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2019 െമയ്  28, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--399]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 250 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി
: 251 �ത� 353 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 354 �ത� 388 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 389 �ത� 399 വെര

േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി

1. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ബാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

(എ) ��തിസൗ�ദ�ം അതിജീവനേശഷി��� നി��ാണ�ി��� േകരള �ന�നി��ാണപ�തി

(റീബി�ഡ് േകരള)�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ��ം മ� ചില േക���െട�ം രാ�ീയ പ�പാതപരമായ ഇടെപട�ക�

�ന�നി��ാണ�വ��നെ� �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പാവെ��വ�െട�ം പാ�ശ�വ��രി�െ��വ�െട�ം ഉപജീവനം �സാധ�മാ�� തര�ി�

ആവി�രി�� വിവിധ �നരധിവാസ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആവി�രി�� പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��െവ�് ഉറ�വ��ാ�  േവ�

േമ�േനാ�സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വികസന പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� ആയിരം ദിവസം ���ിയാ�ിയതിെ� ആേഘാഷ��െട ഭാഗമായി എെ�ാെ�

വികസനപ�തികളാണ് ഉ�ഘാടനം െച�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �ട�ം �റി�െത�്



വ��മാ�േമാ?

നവേകരള നി��ാണം പ�തി

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

(എ) നവേകരള നി��ാണം പ�തി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദമായ �പേരഖ തയാറാ�വാൻ ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആെരയാെണ�ം ��ത ���ി ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി ഏെത�ി�ം േദശീയ/അ��േദശീയ ഏജ�സിക�  ധനസഹായം

�ഖ�ാപി�തായി േരഖാ�ലം അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി ഇതിേനാടകം എ�േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) �ഖ�മ�ി�െട വിേദശ സ��ശന�ിെ� ഫലമായി നവേകരള നി��ാണം പ�തി�് എെ��ാം

സാേ�തിക, സാ��ിക സഹായ�ൾ ലഭ�മായി�െ��് െവളിെ���േമാ ?

നവേകരള ��ി�ായി അഭി�ായ സ��പണം

4. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം.ഉ��

,, പി.ഉൈബ��

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

(എ) നവേകരള ��ി�ായി ഏെത�ാം േമഖലകളി�  നി�� �ശ� വ��ിക�െട�ം

സംഘടനക�െട�ം അഭി�ായം േ�ാഡീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� �ന�നി��ാണം എ� ആശയം നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ാം രാ�ീയ

പാ��ിക�െട അഭി�ായം ആരാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നവേകരള ��ി എ� ആശയം നട�ാ��തിന് സാ�ഹ� മാധ�മ��  വഴി ഏെത�ി�ം

തര�ി�� അഭി�ായ സ��പണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േദശസാ��ത,സ�കാര� ബാ�കളിേ�� നിയ�ണം

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

(എ) േദശസാ��ത ബാ�കളി� നി�ം വാണിജ� ബാ�കളി�നി�ം വാ�െയ��് �ടി�ികയായവെര

��ത ബാ�ക� തിരി�ടവിെ� േപരി� സ����ിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ��ാരിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഇടെപട�ക�  നട�വാ�

കഴി�േമാ;

(സി) വാ� എ���വരി�  നി�ം സ�കാര� ബാ�ക�  യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത പലിശ



ഇൗടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇത് നിയ�ി��തിന് സ��ാ�  തല�ി�  ഇടെപട�ക�  നട�ാ�  കഴി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അടിയ�രാവ� കാല�് പീഡനം േനരി�വ��് സഹായം

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

(എ) അടിയ�രാവ� കാല�് ഒളിവി�ം ജയിലി�മായി പീഡനം േനരി�വ��് െപ�ഷ�ം

െെവദ�സഹായ�ം ന�കണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� വിവരേശഖരണം നട�വാ�  ജി�ാ കള�ർമാെര �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ഭരണമികവി�� അംഗീകാരം

7. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, എസ്.രാേജ��

,, െക.െജ. മാ�ി

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

(എ) �ളയം,  ഓഖി,  നിപ �ട�ിയ �ര���  സം�ാനെ� പലവിധ�ി�  �തി�ലമായി

ബാധി�െവ�ി�ം അവെയ�ാം ഫല�ദമായി േനരി�് നാടിെ� വികസന�ം േ�മ�ം

ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം കാര��മമായ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഐക�രാ�സഭ�െട�ം നീതി ആേയാഗിെ��ം പഠന�ി�  ഇ��യിെല ഏ��ം മിക�

സം�ാനമായി േകരളെ� െതരെ���ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് സം�ാനം ഒ�ാമത് എ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �മസമാധാന രംഗെ� ഭരണമികവിന് േകരള�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി

8. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) �ളയ�ി� േശഷം സം�ാന �ന�നി��ിതി�ായി �പം ന�കിയ േകരള �ന�നി��ാണ

പ�തി  (Rebuild  Kerala  initiative  -  RKI)  �െട �വ��ന �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �പീകരി� ആ�.െക.ഐ. െസ�േ�റിയ�ിെ� �വ��ന�� സംബ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ആ�.െക.ഐ.  െസ�േ�റിയ�ിെ� �വ��ന ഫലമായി �ളയ �രിത���് എ� ക�്

പരിഹാരം കാ�വാ� സാധി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

ആയിരം ദിന പരിപാടി

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

(എ) സ��ാരിെ� ആയിരം ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി എ� പ�തികളാണ് ഉ�ഘാടനം

െച�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പ�തികളാണ് ���ീകരി�വെയ�ം എ� പ�തികളാണ് �ട�ം �റി�ത് എ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ീകരി��ം �ട�ം �റി��മായ പ�തിക��് എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

മ�ിമാ��് ലഭി�� ആ��ല���

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

(എ) സം�ാന�് മ�ിമാ��് ശ�ളം,ബ�,  യാ��ടി �ട�ിയ ഇന�ി�  എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് ന�കിവ��ത്;

(ബി) മ�ിമാ��് യാ��ടി ഇന�ി�ം ഇ�സിഡ�� എ�്െപ�സ് ഇന�ി�ം കിേലാമീ�റിന് എ�

�പ വീതമാണ് ന���ത്;

(സി) മ�ിമാ�  ഉപേയാഗി�� വാഹന�ിെ� ഇ�ന  (ഡീസ�/െപേ�ാ�) െചലവ് വഹി��ത്

എ�കാരമാണ്;

(ഡി) മ�ിമാ��് ഇ�ന െചലവിന് കിേലാമീ�റിന് ന��� �ക�െട േശഷി�� സംഖ� അവ�െട

വ�മാനമായി ക���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട വിേദശയാ�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ഖ�മ�ി ഏെതാെ� വിേദശ രാജ��� എ� തവണ

വീതം സ��ശി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത യാ�കളി�  എ� ഉേദ�ാഗ��ം ബ�മി�ാദിക�ം �ഖ�മ�ിെയ അ�ഗമി�ി��്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത യാ�ക��ായി �ഖ�മ�ി�ം അേ�ഹെ� അ�ഗമി� ഉേദ�ാഗ���ം

ബ�മി�ാദിക��ം േവ�ി സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�ം െചലവാ�ിയ �ക�െട വിശദമായ



കണ�ക� ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത യാ�കളി� നി�ം സം�ാന സ��ാരി��ായ േന��� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

േപ�ണ� �ാഫ് അംഗ��െട വിേദശയാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം മ�ിമാ�െട േപ�ണ�  �ാഫ്

അംഗ�� വിേദശയാ� നട�ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) വിേദശയാ� നട�ിയ േപ�ണ� �ാഫ് അംഗ��െട േപ�ം ത�ിക�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ� ഏെതാെ� രാജ��ളാണ് സ��ശി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി� ഔേദ�ാഗിക കാര����ായി യാ� നട�ിയ�ം വ��ിപരമായ കാര����ായി യാ�

നട�ിയ�ം ആെരാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഇവ��് വിേദശയാ� നട��തിന് സ��ാരി� നി�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇവ� വിേദശ യാ� നട�ിയതി�േശഷം ��ത യാ� നട�ിയ ദിവസ�ളി� ലീെവ��ാെത

അ��ഡ�സ് രജി�റി� ഹാജ� േരഖെ���ിയത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ജി) അ�മതി േതടാെത വിേദശയാ� നട�ിയ േപ�ണ�  �ാഫ് അംഗ��  സാ��ിക

സമാഹരണം നട�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇേത�റി�് അേന�ഷണം നട�ി

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ത�ിക ��ി��ം നിയമന�ം സംബ�ി� കണ�്

13. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പി.എസ്.സി.  �േഖന വിവിധ വ��കളി�ം

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�മായി എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��തായി എ� ത�ികക� ��ി�ി�െ��് വ��്

അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ ?

��തായി ��ി� ത�ികക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് വിവിധ വ��കളിലായി എ� �തിയ

ത�ികകളാണ് ��ി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികക�  ഏെതാെ� വ��കളിലാെണ�് ജി�,  ത�ിക,  എ�ം എ�ിവ തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?



െസ�� േഫാ� മാേന�െമ�് ഡവല�െമ�് െചയ�മാ� നിയമനം

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

(എ) െസ��  േഫാ�  മാേന�െമ�് ഡവല�െമ�് െചയ�മാനായി �ീ.  എസ്.എം.വിജയാന�ിെന

നിയമി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേ�ഹ�ിന് ന��� ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം എ�യാണ്;  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെര ഈയിന�ി� എ� �ക ന�കിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� സ��ീസിേല�� നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� േപ��് പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം

ന�കി എ�് വ��്, ത�ിക തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമനം, മ� �േത�ക വ�വ�ക� എ�ിവ �കാരം എ� േപ��് നിയമനം ന�കി

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ആ�ിത നിയമനം വഴി നിയമനം

ന�കിയവ�െട വ��് തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി എ� അേപ�ക��് നിയമനം ന��ാ��് എ�തിെ� വ��് തിരി�ളള കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിവിധ വ��കളി� സമയബ�ിതമായി �േമാഷ�

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

(എ) വിവിധ വ��കളി�  �േമാഷെ� ഭാഗമായി ഡി.പി.സി.  ���തിന് വലിയേതാതി�ളള

കാലതാമസം ഉ�ാ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാെര േപാെല മ�് ജീവന�ാ��ം സമയബ�ിതമായി �േമാഷ� കി�ാ�

നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിംഗ് സ�ദായം

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



(എ) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് പ�ിംഗ് സ�ദായം നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വ� ഓഫീ�കളി�ം പ�ിംഗ് സ�ദായം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� ആയത് എ�് ���ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഔേദ�ാഗിക വാഹന��െട ൈ�വ�മാ�

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

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���് അ�വദി�് ന�കിയി�� ഔേദ�ാഗിക വാഹന��

ഓടി��തിന് ൈ�വ�മാെര അ�വദി��തിന് പകരം ഇ�രം ഉേദ�ാഗ���് ൈ�വിംഗ്

പരിശീലനം ന���തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� പ�തി�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ; ഇെ��ി� അത് േവെ��്

വ��തി�� കാരണം പറ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി സം�ാനെ� സ��ീസി�  നട�ിലാ�െ��ി�  എ�് �ക നിലവി��

െചലവിന�ി� നി�് ലാഭി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്;

(ഡി) ഇ�ാര�ം നട�ാ�േ�ാ�  നിയമനം ലഭി�� ഉേദ�ാഗ�െ�റ ൈ�വിംഗ് പരിചയം

േരഖെ����തിന് േസവന ��ക�ി� ആവശ�മായ മാ��� വ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഓഫീ�കളിൽ ജീവന�ാ�െട ��ിക�െട സാ�ിധ�ം

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

(എ) ഓഫീസ് സമയ�് ��ികെള െകാ�വ�് ഓഫീസിെ� �വ��ന സമയം ന�െ�����ം

ഓഫീസ് ഉപകരണ��  ��പേയാഗം െച��� തട���മായി ബ�െ��് ഈ വ�ഷം

എെ��ി�ം നി�േ�ശം വ��ക��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് 24.03.2018 ന് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� HRMP 3057/2018

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെല നി�േ�ശ�� എെ��ാം;

(സി) ഇ�ാര��ിെല ��പേയാഗം അമിതമാെണ� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ�റ കെ���ം

�ട��� നി�േ�ശ�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി ക�ി�േ�ാ;  2019 െല പാ�ലെമ�് ഇല��

കഴി��ത് വെര ഇത് സംബ�മായ സ��ല� ഇറ�ാതിരി�ാ� വ��ക��് േരഖാ�ലമ�ാ�

എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി��ായി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇത് സംബ�മായ റിേ�ാ��ക�െട

നിജ�ിതി െവളിവാ�േമാ;

(ഡി) സ��ല�  ഇറ�ിയാ�ം അത് പാലി�െ���െ��് ഉറ�ാ�ാ�  ��കാല�ളി�

സാധാരണയായി എ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ വിഷയ�ി� കഴി� വ�ഷം മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� നി�േ�ശ��ായി�ം 2019 േമയ്

മാസമായി�ം സ��ല� ഇറ�ാതി�� വ��് േമധാവികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം

അ�ട�നടപടി എ��ി�േ�ാ;  ഇ�രെമാ� നടപടി സംബ�ി�് ക�ീഷ�  ഉ�രവി�



പരാമ�ശ��ായി�� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

22. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം ജീവന�ാ�െട �ത�നി�

ഉറ�വ���തി�മായി സം�ാനെ� ��വ�  ഓഫീ�കളി�ം ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ്

സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

േ�ാസിക�ഷ� നടപടി േനരി�� ഉേദ�ാഗ��

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ഉേദ�ാഗ�െര േ�ാസിക��് െച�ാ� അ�മതി

ന�കിയി��്; ഇവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി�  എ�േപ�  ഇേ�ാ�  സ��ീസി�  �ട��െ��ം ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ്

�ട��െത�ം വ��മാ�േമാ; ഇതി� സാ��ിക �മേ�ടിന് േ�ാസിക�ഷ� നടപടി േനരി��

എ� ഉേദ�ാഗ��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  േ�ാസിക�ഷ�  അ�മതി�ായി എ� ഫയ�കളാണ് �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി�ം

വിജില�സ് വ��ി�ം െപ�ഡിംഗി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േ�ാസിക�ഷ� നടപടി േനരി�� ഉേദ�ാഗ���് സ�കാര�  /  ഔേദ�ാഗിക ആവശ����ായി

യാ�ാ�മതി ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി� സ�കാര�  /  ഔേദ�ാഗിക ആവശ����ായി യാ�ാ�മതി

ലഭി� / നിേഷധി�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല നവീകരണ �വ��ന��

24. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ� േശഷം നാളി�വെര െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ നവീകരണ

�വ��ന���ായി എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് സാ��ിക വ�ഷം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഇന�ളിലാണ് ഈ �ക െചലവഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയതായി എെ��ി�ം നവീകരണ �വ��ന��  െസ�േ�റിയ�ി�  നട�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ� നവീകരണ �വ��ന�ളാെണ�ം അതിനായി

എ�് �ക െചലവാ�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

േസവനാവകാശനിയമം

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



(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  േസവനാവകാശനിയമം �ാബല��ി�േ�ാ  ;എ�ി�  ഈ നിയമം

എേ�ാ� നിലവി� വ�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിയമം വ��തി� ��ം നിലവി� വ�തി�േശഷ�ം ജന���് ലഭ�മാ�� േസവന�ിെല

വ�ത�ാസം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േസവനാവകാശനിയമം നിലവി�വ��തി� ��് െസ�േ�റിയ�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം തീ��ാകാെത

കിട�ി�� ഫയ�ക�െട എ�ം എ�യായി��െവ�ം നിയമം �ാബല��ി� വ�തി� േശഷം

ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇ�രം ഫയ�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േസവനാവകാശനിയമം നിലവി�വ�തി�േശഷം യഥാസമയം േസവനം ലഭ�മാ�ാ�തിെ�

േപരി�  ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��മാ�െ�തിെര പരാതി ലഭി� എ�ം അവ�െ�തിെര

ൈകെ�ാ� ശി�ണനടപടിക� എ�ായി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  േസവനാവകാശനിയമ�ിെ� �ത�മായ പാലനം െകാ�ാേണാ ഇ�ര�ി�

പരാതിക�ം ശി�ണനടപടിക�ം ഉ�ാകാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉൗരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് െസാൈസ�ി�് നൽകിയ കരാർ

26. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര ഉൗരാ���  േലബ�  േകാ��ാ�്

െസാൈസ�ി�് എ� േകാടി �പ�െട േകാ��ാ�കളാണ് ന�കിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെല നവീകരണ �വ��ന��  /  മ�് �വ��ന��  ഉൗരാ���  േലബ�

േകാ��ാ�് െസാൈസ�ി�് കരാ�  ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�് �ക�്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

അഖിേല��ാ സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി

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

(എ) 01-01-2004 � േശഷം സം�ാന�് േജാലിയി� �േവശി� ഐ.എ.എസ്./ ഐ.പി.എസ് /

ഐ.എഫ്.എസ്.ഉേദ�ാഗ�� എ�; ��ത ഉേദ�ാഗ�� നിലവി� േജാലി െച�� ഔേദ�ാഗിക

േമ�വിലാസം ലഭ�മാ�േമാ; :

(ബി) 01-01-2004  � േശഷം സം�ാന�് േജാലിയി�  �േവശി� ഓ�  ഇ�� സ��ീസ്

ഉേദ�ാഗ�രി�  എ� േപ�  േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തിയി�  രജി��  െച�ി��്;  രജി��

െച�ാ� ഉേദ�ാഗ�� എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ശാ� പഠനം െമ�െ���ാ� നടപടി

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

(എ) ��ികളി�  ശാ�ീയാഭി�ചി വ��ി�ി�ാ�  സർ�ാർ െച� വ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ശാ� പഠനം െമ�െ���ാനായി �തിയ �ാപന�� �ട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ശാ���മാ��് സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� െഫേലാഷി�കേളാ േ�ാള�ഷി�കേളാ

ന���േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ശാ� പഠന േക����് േദശീയ,  അ��േദശീയ ശാ� പഠന

�ാപന��മാ�� ബ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരളാ േ��് റിേമാ�് െസ�സിംഗ്ആ�് എ�വേയാ�െമ�റ് െസ�റ� േ�ാജ�് ഓഫീസ്

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

(എ) െന�വയ�  ത�ീർ�ട സംര�ണ നിയമ�കാര�� സം�ാനെ� �മി േഡ�ാ ബാ�്

ത�ാറാേ�� േകരളാ േ��് റിേമാ�് െസ�സിംഗ്ആ�് എ�വേയാ�െമ�റ് െസ�റ� േ�ാജ�്

വിഭാഗം ഓഫീസ് നിലവി� �വ��ന�മമാേണാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് �വ��ി�ാ�തിനാ�  �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി തക�� വീ�ക�

�ന�നി��ി��തി�� അ�മതി�ായി ഉപ�ഹ മാ�് ആവശ�െ��് അയ� അേപ�കളി�േമ�

തീ��് ക��ി�ാെത െക�ികിട�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വ��ിെല ജീവന�ാ�െട കരാ�  കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��ത് സംബ�ി� നടപടിക�

���ീകരിേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പരി�ിതി�െട �ന��ീവനം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ മഹാ�ളയ�ിെ� ഫലമായി പരി�ിതി��ായ ആഘാതം

പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ളയ�ി�  തക�� പരി�ിതി�െട �ന��ീവന�ിന് എെ��ി�ം പ�തിക�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� നട�ിലാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാലാവ� വ�തിയാനം

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

(എ) സം�ാനെ� കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ��റി�് എെ��ി�ം പഠനം സ��ാ�

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) കാലാവ� വ�തിയാനെ� �ട��് ഉ�ാ�� പാരി�ിതിക ആഘാത��  തട��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



തീരേദശ പരിപാലന നിയമം

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

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ി� േഭദഗതി വ��ി േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയം അ�ിമ

വി�ാപനം �റെ��വി� സാഹചര��ി� �തിയ വി�ാപന�കാര�� നടപടിക� സം�ാന

സ��ാ�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�മായി ബ�െ�� അേപ�ക�  േവഗ�ി�  തീ��ാ��തിന്

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

െക.എ.എസ് നിയമന സംവരണം

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

(എ) േകരളാ അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിേല��  (െക.എ.എസ്)  നിയമന�ി�  എ�ാ �ീ�കളി�ം

സംവരണം ഏ�െ���വാ� സ��ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത തീ�മാന�ിന് ആധാരമായ മ�ിസഭാ േയാഗ�ിെ� �റി�ിെ��ം

തീ�മാന�ിെ��ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തീ�മാന�ിെ� െവളി��ി�  െക.എ.എ�്  -െ� �ളി�  േഭദഗതി വ���തി��

നടപടിക� ആരംഭിേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നട�ിലാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നട�ിലാ��തിന് നിലവി�� തട���  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇത് എ��ത�

�ാബല��ി� വ��ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷെ� �വ��നം

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

(എ) സം�ാന ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷെ� �വ��ന���ായി ഇ�ഴി� ��് വ�ഷ�ി��ി�

െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി�� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ക�ീഷെ� �വ��ന കാലാവധി എ� കാലേ��ാണ് നി�യി�ി��ത്;

(സി) എ� ഇട�ാല റിേ�ാ��കളാണ് ക�ീഷ� സ��ാരിന് സമ��ി�ി��ത്; ഈ റിേ�ാ��കളിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?



പി. എസ്. സി. നിയമന��െട വിശദാംശ��

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

(എ) മല�റം ജി�യി�  നിലവി�� വിവിധ വ��കളിെല എ�.ഡി.  �ാ��്,  ലാ�്േ�ഡ്,

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

നിയമന��െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

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

നട�ിെയ�ം എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം നിയമന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

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

ഉട� നിയമനം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി െചയ�മാെ� ഔേദ�ാഗിക യാ� െചലവ്

37. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി െചയ�മാെ� ഔേദ�ാഗിക യാ�കളി� ജീവിതപ�ാളി�െട യാ�ാ െചലവ് സ��ാ�

വഹി�ണെമ�് പി.എസ്.സി സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി. �െട �വ��ന��

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

(എ) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷെ� �വ��ന�� ശ�ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�മായി പി.എസ്.സി. എെ��ി�ം ച��ക� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  �െട നിയമന നടപടിക�  �റം കരാ�  ന���തി�� എെ��ി�ം നി�േ�ശം

��ത ച��യി� ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ഇ�കാരം �റം കരാ�  ന���തി�� �േത�ക സാഹചര�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി.  �േഖന എ� നിയമന�ളാണ്

നട�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം നട�ിയ നിയമന�� സംബ�ി�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?



പി.എസ്.സി. നിയമന��െട വിശദാംശ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം വിവിധവ��കളി�  ഒഴിവ് വ� ത�ികക�, റിേ�ാ��്

െച�െ��വ, നിയമനം നട�ിയവ എ�ിവ�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം പി.എസ്.സി.  �ഖാ�ിരം സ��ാ�, അ��സ��ാ�,

െപാ�േമഖലാ �ാപന��  എ�ിവയി�  നട�ിയ നിയമന��െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

ഓ�ൈല� വ��തല പരീ�ാ രീതി

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

(എ) ജീവന�ാ�െട �േമാഷ�  േയാഗ�ത നി��യ�ിനാ�� വ��തല പരീ�ക�  ഓ�ൈല�

പരീ�ാ രീതിയി�  നട�വാ�  തീ�മാനി�േ�ാ�, സ��ാ�  ഇത് സംബ�ി�്

പി.എസ്.സി.�മായി ആശയവിനിമയം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� രീതിയി� നി�ം വ�ത��മായി വ��തല പരീ�ക�െട സമയ�മ�ി� മാ�ം വ��ിയ�

�ലം ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം സാധാരണ�ാ��് ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സമയ�മ�ി�ം പരീ�ാേക��ളി�ം ഉ�ായ അശാ�ീയമായ പരി�രണം പരീ�

എ��� ഉേദ�ാഗ���് ��ി�� ��ി��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ��ത ��ി��് പരിഹരി��തിനായി ��കാല�് നിലവി��ായി�� രീതി

�നഃ�ാപി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� എ�.ഡി. �ാ��് �തീ�ിത ഒഴി�ക�

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� വിവിധ വ��കളിലായി 2019� എ�.ഡി. �ാ��ിെ� �തീ�ിത ഒഴി�ക�

എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കെള�െയ�ം ഇനി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��്

െച�ാ�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� ഭി�േശഷി�ാ��് നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പാല�ാട് ജി�യി�  എ� ഭി�േശഷി�ാ��്

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി�ം പി.എസ്.സി. �േഖന�ം നിയമനം ലഭി�ി��്;



(ബി) കാ�ഗറി തിരി�� വിവരം ന�കാേമാ?

അ�ിക��� അസി��് പി.എസ്.സി. നിയമന േയാഗ�ത

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

(എ) അ�ിക��� അസി��്  (കാ�ഗറി.  നം.  444/16 ) നിയമന�ിന് സ�ീകരി�ി�� േയാഗ�താ

മാനദ��� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) കാ�ഷിക ഡിേ�ാമ�ാ��ം കാ�ഷിക ബി�ദധാരിക��ം �ല�പരിഗണന ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� േയാഗ�താ മാനദ��� മാ��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് �േഖന�� നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി. �േഖന എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

നിയമനം ന�കിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ഓേരാ ജി�യി�ം എ� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക�  നിലവി��്;  ��ത റാ�്

ലി�കളി� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഉ�െ��ി��്;

(സി) സം�ാനതല�ി�� എ� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക�  നിലവി��്;  ��ത റാ�്

ലി�കളി� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഉ�െ��ി��് ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഏെത�ാം പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക�െട

കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�് ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. ലി�ിൽ നി�ം ഫാ�മസി�് നിയമനം

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

(എ) പ�നംതി� ജി�യി�  ആേരാഗ�വ��ി�  ഫാ�മസി�് ത�ികയിേല�് നിയമനം

നട��തി�േവ�ി പി.എസ്.സി. ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി� നി�ം എ�േപെര നിയമി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ; കാ�ഗറി തിരി�� വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�് നിലവി� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക� എ�െയ�ം എ�ാ

ഒഴി�കളിേല�ം അെെഡ�സ് െച�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?



ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല നിയമനം

48. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി�  ഒഴി�� ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിേല�് കാ�ഗറി  No.071/2017-Tvm

േനാ�ിഫിേ�ഷ� വഴി ഉ� എ��പരീ��െട അടി�ാന�ി� നിയമനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ� േപർ�ാണ് ആദ�പടിയായി നിയമനം നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �കാരം ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) കാ�ഗറി  No.071/2017-Tvm അ�സരി�് ലാ�് േ�ഡി�  ഹി�-നാടാ�  പ�ികയി�  എ�

റാ�ി� ഉ�വെര ആണ് ആദ�ഘ��ി� നിയമി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ിനി�� െെസേ�ാളജി�് ത�ിക�െട റാ�് ലി�്

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

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� �ിനി�� െെസേ�ാളജി�് ത�ിക�ായി (428/2012) പി.എസ്.സി. റാ�്

ലി�ി� നി�ം നട�ിയ നിയമനവിവര�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ിത േയാഗ�തയി�ാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ഉ�െ��ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) റാ�് ലി�ി�  അവേശഷി�� ഉേദ�ാഗാ��ികളി�  നി��ി� േയാഗ�ത ഉളളവെര�െയ�ം

ഇ�ാ�വെര�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ�� നി�ിതേയാഗ�ത�ളള ഉേദ�ാഗാ��ികെള �ട��് നിയമി�വാ�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമന വ�വ�

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

ന��േമാ:

(എ) േസവന�ിലിരിെ� മരണെ��� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട ആ�ിത നിയമന വ�വ�ക�

സംബ�ി�് നിലവി�ളള ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ആ�ിത നിയമന വ�വ� �കാരം അേപ�ി� എ�േപ��് നിയമനം ന�കാ�

ബാ�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി� അേപ� സമ��ി�വ�െട ക� ലി�് ലഭ�മാേണാ;എ�ി� ഓേരാ ഉേദ�ാഗാ��ി�െട�ം

അേപ��െട നിലവി�ളള �ാ�സ് ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അറിയി� െകാ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത��സരി�് ആ�ിത നിയമനം

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

ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന വ�വ�യി�  ഉേദ�ാഗ�ിന് അേപ�ി��വ�െട വിദ�ാഭ�ാസ

േയാഗ�ത��സരി�് േജാലി ന�കാ�  വ�വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം െ�ാഫഷണ� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത േനടിയ ഉേദ�ാഗാ��ി�് ഇ�ര�ി� ആ�ിത

നിയമന വ�വ� �കാരം ഉ�ത േജാലി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

േപാലീസിെല േപാ�� ബാല�് വിതരണം

52. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) േലാക് സഭ തിരെ���ി� േപാ�� ബാല�് വിതരണം സംബ�ി�് ഡി.ജി.പി എെ��ി�ം

നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ��  പാലി�വാ�  േപാലീസിെല ജി�ാ േനാഡ�  ഓഫീസ�മാ�  വീ�

വ��ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് തര�ി�� വീ�യാണ് കെ��ിയെത�ം

അതിെ� അടി�ാന�ി� അവ��് എതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീ�കാ�െട േപാ��  ബാല�ിംഗ് േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  േനതാ��ം േപാലീസ്

ഓഫീേസ�് അേസാസിേയഷ�  േനതാ��ം ഇടെപ�് വ�ാപകമായ �മേ�ട് നട�ിയതായി

കെ��ിയി�േ�ാ;ഇ� സംബ�ി�് �തിപ�േനതാവ് ന�കിയ പരാതി�െട അടി�ാന�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

േവാ����ികയിെല �മേ�ട്

53. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

(എ) സം�ാനെ� പല മ�ല�ളി�ം ഒേ�െറ േപെര ഒഴിവാ�ിയാണ് ഇ�ാവശ�െ� േലാകസഭ

െതരെ���ി�� അവസാന േവാ����ിക ത�ാറാ�ിയെത� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� നിയമസഭാ െതരെ���ി�  േവാ�െച�വെര�ം കരട് േവാ��പ�ികയി�



േപ��ായി��വെര�ം ഒഴിവാ�ിയ സാഹചര�ം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിന് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര മാ�കാപരമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േവാ�ിംഗ് െമഷീ�കളിെല ��ിമം

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

(എ) േലാക് സഭയിേല�് നട� െപാ�െതരെ���ി�  സം�ാന�് ഉപേയാഗി� േവാ�ിംഗ്

െമഷീ�കളി�  തി�വന��രം മ�ല�ിെല േകാവള�� ഒ� ��ി�  ഉ�െ�െട ചില

ഇട�ളി�  േവാ��മാ�  ഉേ�ശി� ആ��് േവാ�് െച�െവ�ി�ം മെ�ാ� ചി��ി�  അത്

േവാ�ായി മാറിയതാ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േവാ�ിംഗ് െമഷീ�കളി� ��ിമം നട�തായി െതളി�ാ� നിലവിെല െതരെ���് രീതിയി�

മാ�ം വ��ാ� ആവശ�െ��െമ� സ��ാരിെ� ��നിലപാട് �കാരം ഈ കാര��ി� എ��ാം

നടപടിക� ഇതിേനാടകം സ�ീകരി�ി��്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  സം�ാനെ� �തിപ�ക�ിക�  ഉ�െ�െട��വ�മായി എെ��ി�ം

�ടിയാേലാചന നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് സംബ�ി�് നട� �ട�നടപടിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േവാ�ിംഗ് യ���െട വിശ�ാസ�ത

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

(എ) േവാ�ിംഗ് യ��ൾ ��മ�താെണ�് േക�  -  സം�ാന തിരെ���് ക�ീഷ�ക�

അവകാശവാദ��യി��െ��ി�ം ഒരാൾ േരഖെ��ിയ േവാ�് ഉേ�ശി� �ാനാ��ി�തെ�

ലഭി� എ�് ഉറ�വ��ാൻ നിലവിെല സംവിധാനം പര�ാ�മെ��് സർ�ാരിന്

േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േരഖെ���ിയ േവാ�് ഉേ�ശി� �ാനാർഥി�് ലഭി�ാെത മെ�ാ� �ാനാർഥി�്

േപാ��താ�� അപാകത പരിഹരി�് ഇതിെനതിെര സർ�ാരിന് എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സാേ�തിക പരി�ാന�ി�  ��പ�ിയി�� അേമരി� േപാ�ം ഇ�് േപ��  ബാല�്

സംവിധാന�ിേല�് മാറിേ�ായത് േവാ�ിംഗ് യ��ളിെല വിശ�ാസ�ത�റവ് �ലമാെണ�്

സർ�ാരിന് അറി�േ�ാ;

(ഡി) തിരെ���ിൽ േപ�� ബാല�് സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് അഭി�ായ ഐക�ം സ��പി�ാൻ

സർ�ാർ ��ൈകെയ��് �മം നട�േമാ?

ഒ�ിലധികം തിരി�റിയ� കാ��� േവാ��മാ�

56. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആ�ി�� േലാക് സഭാ മ�ല�ി� ആയിര�ണ�ിന് േവാ��മാ��് ഒ�ിലധികം തിരി�റിയ�

കാ��ം േവാ�ം നിലവി�െ�� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി�  പരിേശാധനയി�

കെ��ിയ വ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇര� േവാ�� േവാ��മാെര കെ��ി േവാ����ികയി� നി�ം ഒഴിവാ��തിന് എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

സം�ാനെ� േപാളിംഗ് ��കളി� റീേപാളിംഗ്

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

(എ) എറണാ�ളം പാ�ലെമ�് മ�ല�ിെല 83-� ന�� ��ി� േപാളിംഗ് നട�ി�േ�ാ; എ�ി�

അവിെട �ധാന രാ�ീയ ക�ിക� ആവശ�െ��് റീേപാളിംഗ് നടേ��ിവ� സാഹചര��ിന്

ഉ�രവാദിയായവ� ആെര�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം േപാളിംഗ് ��കളി�  റീേപാളിംഗ് ആവശ�മായി

വ�െവ�് വ��മാ�േമാ;റീേപാളിംഗ് നട�േ�ാ�  ഇത് സംബ�മായി എെ��ി�ം

ആവർ�ന െചലവ് ഉ�ാ��േ�ാ/ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) റീേപാളിംഗ് നടേ��ി വ�തിെ� േപരി�  �ലെ� േവാ��മാ��് എെ��ി�ം രീതിയി�

��ി��് േനരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് വിധ�ിെല�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റീേപാളിംഗ് നടേ��ിവ�തിെ� യഥാ�� ഉ�രവാദിക�  ആരാെണ�ം അവ�െ�തിെര

അധികാരെ�� തിരെ���് ക�ീഷ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  എ��ി�േ�ാെയ���

വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇ�രം റീേപാളിംങ് സാഹചര�ം ഉേദ�ാഗ��

കാരണമായി�ാെണ�ി�  അതാവ��ി�ാതിരി�ാ�  മാ�കാപരമായി സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ; ��ക�ത� സ�ീകരി�േമാ?

െഎ.ടി േമഖല�െട വികസനം

58. �ീ.ബി.സത��

,, ആ�ണി േജാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

(എ) െഎ.ടി േമഖല�െട വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െഎ.ടി പാ��കളി�  ��ത�  െതാഴിലവസര��  ��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �വാ���് ��ത�  െതാഴിലവസര��  ലഭി�ംവിധം വി.എസ്.എസ്.സി.  �മായി േച��്

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) െഎ.ടി.അ�ബ� േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�



എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��്സ് ജനേസവനേക���െട �വ��നം

59. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��്സ് ജനേസവനേക���െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ; ��്സ് ജനേസവനേക��ളി� സി�ം ഡൗ� ആ��ത് �ലം �വ��നം

പലേ�ാ�ം തട�െ���ത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��്സ് ജനേസവനേക���െട �വ��നം വി�ലെ���ാൻ പ�തിക�േ�ാ;  ആയതിെ�

നവീകരണ�വർ�നം നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��്സ് ജനേസവനേക���െട �വ��നം സംബ�ി�് ജന�ളിെല അറിവി�ാ�

പരിഹരി��തി�ം,  ജനേസവനേക���െട �വ��നം ��ത�  ജന���്

ഉപകാരെ���തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

(ഡി) െകാ�ം ജി�യിെല ��്സ് ജനേസവനേക��ി�  നവീകരണ ���ികൾ നട�ി�േ�ാ;

എ�ി�  എെ�ാെ� നവീകരണ �വ��ന��  നട�െവ�് അറിയി�േമാ;  ഇതിേല�ായി

െചലവായ �ക�െട വിശദവിവര��  അറിയി�േമാ;  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനായി

�മതലെ���ിയെത�ം, ആയതിെ� �േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത ���ിക�െട �ണേമ��ം കാര��മത�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

സി-ഡി�് പ�തിക� സ�കാര�േമഖല�് ൈകമാറിയ നടപടി

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

ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി�െട  (CMDRF)  േപാ���  നട�ി�് ഉ�െ�െട

സ�കാര�ക�നിയായ ഓ�ി�  െടേ�ാളജീസ് എ� ക�നി�് ന�കിയതാ�� വിവര�ിെ�

നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള സ��ാരിെ� കീഴി�� സ�യംഭരണ�ാപനമായ സി-ഡി�് നിലവി�  ൈകകാര�ം

െച�ി�� ഏെത�ാം ���ികളാണ് അവരി�  നി�ം മാ�ിയത്;  മാ�വാ�� കാരണം

അറിയി�േമാ ;

(സി) േകരള ടാ�ി ഓ� ൈല�, െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഓ� ൈല�, േകരള സ��ാരിെ� തപാ�

മാേനെ��് സംവിധാനം എ�ിവയി� നി�ം സി-ഡി�ിെന ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

ഇ-ഓഫീസിെന�റിച് എെ��ി�ം പരാതിക� സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ-ഓഫീസ് സംവീധാനം പരി�രി�വാ�  എ�.ഐ.സി.േയാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?



െസ�� േഫാ� െഡവല�്െമ�് ഓഫ് ഇേമജിങ് െടേ�ാളജി

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

(എ) െസ��  േഫാ�  െഡവല�്െമ�് ഓഫ് ഇേമജിങ് െടേ�ാളജി എേ�ാഴാണ് ആരംഭി�െത�ം

ഇതിെ� േക�ം എവിെടയാെണ�ം ഇത് േകരള സ��ാരിന് കീഴി�� �ാപനമാേണാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരി�ം സ��ാരിതര �ാപന���ം ഈ �ാപനം ന�കിവ�� േസവന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സി-ഡി�്  (െസ��  േഫാ�  െഡവല�്െമ�് ഓഫ് ഇേമജിങ് െടേ�ാളജി)  െപാ�േമഖല

�ാപനമാെണ�ി�  ഇതിെന ഒഴിവാ�ി �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി�െട

(സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്) േപാ��� നട�ി��െ�െട സ�കാര� ക�നി�് �റം കരാ� െകാ��ത്

ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സി-ഡി�ിെന ഒഴിവാ�ി ഏത് ക�നി�ാണ് �റം കരാ� ന�കിയെത�ം െട�� �ണി�ി�ാേണാ

കരാ�  ന�കിയെത�ം എ� �ക�ാണ് ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;ഏെത�ാം

സംവിധാന�ളി�  നി�ാണ് സി-ഡി�ിെന ഒഴിവാ�ിയെത�ം ഈ സംവിധാന�ള��ം

ഏെത�ാം ക�നിക��ാണ് ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സി-ഡി�ിെന മികവിെ� േക�മാ�െമ�് �ഖ�മ�ി നിയമസഭയി� ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  എേ�ാ�  ഏത് സേ�ളന�ിലായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇത്

സംബ�ി� േരഖ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെ� �ളയനാ�ര �ന�നി��ാണം

62. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയേശഷ�� സം�ാന �ന�നി��ാണ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ന�നി��ാണ�ിന് ഏെതാെ� േ�ാത�കളി�  നി�് സഹായം ലഭ�മാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിന് ആവശ�മായ സാേ�തികസഹായം ഏെതാെ� േമഖലകളി�  നി�് ലഭ�മാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ളയ�ി�  ജന���് ന�മായ ജീവേനാപാധിക�െട �നഃ�ാപന�ിന് എെ�ാെ�

സഹായ�� ലഭ�മാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ളയ�ി� നശി� േറാഡ്,  പാലം �ട�ിയ അടി�ാനസൗകര���െട �നഃ�ാപന�ിെ�

�േരാഗതി അറിയി�േമാ?



പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ളയാന�ര നാശന�ം

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

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

നാശന���ായതായാണ് കണ�ാ�ിയി��െത�ം,  വീ�ക�  ന�െ��തി� ന�പരിഹാരം

ആവശ�െ��് എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം,  എ� േപ��് ന�പരിഹാരം ന�ിെയ���

വിവരം,  നാശന��ിെ� േതാത് അ�സരി�് ഇനംതിരി�്,പ�ായ�് അടി�ാന�ി�

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ളയ�ി� പിറവം നിേയാജകമ� ല�ി� ഏ��ം ��ത� നാശന���ായ പ�ായ�കളി�,

അ��വ�� മ���  േനരി��തിന് എെ�ാെ� ��ക�ത�ക�ം,  ക��പ�തിക�മാണ്

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ?

�ളയം സംബ�ി� സാേ�തിക പഠന റിേ�ാ��്

64. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ആഗ�് മാസം േകരള�ി�  ഉ�ായ �ളയ�ിെ� കാരണ��  സംബ�ി�് േക�

ജലക�ീഷ� നട�ിയ സാേ�തികപഠന�ിെ� റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭ�മായി�േ�ാ ; എ�ി�

��ത റിേ�ാ��ിെല കെ���ക�ം നി�േ�ശ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് മേ�െത�ി�ം പഠനറിേ�ാ��ക�  ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�

അവേയെത�ം കെ���ക� എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സാേ�തിക റിേ�ാ��കളി� നി�ം വിഭി�മായി ൈഹേ�ാടതിയി� അമി�സ് ക�റി റിേ�ാ��്

സമ��ി�തിെന�ടർ�് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

��തി �ര�ം - �നരധിവാസ �വ��ന��

65. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

(എ) സം�ാനം ക� ഏ��ം വലിയ ��തി �ര��ി� വീട് ന�െ��വെര �നരധിവസി�ി�വാ�

സ��ാരിന് ഇ�വെര സാധി�ി� എ� ആേ�പ�ിന് കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) പരി�ിതിേലാല �േദശ�ളി�  വസി��വെര�ം �റേ�ാ�ി�  താമസി��വെര�ം

�നരധിവസി�ി��തി�  വളെരയധികം കാലതാമസം ഉ�ാ�� എ�ത് വ�തയാേണാ;

എ�ി� ഇതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �നരധിവാസ�വ��ന�� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി� സ��ാ� പരാജയെ��

എ� ആേ�പം വ�താപരമേ�;



(ഡി) �നരധിവാസ�ിനായി സ��സംഘടനക�ം വ��ിക�ം �ാപന��ം �മി സംഭാവന

ന�കിയി�േ�ാ ; ഇ�കാരം സംഭാവനയായി എ� ഏ�� �ലം ലഭി�െവ�ം അതി� എ�

�ലം വിനിേയാഗി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

വീ�ക�െട �ന�നി��ാണം

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

(എ) സം�ാന�് �ളയ�ി�  തക�� വീ�ക�െട �ന�നി��ാണം,  അ����ണി എ�ിവ

സംബ�ി�് ലഭി� അേപ�കളി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ�ക�  സമയബ�ിതമായി പരിേശാധി�് തീ��് ക��ി��തിന് കാലതാമസം

േനരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

�ളയാന�ര േകരള �ന�നി��ിതി - േക�സഹായം

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

�ളയാന�ര േകരള �ന�നി��ിതി�മായി ബ�െ��് േക��ി�  നി�ം എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ലഭ�മായി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�ിെല മരണസംഖ�

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

(എ) 2018 ആഗ�് മാസ�ി� സം�ാന��ായ മഹാ�ളയ�ി� എ�േപ� മരണമട�െവ�്

ജി� തിരി�ളള കണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മരണമട�വ�െട ��ംബ���് നാളി�വെര എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് അ�വദി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണം

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

(എ) േകരള�ിെ� �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ �വ��ന�ളി�ം വികസനദൗത��ളി�ം

സഹകരി�ാെമ�് �.എ.ഇ. സ��ാ� ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് �.എ.ഇ.  സഹകരണം ഉറ�ാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണം

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



(എ) �ളയ�ി�  തക�� േകരള�ിെ� �ന�നി��ാണ�വ��ന��  ��കാലാടി�ാന�ി�

നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ��ത �വ��ന���് �തിബ�മായി നി��� ഘടക��

എെ�ാെ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ന�നി��ാണ�ിനായി േക�സ��ാരി� നി�ം വിേദശ ഏജ�സികളി� നി�ം എെ�ാെ�

സഹായ�ളാണ് ഇതിനകം ലഭ�മായി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ന�നി��ാണ �വ��ന�ളി� ഏെത�ി�ം േമഖല�് ��ഗണന ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

��ത േമഖലയി� ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര �വ��ന���ായി േക�സ��ാ� വാ�ാനം

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

(എ) �ളയാന�ര �വ��ന���ായി േക�സ��ാ� എ� �പ വാ�ാനം െച�ി��;  ഇതി�

എ� ലഭി�;

(ബി) �ളയകാല�് ന�കിയ അരി�െട�ം മെ���െട�ം വിഹിതമായി എ� �പ േക��ിന്

തിരിെക ന�കി;

(സി) �ളയകാല�് ൈസന�ം നട�ിയ ര�ാ�വ��ന���് േക��ിന് എ� �പ തിരിെക

ന�േക�തായി വ�ി�െ��് െവളിെ���േമാ?

�ളയ�ര�ം

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

(എ) �ളയ�ര��ിേല�് േകരളെ� ത�ിവി�ത് സ��ാ�  സംവിധാന�ിെ� ഏേകാപന�ിെല

പിടി�േക�ക�ം തീ�മാനെമ���തി� വ� അമാ��മാെണ�് സർ�ാർ ക���േ�ാ;

(ബി) �ളയകാരണ�� കെ���തിന് ൈഹേ�ാടതി നിേയാഗി� അമി�സ് ക�റി�െട റിേ�ാ��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 433 േപ�െട മരണ�ി�ം  26,720 േകാടി �പ�െട നാശന��ി�ം ഏതാ�്  70 ല�ം

ജന�െള തീരാ�ഃഖ�ി�ം കാരണമായ �ളയെ� �ട��� �ന�നി��ാണ ���ിക�

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ം �നരധിവാസ�ം സംബ�ി� എ� അ�ീ�കളാണ് ഇേ�ാ�

സ��ാരിെ� ��ി��ത്; ഇവ എേ�ാ� തീ��ാ�ാനാ�ം എ�ാണ് ക���ത്?

�തിപ�േനതാവ് ജി�ാ കള��മാ��് ൈകമാറിയ പരാതികൾ

73. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �തിപ�േനതാവ് �ളയബാധിതേമഖലക�  സ��ശി� േവളയി�  അേ�ഹ�ിന് ലഭി�

പരാതിക� പരിഹരി��തിനായി ജി�ാ കള��മാ��് ന�കിയി��തിേ�� ഇതിനകം എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�ാ കള��മാ��ം ഇ�കാരം ലഭി� പരാതികളി�  സമയബ�ിതമായി നടപടി

സ�ീകരി��ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം പരാതിയി�  അടിയ�രമായി അേന�ഷണം നട�ി അ�ഹതെ��വ��്

അ�വദനീയമായ ആ��ല�ം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

�ളയബാധിത��് വീ�ക�

74. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയെ� �ട��് വീട് ന�െ��വ��് വീട് നി��ി�് ന��െമ�് �ഖ�ാപി�െകാ�്

ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ി ജന�ളി� നി�് ഫ�് േശഖരി�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയബാധിത��് ��ത രാ�ീയ പാ��ി വീ�ക�  നി��ി� ന�കിയി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വിനിേയാഗ�ിെ� ആ��ണം

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

(എ) നവേകരളനി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി �വിനിേയാഗ�ിെ� ആ��ണ�ിനായി സ��ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി നീ��ടസംര�ണ�ി�ം മഴെവളളസംഭരണ�ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�വ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) �വിനിേയാഗ�ി�  വീ�ക�  നി��ി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ���  നി�യി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

പരി�ിതിസൗഹാ�� നവേകരളനി��ാണം

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

(എ) സം�ാന�് �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി പരി�ിതി സൗഹാ��മായി

നവേകരളം നി��ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ഏെത�ാം രാജ���െട സഹായം സം�ാന�ിന് ലഭ�മായി��് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�  നട�ിവ��തിേന�ാ�  ��തലായി എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�

ആേലാചി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത �വ��ന��  ഇ�െ� സാഹചര��ി�  എ�േ��് ���ീകരി�െമ�്



അറിയി�േമാ?

�ളയ�രിതാശ�ാസനിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ളയ�രിതാശ�ാസനിധിയിേല�് ഇ�വെര എ� േകാടി �പ�െട സഹായമാണ്

ലഭ�മായത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനസ��ാ� ജീവന�ാരി� നി�ം അധ�ാപകരി� നി�ം ഇ�വെര സാലറി ചല�ി�െട

എ� േകാടി �പയാണ് ലഭി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അധ�ാപകേമഖല ഒഴിെക�ളള സം�ാനസ��ാ�  ജീവന�ാരി�  എ� ശതമാനം ജീവന�ാ�

സാലറി ചല�ി� പ�ാളികളായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

നാ�ിക മ�ല�ി� സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്. ധനസഹായം

78. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നാ�ിക മ�ല�ി� എ� േപ��് സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്. �കാരം ധനസഹായം

അ�വദി�ി��്;  അവ�െട േപര് വിവര�ം അ�വദി� �ക�ം സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി� ധനസഹായം അ�വദി��തിന് എ� അേപ�ക� ബാ�ി��് എ� വിവര�ം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണ���ാ�� �രിതാശ�ാസനിധി

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

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ���ായി സ��ാ�  �പീകരി� �ളയ�രിതാശ�ാസനിധി �േഖന

നാളി�വെര എ� �ക സമാഹരി�;

(ബി) ആയതി�  നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�;എ� േപ��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ളയ �ന�നി��ാണ �വ��ന���ായി സ��ാ� േലാകബാ�ി� നി�് എ� �പ വാ�

എ��ാ�  ഉേ�ശി��െവ�ം ��ത വാ� എേ�ാ�  ലഭ�മാ�െമ�മാണ് �തീ�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നട�സാ��ികവ�ഷം �ന�നി��ാണ ���ിക��ായി എ� �പ വിനിേയാഗി�വാനാണ്

സ��ാ� ല��മി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ളയ�ി�  തക�� വീ�ക�െട �ന�നി��ാണം.  അ����ണി എ�ിവ സംബ�ി�് വിവിധ

കളേ��കളി�  ലഭി� അ�ീ�ക�െട എ�ം എ�;  ��ത അ�ീ�കളിേ��  നാളി�വെര

എ�െയ�ം തീ��ാ�ി.  അവേശഷി��വ എ� ദിവസ�ിനകം തീ��കൽ�ി�ണെമ�ാണ്



ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

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

(എ) 2018 ഓഗ�് മാസ�ി� ഉ�ായ �ളയെ��തിക��� �രിതാശ�ാസ സഹായമായി 2019

മാ��്  31  വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�് എ� േകാടി �പ ലഭി�ി�െ��്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ളയ �രിതാശ�ാസ�ിനായി േക�സ��ാരി� നി�ം അ��- േദശീയ/േദശീയ ഏജ�സികളി�

നി�ം എ� േകാടി �പ സഹായമായി ലഭി�;

(സി) ഇതി�  2019  മാ��്  31  വെര എ� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�ം ഏെത�ാം

ആവശ��ിനായി�ാണ് െചലവഴി�െത�ം നീ�ിയിരി�് എ� േകാടി �പയാെണ�ം

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �ളയ�ി�  ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം നാശന�ം സംഭവി� എ� വീ�ക�  കെ��ിെയ�ം

���മായി നശി� എ� വീ�ക��് എ� �പ വീതം സാ��ികസഹായം ന�കിെയ�ം ഈ

വിഭാഗ�ി� ഓേരാ ജി�യി�ം എ� അ�ീ�ക� തീ��ാകാെത കിട�െ��ം വ��മാ�േമാ?

ജനസ���പരിപാടി സംഘടി�ി��തിന് െചലവഴി� �ക

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാലയളവി�  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം പണം വിതരണം

െച�ാനായി ജനസ���പരിപാടി സംഘടി�ി�തിന് െചലവഴി� ആെക �ക എ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം വിതരണം െച� ആെക �ക

എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവിെല സ��ാരിെ�  1000  ദിന��  ���ിയാ�� േവളയി�  ഇ�വെര

�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം വിതരണം െച� ആെക �ക എ�യാണ്; ��ത �ക വിതരണം

െച�ാ� മെ�െ��ി�ം െചല�ക� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള�ിന് സ��മായി എയ�െെല�സ് �ട�ാൻ പ�തി

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

(എ) തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ി�  നി�� വിേദശ/ആഭ��ര

വിമാനസ��ീ�ക�െട എ�ം �റ��െവ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയത്

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിമാനസ��ീസിെ� എ�ം �റ�തിനാ�  ആഭ��ര/വിേദശ സ��ീ�ക�െട യാ�ാെ�ലവ്

�മാതീതമായി വ��ി�ത് �റ�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്



വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി േകരള�ിന് സ��മായി ഒ� എയ�െെല�സ് �ട�ാ�� പ�തി

ആേലാചനയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം വിമാന�ാവള നട�ി�്

83. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അദാനി ��് തി�വന��രം വിമാന�ാവള നട�ി�് സംബ�ി� േലലനടപടികളി� വിജയം

ൈകവരി�ത്,സം�ാന സ��ാരിെന ശ�പ��ാ�ിയാെണ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം വിമാന�ാവള നട�ി�് അദാനി ��് ൈക�ലാ�ിയത് �ലം സം�ാനസ��ാ�

ഏെതാെ� തര�ി�� �തിബ�മാണ് അദാനി ��ിന് ഉ�ാ��ത്;

(സി) വിമാന�ാവള വികസന�ിനായി എ� ഏ�� �മിയാണ് നിലവി� ആവശ�മായി��ത്. അദാനി

��് വിമാന�ാവള നട�ി�് ഏെ���� സാഹചര��ി�  ��ത �മി ഏെ���്

ന���തി� നി�ം �റേകാ�് േപാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) തി�വന��രം വിമാന�ാവള േലല�ി�  സർ�ാർ ഏെതാെ� �ാപന�ളി�  നി�ാണ്

ഉപേദശം സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� നട�ി�്

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

(എ) തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� നട�ി�് സ�കാര�വ��രി�വാ�� േക�

നീ�െ� �തിേരാധി�വാ�  നട�ിലാ�ിയ കാര���  എെ�ാെ�യായി��;  അവ

ഫല�ദമായി��െവ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) വിമാന�ാവള നട�ി�ി�� േലല�ി� അദാനി ��് ഉയ�� �ക ക�ാ�് െച�് വിമാന�ാവള

നട�ി�് ൈക�ലാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിമാന�ാവള നട�ി�ി�� േലല�ി� െക. എസ്. ഐ. ഡി. സി. എ�് �കയാണ് ക�ാ�്

െച�ി��ത്;

(ഡി) വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണം നട�� അദാനി ��് വിമാന�ാവള നട�ി�ിെ�

അവകാശം �ടി ൈക�ലാ�ിയത് അവ��് ��ത� �ണ�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സ�കാര�േമഖല�് വിമാന�ാവള നട�ി�് അവകാശം ൈകമാ��തിെന എതി�� സ��ാ�

�ാപനം തെ� സ�കാര�വ��രണ�ിനാ�� േലലനടപടികളി�  പെ���ത്

സ�കാര�വ��രണ�ിന് എതിരാ�� നീ�െ� േദാഷകരമായി ബാധി�തായി

ക���േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം വിമാന�ാവള�ിെ� സ�കാര�വ�കരണം



85. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

(എ) തി�വന��രം വിമാന�ാവള സ�കാര�വ��രണ നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) KSIDC �െട േന�ത��ി� �പവ�കരി� �േത�ക ക�നി�് വിമാന�ാവള നട�ി�ിെ�

�മതല ന��തി�� അടിയ�ര ഇടെപട�  നട�ണെമ�ാവശ�െ��് �ധാനമ�ി�്

ക�യ�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) വിമാന�ാവള�ിെ� സ�കാര�വ�കരണ�ിന് ബദലായി എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് �േ�ാ�്

വ�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിമാന�ാവള നട�ി�ി�  ��കാലപരിചയം എ� വ�വ� ഒഴിവാ�ി പ�ാ�ലസൗകര�

വികസന�ി�  ��കാലപരിചയം എ�് െട�ഡ�  േരഖകളി�  മാ�ം വ��ിയത് േക��ിന്

ആഭി�ഖ��� ചില ��കകെള സഹായി�ാ� ആെണ�് അഭി�ായ�േ�ാ?

വിമാന�ാവള�ളി�െട�� മയ�മ��് കട�്

86. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� ബ��� മയ�മ��് ക�കട�കാ�െട �വ��നം സം�ാനെ�

വിമാന�ാവള��  േക�ീകരി�് നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ വ�ഷം ഇ�രം

സംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം മയ�മ��് കട�് ക�ശനമായി തടയാ� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി� വ��െവ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) അ�ാരാ� ബ��� ക��ട�കാർ ഉൾെ�� എ� േക�കൾ ഈ വർഷം കെ��ിയി��്;

വിമാന�ാവള�ളിെല മയ�മ��് ക�കട�് നിയ�ി��തിന് േക� സ��ാരിെ�

ഏെതാെ� ഏജ�സിക�െട സഹായം േനടിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

87. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്,  തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ പ�തി�െട ഭാഗമാ�� വിശദമായ പ�തി

റിേ�ാ��് ഡി.എം.ആ�.സി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിേ��� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈല�് െമേ�ാ�െട ഭാഗമായി നി��ി�� േമ�ാല��െട നി��ാണ കരാ�  2018  േമയ്

അവസാനേ�ാ��ടി ഒ�ിടാനാ�െമ�് ൈല�് െമേ�ാ പ�തി�െട �മതല�� േകരള റാ�ിഡ്

�ാ�സി�് േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡ്,  ഡി.എം.ആ�.സി െയ േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;  ��ത



കരാ� ഇതിനകം ഒ�വ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട്,  തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ പ�തിയി�  നി�ം പി�മാ�കയാെണ�്

ഡി.എം.ആ�.സി േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അതി�� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് െെല�് െമേ�ാ പ�തിക�

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

(എ) ��  �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് െെല�് െമേ�ാ

പ�തിക�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി��േവാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് �.ഡി.എഫ് സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യായി��;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം െെല�് െമേ�ാപ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ;  എ�ിൽ അത്

മറികട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

നാം �േ�ാ�് പരിപാടി�െട നി��ാണ�മതല

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട നാം �േ�ാ�് എ� പരിപാടി ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് നട�ിലാ��ത്; ഇേ�ാ�

ഈ പരിപാടി�െട �മതല ആെരയാണ് ഏ��ി�ിരി��ത്;  ഇത് ഓ��  െട��

വ�വ�യി�െടയാേണാ നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ��് ഡാ�ാ െസ�റിെ� �മതല�ം നട�ി�ം ഇേ�ാ� ഏത് ക�നി�ാണ് ന�കിവ��െത�്

വ��മാ�േമാ; ഈ ക�നിെയ �മതലെ���വാ��ായ സാഹചര�ം അറിയി�ാേമാ?

എൻ.ഡി.പി.ആർ.ഇ.എം. പ�തി

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

(എ) ഉ��ചാ�ി സർ�ാർ �ഖ�ാപി�് നട�ിലാ�ിയ എൻ.ഡി.പി.ആർ.ഇ.എം.(േനാ��

ഡി�ാ��്െമ�റ് േ�ാജ�് േഫാ� റിേ�� എമി��് സ്  )  പ�തി�െട വ�വ�കളി� നിലവിൽ

എെ��ാം മാ��� വ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം  2016  ഏ�ി�  ഒ�ിന് ��പ് എ� േപ��് വാ�ാ സഹായം

ലഭ�മാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ സാ��ികവ�ഷ�ളി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ��ത

പ�തി �കാരം എ� േപ��് സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;



(ഡി) 2018-19  സാ��ികവ�ഷ�ിൽ ��ത പ�തി�െട ബ�ജ�് വിഹിതം എ� േകാടി

�പയായി�� എ�ം ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് സഹായം ന�കിയെത�ം അറിയി�േമാ?

�വാസി നിേ�പ�ിന് പ�തി

91. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി നിേ�പം സം�ാന�ിെ� വികസന�ിന് ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�� ഏെത�ി�ം

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം നിേ�പം നട�� �വാസിക��് ഉയ�� ഡിവിഡ�ം ജീവിതാവസാനം വെര

െപ�ഷ�ം ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനാ�� നിേ�പം കി�ബിയി� നട��തിനാേണാ ല��മി��െത�് അറിയി�േമാ?

സാ��ന പ�തി

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

(എ) േനാ���െട സാ��ന പ�തി എ�ാണ് ആരംഭി�െത�ം  2016  െമയ് മാസ�ി�േശഷം

ഇതിെ� ഘടനയി�ം ച��ളി�ം എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ിയെത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാമാെണ�ം 2016-17, 2017-18, 2018-19

എ�ീ സാ��ികവ�ഷ�ളി�  ഇൗ പ�തിയി�  എ� �പ വീതം െചലവഴി�െവ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് �റേമ മട�ിവ� �വാസികെള സഹായി��തിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നിലവി� ഉളളെത�് െവളിെ���േമാ?

േനാ�� നട�ിലാ�� പ�തിക�

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

(എ) േനാ�� വഴി നട�ിലാ�� കാ�ണ�, സാ��ന പ�തിക�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�് സഹായം ലഭി� ഒരാ��് ��ത പ�തികളി�

നി�് ആ��ല�ം ലഭി��തിന് തട��േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം സഹായം ൈക��ക�ം േശഷം ��ത

പ�തികളി� നി�് ആ��ല�ം ലഭി��തിന് അേപ� സമ��ി�ക�ം െച�വരി� അേപ�

നിരസി�െ��വ�െട വിശദാംശ�� ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാസിക�െട �നരധിവാസം

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



(എ) െതാഴി� ന�െ��് നാ�ി� തിരിെക എ�� �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസി ജീവിത�ിനിടയി� േരാഗ��, അപകട�� എ�ിവെയ�ട��് മരണെ���വ�െട

ആ�ിതെര സഹായി��തിന് സ��ാ� എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വാസികൾ�ായി നട�ാ�ിയ േ�മപ�തികൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �വാസിക��ായി നട�ിലാ�ിയ േ�മ പരിപാടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �വാസിേ�മ ക�ീഷെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ് ; വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട വിേദശപര�ടനം

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

(എ) 2019  േമയ് മാസം �ഖ�മ�ി വിേദശരാജ��ളി�  സ��ശനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഏെതാെ�

രാജ��ളിലാണ് ഒൗേദ�ാഗികസ��ശനം നട�ിയത്;

(ബി) ഓേരാ വിേദശരാജ��ം അേ�ഹ�ിെ� ഒൗേദ�ാഗികപരിപാടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ത സ��ശനേവളയി�  �ഖ�മ�ിെയ അ�ഗമി�ി�� ഉേദ�ാഗ��ം ��ംബാംഗ��ം

ആെരാെ�യാണ്;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട വിേദശപര�ടനേവളയി� അേ�ഹ�ിെ� കീഴി�� വ��ക�െട �മതല ആ��ാണ്

ന�കിയെത�് െവളിെ���േമാ?

േനാ�� റി��്െമ�്

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

(എ) േനാ���െട ആഭി�ഖ��ി�  2016  െമയ് മാസ�ി�േശഷം േജാലി�ായി േന�മാ�,

വീ�േജാലി�ാ�, പാരാെമഡി��  �ാഫ് എ�ീ വിഭാഗ�ളി�  എ�യാ�കെള വിേദശേ��്

അയ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ:  ഏെത�ാം രാജ��ളിേല�് എ� േപെര വീതം അയ�െവ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) േന�മാ�െട റി��്െമ�് സംബ�ി�് േനാ�� ഏെത�ാം ഗ�ഫ് രാജ���മായി

ധാരണാപ��ി� ഒ�ി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േനാ�� - ��്സ് തിരി�റിയ� കാ��� �വാസിക��് വിമാന ടി��ി� ഇളവ്



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

(എ) േനാ��  -  ��്സ് തിരി�റിയ�  കാ��� �വാസിക��് വിമാന ടി��ി�  ഇളവ്

അ�വദി�വാ� വിമാന��നിക�മായി കരാ� ഒ�് വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിമാന ക�നിക�മായാണ് ഇത് സംബ�ി� കരാറി�  ഏ�െ��ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� ശതമാനം ഇളവാണ് �വാസിക��് ഇ��ലം ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ�െട ശിപാ�ശക�

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

(എ) തി�വന��ര�് നട� ഒ�ാം േലാക േകരള സഭ�െട ശിപാ�ശക�

എെ��ാമായി��െവ�ം ഇവ നട�ിലാ�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ബായി� നട� േമഖലാ േലാക േകരള സഭ�െട ശിപാ�ശക� എെ��ാമായി��െവ�ം ഇവ

നട�ിലാ�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) �ബായ് സേ�ളന�ിന് സം�ാന സർ�ാേരാ േനാ��േയാ ആെക എ� �പ

െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

േലാക േകരളസഭ�െട േക�ം

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

(എ) േലാക േകരളസഭ�െട േക�ം മാേവലി�രയി�  �ാപി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ; ��ത പ�തി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� നട�ിലാ�� ���ിക� ഏെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േലാക േകരള സഭ�െട േക��ിെ� നി��ാണം ഈ സാ��ികവ�ഷം ആരംഭി�േമാ  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േലാക േകരളസഭ�െട നി�േ�ശ�ൾ നട�ാ��തിന് നടപടി

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

(എ) േലാക േകരളസഭ�െട ഒ�ാം സേ�ളന�ിെല ച��യി�െട ഉ��ിരി�് വ� ആശയ��ം

നി�േ�ശ��ം എെ�ാെ� ആയി��െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� ആശയ��ം നി�േ�ശ��ം ഇതിനകം നട�ി� വ��ിെയ�് വ��മാ�േമാ

;

(സി) ആേഗാളതല�ി� മലയാളിക�െട വ�ാവസായിക വാണിജ� സംരംഭ ��െക�് ഉറ�ാ��തി�ം

�വാസി വ�വസായ-വാണിജ�സംരംഭക�മായി സജീവ ബ�ം �ല���തി�ം ഓേരാ വിേദശ

േമഖലയി�ം �േത�ക വാണിജ� േച��ക��് �പം ന�കണെമ� നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ



;

(ഡി) എ�ാ രാജ��ളി�ം �വാസി െ�ാഫഷണ�  സമിതിക�  �പീകരി�് അ�ാദമിക ഗേവഷണ

വികസന രംഗ�് സഹകരണം ഉറ�ാ�ണെമ� നി�േ�ശം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ ;

(ഇ) സിയാ�  മാ�കയി�� നിേ�പ േമഖലക�  �പീകരി�ണെമ� നി�േ�ശം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) വിേദശ വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി�വാ� സമ� പ�തി ആവി�രി�ണെമ� നി�േ�ശം

നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

േലാകേകരളസഭ - പ�ിേമഷ� േമഖലാസേ�ളനം

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

(എ) േലാകേകരളസഭ�െട പ�ിേമഷ� േമഖലാസേ�ളനം �ബായി� േച��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എ� �തിനിധികളാണ് ��ത സേ�ളന�ി� പെ���ത്;

(സി) ഏെതാെ� കാര��ളിലാണ് ��ത സേ�ളനം ച�� െച�് തീ�മാനം എ��ത്;  ഈ

േയാഗ�ിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

സി.ബി.ഐ.�് വി� �ിമിന� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� വ�േശഷം നാളി�വെര എ� �ിമിന� േക�ക� സ��ാ�  തീ�മാന�കാരം

സി.ബി.ഐ.�് വി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശ�കാരം എ� �ിമിന� േക�ക� സി.ബി.ഐ.�്

വി�ി��്; അവ ഏെത�ാം േക�കളാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

അ�� േതാമസിെ� പരാതിയിേ�ൽ നടപടി

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

(എ) േറാഡി�  െവ� െമാൈബലി�  േഫാേ�ാ എ��ക�ം ഭീഷണിെ���ക�ം െച�തിെ� േപരി�

െകാ�ം ജി�യിെല കരി� വിേ�ജിൽ െന�മ�കാവ് വാ�ഡിൽ ക�േ�ലി� വീ�ിൽ േഗാവി�െ�

മകൻ ��േരശ� (ജയ�മാ�)(63 വയ�്) എ� വ��ിെ�തിെര �ീമതി അ�� േതാമസ്

എ�യാ�ം ഭ��ാ�ം േച��്  15.12.2018ന് തി�വന��രം േപ� േപാലീസ് േ�ഷ�

എസ്.എ�്.ഒ.�് shoptthtvm.pol@kerala.gov.in. എ� െമയിൽ അ��ിേല�് അയ�

പരാതിയിേ�ൽ നാളി�വെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;  നടപടി

സ�ീകരി�ി�ിെ��ി�  പരാതി ന�കി  40  ദിവസം കഴി�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത പരാതി�െട ഉ�ട�ം െവളിെ���േമാ;



(ബി) ��ത പരാതിയിേ�ൽ നിയമാ�സരണം നടപടി സ�ീകരി�ാ� എസ്.എ�്.ഒ.�െട േപ�ം

വിലാസ�ം ലഭ�മാ�േമാ;എതി�ക�ി ഉപ�വി�തിെന �ട��് സ��ാ� ആ�പ�ിയി� ചികി�

േതടിയതിെ� ഒ.പി. ടി��ിെ� പക��് ��ത പരാതിെ�ാ�ം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരാതിയി�  എതി�ക�ി�െട േപര് ��േരശ�  എ�ത് ജയ�മാ�  എ�് െത�ായി

േരഖെ���ിയി���ം എ�ാ� പി�ീട് ഐ.ജി.പി.�് െകാ�� പരാതിയി� ആയത് തി��ി

ന�കിയി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േപ� േപാലീസ് േ�ഷ� എസ്.എ�്.ഒ.യി� നി�ം നീതി ലഭി�ാ�തിനാ� േമ�പരാമ�ശി�

പരാതി�ാ� 18.12.2018-ന് തി�വന��രം ഐ.ജി.പി.�് ന�കിയ പരാതിയി� ഉട� തെ�

അേന�ഷണം നട�ി നടപടിെയ��ണെമ�് േപ� എസ്.എ�്.ഒ.�് ഉ�രവ് ന�കിയി�ം

നാളി�വെര അേന�ഷി�് എതി�ക�ിക��് എതിെര യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�് പരാതി�ാ��് നീതി

ലഭ�മാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േമ� പരാതിയിെല ഒ�ാം എതി�ക�ി ആയി�� ��േരശ� 15.12.2018-ന് േപ� േപാലീസ്

േ�ഷനി� പരാതി�ാ�െ�തിെര മെ�ാ� പരാതി ന�കിയ��കാരം യാെതാ� അേന�ഷണ�ം

�ടാെത അേ� ദിവസം തെ� എതി�ക�ിക�െട േപരി� എഫ്.ഐ.ആ�. (No.1726/18/dt.

15.12.2018)  രജി��  െച�ത് എ�് മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ; ഈ പരാതി�െട പക��ം ഇവ��േവ�ി സാ�ി െമാഴി ന�കിയ ആ��ാ�െട

െമാഴി പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത േക�ി� വിേവചനപരമായി െപ�മാ�� േപ� എസ്.എ�്.ഒ.�െ�തിെര നിയമപരമായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇൗ ഉേദ�ാഗ�െന ടി േകസിെ� അേന�ഷണ �മതലയി� നി�ം മാ�ി

സത�സ�രായ േമ�േദ�ാഗ���് �മതല ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പി�വലി� �ിമിന� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�വെര എ� �ിമിന� േക�ക� പി�വലി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  ഓേരാ േകസി�ം എ� �തിക��ായി��െവ�ം ��ത �തികളി�  എ� േപ�

ഏെത�ാം രാ�ീയ ക�ിക�െട �വ��കേരാ അ�ഭാവികേളാ ആയി�െ��ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) പി�വലി� േക�കളി�  െകാലേ�സ്,  േ�ാടനേ�സ്,  േദേഹാപ�വം സംബ�ി� േക�ക�,

അ�മം  ,തീെവ��്,വ�വകക��് നാശന�ം വ��ിയത്,  േപാലീസ് േ�ഷ�  ആ�മി�ത്

എ�ിവ സംബ�ി� േക�ക� എ� വീതം എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.പി.േബാ�് എ� േറാേബാ�ിെ� േസവനം

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



(എ) േകരള േപാലീസ് ആ�ാന�് എസ്.ഐ.റാ�ി� െക.പി.േബാ�് എ� േറാേബാ�ിെ� േസവനം

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാേബാ�് എ�് ആവശ��ിേല�ാണ് ആ�ാന�് �ാപി�ത്;

(സി) ഏത് ക�നിയി�  നി�ാണ് ��ത േറാേബാ�ിെന വാ�ിയെത�ം ആയതിന് എ�് �ക

െചലവായി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറാേബാ�ിെ� േസവനം വിജയകരമാേണാ; േറാേബാ�ിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാണ്; ഏത്

സാഹചര��ിലാണ് ഇത് പരാജയെ��െത�് വ��മാ�േമാ?

അ�ാത േ�ാ�

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

(എ) േപാലീസ് ആ�ാനം,  പ�നാഭസ�ാമി േ��ം,  വി.എസ്.എസ്.സി.  �ട�ി �ര�ിത

േമഖലക��് �കളി�െട അ�ാത േ�ാ�ക� പറ�ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) രാജ�െ� ത��ധാന േമഖലകളി� റിേമാ�് നിയ�ിത െച�വിമാനം ഉപേയാഗി�് ആ�മണം

നട�ാ�  സാധ�ത�െ��് സം�ാന���് േക� �ര� ഏജ�സിക�  ��റിയി�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അനധി�തമായി േ�ാ� പറ��ത് ക�പിടി��തിനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�േമാ?

തപാ� േവാ�ക�െട ��പേയാഗം

108.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.െക.ബഷീ�

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

(എ) തിരെ���് േജാലിക��ായി നിേയാഗി�െ�� േപാലീ�കാരി� �രിപ�ം േപ�െട�ം തപാ�

േവാ�ക�  േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  ��പേയാഗം െച�തായ ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

തപാ� േവാ�കളിെല �മേ�ട്

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



(എ) ഇ�ഴി� തിരെ���മായി ബ�െ��് േപാലീസിെല തപാ� േവാ�കളി� �മേ�ട് നട�ത്

സംബ�ി�് ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗം അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ റിേ�ാ��ിേ�� ആഭ��രവ��് എെ��ാം �ട�ന ടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�് ഈ വിഷയ�ി�  വീ� ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�

���ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് പിടിെ���� വാഹന��

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

(എ) വിവിധ േക�കളിലായി േപാലീസ് പിടിെ���ി�ളള വാഹന�� കാ�നടയാ��ാ��ം വാഹന

ഗതാഗത�ി�ം തട���ാ�� വിധ�ം പാരി�ിതിക,  സാ�ഹ� ����  ��ി�െകാ�ം

േറാഡരികി�ം മ�് െപാ��ല�ളി�ം ��ി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വാഹന�� െപാ�ജന���് അസൗകര�ം ഉ�ാകാ� വിധ�ി� ��ി�ാ� േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പിൻവലി� �ിമിന� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് എ� �ിമിന�  േക�ക�

പി�വലി�ി��്എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഘ��ി�� േക�കളാണ് പി�വലി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം മ�ിമാ�, എം.എ�.എ.മാ�, രാ�ീയ ക�ിക�െട ജി�ാതലം വെര�� േനതാ��

എ�ിവ�െട േക�ക�  ഈ വിധം പി�വലി�ക��ായി എ�ം ഭരണ ക�ിയി�െ�� എ�

േപ�െട േക�ക� ഈ കാലയളവി� പി�വലി�ക��ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

തീ�വാദം െച��വാൻ നടപടി

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

(എ) �ീല�യി�  ഉ�ായ തീ�വാദി ആ�മണ��െട പ�ാ�ല�ി�  േകരള�ിെല

ആരാധനാലയ��െട �ര��ായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാ�� തീ�വാദ ��കളി� േച��ത് തട�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

വ��മാ�ാേമാ?

മ�വാദ-ആഭിചാര �വ��ന�� നിേരാധി�ാ� നിയമനി��ാണം

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



(എ) മ�വാദ-ആഭിചാര �വ��ന��  ഉ�െ�െട�� അ�വിശ�ാസ�ിെ� േപരി�

െകാലപാതക��ം ത�ി�ം നട��തായ വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� േപരി�  കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി�  സം�ാന�് എ�

െകാലപാതക��ം ത�ി�ം നട�െവ�ാണ് ആഭ��ര വ��് കണ�ാ�ിയി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇ�ാലയളവി��ി�  എ� മ�വാദ-ആഭിചാര �വ��നം നട��

ത�ി�കാ�െ�തിെര േകെ���; ആയതി� എ� േപെര ജയിലിലാ�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മ�വാദ-ആഭിചാര �വ��ന�� നട�� ത�ി�കാ�െ�തിെര നിലവി� ഏെത�ാം വ��ക�

േച��ാണ് േപാലീസ് ��പ�ം ത�ാറാ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ാ�െ�തിെര വിശ�ാസ വ�ന േപാ�� വ��ക�  േച��് ��പ�ം ത�ാറാ��

രീതി�ം ഇ��ലം നിയമ�ിെ� പ�തി�െട �തിക� ര�െ����ം ഒഴിവാ�ാ� സത�ര നിയമ

നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  മ�വാദ-ആഭിചാര �വ��ന��െട േപരി�  നട�� �ഷണ��  തട��തി�ം

ഇ�രം ത�ി�കാ��് കഠിനശി� ഉറ�വ���തി�മായി സമ�മായ ഒ� നിയമനി��ാണം

നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ിമിന� നടപടി ച� േഭദഗതി

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

(എ) �ിമിന� നടപടി ച��� േഭദഗതി െച�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ�ിെ�െയാെ� അടി�ാന�ിലാണ് േപാലീസ് എഫ്.ഐ.ആ�  എ��് േകസ്

രജി�� െച� വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� വള�� സാഹചര��ി�  ഇ-െമയി�  ആയി പരാതി അയ�ാ�

അതിെന അടി�ാനമാ�ി എഫ്.ഐ.ആ� എ��ാ� േപാലീസ് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� ത��

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

(എ) ഓ�േറഷ� ത�റിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� ഏെതാെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� മി��

പരിേശാധന നട�ി ; പരിേശാധന നട�ി�� �ല�ളി� നി�് �മരഹിതമായി എെ��ാം

കാര���  കെ��ാനായി  ;  അ��കാരം ���ാരായ ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

എെ��ാം രീതിയി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ��ത ഓ�േറഷനി� സം�ാനെ� �ധാന േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷനായ വിഴി�െ�

ഒഴിവാ�ി എ� ആേരാപണം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ആേരാപണം ശരിവ�ം വിധം ഈ േ�ഷെന അേന�ഷണ പരിധിയി�



നിെ�ാഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

േകരള�ി� െഎ.എസ്. �വ��ന��

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

(എ) േകരള�ി�  ഇ�ാമിക തീ�വാദ സംഘടനയായ െഎ.എസ്.  െ� �വ��ന��

സംഘടി�ി�തിെ� േപരി� അറ�ക� ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ�.ഐ.എ േക�ക�  രജി��  െച�് അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

േപാലീ�കാ�െട തപാ� േവാ�ി� �മേ�ട്

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

(എ) കഴി� പാർലെമ�് െതരെ���ി� േപാലീ�കാ�െട തപാ� േവാ�ി� �മേ�ട് �ിരീകരി�്

സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി �ഖ� തിരെ���് ഓഫീസ��് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) തപാ�  ബാല�് വിതരണം സംബ�ി�് ഡി.ജി.പി.  ന�കിയ സ��ലറിെല നി�േ�ശം

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;  ��ത സ��ല�  അ�സരി�ാേണാ ബാല�് വിതരണം

നട�ിയി��ത് ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) തപാ� ബാല�് വിതരണ�ി� നട� �മേ��കളി� ഉ�െ��വ�െ�തിെര ആഭ��ര വ��്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

േപാലീ�കാ�െട തപാ� േവാ�് ��പേയാഗം

118.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�� �കാശ്

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

(എ) േലാക് സഭ തിരെ���ി�  േപാലീ�കാ�െട തപാ�  ബാല�ക�  ൈക�ലാ�ി േപാലീസ്

അേസാസിേയഷ�  േനതാ��  ��പേയാഗം െച�െവ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീ�കാ�െട തപാ�  േവാ�് സംബ�ി�് േപാലീസ് േമധാവി എെ��ി�ം നി�േ�ശം

�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േപാലീസ് േമധാവി�െട നി�േ�ശ���് വി��മായി േപാലീസ് അേസാസിേയഷ� േനതാ��

ബാല�ക�  േശഖരി�താ�� ആേ�പ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�ലിജ�സ് േമധാവി

അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത അേന�ഷണ�ിെല കെ���ക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;



(ഡി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� എ� േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�; വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�ാരാ� ��വാളിക�െട സാ�ിധ�ം

119.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ നിലവി�  വ�േശഷം സം�ാന�് നി�ം എ� അ�ാരാ� ��വാളികെള

പിടി�ടിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) തീ�വാദ�ിെ� േപരി�  അ�ാരാ� ��വാളികളായി �ഖ�ാപി� ഇവ��് സം�ാന�്

എ�ിേ���തി�ം താമസി��തി�ം സൗകര�െമാ��ിയതിെ� േപരി� എ� േപ�െ�തിെര

േകെ���ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േപാലീ�കാ�െട തപാ� ബാല�ിെല ��ിമം

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

(എ) ഇ�ഴി� പാർലെമ�് തിരെ���ി�  േപാലീ�കാ�െട തപാ�  ബാല�ി�  ��ിമം

നട�ിയതി�  േകരള േപാലീസ് അേസാസിേയഷന് പ�െ��് �ാഥമിക അേന�ഷണ�ി�

കെ��ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര�ം �ിരീകരി�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി ന�കിയ �ാഥമിക റിേ�ാ��് �ഖ�

തിരെ���് ക�ീഷണ� അംഗീകരി�ക��ാേയാ;

(സി) േപാലീസ് ഓഫീേസ�് അേസാസിേയഷ� �ടി ആേരാപണ വിേധയമായ ഇൗ േകസി� അതി�

അംഗമായ ഒ� ഡി.െെവ.എസ്.പി െയ�െ� േകസേന�ഷണ�ിന് �മതലെ���ിയത്

ന�ായീകരി�ാ��താേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തപാ� േവാ�ക� ആവശ�െ��് േപാലീ�കാര� ശ�സേ�ശമയ� �ീപ�നാഭ വാ�സ്ആ�്

��് ഇൗയിെട ഡിലീ�് െച�തി� േപാലീസ് അേസാസിേയഷെ� പ�് അേന�ഷി�േമാ;

(ഇ) തപാ� േവാ�ക� ��വ�ം റ�ാ�ി എ�ാ േപാലീ�കാ��ം െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�� വഴി േവാ�്

െച��തിന് സൗകര�െമാ��ാ�  തിരെ���് ക�ീഷേനാട് �പാ�ശ െച�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

തപാ�േവാ�് �മേ�ട്

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

(എ) േപാലീസ് അേസാസിേയഷെ� േന�ത��ി� സം�ാന വ�ാപകമായി നട�െവ�് പറയെ���

തപാ�േവാ�് �മേ�ട് �ിരീകരി�ളള ഇ�ലിജ�സ് േമധാവി�െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ഡിജിപി�് ലഭി�ത് എ�ാെണ�ം എ�ദിവസം െെകവശം

വ�തി� േശഷമാ�് ചീഫ് ഇല�റ� ഓഫീസ��് െെകമാറിയെത�ം അറിയി�ാേമാ;



(സി) അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ചീഫ് ഇല�റ�  ഓഫീസ��് െെകമാ��തി�  കാലവിളംബം

ഉ�ായി�െ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഡി.ജി.പി. ചീഫ് ഇല�റ�

ഓഫീസ��് െെകമാറിയ റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േപാലീ�കാ�െട തപാ�േവാ�് േശഖരി��തി�ം സമ��ി��തി�ം ച�ലംഘനം

നട�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി� പി�ി�  �വ��ി�വ�  ആരാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) തപാ� ബാല�ക� എ�ി�ണെമ�ാവശ�െ��് േപാലീ�കാ�െട വാ�സാപ് ��ി� ആെര�ി�ം

ശ�സേ�ശം അയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  ആരാണ് ശ�സേ�ശം അയ�െത�ം ഇവ�െട വിലാസ�ിേല�് എ� തപാ�

ബാല�ക�  വ��ി�ി�െ��ം ഇവ�െ�തിെര എ�് ശി�ാനടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീ�കാ�െട േപാ�� ബാല�്

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

(എ) 2019 ഏ�ി� മാസ�ി� നട� േലാക് സഭാ തിരെ���ിേനാട�ബ�ി�് സം�ാനെ�

ഓേരാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ം േഹാം ഗാ��ം ഏത് മ�ല�ിലാണ് േവാ� െച��െത�്

അറിയി�ണെമ�് ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവിക� ആവശ�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�കാരം അറിയി�് ന�കിയതിെ� സാഹചര��ം ആവശ��ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീ�കാ�െട േപാ��  ബാല�് േപാലീസ് േസനയിെല ചില�  ഭീഷണിെ���ി

െെകവശെ���ിയതായി സ��ാരിേനാ സം�ാന ചീഫ് ഇല�റ�  ഓഫീസ�േ�ാ പരാതി

ലഭി�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഈ പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ആഭിചാര�ിയക� നിേരാധി�ാ� നിയമനി��ാണം

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

(എ) ��മ�വാദ�ം ആഭിചാര�ിയക�ം വ��ി�വരിക�ം അതിെ� ഫലമായി െകാലപാതക��ം

ആ�ഹത��ം െപ��ക�ം െച�� സാഹചര��ി� ��മ�വാദ�ം ആഭിചാര�ിയക�ം നിയമം

�ലം നിേരാധി��തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� അ�വിശ�ാസ��െ�തിെര നേവാ�ാന�ല��� ശ�ിെ�േട� സാഹചര�ം

കണ�ിെല��് ഇതിെനതിെര േബാധവ��രണ�ം ��ാ��ം സംഘടി�ി��തിന് സർ�ാർ

��കെ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മതതീ�വാദസംഘടനക�െട സാ�ിധ�ം



124.�ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മതതീ�വാദസംഘടനക�  സം�ാന�് ഒളി�ാവള��  ഉ�ാ��ത് സംബ�ി�്

എെ�ാെ� അേന�ഷണ�� നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവായി�ക�ം േകരളെ� ഒളി�ാവളമാ�ാ�  �മി��തായി എെ��ി�ം വിവരം

ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് ഏെത�ി�ം മതതീ�വാദസംഘടനക� സഹായം ന���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇേത�റി�് വിശദമായി അേന�ഷി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

മതസൗഹാ��ം സംര�ി��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് മത��� ഇള�ി വി��വ��ം അ�രം �വണതക��െമതിെര സം�ാന

േപാലീസിെ� ജനൈമ�ി, �ഡ�്സ് േകഡ�് വിഭാഗ��െട�ം, സ�ഹമാധ�മ വിഭാഗ��െട�ം

സഹകരണം ഉറ�ാ�ി ഗവ�െമ�് ഉദ് േബാധനം നട�ാ� ��കെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം ��ാ� ��കളി�ം മ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�ം നട��ത് രാജ��്

നിലനി�ി�� ൈവവിധ� മത�ല��� സംര�ി��തിന് ഉത�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) എ�ി� േക�ാധികാര�ിെ� മറവി� സം�ാനെ� മതസാേഹാദര�ം തക��ാ� �മി��

വിഭാഗ��െ�തിെര വി�വീ�യി�ാ� നടപടി�് ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം

126.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�ിലധികം േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട േമൽേനാ� �മതല��ായി�� ഇൻെ��ർമാെര

േപാലീസ് േ�ഷൻ എസ് എ�് ഒ മാരായി നിയമി� സാഹചര��ിൽ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷൻ

ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം കാര��മമാ�വാൻ സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീ�ക�െട പരിധിയി�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട എ�ം �റ�്,

�തിയ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീ�കൾ ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണം

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

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികവ�കരണം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികവ�കരണ�ിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ��ി�വ�� െെസബ�  ���ത���  തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ബീ�� െെല�് നിയ�ണം

129.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പി�് േപാലീസ് ഉ�െ�െട�� എ�േഫാ�്െമ�് വാഹന���് ബീ��

ഉ�െ�െട�� വിവിധതരം െെല�ക�  ഉപേയാഗി��ത് സംബ�ി�് േക� ഗവ�െമ�്

�റെ��വി�ി��  01.05.2017-െല എസ് ഓ  1374(ബി  )  ന�� വി�ാപനം സംബ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ; ��ത വി�ാപന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വർണാഭമായ ഇ�രം െെല�ക�  �കാശി�ി��തി�� അടിയ�ര സാഹചര���

നി��ഷി�െകാ�് നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െെവ�േ�രമായി�ഴി�ാ� അടിയ�ര സാഹചര��� ഇ�ാെത പി�്േപാലീസ് വാഹന��

നഗര�േദശ�് ഇ�ര�ി�� വിവിധ വ���ി�� െെല�് �കാശി�ി�് അധികാരിത

നിലനി���ത് ���ം സാധാരണ�ാ�മായ കാ�നടയാ��ാ��് ഉ�ാ�� ��ി��്

��യിൽ െപ�ി�േ�ാ ?

േസനാവിഭാഗ�ളി� ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് േജാലി

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

(എ) വയനാട് ജി�യി�  ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� എ�േപ��ാണ് ഇൗ സ��ാ�  േപാലീസ്

േസനയി� േജാലി ന�കിയത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മ�് േസനാവിഭാഗ�ളി�  ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� എ�േപ��് ഇൗ സ��ാ�  േജാലി

ന�കിയി�െ��റിയി�േമാ?

എസ്.പി.സി. �ണി�ക� അ�വദി� ��ക�

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര ഏെത�ാം ��കളി�  �ഡ�്

േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�ക� അ�വദി�ി�െ��് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?



�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

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

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�ക��് അവ� േകഡ�കളായി �വ��ി�� കാലഘ��ി� േപാലീസ്

ക�ാ�ീ�ക�െട േസവനം ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഏ��ം ന� എസ്.പി.സി.  �ണി�ക�െട �വ��നമികവിന് േ�ാ�ാഹനമായി ഏ��ം ന�

�ണി�ിെന കെ��ി എ�ാ വ�ഷ�ം സം�ാന സ��ാരിെ� വക �ര�ാരം

ന���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�യി�  ഏെത�ാം ��കളിലാണ് എസ്.പി.സി.  �വ��ി��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�്

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

(എ) ��ക��് �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�് അ�വദി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള

മാനദ���  നിലവി�േ�ാ;എ�ി�  ആയത് വ��മാ�� ഉ�ര�ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ അേപ�കളി�േമ�  �ണി�് അ�വദി�ാ�ളള നടപടിക�  ൈകെ�ാ�

വ��േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

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

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട �റവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച��� േപാലീസ് �ഷനി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ?

െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതക േകസേന�ഷണം

135.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) കാസ�േകാഡ് െപരിയ കേ��ാ�് �േപഷ്,  ശരത് ലാ�  എ�ിവ�െട ഇര� െകാലപാതക

േകസേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സി.പി.എം.  ഉ�മ ഏര�ാെസ��റി �തികെള ഒളിവി�  പാ��ി�വാ�  സഹായി�െവ�്



അേന�ഷണ സംഘം ൈഹേ�ാടതിയി�  ന�കിയ റിേ�ാ��ി�  �ചി�ി�ി��േവാ;  എ�ി�

അേ�ഹെ� ��ത േകസി�  �തിയാ�ാതി��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ ഇര�െ�ാലപാതക�ി� ഉ�മ എം.എ�.എ.െയ�ം �� എം.എ�.എ.െയ�ം ൈ�ം�ാ�്

േചാദ�ം െചയിതി��േവാ; എ�ി� അവ��് ഈ േകസി� പ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകസ് ആദ�ം അേന�ഷി� േലാ��  േപാലീസ് േചാദ�ം െച�് വി�യ� ഏെത�ി�ം വ��ി

വിേദശേ��് കട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ േകസി�  ഭരണക�ിയി�െ�� ഉ�ത�  ഉ�െ��ി�െ�� ആേ�പ��തിനാ�  േകസ്

സി.ബി.ഐ.�് വി�� കാര�ം ഗൗരവ���ം പരിഗണി�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല വിദ�ാ��ി രാ�ീയം

136.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി�  നട�� പീഢന��ം ജനാധിപത�വി��

�വ��ന��ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാേളജി�  �േവശനം േന�� വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം എസ്.എഫ്.ഐ.  സംഘടന

നി�ബ�ിത പിരിവ് നട��െവ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) തല�ാന�് രാ�ീയ പാ��ിക�െട ആഭി�ഖ��ി� നട�� �കടന�ളി� വിദ�ാ��ികെള

നി�ബ����ം പെ���ി��െവ� ആേ�പ�ിേ��  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� കെ��ിയ വ�തക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാേളജിെല എസ്.എഫ്.ഐ. േനതാ��െട മാനസിക പീഢനെ� �ട��് ഒ� വിദ�ാ��ിനി

ആ�ഹത��് �മി� സംഭവ�ി� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േകാേളജി�  വിദ�ാ��ി രാ�ീയ�ിെ� േപരി�  നട�� ��ായിസ�ിന് അ�തി

വ���തി�ം വിദ�ാ��ിക��് നി�ഭയമായി കലാലയ�ി�  പഠി��തി��� സാഹചര�ം

��ി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് അ�മികളിൽ നി�് ന� പരിഹാരം

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

2019  ജ�വരിയി�  സം�ാന�് ഉ�ായ ഹ��ാലി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഉ�ായ

നാശന����� ന�പരിഹാരം അ�മം നട�ിയവരി� നി�് ഈടാ���മായി ബ�െ��്

േപാലീസ് േമധാവി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ന�കിയ 10/1/19 െല LAI/34544/18wp(c)

എ� ന�� ക�ിേ�� എെ��ാം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�; തീയതി സഹിതം വിശദവിവരം



ലഭ�മാ�േമാ?

െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതക േകസ്

138.�ീ.അ�� �കാശ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതക േകസി�  ശരത് ലാലിെന�ം �േപഷിെന�ം ഇടി�ി� വാഹനം

ഓടി�ി��ത് ആരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വ��ി സി.പി.എം. എ�ില��ം �ാ�് ക�ി�ി അംഗമായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) 20.2.2019 ന് ��ത �തിെയ ക�ഡിയിെല���തിന് േപാലീസ് �മി�േ�ാ� സി.പി.എം.

േനതാ�� തട�ക�ം �തിെയ കട�ിെ�ാ�േപാ�ക�ം െച� സംഭവം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അ�കാരം െച� സി.പി.എം.  േനതാ��െ�തിെര േപാലീസ് േകസ് രജി��

െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതകം

139.�ീ.െക.�രളീധര�

,, അനി� അ�ര

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതകം ക�രി� പരിശീലനം േനടിയ െ�ാഫഷണ� െകാലയാളിക� ആണ്

നട�ിയത് എ� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടി.പി.ച�േശഖര� വധം നട�ാ�ിയ മാ�കയി� ൈബ�ി� വാഹനം ഇടി�് വീ�ി മാരകാ�ധം

ഉപേയാഗി�് െവ�ി �രമായി െകാ�� രീതിയാണ് െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതക�ി� െകാലയാളി

സംഘം നട�ിയത് എ� വ�ത അേന�ഷണസംഘം പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െകാലപാതക�ിന് െതാ���് �േപ�ം ശര�ലാ�ം െപ��ളിയാ�ം സംഘാടകസമിതി

േയാഗ�ി�  പെ���േ�ാ�  സമീപ�് ക��  രജിേ�ഷ�  വാഹന�ിെ� സംശയകരമായ

സാ�ിധ�ം ഉ�ായത് സംബ�ി�് േപാലീസ് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;  എ�ി� കെ��ിയ വ�ത

എ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതകം സംബ�ി� അേന�ഷണം

140.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.�രളീധര�



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

(എ) െപരിയ ക��ാെ� ��് േകാ���് �വ��കരായ ശര�ലാലിെ��ം �േപഷിെ��ം �രമായ

െകാലപാതകം സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) സി.പി.എം.  േന�ത��ിെ� ഒ�ാശേയാ��ടി�� െകാലപാതകമാണ് ഇെത� െകാ�െ��

�വാ��െട മാതാപിതാ��െട ആേരാപണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� കെ���ക� എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േകസ്അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ.�് വിടണെമ�് ആവശ�െ��് ശര�ലാലിെ��ം �േപഷിെ��ം

മാതാപിതാ�� ൈഹേ�ാടതിയി� ന�കിയ ഹ�ജിയി� സ��ാ� സ�ീകരി� നിലപാെട�ാണ്;

(ഡി) ഈ െകാലപാതക�ിെല ഉ�തതല�ി�� �ഢാേലാചന �റ�െകാ�വ�വാ�  േകസ്

സി.ബി.ഐ.�് വി��തിന് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േപാളി�് േ�ഷനി� നട� അ�മ സംഭവം

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

(എ) ഇ�ഴി� േലാകസഭാ െതരെ���മായി ബ�െ��് ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ിെല  27-�

ന��  ��ി�  ക�േവാ�് െച�ാ�� ലീഗ് �വ��കെ� �മ�ിനിെട ഉ�ായ അ�മ

സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത േപാളി�് േ�ഷനി� നട� അ�മ സംഭവ�ി� �ിൈസഡി�് ഓഫീസ�േട�ം

േപാളി�് ഉേദ�ാഗ��േട�ം വിശദമായ െമാഴി േപാലീസ് എ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ െമാഴികളി�  പരാമ�ശി�ി�� എ�ാവ�േട�ം േപരി�  േപാലീസ് േകസ് എ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െമാഴി �കാര�� ലി�ി� നി�് േക�ി� ഉ�െ���ാെത ആെരെയ�ി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ആെരെയാെ�യാണ് ഒഴിവാ�ിയി��െത�ം അ�െന ഒഴിവാ�ാ��ായ കാരണം

എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കേല�ാ�് ഇര�െകാലപാതകം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് കേല�ാ�് ഇര�െകാലപാതക�ിെ� മറവി� സി പി എം ഓഫീ�ക�ം, സി പി എം

അ�ഭാവിക�െട വീ�ക�ം �ഷി�ല��ം വാഹന��ം വ�ാപകമായി നശി�ി� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക�ിെല �തികെള എ�ാം അറ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അ�മസംഭവ�ളി�  എ� ല�ം �പ�െട ന�മാണ് ഉ�ായി��ത്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?



രാ�ീയ െകാലപാതക��

143.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) ആ�മണ���് പകരം നട�� �ത�ാ�മണ���് പാ��ി പി��ണയിെ�� രീതിയി�

സി.പി.എം. സം�ാന െസ��റി ��ാവന നട�ിയതായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സംഘ�ഷേമാ അ�മേമാ നട��െത�ം അ�രം അ�മ��  വഴി ഉ�ാ��

നാശന����് പരിഹാരം അ�മം നട��വ� തെ� കെ��ണെമ��� അേ�ഹ�ിെ�

��ാവന സം�ാനെ� �മസമാധാന തക�� പരിഹരി��തിന് സഹായകമായി�േ�ാ;

(സി) ��് നട� െകാലപാതക�ളി� �തികളായവ��് പാ��ി തല�ി� ന�കിെയ�് പറയെ���

പി�ണ ഇ�രം െകാലപാതക�� നട��വ��് േ�ാ�ാഹനമായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  രാ�ീയ െകാലപാതക േകസി�  ശി�ി�െ��് ജയി�കളി�  കഴി�� �തിക��്

�േത�ക പരിഗണന ന�കി പേരാ�  അ�വദി��തായി പറയെ��� നടപടിയി�  നി�ം

പി�തിരി��തി�ം മ�് തട�കാ��് ലഭി�� പരിഗണന മാ�േമ രാ�ീയ െകാലപാതക

േകസിെല �തിക��ം ലഭി��� എ�് ഉറ�് വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രാ�ീയ സംഘ�ന��

144.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ നിലവി� വ�തി�േശഷം 2019 ഏ�ി� 30 വെര സം�ാന�് എ� രാ�ീയ

സംഘ�ന�� ഉ�ായി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സംഭവ�ളി� എ� േപ� െകാ�െ��; എ�േപ��് പരിേ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ സംഭവ�ളി�ം എ� േപ�െ�തിെര േകെ���;  ജി� തിരി�� വിവര��

െവളിെ���േമാ?

കേല�ാ�് ഇര�െ�ാലപാതക�മായി ബ�െ�� അ�മ��

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് കേല�ാ�് ഇര�െ�ാലപാതക�മായി ബ�െ��് േകാൺ��കാ�െട

അ�മണ�ിനിരയായി എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് പരി�് പ�ിയി��്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തികെള എ�ാം അറ�് െച�ി�േ�ാെയ�് വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ആ�മണ�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് വ��ിന് എെ��ി�ം ന�ം സംഭവി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ആല�ഴയിെല ��പി� �ാരകം തീയി� സംഭവം

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

(എ) ആല�ഴയിെല ��പി� �ാരകം തീയി� സംഭവ�ി� നട�ിയ േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിെ�

ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േകസിെല �തിക�  ആെര�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;  �തിക�  ഏെത�ി�ം രാ�ീയ

പാ��ി�മായി ബ�െ��വരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ �ാരകം തീയിടാ��ായ കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� േകസിെ� ന��ം വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസിെന സഹായി��തിനായി നി�ഭയ വള�ിയ�മാ�െട നിയമനം

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

�ീ �ര� ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ പ�ായ�കളി�ം േപാലീസിെന

സഹായി��തിനായി നി�ഭയ വള�ിയ�മാെര നിയമി�� നടപടി വ�ാപി�ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

�ീപീഡന േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�വെര എ� �ീപീഡന േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളി� ഇനി�ം എ� �തികെള കെ��ാ��്;

(സി) ��ത കാലയളവി�  പ�ികജാതി,  പ�ികവ���ി�െ�� എ� �ീക�  പീഡി�ി�െ��െവ�്

അറിയി�േമാ?

ജീവന�ാരി�് േനെര�ളള അതി�മം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ഒ� അഡീഷണ� െസ��റി ഔേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണ�ിെ�

ഭാഗമായി വ��് മ�ി�െട ഓഫീസി�  െച�േ�ാ�  ഒ� േപഴ് സണൽ �ാഫ് അംഗം

അപമാനി�െവ� പരാതിയി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ീക��് േനെര�ളള അതി�മ�ിെ� പരിധിയി�െപ��ി നടപടിെയ��ണെമ�ം,

�ഖ�മ�ി�െട ��യി�െ���ണെമ��ളള പരാതി�ാരി�െട ആവശ��ി�േമ�  സ�ീകരി�



നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� സ�ീകരി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

നടി�െ�തിെര�� ആ�മണം

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

(എ) എറണാ�ള�് നടി ആ�മി�െ���മായി ബ�െ��് ��ീംേകാടതിയി�  ഏെത�ി�ം േകസ്

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ��ത േക�ക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളി�  സം�ാന സ��ാ�  ��ീം േകാടതിയി�  സ�ീകരി� നിലപാട്

വിശദമാ�േമാ?

�ായ���ിയാകാ� െപൺ��ിെയ പീഡി�ി� േകസ്

151.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) �ായ���ിയാകാ� െപ���ിെയ വളാേ�രിയിെല കൗ�സില� ശം��ീ� പീഡി�ി�െവ�

േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) �തിെയ സംര�ി�വാ�  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി �മി�െവ�� െപ���ി�െട

ബ���െട ആേരാപണം ��ിയി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) �തി�് വിേദശേ��് കട��തിന് മ�ി�മാ�� ബ�ം സഹായകമായി എ�

ആേ�പെ��റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െപ���ിെയ ശം��ീ�  പീഡി�ി� വിവരം അറി�ി�ം �തിെയ നിയമ�ിന് ��ി�

െകാ�വ��തിന് മ�ി സഹായകമായ നിലപാട് എ��ി�ാെയ� ആേരാപണം ഗൗരവമായി

അേന�ഷി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ശി� പീഡന േക�ക�

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

(എ) െെശശവദശയി�� ��ിക��േമ�� അതി�മ��  വ��ി�വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ശി� പീഡന�മായി ബ�െ��് 2018 ജ�വരി �ത� 2019 മാ��് 31 വെര എ� േക�ക�

രജി�� െച�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ിക��് േനെര ഉ� അതി�മം



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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ��ിക��് േനെര ഉ�ായ അതി�മ��െട

േപരി� എ� േക�ക� രജി�� െച�; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ിക��് േനെര ഉ�ായ അതി�മം �ലം െകാ�െ��കേയാ,  ��തരമായി പരി�് പ�കേയാ

െച� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; ഓേരാ േകസിെ��ം വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) െതാ��ഴയി�  ഈയ�� കാല�് മാതാവിെ� കാ�കനാ�  ��ി െകാലെച�െ�� േകസി�

എെ��ാം വ��ക� �കാരമാണ് േകസ് രജി�� െച�ി��െത�ം ആ�െ��ാെമതിെരയാണ്

േകസ് രജി�� െച�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ േകസി� ���ത��ിന് എ�ാ അ���ി�ം ��നി� മാതാവിെനതിെര േ�ഷ� ജാമ�ം

ലഭി�� നിസാര വ��ക�  േച��ാണ് േകസ് രജി��  െച�െത� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) സം�ാന�് ��ിക��് േനെര�� എ�ാ തര�ി��� അതി�മ��ം തട��തിന് നിയമം

ക�ശനമാ��തിന് ��തായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

��ിക��് േനേര�� അതി�മ��

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

(എ) ��ിക��് േനേര�� അതി�മ�� വർ�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കഴി�

ഒ� വ�ഷ�ിനിെട ഇ�ര�ി�� ഏ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� അതി�മ�� തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ���ത���

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

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഉ�െ��ി�� ���ത���  �ടി വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട �ിമിന�  പ�ാ�ലം കെ���തി�ം ���ത���

തട��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് തിരി�റിയ� േരഖ

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

ന��േമാ:



(എ) മ� സം�ാന�ളിൽ നി�ം േകരള�ി�  െതാഴി�  േതടിെയ��വ��് എെ��ാം

തിരി�റിയ� േരഖക� േവണെമ�ാണ് നി��ഷി�ി��ത്;

(ബി) ഇവെര�റി�� വിശദവിവരം രജി�� െച�് ��ി��തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) തീ�വാദ�ം അ�മ �വ��ന��ം തട��തിന്,  അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള

നിരീ�ി��തി�� സംവിധാന�ം തിരി�റിയ�  േരഖ ഏതവസര�ി�ം കാണി�ണെമ��

നിബ�ന�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം അടിയ�രമായി പരിഗണി�േമാ?

ആലംേകാട് സ�േദശി ലാം അ�� വാഹീദിെ� മരണം

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

ആ�ി�� ആലംേകാട് സ�േദശി ലാം അ�� വാഹീദിെ� മരണ�മായി ബ�െ��് ഭാര� ദീന

ഷാ�� സമ��ി� 6403/2019/PHQ ന�� പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

ചിതറയിെല ബഷീറിെ� െകാലപാതകം

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

(എ) ചിതറയിെല ബഷീെറ� ആെള ��ിെ�ാലെ���ിയ േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ബഷീറിെ� െകാല�് പി�ി�  രാ�ീയ ൈവരാഗ�മ�,  മറി�് ക� വി�ന�മായി ബ�െ��

ത��മാെണ� ബഷീറിെ� സേഹാദരി�െട െവളിെ���� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) വ��ി ൈവരാഗ��ിെ� േപരി�  നട� െകാലപാതകെ� രാ�ീയ െകാലപാതകമാ�ി

മാ��തി�ം അതി�െട രാ�ീയ �തെല��ി�ം ഭരണക�ി�െട ഉ�തേനതാവ് തെ�

�മി�െവ� ആേ�പം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇ�ാര�ം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം ��ാവനക� സം�ാനെ� �മസമാധാന നില വഷളാ�െമ�ത് കണ�ിെല��്

ഇതിെനതിെര ജാ�ത �ല��േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

പിടികി�ാ��ികൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് നട� െകാലപാതകേ��കളി�

എ� േക�കളിെല �തികെള ഇനി�ം പിടി�ടാ�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� നട� എ� കവ�� േക�കളിെല �തികെളയാണ് പിടി�ടാ��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ി ഇമാം ആ�മി�െ�� സംഭവം



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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ടൗ� േപാലീസ് േ�ഷനി� നി�് എ� �രമാണ് കാസ�േഗാഡ് െന�ി��്

��യി�ീ� �മാമ�ജിദ് േറാഡിേല��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡി�  അ�� കാല�ായി ഏെത�ി�ം പ�ി ഇമാം ആ�മി�െ�� സംഭവം

ഉ�ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ആര്, എേ�ാ�, എ�െന ആ�മി�െ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സംഭവ�മായി ബ�െ��് േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ എ�ം എ�ി�  െെ�ം ന��

എ�യാെണ�ം െസ�� ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േക�ി�  എ�േപെര ഇ�വെര േചാദ�ം െച�െവ�ം �തിക�  എ�േപരാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ; അവ�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(എഫ്) േക�ിെ� അേന�ഷണ�മതല ഏത് ഉേദ�ാഗ�നാെണ�ം,  ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� കീഴി��

അേന�ഷണ സംഘ�ി� ആെരാെ�യാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഈ േക�ി�  �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  അതി��

കാരണെമ�ാെണ�ം േക�ിെ� അേന�ഷണം െ�ഷ�ൽ ടീമിെന ഏ��ി�ണെമ�ാവശ�െ��്

�ഖ�മ�ിേ�ാ ഡി.ജി.പി.േ�ാ ജന�തിനിധികേളാ സംഘടനകേളാ വ��ികേളാ അേപ�

ന�ിയി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  ��ത അേപ�യിേ��  എ�� നടപടിക�  എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

��ഹ സാഹചര��ി�� മരണ��ം തിേരാധാന��ം

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് ഇ�വെര എ� ��ഹ സാഹചര��ി�� മരണ��ം

തിേരാധാന��ം ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� േക�ക� റഫ� െച�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േക�കളി�  �നരേന�ഷണം നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ��ി�

എ�് വ��മാ�േമാ?

േകാേളജ് വിദ�ാ��ിനി�െട ആ�ഹത�ാ �മം

162.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

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

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ഒ�ാം വ�ഷ ബി�ദ വിദ�ാ��ിനി േകാേളജിെല

െപ���ിക�െട വി�മ �റിയി� ൈക�െട ഞര�് �റി�് ആ�ഹത� െച�ാ� �മി�തായി



റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(ബി) െപ���ി�െട വസതിയി� നി�ം േപാലീസ് ആ�ഹത�ാ �റി�് കെ��ിയി�േ�ാ ;

(സി) ഈ �റി�ി� ഏെത�ി�ം വിദ�ാ��ി സംഘടനെയ�റി�ം േനതാ�െള�റി�ം �ചി�ി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �റി�ി� �ചി�ി�ിരി��വ�െട േമ� േക�് എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� �തികളായ േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��

�തികളായ എ� േക�ക� ഉ�ായി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ഷ�ാവകാശലംഘന�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് േസനയിെല എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

ഇേ�ാ� അേന�ഷണം നട���് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി� ഇ�വെര എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര ശി�ി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േപാലീസിെ� മ�ഷ�ാവകാശലംഘന�ൾ നിയ�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� ക�ഡി മരണ��

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

(എ) സം�ാനെ� ക�ഡി മരണ�െള സംബ�ി�� �ഡീഷ��  അേന�ഷണ ക�ീഷെ�

റിേ�ാ��ി�  ക�ഡിമരണം അവസാനി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ണെമ�ാണ് ശിപാ�ശ െച�ി��ത്;

(ബി) ഇവയി� ഇ�വെര എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ക�ഡി മരണ��  ആവ��ി�� സാഹചര��ി�  ക�ീഷ�  ശിപാ�ശക�

ക�ശനമായി നട�ാ�� എ�് ഉറ�് വ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

���ത��� െച� േപാലീ�കാ�െ�തിെര ശി�ാ നടപടിക�

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

(എ) സ��ീസ് കാലയളവി�  ��തരമായ ���ത���  െച� േപാലീ�കാ�െ�തിെര ശി�ാ

നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം ശി�ാ നടപടിക� �ന:പരിേശാധി��തി�ം േകരള േപാലീസ്

ഡി�ാ��്െമ��  എ�ക�യറീസ്,  പണിെ��്  &  അ�ീ�  ച���  �കാരം നടപടി

സ�ീകരി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി� ച��ളി�  േഭദഗതി വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ



എ�റിയി�ാേമാ?

�.എ.പി.എ �മ�ിയ േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� േക�കളി� �.എ.പി.എ �മ�ിയി�െ��ം

��പ് �മ�ിയ എ� േക�കളി� �.എ.പി.എ േവെ��െവ�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��പ�ം സമ��ി�കഴി� േക�കളി�  �.എ.പി.എ �ന:പരിേശാധി��തിന് ഏെത�ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക��ലം ജം�ഷനി� �ാഫിക് സി�� ൈല�് �ാപി��

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

(എ) േദശീയപാതയിെല തിരേ�റിയ ക��ലം ജം�ഷനി�  �ാഫിക് സി��  ൈല�് �ാപി��

കാര�ം ആഭ��രവ��ിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;എ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ��ല ബീ�്, ശിവഗിരി മഠം എ�ിവിട�ളിേലെ��� സ��ശക��് ക��ലം ജം�ഷനിെല

ഗതാഗതതിര�് �ലം ഉ�ാ�� ��ി��് വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

നഗര�ളിെല ഗതാഗത���്

168.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

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

(എ) േകരള�ിെല െച��ം വ��മായ ടൗ�കളി� അ�ഭവെ��വ�� ��മായ ഗതാഗത���്

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടൗ�കളി�  അ�ഭവെ��വ�� ഗതാഗത���ിെന��ി പഠനം നട�വാ�  െറയി�  ഇ��ാ

െട�ി�� ആ�് ഇ�േണാമിക് സ��ീസ് േപാെല�� ഏജ�സികെള �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഗതാഗത���് ��മായ �ല�ളി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഗതാഗത���് േനരി�� എ�ാ ടൗ�കെള��ി�ം ഘ�ം ഘ�മായി പഠനം

നട�വാ�ം ഇതിന് പരിഹാരം കാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഗതാഗത���് ��മായിരി�� െച���, �വാ��ഴ,  ഏ�മാ�� �ട�ിയ �ല�ളി�ം

നാഷണ�  ൈഹേവയിെല മ�് �ല�ളി�ം ആവശ�മായ പഠനം നട�ി ��ഗണനാ�മം

നി�യി�് പരിഹാര മാ���� കാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?



ആ�ി�ലി� �തിയ �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

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

ആ�ി��  പ�ണ�ിൽ ഗതാഗത�ിര�ം വാഹനാപകട��ം �മാതീതമായി വ��ി��

സാഹചര�ം പരിഗണി�് �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  അ�വദി�� കാര�ം വ��ിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ൈസബ� േക�ക�

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

(എ) ൈസബ� േക�ക� അേന�ഷി��തിേല�ായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�

എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിന് സഹായകമായി അത�ാ�നിക േഫാറ�സിക് ലാ�ക� �ാപി�ണെമ�് ആെര�ി�ം

നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�രം ലാ�ക� �ാപി��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇവ എ�േ��് �ാപി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക� വഴി ൈസബ� േകസ് അേന�ഷണം

171.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസബ�  ���ത���  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം

ൈസബ� േക�ക� രജി�� െച�് അേന�ഷി��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈസബ� േക�ക� അേന�ഷി��തിന് േപാലീ�കാ��് �േത�ക പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േസാഷ�� മീഡിയയി�െട�ളള സേ�ശ��

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

(എ) േസാഷ��  മീഡിയയി�െട േപാലീസിെ� നി�േ�ശ��  എ�് പറ�് �ചരി�ി��

സേ�ശ��െട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാ� ജന���് ഉപകാര�ദമായ ഒ� െവബ് ൈസ�്

�പീകരി�േമാ;

(ബി) വ�ാജ സേ�ശ��  ��യി�െ��ാ�  ��ത വിഷയം വിവരി�� ഔേദ�ാഗിക സേ�ശം

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സം�ാനെ� ൈസബ� ൈ�ം േക�ക�



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

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� ൈസബ� ൈ�ം േക�ക� നിലവി��് എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇവ�െട അേന�ഷണം ���ിയാ��തിന് കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� എ�െകാെ��് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� �മ�ിയ പിഴ

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

(എ) 2015-16,  2016-17,  2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  സം�ാനെ�

ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം �മ�ിയ പിഴ �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഇവ�െട

േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഈടാ�ിയ പിഴ �ക ഏെത�ാം വ��ക�  അ�സരി�ാണ് �മ�ിയി��െത�ം,

ഓേരാ വ��ി�ം ഈടാ�ിയ പിഴ �ക�െട കണ�ക� �ടി േപാലീസ് േ�ഷ� അടി�ാന�ി�

വിശദമാ�േമാ?

�തിയ േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ േകാ��  േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് പ�തി നിലവി�േ�ാ,

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് അവ �ാപി�വാ�േ�ശി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ റിേ�ാ��് സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ക�നാഗ��ി താ��ിെല ആല�ാ�് �ാമപ�ായ�ി� േകാ�� േ�ഷ� �ാപി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആ�� പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�

ആ��തിന് തീ�മാനി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മാേവലി�ര േപാലീസ് േ�ഷ�  �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



പനമരം, െതാ��നാട് േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് െക�ിടം

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

(എ) വയനാട് ജി�യിെല പനമരം,  െതാ��നാട് േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തി�� നടപടി�മ�� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ�ഷ�ക��് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

േവ�ര േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണം

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

(എ) േവ�ര േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് േവ� �ലം

കെ��ിയി�േ�ാ; �ലം ൈകമാറി കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട �തിയ െക�ിടം പണി�വാ�  വ��് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  ��ത

േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��നം എ� നാ�  െകാ�് സ��ം െക�ിട�ിേല�് മാ�വാ�

സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി വിധി �കാരം വാടകെ��ിടം ഒഴി� െകാ�േ��ി വ� സാഹചര�ം മന�ിലാ�ി

െക�ിടനി��ാണം ���ീകരി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��ം െക�ിടം

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

ക��  ജി�യിെല പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിട�ം

ക�ാ�േ��ം നി��ി��തിന് ആഭ��രവ��ിന് ലഭ�മാ�ിയ  50  െസ�് �ല�് െക�ിടം

നി��ി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

േപാലീസ് േ�ഷ� ആ�മണ േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം 2019 ഏ�ി� 30 വെര എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

ആ�മി�െ��ി��് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ് ഇ�ര�ി� ആ�മി�െ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�മണ���� കാരണ�� എ�ായി�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ആ�മണ���ിെട എ� േപാലീ�കാ� ആ�മി�െ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ആ�മണ��  സംബ�ി� എ� േക�ക�  പി�വലി�െ��;  ��ത കാലയളവി�

േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആ�മി� ഏെതാെ� രാ�ീയ പാ��ികളി�െ�� എ�േപെര േമാചി�ി�

എ�് വിശദമാ�േമാ?



പന�� േക�മാ�ി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  പന��  േക�മാ�ി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

അ�വദി��ത് സംബ�ി� ശിപാ�ശ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷ� 1978� നി��ി� പഴയ െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��ത്

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നാല് പ�ായ�ം, ��സി�ാലി�ി�ം പരിധിയി� വ�� ഈ േപാലീസ് േ�ഷനി� തെ�യാണ്

�ാഫി�് �ണി�ം �വ��ി�വ��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വളെര കാല�ഴ�ം െച� ��ത േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട�ിന് ബല�യം സംഭവി�ക�ം,

േചാ�� അട��� ���� േനരി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സാഹചര��ി� േകാതമംഗല�് േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വ��ല താ��് േക�ീകരി�് ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ഓഫീസ്

183.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് േക�ീകരി�് ഒ� ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ഓഫീസ് �പീകരി��തിന് സം�ാന

േപാലീസ് േമധാവി തല�ി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം േമഖലയായ വ��ലയി�  ഡി.ൈവ.എസ്.പി ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ് �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷ� �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ� പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷനി� എെ��ാം

കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ� പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷനി� ��തായി

എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷൻ ���മാ�ം �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ� ആ�� പ�തി�െട

���ികൾ േവഗ�ി� ���ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മണ��ി േപാലീസ് ഔ�് േപാ�്

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

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മണ��ി േപാലീസ് ഔ�് േപാ�ി�  പരാതിക�

സ�ീകരി��തി�ം ആയത് അേന�ഷി��തി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട വാഹനം അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ� ജീവന�ാ��് ഇവിെട ദിവസ�ം �മതല

ന���െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) മണ��ി, പാ��, �തിര��ി �േദശ�ളി� �മസമാധാന �����ാ�േ�ാ� േപാലീസിന്

�ല�് എ�ിേ���തി�� കാലതാമസ�ം �േദശ�് അടി�ടി��ാ��

�മസാധാന����ം കണ�ിെല��് ഇവിെട ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െപാ��ടി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ��ടി േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിട�ിെ�

നി��ാണ�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� ദിവസം െകാ�് നി��ാണം ���ിയാ�ി ഉ�ഘാടനം നട�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �മതല ആെരയാണ് ഏ�ി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട േക�ീകരി�് ഡി.ൈവ.എസ്.പി ഓഫീസ്

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

കാ�ാ�ട േക�ീകരി�് ഡി.ൈവ.എസ്.പി ഓഫീസ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എടവന�ാട് േപാലീസ് േ�ഷ�

188.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏഷ�യിെല ഏ��ം ജനസാ�തേയറിയ ൈവ�ിനി� �മസമാധാന പരിപാലന�ിനായി ആെക

ര�് േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ് ഉ�െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി�  നിലവി�� ഞാറ��, �ന�ം എസ്.എ�്.ഒ മാ�െട അധികാര പരിധി

�ന�നി�യി��തി�ം എടവന�ാട് േക�ീകരി�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ���ം േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) െപാ���ം േപാലീസ് േ�ഷ� �ിതി െച�� 150 െസ�് �ല�ി� എ�ഭാഗം നിലവി�

ഉപേയാഗി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േശാചനീയാവ�യി�� �ാഫ് ക�ാ�േ��് ���ി പണി��തിനായി പ�തി

തയാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� പ�തി തയാറാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ല�് ക�ാ�േ��് േകാം��്,  പേരഡ് �ൗ�് എ�ിവ നി��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െപാ����് ഒ� ഫയ� േ�ഷ� �ാപി��തിനാവശ�മായ 15 െസ�് �ലം ഫയർ ആ�്

െറ�� സർവീസസ് വ��ിന് വി�ന��വാൻ അ�മതി ന��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ക�ാ� േപാലീസ് േ�ഷെ� �ലം

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

(എ) ക�ക�ാ�  േപാലീസ് േ�ഷ�  �ിതി െച��  132.5  െസ�് �ല�ിെ� എ�ഭാഗം

നിലവി� ഉപേയാഗി���്;

(ബി) കാ�കയറി നശി� �ാഫ് ക�ാ�േ��് ���ി പണി��തിന് പ�തി തയാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� തയാറാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ �ല�് െച� ക�ാ�േ��ക� പണി��തിന് പകരം ക�ാ�േ��് േകാം��് പണി��തി�ം

ബാ�ി�� �ല�് പേരഡ് �ൗ�് �ാപി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത �ല�് ഒ� ഫയ� േ�ഷ� �ാപി��തിനായി  15 െസ�് �ലം ഫയർ ആ�്

െറ�� സർവീസസ് വ��ിന് വി�ന��േമാെയ�റിയി�ാേമാ?

ക�ക�ാ� െപാലീസ് േ�ഷനിേല�് ��ത� നിയമനം

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

(എ) ക�ക�ാ�  േപാലീസ് േ�ഷനി�  2011  �ത�  2018  വെര�� കാലയളവി�  �തിവ�ഷം

രജി�� െച�െ�� േക�ക�െട ഇനം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷനി� രജി�� െച�� േക�ക� വ�ധി�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അത് ൈകകാര�ം െച��തിനാവശ�മായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ നിലവിൽ

അവിെട�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ഇെ��ിൽ ��ത േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് �തിയ ത�ികകൾ അ�വദി�് ��ത�

േപാലീ�കാെര നിയമി�വാൻ അ�മതി ന��േമാെയ�റിയി�ാേമാ?

തി�ര�ാടി ആ�ാനമായി ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ഓഫീ�ം �ാഫിക് �ണി�ം

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

(എ) തി�ര�ാടിയി�  �തിയ ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  ഓഫീ�ം �ാഫിക് �ണി�ം ആരംഭി��തിനായി

�ലം എം.എ�.എ. ന�കിയി�� െ�ാേ�ാസലിെ�റ അടി�ാന�ി� എെ��ാം നടപടിക�

ഇ�വെര സ�ീകരി� ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിെ� �വ��നം െപാ�ജന���് എ�േ��് ലഭ�മാ�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിട നി��ാണ�ിനായി ���-വാടാന��ി സം�ാന

പാത�െട സമീപ�ായി വി�കി�ിയ �ല�ിെ� വി�ീ��ം എ�യാണ്എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ല�് െക�ിട നി��ാണ�ിനായി എ�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷ�  നിലവി�  ജീ��ാവ�യി�� െക�ിട�ിലാണ്

�വ��ി��െത�തിനാ� �തിയ െക�ിടം നി��ി�് അതിേല�് മാ��തിന് സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െച��� മ�ല�ി� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) സം�ാന�് ��ത� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(ബി) െച���  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഒ� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

ചാല�ടിയിെല േപാലീസ് ഓഫീ�ക��ായി െക�ിട സ��യം

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

(എ) ചാല�ടിയിെല വിവിധ േപാലീസ് ഓഫീ�ക� ഒ� �ട�ീഴിലാ�ി �വ��ി��തിനായി ഒ�

െക�ിട സ��യം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സമ��ി�ി�ളള െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണി�് അ�മതി�ം ഫ�ം അ�വദി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�റിയി�േമാ?



കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിട നി��ാണ�ിനായി ആല�ഴ സഹകരണ

�ി�ിംഗ് മി� വി�ന�കിയ 25 െസ�് �ല�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി� േവ�ി��

നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െച��രിെല േപാലീസ് ക�ാ�േ��്

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

(എ) െച��രിെല േപാലീസ് ക�ാ�േ��് താമസേയാഗ�മാ�ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�ാ�േ��ി� െവ��ം ൈവദ�തി�ം ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ക�ാ�േ��ക� എ�് താമസേയാഗ�മാ�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

േത�ി�ലെ� േപാലീസ് േ�ഷ�ം ഫയ� േ�ഷ�ം

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

(എ) വ�ി��് മ�ല�ിെല േത�ി�ലം േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി �ലം ഇ�ാ�തിനാ�

ഉടമ�ാവകാശം സ�വകലാശാല�തെ� നിലനി��ിെ�ാ�് സ�വകലാശാല�െട �ല�്

േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി�ാ�  അ�മതി ന���തിന് കാലി��് സ�വകലാശാല

സ��മാെണ�് സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  െക�ിടം പണി��തിന് വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ി��് മ�ല�ിെല േത�ി�ലം േക�ീകരി�് ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് കാലി��്

സ�വകലാശാല �ലം ന�കാെമ�് സ�തി�ന�കിയ ക�ിെ� പക��് സഹിതം ഈ

ആവശ��ിനായി നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിേ��  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്

അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�്

199.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� �ാപി�ിരി�� േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�ി� �ിരമായി

േപാലീസിെന ഡ��ി�് നിേയാഗി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ മാസ�ം

എ� ദിവസമാണ് േപാലീസിെ� േസവനം ലഭി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� െമാൈബൽ േമാഷണ�മായി ബ�െ��് 2019 ജ�വരി

25-ന് ���് ന�കിയ പരാതിയിൻേമ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല െമാൈബ� േമാഷണ�മായി ബ�െ��് ആ�പ�ിയിെല



സി.സി.ടി.വി.  �ശ��ളി�  ലഭി� �തി�െട വിവരം െന�ാ�ി�കര േപാലീസിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

ഇതിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാനമ�ിര നി��ാണം

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

(എ) െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാനമ�ിര�ിെ� നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിനായി കരാ� ന�കിയിരി��വ�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) കരാറി�  ഏ�െ��ത് എ�ാെണ�ം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് കരാറി�  വ�വ�

െച�ി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

െകാടി �നി�് അ�വദി� പേരാ�

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

(എ) ടി.പി.ച�േശഖര� വധേ��ി� ശി�ി�െ�� �തി െകാടി �നി പേരാളി� ഇറ�ിയ കാല�്

ഒ� �വാവിെന ത�ിെ�ാ�േപായി മ��ി�് പണം കവ��െവ� േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െകാടി �നി�് ഈ സ��ാ� എ� �ാവശ�ം പേരാ�ം �േത�ക പേരാ�ം അ�വദി�; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

താ�� തീരേദശ േമഖലയിെല ആ�മണ�ൾ

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

(എ) താ��  തീരേദശ േമഖലയി�  വ�ഷ�ളായി ഉ�ാ�� ആ�മണ�ളി�  �തിയായവ��്

എതിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ട��യായി ഉ�ാ�� ആ�മണ�� അമ�� െച��തിന് അേന�ഷണം േലാ�� േപാലീസി�

നി�് മാ�ി മേ�െത�ി�ം ഏജൻസികെള ഏ��ി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആ�മണ��  അമ�� െച��തിന് വീ� വ��� േപാലീ�കാ��് എതിെര എെ��ി�ം

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

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷ� ആ�മണം

203.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആ�മണ േകസിെ� അേന�ഷണം

���ിയായി�േ�ാ;



(ബി) ഈ േകസി�  ഇതിനകം എ� േപ�  ഉ�െ��ി�െ��ം അവ�  ഏത് രാ�ീയ

പാ��ിയി�െ��വരാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െ�തിെര ഏെത�ാം വ��ക�  േച��ാണ് േകസ് രജി��  െച�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് വിദ�ാ��ിനി�െട ആ�ഹത�ാ�മം

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

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�ിഷ� േന�� വിദ�ാ��ികളി�

എ�ിെലാ�് എ� കണ�ി� പഠനാ�രീ�ം അ�േയാജ�മ� എ�് ക�് മ�് േകാേള�കളിേല�്

മാറിേ�ാ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ വിഷയ�ി�  അേന�ഷണം നട�ി എ�്

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ അ�� കാല�് സഹപാഠിക�െട ഭീഷണി �ലം വിദ�ാ��ിനി ആ�ഹത��് �മി�

സംഭവ�ി�  േപാലീസിെ� നി��മായ അേന�ഷണം നട��ിെ�� പരാതി ഉ�ായി�േ�ാ;

ഇതി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി�ലാശ�മായി ബ�െ��് െകാേ�ാ�ിയിെല േപാലീസ് നടപടി

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

(എ) കഴി� േലാകസഭാ തിരെ���ി� �ചരണ െകാ�ി�ലാശ�മായി ബ�െ��് ഏ�ി� 21-ന്

െകാേ�ാ�ിയി� േപാലീസിെ� ഭാഗ�് നി�് വീ���ായതായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പരാതി ലഭി�ി�െ��ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െതരെ���് വി�ാപന�ിന് േശഷ�ം െകാേ�ാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�

താമസ�ാരനായ ഒരാ�  െകാേ�ാ�ിയി�  �ാഫിക് സബ് ഇ�െ���  ആയി �ടരാനിടയായ

സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െകാേ�ാ�ിയി�  ഇല��  സമയ��ായി�� �ാഫിക് എസ്.െഎ.െ�തിെര സ��ീസ്

കാലയളവി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� അ�ട� നടപടിക�  ഉ�ായി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ഐ.ജി. �െട ഔേദ�ാഗിക വാഹന ��പേയാഗം

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

(എ) തി�വന��രം പാ�ലെമ�് മ�ല�ി�  മ�രി� ബി.െജ.പി �ാനാ��ി�െട വസതി�്

��ി� വ� നട� സ�കാര� ചട�ി� പ��� മഠ�ിെല ��ാന� സ�ാമി�് എ�ിേ���തിന്



സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക വാഹനം ഉപേയാഗി��തിനായി സ�ാമിേയാ ഏെത�ി�ം േപാലീസ്

ഓഫീസ�മാേരാ സ��ാരിന് അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സ�ാമി ഐ.ജി.  �െട വാഹന�ി�  പരിപാടിയി�  പെ���ാെന�ിയത് സംബ�ി�്

സർ�ാരിന് അറി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  ഇേത�റി�്

അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരിപാടി�് ടിയാെ� ഔേദ�ാഗിക വാഹന�ി�  തെ� സ�ാമിെയ എ�ി�ണെമ�്

േക� ഗവ�െമ�ി�  നി�് എെ��ി�ം േഫാ�സേ�ശം ഉ�ായി��തായ റിേ�ാ��ക�

അേന�ഷി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം അേന�ഷണപരിധിയി� നിെ�ാഴിവാ�ിയെത�െകാ�്

എ�റിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ ഉേദ�ാഗ�ൻ ��ം ഇേത രീതിയി� വാഹനം ഉൾ�െട�� പദവി ��ത രാ�ീയക�ി�ായി

��പേയാഗം നട�ിയി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) സ�ാമി�് �ായാധിക��ളള�െകാ�ാണ് ഔേദ�ാഗിക വാഹനം ഉപേയാഗി�െത� മ�പടി ��ത

ഉേദ�ാഗ�നി�  നി�് ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�  തെ��ാണാ�  വ�� �ായാധിക��ളള

മ�ളളവെര�ം അവരവ�െട �ല�് െകാ�െച�ാ��തിന് ടിയാ�  ഔേദ�ാഗിക വാഹനം

വി�് ന�കാ��ായി�േ�ാ; എ�ി� അത് സംബ�ി�് വ��മായ െതളി�ക� ലഭ�മായി�േ�ാ;

(എഫ്) േപാലീസ് വ��ിെല ഉ�തരായവ� അവരവ�െട രാ�ീയ ഇ��് ഇ�രം ഔേദ�ാഗിക വാഹന�ം

പദവിക�ം ��പേയാഗം െച��ത് ശരിയായ നടപടിയാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

ഇ�ാര��ിൽ നാളി�വെര എ�ാ രീതിയി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  തീയതി സഹിതം

അറിയി�േമാ;

(ജി) ഇ�ഴി� പാർലെമ�് െതര���ിൽ ടി വാഹന�ം ഔേദ�ാഗിക പദവി�ം ബി.െജ.പി

�ാനാർഥി� േവ�ി �ർവിനിേയാഗം നട�ിയത് അേന�ഷണ പരിധിയിൽ െപ��േമാ

;അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� സമയപരിധി നിഷ് �ർഷി�് നി�േ�ശം ന�േമാ?

എറണാ�ളം എ.ഡി.എ�ിെ� േഫാ� ന�� ഉപേയാഗി�് ത�ി�്

207.�ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം എ.ഡി.എ�ിെ� േഫാ�  ന��  ഉപേയാഗി�് സി.പി.എം.  കാ�നാട് �ാ�്

െസ��റി ശ�ാം�മാ� െകാ�റ�ി� ത�ി�് നട�ിയതായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആരാണ് പരാതി ന�കിയത് എ�ം ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �തി സമാന രീതിയി�  ��തൽ ത�ി�ക�  നട�ിയി�േ�ാ എ� കാര�ം വിശദമായി

പരിേശാധി�േമാ?

പ�ി�റം േകാ��് സമീപം േപാലീസ് മ�സിയം

208.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �സിരിസ് ൈപ�ക പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ി�റം

േകാ��് സമീപം േപാലീസ് മ�സിയം �ാപി��തി�� അ�മതി�ായി ആഭ��രവ��്

��ാെക സമ��ി� അേപ� പരിഗണി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ� നിരസി�ി�െ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ച�േശഖര� നായ� േ�ഡിയം

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

(എ) തി�വിതാം��- െകാ�ി ശാ�ീയ ധ�� സംഘ��  ആ�് �കാരം ച�േശഖര�  നായ�

േ�ഡിയം രജി��  െച�ിരി�� േകരള േപാലീസ് േ�ാ��സ് ആ�് ��് െവ�ഫയ�

െസാൈസ�ി�െട ഗേവണിംഗ് േബാഡിയി� ഉേദ�ാഗ�ി� �തി��വരായ േപാലീ�കാെര മാ�ം

ഉ�െ���ിയത് എ�െകാ�ാണ്;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� ൈദനംദിന �വ��ന�ിന് ഉ�െ�െട ആവശ�മായ

തീ�മാന�െള���തി�ളള ഗേവണിംഗ് േബാഡിയി�  നിലവി��വ��് �റെമ

വ��മ�ിെയ�ം ഭരണ �തിപ� വ�ത�ാസമി�ാെത ര�് നിയമസഭാംഗ�െള�ം �ടി

ഉ�െ���ാ� ത�ാറാ�േമാ;എ�ി� ഇതിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  െപാ�ജനപ�ാളി�ം നി�ബ�മായി ആവശ��� ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത �ാ�് നി��ാണം സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) െകാ�ി നഗര�ി�  തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�െകാ�് �ാ�ക�  നി��ി� എ�

മാധ�മവാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  എ� �ാ�ക�  നി��ി�തായി�ാണ് കെ��ിയി��ത്;  അവ�െട േപ�വിവരം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിയമം ലംഘി�െകാ�് �ാ�് നി��ി�തി� െകാ�ി നഗരസഭ ഉേദ�ാഗ���് വീ�് പ�ിയതായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) നിയമം ലംഘി�െകാ�് �ാ�് നി��ി��തിന് ആെര�ാം ��നി� എ�് കെ���തിന്

ഇ�ാര��ി�  വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശ�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

���ി�ര വ�ാജേരഖ േക�്

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



(എ) എറണാ�ളം ���ി�രയി� നിലംനിക�ി �രയിടമാ�ാ� ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�െട േപരി�

വ�ാജേരഖ ഉ�ാ�ിയ�മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ�രട�ം എ� േപ�െ�തിെര േപാലീസ് േക�്

എ��ി��്; ഇവ�െട േപര് വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�ി�  വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

സം�ാന�് സമാനമായ സംഭവ��  ഉ�ായി�േ�ാ എ�് കെ���തിന് വിജില�സ്

അേന�ഷണം വി�ലെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

അഴിമതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സെ��ഷ� നടപടി

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

(എ) ബി.എസ്. �ഹ�ദ് യാസി� വിജില�സ് ഡയറ�റായി�� കാലയളവി� അഴിമതി കെ��ിയ

എ� േക�കളി�  ���ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സെ��ഷ�  നടപടി�് ശിപാ�ശ

െച�ി��;

(ബി) ഇ� �കാരം എ� േപ�െ�തിെര സെ��ഷ� നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) സെ�ൻഷൻ നടപടി�് �പാർശ െച� എ�ാവ��െമതിെര നടപടി സ�ീകരി�ാതി��ത്

എ�െകാ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ഹ�ദ് യാസിെ� കാലയളവി�  വിജില�സിെ� �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ��തിന്

അേ�ഹം എെ��ി�ം �േത�ക നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എസ്.സി./എസ്.ടി െ�ഷ�� േകാ��്

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

(എ) ���  ജി�യി�  എസ്.സി./എസ്.ടി െ�ഷ��  േകാ��്,  േപാേ�ാ േകാടതി എ�ിവ

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാടതിക� ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി േകാ��്േകാം��ിെ� നി��ാണം

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

(എ) ചാല�ടിയി� അ�വദി� േകാ��്േകാം��ിെ� നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) നി��ാണം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�, തട���  നീ�ി നി��ാണം ഉട�  ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര

നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി േകാടതി േകാം��്



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

(എ) െകായിലാ�ി േകാടതി േകാം��ി� എം.എ.സി.ടി. േകാടതി ആരംഭി��തിനാ�� ഏെത�ി�ം

ഫയ� ഇേ�ാ� ആഭ��രവ��ി� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ൈഹേ�ാടതിയി� ഇത് സംബ�ി� ഫയ� നട�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ഫയലിെ�

ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എ.സി.ടി.  േകാടതിക��് അംഗീകാരം ന�കാ�� ഏെത�ി�ം �ാഥമിക പ�ികയി�

െകായിലാ�ിയിെല എം.എ.സി.ടി. േകാടതി ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ വിഷയം സംബ�ി� ഏെത�ി�ം സ��ാ�  ഉ�രവി�  െകായിലാ�ി എം.എ.സി.ടി.

േകാടതിയ��ി പരാമ�ശ�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��മംഗലം േകാടതി�് �തിയ െക�ിടം.

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

(എ) ��മംഗലം േകാടതി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �റ് വ�ഷ�ിലധികം പഴ��� േകാടതി�ം േപാലീസ് േ�ഷ�ം ഉ�െ�� െക�ിടം നിലനി��ി

ബാ�ി�� �മിയിലാേണാ �തിയ െക�ിടം നി��ി��ത്;

(സി) എ�ി� �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി ന���തി�� തട�ം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നീതിപീഠ�ി� നി�� വിമ�ശന�ൾ

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

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം  2019  ഏ�ി�  30  വെര നീതിപീഠ�ി�

നി�ം സം�ാന സ��ാരിന് ശകാര��ം ��വിമ�ശ��ം േനരിേട�ി വ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാരിെനതിെര ൈഹേ�ാടതിയി�  നി�ം ഇ�ര�ി�  എ� ��െ����ക�

ഉ�ായി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാരിെന േകാടതി വിമ�ശി�ാ��ായ കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ?

േകരള ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസ്

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

(എ) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി� േകരള ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസി� ഫയ�മാ� ത�ികയി�

പി.എസ്.സി. �ഖാ�രം എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ�മാ� ത�ിക ��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� അത് എ�യാെണ�ം

ആയത് എ�് നട�ിലാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ ?



�ര�ാ മാനദ��� ലംഘി�് െക�ിട നിർ�ാണം

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

(എ) സം�ാന�് �ര�ാ മാനദ��� ലംഘി�് െക�ിട�� നി��ി��ത് വ� �ര����്

ഇടയാ��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എറണാ�ളം,  മല�റം എ�ീ ജി�കളിൽ  2019  െഫ�വരി മാസ�ിൽ ഉ�ായ വൻ

അ�ിബാധെയ �ട��് അ�ി ശമനേസന െക�ിട��െട �ര�ാ പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ

;എ�ി� അതിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ച�വി��മായി െക�ിടം നിർമി� ഉടമക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ� തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭി�ി�േ�ാ. വ��മാ�േമാ?

താ�രി� ഫയ�േ�ഷ�

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

(എ) 2016-17  ബ�ജ�ി�  താ�രി�  അ�വദി� ഫയ�േ�ഷ�  നാളി�വെര �വ��നം

ആരംഭി�ാ� കഴി�ി�ിെ�� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി കെ��ിയ �ല�് ഫയ�േ�ഷ�  താ��ാലികമായി �വ��നം �ട�ാ�

എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��ി�  നിലവി�ളള  (F2  348/2017)  ഫയലി�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) ജനനിബിഡമായ തീരേദശേമഖലയിെല അപകടസാധ�തക�ം മ�് അടിയ�രസാഹചര���ം

കണ�ിെല��് താ�രിന് അ�വദി� ഫയ�േ�ഷ� അതിേവഗം �വ��നമാരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���ാടി- അടിവാരം ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) സം�ാന�് �തിയതായി അ�ിര�ാ നിലയ��  ആരംഭി��തിന് ��ഗണനാ പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാമാണ് ആരംഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ���ാടി-അടിവാര�് ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി��തി�� നടപടി

�മ�� ഇേ�ാ� എത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ടി ഫയ� േ�ഷ� എ�് �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?



�തിയ ഫയ�േ�ഷ� അ�വദി��തിന് നടപടി

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

(എ) കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  മ���ി,  െന���ം,  ക�ക�ാ�, ക�ഴ,  മണിമല,

െവ�ാ��  േമഖലയി�  അത�ാഹിതം സംഭവി�ാ�  പാ�ാടി,  ച�നാേശരി,  കാ�ിര��ി

എ�ിവിട�ളിെല ഫയ�േ�ഷനി�  നി�് സഹായം ലഭി��തിന് �ര��ത�  െകാ��

കാലതാമസം ഉ�തിനാ�  ക�ക�ാ�  െന���ം േമഖല േക�ീകരി�് �തിയ ഫയ�േ�ഷ�

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ലം ലഭ�മാ�ിയാ�  അ�മതി ന���തി�  ഉ� മ�

തടസ�െളെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പര�� അ�ിര�ാ നിലയ�ിന് െക�ിടം

223.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20െല ബ�ജ�് വിഹിത�ി�  ഉ�െ���ി പര��  അ�ിര�ാനിലയ�ിന് െക�ിടം

നി��ി��തിന് ഫ�് അ�വദി��തിനായി സമ��ി�ി�� �ാ� െ�ാേ�ാസൽ സംബ�ി�

�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) പര��  അ�ിര�ാനിലയ�ിെ� ആവശ��ിനായി �തിയ ഉപകരണ��ം യ�

സംവിധാന��ം വാഹന��ം അ�വദി��തിന് ഫയ�  ആ�് െറ�� വ��് ഇതിനകം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പര�� അ�ിര�ാനിലയ�ിന് �തിയ ഉപകരണ��ം വാഹന��ം അ�വദി�വാൻ ഇതിനകം

നടപടിക� ഉ�ായി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് ഫയ�േ�ഷ� നി��ാണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�വദി� േകാ�ാട് ഫയ�  േ�ഷ�േവ�ി

�ഗസംര�ണ വ��ിെ��ം ആഭ��ര വ��ിെ��ം �ലം ൈകമാറിയി�ം നാളി�വെര ടി

ഫയ�േ�ഷെ� നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി�ി�ി�ാ�തിനാ� ആയതിന് ബ�െ��വ��്

നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�� േ�ാ��് റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ടി ഫയ�േ�ഷ� നി��ാണ�ിന് ഡി.പി.ആ�. ഉം മ�് അ�ബ� േരഖക�ം സ��ാരിേല�്

സമ��ി�ി�ം നിർ�ാണം �ട�ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ി�  ആയത് എ��ം േവഗം

ആരംഭി��തിന് ഉ�രവ് ന��േമാ?



വളാേ�രി ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണം

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

ന��േമാ:

(എ) വളാേ�രി (മല�റം) ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് ത�ാറാ�ിയ

െ�ാേ�ാസ� ആഭ��രവ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ഫയ�  ആ�് റ�� വ��് േമധാവി സ��ാരിന് സമ��ി�

െ�ാേ�ാസ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത െ�ാേ�ാസ�  പരിേശാധി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

െപരിേ�ാം ഫയ�േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) പ��� മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം ഫയ�േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� ആവശ�മായ

ഫ�് അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2019-20 വ�ഷെ� പ�തിയി� ��ത ഫയ�േ�ഷന് ഫ�് നീ�ിെവ�ി�േ�ാ?

ഒ��ാലം ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷ�

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

(എ) ഒ��ാല�് ഫയ�  ആ�് െറ�� േ�ഷ�  ആരംഭി��തിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷ�ക� ആരംഭി��തിന് ��ഗണന പ�ിക നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി�

��ത പ�ികയി�  ഒ��ാലം ഉ�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഉ�െ�ാ�ി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ക��� ഫയ� െറ�� നിലയ�ിന് ��ത� സൗകര���

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

(എ) ക��� ഫയ�  െറ�� നിലയ�ിന് എമ�ജ�സി ഫയ�  െട��  അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഈ നിലയ�ിന് കാലവ�ഷം ��ി�ക�് ��ത� റ�� ഡി�ിക�ം ഔ�്േബാ�ഡ് എ�ി�ക�ം

�ബാ െസ�ം അ�വദി��കാര�ം ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?



കാ�ാ�ട ഫയ� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

കാ�ാ�ട ഫയ� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിെ�റ

നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ആയതിെ� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

എറണാ�ള�് ഫയ� ഓഡി�ിംഗ്

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

(എ) എറണാ�ളം സൗ�് െറയി�െവ േ�ഷന് സമീപം പാരഗ� െചരി�് േഗാഡൗണി� ഉ�ായ

തീപി���മായി ബ�െ��് ഫയ�  ഓഡി�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

ഉെ��ി�  ഫയ�  ഓഡി�ിംഗിെല കെ���ക�/�പാ�ശക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ബ�നില െക�ിട�ളി� ആവശ�മായ �ര�ാസംവിധാന�� ഇ�ാെത

എ�െയ�ം �വ��ി��െവ�തിെ� കണ�് ബ�നിലെക�ിട��െട ഇനം തിരി�്,

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�  ലഭ�മാ�േമാ;  ഈ ബ�നിലെ��ിട��െട

നി��ാതാ��/ഉടമക�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െവ�ാറ�ട് ഫയ� & െറ�� നിലയ�ി�റ �വ��നം

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

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�ാറ�ട് ഫയ�  &  െറ�� നിലയം എ�ാണ്

�വ��നം ആരംഭി�ത്; ആെക എ� ജീവന�ാരാണ് ഇവിെട��ത് ;

(ബി) എ� വാഹന��  ഈ നിലയ�ി�  ഉ�്;  (ഫയ�  െട��ക�  ഉ�െ�െട)  അവയി�

എ�െയ�ം �വ��ന�മമാണ്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) െവ��ി��ാ�� അപകട�ളി� ഇടെപ��തിനാവശ�മായ ഉപകരണ�� ഈ നിലയ�ിൽ

ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ാറ�ട് ഫയ� & റ�� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

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

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�ാറ�ട് ഫയ� & റ�� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��� ആ�ാനമായി �തിയ ഫയ� േ�ഷ�



233.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി ആരംഭിേ�� ഫയ�  േ�ഷ�ക�െട ��ഗണനാടി�ാന�ി��

ലി�്,  ഫയ�  &  റ�� സ��ീസസ് ഡയറ��  സമ��ി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാ���  ആ�ാനമായി ഒ� �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭിേ��തിെ� ആവശ�കത

സംബ�ി�് ജന�തിനിധി ന�കിയ നിേവദനം അ��െട ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചാ��� േപാലീസ് േ�ഷ� േകാ�ൗ�ിെല 20 െസ�് �ലം ചാ��� ഫയ� േ�ഷന്

േവ�ി വി�ന�കാ�  കഴിയി� എ� െകാ�ം ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട തീ�മാനം

�ന:പരിേശാധി�് ടി �ലം ഫയ�  &െറ�� വ��ിന് െെകമാ��തിന് സഹായകമായ

നടപടിക�  സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��്  25.01.2019-�  ജന�തിനിധി ന�കിയ

നിേവദന�ിെല ആവശ�ം സംബ�ി�് �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ ?

ബാ�േ�രിയി� ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) ബാ�േ�രിയി�  ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തിനായി ന�കിയ നിേവദന�ി�  ഇ�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 2018-19 വ�ഷ�ി� എ� �തിയ ഫയ� േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ി�െ��ം അവ ഏെതാെ�

ജി�കളിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രിയി�  ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ ?

ജയി�കളിെല �ര�ിതത�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ജയി�  ശി� അ�ഭവി� െകാ�ിരിെ�

മരണെ��വ�െട കണ�ക� െവളിെ���േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ ജയി�കളിെല തട�കാരി�  മരണസംഖ� വ��ി�വ��േ�ാ  ;

അസ�ാഭാവികമരണ�� ഓേരാ വ�ഷ�ം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ ;

(സി) തട�കാ�െട ജീവന് ഭീഷണി��ാ��ത് കണ�ിെല��് ജയി�കളി� ��ത� �ര�ിതത�ം

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

ജയിൽ പരി�രണം



236.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, ഒ. ആ�. േക�

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

(എ) സം�ാനെ� ജയി�ക�െട �വ��ന��  കാര��മമാ��തിനായി ഈ സ��ാ�

നട�ാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജയി�  പരി�രണ�ിനായി സ��ാ�  നിേയാഗി� േഡാ.അല�ാ��  േജ�ബ് ക�ീഷ�

റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജയിലിെല അേ�വാസികൾ�് അവ�െട ശി�ാ കാലാവധി�് േശഷം ഒ� ഉപജീവനമാ��മായി

മാ�� തര�ി� വിവിധ െതാഴി�കളി� പരിശീലനം ന���തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശി�ാ ഇളവ് ലഭി� തട�കാ�

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േകരള�ിെല ജയി�കളിെല ഏെത�ി�ം

തട�കാ��് ശി�ാ ഇളവ് ന�കി വി�യ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��  േപര് വിവരം

സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  തട�കാെര വി�യ�ി�െ��ി�  അത് ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ിലാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജയി�കളി� സൗകര��� െമ�െ���ാ� ഇൗ സ��ാ� െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� ജി�ാ ജയിലി� തട�കാ� ര�െപടാ� �മി� സംഭവം

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

(എ) ക�� ജി�ാ ജയിലി� പാറാ�കാ��് മയ�മ��് ന�കി തട�കാ� ര�െപടാ� �മി�തായ

സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സംഭവം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

ഇ-ഗസ�് സംവിധാനം

239.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�



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

(എ) സം�ാന�് ഇ-ഗസ�് സംവിധാനം അവസാനി�ിരി��തിനാ�  ഗസ�് വി�ാപന�ിെ�

പക��് ലഭി��തി�േവ�ി സാധാരണ�ാ�  ��ി��� ��തരമായ �ിതിവിേശഷം

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കഴി� കാലഘ��ളി�  സ��ാരിെ� ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് ഇ-ഗസ�് സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ി��ത്;  ഇേ�ാ�  ഇത്ആ�െ��ി�ം �മതലെ���ി ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഗസ�് വി�ാപന�� യഥാസമയം �സി�ീകരി�ാ�� �ലം സാധാരണ�ാ� അ�ഭവി��

�രിത�ി�ം ഗവ�െമ�റ് ��ി� ഇ��ായി�� കാലതാമസ�ി�ം പരിഹാരം കാ��തിന്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �ി�റിംഗ് ��കളി�  ആ�നികവ��രണം നട�ിലാ��തി�ം പഴ�ംെച�

സാേ�തികവിദ�ക� ഉപേയാഗി��ത് നി��ലാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഗസ�ക�െട പക��് സമയ�ിന് ലഭ�മാ��തി�ം കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം �തിയ

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ; ആയത് എ��ത�

െപാ�ജന���് ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

ഗസ�് വി�ാപനം ഓ�ൈലനി�

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

(എ) സ��ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക ഗസ�് �സി�ീകരി��തി��ാ�� കാലതാസ�ിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഔേദ�ാഗിക ഗസ�് ഓ�ൈലനി� ന�കാ���ലം െപാ�ജന����ാ�� ��ി��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക ഗസ�് ഓ�ൈലനി� ന���തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഏ��ി�ിരി��ത്;

��ത ഏജ�സി�് ന��വാ� ഇടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഔേദ�ാഗിക ഗസ�് ഓ�ൈലനി�  �സി�ീകരി��തിന് േനരി�് സ��ാ�  സംവിധാനം

ഏ�െ���േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�� സ��ാ� ��ിെല അടി�ാനസൗകര� വികസനം

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

(എ) വാ��  സ��ാ�  ��ി�  അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവിെട �വ��ി�് വ�� ജി�ാ േഫാം േ�ാ� െപാ�ജന���് സൗകര��ദമാ�� തര�ി�

േറാഡരികിേല�് മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ാഫ് ക�ാ�േ��് നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;



(ഡി) ഏെതാെ� ത�ികകളിലാണ് �ിരം ജീവന�ാ�െട �റവ് അ�ഭവെ���െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ആ�നിക ഓഫ് െസ�് െമഷീ� �വ��ി�ി�ാ� ജീവന�ാ� ലഭ�മാേണാ; ��ത ത�ികയി�

േജാലിെച�ി�� താ��ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�

�േരാഗമി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

നിയമസഭാ സേ�ളന�മായി ബ�െ�� കടലാ�ക�െട അ�ടി

242.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാനടപടിക�മായി ബ�െ�� കടലാ�ക�െട അ�ടികൾ�ായി സർ�ാർ ഒ� വർഷം

എ� �പ െചലവഴി��െ�� വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) നിയമസഭ�മായി ബ�െ�� അ�ടി� കടലാ�കൾ ഒഴിവാ�ി ഡിജിൈ�സ് െച�ാ��

��ധാന നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ?  ഉെ��ിൽ അതിെ�

നടപടി�മ�ൾ ഏ�വെരയായി എ� വിശദീകരി�ാേമാ?

(സി) പരി�ിതി പരിപാലന�ിന് ഏെറ �ണകരമാ�� ഈ പരി�ാരം എ� �തൽ നട�ിലാ�ാൻ

സാധി�െമ� വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി വാ�� െമേ�ാ

243.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ി വാ��  െമേ�ാ പ�തി�െട ഭാഗമായി വിഭാവനം െച�ിരി�� േബാ�െജ�ിക�െട

നി��ാണം ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;  പ�തി

എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േവേ�ാളി പാലം നി��ാണം

244.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� എടേ�രി-വി��ാ��ി േറാഡിെല േവേ�ാളി പാലം

നി��ാണ�ിെ� �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണം ൈവ��തിെ� നിലവിെല തട��� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ടി.എസ് കനാ� തീരസംര�ണം

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

(എ) േദശീയ ജലപാത�െട ഭാഗമായ ടി.എസ് കനാലിെ� പല�ല�ം സംര�ണഭി�ി

െക�ാ�തിനാ�  ഇ�കരക�ം ഇടി��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദീകരി�േമാ;

തീരസംര�ണ�ി�േവ�ി നിലവി� പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(ബി) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ടി.എസ് കനാലിെ� തീരസംര�ണ�ി�േവ�ി

എെത�ാം പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ആല�ാ�് �ാമപ�ായ�ിെ� കനാലിേനാട് േച�� ഭാഗ��  ���മാ�ം സംര�ണഭി�ി

െക�ി സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കളിയാ��ി പാലം �നർനി��ാണം

246.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന  41  േകാടി �പ െചലവഴി�്  13  മീ��

വീതിയി�  പണി �േരാഗമി�� നാദാ�രം-����  േറാഡിെല ഇ��ിയ കളിയാ��ി പാലം

���ി പണി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ആയതിെ� �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�വാൻ നിലവി� േനരി�� ���� വിശദമാ�േമാ ?

െകാ�ി-മംഗ�� പാചകവാതക ൈപ�് ൈല� (െഗയി�)

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

(എ) െകാ�ി-മംഗ�� പാചകവാതക ൈപ�് ൈല� (െഗയി�) ���ീകരണ ���ി ഇേ�ാ� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) മലബാ�  ഭാഗ�് സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി�െട �വ��ന��  ആരംഭി��തി�  കാലതാമസം

േനരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െഗയി� ൈപ�് ൈല� പ�തി ���ീകരി��േതാെട വീ�കളിേല�് �റ� െചലവി� ഗ�ാസ്

കണ�� ലഭ�മാ�ാ�� ���ി ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം ന�കാേമാ?

സി-ഡി�ിെന ഒഴിവാ�ിയ നടപടി

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

(എ) സി-ഡി�ിെ� �വ��ന�� ഫല�ദമാ�ാ� 2016 െമയ് 31 ന് േശഷം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2016  ന് �ൻപ് സി-ഡി�് ���ി െച�ി�� �ഖ�മ�ി�െട സി.എം.ഒ.  േപാ���,

സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്,  �ഖ�മ�ി�െട നാം �േ�ാ�് എ�ീ പ�തികളി�  നി�ം സി-ഡി�ിെന

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) നാം �േ�ാ�് പരിപാടി�െട നി��ഹണ �മതല ആ��ാണ് ൈകമാറിയി��െത�്

അറിയി�േമാ?

സി.എ�.ജി �െട ഉപേയാഗ�ം ലഭ�ത�ം



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

(എ) സി.എ�.ജി  -�െട ഉപേയാഗം വ��ി�ി��തി�ം ��ത ഇ�ന�ിെ� ലഭ�ത

വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സമീപ ഭാവിയി�  സി.എ�.ജി �െട ഉപേയാഗ�ം ലഭ�ത�ം വ��ി�ി��തിന് അ��ലമായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭാഷ ന�നപ�ം

250.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭാഷ ന�നപ����ായി ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� ക�ീഷ�

�വ��ി��േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� �വ��ന േമഖല/പരിഗണന വിഷയ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ജ� ഒൗഷധി േക���

251.�ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� ജ� ഒൗഷധി േക��� �വ��ി��െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക���െട �വ��ന�ി�  സ��ാരിന് എെ��ാം നിയ�ണമാ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക���െട �വ��നം സംബ�ി�് സ��ാരിന് എെ��ി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� വിശദവിവര�ം സ�ീകരി� നടപടി�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത േക���െട മാ�കയി�  ജനറിക് ഒൗഷധ��  വി���തിന് േക���

ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ ?

ൈവറസ് േരാഗ��

252.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ ൈവറ�ക�  ��ി�� മാരകേരാഗ��  �തിേരാധി��തിന് �ിരം സംവിധാനം

ഒ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം എ�്1എ�1, എലി�നി, െഡ�ി�നി, �ര�്പനി, നി� എ�ിവ ബാധി�് എ�

േപ� മരണെ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�രംഗ�് ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് േകരളം വളെര ��ിലാെണ�ി�ം

�തിയതരം ൈവറ�ക�ം നി��ാ��നം െച� േരാഗ��ം ജന�െള ബാധി��ത്



എ�െകാ�ാെണ�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കിര� ആേരാഗ� സ�േ�

253.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ�വ��ിെ� േന�ത��ി�  കിര�  ആേരാഗ� സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

(ബി) ബ�രാ� മ��ക�നിക��് വിവര��  ൈകമാ�� കേനഡിയ�  ക�നി�േവ�ിയാണ്

ആേരാഗ�വ��് ��ത സ�േ� നട�ിയെത� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിെ� വ��മായ വിവരം ന��േമാ?

കി�നി േരാഗിക��� മ��ിെ� ലഭ�ത

254.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�നി മാ�ി െവ� േരാഗിക��് േഡാ��  നി�േ�ശി�� മ��ക�  ജി�ാ ആ�പ�ികളി�

ലഭ�മാ��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല തി��, െപരി��മ� �ട�ിയ ആ�പ�ികളി�ം ജി�ാ െമഡി��

േ�ാ�കളി�ം േഡാ��  നി�േ�ശി�� മ��ക�  ലഭ�മെ��ം പകരം മ��കളാണ്

ന���െത��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ ;

(സി) േരാഗി�െട ആേരാഗ� നില�ം േരാഗാവ��ം അടി�ാനമാ�ി േഡാ��  എ�തി ന���

മ��ക� ജി�ാ െമഡി�� േ�ാ�കളി� ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജി�ാആ�പ�ികളി� കി�നി േരാഗിക��േവ�ി േഡാ�� നി�േ�ശി�� മ��ക� വാ�വാ�

െമഡി�� സൈ�സ് േകാ��േറഷ�ം ബ�െ�� അധി�ത��ം നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഇ) കി�നി േരാഗിക��് ജി�ാആ�പ�ികളി�ം ജി�ാെമഡി��  േ�ാ�കളി�ം േഡാ��

നി�േ�ശി�� മ��ക� ലഭ�മെ��ം താ��് ആ�പ�ികളി� �ടി മ�� ലഭ�മാ�ണെമ�ം

ആവശ�െ��് മല�റം ഡി.എം.ഒ �് ലഭി� പരാതികളിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ?

രാമറാ� െമേ�ാറിയ� ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

255.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല രാമറാ� െമേ�ാറിയ� സ��ാ� താ��് ആ�പ�ിയിെല

ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ� നി��ാണ�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ� നി��ാണ�വ��ിക� ���ീകരി�് യേ�ാപകരണ�� �ാപി�്



ഡയാലിസിസ് െസ�� ജന���് എ�് സമ��ി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) താ��് ആ�പ�ി എ� നിലയി�  െന�േ�ാലം രാമറാ� െമേ�ാറിയ�  സ��ാ�  താ��്

ആ�പ�ിെയ ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് അടിയ�ര പരിഗണന ന��േമാ;

(ഡി) ആയത് സംബ�ി�് ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട റിേ�ാ��ിെല വിശദാംശ��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മഴ�ാല േരാഗ�ൾെ�തിെര�� �െ�ാ���ൾ

256.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡ�ി  ,  നിപ ൈവറ�കൾ �ല��ാ�� േരാഗ�ൾ സം�ാന�് ഈ വർഷം റിേ�ാർ�്

െച�െ��ി�േ�ാ: ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വർഷം സം�ാനെ� ഭീതിയിലാ�ിയ മഴ�ാല േരാഗ��െ�തിെര എെ��ാം

�തിേരാധ നടപടിക�ം �െ�ാ����മാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല കര�-��-�ദയമാ� ശ��ിയാെ�ലവ്

257.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  നട�� കര�-��-�ദയമാ� ശ��ിയക��്

വ��ക ഫീസായി ഈടാ�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ിനി�� എ�ാ�ിെ��് നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി� ഇ�രം ശ��ിയക��് സ��ാ�

ഫീസ് നി�യി��തിന് വ�വ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാരിന് കീഴി�� െമഡി��  േകാേള�കളി�  �റ� െചലവി�  ഇ�രം ശ��ിയക�

നട��തിന് സൗകര�ം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െച�്പനി

258.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാ�ി� െച�്പനി വ�ാപി��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യിൽ ഈ വ�ഷം ഇ�വെര എ�േപ��് െച�്പനി ബാധി�െവ�ം എ�േപ�

മരണെ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െച�്പനി ബാധിത �േദശ�ളി�  പനി പടരാതിരി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?



�ര�ാഘാതം തടയാ� സ�ീകരി� ��ക�ത�ക�

259.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പലയിട�ളി�ം വ�ാപകമായി �ര�ാഘാതം ഏ�താ�� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം മാ��്,  ഏ�ി�  മാസ�ളി�  �ര�ാഘാതം ഏ�വ��് എെ�ാെ� ആേരാഗ�

���ളാണ് ഉ�ായെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ര�ാഘാതം ഏ��ത് തടയാ� ആേരാഗ� വ��് എെ�ാെ� ��ക�ത�ക� സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ര�ാഘാതം ഏ��വ��് ഏെതാെ� തര�ി�ളള ആശ�ാസ നടപടിക�ം ചികി�ാ

സഹായ��മാണ് ഏർെ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ?

മഴ�ാലേരാഗ �തിേരാധ�വ���ൾ

260.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാലേരാഗ �തിേരാധ�വ��ന��െട ഭാഗമായി എെ��ാം ���ികളാണ് സം�ാന�്

നട�ാ�ിയിരി��ത്;

(ബി) ഏെതാെ� വ��കെള സംഘടി�ി�ാണ് �വ��നം വി�ലെ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ിക�െട പരിര��ം സംര�ണ�ം

261.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി. െക. ശശീ��

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാ�-ശി� മരണ നിര�് ഗണ�മായി �റ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ��ാടിയിെല ശി�മരണനിര�് �റ��തിനായി നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ിക�െട വള���ം വികാസ�ി�മായി അ��ാടിയി�  നട�ാ�ി വ��  "ആദ�  1000



ദിന��" എ� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ിക�െട പരിര��ം സംര�ണ�ം ഉ�മമായ വള���ം ഉറ� വ��ാ� സം�ാനെ�

��കളി� "ഔവ� െറേ�ാ�സിബിലി�ി � ചി���" എ� പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�പ�ിക�െട മികവ് ഉയ���തിന് നടപടി

262.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ�തല�ി��െ� മാ�കയാ�ംവിധം നിപ േപാ�� മാരക വ�ാധിെയേ�ാ�ം

നിയ�ണ വിേധയമാ�ാ�  കഴി�� തര�ി�  സം�ാനെ� ആേരാഗ� േമഖലെയ

കിടയ�താ��തിന് നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ദരി���െ�െട എ�ാ േരാഗിക��ം മിക� ചികി� മിതമായ നിര�ി� ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ�

വ���തിനായി �തീയ തല�ി�� ആ�പ�ികെള ഉ��� �ാപന�ളാ��തി��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജ് രാജ�ാ�ര നിലവാര�ിേല�യ���തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മഴ�ാല��� �ചീകരണ �വ��ന��

263.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, െക. ബാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയാന�രം പക��വ�ാധിക�െട വ�ാപനം ഫല�ദമായി തട��തിന്

സാധി��േപാെല  ,മഴ�ാല��� �ചീകരണ �വ��ന��ം മാലിന� നി��ാ��ന�ം

കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അടിയ�ര സാഹചര��െള േനരി��തിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിേയാഗി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അവശ�മ��ക�  വിതരണം െച��തിന് എെ��ാം ����  നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ചീകരണ, മാലിന�നി��ാ��ന �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തിനായി െപാ�ജന



പ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പക��വ�ാധികെള �തിേരാധി��തി�� മാ����

264.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ��ൈക എ��് ന� രീതിയി� മഴ�ാല��� �ചീകരണ �വ��നം നട�ിവ��ത്

�ടാെത പക��വ�ാധികളട��ളള മഴ�ാല േരാഗ�െള �തിേരാധി��തിന് മ�് മാ����

എെ��ാമാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പക��വ�ാധിക� �തിേരാധി�ാ� നടപടി

265.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല�് ജലജന�േരാഗ��ം െകാ��ജന�േരാഗ��ം ഉ�ാകാ�� സാ��ത ��നി��ി

അവെയ �തിേരാധി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��വ�ഷ�ളി�  പക��വ�ാധിക�  പട��പിടി� �േദശ���് ��ഗണന ന�കി

�തിേരാധ�വ��ന�� സംഘടി�ി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ഫീസ് ഏകീകരി��

266.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളി� പരിേശാധനക��് വിവിധ രീതിയി�� ഉയ�� ഫീസ് ഈടാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉയ�� ഫീസ് ഈടാ��ത് ഒഴിവാ�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ,  പരിേശാധനാഫീ�ക� ഏകീകരി�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ?

രാസപദാ���ളട�ിയ സ�ബ�ക�ം ജ��ക�ം

267.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാസപദാ���ളട�ിയ േച�വക�  േച��് സ�ബ�ക�ം ജ��ക�ം ജ�സ് കടകളി�ം

ഐ�ീം പാ�ല�കളി�ം ബ�്�ാ�ക�, െറയി�േവ�ഷ�ക�, വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട



പരിസര��, വിവിധ ആരാധനാേക���െട പരിസര��  എ�ിവിട�ളി�ം വ�ാപകമായി

വിൽ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ശീതീകരി� ഇ�രം ജ��ക�ം സ�ബ�ക�ം ഏെറ ഉപേയാഗി��ത് �വാ��ം

�വതിക�മാെണ� വ�ത ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��തര ആേരാഗ����ൾ�ം മാരകേരാഗ���ം വഴിവ�ാ�� ഇതിെല േച�വക�

പാ��കളി�ം ടി�കളി�മാ�ി പാ�് െച�് വി��ന നട�� �ാപന�െള ഈ സർ�ാരിെ�

കാലയളവി� എേ�ാെഴ�ി�ം പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� നിർ�ാതാ��  വ�  സാ��ിക അടി�റ��വരായതിനാ�  അേന�ഷി�ാ�

ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ��  ജന��െട ആേരാഗ�ം തിര�രി�് ഇ�ര�ാെര

അേന�ഷണപരിധിയി� നി�് �ിരമായി ഒഴിവാ�� നിലപാട് അതീവഗൗരവമായി ക�് ക�ശന

പീരിേയാഡി�� പരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ?

മഴ�ാല����ചീകരണ �വ��ന��

268.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഴ�ാല�് ഉ�ാകാ�  സാധ�ത�� പക��വ�ാധിക�ം മ�േരാഗ��ം

തട��തിനായി സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  നട�ിലാേ�� �ചീകരണ �വ��ന��  യഥാസമയം

���ീകരി�ാ�ത് ��കാല�ളി�  ��തരമായ �ത�ാഘാത���് വഴിവ�ി��

സാഹചര��ി�  ബ�െ�� വ��ക�മായി �ടിയാേലാചി�് ആവശ�മായ ��ക�ത�ക�

ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) മഴ�ാല����ചീകരണ �വ��ന��െട �ാധാന�ം െപാ�ജന�െള

േബാധ�െ����തിനായി ��ത�  േബാധവ��രണ�വ��ന��  നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ര�സാധ�താ�േദശ�ളി� പക��വ�ാധിക� തടയാ� നടപടി

269.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ളയാന�രം പക��വ�ാധിക�  പടരാെത �ര�നിവാരണ�ി�  ഫല�ദമായി ഇടെപടാ�

സാധി�തിെ� പ�ാ�ല�ി�, �ര�സാധ�താ�േദശ�െള തിരി�റി�് പക��വ�ാധിക�

ഉ�ാകാതിരി�ാ� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

108 ആം�ല�സ്



270.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷ� ജീവ� ര��ായി അ��ിെട ��തായി എ�

108 ആം�ല��കളാണ് വാ�ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ആം�ല�സി� േപാ��ബി� ഓ�ിജ� സിലി�� ഉ�െ�െട��വ ഘടി�ി�ാ�തിനാ�

ഈ ആം�ല��ക�  നിര�ിലിറ�വാ�  എെ��ി�ം കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ?

കര� േരാഗിക� േനരി�� ��ി��ക�

271.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കര�  മാ�ിവ��  ശ��ിയ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  നട�വാ�� സൗകര�ം

സ�ീകരി�ാ��െകാ�ം കാ�ണ� ഉ�െ�െട�� ചികി�ാസഹായപ�തികളി�  കര�

മാ�ിവ�� ശ��ിയ നട�� ആ�പ�ിക� ഉ�െ�ടാ��െകാ�ം കര� േരാഗിക� േനരി��

��ി��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ദ�ം പ�തി

272.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ �ദ�ം പ�തി�െട സവിേശഷതക�  എെ��ാമാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ� ��ിക��് ശ��ിയ നട�ിയി��്; ജി�തിരി�� കണ�ക�

ലഭ�മാ�േമാ?

�ദ�ം ചികി�ാ പ�തി

273.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ �ദ�ം പ�തിയി�െട എ� ��ിക��ാണ് �ദയ സംബ�മായ

േരാഗ�ിന് ചികി� ലഭ�മാ�ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ദ�ം പ�തിയി�െട ചികി� ലഭി��തിന് വ�മാന പരിധി�േ�ാ;  ��ത പ�തി�മായി

ബ�െ��് നട�ിെ�ാ�ിരി�� �േ�ാഗ ചികി�ക�െട വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(സി) �ദ�ം പ�തി േപാെല ��ികൾ�് സൗജന�മായി ന�കി വ�� മ�ചികി�ാപ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ?



ചികി�ാധനസഹായ പ�തി �കാര�� സഹായം

274.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�കീഴി�� ചികി�ാധനസഹായ പ�തി �കാരം അേപ� സമ��ി�

െപരി��മ�,  അറ��റ�,  ���പീടിക വീ�ി�  �ീ.അ��  ജലീലിന് തി�വന��രെ�

െസാൈസ�ി േഫാ�  ദ �വ�-�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 06.10.2017െല  1864242/2017/MIN(Health)  ന��  ക�ിേ��  െസ��റി,

െസാൈസ�ി േഫാ� ദ �വ� (ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�്), തി�വന��രം ഓഫീസി� നി�ം

സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�േമാ;

(സി) നാളി�വെര അേപ�കന് ധനസഹായം അ�വദി�ി�ിെ��ി�  ആയത് അ�വദി��തി��

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ി േരാഗീസൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

275.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ി േരാഗീസൗ�ദമാ��തി�േവ�ി

2.18 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�ിയി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�തി �കാരം ��ത ആ�പ�ിയി�  നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി�� കാര��ളെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ ; അവ�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ി�െട എസ്.പി.വി.  ആയ ഹൗസി�് േബാ�ഡ് സാേ�തിക

അ�മതി�േവ�ി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയി�  ��ത പ�തി�െട സാേ�തിക അ�മതി ലഭ�മാ�ി

െട�� നടപടി ���ീകരി�് നി��ാണ ���ിക� േവഗ�ി� ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

276.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം

�ാഥമികാേരാഗ�േക��െള ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ��തിന് തീ�മാനി�ി��

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം �ാഥമികാേരാഗ�േക��െള ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ�ിയി�െ��ം



അതിെ� ഭാഗമായി ��ത േക��ളി� എെ��ാം �തിയ സംവിധാന�� ഏ�െ���ിെയ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാേ�� പി.എ�്.സി.  കെള അ�കാരം മാ�ാ�  എ�േ��

സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ�ാ� നടപടി

277.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാനെ� സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കെള

മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി��  േകാേള�ക�െട മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� നി��ാണ �വ��ന���് ��ത� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െമഡി��  േകാേള�കളിെല പഠനനിലവാര�ം ഗേവഷണ സൗകര���ം അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല കാ�ഡിേയാളജി വിഭാഗം

278.�ീ.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��  േകാേളജ് ആ�പ�ിയി�  കാ�ഡിേയാളജി വിഭാഗ�ി�  എ�

�ണി�കളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� േരാഗികളാണ് �തിദിനം കാ�ഡിേയാളജി ഒ. പി.യി� എ��ത്;

(സി) ആ�പ�ിയിെല കാ�ഡിേയാളജി വിഭാഗ�ി� �തിദിനം എ� േരാഗിക��് ആ�ജിേയാ�ാ�ി

ചികി� ന�കിവ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�ജിേയാ�ാ�ി െച��തിനായി േരാഗിക��് ഏത് മാസം വെര തീയതി ന�കിയി�െ��ം

അവസാനം നൽകിയ തീയതി ഏതാെണ�ം ഈയിന�ി�  എ� േക�ക�

െപ�ഡിംഗി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല കാ�ഡിേയാളജി വിഭാഗ�ി� നി�ം ഒ� െ�ാഫസ�

ത�ിക ��� െമഡി�� േകാേളജിേല�് മാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത്



കാ�ഡിേയാളജി വിഭാഗ�ിെ� �വ��ന�െള ബാധി�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല മ��ിെ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�്

279.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നി��ാണം ���ിയാ�ക�ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�്

വീ�ം �വ��േനാ�ഘാടനം നി��ഹി�ക�ം െച� തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല

മ��ിെ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �േ�ാഗവിഭാഗം ഒഴിെക, മെ�ാ� വിഭാഗ�ം മ��ിെ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ി� �വ��ി��ി�ാെയ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േരാഗിക�െട ��ി��് പരിഹരി��തി�ം വിദ�ധ ചികി� ന���തി�മായി നി��ി�

മ��ിെ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ി�  എ��ംേവഗം ചികി�ാ സൗകര�ം ഏ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെ� മാ�� �ാ�

280.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെ� മാ���ാ� അ�സരി�� നി��ാേണാ�ഘാടനം ഈ

സ��ാ� ആയിരം ദിവസം ���ിയാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാ��  �ാനിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് തി�വന��രം െമഡി��

േകാേളജിൽ നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി എ� �കയാണ് സം�ാന സ��ാ� െചലവഴി��ത്  ;  ഇതിനായി േക�

സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

281.േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  സിവി�  സ�ജ�, ൈഗനേ�ാളജി ത�ികകളി�  േജാലി െച��

േഡാ��മാ�െട ആ�പ�ി��െ�െട�� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത േഡാ��മാ�  എ� കാലമായി അതാതിട�ളി�  േജാലി െച�വ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യിെല ജനറ�  ആ�പ�ികളി�  എവിെടെയാെ� ൈഗനേ�ാളജി ത�ിക

ഒഴി�കിട��െവ� വ��മാ�ാേമാ; ��ത ഒഴി�നിക�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



െചലേവറിയ ചികി�ക�

282.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��ാ�പ�ിക� േക�ീകരി�് പാവെ�� േരാഗിക��്െചലേവറിയ ചികി�ക� ഉറ�ാ�വാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) ൈബപാസ് ഉ�െ�െട�� ശ��ിയക� എ�ാ ജി�ാആ�പ�ികളി�ം താ��ാ�പ�ികളി�ം

നട�ാ� േവ� സംവിധാന�� ഏ�െ���േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ി�െട വ�മാനം

283.�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയി�  2016,  2017,  2018,  2019 (നാളി�വെര)  വ�ഷ�ളി�

ലഭി� വ�മാന�ിെ� വിശദാംശ�� ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�മാന�ി� നി�ം എ� �ക ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി െചലവഴി�ി�െ��്

ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ി

284.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ിയി� അ�വദി� േ�ാമാെകയ�, സ�ജി�� വാ�ഡ് എ�ിവ�ായി

�തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത താ��് ആ�പ�ിയി�  മാലിന� സം�രണ �ണി�്  (എസ്.ടി.പി.),  പ��  േലാ��ി,

സി.ടി.  �ാ�  �ട�ിയവ ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം താ��ാ�പ�ി�് ജി�ാആ�പ�ി പദവി

285.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം താ��ാ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ി�െട നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ി ജി�ാ ആ�പ�ി

പദവി ന�കണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയ���തിന് എ� ത�ികക�



��ിേ����്; അതിനായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ി�

ന� സ��ീസ് െ�ാസീജ�� �കാരം �ക അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം തെ� ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ിയാ�ി

ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലയി�കീഴ് താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

286.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയി�കീഴ് താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�

നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; ആയതിെ� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  കാത് ലാ�ം െഎ.സി.�.  �ം �ാപി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

��േ�രി സ��ാ� ആ��േവദ ആ�പ�ി

287.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി സ��ാ�  ആ��േവദ ആ�പ�ി�െട വികസന

�വ��ന���് എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� �തിയ െക�ിടനി��ാണ�ി�ം കിട�ിചികി��ം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ?

��ി�റം താ��് ആ�പ�ി വികസനം

288.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ി�റം താ��് ആ�പ�ി വികസന�മായി ബ�െ��്

കഴി� ബ�ജ�് �ഖ�ാപന�ി� ഉ�ായി�� പ�തി�െട ഭരണാ�മതി�മായി ബ�െ��്

മല�റം ഡി.എം.ഒ. , ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�� എ�ിവ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�െട െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� എ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

മേ�രിയി� ജനറ� ആ�പ�ി ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം

289.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ജനറ� ആ�പ�ിക� ആരംഭി�� കാര��ി�� സ��ാരിെ� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജനറ�  ആ�പ�ിക�  ആരംഭി��തിനായി നിലവി�  ഏെത�ാം മാനദ��ളാണ്

പരിഗണി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മേ�രിയി� ജനറ� ആ�പ�ി �ാപി�� കാര��ി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടികൾ

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മേ�രിയി� ജനറ�  ആ�പ�ി �ാപി��തിനായി ലഭി�ി�� നിേവദന��െട�ം

ക�ക�െട�ം പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ��

290.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�പ�ികളിെല നിലവി�� �ാഫ് പാേ��  ഏത് വ�ഷേ�താണ്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ജീവിതൈശലീേരാഗ��െട�ം േരാഗിക�െട എ��ിെ��ം േരാഗ�ിെ� തീ�ത�െട�ം

വ��നവ് കണ�ിെല��് ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�ണി�  കാേലാചിതമായ മാ���

വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ിയിെല അ�വദി�െ��ി��

�ാഫ് പാേ�� വ��മാ�ാേമാ; നിലവി�� ജീവന�ാ� എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ിയി�  കഴി� ��് വ�ഷമായി ഇ�േപഷ��്,  ഔ�്േപഷ��് വിഭാഗ�ളി�

�േവശി�ി�െ��ി�� േരാഗിക�െട എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി താ��ാ�പ�ി�െട മാ���ാ�

291.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��ാ�പ�ി�െട വികസന�വ��ന���േവ�ി മാ���ാ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഏത് ഏജ�സിയാണ് �ാ�  ത�ാറാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത �ാ� കി�ബി അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) മാ��  പ �ാ�  �കാര�� വികസന�വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി



292.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയിെല സൗകര���  െമ�െ����തിന്  07-11-2018-�

�ലം എം.  എൽ.  എ ന�കിയ നിേവദനം പരിഗണി�് ആേരാഗ�വ��് അഡീഷണ�  ചീഫ്

െസ��റി,  ആേരാഗ�വ��് ഡയറ���് ന�കിയ  A1/396/2018  ന�ർ ക�് �കാരം

െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിെയ േരാഗീസൗ�ദ ആ�പ�ി ആ��തി�� റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� തര�ി�� നി�േ�ശ�ളാണ് ഡി.എ�്.എസ്. ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡി.എ�്.എസ്. െ� റിേ�ാ��് അടി�ാനമാ�ി�� നി�േ�ശ�� എേ�ാ� പരിഗണി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ിക��ായി �ാ� ഫ�ി� നി�ം അ�വദി� �ക

293.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-19  സാ��ിക വ�ഷം ആേരാഗ� വ��ിെ� �ാ�  ഫ�ി�  നി�ം സം�ാനെ�

ഏെത�ാം ആ�പ�ിക�െട അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിന് എ� �ക വീതം

അ�വദി�ി�െ��് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ�േക��ളായി ഉയ��ിയ ആ�പ�ിക�

294.�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ംബാേരാഗ�േക��ളായി ഉയ��ിയ ആ�പ�ിക�െട �വ��നം സ��ാ�

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� ��ംബാേരാഗ�േക��ളാണ് നിലവി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ംബാേരാഗ�േക���െട �വ��നം �ട�ിയ േശഷം ദിനം�തി എ� േരാഗികളാണ് ഇ�രം

േക��ളി� എ��ത് എ�് സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ംബാേരാഗ�േക�ം

�ട��തിന് ��ം േശഷ��� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

��ം സി.എ�്.സി.�െട നിലവാരം ഉയ���

295.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര േമഖല�െട ആ�ാനമായ ��െ� സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിെ� അടി�ാന

സൗകര���  വ��ി�ി��തി�ം താ��് ആ�പ�ി�െട നിലവാര�ിേല�്

ഉയ���തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) താ��് ആ�പ�ി നിലവാര�ിേല�് സി.എ�്.സി.െയ ഉയ���തി�� മാനദ���

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

റാ�ി താ��് ആ�പ�ി

296.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് ആ�പ�ി�് ആവശ�മായ ത�ികക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�െയ�മാെണ�ം

ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�ി താ��് ആ�പ�ിയി�  നിലവി�� ത�ികക�  എ�െയ�ം ഇേ�ാ�  ഏെതാെ�

ത�ികകളിൽ ഒഴി�ക�െ��ം അറിയി�േമാ ;

(സി) താ��് ആ�പ�ി എ� പരിഗണനയി�  �തിയ ത�ികക�  ��ത ആ�പ�ി�ായി

അ�വദി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ശബരിമല ഉ�െ��� താ��് ആ�ാനെ� ആ�പ�ി എ� പരിഗണനയി�  �േത�കം

ത�ികക� അ�വദി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�ാആ�പ�ിയി� കാത് ലാബ്

297.�ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�ാആ�പ�ിയി� കാത് ലാബ് �ാപി��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലാബി� ഒ��� സൗകര���െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

റാ�ി താ��ാ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം

298.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��ാ�പ�ി�് �തിയതായി െക�ിടം നി��ി�� നടപടിക� ഏ� ഘ�ം വെരയായി;

ഇതിെ� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ� നില�� െക�ിടം നി��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് െക�ിട�ി� ഉ�െ���ക; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ െക�ിട�ിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ െക�ിടം നി��ി��തിന് എ� �പ

വകയി��ിയി��്; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) �തിയ െക�ിടനി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഇനി എെ�ാെ� ���ികളാണ്

���ിയാ�ാ��ത്;  ഇത് ���ിയാ�ി െക�ിടം നി��ാണം എ�ാരംഭി�ാനാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ ?



അടിമാലി താ��് ആ�പ�ി�െട �വ��നം വി�ലീകരി��

299.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല അടിമാലി താ��് ആ�പ�ി�െട �വ��നം

വി�ലീകരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�െട �വ��നം െമ�െ����തിനായി �തിയ ത�ികക� ��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നാ�ിക മ�ല�ി� ആേരാഗ� വ��് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��

300.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ി� ആേരാഗ� വ��്

�ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നാ�ിക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം ത�ികക�  എ� വീതം

��ി�െവ�ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ി�ാട് സി.എ�്.സി. െയ താ��ാ�പ�ിയായി ഉയ���തി�ം ആവശ�മായ ജീവന�ാെര

നിയമി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ?

േകാ�ാട് സി.എ�്.സി. യി� കിട�ി ചികി�

301.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് സി.എ�്.സി.  യി�  കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തി�� പ�ാ�ല

സൗകര�വികസന�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാ�ാട് സി.എ�്.സി.യി� �ാഫ് പാേ�� അ�സരി�� ജീവന�ാെര നിയമി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാ�ാട് സി.എ�്.സി.യി�  കിട�ി ചികി� ഉ�ായി��െവ�ം ആയത് പി�ീട്

നി��ലാ�കയാണ് ഉ�ായെത�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സി.എ�്.സി. യി� കിട�ി ചികി� �നഃരാരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ി�െട വികസനം

302.�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



കായം�ളം താ��ാ�പ�ി�െട ഭൗതികസാഹചര���  െമ�െ����തിനായി എെ��ി�ം

പ�തി കി�ബി വഴി നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി� ആേരാഗ�വ��ിെ� �ാ� ഫ�് ���ിക�

303.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ആേരാഗ�വ��ിെ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം പാറ�ാല

നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇ�വെര ഏെത�ാം ���ിക��് �ക അ�വദി�ി��്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപ��ടവിള സി.എ�്.സി.യിെല അടി�ാന സൗകര��റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

പരിഹരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

താ�രിെല ��ംബാേരാഗ�േക���

304.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� ആെക എ� പി.എ�്.സി. കെളയാണ് എഫ്.എ�്.സി. കളായി ഉയ��ിയത്

എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) താ�� നിേയാജകമ�ല�ി� നിലവി� എ� ��ംബാേരാഗ�േക��ളാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(സി) താ�രി�  അ�വദി� ��ംബാേരാഗ�േക���  എ�ാം ���മായി �വ��നം �ട�ാ�

കഴി�ി�േ�ാ; നിലവി� എെ��ി�ം തട��� േനരി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക�ം മ�് പിേ�ാ�വിഭാഗ��ം തി�ി�ാ��� താ�രിെല ജന��െട

സാ��ിക പിേ�ാ�ാവ� �ടി പരിഗണി�് ��ത�  ��ംബാേരാഗ�േക���

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡയാലിസിസ് െസ��ം കാ�ണ� ഫാ�മസി�ം ആരംഭി�ാ� നടപടി

305.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ഗവ�െമ�് താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് െസ��ം കാ�ണ� ഫാ�മസി�ം

ആരംഭി���ി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി� കാ�ണ� ഫാ�മസി�ം ഡയാലിസിസ് േക��ം ആരംഭി�വാ� സത�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?



പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ി�െട വികസനം

306.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി ആ�പ�ിേയാട് േചർ�� �ലം

ഏെ�����മായി ബ�െ�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ േ�ാമാെകയ� �ണി�് േ�ാമാെകയ� �ണി�്

307.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി താ��് ആ�പ�ി�ായി അ�വദി� േ�ാമാെകയ�  �ണി�ിെ� നി��ഹണ

ഏജ�സിയായ െക.എം.സി.എസ്.എ�.എെ��ാം ���ികളാണ് ഇ�മായി ബ�െ��്

ആ�പ�ിയി� നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട െമഡി��  ഉപകരണ�ളാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി അ�വദി�ി��ത്;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അ�വദി� ഉപകരണ�ളി�  ലഭ�മാകാൻ ബാ�ി�� ഉപകരണ��  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉപകരണ��  ലഭ�മാ�ാ�  ബാ�ി�െ��ി�  ആയത് ലഭ�മാ�ി ���ിക�  എ�്

���ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ�േക���

308.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല സി.എ�്.സി,  പി.എ�്.സി എ�ിവ ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പി.എ�്.സി.  കെളയാണ് ��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി

ഉയ��ിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) പി.എ�്.സി.കെള ��ംബാേരാഗ�േക�മാ�േ�ാ� ,  �വ��ന�ി� എെ��ാം �ണപരമായ

മാ��ളാ��ാ�ക എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം താ��ാ�പ�ി�െട മാ���ാ�

309.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ��ാലം താ��ാ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി മാ���ാ�  നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് ഇതിനായി വകയി��ിയിരി��ത്;

(സി) മാ��  �ാൻ �കാര�� നി��ാണ �വ��ന��  എ�് ആരംഭി�വാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയിെല �തിയ ത�ികക�

310.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി െകാ�ാര�ര താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� ഏെത�ാം

ത�ികക� �തിയതായി ��ി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി� ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയിെല േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം

311.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയി�  േ�ാമാെകയ�  �ണി�് ആരംഭി�് �വ��നം

നട��തിനായി നിലവി� നട�ിയി�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം �ാവ��ികമാ�ാ�  ഇനി എെ��ാം സ�ീകരണ��

ആവശ��െ��ം ആയത് ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം എ��ത� �വ��ി�ി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ആ�ി�� മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

312.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം പ�തി �കാരം ��ബാേരാഗ�േക��ളായി ഉയ��ിയ ആ�ി��

നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ളി�  നട�ിലാ�� അടി�ാന

സൗകര�വികസനം ഏത് ഘ��ിലാണ്; അവ ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ�േക���

313.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ാഥമികാേരാഗ�േക���  ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�� പ�തിയി�,

��ംബാേരാഗ�േക��ളായി െതരെ���െ�� തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല �ാഥമികാേരാഗ�

േക���െട നിലവിെല �വർ�നം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ ���േതാതി� എ� �ത� �വ��ി�ി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ആേരാഗ�വ��് ���ിക�

314.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�

ആേരാഗ�വ��് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം ത�ിക

��ി�െവ�ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

�ഴ�മ�ം സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ി� േ�ാമാെകയ� �ണി�്

315.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഴ�മ�ം സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ി�

നി��ി�ാ�േ�ശി�ിരി�� േ�ാമാെകയ�  �ണി�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എെ��്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) നിലവിെല അടിയ�ിര സാഹചര�ം പരിഗണി�് േ�ാമാെകയ�  �ണി�് ഉടെന

�ട��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�റവില�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട െക�ിടനി��ാണം

316.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റവില�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട െക�ിടനി��ാണ�ിന് േകരള േ��് ഹൗസിംഗ് േബാർഡ്

�േഖന സമർ�ി� ഡീൈ�ൽഡ് െ�ാജ�് റിേ�ാർ�് കി�ബി വഴി നട�ാ��തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 24/2/2018  -െല  627/2018/H  ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവി�െട ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെന

എസ്.പി.വി.  ആയി �മതലെ���ക�ം ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് എ�ിേമ�ം ഡി.പി.ആ�ം

ത�ാറാ�ി േകാ�യം ഡി.എം.ഒ.  വഴി ഡി എ�്.എസ്.  -  ന് സമ��ി�ക�ം െച�െവ�ി�ം

നാളി�വെര ആവശ�മായ പരിേശാധന വ��തല�ി� നട�ി കിഫ് ബി�െട േബാ�ഡ് മീ�ിംഗി�

സമ��ി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ആയത് എ�േ��് സമ��ി�ം

എ�റിയി�ാേമാ;



(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയലി� നിലവിൽ സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

��രി��, നിേലശ�രം താ��് ആ�പ�ികളിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�്

317.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�ാപി� ��രി��, നിേലശ�രം എ�ീ താ��്

ആ�പ�ികളിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�് �വ��നസ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല േ�ാമാെകയ� �ണി�്

318.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  �ാപി�� േ�ാമാെകയ�  �ണി�ിന് ആവശ�മായ

ഉപകരണ�� വിതരണം െച��തിന് േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷ� എ�്

നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഉപകരണ�ളാണ് ഇതിനായി െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�  വിതരണം

നട�ിയത്;  ഇനി�ം ഏെതാെ� ഉപകരണ��  വിതരണം നടേ���െ�� ്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േ�ാമാെകയ� �ണി�ിന് ആവശ�മായ സ�ജ�, ഓ�േ�ാ,  അനേ�ഷ� എ�ീ വിഭാഗ�ളിെല

േഡാ��മാെര നിയമി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;  �ിനി��  വിഭാഗ�ി�

അധികമായി എ� േപ�െട േസവനമാണ് ലഭിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േ�ാമാെകയ� �ണി�ിെ� �വ��നം 2019 �� മാസ�ി� ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ?

െപരി��മ� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� അധിക ത�ികക��ാ�� െ�ാേ�ാസൽ

319.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ജിവന�ാ�െട അധിക ത�ികക�  അ�വദി��ത്

സംബ�ി�� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിലെ� �ിതി അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ആവശ��ിന് ജീവന�ാ� ഇ�ാ�ത് ആ�പ�ി�െട �ഗമമായ �വ��നെ� �തി�ലമായി

ബാധി��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) അധികമായി ഏെത�ാം ത�ികയി� എ� ജീവന�ാെര അ�വദി��തിനാണ് ആേരാഗ�വ��്

ഡയറ�� െ�ാേ�ാസ� ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �േ�ാസലിേ� അടി�ാന�ി�  അധിക ത�ികക�  അടിയ�രമായി

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?



�നിയ� െഹൽ�് ഇ�െ��� നിയമനം

320.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� എ� �നിയ� െഹൽ�് ഇ�െ��� ത�ികകൾ നിലവി�െ��ം ഇതി�

എ� ത�ികക� ഒഴി�കിട��െ��ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനതല �േമാഷ�  ത�ികയായ െജ.എ�്.ഐ.  േ�ഡ്-I  െ� എ� ഒഴി�കളാണ്

നിലവി��െത�ം അവ എവിെടെയ�ാമാ��െത�ം ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െജ.എ�്.ഐ. േ�ഡ്-2 � നി�് േ�ഡ്-1 േല�് അവസാനമായി �ാന�യ�ം ന�കിയത്

എേ�ാഴാണ്;

(ഡി) െജ.എ�്.ഐ.  േ�ഡ്-2�  നി�് േ�ഡ്-1  േല�് �ാന�യ�ം നട�ാ�  എ� േ�ഡ്-2

ഒഴി�ക� �ഷിടി�െ��െമ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം ഇനി എ� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��ം ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ഇെ��ി� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാതിരി�ാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) നിലവി�  ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ൈബ�ാ���  നിയമന��, അ�വദി�തിേന�ാ�

��തലാെണ�് കെ��ിയത്;  അതിെ� അടി�ാന�ി� സ��ാ� എെ��ി�ം നി�േ�ശം

ന�ിയി�േ�ാ?

െഹ��് ഇ�െ��� ത�ിക ��ി��

321.�ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െല�സി-ജനറ�  െഹ��് സംേയാജന�ിെ� ഭാഗമായി ��ി�െ�� െഹ��്

ഇ�െ���െട ��� ന�മററി ത�ിക െല�സി വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട റി�യ�െമ�ിന് േശഷം

ഒഴി�് കിട��ത് ��യി�െ�� ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�കാരം െഹ��് ഇ�െ��� ത�ിക ഇ�ാതാ�� പ�ായ�കളി� ��ത

ത�ിക ��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ആേരാഗ�വ��ി� മല�റം ജി�യി�� ഒഴി�ക�

322.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� മല�റം ജി�യി� വിവിധ ത�ികകളി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം ത�ിക തിരി�്

െവളിെ���േമാ ;



(ബി) ജി�യിെല ഏെത�ാം ഓഫീ�കളി�  വിവിധ ത�ികകളി�  താ��ാലിക ജീവന�ാ�  േജാലി

െച��െ��് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവിധ ത�ികകളി�  പി.എസ്.സി.  വഴി മല�റം

ജി�യി� എ� നിയമനം നട�ി; ബാ�ി�� ഒഴി�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ബാ�ി�� ഒഴി�കളി� നിയമനം നട�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ

?

െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ്. ന് കീഴി� �വ��ി�� കാത് ലാ�ക�

323.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ്.  ന് കീഴി� �വ��ി�� കാത് ലാ�ക� ഏെതാെ� സ��ാ�

ആ�പ�ികളി�ം െമഡി��  േകാേള�കളി�മാണ് �വ��ി��ത് എ�തിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��ത കാത് ലാ�ക��ാവശ�മായ ഉപകരണ��  ലഭി�ാ���ലം പല കാത് ലാ�ക�ം

അട�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� കാരണം എ�ാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സാധാരണ�ാരായ േരാഗിക��് ആശ�ാസേമ�� രീതിയി�  സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം

െമഡി��  േകേള�കളി�ം �വ��ി�� കാത് ലാ�ക�  തട�മി�ാെത �ട��്

�വ��ി��തി�േവ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാത് ലാബ്

324.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് കാത് ലാബ്

അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

അ�വദി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സ�കാര� �ിനി�� ലാ�ക�െട നിലവാരം ഉറ�ാ�ൽ

325.�ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� �ിനി��  ലാ�ക��് േകരള �ിനി��  എ�ാ�ിെ��് നിയമ�ിെല വ�വ�

�കാരം നിലവാര�ം േയാഗ�ത��� ജീവന�ാ�  ഉെ��് ഉറ�ാ�ു�തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് മ�ഷ�വകാശ ക�ീഷെ� ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉ�രവ്

അ�സരി�് ജി�ാ കള��മാ�  അ���നായ അേതാറി�ി ഇ�രം ലാ�കളി�  പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ കാര���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ഭ�� വ��ളി� മായം േച���വ�െ�തിെര നടപടി

326.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� വ��ളി�  വ�ാപകമായ രീതിയി�  മായം േച���ത് �ലം

െപാ�ജന��െട ആേരാഗ��ിന് ഭീഷണി വ��ി��െവ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�കാരം മായം േച���വ�െ�തിെര എ�ാെ� നടപടികളാണ് ഭ���ര�ാവിഭാഗം

സ�ീകരി��ത്;

(സി) 2017-18,2018-19 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ഭ��വ��ളി� മായം േച��തിെ� േപരി� എ�

േക�ക� രജി�� െച�; എ� േക�കളി� ശി�ാ നടപടി ഉ�ായി; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈവ�ി� ഭ���ര�ാ ഓഫീസ� നട�ിയ പരിേശാധനക�

327.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� ഭ���ര�ാ ഓഫീസ� 2018 ഏ�ി� �ത� 2019 മാ��് വെര�� കാലയളവി�

നട�ിയ പരിേശാധനക� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��്അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം േക�കളി� പിഴ ഈടാ�ിയി�െ��ി� ആയത് വിശദമാ�ാേമാ?

ത�കടകളിെല ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം

328.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�കടകളിെല ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തി�ം ഇവ�െട �വ��നം

ഉപേഭാ� സൗ�ദമാ��തി�ം ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�  ഭ�� �ര� വ��് പരിേശാധന�ം േബാധവ�കരണ �വ��ന��ം

സംഘടി�ി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��വ��ളിെല മായം



329.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��വ��ളി�  മായം േച����ം അവ വി�ന നട���ം തടയാ�  സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) മായം േച��ത് ��യി�െ��തിനാ�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം െവളിെ��

ക�നികെളയാണ് നിേരാധി�ി��ത്;

(സി) പലചര�് വ�ാപാര �ാപന�ളി�  വി��െ��� െവളിെ���െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിനായി പരിേശാധനാ��ാ�കെള നിയമി�േമാ?

ഞാറ�� സ��ാ� ആ�പ�ിയി� �തിയ െക�ിടം

330.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഞാറ�� സ��ാ�  ആ�പ�ിയി� �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് സ��ാ�  ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� പഴയ െക�ിടം െപാളി��തി�� അ�മതി�ായി ഡി.എ�്.എസ്.  ന് ന�കിയ

അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�� െത�ില�ടവി� കാ�സ� െസ��

331.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ീമതി ടീ�ർ ആേരാഗ� വ��് മ�ിയായി�� കാല�് മാ��  െത�ില�ടവി�  കാ�സ�

െസ��  അരംഭി��തിന് സൗജന�മായി ലഭി� ആറര ഏ��  �മി�ം െക�ിട��ം

ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര സ��ാ� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി�െട വികസനം

332.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര സ��ാ� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി�െട നിലവാരം ഉയ���തി�ം �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തി�ം എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക�ിെ��ം എ�ിേമ�ിെ��ം അടി�ാന�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് ആ�ഷ് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�ം അ�വദി�

�ക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആ�പ�ിയി�  നിലവി��ായി�� വിഷചികി��മായി ബ�െ�� േഡാ�ർ ത�ിക

�നഃ�ാപി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ; ആയതിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?



നാ�േറാപതി & േയാഗ �ിനി�ക�

333.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവിതെെശലീേരാഗ�� വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� അവ നിയ�ി�വാ� നാ�േറാ�തി�ം

േയാഗ�ം ഫല�ദമാെണ� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  േമഖലയി�  എവിെടെയ�ാമാണ് നാ�േറാ�തി  &  േയാഗ �ിനി�ക�

�വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാതമംഗല�് ഒ� നാ�േറാ�തി  &  േയാഗ �ിനി�് ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ�േക���െട �വ��നം

334.�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� പി.എ�്.സി.കെളയാണ് ��ംബാേരാഗ�േക��ളായി

ഉയ���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� െകാ�േ�ാട് ��ംബാേരാഗ�േക��ി� ഒ��ിയ സൗകര��� എെ��ാമാണ്;

(സി) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല മ�് ��ംബാേരാഗ�േക���െട �വ��നം എ��ത�

�ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ആ��ം പ�തിയി��െ���ി അധികത�ികക�

335.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി��െ���ി പാല�ാട് ജി�യി�  എ� അധികത�ികക�  ��ി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അധികമായി ��ി� ത�ികക� ഏെത�ാമാെണ�ം എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ ?

മണ�� ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെ� ആ�നീകരണം

336.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെ�റ ആ�നീകരണ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ  5  േകാടി

�പ�െട െ�ാേ�ാസ� വ��ി� ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ിൽ അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?



െന�ാ�ി�കര ��ബാേരാഗ�േക��ിെ� �വ��നം

337.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�വദി� ��ബാേരാഗ�േക��ിെ� �വ��നം

ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ള��, െച��, കാേരാട്,  െപാഴി��  എ�ിവിട�ളിെല പി.എ�്.സി.ക�

��ംബാേരാഗ�േക�മായി ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി നി��ാണ�വ��ന���് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ ; നി��ാണ���ി നട��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയത്;

(സി) ��ംബാേരാഗ�േക���െട �വ��നം എേ�ാ� �ട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല ഫീസ് നി��യം

338.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല  2018-19  വ�ഷെ� എം.ബി.ബി.എസ്.  ഫീസ്

നി�യി�െകാ�് ഫീസ് നി��യ സമിതി എ�� തീ�മാനം േകരള ൈഹേ�ാടതി

റ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിധിയി�  ഫീസ് �ന�നി��യം ര�് മാസ�ിനകം ���ിയാ�ണെമ�് േകാടതി

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ഫീസ് �ന�നി��യം ഇ�കാരം ���ിയാ�ിേയാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ േകാേളജിെല�ം ഫീസ് �ന�നി��യി��തിന് ഏെതാെ� ഘടക�ളാണ്

പരിഗണി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പാവെ�� വിദ�ാ��ിക��് േ�ാള�ഷി�് ന��െമ� വാ�ാനം പാലി�ി�േ�ാ; 2017-18 �ം

2018-19-�ം എ�് �കയാണ് ഇതിനായി സ��പി�െത�ം അതി�  എ�് �ക

വിദ�ാ��ിക��് ന�കിെയ�ം െവളിെ���േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല ബി.പി.എ�. വിദ�ാ��ിക�െട േ�ാള�ഷി�്

339.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല ബി.പി.എ�  വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാ��ിക��്

േ�ാള�ഷി�് ന���തി�� ഫ�് എവിെട നി�ാണ് കെ���ത്;

(ബി) 2018-19  വ�ഷ�ി�  എ� �കയാണ് ഇതിനായി നീ�ിവ�ി��െത�ം േ�ാള�ഷി�്�ക

എ�യാെണ�ം ��ത വ�ഷം എ� േപ� അ�ഹരായി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) �ലിേവല െച��വ�െട വിദ�ാ��ിക��് മാനദ�മ�സരി�്  20  മാ��് ലഭി�േ�ാ�



വഴിേയാര��വട�ാ�, ത�കട�ാ�, ഉ�വ�ി ക�വട�ാ�  എ�ിവ�െട വിദ�ാ��ിക��്

��ത ആ��ല�ം ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� മാനദ��ളി� മാ�ം

വ��േമാ;

(ഡി) വിേദശ�് �ലി�ണി വിസയി�  േജാലി െച��വ�െട വിദ�ാ��ിക��്  20  മാ��്

ലഭി��തിന് അ�ഹത�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മേ�രിയി� സ��ാ� ന�ിംഗ് േകാേളജ്

340.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രിയി�  സ��ാ�  ന�ിംഗ് േകാേളജ് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  അതി�േവ� അടി�ാനസൗകര���  ഒ��� കാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാേളജി�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി�� േകാ�ക�  സംബ�ി� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��േവദ ഉ����

341.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എം.ഷാജി

,, 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�് ആ��േവദ ഔഷധ ഉ�����മാ�മായി ��സ് ക�േ�ാളെറ

നിയമി�ി�േ�ാ;  ��ത ത�ികയി�  നിയമനം നട�ാ�ത് �ലം ആ��േവദ ഔഷധ

ഉ����െട നി��ാണ�ി�ം കയ�മതിയി�ം കാലതാമസ�ം തട��ം ഉ�ാ��േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപ��� ആ��േവദ ഉ����െട നി��ാണ�ി�ം വിപണന�ി�ം ��പായി �ിനി��

�ഡി�് പകരം ൈപല�്�ഡി നട�ിയാ� മതിെയ� േക� സ��ാ� ഉ�രവ് സം�ാന�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈപല�്�ഡി നട�ാ�  സം�ാന�് വിദ�സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

സാ�ഹ� നീതി വ��ി� കീഴി�� ക�നി, േബാ�ഡ്, േകാർ�േറഷൻ എ�ിവയിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ിക



342.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� നീതി വ��ി� കീഴി�� ക�നി, േബാ�ഡ്, േകാർ�േറഷൻ എ�ിവയിെല ലാ�് േ�ഡ്

ത�ികയി�  നാളി�വെര�� ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�െയ�ം അതി�  എ� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാെത

അവേശഷി��െ��ം �ാപന�� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 31.12.2019  വെര ലാ�്േ�ഡ് ത�ികയി�  �തീ�ി�� ഒഴി�ക�  എ�യാെണ�ം

�തീ�ിത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം

�ാപന�� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ലാ�്േ�ഡ് ത�ികയി� എ�േപ� കരാ� /ദിവസ േവതന വ�വ�യി� േജാലിേനാ��െവ�്

�ാപന�� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ലാ�്േ�ഡ് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച��തിന് ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിന് ത�ാറാകാ� �ാപനേമധാവിക�െട േമ�  കർശന നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ��െന�് ��പേയാഗം

343.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��െന�് സൗകര�ം ��പേയാഗം െച�് േസാഷ�� മീഡിയയി�െട ��ികെള ൈലംഗികമായി

ഉ�െ�െട വിവിധ തര�ി�  ഉപേയാഗെ����ത് സംബ�ി�് ജാ�ത പാലി�ാ�

ര�ിതാ�ളി�ം ��ികളി�ം േബാധവ��രണം നട��തിന് സാ�ഹ�നീതി വ��് സ��മായി

പ�തിക� ആ��ണം െച� നട�ിലാ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആഭ��രം,  െപാ� വിദ�ാഭ�ാസം എ�ീ വ��ക�മായി േച��് ര�ിതാ�ളി�ം ��ികളി�ം

േബാധവ��രണ�വ��ന�� നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ിക�� േനെര�ളള അതി�മ��

344.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിക�� േനെര�ളള അ�മ��ം െെലംഗിക അതി�മ��ം വ��ി� വ��

സാഹചര�ം സാ�ഹ�നീതി വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െെ�ം െറേ�ാർഡ് സ് ബ�േറാ�െട കണ�് �കാരം ഇ�ര�ി� 2008-� 549 േക�ക�

റിേ�ാ��് െച�േ�ാ�  2018-�  അത്  4008  ആയി ഉയ�� സാഹചര�ം വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സാ�ഹ�നീതി വ��് തെ� നട�ിയ സ�േ�യി�  സം�ാന�്  12  ല�േ�ാളം



��ംബ�ളിെല ��ികൾ �ര�ിതരെ��് കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�്

നിയമി� റഫീഖ് ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെ��ം സ�േ�യിെല കെ���ക�െട�ം അടി�ാന�ി�

�����് േനെര�ളള അതി�മ�� തടയാ� എെ�ാെ� നടപടിക� െെെകെ�ാള�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

'എെ� �ട് ' പ�തി�െട വിശദാംശ��

345.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നഗര�ളി�, �ീക��ം ��ിക��ം �ര�ിത താവള��  ഒ��ക എ� ല��േ�ാെട

ആരംഭി� 'എെ� �ട് ' പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി ആ��ല���

346.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആശ�ാസ കിരണം പ�തി നിലവി�േ�ാ; പ�തി�െട അ�ഹതാ മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2014 �ത�� പ�തി �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം വർഷാടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ഹതെ��വ��് ആ��ല�ം ന���തിനായി നട� വ�ഷം എ� �പയാണ് െചലവ്

�തീ�ി��െത�ം ��ത ഇന�ി� ബജ�ിൽ എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ആ��ല��� വിതരണം െച��തി� �ടി�ിക ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�വെര�� ആ��ല��ളാണ് വിതരണം െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആശ�ാസകിരണം പ�തി

347.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ��ര�ാമിഷെ� ആശ�ാസകിരണം പ�തി �ട�ാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ:

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സഹായവിതരണം �ട��തിന് പരിഹാരം

കാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ:

(സി) മാനസികെവ�വിളി േനരി�� ��ികെള പരിചരി�� മാതാപിതാ���് ന�കിവ��

സഹായപ�തിയി�  ഇേ�ാ�  ആെരെയാെ�യാണ് അംഗ�ളായി േച��ിരി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ:  ��ത പ�തി അ�ിമറി��തി�� �മം ഇതി�പി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ:

(ഡി) അന�ഹെര ഈ പ�തിയിേല�് കട�ി യഥാ�� �ണേഭാ�ാ��െട ധനസഹായം



നിേഷധി��തായി പറയെ��� നടപടി അവസാനി�ി�േമാ?

�ഡ് േപര�ിംഗ് െസ��ക�

348.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക��് േനെര�� അതി�മ��  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  െപാ� സ�ഹ�ിെ�

േബാധവ��രണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) �ഡ് േപര�ിംഗ് െസ��ക� �ാപി��തിെന�റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

വാ�ക� അ�വദി��തിെ� മാനദ� ��

349.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന വനിത വികസന േകാ��േറഷ�  വാ�ക�  അ�വദി��തിെ� മാനദ� ��

എെ��ാമാെണ�ം കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി�  ഈ �ാപനം ഏെതാെ�

സംരംഭ���ാണ് വാ�ക� അ�വദി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല മാ�കാ അംഗ�വാടി

350.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ മാ�കാ അംഗ�വാടി �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് തട��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തട��� ഒഴിവാ�ി പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ആശ�ാസകിരണം പ�തി �കാര�� ധനസഹായം

351.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശ�ാവലംബരായ േരാഗികെള�ം ശാരീരിക മാനസിക െവ�വിളി േനരി��വെര�ം

പരിചരി��വ��് ആശ�ാസം ന��� പ�തിയായ ആശ�ാസകിരണം പ�തി

നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  പരിചരി��വ��് ��ത പ�തി �കാരം �തിമാസം ന��� �കെയ�െയ�ം



നിലവി� എ� മാസെ� �ടി�ിക�െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ിമാ��ം,  ഓ�ിസം,  െസറി��  പാ�സി എ�ീ േരാഗ��  �ലം ��ി���വെര

പരിചരി��വ� ഉ�െ�െട��വ��് ന��� ധനസഹായം �ടി�ിക സഹിതം ന���തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ിക�െട �ര� ഉറ�ാ��തിന് പ�തി

352.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക��് എതിെര�� അതി�മ�� തട�വാ� വനിതാ ശി� വികസന വ��് എെ��ി�ം

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ിക�െട �ര� ഉറ�ാ��തിനായി ��ക�  േക�ീകരി�് ര�ക��ാ���ായി

ക�ാ�യി�ക� സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി�  ��ത ക�ാ�യി�ക�  എ��ത�  ആരംഭി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ളിെല ലാ�് േ�ഡ് നിയമനം

353.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി�� ഏെത�ാം ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�കളിെല ലാ�്

േ�ഡ് ത�ികയിെല നിയമന�ളാണ് പി.എസ്.സി.  വഴി നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഏെത�ാം

�ാപന��െ��ം നാളി�വെരയായി�ം നിയമനം പി.എസ്.സി.  വഴി നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണെമ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി�� എ�ാ ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�കളിെല�ം നിയമന��

പി.എസ്.സി. വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയ�ി� ഭ��ധാന�ം നശി�തിെ� ന�പരിഹാരം

354.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� വ�ഷം ഉ�ായ �ളയ�ി� എ� േകാടി �പ�െട ഭ��ധാന�മാണ്

േകടായെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് ഇ�ഷ�� െച�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �ക�ാണ് ഇ�ഷ�� െച�െത�ം ഏത് ഇ�ഷ�റ�സ്

ക�നിയിലാണ് ഇ�ഷ�� െച�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;



(സി) ധാന���  നശി�തിെ� െ�യിം ആവശ�െ��് ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി�് എ�ാണ് െ�യിം

െപ�ീഷ�  ന�കിയെത�ം എ� േകാടി �പ�െട ന�പരിഹാരമാണ് ആവശ�െ��െത�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി ഇതിനകം എ�് �ക ന�പരിഹാരമായി ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ിൽ സെെ�േകാ�് ഉ�ായ ന�ം എ�യാെണ�ം ഇൗ ന��ിന് ഉ�രവാദിക�

ആരാെണ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ ?

േറഷ� വാ��വരിെല അന�ഹ�

355.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് േറഷ�  വാ��വരിെല അന�ഹെര ഒഴിവാ��തിന്എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷനിെല സ�വീസ് ച���

356.േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േ��് സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� സ�വീസ് ��സ് 1974 (�ല�പം) പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ച��ളി�  വ��ിയി�� േഭദഗതിക�  എെ�ാെ�യാണ്,  ��ത ഉ�ര�ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരളാ േ��് സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  െഹ�േ��് സ�വീസ് ��സ്  1978

(�ല�പം) പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ച��ളി�  വ��ിയി�� േഭദഗതിക�  എെ�ാെ�യാണ്,  ��ത ഉ�ര�ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േകരളാ േ��് സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  നിയമന�ം �ാന�യ��ം സംബ�ി�

ച��� 1997 (�ല�പം) പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത ച��ളി�  വ��ിയി�� േഭദഗതിക�  എെ�ാെ�യാണ്,  ��ത ഉ�ര�ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� സാ��ിക �തിസ�ി

357.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ; എ�ി� അതി��

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� അതിെ� ലാഭം 6 ശതമാന�ി� നി�ം 15 ശതമാനമായി

വ��ി�ി�വാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ാ�ഡഡ് അരി ഉ�പ���െട വില ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ം താ��് സെെ� ആഫീസ് വിഭജനം

358.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം താ��് സെെ� ആഫീസ് വിഭജി�് െകാ��് ഒ� സി�ി േറഷനിംഗ് ആഫീ�ം

ചാ��� ആ�ാനമായി ഒ� താ��് സെെ� ആഫീ�ം ആരംഭിേ��തിെ� ആവശ�കത

സംബ�ി�് ജന�തിനിധി ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത താ��് സെെ� ആഫീസ് വിഭജി�ണെമ� തീ�മാനം െപാ�വിതരണ വ��ിന്

ഉേ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  ആയത് സംബ�ി�് നാളി�വെര െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക�െട

വിശദാംശ�െളെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ?

റംസാ� കാലയളവിെല െപാ�വിപണി

359.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റംസാ� കാലയളവി� അവശ� സാധന��െട വില നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� െത�ായ നയ�� �ലം െപാ�വിപണിയി��ാ�� അമിതമായ വില�യ�ം

സം�ാനെ� ജന�െള ബാധി�ാതിരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) റംസാ�  നാ�കളി�  േറഷ�  കടകളി�ം മ�് സൈ�േകാ �ാപന�ളി�ം ��ത�  ഭ��

സാധന��ം മ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയെ��ട��് േകടായ ഭ��ധാന���

360.�ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയെ��ട��് എ� ട�  ഭ��ധാന�മാണ് ഭ��േയാഗ�മ�ാതായതായി

കണ�ാ�ിയി��ത്;



(ബി) ഇ�കാരം േകടായ ഭ��ധാന��� ��വ� േഗാഡൗ�കളി� നി�ം നീ�ം െച�ി�േ�ാ; എ�ി�

എ� ട� ഇ�കാരം നീ�ം െച�;

(സി) ഭ��േയാഗ�മ�ാതായതായി സ��ാരിന് ന�കിയ റിേ�ാ��ി� കാണി� അളവിേന�ാ� �റ�

അളവി�� ധാന�മാണ് നീ�ം െച�ത് എ�ത് വ�തയാേണാ;  എ�ി�  അതി��

കാരണെമ�ാണ്;വിശദാംശം ന��േമാ?

സിവി� സൈ�സ് വ��ിെല അഴിമതി

361.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് വ��ി�  2011-2016  സ��ാ�  കാലെ� അഴിമതി സംബ�ി�

അേന�ഷണ �േരാഗതി�െട വിശദാംശം ഇനം തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എ� േപ�െ�തിെര ��പ�ം സമ��ി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി� ഏെത�ാം മ�ിമാ�െട േപരിലാണ് ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് േകസ്

രജി�� െച�െ��ി�ളളത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക��് ��ഗണന പ�ിക

362.�ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�  കാ�ഡിനായി അേപ�ി��വരി�  വ�മാനം �റ�വെര�ം

െപാ�വിഭാഗ�ി�െ���ിയാണ് േറഷ�കാ�ഡ് വിതരണം െച��ത് എ�ത് ��യി�

െപ�ി�േ�ാ; ഇതിെ� കാരണം അറിയി�േമാ;

(ബി) വ�മാനം �റ�വെര ��ഗണനാ വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� ��ഗണനാ പ�ിക

363.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�ഹരാെണ�് കെ��ി ��ഗണനാ പ�ികയി�  നി�ം ഒഴിവാ�െ��വ��് പകരമായി

അ�ഹരായവെര ��ത പ�ികയിൽ ഉ�െ����തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ നടപടിക� ഏ� ഘ�ം വെര ആയി എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി� ഇ�കാരം എ� അന�ഹെര ഒഴിവാ�ിെയ�ം അ�ഹരായ

എ�േപെര ഉ�െ���ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� വാ�ാ� ��ഗണന വിഭാഗ�ാ�



364.�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആെക േറഷ� കാ�ഡ് ഉടമക�െട എ�ം എ�യാണ്;

(ബി) ഇതി� �ീക� (��ംബനാഥ) ഉടമകളായ കാ��ക� ��ഷ�മാ� (��ംബനാഥ�) ഉടമകളായ

കാ��ക� എ�ിവ തിരി�് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ��ഭ�താ നിയമ �കാരം േറഷ�  കാ�ഡ് ഉടമ �ീയാകണം എ�ിരിെ� ��ഷ�മാ�

ഉടമകളായി �ട��തിെന�റി�് സത�ര അേന�ഷണം നട�ി െത�് തി��വാ� ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആെക േറഷ�  കാ��കളി�  എ� കാ��കളിലായി എ� േപരാണ് നിലവി�  ��ഗണന

വിഭാഗ�ി��ത്;

(ഇ) �ിരമായി േറഷ�  വാ�ാ� ��ഗണന വിഭാഗ�ി�െ�� എ� ��ംബ��  ഉെ��ാണ്

വിലയി��ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) �റ� നിര�ി�  ന��� േറഷ�  സാധന��  �ിരമായി േവ�ാ� ��ഗണന

വിഭാഗ�ി�െ�� ഇ�ര�ാെര അേന�ഷണവിേധയമായി നീ�ം െച�് ഒഴി� വ��

�ാനേ��് ��ഗണന പ�ിക�് �റ�� അ�ഹരായവെര ഉ�െ���വാ� സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡി�� അേപ�ക�

365.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  അ�വദി��തി�� അേപ�ക�  ഏത് വിേധനയാണ്

സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓ�ൈല� �േഖനയ�ാെത താ��് സൈ� ഓഫീ�കളി� േനരി�് അേപ� സ�ീകരി��െത�

ഉ�ര�ക� ഏെത�ി�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) �തിയ േറഷ� കാ�ഡിന് അേപ� ലഭി�ാ� എ� ദിവസ�ി��ി� കാ�ഡ് ന��വാനാണ്

നി�േ�ശി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആയത് പാലി�െ���േ�ാെയ�ം ഏെത�ി�ം ഓഫീസി�  എെ��ി�ം വീ�

സംഭവി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അനർഹമായ ബി.പി.എൽ കാർ�കൾ റ�െച� നടപടി

366.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ടനീളം എ� അനർഹമായ ബി.പി.എൽ കാർ�കൾ റ�െച� എ�്

ജി�ാടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) അനർഹമായി ൈകവശം വ�ിരി�� ബി.പി.എൽ കാർഡ് റ�െച�� നടപടികൾ

പരിസമാ�ിയിെല�ിേയാ;

(സി) സർ�ാർ ഇതിനായി നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ം ഇനി�ം അനർഹമായി ബി.പി.എൽ കാർ�കൾ

ൈകവശം വ�ിരി��വർെ�തിെര എെ��ി�ം ശി�ാ നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

��ഗണനാ േറഷ� കാ��കളിെല അന�ഹ�

367.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണനാ േറഷ�  കാ��കളിെല അന�ഹെര കെ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി കെ��ിയ അനർഹ�െട പ�ിക ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണ�ി�േശഷം ഇ�വെര എ� കാ��കെള ��ഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ

ഉ�െ���ിെയ� വിശദാംശം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

മാ�െ�� ��ഗണനാവിഭാഗം േറഷ�കാ��ടമക�

368.�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണനാവിഭാഗം േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�വരി�  പല�ം അന�ഹരാെണ� പരാതി�െട

അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� ഏ�റിലധികം �മി, വിേദശ�് േജാലി, നാ� ച� വാഹനം, ആയിരം ച�ര� അടി�� വീട്

�ട�ിയവ��വരി�  എ� േപ�െട ��ഗണനാ കാ�ഡ് ��ത വിഭാഗ�ി�  നി�ം ഈ

സ��ാ� പരിവ��നം െച�ക��ായി ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ��ഗണനാ കാ�ഡ് അന�ഹമായി ൈകവശം വ�ി�� എ�

സ��ാ�  ജീവന�ാ�  ഇതിനകം ��ത വിഭാഗ�ി�  നി�ം സ�േമധയാേലാ സ��ാരിെ�

ക�ശന ഇടെപട� �ലേമാ മാ�ക��ായി ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇനി എ� േപ� ഇ�ര�ി� ഉെ��ാണ് ക���ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) അന�ഹമായി ��ഗണനാവിഭാഗം േറഷ�കാ�ഡ് ൈകവശം വ�് േറഷ�  ആ��ല���

ഉ�െ�െട മ�ാ��ല���  ൈക��ിയവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േരാഗിക��ം വികലാംഗ��ം വിധവക��ം ബി.പി.എ� കാ��ക�

369.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് എ.പി.എ� കാ�ഡി� ഉ�െ��ി�� പാവെ��വെര ആയതി� നി�ം ഒഴിവാ�ി

ബി.പി.എ� -� ഉ�െ���ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േരാഗിക�, വികലാംഗ�, വിധവക�  എ�ിവ�െട കാ��ക�  ബി.പി.  എ�  ആ�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(സി) െച���  നിേയാജക മ�ല�ിെല എ.പി.എ�. കാ�ഡി�� പാവെ��വ�  ബി.പി.എ�

ആ�ാനായി ന�കിയി�� അേപ�കളിേ�� തീ�മാനം എ��വാ� കാലതാമസം േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത അേപ�കളിേ�� എ�് തീ�മാനം എ��െമ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� സാധന��െട വിതരണ�മം

370.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വിഭാഗ�ി�� േറഷ�  കാ��ടമക��് �തിമാസം അ�വദി�െ��ി�ളള േറഷ�

സാധന�� എെ�ാെ�യാണ് ; �തിമാസ വിതരണ�മം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വിതരണം െച�� അരി�െട അളവ് വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േറഷ� കട ഉടമക��് ക�ീഷ�

371.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  െമാ� വിതരണം ��വ�  ഇടനില�ാരി�  നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇേ�ാ� െമാ�വിതരണം എ�െനയാണ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� കട വഴി വിതരണം െച�� ഭ�� സാധന���് കട ഉടമക��് ഇേ�ാ� ക�ി��

നിര�ി� എ� �പയാണ് ക�ീഷ� ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� സാധന��െട വിതരണം

372.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  ഭ��സാധന��  േറഷ�  കടകളിെല�വാ�  പലേ�ാ�ം കാലതാമസം േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ മാസ�ം 15-� തീയതി�് ��ായി ഭ��സാധന�� േറഷ�കടകളി� എ�ി�ാ� അവ

വിതരണം െച�വാ�  ആവശ�മായ സമയം ലഭി�െമ�തിനാ�  ആയതി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;



(സി) മാസാവസാനം േറഷ�  സാധന��  കടകളിെല��ത് �ല�� ��ി��് കാരണം അവ

വാ�വാൻ കഴിയാെത വ��വ��് െതാ���മാസം ആയത് വാ��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം

373.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� േറഷ�കടക�  വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി�ാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അധികമായ േറഷ� ഭ��ധാന��ൾ

374.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ബേയാെമ�ിക് സംവിധാന�� ഇ-  േപാസ് െമഷീ�ക�  േറഷ�കടകളി�

�ാപി�തി�േശഷം ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് എ� ക�ി��  ഭ��ധാന��ളാണ് േറഷ�

കടകളി� അധികമായി േരഖെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ വിതരണ രംഗെ� �തന പ�തികൾ

375.�ീ.സി.���

,, പി. ഉ�ി

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��ഭ�താ നിയമം ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി�ി��

�തന പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമക�െട വിവര��  ഡിജിൈ�സ് െച�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േറഷ�കടക�െട നവീകരണ�ിനായി ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�െട �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ��തിനായി േവയിംഗ്

ബാല��മായി ��ത െമഷീ�  ബ�ി�ി��തി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� ത�ി�്



376.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േപാസിെന േനാ���ിയാ�ി സം�ാന�് വീ�ം േറഷ�  ത�ി�് നട��തായ

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�വ�  തകരാ�, വിരലടയാളം പതി��ി�,  െമാൈബ�  ഒ.ടി.പി.  കി��ി� �ട�ിയ

കാരണ��  പറ�് ഇ-േപാസിെന മറികട�് ചില വ�ാപാരിക�  ഭ��ധാന���  വിതരണം

െച��താ�� ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇ�ര�ി� 2019 ഏ�ി� മാസ�ി� മാ�ം 1.56 ല�ം കാ�ഡ് ഉടമക��് വിരലടയാളം

സ�ീകരി�ാെത േനരി�് േറഷ� ന�കിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇതി� എ� കാ�ഡ് ഉടമക�െട ഭ��ധാന�ം കരി��യിേല�് കട�ിയി�െ���ത്

സംബ�ി�് പരിേശാധി�േമാ?

േറഷ� വ�ാപാരിക��് ന�േക� �ക

377.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  വ�ാപാരിക��് ന�േക� �ക �ഷറി നിയ�ണ��  കാരണം

ന��വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയകാല�് അട�ം വിതരണം െച� ഭ��ധാന���െട വില�ം �തിഫല�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�

എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വ�ാപാരിക��് അവ�െട �ക ലഭി�ാ�തിനാ�  വ�ം മാസ�ളി�  വിതരണം െചേ��

ഭ��ധാന����് പണം അട�ാനാകാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

�ിരമായി േറഷ� സാധന�� വാ�ാ�വർ

378.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിരമായി േറഷ�  സാധന��  വാ�ാ�വർ േറഷ�  കാ�ഡ് ഉടമകളിൽ എ�

ശതമാനമാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം േറഷ�  സാധന��  വാ�ാ�വ�െട ഭ��വിഹിതം സ�ഹ�ിെല ��ബല

വിഭാഗ���് വിതരണം െച��തിനായി വി�ന�ണെമ�് ഭ��വ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഈ പ�തിയി� എ�േപ� േറഷ� വിഹിതം വി�ന�കാ� ത�ാറായി��് എ�് വ��മാ�േമാ?



��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�െപ�വ� േറഷ� വാ�ാ� �ിതിവിേശഷം

379.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�െപ� പല ��ംബ��ം �ിരമായി േറഷ� വാ�ാ� �ിതിവിേശഷം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �റ� നിര�ി�  ന��� േറഷ�  സാധന��  ഇവ�  വാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്

അേന�ഷി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  അേന�ഷണം നട�േമാ  ;  ഉെ��ി�  ഇ�ര�ി�െപ� എ�

��ംബ�� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �ിരമായി േറഷ�  വാ�ാ�വെര ��ഗണനാ പ�ികയി�  നി�ം നീ�ം

െച��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�  അന�ഹ�  തെ�യാണ് ഇ�കാരം ഒഴിവാ�െ���ത്

എ�് ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ��� താ��ി� താ��് സൈ� ഓഫീസ്

380.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ���  താ��ി�  ��തായി അ�വദി� താ��് സൈ� ഓഫീസ് ആരംഭി��തി��

നടപടിക� ഏ� ഘ�ം വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

വില�യ� നിയ�ണ�ിന് നടപടി

381.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാേവലി േ�ാറി� നി�ം വിതരണം െച�� വിലവ��നവ് ഉ�ാവിെ��് �ഖ�ാപി� പതി��ിനം

സാധന���് വിലവ��ന��ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േമ�പറ� പതി��ിനം സാധന��ം എ�ാ മാേവലി േ�ാ�കളി� നി�ം െപാ�ജന���്

ലഭ�മാ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

��ിെവ��ിെ� വില

382.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�് വ�� ��ിെവ��ിെ� വില �റ���മായി ബ�െ��്

��ിെവ� ക�നി ഉടമക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� അടി�ാന�ി�

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

(ബി) സം�ാന�് ��ിെവ�ം എ� �പ�് വി���തിനാണ് ക�നി ഉടമക�  സ�തം

അറിയി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വില �റ�ാ�  തീ�മാനം എ��തി�േശഷ�ം എ�െകാ�ാണ് ആയതിെ� �േയാജനം

െപാ�ജന���് ലഭ�മാകാ�ത്; ഇ�ാര��ി� ��ിെവ� ക�നിക� തീ�മാന�ി� നി�ം

പി�ാ�ം േപായി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ��ിെവ��ിെ� വില �റ�തിെ� �േയാജനം െപാ�ജന���് ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയ�ി� നശി� അരി�ം െന�ം നീ�ിയതിെല അപാകത

383.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി� നശി� അരി�ം െന�ം നീ�ിയതിെല അപാകതക�ം അത് സംബ�ി�

െട�ഡ�  നടപടിക�ം പരിേശാധി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പരിേശാധന

ആരംഭി�ി�േ�ാ; അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ളയ�ി� നശി� എ� ട� അരി�ം െന�മാണ് ഇ�വെര തമിഴ് നാ�ിേല�് കട�ിയെത�ം

ഉപേയാഗ�ന�മായ അരി തിരിെക സം�ാന�് വിതരണ�ിനായി എ��ിെ��്

ഉറ�വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഒ� േറഷ�  കടയി�  2019  െമയ് മാസം വിതരണ�ിെന�ിയ

അരിയി�  ���ം കീടാ���ം കാരണം ഉപേയാഗ�ന�മായി��െവ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ,

വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടിയി� സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� ൈഹ��മാ���്

384.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� ൈഹ��  മാ���് അ�വദി��തി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�ക�



385.�ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി� നിലവി� എ� സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�ക� �വ��ി���് ;

(ബി) മാന�വാടി മ�ല�ിെല സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വ��ന രീതി വിശദമാ�േമാ ;

(സി) മാന�വാടി മ�ല�ിെല സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�ക�െട �ല��െട സമയ വിവര പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ ചി�റ വി�നശാല

386.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ഒ����  �ാമപ�ായ�ി�  സൈ�േകാ ചി�റ വി�നശാല

ആരംഭി��തിനായി െക�ിടം ലഭ�മാകാ�തിനാ�  മല�റം േ�ാ�് പ�ായ�ിെ�

അധീനതയി�� വനിതാ വ�വസായേക��ിെല ര� �റിക�  താ�ാലികമായി ൈകമാറി

സൈ�േകാ ചി�റ വി�നശാല �വ��നമാരംഭി��തി�� നടപടി�മ��  നിലവി�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ ചി�റ വി�നശാല വനിതാ വ�വസായേക��ി� �വ��ി�� പ�ം ആയതിെ�

നട�ി�് വനിതകെള ഏ�ി��തിന് പ�ായ�് ത�ാറാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�കാരം െച��തിന് അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

മണ�� ��േ�രി സൈ�േകാ ��� മാ���്

387.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി സൈ�േകാ ���മാർ��ിെല റാ�ക��് േക�പാട്

സംഭവി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അവ മാ�ി �തിയ റാ�ക�  �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േറഷ� വ�ാപാരിക�െട �തിഫല�ം ക�ീഷ�ം

388.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  വ�ാപാരിക��് ന�േക� �തിഫല�ം ക�ീഷ�ം അടി�ടി

�ടി�ികയാ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് വ�ാപാരിക��് വളെരയധികം

��ി��ക� ��ി��െവ� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�ാപാരിക��് �തിഫല�ം ക�ീഷ�ം യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�



സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം പ�തി

389.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�െട കരാ� അവസാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആദ�കരാ� കാലയളവ് �കാരം പ�തി ���ീകരി��തിന് കഴിയാ� സാഹചര�ം വ�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�് ക�ിഷ� െച�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

390.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.ബഷീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖനി��ാണം ���ിയാ�ാ��

സമയ പരിധി വ��ി�ി� ന�കണെമ�് അദാനി ��് സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇതിനായി അദാനി ��് ഉ�യി�ി�� കാരണ��  എെ��ാമാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) കരാ�  കാലയളവി��ി�  �റ�ഖ നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� �ലി��് നി��ാണം

391.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�െട നി��ാണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത �റ�ഖം  2019  ഡിസംബറി�  �വ��ന�മമാ�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�വാ�

നിലവിെല സാഹചര��ളി� സാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ;

(സി) ഈ �റ�ഖ�ിെ� �ലി��് നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്  ;  ഇതിന് ആവശ�മായ കരി��്

സം�ാന�ിനക�് നി�ം ലഭ�മാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?



വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണം

392.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമാ�� �ലി��് നി��ാണം കരി��്

കി�ാ�തിനാ�  �തിസ�ിയിലാെണ�് കാണി�് അദാനി ��് സ��ാരിന് റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ���ിയാ��തിന് എ� ല�ം െമ�ിക് ട�  കരി��ാണ് ആവശ���െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��ര�ിെ��ം,  സമീപ ജി�കളിെല�ം പാറമടകളി�  നി�് കരി��് ഖനനം

െച��തിന് ന�കിയ അേപ�കളി�  വിവിധ വ��കളി�  നി�് അ�മതി ലഭി�വാ�

കാലതാമസം േനരി�� എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ഡി) പ�തി ���ീകരി�വാ�  അദാനി ��് ��ത�  സമയം ആവശ�െ��തിേ��� സ��ാ�

നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

�റ�ഖ��െട വികസന �വ��ന��

393.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, െക. ആ�സല�

,, എസ്.ശർ�

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�കിേടതര �റ�ഖ��െട വികസന �വ��ന��  കാര��മമായി

നട��തിന് �പീകരി� േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡ് ��� േതാതി�  �വ��ന

സ�മായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അഴീ�� �റ�ഖ വികസന�ിനായി �പീകരി� �േത�േകാേ�ശ� �ാപന (െ�ഷ�� പ��സ്

െവഹി�ി�)�ിെ� �വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;വിശദമായ പ�തി േരഖ

ത�ാറായി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ചര� ഗതാഗത�ിെ� ഒ� ഗണ�മായ പ�് തീര�ടലി�െട�ം

കനാ�കളി�െട�മാ�ി�ീ��കെയ� ല��േ�ാെട നട�ി വ�� ���ി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

െത�ം മ�സിയം

394.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല കട���ി  -പാണ�ഴ �ാമപ�ായ�ി�െ��

ച��രയി�  െത�ം മ�സിയം �ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

��ാറി� �രാവ� വ��് മ�സിയം

395.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേനാദ സ�ാര േമഖലയായ ��ാറി� മ�സിയം/�രാവ� വ��മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം

പ�തി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ഖനന ഗേവഷണരംഗം

396.�ീ.രാ� എ�ഹാം

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഉ�ഖനന ഗേവഷണരംഗ�് െെകവരി� നി�ണായക

േന��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് നിലവി� ഉ�ഖനന �വ��ന�� �േരാഗമി��ത്;

(സി) ഉ�ഖനന�ി�െട ലഭി�� ചരി�ാവശി���  സംര�ി��തി�ം �ദ�ശി�ി��തി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ചരി�േരഖക�  കെ���തിന് സം�ാന സാ�രതാമിഷ�മായി േച��് നട��

ചരി�േരഖാസ�േ��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മാന�വാടി പഴ�ി �ടീരം

397.�ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി പഴ�ി �ടീര�ിന് നിലവി�  എ� �മിയാണ് ൈകവശ��ത് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട എ� ജീവന�ാ��്;

(സി) പഴ�ി �ടീര�ിെ� �വ��നം ൈവവിധ�വ��രി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?



േകായി�� െകാ�ാരം നവീകരണം

398.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല േകായി�� െകാ�ാരം നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഈ

സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ� േശഷം നട�ിലാ�ിയി�� ���ിക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ?

മ�ാേ�രി േകാടതി െക�ിട സംര�ണം

399.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ�ാേ�രി േകാടതി െക�ിട�ിെ� സംര�ണ ���ിക��ായി എ�.ഒ.സി.  ന���തി�ളള

അധികാരം എ.എം.എ.എസ്.ആ�.ആ�്-െ�  2010െല േഭദഗതി �കാരം േകാംപി��്

അേതാറി�ിയായ �രാവ� വ��് ഡയറ�റി� നി�ി�മാെണ� ആ��ിേയാളജി�� സ�േ�

ഓഫ് ഇ���െട ���  സ��ിളിെ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി

എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

20-05-2019

�േ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)].


