാ�ഫറ��ക�  നട��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സി.എ�്.സി.�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര�വികസനം

5138. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പല പി.എ�്.സി.ക�ം ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളായി ഉയ��െ��ി�െ��ി�ം ഇേ�ാ�ം

ഇവ�് അടി�ാന സൗകര���ം �ാ�ം അപര�ാ�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിേയാ മേ�ാ ഇ�രം സി.എ�്.സി.കളി�  ആവശ�മായ

അടി�ാന സൗകര��� ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം ആ��േവദ െമഡി�� േകാേളജിെല േ�ാജ�ക�

5139. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല പരിയാരം ആ��േവദ െമഡി��  േകാേളജി�  ഈ സാ��ികവ�ഷം

വ��ിംഗ് ��ി� ഉ�െ����തിന് ഏെതാെ� േ�ാജ�കളാണ് സമ��ി�ിരി��ത്; ��ത

േ�ാജ�കളി� ഏതിെനാെ�യാണ് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഫ് പാേ��

5140. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ജി�ാ,  താ��് ആ�പ�ികളി�ം �ാഥമിക

ആേരാഗ�േക��ളി�ം വ��ിയി�� മാ��� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േമ�ടി ആ�പ�ികളി� �ാഫ് പാേ�� ���ി നി�യി�ക�ം നട�ിലാ�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െഹ��് ഇ�െ��� നിയമനം

5141. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� പക�� വ�ാധിക� പട��് പിടി�ാ� സാധ�ത�� മൺ�ൺ സമയ�് നിലവി�

െഹ��് ഇ�െ���  ത�ികയി�  എ�പേതാളം ഒഴി��ായി�ം നിയമനം യഥാസമയ�്

നട��ി� എ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� റാ�് ലി�് നിലവി� ഉ�ായി�ം നാളി�വെര റാ�് ലി�ി� നി�ം ഒഴി�ക�



നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ� ജീവന�ാരന് കാലാ��തമായി വ�� െ�ാേമാഷന് അ��തമായി അവ�െട െവയ�

എബൗ�് േചാദി� െകാ�് ഡി.എ�്.എസ്.  �  നി�ം ഉ�രവ് ഉ�ായി�ം അതിന് എ�ാ

ജി�കളി� നി�ം മ�പടി ലഭി�ി�ം �ടി അ�ഹതെ�� െ�ാേമാഷ� ന�കാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെല ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�

5142. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ��കളി�� സൗകര���ം സംവിധാന��ം വിവിധ വിഭാഗം േഡാ��മാ�

ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളിലാണ് െഡ��  േഡാ��മാ�  ഉ�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സംവിധാന��ം േഡാ��മാ�ം ഉെ��ി�ം െഡ�� വിഭാഗം �വ��ി�ാ� സി.എ�്.സി. ക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസ�േകാട് നിേയാജകമ�ല�ി� ബദിയ�� സി.എ�്.സി. യി� െഡ�� േടബിളട���

ഉപകരണ��  ഉ�ായി�ം േഡാ��മാ�  ഇ�ാ��െകാ�് േരാഗിക��് �േയാജനമിെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�കാലമായി ഈ െഡ��  ഉപകരണ��  ഇവിെട

ഉപേയാഗമി�ാെത കിട��െവ�ം എ� �പയാണ് ഇതിന് �ട�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�നംതി�യിെല ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ��

5143. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�നംതി� ജനറ� ആ�പ�ിയി� എ� ത�ികക�

അ�വദി�െ��ി��്;  നിലവി�� �ാഫ് പാേ��  എ�ാണ്;  ഏെതാെ� ത�ികക�  ഇനി

ആവശ���്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േകാഴേ�രി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� എ� ത�ികക�

അ�വദി�െ��ി��്;  നിലവി�� �ാഫ് പാേ��  എ�ാണ്;  ഏെതാെ� ത�ികക�  ഇനി

ആവശ���്; വിശദമാ�േമാ?

��ം സി.എ�്.സി. യി� ഒ.പി സമയം ദീ�ഘി�ി�ാ� നടപടി

5144. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� സി.എ�്.സി. കളിെല ഒ.പി. സമയം ആറ് മണി വെര ആ��തിന് െപാ�വായ

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ം സി.എ�്.സി യി� ഒ.പി. സമയം ആറ് മണി വെരയാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് നട�ിലാവാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ.പി. സമയം ദീ�ഘി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െെവ�ം മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�

5145. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�െട െെവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�വദി� വിവിധ പ�തിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െെവ�ം താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ാപി�� പ�തി ഇേ�ാ� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡയാലിസിസ് �ണി�് �വ��ി�ി�വാ� ഇനി എെ�ാെ� നടപടി�മ�� ബാ�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െെവ��് ആരംഭി�� അ��ം ��ം ആ�പ�ി�െട നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അയി��, വടവ�� �ാമപ�ായ�കളി� േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി

5146. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല അയി��, വടവ�� എ�ീ �ാമപ�ായ�കളി� േഹാമിേയാ

ഡിെ��സറി ഇെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�കളി� േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി അ�വദി�വാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�്

5147. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് �ാപി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജിെല താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട �ിരനിയമനം



5148. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം നിപ ബാധി� സമയ�് േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� േജാലി െച�ി��

എ� താ��ാലിക ജീവന�ാ��് ആ പരിഗണനയി� �ിരം േജാലി ന�കി എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം ��ത പരിഗണന ലഭിേ��വ� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

പ�ി�� പി.എ�്.സി. െയ സി.എ�്.സി. ആയി ഉയ���തിന് നടപടി

5149. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി േ�ാ�് പ�ായ�ി�  നിലവി�  സി.എ�്.സി.  ഇ�ാ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� പരിധിയി�� പ�ി�� പി.എ�്.സി. െയ സി.എ�്.സി.

ആയി ഉയ��ണെമ�ാവശ�െ��് േ�ാ�് പ�ായ�് ഭരണസമിതി�െട തീ�മാനം ഉ�െ�െട

നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത നിേവദന�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് െവളിെ���ാേമാ; വിവിധതരം

പനി പട��പിടി��ത് തട��തിന് �തിേരാധ �വ��ന��  ശ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

എ�മ�� സി.എ�്.സി. െക�ിടനിർ�ാണം

5150. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�മ�� സി.എ�്.സി. �് �തിയ െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട നിലവിെല

�ിതി വ��മാ�േമാ;  �തിയ െക�ിട�ി�  ഉ�െ���വാൻ ഉേ�ശി�ിരി�� സൗകര��ൾ

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിർദി� െക�ിട�ിെ� �തീ�ിത നി��ാണെ�ലവ് എ�യാണ്; ആ��ാണ് നി��ാണ�മതല

ന�ിയിരി��െത�ം െക�ിടനിർ�ാണം എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ സാധി�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

മല�റെ� ജി�ാ ആ�പ�ിക�

5151. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റ�് നിലവി�� ജി�ാ ആ�പ�ിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം നിലവി�� ചികി�ാ വിഭാഗ��ം സൗകര���ം വിശദീകരി�ാേമാ;



(സി) �തിയ ജി�ാ, താ��് ആ�പ�ിക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയ���തി�േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ���ി സിെമ�് േകാേളജ് ഓഫ് േന�ിംഗിെല വിദ�ാ��ിക�െട �ിനി�� പരിശീലനം

5152. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെ� പ���ിയിെല സിെമ�് േകാേളജ് ഓഫ് േന�ിംഗിെല വിദ�ാ��ിക�

�ിനി��  പരിശീലന�ിന് എറണാ�ളം ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  േനരി�� ��ി��ക�

സംബ�ി�് C3/207/2018 ന�� ഫയലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക�മായി ബ�െ��് ന�കിയ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ�� നടപടി

5153. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഇേതവെര എ� �ാഥമികാേരാഗ�േക��െള

��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ�ിയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  ഇനി എ� �ാഥമികാേരാഗ�േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി

മാ�ാ��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നംതി�യിെല �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി�െട നിർ�ാണം

5154. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിൽ അ�വദി� �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി�െട നി��ാണം

ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ���ിയാേയാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിനാ�� �ലം കെ��ിേയാ;  കെ��ിെയ�ി�  എവിെടയാെണ�്

വ��മാ�േമാ; നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െഹ��് ഇ�െ��� ത�ികക�

5155. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� പി.എ�്.സി.  യി�/പ �ായ�ി�  െഹ��് ഇ�െ���െട എ�

ത�ികക� നിലവി��്; അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ഒ� പി.എ�്.സി. യി� /പ�ായ�ി� എവിെടെയ�ി�ം ഒ�ി� ��ത� െഹ��് ഇ�െ���

ത�ിക നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാം; ജി�തിരി�� പ�ിക ന�കാേമാ;

(സി) ആേരാഗ�േക��ി�  െജ.പി.എ�്.എ�. മാ�  ശരാശരി എ� ജനസംഖ��് ഒരാ�  എ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്;  ഓേരാ ജി�യി�ം ഉ� െജ.പി.എ�്.എ�. ത�ിക�െട എ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി�ം അ�വദി� പി.എ�്.എ�.എസ്.  (പ�ളിക് െഹ��് േന�്���ൈവസ�),

എ�്.എസ്. (െഹ��്��� ൈവസ�)എ�ീ ത�ികക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ ആ�പ�ികളിെല ത�ികക�

5156. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ ആ�പ�ികളി�  ഏെത�ാം ത�ികകളാണ്

ഒഴി�കിട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം എ� േഡാ��മാ�െട േസവനമാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

5157. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  അ�വദി�െ��ിരി�� �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���െട എ�ം

േ�ഡ് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�യി� േജാലി െച�� �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട േപ�ം നിലവി� േജാലി െച��

�ാപന�ം േ�ഡ് തിരി�് ന��േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� ത�ികയി� നിലവി�� ഒഴി�ക�െട

എ�ം എ�െയ�ം ഏെതാെ� �ാപന�ളിലാെണ�ം േ�ഡ് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട  06.02.2019  െല ഇ.ജി  2/40/2016  ആ.�.വ.  നം.

പരിപ��ിെ� അടി�ാന�ി�, െ�ാേമാഷ� ന���തിന് എ� േപ�െട വിവര�ളാണ്

തി�വന��രം ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീസി�  നി�ം ആേരാഗ�വ��് ഡയറ���്

സമ��ി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�വദനീയമായ ൈബ�ാ���  അ�പാതം �മെ�����വെര തി�വന��രം ജി�യി�

െജ.എ�്.ഐ.  േ�ഡ്  II  (ൈബ�ാ���)  ത�ികയി�  നിയമനം നട�ാ�  പാടി� എ�്

ആേരാഗ� വ��് അഡീഷണ� ചിഫ് െസ��റി 14.2.2019 ന് സി 2/46/2019 ആ.�.വ.

നം.  ക�ി�െട ആേരാഗ�വ��് ഡയറ���് ക�ശന നി�േ�ശം ന�കിയ സാഹചര��ി�

ൈബ�ാ���  ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�െയ�ം ഇെ��ി� കാരണ�ം വ��മാ�േമാ;



(എഫ്) വി�ര താ��് ആ�പ�ിയിെല �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  (േ�ഡ്  II  ൈബ�ാ���)

31.12.2018-ന് വിരമി���ല��ായ ഒഴിവ് നിക�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�കാരമാണ് ��ത

ഒഴിവ് നിക�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ?

െറ�ിേറ�റി െട�ീഷ��

5158. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല െറ�ിേറ�റി െട�ീഷ��  ത�ിക�െട വിേശഷാ�  ച���

ത�ാറാ���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�  അറിയി�ാേമാ;  ഇത് സംബ�ി�്

ആേരാഗ� ��ംബേ�മ വ��ി�� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ച��ളി�, െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�� ര�് വ�ഷെ� ഡിേ�ാമ ഇ�

െറ�ിേറ�റി െട�ീഷ�� േകാ�് അടി�ാന േയാഗ�തയാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല െറ�ിേറ�റി െട�ീഷ��  ത�ിക�് േകരള പാരാെമഡി��

കൗ�സി� രജിേ�ഷ� നി�ബ�മാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

േഡാ��മാ�െട വിരമി�� �ായം

5159. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� േഡാ��മാ�െട വിരമി�� �ായം അവസാനം ഉയ��ിയത്

എ�ാണ്;  നിലവിൽ ഇവ�െട െപ�ഷ�  �ായം ഉയ��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജ് അധ�ാപക��് അവ�െട േസവനകാല�് ഒ�ിേലെറ തവണ

���  ആേന�ഷ�  ആ��ല��ിന് അ�ഹത ന�കി വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�്

മാനദ�മാണ് ഇതിന് സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���  ആേന�ഷ�  ആ��ല�ം ലഭി� എ� െമഡി��  േകാേളജ് അധ�ാപക�  നിലവി�

േസവനമ��ി��െവ�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�നിയർ െഹൽ�് ഇൻസ് െപ�ർ ത�ിക ��ി��

5160. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറേ�റ�ി�  നി�� പി.എ�.സി.2-28278/17/ആ.വ.ഡ.  ന�ർ ക�്

�േഖന എ� �നിയർ െഹൽ�് ഇൻസ് െപ�ർ ത�ിക ��ി��തി�� െ�ാേ�ാസലാണ്

ആേരാഗ� ��ംബേ�മ വ��ിന് സമ��ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ���ംബേ�മ വ��ിെല ഏത് ഫയലിലാണ് ഈ െ�ാേ�ാസ�



ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത െ�ാേ�ാസലിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െ�ാേ�ാസലിെ� അടി�ാന�ി� �നിയർ െഹൽ�് ഇൻസ് െപ�ർ ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ

എ�ം ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല �നിയർ പ�ിക് െഹൽ�് േന�് ഒഴി�ക�

5161. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  നിലവി�  എ� �നിയർ പ�ിക് െഹൽ�് േന�് ഒഴി�ക�  ഉെ��്

അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�േശഷം വയനാട് ജി�യി� ��ത ത�ികയിേല�് എ�

നിയമനം നട�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒഴി� കിട�� ത�ികക�  നിക��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ആേരാഗ� വ��ിെല െഹൽ�് ഇൻസ് െപ�ർമാ�െട ഒഴി�കൾ

5162. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിൽ എ� െഹൽ�് ഇൻസ് െപ�ർ ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �നിയർ െഹൽ�് ഇൻസ് െപ�ർ ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�ം എ�െകാ�ാണ്

നിയമനം നൽകാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഹൽ�് ഇൻസ് െപ�ർ ത�ികയിേല�് െ�േമാഷൻ നിർ�ിെവ�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;

��ത ത�ികയിെല െ�േമാഷൻ സമയബ�ിതമായി ന��തി�േവ� അടിയ�രനടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�നിയ� പ�ിക് െഹ��് ന�് ത�ികയിെല നിയമനം

5163. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മംഗലം പി.എ�്.സി. �െട കീഴി�ളള െച�ാനി ആേരാഗ� ഉപേക��ി� �നിയ� പ�ിക്

െഹ��് േന�ിെ� ത�ിക ഒഴി� കിട��തിനാ�  ജന���് ഈ ആേരാഗ� ഉപേക�ം

�േയാജനെ���ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ േക��ി�  ��ത ത�ിക

��ി���മായി ബ�െ�� ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിെല എഫ്.ഡ�ള�  .എ

1/37021/14, എഫ്.ഡ�ള�  .എ  1//3084/14, മല�റം ജി�ാ െമഡി�� ഓഫീസിെല സി

1/26090/13 എ�ീ ഫയ�ക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി അറിയി�േമാ;



(ബി) ക�മംഗലം പി.എ�്.സി.  �െട കീഴി�  ഇേ�ാ�  എ� ആേരാഗ� ഉപേക���  ഉ�്;  ഇവ

ജനസംഖ�ാ�പാതികമായാേണാ അ�വദി�ി�ളളത്; വിശദീകരി�േമാ?

മല�റം താ��് ആ�പ�ിയിെല ഒഴി�� ത�ികകളി� നിയമനം

5164. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം താ��് ആ�പ�ിയി�  ആവശ��� േഡാ��മാ�മാ�െട�ം പാരാെമഡി��

�ാഫിെ��ം എ�െമ�യാണ്; ��ത ത�ികകളി� ഒഴി�ക� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  �ിരം അനേ�ഷ� ക�സ���് ത�ിക ഇ�ാ� കാരണ�ാ�

അത�ാസ� േക�ക�ം അപകട മരണ��ം അ��ഡ് െച�ാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� ഒഴി�� ത�ികകളി� ഉട� നിയമനം

നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െഹ��് ഇ�െ���, െഹ��് ���െെവസ� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

5165. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആേരാഗ� വ��ി�  2019  ഡിസംബ�  31  വെര െഹ��് ഇ�െ���, െഹ��്

���െെവസ� എ�ീ ത�ികകളിൽ എ� വീതം ഒഴി�ക� ഉ�ാകാനിട��് എ�തിെ� കണ�്

ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�കാര� േമഖലയിെല ലാ�ക�െട �ണനിലവാരം

5166. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� േമഖലയിെല ലാ�ക�െട �ണനിലവാരം വ��ി�ി��തി�ം

പരിേശാധി��തി�ം സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത്;

ഇവ�െട �വ��ന�േരാഗതി പരിേശാധി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ി�ം സംവിധാന��  സ��ാ�  തല�ി�  �വ��ി��േ�ാ;  ഇവ�െട

�വ��നം കാര��മമാേണാ ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� സ�കാര� ലാ�ക�െട അ�ഡിേ�ഷ� ന���ത് ഏത് ഏജ�സികളാണ്; സ��ാ�

ഇ�ര�ി� സ�കാര� ലാ�ക��് ആ�ഡിേ�ഷ� ന���േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

െെവേറാളജി ലാബ് �പീകരി��തിന് നടപടി



5167. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� െെവേറാളജി ലാബ് �പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ മാ��േരഖക�ം നി�േ�ശ��ം വ��് തല�ി� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ?

ഭ�� വ��� മായം േച��ാ�താെണ�് ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

5168. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� കേ�ാള�ളി�  വി��െ��� ഭ�� വ���  മായം േച��ാ�താെണ�്

ഉറ�് വ���തിന് േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ് േസ�ി ഓഫീസ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

5169. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� �ഡ് േസ�ി ഓഫീസ�െട അംഗീ�ത ത�ികക� ഉ�്;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  നിലവി�  ഒഴി�ക�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് നിക�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മണ�� മ�ല�ിെല �ഡ് േസ�ി ഓഫീസ് ജീവന�ാ�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ��േ�രി പ�ായ�ി� �ഡ് േസ�ി ഓഫീസ് �വ��ി��തിന് ആവശ�മായ അടി�ാന

സൗകര��� ലഭ�മാ�ിയി�ം ��ത ഓഫീസി� �ഡ് േസ�ി ഓഫീസ�െട ���മായ േസവനം

ലഭ�മ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ േമ�ടി ഓഫീസ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പ��റികളിെല�ം പഴ�ളിെല�ം വിഷാംശം പരിേശാധി�ാ�� സംവിധാന��

5170. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, എസ്.രാേജ��

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��െ��� പ��റികളിെല�ം പഴ�ളിെല�ം വിഷാംശം, െവളിെ��, പാ�

�ട�ിയവയിെല മായം,  വിവിധ കറിെപാടിക�, �ളക്,  മ�ി,  മ ��, ധാന�െ�ാടിക�

�തലായവയിെല ��ിമ നിറ��  �ട�ിയെത�ാം ഫല�ദമായി പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം

അത�ാ�നിക സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� െമാൈബ�  ലാ�ക�െട �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ�ാ�



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

(സി) ഇ�രം ലാ�ക�  അതി��ി െച�് േപാ�കളി�  �ാപി�് പ��റിക�  ഉ�െ�െട��

ഭ��വ��� അവിെട വ�് തെ� പരിേശാധി�ക�ം വിഷാംശം കെ��ിയാ� ഇവ േശഖരി�

�ലേ��് തെ� തിരി�യ�ക�ം െച��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

സാധി�െമ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ഉ����  സം�ാന�് വി�ന നട��വ�െ�തിെര എെ��ാം നിയമ

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

�ണനിലവാരമി�ാ� ആഹാര സാധന�� വി��� �ാപന��െ�തിെര നടപടി

5171. �ീ.െക. ദാസ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. �േകഷ്

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണനിലവാരമി�ാ�േതാ പഴകിയേതാ മായം കല��േതാ ആയ ആഹാര സാധന��

വി���െവ�് ഭ���ര�ാവ��ിെ� പരിേശാധനയി�  കെ��� േഹാ��ക�െ�തിെര

എെ��ാം നിയമനടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  �വ��ി�� ഇ�രം �ാപന��െ��ാം രജിേ�ഷ�, ൈലസ�സ്

എ�ിവ ഉെ��് ഉറ�് വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ൈലസ��ം രജിേ�ഷ�ം ന���തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പരിേശാധനകളി�  �മേ��ക�  കെ��ിയതിെന�ട��് �വ��നം നി��ി വ�ി��

�ാപന��  വീ�ം �റ�് �വ��ി��തിന് അ�മതി ന���തി���്,

ഭ���ര�ാവ��ിെ� എ�ാ നി�േ�ശ��ം �ണനിലവാര മാനദ���ം പാലി�� എ�്

ഉറ�് വ��ാ�ം അ�ാ� പ�ം ൈലസ�സ്,  രജിേ�ഷ�  എ�ിവ �ിരമായി റ�്

െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബേയാേവ�് പരിപാലനം

5172. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകെരള�ിെല സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല�ം �ിനി��  �ാപന�ളിെല�ം ബേയാേവ�്

പരിപാലന�ിന് ഇേ�ാ� ഏെത�ി�ം �ാപനെ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ �ാപന��ം ഇ�ര�ി�  ബേയാേവ�് പരിപാലനം നട���് എ�്

ഉറ�വ���േ�ാ;



(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പരിസര മലിനീകരണം നട�� ആേരാഗ�

�ാപന��െട േപരി� സ�ീകരി�� നടപടിക� ക�ശനമാ�ിയി�േ�ാ?

ആേരാഗ� േമഖലയിെല ജി.ഡി.പി. ശതമാനം

5173. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാസ് െഡാമ�ിക് േ�ാഡ�്(ജി.ഡി.പി.) �െട എ� ശതമാനമാണ് ആേരാഗ�

േമഖല�് േവ�ി വകയി��ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സാം�മിക േരാഗ�� �ടിവ�� സാഹചര��ി� ഇത് നിയ�ി��തിന് ആേരാഗ� േമഖലയി�

ജി.ഡി.പി. ശതമാനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ദ നിയ�ണ പഠന േക�ം

5174. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് മംഗല�ര�് �വ��ി�� അ��ദ നിയ�ണ പഠന േക��ി�

�തിമാസം എ� േപ� േരാഗ നി��യ�ിനായി എ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� �വ��ന പരിധിയിൽ ജി�യിെല ഏെത�ാം �േദശ�ൾ

ഉൾെ���െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാപന�ിെ� �വ��നം െമ�െ����തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�ക�ം ഫിസിേയാെതറാ�ി�ക�ം േനരി�� ����

5175. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.െഎ.പി.എം.ആ�.,  നിഷ് �ട�ിയ �ാപന�ളിൽ ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി േകാ�്

ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിദ�ാർ�ികൾ ��ത േകാ�ി�േവ�ി

മ�് സം�ാന�െള ആ�യി��ട�ിയ സാഹചര��ിൽ ഇ�സംബ�ി�് സ�ീകരി�

�ടർനടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�കൾ�ം ഫിസിേയാെതറാ�ി�കൾ�ം ആർ.സി.ഐ.  �െട കീഴിൽ

രജി�ർ െച�ാനാവാ� സാഹചര��ിൽ രജിേ�ഷ�ം �ാ�ീസി�ം േവ�ി

മ�സം�ാന�ളിെല േപാെല കൗൺസി�കൾ �ാപി��തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ

സ�ീകരി�; കൗ�സിലിെ� അഭാവം�ലം ��ത െതറാ�ി�കൾ�് വിേദശ രാജ��ളിൽ േസവനം

അ��ി��തിന് തട�ം േനരി��തിനാൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ം; വ��മാ�േമാ ;

(സി) �ിനി�ൽ എ�ാ�ിെ��് ആ�ി� ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ിെയ ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ



സ�ീകരി�േമാ;  ഡ�ള�.എ�്.ഒ.  േപാ�� സംഘടനകൾ േപാ�ം േലാകവ�ാപകമായി

ഒ�േപഷണൽ,  ഫിസിേയാ െതറാ�ി�ക�െട സ�ത� �ാ�ീസ് പി�ണ�ക�ം,  രാജ�െ�

ഇതര സം�ാന�ളിൽ ഇവർ�് സ�ത� �ാ�ീസ് അ�വദി�ക�ം െച�േ�ാ�ം, േകരള�ിൽ

മാ�ം ഇത് ഒ� സേ�ാർ�ീവ് ചികി�ാരീതിയായി നിലനിൽ��തി�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�.പി.ഡ�ള�.ഡി. ആ�് 2016 െ� സം�ാനതല ച��ൾ �പീകരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; െമ�ൽ െഹൽ�് െകയർ ആ�് 2017 െ� സം�ാനതല ച��ൾ

�പീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;  ഇതിൽ സർ�ാർ മാനസികാേരാഗ�

േക��ളിൽ േസവനമ��ി�� ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�ക�െട ചികി�ാരീതികെള��ി

�തിപാദി�ി�ി�ാ�തിനാൽ ഇത് ഉൾെ����തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാ�ം;

അറിയി�േമാ ;

(ഇ) സം�ാന െഹൽ�് സർ�ീസിെ� കീഴിെല ��് മാനസികാേരാഗ� േക��ളിെല ഒ�േപഷണൽ

െതറാ�ി�കൾ �റ� േവതനം �ലം രാജിെവെ�ാഴി�തിനാൽ േവതനനിര�് ഉയർ��തി�ം

��ത ഒഴി�കൾ നിക��തി�ം എെ��ാം നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ം;  തി�വന��രം

മനസികാേരാഗ�േക��ിൽ ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�ിെ� ത�ികയിൽ ഫിസി�ൽ

ഡിേസബിൾഡ് വിഭാഗ�ിൽ റിേ�ാർ�് െച�െ�� ഒഴിവിൽ നിയമന�ിന് ഇ�വെര

പി.എസ്.സി.  വി�ാപനം �റെ��വി�ി�ി�ാ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(എഫ്) ��ർ,  േകാഴിേ�ാട്,തി�വന��രം എ�ീ സർ�ാർ മാനസികാേരാഗ� േക��ളിൽ

ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�ിെ� അധിക ത�ിക ഒഴി��തായി അറിയി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇത്

നിക��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;

(ജി) എറണാ�ളം,േകാ�യം,ആല�ഴ എ�ീ സർ�ാർ ജി�ാ/ജനറൽ ആ�പ�ികളിൽ ഒ�േപഷണൽ

െതറാ�ി�ിെ� അധിക ത�ികകൾ ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� �ീ�് െതറാ�ി, േലേണ�് െതറാ�ി �ട�ിയ ചികി�

5176. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിസം,  എ.ഡി.എ�്.ഡി.,  ൈഹ��  ആ�ിവി�ി �ട�ിയ േരാഗ���� �ീ�് െതറാ�ി,

േലേണ�് െതറാ�ി �ട�ിയ ചികി�ാരീതിക� ഏെത�ി�ം സ��ാ� ആ�പ�ിയി� ലഭ�മാേണാ;

എ�ി� എവിെടെയ�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ചികി�ാ സൗകര���  ഒ��ാ�തിെനതിെര സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�

എെ��ി�ം ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ചികി�ാസൗകര����് പല സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം വലിയ �ക ഈടാ�ിവ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം ചികി�ാസൗകര��� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഒ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് II നിയമനം

5177. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) (േകാഴിേ�ാട് ജി�)  കാ�ഗറി ന��  665/2012  തീയതി  05-01-2017-ന് നിലവി�  വ�

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് II റാ�് ലി�് നിലവി� വ�് ര�ര വ�ഷം കഴി�ി�ം

ഒരാ��് േപാ�ം നിയമനം ന�കാ�ത് എ�െകാ�്;

(ബി) പതി��് ജി�കളി�ം ശരാശരി നിയമനം നട� എ�ിരിെ�,  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  മാ�ം

എ�െകാ�ാണ് നിയമനം നട�ാ�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് I,േ�ഡ് II ത�ികകളി� െ�ാേമാഷ� അകാരണമായി

ൈവകി�ി��ത് എ�െകാ�്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് ജി� െമഡി�� ഓഫീസ� P.S.C. �് റിേ�ാ��് െച�  7 ഒഴിവി� ഏതിെല�ി�ം

നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇ��ി� എ�െകാ�് ; ഫിസി�� ഹാ�ികാ�്ഡ് (P.H)ന് �നിയ�

െഹ��് ഇ�െ���  ത�ികയി�  P.S.C.  �ഖാ�ിരം േജാലി െകാ��ാ�േ�ാ;  ഇവ�  ഈ

ത�ിക�് അേപ�ി�ാ� േയാഗ�രാേണാ?

െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിക��് ഇ��റ�സ് ക�നിയി� നി�ം ലഭി�ാ�� �ക

5178. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി� വ�� െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ികളിെല വിവിധ

ഇ��റ�സ് പ�തിക��്  2017  �ത�  റിലയ�സ് ഇ��റ�സ് ക�നിയി�  നി�ം

കി�ാ�� �ക എ�യാണ്;  ഓേരാ െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ി�ം കി�ാ�� �ക എ�

വീതമാണ്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ��റ�സ് പ�തി�െട ഭാഗമായി െമഡി��  േകാേളജ് ആ�പ�ിക�, കാ�ണ�

ഫാ�മസിക�, എ�്.ഡി.എസ്.  ഫാ�മസിക�, എ�്.എ�.എ�. ഫാ�മസിക�  എ�ിവ�്

െകാ��് തീ��ാ�� �ടി�ിക എ� വീതമാണ്;  ��ത �ടി�ിക െകാ��് തീ��ാ��

നടപടിക� ഉട� സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി െമഡി�� േകാേളജിെ� നി��ാണ�േരാഗതി

5179. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇ��ി െമഡി�� േകാേളജ് നി��ാണ�ിനായി

എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ�� ഓേരാ നി��ാണ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ് നൽകിയി��ത്;  ആയതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

��� െമഡി�� േകാേളജ് കാ�ീ�

5180. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� െമഡി�� േകാേളജിെല �തിയ എ�്.ഡി.എസ്.  കാ�ീ� െട�� െച� നടപടികളിെല

�മേ��ക�  സംബ�ി�് ���  ജി�ാ കള��  ഏെത�ി�ം തര�ി�� അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അേന�ഷണം നട�ിയി�െ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അേന��ണ റിേ�ാ��ിെ�റ അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� െവളിെ���േമാ?

േകരള ജനറി�ിന് ആവശ�മായ മ��പ�ിക

5181. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ജനറി�ിന് ആവശ�മായ മ��പ�ിക ത�ാ�  െച��തിന് സ�ീകരി�വ��

മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) �ണനിലവാര�� ജനറിക് മ��ക� സം�ാന�് ��ത� ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ം;

(സി) സം�ാന�് നിലവി� ജനറിക് മ��ക�െട വിപണന േക��� എവിെടെയ�ാമാ��ത്?

േകരള െമഡി�� സ�വീസസ് േകാ��േറഷ� നട�ി വ�� �വ��നം

5182. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ദാസ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  അവശ� മ��ക�ം ജീവ�ര�ാ മ��ക�ം തട�രഹിതമായി

വിതരണം െച��തി�ം ജനറിക് മ��ക�  ആവശ�ാ�സരണം ലഭ�മാ��തി�ം േകരള

െമഡി�� സ�വീസസ് േകാ��േറഷ� നട�ി വ�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ� ചികി��ായി െമഡി��  േകാേള�കെള ആ�യി�� േരാഗിക��് ചികി��്



അ���ാേപ�ിതമായ െ�ഷ�ാലി�ി,  ��� െ�ഷ�ാലി�ി മ��ക� സൗജന�മായി ന�കാ�

തീ�മാനി�തിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) രാജ��് വിൽ�െ��� മ��കളി�  വലിെയാ� ഭാഗം �ണനിലവാരമി�ാ�താെണ�

റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  േകരള െമഡി��  സ�വീസസ് േകാ��േറഷ�  വാ��

മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� െെകെ�ാ�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ആ�പ�ി ഉപകരണ��  വാ��തി�ം അവ�െട പരിപാലന�ി�ം എ�്

സംവിധാനമാ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

��തി ചികി� സ�ദായം

5183. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തി ചികി� സ�ദായം വികസി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ചികി�ാപ�തി�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് നിലവി�� ചികി�ാേക���െട

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വ��ല ��തി ചികി� ആ�പ�ി�െട വികസനം

5184. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശീയ�ം വിേദശീയ�മായ അനവധിേപർ ചികി��് എ�� വ��ല ��തി ചികി�

ആ�പ�ിയിെല കിട�ക�െട എ�ം വ��ി�ി��തി�ം നിലവി��തിെന�ാൾ െമ�െ��

ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തി�മായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിെല കിട�ക�െട എ�ം ഉയ��ിെ�ാ�് അധിക ജീവന�ാെര

നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�ിറ ആ��േവദ ആ�പ�ി�െട വികസനം

5185. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ ആ��േവദ ആ�പ�ിയി� നിലവി� എ� ജീവന�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട കിട�ി ചികി� അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത�  ജീവന�ാെര നിയമി�് കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?



ആ�ഷ് പ�തി

5186. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ഷ് പ�തി�മായി ബ�െ��് നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െച���  നിേയാജക മ�ല�ി�  ആ�ഷ് വ��് നട�� �വ��ന��

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

കായം�ളം സ��ാ� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി

5187. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം സ��ാ�  ആ��േ�ദ ആ�പ�ി�െട കീഴി�� േചരാവണി സബ് െസ�റിെന

ഡിെ��സറിയായി ഉയ���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  നിലവി�� കിട�ക�െട എ�ം അ�പതായി

വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ�പ�ി�െട �ഗമമായ നട�ി�ിന് �ാ��് അട��� ത�ികക�െട എ�ം

വ��ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ��േവദ ചികി�ാസ�ദായ�ിെ� സ�ീകാര�ത വ��ി�ി�ാ� നടപടി

5188. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ ചികി�ാസ�ദായ�ിെ� സ�ീകാര�ത വ��ി�ി��തിന് ഭാരതീയ ചികി�ാ

വ��ിെ� പ�തിക� കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ��േവദ ആ�പ�ിക�െട ഭൗതിക സാഹചര���

െമ�െ����തിനായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജീവിതൈശലീേരാഗ��  ചികി�ി��തിനായി ആ��േവദ ഡിെ��സറികളി�  നിലവി��

ചികി�ാസൗകര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രെ� ജ� ഔഷധി േക���

5189. �ീ.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�  എവിെടെയ�ാമാണ് ജ�  ഔഷധി േക���  അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജ� ഔഷധി േക��� അ�വദി��തിെ� മാനദ��ം നടപടി�മ�ം വ��മാ�േമാ?

ആശ�ാസ കിരണം

5190. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� മിക� സാ�ഹ� േ�മ പ�തികളിെലാ�ായ ആശ�ാസ കിരണം പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആശ�ാസ കിരണം പ�തി�െട അേപ� സ�ീകരി��തി�ം സാ��ിക സഹായം വിതരണം

െച��തി�ം കാലതാമസം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�ിേ� എ�് െവളിെ���േമാ ;

(സി) നിലവി�  അേപ� ന�കിയാ�  മിനിമം എ� മാസം െകാ�ാണ് അ�ഹത പരിേശാധി�്

സാ��ിക സഹായം അ�വദി��ത്;

(ഡി) ആശ�ാസ കിരണം പ�തി�െട അേപ�ക��് ഓ�  െെല�  സംവിധാനം

ഏ�െ����തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ?

വേയാജന��െട േ�മ�വ��ന���ായി �േത�ക വ��്

5191. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ൈദ�ഘ�ം വ��ി�െകാ�ിരി�� ഇ�ാല�് വേയാജന��െട ജനസംഖ�

�ടിവ��തിനാ� അവ�െട േ�മ�വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തിനായി �തിയ ഒ�

വ��് ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിനായി സാ�ഹ�നീതി വ��ി�

െ�ാേ�ാസ�ക� എെ��ി�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  വേയാജന���ായി �േത�ക ക� സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�െ��് ഉറ�വ��ാ�  സാ�ഹ�നീതി വ��് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

മി�വിവാഹിത��� ആ��ല���

5192. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മി�വിവാഹിത��് സാ�ഹ�നീതി വ��് �ഖാ�ിരം എെ��ാം ആ��ല���

അ�വദി���് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ��ല��� ലഭി�വാ� എെ��ാം മാനദ��� പാലിേ���െ��ം ആ��ാണ്

അേപ� സമ��ിേ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?



ഓ�ിസം ബാധി� ��ിക��� ആ��ല���

5193. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിസം ബാധി� ��ിക��് സ��ാ�  എെ��ാം ആ��ല���  ഏ�െ���ിയി�െ��്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ആ��ല��ം ലഭി��തിന് ഏെതാെ� ഓഫീ�ക�  �ഖാ�രമാണ്

അേപ�ിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��േകരളം പ�തി

5194. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��േകരളം പ�തി ആദ�ഘ��ി�  ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ആരംഭി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട ല���ാ�ി�ായി താെഴ��ി� �മതലെ���ിയി�� ഉേദ�ാഗ�െര സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാർ�� നിരാമയ ഇ��റ�സ് പ�തി

5195. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട ആേരാഗ�പര�ം വിദ�ാഭ�ാസപര�മായ �േരാഗതി�് േവ�ി

നട�ിലാ�ിവ�� കാര��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നാഷണൽ ��ിെ� കീഴി�� നിരാമയ  (NIRAMAYA)  ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി �കാരം

ഭി�േശഷി�ാ��് ലഭി�ാ�� പരമാവധി സാ��ിക സഹായം എ�യാെണ�ം അവ

ഏെത�ാം ആവശ��ൾ�ാണ് ലഭി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയിെല സം�ാന വിഹിതം എ� ശതമാനമാണ്; ഈ �ീം �കാര�� ആ��ല���

വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബവ�മാനം അടി�ാനമാ�ിയാേണാ ഭി�േശഷി�ാ��് െപ�ഷ�  നൽ��ത്;

ആെണ�ിൽ ഭി�േശഷി�ാ�െട വ�മാനം പരിഗണി�ാെത ഇവർ�് െപ�ഷ�

നൽ��തി�േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ആ�യ ആജീവനാ� �നരധിവാസ േക��ിെ� ച� ലംഘനം



5196. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  െവ�ാറ�ട്,  ആലിയാട്,  എ.പി.ആ�  നഗറി�  �വ��ി�� മാനസിക

െവ�വിളിക�  േനരി��വ��ാ�ളള  'ആ�യ'  എ� ആജീവനാ� �നരധിവാസ േക�ം

സ��ാരിെ� അ�മതിേയാ�ം അംഗീകാരേ�ാെട�മാേണാ �വ��നം നട��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ി� അ�വദനീയമായ �ാഫ് െ��ത് എ�യാണ്; ത�ികക� ഇനം തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �സ് �ത �ാപന�ിെല ഏെത�ാം ത�ികകളി� ഇേ�ാ� ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ിെ� വാ�ഡ�, ന�ിംഗ് �ാഫ് എ�ീ ത�ികക� ഒഴി� കിട��േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഈ ത�ികക�  നിക�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത �ാപന�ിെല മാനസിക െവ�വിളിക� േനരി�� ��ിക�െട സംര�ണ�മതല ഇേ�ാ�

നി��ഹി��ത് ആരാണ്; ഇവ�െട ഇ�ാര��ി�ളള േയാഗ�തക� എെ��ാമാണ്; �സ് �ത

േയാഗ�തക� സർ�ാർ മാനദ��കാരം അ�വദനീയമാേണാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) നിലവി�ളള ച���  ലംഘി�െകാ�് �വ��ി�� ഈ �ാപന�ിെനതിെര സ��ാ�

എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ച�വി��മായി �വ��ി�� ഈ

�ാപന�ിെനതിെര അേന�ഷണം നട�ി,  �ാപന�ിെല അേ�വാസികളായ മാനസിക

െവ�വിളിക�  േനരി�� ��ിക�െട േ�മം ഉറ�ാ��തിനായി,  �മേ�ട് കാ��വ�െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�യം ജി�ാ ൈചൽഡ് െ�ാ��� ഓഫീസ� ഇറ�ിയ സ��ല�

5197. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 08.04.2019-ന് ബി2/405/19 ന�രായി േകാ�യം ജി�ാ ൈചൽഡ് െ�ാ��� ഓഫീസ�

�റെ��വി� സ��ല� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാരിെ� അംഗീകാരേ�ാെടയാേണാ ഇത് ഇറ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചാരി�ി ഉേ�ശേ�ാെട അനാഥാലയ�� സ��ശി��തിന് ൈചൽഡ് െ�ാ��� ഓഫീസ�െട

���� അ�മതി േവണെമ� നി�േ�ശം സംഭാവനക� െകാ�് മാ�ം നട�� �ാപന���്

േദാഷകരമായി ബാധി�െമ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ശി�സൗ�ദ അംഗൻവാടികൾ

5198. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് എ� അംഗൻവാടികൾ ആണ് ഉ�ത്;  ഇവയി� എ� അധ�ാപക ത�ികക�

ഉ�്; എ� ത�ികക� ഇതി� ഒഴി�കിട��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� റാ�് ലി�ി� നി�ം ഒഴി� കിട�� ത�ികകളി� അധ�ാപകെര നിയമി�ാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�ായ�ക�  േതാ�ം ശി�സൗ�ദ അംഗൻവാടികൾ നി��ി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക�

5199. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക�െട വിശദാംശം േശഖരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അംഗ�വാടിക��് സ��ം െക�ിട��  നി��ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാനാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി�ാ� ഫ�്

അ�വദി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� അംഗ�വാടിക�െട നിലവാരം വർ�ി�ി��തി�ം ശി�സൗ�ദമാ��തി�മായി

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� എ� അംഗ�വാടിക�  ഉ�്;

അവ ഏെത�ാം;  ��ത അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി� ന���തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

അംഗ�വാടി ���ൈവസ� ത�ിക

5200. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗ�വാടി ���ൈവസ�  ത�ികയിേല�് അംഗ�വാടി വ���മാ��്

�ാന�യ�ം ലഭി�ാ�േ�ാ; ഇതിനായി എെ��ാം മാനദ��ളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) പി.എസ്.സി.യി� നി��വെര�ം �ാന�യ�ം ലഭി��വെര�ം ഏത് അ�പാത�ിലാണ്

നിയമി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  സം�ാന�് എ� ���ൈവസ�  ത�ികക�  ഒഴി�കിട��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െ�ാേമാഷ�  ക�ാ�യി�  നിയമനം ലഭിേ��വർ�് അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?



അംഗ�വാടിക� ൈ�മറി ��കളി� ലയി�ി�ാ� നടപടി

5201. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� അംഗ�വാടിക�  �ീ-�ളിെ� ഭാഗമായി ൈ�മറി ��കളി�

ലയി�ി��തിന് ധാരണയായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

5202. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� അംഗ�വാടിക�  �വ��ി��െ��ം അവ

എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� മാ�ക അംഗ�വാടി അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ചിറയി�കീഴ് അഡീഷണ� ഐ.സി.ഡി.എസ്.-� അംഗൻവാടി വ���മാ�െട ഒഴി�ക�

5203. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചിറയി�കീഴ് അഡീഷണ�  ഐസിഡിഎസ്-�  എ� അംഗൻവാടി വ���മാ�െട ഒഴി�ക�

നിലവി��്;  റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�നാളായി�ം റാ�് ലി�്

ത�ാറാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  റാ�് ലി�് ത�ാറാ��ത് ആെരാെ�

േച��ാണ്;

(ബി) 2019 �� മാസ�ി� ചിറയി�കീഴ് അഡീഷണ� ഐസിഡിഎസ്-� അംഗൻവാടി വ���െട

നിയമനം നട�ക��ാേയാ;  ഉെ��ി�  എ� വ���മാെര നിയമി�;  നിയമനം ലഭി�

വ���മാ� എ�ാവ�ം െഹ���മാരി� നി�ം �ാന�യ�ം ലഭി�വരാേണാ; ഇവ� എ�ാവ�ം

പ�് വ�ഷം സ��ീസ് ���ിയാ�ിയി�ളളവരാേണാ;

(സി) േമ��റ� നിയമനം �ലം താ��ാലികാടി�ാന�ി�  വ�ഷ�ളായി േജാലിെച�

വ���മാ�െട അവസരം ന�മാ�ക�ം �ായാധിക�ം കാരണം നിയമനം ലഭി�ാെത വരിക�ം

െച�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ചിറയി�കീഴ് അഡീഷണ�  ഐസിഡിഎസ്-�  താ��ാലികാടി�ാന�ി�  വ�ഷ�ളായി

േജാലി െച�� വ���മാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�് നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  സീനിേയാറി�ി

ലി�് �സി�ീകരി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സാ�ഹികനീതി വ��ിെ�  30-04-2018-െല സ.ഉ.(സാധാ)  ന��  254/2018/സാനീവ.



അ�സരി�് ആെക�ളള അംഗൻവാടി വ���  ത�ിക�െട  25  ശതമാനം എ� കണ�ി�

ഓേരാ നാലാമെ� ഒഴി�ം  10  വ�ഷം �ിരേസവന�ം എസ്.എസ്.എ�.സി/  പ�ാംതരം

�ല�ത�ം േനടിയി�ളള െഹ���മാ��് ന�കണെമ� വ�വ��െട അടി�ാന�ി�,

േയാഗ�ത�ളള െഹ���മാെരയാേണാ വ���മാരായി നിയമി�ത്;

(എഫ്) 2019 �� മാസ�ി� ചിറയി�കീഴ് അഡീഷണ� ഐസിഡിഎസ്-� അംഗൻവാടി വ���െട

നിയമന�ി�  നിലവിെല സി.ഡി.പി.ഒ �മരഹിതമായി ഇടെപടൽ നട�ിെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ അേന�ഷണം നട�േമാ;

(ജി) നിലവിെല �ാന�യ�ം വഴി�ളള നിയമനം റ�് െച�് റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ി സാ�ഹിക നീതി

വ��ിെ� 30-04-2018-െല സ.ഉ.(സാധാ) 254/2018സാനീവ. ന�� ഉ�രവ് അ�സരി�്

നിയമനം നട��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�യം ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ഒ�േപഷണൽ െതറാപി�ററ് നിയമനം

5204. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഠനൈവകല�ം നിർ�യി�ക�ം,  അതിെ� സർ�ിഫി��് നൽ�ക�ം െച�� െമഡി�ൽ

േബാർഡിെല അംഗ��െട വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ �ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�ിെ��ം, പീഡിയാ�ീഷ�െ��ം േസവനം

ലഭ�മാെണ�ി�ം ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�ിെ� അഭാവം �ലം ��ത സ��ിഫി��് ലഭി�ാ�

സാഹചര�ം നിലനിൽ��േ�ാ;എ�ിൽ ��ത ആ�പ�ിയിൽ ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�ിെ�

േസവനം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��പരിഹാര�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െ�ഷ�� ��ക��� �ാ�് വിതരണം

5205. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െ�ഷ��  ��ക��� �ാ�് വിതരണ�ം ��ക�മായി ബ�െ�� മ�

വിഷയ��ം സംബ�ി�് �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനായി ചീഫ് െസ��റി�െട

അ���തയി� േയാഗം േച�ക��ാേയാ;

(ബി) ഈ േയാഗ�ി��ായ തീ�മാന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ��ക��് ന�കിയി�� �ാ�് �ട��യായി �ട�ിയിരി����ലം ഉ�ായിരി��

��ി��കൾ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ ��ക��� �ാ�് അടിയ�രമായി ന�കി ഇേ�ാഴെ� �തിസ�ി ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



മാനസികെവ�വിളി േനരി�� ��ിക� പഠി�� ��ക��ായി സമ� പാേ�ജ്

5206. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാനസികെവ�വിളി േനരി�� ��ിക� പഠി�� ��ക� മാനദ����് വിേധയമായി ഘ�ം

ഘ�മായി എ�ഡഡ് ആ�ി മാ�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാതിരി�ക�ം ��പ്

ന�കിെ�ാ�ി�� �ാ�് നി��ലാ�ക�ം െച� സാഹചര��ി� ��ത ��ിക� പഠി��

��ക��ായി ഒ� സമ� പാേ�ജ് നട�ാ�െമ� സ��ാ� ഉറ�് പാലി��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാ� പ�കളി� ഉപേഭാ�ാ���� സൗകര���

5207. �ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�

സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപേ�ാ�  പ�കളി�  ഉപേഭാ�ാ���് ആവശ�മായ സൗകര���

ഏ�െ���ിയി�ി�ാെയ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് എ���നിക�െട സം�ാനതല േകാ-ഓ�ഡിേന���് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ���ായി സൗകര���  ഏ�െ���ാ� പ�കളി�  സം�ാന സ��ാരിന്

നിയമപരമായ എെ��ാം നിയ�ണ�� ഏ�െ���ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

അ���ണ വിഭാഗ�ി�� ഭ��ധാന�ം

5208. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� ��ംബ���ാണ് ����് കിേലാ ഭ��ധാന�ം ന�േക�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവരി� എ�ാവ��ം ����് കിേലാ ഭ��ധാന�ം ന���േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇെ��ി�  േശഷി�� ��ംബ���് ലഭിേ�� ഭ��ധാന�ം എ�ാണ് െച��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) അ���ണ വിഭാഗ�ി�� അരി�ം േഗാത�ം കിേലാ�ാമി�് എ� �പ നിര�ിലാണ് േക�ം

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) അ��ർണവിഭാഗ�ി� നി�് എ� ��ംബ�െള ഒഴിവാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) ��ംബ�� ഒഴിവാ�െ�� സാഹചര��ി� േക�ം �റ� നിര�ി� ഇവ���ടി ന��� അരി



എ�് െച��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ?

നിരാലംബരായവ��് ഭ�ണം ന��� വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

5209. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് നിലവി�  ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�� മാനദ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിരാലംബരായവ��് ഭ�ണം ന��� ��ത പ�തിയി�  ഏെറ നി��ന�ം

അ��പ�ിണി�ാ�മായ തീരേദശ ജനത അധിവസി�� താ��  തീരേദശം �ടി

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

��ഗണനാ വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

5210. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ����  താ��ി�  ക�മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��മായി വീേടാ �ലേമാ

ഇ�ാ� നിരവധി േപ��് േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�ിരി��ത് െപാ�വിഭാഗ�ിലാെണ���ലം

ആവശ��ിന് േറഷ�  സാധന��ം ചികി� സൗജന���ം ലഭി�ാെത േപാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ആ�കെള ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ക�മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല അന�ഹരായ വ��ികെള ��ഗണന വിഭാഗ�ി� നി�ം

മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീ� സംവിധാനം

5211. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  വിതരണ�ിെല �മേ��ം അഴിമതി�ം �റ�വാ�  ഇ-േപാസ് െമഷീ�  സംവിധാനം

ഇടയാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഓ�െെല�  സംവിധാന�ിെല െസ�വ�  തകരാ�, െന�് വ��് തകരാ�  �തലായ

കാരണ�ളാ�  േറഷ�  വിതരണം പലേ�ാ�ം തട�െ���െവ� ആേ�പം ഒഴിവാ�വാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;



(സി) േറഷ�  കടക�  വഴി ബാ�ിംഗ് േസവന��  ലഭ�മാ�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണ�ിെല അപാകതക�

5212. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�കാ��ക� ���മാ�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ; എ� അേപ�കളിേ��

തീ��ക��ിേ��തായി��്;

(ബി) േറഷ�  കാ��ക�െട വിതരണ�ി�� അപാകതക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത

അപാകതക� പരിഹരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

േറഷ� വാ�ാ� ��ഗണന കാ��ടമക�

5213. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണന േറഷ� കാ���വരി� എ� േപ� കഴി� ��മാസ�ാലമായി േറഷ� സാധന��

വാ��ി�ാെയ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� അ�ര�ി�� എ�േപ� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ഗണന വിഭാഗ�ി� ഉ�െ��ക�ം സാധന�� വാ�ാതിരി�ക�ം െച��വെര ��ഗണന

വിഭാഗ�ി� നി�ം ഒഴിവാ�വാ� തി�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�ര�ി�  ഒഴിവാ�െ��കയാെണ�ി�  ��ത കാ�ഡ് ഉടമ�് യഥാസമയം അറിയി�്

െകാ��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  കാ�ഡ് ഉടമയി�  നി�ം വിശദീകരണം േത�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ഗീവ്അപ് പ�തിയിെല ��ഗണന കാ�ഡ് ഉടമക�

5214. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിരമായി േറഷ� വാ�ാ� എ� ��ഗണന േറഷ� കാ�ഡ് ഉടമക�െ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന േറഷ�  വാ�ാ� എ� േപേരാട് ഗീവ്അപ് പ�തിയി�െട േറഷ�  ഉേപ�ി�ാ�

ആവശ�െ��ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

അ�ഹരായവെര ��ഗണന കാ�ഡി�െപ���തിന് നടപടി



5215. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിരവധി അന�ഹ� ��ഗണന േറഷ� കാ�ഡി� കയറി��ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ഹരായവെര ��ഗണന കാ�ഡി�  ഉ�െ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ��വ�

5216. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  േറഷ�  കാ��കളി�  ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ��ി��

അന�ഹരായവ�  എ�േപ�െ��ം അ�ഹരായ എ�േപ�  ��ഗണനാ പ�ികയി�

ഉ�െ����തി�േവ�ി അേപ� ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� അന�ഹരായ എ�േപെര ��ഗണനാ പ�ികയി� നി�ം ഒഴിവാ�ിെയ�ം

അ�ഹരായ എ�േപെര ��ഗണനാപ�ികയി� ഉ�െ���ിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-േപാസ് സംവിധാന�ിെ� ന�നതക�

5217. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കടകളി�  ഇ-േപാസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയത് െപാ�വി�  �ണകരമാെണ�ി�ം

��രായ അംഗ��  മാ��� ��ംബ���് ഇതി�െട േനരി�� �യാസ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�കടകളി� േനരി�് ഹാജരായി േറഷ� വാ�ാ� സാധി�ാ�തിനാ� ഇവ��് അ�ഹമായ

േറഷ�  ന�െ���ത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ�� എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം ���� പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

േറഷ� വിതരണ�ിനായി പ�തിക�

5218. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േറഷ�  വിതരണ�ിനായി എെ��ാം �തിയ

പ�തിക� നട�ിലാ�ി എ�് വ��മാ�േമാ;l

(ബി) ഇതി�െട എെ��ാം േന��ളാണ് �തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ?



േറഷ� കട�ടമകൾ�� �ളയാന�ര സഹായ�ൾ

5219. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയകാല�് െവ�ം കയറിയ േറഷ�  കടകളിെല സാധന��  മെ�ാ� �ര�ിത

േക��ിേല�് മാ�ി േറഷ� വിതരണം നട�ിയതിന് അധികമായി വ� െചലവ് കട�ടമക��്

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈവ�ം താ��ിെല ക�റ പ�ായ�ി� മാേവലി ��� മാ���് ആരംഭി�� കാര��ിെല

നടപടി�മ�� നീ�േപാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

നാശന��� േനരി� േറഷ� കടക��് ന�പരിഹാരം

5220. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� നാശന��� ഉ�ായ എ�ാ േറഷ� കടക��ം ന�പരിഹാരം ന��വാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െച���  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറഷ�  കടക��ാണ് ന�പരിഹാരം

ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

േറഷ� സാധന��െട �ണനിലവാരം

5221. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വിതരണം െച�� േറഷ�  സാധന��െട �ണനിലവാരം സംബ�ി�്

ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

സ�ിഡി വിഭാഗ���് അ�വദി� േറഷ�

5222. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ���ണ ��ഗണന വിഭാഗ�ാ�െട േറഷ�  ഭ��വ��് ��ത�  വില�്

സ�ിഡി ഇതരവിഭാഗ���് കഴി� നാല് മാസമായി വി�വ��തായ റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) അതിദരി�രായ  5,95,000 ��ംബ���ാേണാ  35  കിേലാ ഭ��ധാന�ം ന�േക�ത് എ�



കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ാ� 5,88,559 ��ംബ���് മാ�മാണ് നിലവി� 35 കിേലാ

ഭ��ധാന�ം ന���ള� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േശഷി�� ഏഴായിരേ�ാളം ��ംബ���് ലഭിേ��  2.45  ല�ം കിേലാ ധാന���െ�െട

15.56  ല�ം േപ�െട ഭ��ധാന�ം മറി� വി���തായ റിേ�ാ��ക�  അടിയ�രമായി

പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ���ാ�െ�തിെര ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മരി�വ�െട േപരി�� േറഷ� വിഹിതം

5223. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കാ�ഡി� േപ�ളള അരല�േ�ാളം മരി�വ�െട േപരി�� േറഷ� വിഹിതം  2014

�ത� നി�ബാധം വാ��തായ സാഹചര�ം ഭ��വ��് കെ��ിേയാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് ന�ായവില വിതരണ സ�ദായ�ിെ� സ��� ��പേയാഗമാെണ�്

ക���േ�ാ;

(സി) േറഷ�  വാ�ാ� അന�ഹ�  ��ഗണന പ�ികയി�  �ട���ം മരി�വ�െട േപരി�  േറഷ�

വാ���ം അവസാനി�ി�ാ�  ഭ��വ��് എെ�ാെ� നടപടിക�  ൈകെകാള�ം;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ആ�പ�ിക��ം അഭയ േക������ േറഷ�

5224. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസിക െവ�വിളി േനരി��വ��ാ�� ആ�പ�ിക��ം അഭയ േക������ സൗജന�

നിര�ി�� േറഷ� നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നടപടി �നഃപരിേശാധന�് വിേധയമാ�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ?

ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ� �വ��നം

5225. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് െപാ�വിപണിയിെല വില നിലവാരം നിയ�ി��തിനായി �പീകരി� ൈ�സ്

േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ� �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ�ി� ഘടനാപരമായ മാ�ം വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �പീ�തമായതി� േശഷം ��ത െസ� എ� തവണ േയാഗം േച��ി�െ��ം �ധാനെ��

േയാഗ തീ�മാന�� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വിലവ��നവ് നിയ�ി��തിന് നടപടി

5226. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിപണിയിെല വിലവ��നവ് പിടി�നി���തിന് സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷ�  �േഖന

എെ��ാം രീതിയിലാണ് വിപണിയിടെപട� നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം സാധന�ളാണ് വിപണിയിലിടെപ�െകാ�് സ�ിഡി നിര�ി� സിവി� സെെ�സ്

വി�നശാലക� വഴി ലഭ�മാ��ത്;

(സി) ഓേരാ സാധന�ം �ണേഭാ�ാ���് എ�മാ�ം അളവി� ലഭി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സാധന��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�  എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��സാധന��െട വില�യ�ം തട��തിന് നടപടി

5227. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഭ��സാധന��െട വില�യ�ം തട��തിനായി

സിവി� സൈ�സ് വിതരണ േക��ളി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

ശബരി �ാ�് ഉ�പ���െട �ണനിലവാരം

5228. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരി �ാ�് ഉ���� സിവി� സൈ�സ് വ��് േനരി�് ഉ�പാദി�ി��വയാേണാ എ�്

അറിയി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�പ���െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�ം ഇവെയ�റി�് െപാ�ജന���്

അറിവ് ന���തി�മായി നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടിക� സമയബ�ിതമായി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

സൈ�േകാ വി�ന ശാലക� നവീകരി��തിന് നടപടി



5229. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലയി��ായി�� അ�ത���മായ വ��നവ്

സാധാരണ�ാ�െട ജീവിതം ��ഹമാ�ിെയ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വില�യ�ം നിയ�ി��തി�ം വിപണിയി�  ഇടെപ��തി�ം സൈ�േകാ സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; അത് ഫല�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ; എ�ി� അതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(സി) സൈ�േകാ�െട വി�ന ശാലക� നവീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വി�ന ശാലക�  ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�  വി�ന ശാലക�  �റ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�

അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ�െട െന� സംഭരണം

5230. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ െന� സംഭരണം നട�ിയ വകയി�  ആല�ഴ,പാല�ാട്,  േകാ�യം ജി�കളിൽ

ക�ഷക��് ന��വാ�ളള �ടിശിക െകാ�� തീ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� �പ നിര�ിലാണ് സൈ��േകാ െന�് സംഭരി��െത�ം ആയതിെ� േക�-സം�ാന

അ�പാത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക� ഫ�് യഥാസമയം കി��േ�ാ;  ഇെ��ിൽ സം�ാന സ��ാ�  ഈ �ക ആദ�േമ

ക�ഷക��് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െന�വില ഉടെന ക�ഷക��് ലഭി��തിന് സ�ീകരി�വ�� സംവിധാന�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആയത് യഥാ�� ക�ഷകന് ലഭി��െ��് ഉറ�വ��വാ�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�വ��േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

സൈ�േകാ�െട �വ��നം വി�ലെ���വാ� പ�തിക�

5231. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�ം നിലവി�� ഔ�് െല�ക� േമാടി പിടി�ി�ം സൈ�േകാ�െട

�വ��നം വി�ലെ���വാ� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ�െട നിലവി�� വി�വരവ് �തിവ�ഷം എ�യാണ്; ഇത് വ��ി�ി�വാ� ല��മി�്

നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സൈ�േകാ�െട ��ിെവ� വി�ന പ�തി വിജയകരമാേണാ; േറഷ� കടക� വഴി ഇത് ��ത�

വി�ലീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ��ിെവ� ക�നിക�െട �ഷണം അവസാനി�ി�വാ�  ഇ�ാര��ി�  അടിയ�ര നടപടി



സ�ീകരി�േമാ;

വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സൈ�േകാ�െട ഇടെപട�

5232. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷെന വില�യ�ം പിടി�നി��ാ�  കഴി�� തര�ി�

െപാ�വിപണിയിലിടെപടാ� �ാ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ആരംഭി� മാേവലി േ�ാ�, മാേവലി ���േ�ാ�, പീ�ി�സ്

ബസാ� എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിപണിയിേല�മായി താരതമ�െ���േ�ാ�  സൈ�േകാ വിപണന ശാലകളിെല

അവശ�സാധന��െട വിലനിലവാരം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മാേവലി േ�ാ�കളിെല അവശ�സാധന���് വില വ��ി�ി�ി� എ� വാ�ാനം പാലി��തിന്

കഴി�ി�േ�ാ;

(ഇ) മാേവലി േ�ാ�ക�െട വിപണന �ംഖല �േയാജനെ���ി ���  വ�ാപാരേമഖലക�

�റ��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േഗാഡൗ�കളി� നി�ം കരി��യായി കട�� അരി

5233. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� ഉ�െ�െട�� േഗാഡൗ�കളി�  നി�ം അരി സ�കാര�

മി�കളിേല�് കരി��യായി കട�� എ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഭ��വ��് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ

കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��ല ചാ��പാറയിെല േഗാഡൗണി� െവ�ി�് നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  മ�് േഗാഡൗ�കളി�  പരിേശാധന നട��തി�ം

���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� ൈഹ��മാ���ക�

5234. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



സം�ാനെ� നഗര�േദശ�ളി� സിവി� സൈ�സ് ൈഹ��മാ���ക� �ാപി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല മാേവലി േ�ാ�ക�

5235. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളി�  മാേവലി േ�ാ�ക�  �വ��ി��െ��് 

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) മാേവലി േ�ാ� ഇ�ാ� പ�ായ�കളി� അത് �ട��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) വയനാട് ജി�യിെല മാേവലി െമഡി�� േ�ാ�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക��� നിേയാജകമ�ല�ി� മാേവലി െമഡി�� േ�ാ� ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല െസയി�സ് അസി��് നിയമനം

5236. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് െസയി�സ് അസി��് ത�ികയിൽ വയനാട് ജി�യിെല നിലവി��

ഒഴി�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിൽ േമ�  ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  �േഖനയ�ാെത ആെര�ി�ം േജാലി

െച��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� അവ�േടത് ഏത് തര�ി�� നിയമനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വയനാട് ജി�യി�  െസയി�സ് അസി��്

ത�ികയി� എ� നിയമനം നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

���റ �ാമപ�ായ�ി� മാേവലി േ�ാ�

5237. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���റ �ാമപ�ായ�ിെല പ�ി��് എ� �ല�് ��തായി മാേവലി േ�ാ�

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന ഭ��ക�ീഷെ� �വർ�നം

5238. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�



,, െക. രാജ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമ�ിൽ അ�ശാസി�� �കാര�� സം�ാന ഭ��ക�ീഷ�

നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന ഭ��ക�ീഷനിേല�് ആവശ�മായ അംഗ�െള നിയമി�കഴിേ�ാ;  അതിനാ��

നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ��ക�ീഷെ� �മതലക�ം ഭ��വിതരണം കാര��മമാ��തി�� പ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഭ��ക�ീഷെ� �വ��നം ���േതാതി� എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��േയാഗ�മായ േറഷ� വിതരണ�ിന് നടപടി

5239. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം സി�ി േറഷനിംഗ് ഓഫീസിന് കീഴി�� ര�ാം ന�� േറഷ� കടയി� 93,  96

ബാ�ക� �കാരം േമയ് മാസം വിതരണം െച� ���ിെയാ�പത് ചാ�് ��രിയി� ��വിെന

ക�താ�ം അത് ഭ��േയാഗ�മായി��ി� എ��� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയ�ി�  നശി� അരി ഡാേമ�ഡ് ൈറസ് എ� േപരി�  േകായ��രിന് സമീപ��

മി�ിെല�ി�് േപാളിഷ് െച�് വീ�ം വിതരണ�ിന് െകാ�വ� എ� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് െവളിെ���േമാ?

െന�് സംഭരി�് അരിയാ�ി സിവി� സൈ�സിന് ൈകമാ�� സംഘ��

5240. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകരി�  നി�് െന�് സംഭരി�് അരിയാ�ി സിവി�  സൈ�സിന് ൈകമാ�� എ�

സഹകരണ സംഘ��െ��ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;  ഇതിെ�

�ണഫല�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സംരംഭ�ിന് സ��ാരിെ� സഹായ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െന�് സംഭരണ�ിന് അ�മതി�ായി െകാടിയ��  സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് ന�കിയ

അേപ��െട നിലവി�� അവ� വ��മാ�േമാ?

െന�് സംഭരണ�ിെ� കയ��ലി



5241. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സ് വ��ിെ� െന�് സംഭരണ�ി� കയ� �ലിയിന�ി� ന��� ചാ�ജ്

എ�യാണ്;

(ബി) ��ത നിര�് �ാബല��ി� വ�ത് എ�ാണ്;

(സി) �മ�് െതാഴിലാളിക�െട �ലിയി�  വ��നവ് വ� സാഹചര��ി�  ��ത �ക

അപര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ക ���ി നി�യി�ാ� നടപടി എ��േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

സംഭരി� െന�ിെ� �ടി�ിക �ക

5242. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ഒ���ഷിയി� ��� േകാ� േമഖലയി� നി�ം എ� ട� െന�് സംഭരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സംഭരി� െന�ിെ� വില ��വ� െകാ�� തീ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഈ ഇന�ി� എ� �ക

�ടി�ിക�െ��ം സംഭരണവില യഥാസമയം െകാ��് തീ��ാ�

കഴിയാ�െത�െകാ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ടി�ിക�െ��ി�  അത് െകാ�� തീ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

�ളയ�ി� നശി� േറഷ� ഭ��വ���

5243. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  േറഷ�  ഭ��വ���  നശി� സാഹചര���ായി�േ�ാ;  എ� േകാടി �പ�െട

ന�മാണ് ഉ�ായത്;

(ബി) ഇ�കാരം �ളയ�ി�  നശി� ഭ�� ധാന���െട ഇൻഷ�റൻസ് �ക ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�

�കയാണ് ഇതിനകം ലഭി�ത്;

(സി) ഇൻഷ�റൻസ് ക�നി�മായി ച�� നട�വാ� സൈ�േകാ ഏെത�ി�ം േ�ാ�� ക�നികെള

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ; േ�ാ�േറജ് ഇന�ി� എ�് �ക അവ��്

ന�കി; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉപേഭാ� ത��പരിഹാര ക�ീഷനിെല അംഗ��െട വിരമി�� ആ��ല�ം

5244. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള സം�ാന ഉപേഭാ� ത��പരിഹാര ക�ീഷനി� അംഗ�ളായി നി�ിത േയാഗ�തകാലം

���ിയാ�ിയ സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�ര�ാ� അംഗ���് ധനകാര� വ��ിെ�

28.11.2016-െല  175/2016/സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം വിരമി��  ആ��ല�ം

നിലവി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത സ��ാ�  ഉ�ര�ം സിവി�  സൈ�സ് ഡയറ��െട  04.03.2017-െല

(സി.എസ്)  സി.എ2/2686/17  ന��  ക�ം �കാരം അഡ�.  ശാ�� േതാമസ്,  11A,

ഈശ�ര�ത�ി നഗ�, ക�യം പി.ഒ,  �േ�ാല,  തി�വന��രം എ� ��അംഗം വിരമി��

ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�ം എ�ാണ് അേപ�

സമ��ി�െത�ം അേപ��െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ ?

ഉപേഭാ�കാര� വ��ിെ� േസവന �വ��ന��

5245. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് േസവന �വ��ന��  ശ�ിെ����തിന് ഉപേഭാ�കാര� വ��്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഡിജി�� ൈട�് വ��ിംഗ് �ാ�േഡ�ഡ് ബാല��ക�

5246. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ത�ത �ടിയ�ം  (0.03മി.ലി)  ക�ാസി�ി  17മി.ലി/  23  മി.ലി  /  30മി.ലി ഉളള�മായ പി��്

െമഷ�ക�, വ��ിംഗ് �ാ�േഡ�ഡ് െമഷ� ആയി ഉപേയാഗി��ത് നിയമപരമാേണാ എ�ത്

ച��ം ഉപച��ം സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല വ�ാപാരിക�െട  2കി.�ാം കാരി�� ക�ിക�,  20കി.�ാം ക�ാസി�ി ഉളള�ം

e=100mg ഉളള�മായ ഡിജി�� ൈട�് വ��ിംഗ് �ാ�േഡ�ഡ് ബാല��ക� ഉപേയാഗി�്

�ന:പരിേശാധന നട�� ചില ലീഗ� െമേ�ാളജി ഉേദ�ാഗ��െട നടപടി 2011-െല ജനറ�

��സ് �കാരം നിയമപരമാേണാ എ�തിെ� വിശദമായ വിവരം ന��േമാ;

(സി) 2011-െല ജനറ� ��സ് 4-� െഷഡ�� ഭാഗം III �കാരം വ��ിംഗ് �ാ�േഡ�ഡ് ആയി

ഉപേയാഗി�ാ�� ഡിജി��  ൈട�് ബാല��ക�െട ക�ാസി�ി  50  കി.�ാം,

20കി.�ാം,2കി.�ാം അഥവാ200�ാം ആെണ�ിരിെ�,  ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�

േശഷം ടി ക�ാസി�ിയിൽ അ�ാ� എ� ഡിജി��  ബാല��ക�  വ��ിംഗ് �ാ�േഡ�ഡ്

ആയി ഉപേയാഗി��തിനായി വാ�ിയി��്;

(ഡി) അവ�െട ക�ാസി�ി�െട�ം അവ വാ��തി� ഓേരാ�ി�ം െചലവാ�ിയ �ക�െട�ം

വിശദവിവരം ന��േമാ?



വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിെല സാ�ഹിക �തിബ�ത പാേ�ജ്

5247. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ നി��ാണം നട�� അദാനി ��് നട�ിലാ�� സാ�ഹിക

�തിബ�ത പാേ�ജിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി വിഴി�ം വലിയ കട�റ�് ആ�നിക മ��ബ�ന �റ�ഖ നി��ാണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഈ പാേ�ജിെ� അടി�ാന�ി� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�പരിഹാരം ന��� പ�തി

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വ��മാ�േമാ?

സാഗ�മാല പ�തി

5248. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, വി. േജായി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട �റ�ഖ��െട വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� �തന പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം െച�കിട �റ�ഖ��െട നി��ാണ �വ��ന�ളാണ്

നട�െകാ�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ �റ�ഖ��െട �വ��ന��  ഏേകാപി�ി�െകാ�് വികസനം കാര��മമാ��തിന്

സാഗ�മാല എ� േക�ാവി�ത പ�തി നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം �റ�ഖ��െട വികസന �വ��ന�ളാണ് ��ത

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി േക�സ��ാരിെ� അംഗീകാര�ിന് സമ��ി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�റ�ഖ വ��ിെ� �മി പാ��ിെന��വ�െട വിവര�ൾ

5249. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ �റ�ഖ ഓഫീസി� നി�ം �റ�ഖ വ��ിെ� അധീനതയി�െ�� എ� �മി

സ�കാര� വ��ിക��് പാ��ിന് ന�കിയി�െ��് വ��ിക�െട േപര്,  േമ�വിലാസം,  പാ�



കാലാവധി എ�ിവ സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അവരിൽ ആെര�ി�ം പാ�വ�വ� ലംഘി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ; ഉെ��ി� അവ�െട

വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) അവർെ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ ?

േകരള മാരിൈടം േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ

5250. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് േകരള മാരിൈടം േബാർഡ് �പീകരി�് ആയതിെ� നിയമം

അവതരി�ി�േ�ാൾ ��ത േബാർഡിെ� െചയർമാനായി �ഖ�മ�ിെയയാണ് തീ�മാനി�ി��ത്

എ��ം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �പീകരി� മാരിൈടം േബാർഡിെ�

െചയർമാനായി �ഖ�മ�ി�് പകരം മെ�ാരാെളയാണ് നിയമി�ിരി��ത് എ��ം സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ആയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിന് �റ�നി�� ഒ� വ��ിെയ ��ത േബാർഡിെ� െചയർമാനായി നിയമി�ത്

മാരിൈടം �ര��തെ� ഭീഷണി അകാൻ സാധ�തയിേ�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള മാരിൈടം േബാർഡിൽ ചീഫ് ഓ�േറ�ിംഗ് ഓഫീസ�, വിജില�സ് ഓഫീസ�, ലീഗ�

അൈഡ�സ�, �ാ�ിംഗ് കൗൺസിൽ  (ര�് എ�ം)  എ�ീ ത�ികക�  ��ി�് നിയമനം

നൽകിയതിന് സ��ാരിെ� ���� അ�മതി ആവശ�മായി�േ�ാ; അെ��ിൽ ���� അ�മതി

ലഭി�ാെത നിയമി�വെര പിരി�വി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡ് �പീകരി� േശഷം �റ�ഖ വ��ിെല ജീവന�ാെര േബാ�ഡിേല�്

മാ�ി നിയമി�ി�േ�ാ;  ഇ�കാരം മാരിൈടം േബാർഡിേല�് മാ�ി നിയമി� �റ�ഖ വ��ിെല

ജീവന�ാെര സ��ാ� ജീവന�ാരായി�െ� നിലനിർ�േമാ;  ആയതിന് എെ��ി�ം തട�ം

നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡ് എ�ാണ് നിലവിൽ വ�ത്; ആയത് നിലവി� വ� േശഷം ഇ�വെര

എ� േബാ�ഡ് േയാഗ��  േചർ�;  േചർ� േയാഗ�ളി�  എ� തീ�മാന��  എ��;

ഇവയി�  �റ�ഖ വികസനം,ചര� നീ�ം എ�ിവ സംബ�ി�് എ�� തീ�മാന��

എെ�ാെ�; ��ത തീ�മാന��െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) �റ�ഖ വികസനം,ചര� നീ�ം എ�ിവ സംബ�ി� തീ�മാന��  ��ത േയാഗ�ളിൽ

എ��ി�ിെ��ി�  ഈ േബാ�ഡിെ� �സ�ി ന�െ��ിരി��െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) േകരള മാരിൈടം െഡവെല�െമ�് േകാ��േറഷ�, േകരള മാരിൈടം െസാൈസ�ി എ�ിവ

മാരിൈടം േബാ�ഡിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാണ് ൈകമാറിയത്; വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ?

നീ�കര മാരിൈടം ഇ��ി���്



5251. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിെല നീ�കരയിെല മാരിൈടം ഇ��ി���ിനായി പണി കഴി�ി�

െക�ിടം പണി ���ിയായി�ം ഉ�ഘാടനം നട�ി �വ��നം ആരംഭി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത�  േകാ�ക�  ആരംഭി�െകാ�് ��ത ഇ��ി���് വി�ലീകരി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അഴീേ�ാട് മാരിൈടം ഇ��ി���്

5252. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിെല അഴീേ�ാട് നി��ാണം ���ീകരി� മാരിൈടം

ഇ��ി���ിൽ എെ��ാം േകാ�കളാണ് നട�ിവ��െത�ം ഏെത�ാം േകാ�ക�

നട�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ിെ� നി��ാണം ���ീകരി�് നാ�വ�ഷം കഴി�ി�ം യഥാവിധം േകാ�ക�

നട�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഈ �ാപന�ിെ� �വ��നം

�ഗമമായി നട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട േകാ�ക�  നട�ാെത വ�തി�  ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�ം വീ�ക�

ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�സിയ��െട ആ�നിക രീതിയി�� �ന.സംവിധാനം

5253. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംര�ിത �ാരക�ളായ മ�സിയ�െള ആ�നിക രീതിയി� �ന:സംവിധാനം െച��തി��

���ിക� നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം മ�സിയ�ിെ� നവീകരണ�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�ം മ�സിയം വള�ി�

നട�� മ�് �ധാന �വ��ന��ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെതാെ� മ�സിയ�ളി� 3ഡി തീേയ�� സംവിധാനം ഉെ��് വ��മാ�േമാ?

ബാ�� ബം�ാവി� ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയം



5254. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല േഫാ��് െകാ�ിയി� �വ��ി�� ബാ�� ബം�ാവി� ജി�ാ ൈപ�ക

മ�സിയം സ�ീകരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�സിയം എ�േ��് �വ��നസ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ാേ�രി, േഫാ��െകാ�ി േമഖലയിെല ൈപ�ക �ാപന��െട സംര�ണം

5255. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാേ�രി, േഫാ��െകാ�ി േമഖലയിെല ൈപ�ക �ാപന�� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈപ�ക �ാപന��െട സംര�ണ�ിനായി ആ��ിേയാളജി��  സ�േ� ഓഫ്

ഇ���ം സം�ാന �രാവ� വ��ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ��ിേയാളജി��  സ�െ� ഓഫ് ഇ�� നി��ാണ �വ��ന���് േ�ാ�് െമേ�ാ

ന�കിയതിെന�ട��് �ന��ാരണ �വ��ന��  �ട�ി

ജീ��ാവ�യിലായിെ�ാ�ിരി���ം ��ജീവിക�െട ആവാസേക��മായിരി�� മ�ാേ�രി

േകാടതി�െട സംര�ണ�ിനായി ��ത വ��ക�  സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

ചരി��ാരക��, മ�സിയ�� എ�ിവ ൈകമാ�� േക� നടപടി

5256. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� രാജ��ിെ� ചരി��ാരക��, മ�സിയ�� എ�ിവ സ�കാര� ��കക��്

ൈകമാറാ� തീ�മാനെമ��തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ൈകമാറാ�  തീ�മാനി�വയി�  േകരള�ി�� ചരി��ാരക��ം മ�സിയ��ം

ഉ�െ��തായി അറിയാേമാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� നീ�ം നട��െ��ി�  അത് െച���തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മ�പാ� നി��ാണ �ണി�കൾ�് ആ��ിേയാളജി വ��ിെ� സഹായം

5257. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� �ളയ�ി� തക�� മ�പാ� നി��ാണ �ണി�കൾ�് ആ��ിേയാളജി

വ��് �േഖന സാ��ിക സഹായം ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;



(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ര�ി� ലഭി� അേപ�കളി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െച��രി� �രാവ� വ��് �പ�ം േഫാേ�ാ മ�സിയ�ം

5258. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 -െല �ളയ�ിൽ െച��� നിേയാജകമ�ല�ി� ആ��ിേയാളജി, ആ�ൈ��സ്

വ��ക�മായി ബ�െ���ായ നാശന��� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ളയ�ം അതിജീവന�ം സംബ�ി� ഓ��ക� വ�ംതല�റ�് വ��മായ കാ��ാേടാെട

പക��തിന് ഒ� �ളയ �പ�ം േഫാേ�ാ മ�സിയ�ം െച��രി�  ഉചിതമായ �ല�്

�ാപി��തിന് �രാവ� വ��് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െചെെ� ആ�ൈ��സി� നി�ം േരഖക� വീെ���ാ� നടപടി

5259. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പഴയ െകാ�ി രാജ��ിെ� ചരി�െ��ം അ�ാലെ� അടിമ��വടേ��റി�ം മ���

േരഖക�  േകരള�ിെ� ചരി� പഠന�ിന് ഉപകാര�ദമാ�െമ�തിനാ�  െചെെ�

ആ�ൈ��സി�  നി�ം ആയത് വീെ����തിനായി സമ��ി� നിേവദന�ിേ��

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

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

19-06-2019

�േ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�ി��.


