
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 04, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--379]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1900 �ത� 2080 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�
വികസന�ം വ��മ�ി

: 2081 �ത� 2210 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 2211 �ത� 2263 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി

: 2264 �ത� 2278 വെര

പി.എസ്.സി. പരീ�ക� മലയാള�ിലാ��തിന് നടപടി

1900. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി നട�� പരീ�കളി�  േചാദ�േപ��  ഇം�ീഷിേനാെടാ�ം
മലയാള�ി�ം ന���തിന് പി.എസ്.സി. തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) േചാദ�േപ��  മലയാള�ി�  ത�ാറാ��തിന് പി.എസ്.സി-  െയ
സഹായി��തിനായി ഉപസമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ആെരാെ�യാണ് സമിതി അംഗ�െള�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േചാദ�േപ��  മലയാള�ി�  ത�ാറാ�േ�ാ�  രഹസ� സ�ഭാവം കാ�്
��ി�വാ�  നിലവി�ളള സംവിധാന�ി�  എെ�ാെ� മാ���
െകാ�വരാനാണ് പി.എസ്.സി. ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� പ�തിക�
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1901. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�ാ�  ഏെതാെ� പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�െമ�് ജന���് ഉറ�് ന�കിയി��ത്;

(ബി) നാളി�വെരയായി ഏെതാെ� പ�തിക�  നട�ിലാ�ി �ട�ക�ം
ഏെതാെ� പ�തിക�  �ട�ാനായി ബ�െ��വ�െട അ�മതി
ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി

1902. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി�  റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�
അംഗീകാരം ലഭി�വ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�വ ഏെത�ാമെണ�് വ��തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

പരസ� ഇന�ി� െചലവഴി� �ക

T 1903. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം പരസ� ഇന�ി� എ� �ക
െചലവഴി�ി��്; വ�ഷം തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി�െട �ചരണ�ിനായി പരസ� ഇന�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം
െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാരിെ� േ�ാ�സ് റിേ�ാ��് അ�ടി�് വിതരണം െച��തിനായി എ�
േകാടി �പയാണ് െചലവഴി�ത്; വ�ഷം തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േലാക േകരളസഭ�െട �ചരണ�ിനായി പരസ�യിന�ി�  എ� �ക
െചലവഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

നവേകരള നി��ിതി�ായി െചലവാ�ിയ �ക
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1904. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

നവേകരള നി��ാണ പ�തിയി�  ഇതിേനാടകം ഏെത�ാം പ�തിക��്
അ�മതി ന�കിെയ�ം അതിന് എ� േകാടി �പ അ�വദി�െവ�ം
എ�േകാടി െചലവാ�ിെയ�ം െവളിെ���േമാ?

േകാടതിഭാഷ മലയാളമാ�ാ� നടപടി

T 1905. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാടതിഭാഷ മലയാളമാ��തി� േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി കീേ�ാടതികളി�  പരിഭാഷകെര നിയമി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

റീബി�ഡ് േകരള പ�തി�െട ഓഫീസ് സംവിധാനം

1906. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള പ�തി ഓഫീസിെ� ഓ�ഗൈനേസഷ�  ���
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ�� ഓഫീസിെ� �വ��ന�ിനായി
നിയമിതരായ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാെമ�് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  �ിരം/താ��ാലികം/െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  േജാലി
െച��വ� ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഓഫീസിെ� �വ��ന�ിനായി �തിമാസം െചലവാ�� �ക ഇനം
തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ ഓഫീസിെ� അടി�ാനസൗകര�ം ഒ���തിന് െചലവായ �ക ഇനം
തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

��ാ� സ�ദായ ക�ീഷ�
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1907. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �പീകരി�ി�ളള ��ാ� സ�ദായ ക�ീഷെ�
ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�ീഷെന �ിരം �ാ���റി ക�ീഷനായി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇതിേല�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �േ�ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���വ�െട
����  പരിഹരി��ത് സംബ�ി�് ക�ീഷ�  റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ക�ാബിന�് പദവി

1908. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ� അധികാര�ാന�ിെ� �വ��ന നിലവാരം ഉറ� വ��വാ�
ക�ാബിന�് പദവി അനിവാര�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ക�ാബിന�് പദവി അ�വദി�� കാര��ി� സ��ാരിെ� നയ�ം നിലപാ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ാബിന�് പദവിേയാെട ��ത�  അധികാര�ാന��  ��ി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം മ�ിമാ�  ഒഴിെക
എ�യാ�ക��് ക�ാബിന�് പദവി ന�കിയി�െ��ം ആയതിേല�ായി
ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക െചലവ് വ�െമ�ം അറിയി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള�ിറവി ദിന�ി� ആരംഭി�� �തിയ പ�തിക�ം േ�ാജ�ക�ം

1909. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നാളി�വെര ഫല�ദമായ പ�തികെളാ�ം ആ��ണം െച�ാൻ കഴിയാ�
സാഹചര�ം ��നി��ി ഈ വ�ഷെ� േകരള�ിറവി ദിനമായ സവംബ�
ഒ�ിന്എെ��ി�ം �തിയ പ�തികേളാ േ�ാജ�കേളാ ആരംഭി�� കാര�ം
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ി�ം പ�തികളി�  സ�കാര� ക�നികെളേയാ,

corrected resource://app/res/html5.html

4 of 154 Saturday 02 November 2019 02:52 PM



�ാപന�െളേയാ വ��ികെളേയാ ഭാഗഭാ�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ി�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��പ�തികളിൽ നി�ം സ�കാര�
വ��ികെളേയാ,  �ാപന�െളേയാ ഭാഗമാ�ാതിരി�ാ�  ആവശ�മായ
��ക�ത� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��� ആ�മണ�ി� മരണമട� മ�വിെ� ആ�ിത��ളള സഹായ��

1910. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി�  ആ��� ആ�മണ�ിനിരയായി മരണമട� മ�വിെ�
ആ�ിത��ം ��ംബ�ി�ം എെ��ാം സഹായ��  ന�കിയി�െ��്
അറിയി�േമാ;  �ഖ�ാപി� ഏെത�ി�ം സഹായം ഇനി ന�കാ�
ബാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പേരതെ� സേഹാദരി�് ആ�ിതനിയമന വ�വ�യി�  സ��ാ�
സ��ീസി� നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ജീവന�ാ�െട �ര�ിതത�ം

1911. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല െപാ�ഭരണവ��ി� േജാലി െച�വ�� ജീവന�ാ��്
േജാലി സമയ�് മ��നേമ� സംഭവ�മായി ബ�െ��്  2019�
ബ�.�ഖ�മ�ി�് ��ത വ��ിെല എ�േപരി�  നി�ം പരാതിക�
ലഭി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019  ആഗ�് ഒ�താം തീയതി െപാ�ഭരണ വ��ിെല ഒ� ഓഫീസ്
അ��ഡ�് ക����  അ�ി��ിെ� കരണ�ടി�തായി
പ�മാധ�മ�ളിലട�ം വ� വാ�� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ടിയാനി�  നി�ം ബ� �ഖ�മ�ി�ം വ��് െസ��റി�ം പരാതിക�
ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത പരാതിയി�  സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�  എെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓഫീസ് സമയ�ളി�  േജാലി െച�വ�� ജീവന�ാ��്
�ര�ിതത�െമാ���തി�� ബാധ�ത സ��ാരി�േ�ാ;  �ര�ിതത�ം
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ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ഉപേദശക�

1912. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�് നിലവി�  എ� ഉപേദശകരാ��ത്  ;  അവരിൽ ശ�ളം
െെക��ാ�വ�  ആെരാെ�യാണ്;  അവ��ായി �ാഫ്,  വാഹനം എ�ീ
സൗകര��� ലഭ�മാേണാ; ഇൗയിന�ി� ഇ�വെര എ� �ക ചിലവഴി�;

(ബി) �റിസം വ��ിെ� വാഹന��  ഉപേദശക�െട ഉപേയാഗ�ിനായി
ന�കിയി�േ�ാ ;എ�ി� എ� വാഹന�� ന�കിയി��്; ഇൗ ഇന�ി�
ഇ�വെര എ� �ക ചിലവഴി� ;വ��മാ�ാേമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിെ� വികസനം

1913. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ആറ�ള മ�ല�ിെ� വികസന�ിനായി സ��ാരിന് സമ��ി� മാ��
�ാ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ക�ാബിന�് പദവി�ം, ആ��ല���ം

1914. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാബിന�് പദവി ന�കിയി��ത് ആ�െ�ാെ�യാണ്;
നിലവിലി�ാതി�� ഏെത�ാം �ാന�ളി��വ��ാണ്ഇേ�ാ�
ക�ാബിന�് പദവി ന�ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി  ,മ�ിമാ�, ചീഫ് വി�്,  �തിപ� േനതാവ് എ�ിവെരാഴിെക
ക�ാബിന�് പദവിയി��വ��ായി �തിമാസം ശ�ളം,  അലവ��ക�
,മ�ാ��ല���  എ�ീ ഇന�ളി�  എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്
ന�കിവ��ത്;  ഇതിനായി ഓേരാ����ം എ� �പയാണ് �തിമാസം
െചലവ് വ��ത്; ഇനം തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) �തിയതായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിയമന���് ക�ാബിന�് റാ�്
ന��വാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് ക�ാബിന�് പദവിയി��വ�െട എ�ം

1915. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  സം�ാന�് ക�ാബിന�് പദവിയി�  എ� േപ�  ഉെ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം എ� േപ��്  (ത�ിക�്)  ��തായി
ക�ാബിന�് പദവി ന�കിയി��്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) അഡ���് ജനറലിന് ക�ാബിന�് ത�ിക അ�വദി�ാ��ായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;  ഏെത�ി�ം പഠന�ിെ�േയാ റിേ�ാ��ിെ�േയാ
അടി�ാന�ിലാേണാ അഡ���് ജനറലിന് ക�ാബിന�് പദവി ന�കിയത്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��തായി ആ�െ��ി�ം ഇനി ക�ാബിന�് പദവി ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ക�ാബിന�് പദവി��വർ�ായി െചലവഴി� �ക

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

(എ) സം�ാന ഗവ�െമ�ി� മ�ിമാ��് �റെമ ക�ാബിന�് പദവിയി� എ�
ഉേദ�ാഗ�-അനൗേദ�ാഗ�� ഉെ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അവ��് ഓേരാ����ം ന�കി വ�� ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം അവ��് ഓേരാ����ം േവ�ി ആെക
എ� ല�ം �പ െചലവഴി�െവ�് അറിയി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട വിേദശ യാ�ക�

1917. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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�ഖ�മ�ി�െട വിേദശ 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?

�ഖ�മ�ി�െട ഒൗേദ�ാഗിക വിേദശയാ�ക�

1918. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നാളി�വെര �ഖ�മ�ി ഒൗേദ�ാഗിക ആവശ����ായി സ��ശി�ി�ളള
വിേദശരാജ��� ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇൗ സ��ശന�� ഓേരാ�ി�ം
െചലവായ �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ യാ�കളി�  ഏെത�ാം രാജ���മായി സം�ാനം ധാരണാപ�ം
ഒ�ി�ി�െ��ം അത് ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� ഏെത�ാം യാ�കളിലാണ് ഒൗേദ�ാഗിക ഉപേദ�ാ�� �ഖ�മ�ിെയ
അ�ഗമി�ി�ളളെത�ം ഇതി�േവ�ി ഓേരാ യാ��ം െചലവായ �ക
എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െെ�വ�് െസ��റിമാ�െട അധികാര��

1919. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട�ം മ�് മ�ിമാ�െട�ം െെ�വ�് െസ��റിമാ�െട
അധികാര��  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇ�സംബ�ി�് ��സ് ഓഫ്
ബിസിന�ിേലാ െസ�േ�റിേയ�് മാന�ലിേലാ എെ��ി�ം വ�വ��േ�ാ;

(ബി) ഫയ�കളി�  തീ�മാനെമ��� കാര��ി�  െെ�വ�് െസ��റിമാ��്
എെ�ാെ� അധികാരം ന�കിയി��്;  അവ��് ഫയ�കളി�  അവ�െട
അഭി�ായം േരഖെ����തിന് സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ���് സം�ാനെ� �ണിേവ�ി�ിക� സംഘടി�ി��
അദാല�കളി�  പെ����തി�ം തീ�മാന�െള���തി�ം
ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��തി�ം അധികാര�േ�ാ;

(ഡി) 2019  െഫ�വരി  22ന് േച�� മഹാ�ഗാ�ി സ��കലാശാല
അദാല�ി�  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി�െട െെ�വ�് െസ��റി
പെ���ക�ം അ�െ� തീ�മാനം ഉ�െ�ാള�� മിനി�്സി�
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അേ�ഹ�ിെ� േപര് േരഖെ���ക�ം െച�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് നിയമാ��തമായ നടപടിയാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െഫയ�േകാ�ി ���് (ഹയ� േ�ഡ്) ത�ിക�് ഗസ�ഡ് പദവി ന���ത്

1920. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വിവിധ വ��കളിെല െഫയ�േകാ�ി ���്  (ഹയ�  േ�ഡ്)  ത�ിക�്
ഗസ�ഡ് പദവി ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ി� ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ിക ഇ-ഗേവണ�സിെ� ഭാഗമായി
ക���� അസി��് ത�ികയായി മാ�ാ� നടപടി

1921. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികക�  ഇ-ഗേവണ�സിെ�
ഭാഗമായി ക����  അസി��് ത�ികയായി മാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

അതി�� നടപടിക� നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.ഡി.ൈട�ി�് ത�ിക�െട നാമം ക���� അസി��ാ�ി മാ�ണെമ�
ശ�ള ക�ീഷെ� �പാ�ശ നട�ിലാ��തി�� കാലതാമസം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗവ�െമ�് സ��ീസിെല ൈട�ി�് ത�ിക െവ�ി�റ��തിനായി
നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണ നി�വഹണ��ിയ�െട കാര��മത

1922. �ീ.എസ്.ശർ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) �കടന പ�ികയി�  ന�കിയി�� വാ�ാന�����തമായി
വികസന-േ�മ �വ��ന��െട സ�ഫലം ജന�ളിേലെ��ി��തിന്
ഉേദ�ാഗ��െട കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം സ��ാ�  ഓഫീ�കെള
ജനേസവന �ാപന�ളാ�ി�ീ���തി�ം സം��മായ സിവി�
സ��ീസ് യാഥാ���മാ��തി�ം നട�ിവ�� ഇടെപട�ക�
എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� നിക��തി�ം ആവശ��ി� ത�ിക ��ി��തി�ം ആ�നിക
സാേ�തിക വിദ�ക�െട സഹായേ�ാെട ഭരണ നി�വഹണ ��ിയ
കാര��മമാ��തി�ം സ�ീകരി�വ�� �വ��ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണസംവിധാനം കാര��മ�ം ജനസൗ�ദ�മാ�കെയ� ല���ിെ�
ഭാഗമായി െസ�േ�റിയ�ി�ം ഡയറ�േറ�കളി�ം െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�
സത�രമായി തീ��ാ�ാ�� സ��ാ�  നി�േ�ശ�ിെ�യടി�ാന�ി�
ൈകവരി� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ത�ികക�െട േകഡ� െ�െ��ത്

1923. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��്, ധനകാര� വ��് എ�ിവയി� നിലവി�� ത�ികക�ം
അവ�െട േകഡ� െ�െ���ം എ�യാണ്;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം ത�ികയി�  നി�മാണ് മ�് ത�ികകളിേല�്
െ�ാേമാഷ�  അ�വദി��ത്;  െ�ാേമാഷ�  അ�പാതം ഉ�െ�െട��
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േമ��റ� വ��കളി�
നി��ലാ�ിയ ത�ികക�െട�ം ��തായി ആരംഭി� ത�ികക�െട�ം
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ ഓഫീസ് സംവിധാന�ിൽ മാ�ം

1924. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, െക.എം.ഷാജി
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�.െഎ.സി.  �േഖന നട�ിലാ�� ഇ ഓഫീസ് േസാ�് െവയറിന്
േവഗത�റ�ം കാല�ഴ�ം �ല�ം എെ��ി�ം സാേ�തിക �����േ�ാ;

(ബി) േപാരാ�ക�  പരിഹരി��തിന് പകരം �തിയ സംവിധാനം
െകാ�വ��തിനായി �റ�് നി�ളള ഏജ�സികെള ഉ�െ�െട
പെ���ി�െകാ�് നടപടി സ�ീകരി��ത് രഹസ� സ�ഭാവ�ളള സ��ാ�
ഫയ�ക�െട രഹസ� സ�ഭാവം ന�െ���ാ�  ഇടയാ�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�.െഎ.സി.�െട േസാ�് െവയ� തെ� അ�േഡ�് െച�് ��ത ��ം
പരിഹരി��തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

1925. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� നിലവി� ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി�� ഇ-ഓഫീസ്
സംവിധാനം പി�വലി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�വാ�  ഏത്ഏജ�സിെയ ഏത്
രീതിയിലാണ് െതരെ���ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിംഗ് സംവിധാനം

1926. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ വ��കളി�ം പ�ിംഗ് നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ���മാ�ം പ�ിംഗ്
നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ാ വ��കളി�ം പ�ിംഗ് നട�ിലാ��തിന് സമയപരിധി നി�യി�്
െകാ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം
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1927. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ്
സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിലാണ് പ �ിംഗ് സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�ി�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� വ��കളിെല അഴിമതി

1928. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� വ��കളി�ം ജീവന�ാ��ിടയി�ം നിലനി���
അഴിമതി ���മാ�ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ജീവന�ാരിെല െചറിെയാ� വിഭാഗം െപാ�ജന�ളി�  നി�ം
േനരി�ം വിവിധ ഏജ�മാ� �േഖന�ം ൈക�ലി വാ��ത് കെ���തിന്
നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഉ�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ിക

1929. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ിക�െട േയാഗ�ത
എസ്.എസ്.എ�.സി.  വിജയം എ�ാ�ി �തിയ വി�ാപനം നട�ക�ം
ലാ�്േ�ഡ് ��സി�  നി�ം ഒഴിവാ�ക�ം െച� സാഹചര��ി�  ഈ
ത�ിക�് ഒ� �തിയ േപര് ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മ�ിസഭ പാസാ�ിയ സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�  നി�ം േറാണിേയാ
ഓ�േറ��, ലി�് ഓ�േറ��  എ�ീ ത�ികക�  ഉ�െ�െട��വ എ��
മാ�െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീസ് അ��ഡ�മാർ ഏത് �ാ�ി�  ഉ�െ��
ജീവന�ാരാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ബി.പി.സി.എൽ. െകാ�ി റിൈഫനറി�െട സ�കാര�വ�കരണം
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1930. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരത് െപേ�ാളിയം േകാർപേറഷൻ ലിമി�ഡിെ� െകാ�ി റിൈഫനറി
സ�കാര�വ�കരണം നട��തിനായി േക� ഗവ�െമ�് ഓഹരി വി�ഴി��
നടപടിക�മായി �േ�ാ�്േപാ�കയാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബി.പി.സി.എൽ.  െകാ�ി റിൈഫനറി വി�ലീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി
സം�ാന സ��ാ�  െപേ�ാെകമി��  പാ��് ഉ�െ�െട�� വ�കിട
വ�വസായ �വ��ന���് �ത�  �ട�ിയ സാഹചര��ി�
സ�കാര�വ��രണ നടപടിക� നി��ി വ��തിനായി േക� സ��ാരി�
സ���ം െച��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര�വ��രണ�ിെനതിെര േകരള സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
ആണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള പ�തി�െട ആഫീസ് സംവിധാനം

1931. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള പ�തി ആഫീസിെ� ഒാ�ഗൈനേസഷ�  ���
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�മായി ബ�െ�� ആഫീസിെ� �വ��ന�ിനായി
നിയമിതരായ ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാമാെണ�് ത�ിക തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇതി� �ിരം/താ��ാലികം/െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി�
േജാലി െച��വ� ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ആഫീസിെ� �വ��ന�ിനായി �തിമാസം െചലവാ�� �ക ഇനം
തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ ആഫീസിെ� അടി�ാന സൗകര�ം ഒ���തിന് െചലവായ �ക ഇനം
തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� �കാരം ���ിയാ�ിയ വീ�ക�

1932. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഗവ�െമ�് �ഖ�ാപി� ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം എ�ാവ��ം
പാ��ിടം എ� ല��ം േനടാനായി ഇതിേനാടകം എ� വീ�ക�െട നി��ാണം
���ിയാ�ിെയ�ം ഇതിെ� ജി� തിരി� കണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിന് ആെക എ� വീ�ക��് ഒ�ാം ഗ� �ക ന�കി കഴി�ി��്;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� വീ�ക�െട ���ീകരണമാണ് ല��ം
ക�െത�ം ഓേരാ വീടി�ം സം�ാന ഗവ�െമ�ിെ��ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം വിഹിതം എ� വീതമാെണ�ം
െവളിെ���േമാ?

വീട് നി��ി�് െകാ��� പ�തി

1933. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��മായി �ല�ം വീ�ം ഇ�ാ�വ��് വീട് നി��ി�് െകാ���തിന്
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി�വാ�  അ�ഹതെ��വ�
എ�േപ�െ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ �മി കെ���തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി�ായി സ��ാ� വ��ക�െട െെകവശ�ളള �മി�ം �റേ�ാ�്
�മി�ം ഉപേയാഗി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഓേരാ ജി�യി�ം ഇ�കാര�ളള എ� ഏ�� �ലം ഇതിനായി കെ��ി
എ�് അറിയി�േമാ?

ആ��ണ േബാ�ഡിെല ചീഫ് ത�ികകളിെല റാ�് ലി�്

1934. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ണ േബാ�ഡി� �ാ� േകാ�ഡിേനഷ�, വിേക�ീകരണ ആ��ണം,
േസാഷ�� സ��ീ�ക� എ�ീ ��് ചീഫ് ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി.
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എ��പരീ��ം ഇ��വ��ം നട�ി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�  വിേക�ീകരണ ആ��ണ ചീഫ്,  േസാഷ��  സ��ീസസ് ചീഫ്
എ�ീ ത�ികകളി� ഒ�ാം റാ�് േനടിയത് ആരാണ്; ��ത വ��ിക��്
എ�� പരീ�യി�ം ഇ�റ�വ�വി�ം യഥാ�മം ലഭി� മാ��് എ�യാണ്;
െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ര�് ത�ികകളി�ം എ��് പരീ��് ഏ��ം ��ത�  മാ��്
കര�മാ�ിയത് ആരാണ്;  അവ��് ഇ�റ�വ�വിന് ന�കിയ മാ��്
എ�യാണ്; െവളിെ���േമാ? 

ആ��ണ േബാ�ഡിെല ഉ�ത ത�ികയിേല�� നിയമനം

1935. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എസ്.എഫ്.െഎ.  േനതാ��  ഉ�െ�� പി.എസ്.സി.  പരീ�ാ ത�ി�ിന്
പി�ാെല ആ��ണ േബാ�ഡിെല ഉ�ത ത�ികയിേല��
നിയമന�ളി� �മേ�ട് നട�െവ� വാ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ��ണ േബാ�ഡ് ചീഫ്  (േസാഷ��  സ��ീസ്),  ചീഫ് �ാനിംഗ്
േകാ-ഓ�ഡിേനഷ�, ചീഫ് ഡീെസ��െെല�ഡ് �ാനിംഗ് എ�ീ
ത�ികകളിെല എ��് പരീ�യി� പി�ിലായവെര അഭി�ഖ�ി� മാ��്
��തൽ ന�കി റാ�് പ�ികയി� ��ിെല�ി�െവ� ആേ�പം സംബ�ി�്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത ത�ികക�െട അടി�ാന േയാഗ�ത എ�ായി��;

(ഡി) ��ത ത�ികകളിേല�� ഇ��വ� േബാ�ഡി�  അംഗ�ളായി��വ�
ആെരാെ�യാണ്?

പരി�ിതി ആഘാത നി�ണയ അേതാറി�ി

1936. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പരി�ിതി ആഘാത നി�ണയ അേതാറി�ി
�നസംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആെരാെ�യാണ് അതിെല
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അംഗ�െള�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത അേതാറി�ി യഥാസമയം �നസംഘടി�ി�ാ��കാരണം വികസന
�വ��ന�� അവതാള�ിലാ�� എ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ആയതിന് പരിഹാരം കാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വന�ി�െട കട�േപാ�� േദശീയപാതക��് പരി�ിതി
അ�മതി ലഭ�മാേക�തിനാൽ ആയ� ലഭി�ി�േ�ാ; ഇ�ാെയ�ി� ആയത്
െെവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ഉ��െപാ�ലിെ��ം മലയിടി�ിലിെ��ം കാരണ��

1937. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കവള�ാറയി��ായ ഉ��െപാ�ലിെ��ം മലയിടി�ിലിെ��ം കാരണ��
സംബ�ി� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അശാ�ീയമായ �ഷിരീതി�ം നി��ാണ�വ��ന��ം മലയിടി�ിലിന്
കാരണമായി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��കളിെല സ�ാഭാവിക ഉറവ് ചാ�ക�  നിക�ിയ�ം അശാ�ീയമായ
�വിനിേയാഗ�മാേണാ ഉ��െപാ�ലി�ം മലയിടി�ിലി�ം കാരണമായെത�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം േമഖലകളി�  �ര���  ആവ��ി�ി� എ�റ�ാ��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ബല �േദശ��െട കാര��മമായ പരിപാലന�ി�� നടപടിക�ം
അപകട �ചന�െ��ി� അത് യഥാസമയം ജന�െള അറിയി��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സി.ആ�.ഇസഡ് �രപരിധി

1938. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സി.ആ�.ഇസഡ് നിയമ�ി� �രപരിധി ഇളവ് വ��ിയതായി േക��ി�
നി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള കേ�ാ, വി�ാപനേമാ ലഭി�ി�േ�ാ;
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(ബി) നിലവി�ളള ഇ��റ് മീ��, അ�റ് മീ��  �ര പരിധി അ�ത് മീ�റായി
���ി ഇളവ് വ���തിനായി ഏെത�ാം തര�ി�ളള നടപടികളാണ്
സം�ാന�് �േരാഗമി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�ത് മീ�റിേല�് �രപരിധി �റ�് െകാ�� നിയമം എ�് �ാബല��ി�
വ�െമ�ാണ് ക���ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് മരടി� നി��ി� �ാ�ക�

1939. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടി� തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് �ാ�ക� നി��ി� േകസി�
നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന�കിയ പ�ായ�് ഭരണസമിതി�ം
ഉേദ�ാഗ���െമതിെര വിജില�സ് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇവ�െ�തിെര േകെസ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� വ��ക�
�കാരം;

(സി) ത�ി�ി�െട ഉേദ�ാഗ��  സാ��ികേന�ം ഉ�ാ�ിയതായി
കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െട സ��് ക�െക��തിന്
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കേനാലി കനാലിെല മലിനീകരണ നിയ�ണം

1940. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല കേനാലി കനാലിെല മലിനീകരണ
നിയ�ണ�ിനായി സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ�
േകാഴിേ�ാട് ഓഫീസ് എെ��ി�ം ആ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആ��  �ാനി�  പരാമ�ശി� ���ിക�  നട�ിലാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�� �ാ� സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്
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1941. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നട�ിലാ��തി��
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.  നിയമന�ിന് എ�ാ �ീ�കളി�ം സംവരണം ഏ�െ���ാ�
തീ�മാനി�തിെ� അടി�ാന�ി�  െക.എ.എസ്.  �ളി�  േഭദഗതി
വ���തിന് നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ� �വ��നം

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

(എ) സം�ാന ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ� �വ��ന���ായി ഇ�ഴി�
��് വ�ഷ�ി��ി�  െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി�� വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

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

(സി) എ� ഇട�ാല റിേ�ാ��കളാണ് ക�ീഷ�  സ��ാരിന് സമ��ി�ി��ത്;
ഇൗ റിേ�ാ��കളിേ��  നാളി�വെരയായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട ���ി ദിന��  േക� സ��ാ�
ഓഫീ�ക�െട�േപാെല ആ�യി�  അ� ദിവസമാ�ണെമ�് സം�ാന
ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; െവളിെ���േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�ാ ഇ�വിജിേല��മാെര സ��ാ� നിയമി�വാൻ നടപടി

1943. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, സി.മ��ി
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പി.എസ്.സി.  പരീ�ാ ഹാളി�  നിേയാഗി�ിരി�� ഇ�വിജിേല��മാ�
�ത�മായി ഡ��ി േനാ��േ�ാെയ�് ഉറ�വ��ാ�  സർ�ാർ നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�് പി.എസ്.സി. ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െതരെ��� ഡ��ി�് നിേയാഗി���േപാെല പി.എസ്.സി.  പരീ��ം
സ��ാ�  േനരി�് ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന�ളിെല അേന�ഷണം

1944. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അനി� അ�ര
,, എം. വി�െസ�്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  �െട വിശ�ാസ�ത പാേട തക��ിരി�� അവ�യി�
സമീപകാലെ� എ�ാ നിയമന�െള�റി�ം അേന�ഷണം നട�ണെമ�്
േകരള ൈഹേ�ാടതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇ��കാരം എ� കാലം ���
നിയമന�ളാണ് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�വാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(ബി) പി.എസ്.സി. നടപടിക� �താര�മാകണെമ�ം നി���ം നീതി����മായ
അേന�ഷണ�ിന് സ�ത� ഏജ�സി അനിവാര�മാെണ�ം ൈഹേ�ാടതി
അഭി�ായം േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ല��ണ�ിന് ഉേദ�ാഗാ��ിക�  േജാലി�േവ�ി കാ�ിരി�േ�ാ�
പി�വാതിലി�െട�ം പരീ�ാ �മേ��കളി�െട�ം രാ�ീയ
പരിഗണന�െട�ം േപരി�  ചില�  നിയമന പ�ികയി�  ഉൾെ���
�ിതിവിേശഷം ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ാനിംഗ് േബാ�ഡി� വ��ക ശ�ള�� ��് ചീ�ക�െട നിയമന�ി�
എ��പരീ�യി�  പിേ�ാ�ം േപായ ഉദ�ാഗാ��ിക��് ഇ��വ�വി�
മാ��് ��തൽ ന�കി ��ിെല�ി�െവ� ആേ�പം വ�താപരമേ�;

എ�ി� ഇേത�റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) അഭി�ഖ�ിന് എ�പത് ശതമാന�ിലധികം മാ��് ന��വാ�
പാടി�ാെയ� േകാടതി നിബ�ന നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  എ��
പരീ�യി� �റവ് മാ��് കി�ിയവ��് െതാ�റ് �ത� െതാ��ി അ�്
ശതമാനം വെര മാ��് അഭി�ഖ�ിന് ലഭി�െവ� ആേ�പം ശരിയാേണാ;

വ��മാ�േമാ?
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പി.എസ്.സി. പരീ� നട�ി�് അവശ� സ��ീസ് ആ�വാൻ നടപടി

1945. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. പരീ� നട�ി�് അവശ� സ��ീസ് ആയി �ഖ�ാപി��തിന്
നീ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അധ�ാപക�െട േസവനം ഉറ�ാ��തിനായി െതരെ���് ഡ��ി�്
സമാനമായ വ�വ�ക�  ഉ�െ�ാ�ി�ാേണാ അവശ� സ��ീസ്
ആ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പരീ�ാ ഡ��ി അവശ� സ��ീസ് ആ��തിന് േവെറ എെ�ാെ�
നിബ�നകളാണ് ��ിേ����െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഡ��ി സംബ�മായ നി�േ�ശ��  അ�സരി�ാ�വ�െ�തിെര
എെ�ാെ� ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ� �മേ�ട് േകസിെല െതാ�ി�ത�കൾ

1946. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  നട�ിയ േപാലീസ് േകാ��ബി�  പരീ�യി�  �മേ�ട്
കാ�ിയ ഒ� വിദ�ാ��ി സംഘടനാ �വ��ക�  പരീ�ാ ത�ി�ിനായി
ഉപേയാഗി� െമാെെബ�  േഫാ�ം സിംകാ��ം �ാ��് വാ�ം
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകസിെല �ധാന െതളിവായ െമാെെബ�  േഫാ�ം സിംകാ��ം
�തിക� നശി�ി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) പരീ� ത�ി�് രീതി�ം ത�ി�ിന് ഉപേയാഗി� െമാൈബ� േഫാണിെ� ന��
അട��� വിശദാംശ��ം പി.എസ്.സി.  െചയ�മാ�  മാധ�മ�ളി�െട
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െവളിെ���ിയത് െതളി�ക�  നശി�ി�വാ�  �തിക��്
സഹായകമാെയ�് വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) പരീ�യി�  ഉയ�� റാ�് േനടിയ �തിക��് വീ�ം മാ�ക പരീ�
നട�ണെമ�് ആവശ�െ��് അേന�ഷണ സംഘം േകാടതിയി� അേപ�
ന�കിയി�േ�ാ;  പി�ീട് ��ത അേപ� പി�വലി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അതിെ� കാരണെമ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. േചാദ�ബാ�് �പീകരണം

1947. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ പരീ�ക��ായി േചാദ�ബാ�് �പീകരി�� കാര�ം
പി.എസ്.സി.�െട പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) 2016-� �ട�മി� േചാദ�ബാ�് പ�തി പാതിവഴിയി� ഉേപ�ി� സാഹചര�ം
എ�ായി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  പരീ��െട േചാദ�േപ��  മലയാള�ിലാ�േ�ാ�  അതിെ�
രഹസ�സ�ഭാവം നഷ�െ�ടാതിരി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േചാദ�ബാ�് �പീകരണം ഇതിെ� �േ�ാടിയായി�ാേണാ വീ�ം
െകാ�വ�വാ� ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ��ണ േബാർഡ് ചീഫ് ത�ിക�െട റാ�് ലി�്

1948. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ണ േബാർഡ് ചീഫിെ� ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  നട�ിയ
എ�� പരീ�യി�  താ� മാ��് ലഭി�വ��് ഇ��വ�വി�  പരമാവധി
മാ��് ന�കി റാ�് പ�ികയി�  ��ിെല�ി�െവ� പരാതി
വ�താപരമാെണ�് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാനിംഗ് േബാ�ഡ് ചീഫ്  (�ാ�  േകാ�ഡിേനഷ�) ത�ിക�െട റാ�്
പ�ികയി�  ഒ�ാം �ാന�� വ��ി�് എ�� പരീ�യി�ം
ഇ��വ�വി�ം എ� മാ��് വീതം ലഭി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേത ത�ികയി� ര�ാം റാ�കാരന് എ��പരീ��ം ഇ��വ�വി�ം ലഭി�
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മാ��് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ നടപടി

1949. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വിവിധ വ��കളിെല
ഒഴി�കൾ യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ��� പരീ�

1950. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെല �നിയ�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���  (കാ�ഗറി
ന��  237/2018)  ത�ികയിേല�് എ�ാണ് പി.എസ്.സി.  വി�ാപനം
�റെ��വി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് നാളി�വെര�ം പരീ� നട�ാ�തിെ�
കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�് എേ�ാ�  പരീ� നട�ാ�
സാധി�െമ�റിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

��തായി ��ി� ത�ികക�

1951. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെരയായി ഏെത�ാം
വ��കളി�  ഏെത�ാം ത�ികക�  �തിയതായി ��ി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി ��ി� ത�ികകളി� എ� എ��ി� പി.എസ്.സി.  �േഖന
നിയമനം നട�ി എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� വിവിധ വ��ക� റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�
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1952. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

2019 വ�ഷ�ി� പാല�ാട് ജി�യി� വിവിധ വ��ക� റിേ�ാ��് െച�
ഒഴി�ക�/�തീ�ിത ഒഴി�ക�  എ�ിവ വ��ം ത�ിക�ം തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ക�ാ� അ�സരി�� േ�സ് മാ��്

1953. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� സ��കലാശാല കായിക മ�ര�ളി� പെ���� സം�ാനെ�
സ��കലാശാലകളിെല വിദ�ാ��ിക��് പി.എസ്.സി.  നട��
പരീ�ക��് േ�ാ��സ് ക�ാ� അ�സരി�� േ�സ് മാ��്
ന�കാ�േ�ാ; എ�ി� മിക� വിജയം േനടാെത ഇ�ര�ി� േ�സ് മാ��്
ലഭി��തിെല അപാകത �ലം അന�ഹരായ പല വിദ�ാ��ിക�ം
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� ഇടം േന�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  നട�ിയ േപാലീസ് േകാ��ബി�  പരീ�യി�  ത�ി�
നട�ിയതായി കെ��ിയ ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ഇൗ ആ��ല�ം �ടി
േനടിയാണ് റാ�് പ�ികയി�  ��നിരയി�  എ�ിയെത� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള അന�ഹമായ ആ��ല�ം കര�മാ��തിന്
ഇടയാ�ിയവ�െ�തിെര ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

�ഷി ഓഫീസ�െട പി.എസ്.സി.റാ�് പ�ിക

1954. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ�  നിലവി�� �ഷി ഓഫീസ�െട പി.എസ്.സി.  റാ�് പ�ികയി�
നി�്എ� േപ��് ഇതിനകം നിയമനം ന�കി�ഴി�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�്പ�ിക�െട കാലാവധി എ�്അവസാനി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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ഭാഷാ ന�നപ����ാ�ളള ��കളിെല പി.എസ്.സി. നിയമന��

1955. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭാഷാ ന�നപ����ാ�ളള ��കളി�  പി.എസ്.സി.
�േഖന നട�� അ��ാപക നിയമന��  ഭാഷാ ന�നപ�
വിഭാഗ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ികളി� നി�ം മാ�മായി നിജെ����തിന്
നിലവി�ളള ഏെതാെ� ച��ളിലാണ് മാ�ം വ�േ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ഭാഷ െെകകാര�ം െച�ാ�  അറിയാ�വ�
ഭാഷാ ന�നപ����ായി ഉളള ��കളി� അ��ാപകരായി പി.എസ്.സി.
വഴി നിയമനം േന�� അവ� അവസാനി�ി�വാ� ച��� ഇ�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  നിയമന�ളി�  നിലനി��� ഇൗ അനൗചിത�ം
പരിഹരി�വാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.�ി. ഹി�റി ത�ികയിെല റാ�് ��്

1956. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട െ�ഷ��  റി��്െമ�ിനായി
എ�്.എസ്.എസ്.�ി. ഹി�റി ത�ികയി� പി.എസ്.സി. �സി�ീകരി� റാ�്
പ�ികയി�  നി�് ഇതിനകം എ� േപ��് നിയമനം ന�കി�ഴി�ി��്
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ക�നി /േകാ��േറഷനിെല വിവിധ ത�ികളിേല�� റാ�് ലി�്

1957. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 399/2017,  400/2017  എ�ീ കാ�ഗറി ന��കളിലായി പി.എസ്.സി.
നട�ിയ വിവിധ ക�നി േകാ��േറഷ�കളിേല�� അസി��്,  �നിയ�
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അസി��്,  കാഷ��, �ാ��് എ�ീ ത�ികകളിേല��
നിയമന�ിനാ�� സാധ�താ ലി�് എ�ാണ് �സി�ീകരി�ത് എ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) െവരിഫിേ�ഷ� േശഷ�� റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തിന് ഏ�
ഓഫീസിെനയാണ് പി.എസ്.സി. �മതലെ���ിയത്;

(സി) �� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി�ി�് ര� വ�ഷം കഴി� എ��
പരിഗണി�് ��ത റാ�് ലി�് അടിയ�രമായി �സി�ീകരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�മ� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� നിയമന�ി�ളള റാ�് ലി�്

1958. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  (�മ�  േപാലീസ് േകാൺ�ബി�)-�മ�
േപാലീസ് ബ�ാലിയൻ  (കാ�ഗറി ന�ർ  653/2017)  നിയമന�ി�ളള
പി.എസ്.സി.  േഷാ��് ലി�ി�  ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ഫിസി��
െട�് നാളി�വെര നട�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഫിസി��  െട�് നട�ാ�  ൈവ��തിെ� കാരണം
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) റാ�് ലി�് അടിയ�രമായി �സി�ീകരി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമന നടപടിക�

1959. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ക�ി��് േകസിെല �തിക�  പി.എസ്.സി.
നട�ിയ േപാലീസ് േകാ��ബി�  പരീ�യി�  �മേ��ക�
നട�ിയതായി കെ��ിയ സാഹചര��ി�  േപാലീസ് േകാ��ബി�
റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമന നടപടിക� പി.എസ്.സി. മരവി�ി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഒ� വ�ഷം മാ�േമ റാ�് ലി�ിന് കാലാവധി��െവ�ിരിെ� ��് േപ�
െച� െത�ിന് റാ�് ലി�് ���മായി മരവി�ി�ത് റാ�് ലി�ി�
ഉ�െ��ി�� ആയിര�ണ�ിന് നിരപരാധികളായ ഉേദ�ാഗ��ികെള
േദാഷകരമായി ബാധി�െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  അ�ഹതെ��വ��് േജാലി ലഭി��തി��
�മീകരണ�� നട��തി�ം ത�ി�് നട�ിയ ആെര�ി�ം ��ത ലി�ി�
ഇനി�ം ഉ�െ��ി�� സാഹചര��ി�  അവെര നിയമ�ിന് ��ി�
െകാ�വ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�്പ�ിക

1960. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േകാ��ബി�  റാ�് പ�ികയി�  നി�് ഉേദ�ാഗാ��ികെള
അൈഡ�സ് െച�� നടപടി ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.പി.  നാലാം ബ�ാലിയനിെല എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി� റിേ�ാ��്
െച�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

T 1961. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ� നിയമന�ി�� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇതിനകം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അ�� റാ�് ലി�് നിലവി�  വ��
തീയതി വെര ദീ�ഘി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി�പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� എ�.ഡി.�ാ��് ഒഴി�ക�

1962. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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പാല�ാട് ജി�യി�  2020  മാ��്  31  വെര�� കാലയളവിെല
എ�.ഡി.�ാ��് ത�ിക�െട �തീ�ിത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� വ��് തിരി�ളള എ�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ലക് ചറ� (േഹാം സയ�സ്) റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

1963. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. 2018 ആഗ�് 16-ന് �സി�ീകരി� േകാേളജ് ലക് ചറ� (േഹാം
സയ�സ്)  റാ�് ലി�ി�  ഒ�ാം റാ�് േനടിയ ൈഫ�സ ടി.  എ�
ഉേദ�ാഗാ��ി�് ഇ�വെര നിയമനം ലഭി�ി�ിെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�ം റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�് പതിനാല് മാസം
പി�ി�ി�ം ��ത ഉേദ�ാഗാ��ി�് നിയമനം ന���തി�� സാേ�തിക
തട��� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  അത് പരിഹരി��തി�ം എ��ം േവഗം ടിയാൾ�് നിയമനം
ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��� ജി�യിെല �.പി. �� അസി��് റാ�് ലി�്

1964. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല �.പി. �� അസി��് ത�ിക�ാ�� പി.എസ്.സി റാ�്
ലി�ിെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റാ�് ലി�് കാലാവധി അവസാനി�ം ��പ് ��വ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം
നിയമനം ലഭി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേത ത�ികയി�  പി.എസ്.സി �തിയ വി�ാപനം
�റെ��വി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാെയ�ി� ഇേ�ാ� നിലവി�ളള റാ�് ലി�് കാലാവധി നീ�ി ഒഴി�വ��
ത�ികകളി� നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� പി.എസ്.സി. �ഖാ�ിരം അ��ാപകനിയമനം
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1965. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�തിന് േശഷം പാല�ാട് ജി�യി�  എ�
എ�്.എസ്.എ.,  എ�്.എസ്.എസ്.ടി.  അ��ാപകെര പി.എസ്.സി.
�ഖാ�ിരം നിയമി�ി��് എ�തിെ� വിഷയം തിരി�ളള കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷനിെല ൈട�ി�് റാ�് ലി�്

1966. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷനിേല�്
9.07.2019-ന് നട� ൈട�ി�് േ�ഡ്-2  (കാ�ഗറി.നം.256/2018)  പരീ�
എ���തിനായി എ�േപ�  ക�ഫ�േമഷ�  ന�കിയി�െ��ം ഇതി�
എ� േപ� പരീ� എ�തിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയിെല എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.യി�  റിേ�ാ��്
െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി േഷാ��് ലി�ം റാ�് ലി�ം എ�േ��്
�സി�ീകരി�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� സി.എ.ത�ികയിെല നിയമനം

1967. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  നി�ം നിയമന�ിനാ�� െഹ�ക�ാ�േ��്
ഒഴി�ക� ഉ�െ�െട വിവിധ വ��കളി� നി�ം തി�വന��രം ജി�യി�
േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് ത�ികയി�  01.04.2019  �ത�
15.10.2019 വെര പി.എസ്.സി.  യി� റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�െട എ�ം,
റിേ�ാ��് െച� തീയതി �ട�ിയവ വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� തി�വന��രം ജി�യി� നി�ം നിയമന�ിനാ��
െഹ�ക�ാ�േ��് ഒഴി�ക�  ഉ�െ�െട വിവിധ വ��കളി�  നി�ം
01.04.2019  �ത�  15.10.2019  വെര പി.എസ്.സി.  യി�  ഒഴി�ക�
റിേ�ാ��് െച�െകാ�് വ��കളി�  നി�ം വ� ക�ിെ��ം
െ�ാേഫാ�മ�െട�ം ബ�െ�� േരഖക�െട�ം പക��ക�  ലഭ�മാ�േമാ;
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വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�ിക��� അസി��് ത�ിക�െട റാ�് പ�ിക

1968. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിക���  അസി��് ത�ിക നിയമന�ിനായി കാ�ഗറി ന��
444/2016 �കാരം പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� എ��് പരീ� നട�ിയത്
എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പരീ��െട റാ�് പ�ിക �സി�ീകരി�ി�ിെ��ി�  കാരണം
എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;  റാ�് പ�ിക �സി�ീകരി��ത്
സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�ിക��� അസി��് (േ�ഡ് II) ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�് െവളിെ���േമാ?

അ�ി���റ� അസി��് ���പ�ിക

1969. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  2017  ആഗ�ി�  നട�ിയ അ�ി���റ�  അസി��്
(കാ�ഗറി ന��.  444/16)  പരീ��െട ���പ�ിക ഇ�വെര
�സി�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ഷിയി� ബി�ദേയാഗ�ത�ളളവെര �ടി ഉ�െ�ാളളി�െകാ�ാേണാ ��ത
���പ�ിക �സി�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��കലാശാലകളിെല അസി��്, ക���� അസി��് നിയമന��

T 1970. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േകരള�ിെല വിവിധ സ��കലാശാലകളിേല�് അസി��്,  ക����
അസി��് ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി.  നട�ിയ പരീ�യി�  റാ�്
ലി�ി�  ഉ�െ�� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കിയി��്;
വിശദമാ�ാേമാ?
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െെട�ി�് േ�ഡ്-II റാ�് ലി�്

1971. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നി/േകാ��േറഷ�/േബാ�ഡ്/െസാെെസ�ീസ് എ�ിവിട�ളി� ധാരാളം
െെട�ി�് ത�ികക�  ഒഴി�കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഒഴി�ക� അടിയ�ിരമായി റിേ�ാ��് െച��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് കാ�ഗറി ന��ഃ  451/2016  �കാരം നട�ിയ
പി.എസ്.സി.  പരീ��െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�  ഉ�ാ��
കാലതാമസം എ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�ം ��ത ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�
നിക��തി�ം അടിയ�ിര നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

േറഡിേയാ�ാഫ� േ�ഡ് II റാ�് ലി�്

1972. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 189/2016 �കാരം നിലവി� വ� െഹ��് സ��ീസസ്
േറഡിേയാ�ാഫ� േ�ഡ്  II  ത�ിക�െട റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം
ഇേ�ാ� ഏ�വെരയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ിന് ഇ�വെര എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��് െച�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ത�ികമാ�ം വഴി നിയമനം

1973. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ��റിേയ�്,പി.എസ്.സി.  അഡ�േ��് ജനറ�  ഓഫീസ്
എ�ീ വ��കളി� ക����  അസി��്,  േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��്
എ�ീ വിഭാഗ�ളി� നി�ം അസി��് ത�ികകയിേല�് ത�ിക മാ�ം വഴി
നിയമനം നട��തിന് ഏ�രീതിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�  ഉ�െ���ിയ ലാ�്േ�ഡ്
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സ��ീസി��വ��് അസി��് ത�ികയിേല�� ത�ികമാ�
നിയമന�ിന് ��ത നിയമനരീതി ബാധകമാ�വാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പ�ാം �ാ�് വിജയമായി നി�യി�് വി�ാപനം �റെ��വി�
െസ��റിേയ�് ഓഫീസ് അ���ിെ� െ�യി�  ഓഫ് േപ എ�യാണ്;
നി�യി�ി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം �ടി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.  �ഖാ�ിരമ�ാെത െസ��റിേയ�ി� േജാലിയി� �േവശി��
�ാ� േഫാ�  ജീവന�ാരന് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�  ഉ�െ���
ത�ികളിേല�് �േമാഷന് അ�ഹത�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ?

െക-േഫാ� പ�തി

1974. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ��ംബ�ളി�ം,  സൗജന� ഇ��െന�് സൗകര�ം
ഒ��� െക-േഫാ�  പ�തി�െട നിലവിെല അവ�െയ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� േസവനദാതാ���ം െക-േഫാ�  െന�് വ��് ഉപേയാഗി�്
അവ�െട േസവനം ന���തിന് തീ�മാന��ായി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െക-േഫാ�  പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ക�േസാർഷ�ം
�പീകരി�ി�േ�ാ;ആെരാെ�യാണ് ��ത ക�േസാർഷ��ി�
ഉ�െ��ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് ആവശ�മായ �ക എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  കി�ബിയി�നി�ം ഇതിനായി എ�് �കയാണ്
ന��വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അ�യ േക��ളിെല േസവന ഫീസ്

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

(എ) അ�യ േക��ളി� ലഭ�മാ�� ഓേരാ േസവന���ം �ക നി�യി�്
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ഉ�രവ്ആയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െവ�� �േദശ�് �തിയ അ�യ േക�ം

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

(എ) പ���  മ�ല�ിെല പ���  നഗരസഭയിെല െവ��  �േദശ�്
അ�യേക�ം അ�വദി��തിന് സമ��ി�ി�� ന��- AKS 1536/2018

�കാര�� അേപ�യിെല ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�യി�  തീ�മാനം എ��ാ�  െെവ��ത്
എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

അ�� ൈസനിക�െട ആവശ���

1977. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ�� ൈസനിക� ദീ�ഘനാളായി ആവശ�െ��� വീ�കരം
ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി�് സ��ാ� നയം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� ൈസനിക��് ക�ാ�ീ� വഴി വാ�� സാധന���് ജി.എസ്.ടി.
ഇളവ് അ�വദി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;

(സി) അ�� ൈസനിക�െട ആവശ���  അംഗീകരി�ം എ�� വാ�ാനം
സ��ാ� നട�ിലാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�ളയ ന����് േക�സഹായം

1978. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ിന് േശഷം േക�സ��ാ�  സം�ാന�ിന്
ന�കാെമ�് �ഖ�ാപി� �കയി� എ� േകാടി �പ ഇതിനകം ലഭി�െവ�ം
ഇനി എ� േകാടി �പ ലഭി�ാ�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ളയസമയ�് േക��ി� നി�ം ലഭി� സഹായ���ം േസവന���ം
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േക�ം �ക ആവശ�െ��ി��േവാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം ഇന�ളി� എ�
േകാടി �പ തിരി�ട�; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019-െല �ളയ�ിന് േശഷം േക��ി�  നി�ം ലഭി� സഹായ��
വിശദമാ�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ �ാമീണ േറാ�ക�

1979. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ പ�തിയി�
(റീബി�ഡ് േകരള) ഏെതാെ� ജി�കെളയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) എ�ാ ജി�കളിെല�ം േറാ�കെള ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരളയിെല പ�തിക�

1980. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഏെത�ാം േമഖലയിെല പ�തിക�
ഏെ����തിനാണ് തീ�മാനി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിേല�് െതരെ���� േമഖലക�ം പ�തിക�ം നി�യി�തിെ�
മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി

1981. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി�ം
ഉ�െ���ിയ ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ി� �ളയാന�ര സഹായം
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1982. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  മ�ല�ി�  2019െല �ളയെ��ട��് എ�േപ��ാണ്
അടിയ�ര സഹായമായ 10,000/- �പ വിതരണം െച�ി��ത്;

(ബി) നില��  മ�ല�ി�  �ളയ�ര��ിലകെ��  10,000/-  �പ�്
അ�ഹത��യാ�ക�െട എ�ം, അവരി� 10,000/- �പ ലഭി�യാ�ക�െട
എ�ം എ�ിവ ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവരി�  ഭാഗികമാ�ം ���മാ�ം വീ�ക�  ന�െ��വ�െട എ�ം ഇനം
തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� �േദശ��െട �ന�നി��ാണം

1983. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല മഹാ�ളയ�ി�  തക�� �േദശ��െട
�ന�നി��ാണ�ിനായി േലാകബാ�് സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വാ� എെ�ാെ� കാര����ാണ് വിനിേയാഗി�വാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വാ� തിരി�ടവ് കാലാവധി എ� വ�ഷമാണ്; അതിെ� പലിശ നിര�് എ�
ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാലവ�ഷെക�തിയി� വീ�ം �മി�ം ന�െ��വ��് ന�പരിഹാരം

1984. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല കാലവ�ഷെക�തിയി� വീ�ം �മി�ം ന�െ��വ��് പ�് ല�ം
�പവെര ന�പരിഹാരം ന��� പ�തിയി�  എ� �ണേഭാ��െള
ഉ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-െല കാലവ�ഷെക�തിയി�  �ര�ബാധിത ��ംബമായി കണ�ാ�ി
എ� ��ംബ���് സ��ാ�  പതിനായിരം �പ വീതം ധനസഹായം
ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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2019-െല �ളയ�ി� ഉ�ായ നാശന�ം

1985. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2019 ആഗ�ി��ായ �ളയ�ി�ം ഉ��െപാ�ലി�ം േക�
മാനദ��കാരം എ� േകാടി �പ�െട ന���ായി എ�ാണ്
കെ��ിയി��ത്;

(ബി) ��ത ന�ം വിലയി��വാനായി േക�സംഘം സം�ാനം
സ��ശി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�് ന�പരിഹാരമാണ് സം�ാനം ആവശ�െ��ത്;  ഇതിനകം ലഭി�
േക� സഹായം വ��മാ�േമാ?

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

1986. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�വെര �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�്എ� േകാടി �പ�െട ധനസഹായം
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ആയത് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�് ധനസഹായ�ിന് അേപ�
ന���വ��് സമയബ�ിതമായി �ക ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്. അേപ�ക�

1987. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട
സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്. -� എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��ം ആെക എ�
�പ ഇതിേല�് അ�വദി�ി�െ��ം ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ� അധികാര�ിലി��േ�ാ� സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.-  �
നി�ം എ� േപ��് ധനസഹായം ന�കിയി�െ��ം എ� �പ
ന�കിെയ��� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി അേപ�ക�െ��ാം �റ് ദിവസ�ി��ി�
ധനസഹായം അ�ൗ�ി�  ലഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയ �ര���ം സം�ാന �േരാഗതി�ം

1988. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ട��യാ��ാ�� �ളയ �ര���ം
കാലാവ�ാവ�തിയാന��ം സം�ാന �േരാഗതിെയ�ം വള��േയ�ം
എ�ര�ി� ബാധി�െവ�്പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  നി�ം സം�ാന ജനതെയ സംര�ി�ാ�ം പരി�ിതി
സംര�ണം ഉറ�വ��ാ�മായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�വ��െവ�ം ഇതിനായി എെ��ാം േക�സഹായം ലഭി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ി�ം വിേദശ സാേ�തിക-സാ��ിക സഹായ���ായി
സം�ാന സ��ാ�  ക��പരിപാടിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവയി� േക�സ��ാ� പി�ട�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം അവ
സം�ാനെ� എ�ര�ി� ബാധി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1989. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, �രളി െപ�െന�ി
,, ബി.സത��
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി�  നി�ം സഹായം േവഗ�ി�  ലഭ�മാ�ാ�  ഒ��ിയി��
�മീകരണ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം സഹായം അ�വദി��തി�� വ�മാന
പരിധി വ��ി�ി�ി�േ�ാ;

corrected resource://app/res/html5.html

36 of 154 Saturday 02 November 2019 02:52 PM



(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം �ളയം,  ഓഖി
എ�ിവ�െ�ാഴിെക �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�് എ� �ക വിതരണം
െച�ി�െ��ം എ� േപ��് സഹായം ന�കിെയ�തിെ��ം കണ�്
ലഭ�മാേണാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�് െചലവഴി� �ക

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

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്.  സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�് ആെക െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഈ �കക�  വിതരണം നട�ാ�  �ടി
സംഘടി�ി� ജനസ��� പരിപാടിക� നട�ാ� െചലവായ ആെക �ക
എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് ഇ�വെര �രിതാശ�ാസ
നിധിയി� നി�ം െചലവഴി� �ക എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �കക� വിതരണം െച�ാ� സ��ാരിന് അധിക �ക െചലവഴിേ��ി
വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അവയവദാതാ���് �േത�ക സാ��ിക സഹായം

1991. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

കാലഘ��ിെ� ആവശ�കത പരിഗണി�് അവയവദാനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ��ത� ജന���് താ�ര�ം വ��ി�ി��തി�ം
അവയവദാതാ���് �േത�ക സാ��ിക സഹായം ന���ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ ?

��തി�ര��ളി� സഹായി��തി� േക�സ��ാ� നിലപാട്

1992. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഉ�ായ �ളയ�ര���  ഉ�െ�െട��
��തി�ര����് വിേധയരായവെര സഹായി�ാനായി
േക�സ��ാരിേനാട് എ� �ക�െട സഹായമാണ് സം�ാനസ��ാ�
അഭ���ി�െത�ം എ� �ക�െട സഹായം േക� സ��ാ� നാളി�വെര
ന�ി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേദശരാജ���  ന��� സാ��ികസഹായ�ം �വാസി മലയാളി
സേഹാദര�� ന�� സഹായ��ം വാ�വാ� ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത സഹായ�� വാ��തിന് േക�സ��ാ� ഏെത�ാം കാര��ളി�
എെ��ാം തട��� ഉ�ാ�ി; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക�സ��ാരിെ� തട��� മാ�വാനായി സം�ാനസ��ാ� എെ��ാം
നടപടിക�  സ�ീകരി�;  േക�ം ആയതിന് നട�ിയ �തികരണ��
എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഉ�ൾെപാ�ൽ േമഖലയിൽ െഷൽ�ർ സംവിധാനം

1993. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ഉ�ൾെപാ�ൽ സാധ�ത�� �േദശ��െട പ�ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�ൾെപാ�ൽ േമഖലയിൽ സ�ി� ഘ��ളിൽ ആ�കെള മാ�ിപാർ�ി�ാൻ
��തൽ േപെര ഉൾെ�ാ�ം വിധം �ിരം െഷൽ�ർ സംവിധാനം ഒ��ാൻ
ആേലാചി�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ നിലവിൽ സർ�ാർ സംവിധാന�ി�
എവിെടെയാെ� െഷൽ�ർ സംവിധാന��് വ��മാ�ാേമാ?

െച��� മ�ല�ിെല േറാ�ക� റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�

T 1994. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ണ സാ��ികകാര�  (ആ�.െക.െഎ.)  വ��ിെ�  13/8/19

തീയതിയിെല ൈക.  നം.  25/19  �കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��
റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തികളി�  �ളയ�ി�  തക��
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െച��� മ�ല�ിെല േറാ�ക��് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട റീബി�ഡ് േകരള
േ�ാജ�് ഡയറ��െട േമ�േനാ��ി� തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ജീനീയറിംഗ്
വിഭാഗം �േഖന നട�ാ��തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവള നി��ാണം

1995. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിന് പരി�ിതി ആഘാതപഠനം
നട�ിേയാ; എ�ി� ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത പഠനം നട�ിയെത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിന് ഏെ���വാ� ഉേ�ശി�� �ല�നി�ം
എ� ��ംബ�െള �ടിെയാഴി�ിേ��ിവ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വിമാന�ാവള നി��ാണ�ി�� പണം എ�കാരം കെ��വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;  െന��ാേ�രി വിമാന�ാവള മാ�കയി�  ക�നി
�പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം വിമാന�ാവള�ിെ� െെകമാ�ം

1996. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ശ�മായ എതി��് മറികട�് തി�വന��രം
അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� നട�ി�് അദാനി ��് ��തായി
�പീകരി� ക�നി�് െെകമാ��തി�� േക� സ��ാ�  നീ�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വിമാന�ാവളം െെകമാ��തിെനതിെര െെഹേ�ാടതിയി�  നിലവി�
േക�ക�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഉയ�� �ക ക�ാ�് െച� ക�നി�് േലലം ഉറ�ി��താണ് രീതിെയ�
േക� േവ�ാമയാന സഹമ�ി�െട േലാകസഭ േചാദ��ി�� മ�പടി  ,

അദാനി ��ിന് വിമാന�ാവളം െെകമാറാ�� നീ��ിെ� ഭാഗമായി
സ��ാ� കണ�ിെല��ി�ിെ� ; വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) ചീഫ് െസ��റി അ���നായി �പീകരി� �ിയാ�  എ� ക�നിയി�
സ��ാരിെ� െഷയ� നിലവിെല�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(ഇ) തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള നട�ി�് �ിയാലി�
നി�ി�മാ��തിന് േക��ി� ��ത� സ���ം െച��േമാ; ഇതിനായി
സം�ാനെ� എ�ാ എം.പി.മാ�െട�ം സഹകരണം േത�േമാെയ�്
അറിയി�േമാ?

വിമാന�ാവള��െട സ�കാര�വ�കരണം

1997. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിമാന�ാവള��  സ�കാര�വ�കരി���മായി
ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടിക�  േക�സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��തായി
സം�ാന സ��ാരിന് വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� സം�ാന സ��ാ� എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് േക�
സ��ാരിന് ��ി�  സമ��ി�ി��ത്;  ഇതി�  േക�ം എെ��ി�ം
അറിയി�ക�  സം�ാന സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം െെല�് െമേ�ാ

1998. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെ� സ�� പ�തിയായ െെല�് െമേ�ാ പ�തി
െടേ�ാപാ��് വെര നീ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനാ�ളള അതിേവഗ പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ�
ആവശ�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ആെരയാണ് ഇതിനായി
�മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െെല�് െമേ�ാ പ�തി അന�മായി നീ�് േപാകാെത േക�
അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�് അടിയ�രമായി �ാവ��ികമാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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അ�� സം�ാന നദീജല വിഷയം

1999. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� സം�ാന നദീജല വിഷയ�ി� സം�ാന�ിെ� താ��ര���
സംര�ി�െ��വാ�  േവ�ി സം�ാന സ��ാ�  ഉ�യി�� �ധാന
വ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാര��ി�  ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അ�� സം�ാന നദീജല വിഷയ�� ച�� െച��തി� േവ�ി  2019

െസ�ംബ�  25ന് േച�� �ഖ�മ�ിതല േയാഗ�ി�  േകരള�ിന്
�ണകരമായി ഉ�ായ േന��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ��  േ��് വാ��  ഹ�് �വ��നം സംബ�ി� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

��തിേ�ാഭ�� തടയാ� േബാധവ��രണ �വ��ന��

2000. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല��ാ�� ��തിേ�ാഭ��  വ��ി��
സാഹചര��ി�  ജന�ളി�  അവേബാധ�ം �തിേരാധ�ം വള��ാ�
സ��ാ�  �തിയതായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള�ടി ബ�െ���ി�� നടപടിക�
ആവി�രി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഗ�ഫ് രാജ��ളിേല�� വിമാന യാ�ാ നിര�്

2001. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സീസ�  കാല�ളി�  ഗ�ഫ് രാജ��ളി�  നി�് േകരള�ിേല�ം
തിരി��� വിമാന യാ�ാനിര�് അനിയ�ിതമായി വ��ി�ി��ത്
കണ�ിെല��് ഇ� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�രയി� േലാകേകരളസഭ�െട േക�ം

2002. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േലാകേകരളസഭ�െട േക�ം മാേവലി�രയി� �ാപി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക��ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് വകയി��ി അ�വദി�
�ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േക��ിെ� നി��ാണ�ിനായി എസ്.പി.വി െയ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഇറാ� പിടിെ��� �ി�ീഷ് ക�ലിെല മലയാളിക�െട േമാചന�ിന് നടപടികൾ

2003. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇറാ�  പിടിെ��� �ി�ീഷ് ക�ലി�  ഉ�ായി�� മലയാളിക�െട
േമാചന�ിനായി സം�ാന സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� േക� സ��ാരിെ� ഇടെപട� അവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� േക�ം എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െവ�് അറിയി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നി�ം ന�� സ��ിഫി��ക�െട ഫീസ്

2004. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നി�ം ന�� ഏെത�ാം സ��ിഫി��ക��ാണ്
ഫീസ് ഒ�േ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) വാഹന��െട രജിേ�ഷ�  സ��ിഫി��് െെകേമാശം വ�ാ�  േമാ��
വാഹന വ��ി� നി�ം ഡ��ിേ��് സ��ിഫി��് ലഭി��തിന് േപാലീസ്
േ�ഷനി�  നി�ം ന�� ബ�െ�� സ��ിഫി��ിന് ഫീസ്
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ഒ�േ���േ�ാ;  എ�ി�  എ� �പയാണ് ഫീസ് നി�യി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസിന് മാ�ഷിക �ഖം ന�കാ� നടപടിക�

2005. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന�േളാ�� േപാലീസിെ� െപ�മാ�ം െമ�െ��തെ��ം
സം�ാരസ��മായ ഒ� േപാലീസ് േസനെയ വാ�െ��േ��ത്
കാല�ിെ� ആവശ�മാെണ�ം വിലയി���േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജന�ളി�  നി�ം ലഭി�� പരാതിക�  സംബ�ി� നടപടിക�
പരാതി�ാരെന േഫാ�  �ഖാ�രം അറിയി�ണെമ�് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷനി� നട�� ��ാം�റ �േയാഗ�ം െപാ�ജന�േളാ��
േപാലീസിെ� അമിതാധികാര �േയാഗ�ം േപാലീസ് േസന�് ഉ�ാ�ിയ
�ഷ് േപര് വളെര വ�താെണ� വ�ത�െട െവളി��ി�  േപാലീസിന്
മാ�ഷിക �ഖം ന���തി�� നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

അപകട�� �റ��തിന് രാ�ികാല �ീഡ് േ���ക�

2006. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പി.ഉൈബ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�പി�ം അമിതേവഗതയി�ം വാഹനം ഓടി��തിെന�ട��്
രാ�ികാല�ളി� അപകട�� വ��ി�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം വാഹനം ഓടി��വെര കെ���തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �ല�ളി�  രാ�ികാല �ീഡ് േ���ക�  �ാപി�്
അപകട�� �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?
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ഒഴി�കിട�� ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ് ത�ികക�

2007. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് അ�വദി�ി�� ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.എസ് േകഡറിെല
ത�ികകളി� എ� ത�ികക� ഒഴി�കിട�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീ�കാ��ായി കൗ�സലിംഗ് സംവിധാനം

2008. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീ�കാ�െട ഇടയി�  െതാഴിലിട�ളി�ം മ���ാ�� മാനസിക
സംഘ�ഷം �റ��തി�ം െപാ�ജന�േളാ�� അവ�െട െപ�മാ�ം
െമ�െ����തി�ം കൗ�സലിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) വ�ഷ�ി�  ഒരി�െല�ി�ം േപാലീ�കാ�െട ആേരാഗ� പരിേശാധന
നട��തിന് സംവിധാനം ഒ���േ�ാ;

(സി) കൗ�സലിംഗ് കാലയളവ് ഡ��ിയായി പരിഗണി��തി�ം എ�ാ ജി�ാ
ആ�ാന�ളി�ം കൗ�സലിംഗ് െസ��  �ട��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട ��ിക�െട അ�ീലചി��� �ചരി�ി��ത് തടയാ�
നടപടി

2009. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ��െന�ി�െട�ം മ�് സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട�ം ��ിക�െട
ന�ചി���  �ചരി�ി���ം ആയത് കാ��വ�െട എ�ം ����ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം ���ത���  നട��വെര കെ��ാ�ം ��ത
�വണത ഇ�ാതാ�ാ�മായി ഇൗ സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആയതിെ� ഭാഗമായ 'ഒാ�േറഷ� പി ഹ�് ' -െ� �വ��ന �േരാഗതി�ം
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ആയത് �കാരം എ� േപ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് വാ�സ് ആ�്,  െഫ�സ് ��്,  െടലി�ാം എ�ീ
മാധ�മ�ളി�െട�ം ഇ�രം ചി��� �ചരി��തായി ക���േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇ�മായി ബ�െ��് എ�േപ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�ം ഇ� തട�വാനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�വ��െവ�ം
വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയി� ആദിവാസി വിഭാഗ�ാ�െട നിയമനം

2010. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആദിവാസിക�െ�തിെര�ളള ���ത���ം �ഷണ�ം തട��തിന്
ആദിവാസി െസ�ിൽെമ�കളിൽ �ിരതാമസ�ാരായ അഭ��വിദ�രായ
�വതീ �വാ�െള െ�ഷ�ൽ റി��്െമൻറ് വഴി േപാലീസ് േസനയി�
നിയമി�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനാംഗ��െട അകാല മരണ��

2011. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ അ��കാല�ായി േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  മാനസിക സ���ം
താ�ാനാവാെത �ദയാഘാത�ം മ�ം സംഭവി�് അകാല�ി� മരണെ���
സാഹചര�ം വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� �കാര�� ആക�ിക മരണ��  േപാലീസ് േസനയി�
വ��ി� വ��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േസനാംഗ��െട മേനാവീര�ം തക��� തര�ി�� എെ�ാെ�
�വണതകളാണ് അവ�െട െതാഴിലിട�ളി�  നിലനി���ത് എ�്
പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസനാംഗ��െട മേനാബലം ഉയ���തിനാവശ�മായ
�വ��ന��  നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ?
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േപാലീസ് േസനാംഗ��െട േജാലിഭാരം

2012. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയിെല അംഗ��  പലേ�ാ�ം അധികസമയം േജാലിെച�്
ക�� മാനസിക ശാരീരിക വിഷമതക�  അ�ഭവി�� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സ��� ഉേദ�ാഗ�െരേ�ാെല േപാലീസ് േസനയിെല അംഗ���ം
എ�് മണി��  േജാലി നിജെ���ി േജാലിഭാരം �റ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(സി) നിലവി� േപാലീസ് േസനാംഗ��െട മാനസിക�ം ശാരീരിക�മായ �മത
വ��ി�ി��തിന് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസനാംഗ��െട മാനസികേശഷി�ം ശാരീരിക �മത�ം
ഉയ���തിന് ��ത�  െമ�െ�� പ�തി ആവി��രി�് നട�ിലാ�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനാംഗ��െട ആ�ഹത��െട കാരണ��

2013. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-�  േപാലീസ് േസനയി�  18  േപ�  ആ�ഹത� െച�െവ�ം
സമീപകാല�് സ�യം മരണം ൈകവരി� േപാലീസ് േസനാംഗ��  66

േപരാെണ��ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) 2015  �ത�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ആ�ഹത� െച�� േപാലീസ്
േസനാംഗ��െട എ�ം വ��ി�ക�ം ഇത് േദശീയ ആ�ഹത�ാ നിര�ിെ�
ഇര�ിയിലധികമാെണ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അമിത േജാലിഭാര�ം േമ�േദ�ാഗ��ാ�െട അധികാര �വണതക�ം
��ി�� ക�� മാനസിക സ���ം ആ�ഹത��് കാരണമാ�� എ�
കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�  േപാലീസ് േസനാംഗ��  അ�ഭവി�� മാനസിക സ�����ം
അവ�െട പരിഹാര��ം പഠി��തിന് േപാലീസ് േസനാ വിഭാഗ�ിന്
�റ�് നി�� ഒ� സമിതി�് �പം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ
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എ�റിയി�ാേമാ?

എ�േമലി സി.െഎ. ദിലീപ് ഖാെന സെ��് െച� സംഭവം

2014. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േമലി സി.െഎ. ആയി�� ദിലീപ് ഖാെന സെ��് െച�വാ� ഉ�ായ
സാഹചര��ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െന സെ��് െച�ത് ഏത് േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െ�
റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��ി, േകാ�യം േപാലീസ് ���് ഓഫീസ് പരിധിയിെല സി.പി.ഒ. നിയമനം

2015. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി, േകാ�യം േപാലീസ് ���് ഓഫീ�ക�െട പരിധിയി�� േപാലീസ്
േ�ഷ�കളി�ം ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  ഓഫീ�കളി�ം എ� സി.പി.ഒ.

ത�ികകൾ നിലവി��്;  ഇതിൽ ഒഴി�കിട�� ത�ികക�െട എ�ം
എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  െക.എ.പി.  അ�ാം ബ�ാലിയനിൽ നി�ം
സി.പി.ഒ.മാെര നിയമി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017  ജ�വരി �തൽ  2019  െസ��ംബർ വെര െക.എ.പി.  അ�ാം
ബ�ാലിയനി�� എ� േപെര ��ത ഓഫീ�കളി� സി.പി.ഒ. ത�ികയി�
നിയമി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസിെല എസ്.എ�്.ഒ. സംവിധാനം

2016. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  സി.ഐ.  റാ�ി��വെര
ഇതിനകം േ�ഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ (എസ്.എ�്.ഒ.) മാരായി നിയമി�ി��്
എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �മസമാധാനപാലന�ി�ം ��ാേന�ഷണ�ി�ം �േത�കമായി
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എസ്.ഐ.മാെര നിയമി��ത് ��വ�  േ�ഷ�കളി�ം നട�ാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;എ�ി�  അതിെ� വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

2017. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി���മായി
ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� �ാ�ം എ�ിേമ�ം െപാ�മരാമ�് വ��് ത�ാറാ�ി
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

��ാേന�ഷണ�ിന് ശാ�ീയ പരിശീലനം

2018. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, സി.���
,, സജി െചറിയാ�
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �മസമാധാനപാലന�ി�ം ��ാേന�ഷണ�ി�ം ഏെറ ��ി�  നി���
സം�ാന േപാലീസിെന ��ത� ജനസൗ�ദപരമാ��തി�ം േപാലീസിെല
അ���ം ചിലരി�  �കടമാ�� �ഷ ്�വണത അവസാനി�ി��തി�ം
നട�ിവ�� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ാേന�ഷണ�ിന് ശാ�ീയമായി േചാദ�ം െച��തിന് ഫല�ദമായ
പരിശീലനം ന�കി മ��ന രീതി അവസാനി�ി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) �മസമാധാന പാലന�ിന് അത�ാ�നിക ഉപകരണ��ം സംവിധാന�ം
ഏ�െ����തിേനാെടാ�ം പരിശീലന പ�തി
�ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് സഭ�ം സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട അദാല�ം
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2019. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന�ളി� നി�് േനരി�് പരാതി സ�ീകരി�വാ�ം,  പരിഹാരം കാ�വാ�ം
സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി എ�ാ േപാലീസ് ജി�കളി�ം അദാല�്
നട�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�ം ഏെത�ാം േപാലീസ് ജി�കളി�
അദാല�് ���ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േപാലീസ് ജി�കളി�  അദാല�് ���ീകരി�വാ�
അവേശഷി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ േപാലീസ് ജി�യിെല�ം അദാല�ി�  ലഭി� പരാതിക�  എ�;

അവയി�  എ�െയ�ം പരിഹരി�;  പരിഹാരം ഉ�ാ�ാ�  കഴിയാ�
പരാതിയിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അദാല�ി�  ഓേരാ േപാലീസ് ജി�യി�  നി�ം േപാലീസ്
േസനെ�തിെര എ� പരാതിക� ലഭി�;

(ഇ) ഇതിെ� ഭാഗമായി േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട പരാതി�ം ��ി��ക�ം പരിഹരി�ാ� േപാലീസ്
സഭ സംഘടി�ി�ി��േവാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇത് എവിെടെയ�ാം
സംഘടി�ി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ജി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി സംഘടി�ി� അദാല�ിന് നാളി�വെര എ�
�ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�വാടി ഗവ. ൈഹ�ളി� എസ്.പി.സി �ണി�്

2020. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല െച�വാടി ഗവ.  ൈഹ�ളി�
എസ്.പി.സി �ണി�് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െച�വാടി ഗവ.  ൈഹ�ളി�  എസ്.പി.സി �ണി�് അ�വദി��തിന്
അടിയ�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തി�വി��ാമല, പാ�ാ� ഗവ.ൈഹ��കളി� എസ്.പി.സി. �ണി�്
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2021. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.പി.സി.  �ണി�് അ�വദി��തിനായി  2018-�  േചല�ര
നിേയാജകമ�ല�ിെല തി�വി��ാമല,  പാ�ാ�  എ�ീ ഗവ.

ൈഹ��ക� ന�കിയ അേപ�യിേ�� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ിൽ അതിെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ ;

(ബി) പ�ികജാതി-പിേ�ാ� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക� ധാരാളമായി പഠി�� ഈ
��കളി� എസ്.പി.സി. �ണി�് അ�വദി��തിന് ��ഗണന ന��േമാ?

േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ികയിെല നിയമനം

2022. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് ത�ികയി�  എ�
ഒഴി�ക�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിക�ിയി��്;  ഇ�കാരം
നിയമനം ലഭി�വ�െട േപ�ം നിയമനം നട�ിയ തീയതി�ം �ണി�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി�ളള നിയമനം േനരി�ളള
നിയമന�ി�െ���താേണാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി� സ��ാ�
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന നട�ിയ നിയമന�ി� സംവരണതത�ം പാലി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവി� േപാലീസ് വ��ി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ�െട എ�
ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ഇതി�  എ� ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േപാലീസ് വ��ിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് ത�ികയിെല
ഒഴി�ക� സമയബ�ിതമായി പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��് െച��ി� എ�ത്
സംബ�ി�് എ� പരാതിക�  ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇൗ
പരാതികളി� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െപരിയ ഇര�െ�ാലേ�സ്

2023. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപരിയ ഇര�െ�ാലേ�സിെ� അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ �് വി�െകാ�്
ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ാേയാ;

(ബി) ��ത േകസിൽ േപാലീസ് സമ��ി� ��പ�ം റ�ാ�ിയ സിംഗി�
െബ�ിെ� ഉ�രവിെനതിെര അ�ീ� സമ��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അത് മരി� േപായവേരാ�ളള നീതിേക�ം ജീവി�ിരി��വേരാ��
െവ�വിളിയാ�ം ക���േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കേല�ാെ� െകാലപാതകം

2024. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കേല�ാെ� ശര� ലാലിെ��ം �േപഷിെ��ം
െകാലപാതക�ിെ� അേന�ഷണം സംബ�ി� നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത െകാലപാതകം അേന�ഷി�ാ� നിേയാഗി� സംഘ�ി� എ� തവണ
മാ�ം വ��ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ െകാലപാതക��െട അേന�ഷണം സി.ബി.െഎ.�് വിടാ��
ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശം നട�ിലാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ?

സ�ാമിഅ�ിേവശിെന കേ��ം െച� സംഭവം

2025. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം സ��ശന�ിെന�ിയ സ�ാമിഅ�ിേവശിെന വർഗീയ
ല���� ചില� കേ��ം െച�തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�  എ�േപ�െ�തിെര േക�് രജി��  െച�ി��്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� മാധ�മ ��കളിൽ ��ിക�െട അ�ീലചി���

2026. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
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,, എ�. ഷം��ീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� മാധ�മ ��കളി�െട ��ിക�െട അ�ീലചി��� പ�വ��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ചി���  പ�വ��വെര കെ���തിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ഇ�രം ചി��� പ�െവ��തായി കെ��ിയവ�െ�തിെര ഈ വർഷം
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െകാ�െ�� വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബിളിെ�റ ��ംബ�ി�� സാ��ിക
സഹായം

2027. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര വ�ി��ം േ�ഷനിെല െകാ�െ�� വനിതാ േപാലീസ്
േകാ��ബി�  സൗമ��െട ��ംബ�ിന് സ��ാ�  തല�ി�  ന�കിയ
സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ആയത് അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ആ�ിത നിയമനം ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�േമാ?

ലാലി��െ� മരണ�മായി ബ�െ�� േകസ്

2028. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി,  �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ി�  നീലി�ളം വാ�ഡി�
�ജി�് എ�് വിളി�� ലാലി��െ� മരണ�മായി ബ�െ��് എ�
�തികെള അറ�് െച�െവ�ം ഈ േകസി� സംശയി�െ��� �തിക�
എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക�മായി ബ�െ��് എ� േപ�െട സാ�ിെമാഴിക� േരഖെ���ിെയ�ം
മരി� ലാലി��െ� അ�െ��ം അ��െട�ം െമാഴി
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േരഖെ���ിയി�േ�ാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ േകസിേനാട�ബ�ി�് �േദശ�് സംഘ�ഷ സാ��തക�
നിലനി���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക�മായി ബ�െ�� എ�ാ �തികെള�ം അറ�് െച�് േകാടതിയി�
ഹാജരാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ?

ഇമാമിെന ആ�മി� സംഭവം

2029. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ടൗ� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� �ിതിെ��� ഒ�
പ�ിയിെല ഇമാമിെന ക�ി�  �ള�െപാടി വിതറി ആ�മി� സംഭവ�ി�
േക�് എ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംഭവം നട�ത് എേ�ാഴാെണ�ം,  േകസ് രജി��  െച�ത്
എേ�ാഴാെണ�ം,  ഏത് വ��് �കാരമാണ് േക�് രജി�� െച�െത�ം
െെ�ം ന�� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�ി� �തികെള പിടി�ടണെമ�ാവശ�െ��് സ��ാറി�ം േപാലീസ്
വ��ിെല ഉ�താധികാരിക��ം ആെര�ാം നിേവദനം ന�കിയി�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തികെള പിടി�ടാ�  ശ�മായ �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�
കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േക�ി� എ� �തിക�െ��ം അവെര ഇ�വെര പിടി�ടിയി�ിെ��ിൽ
അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ന�ം മ�ഷ��ട�്

2030. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ജ�വരിയി� എ�പത് േപരട�� സംഘെ� �ന�ം തീര�നി�ം
േബാ�ി�  മ�ഷ��ട�് നട�ി എ� േകസിെ� നിലവിെല
അവ�െയ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആ�െട േന�ത��ി�� േപാലീസ് സംഘമാണ് ��ത േകസ്
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അേന�ഷി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അന� സം�ാന�് നി�� അംഗ��  ഉ�െ�� ഒ� വലിയ സംഘം
േബാ�ി�  �ന��് നി�ം യാ� തിരി��ത് സംബ�ി�് െ�ഷ��
�ാ�് േനരെ� കെ��ാതി��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്
അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) മ�ഷ��ട�് േകസിെ� അേന�ഷണ�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി��
സഹായ വാ�ാനം ആേ�ലിയ� സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സാം�ാരിക �വ��ക��് മ��നം ഏ�തായ പരാതി

2031. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.പി.സജീ��
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചീ��ിപാലി,  ക�ാ�ംെപായി�  എ�ിവിട�ളി�ളള പാ��്,  തടയണ
എ�ിവയിെല നിയമലംഘനം േനരി�് മന�ിലാ�വാെന�ിയ സാം�ാരിക
�വ��ക��് മ��നം ഏ�തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാം�ാരിക �വ��കെര കേ��ം െച� സംഭവ�ി�  േപാലീസ്
വിവരമറി�ി�ം �ല�് െെവകിയാണ്എ�ിയെത� ആേ�പം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ി� എ� േപ�െ�തിെര േകെസ��; അതി� എ� േപെര
ഇതിനകം അറ�് െച�; വ��മാ�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ക�ാ��ി��ിെല സംഘ�നം

2032. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അനി� അ�ര
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ക�ാ��ി�  എസ്.എഫ്.ഐ.

സംഘടനയി�െ�� വിദ�ാ��ിക�  പര�രം അ�മി�ക�ം േകാേളജിെ�
സമാധാന അ�രീ�െ� ഇ�ാതാ�ക�ം െച�� �ിതിവിേശഷം
ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാേളജി��ി�  വ�് എസ്.എഫ്.ഐ.  �ണി�് ഭാരവാഹിക�  ഒ�
വിദ�ാ��ിെയ ��ിെ�ാ�വാ�  �മി� സംഭവ�ിന് േശഷം ഇ�ഴി�
ഒേ�ാബ� 15-ന് ക�ാ��ി��ി� സംഘ�നം നട�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�
എ� േപ��് പരി�് പ�ി;  ��ത സംഭവ�ിെ� അടി�ാന�ി� എ�
വിദ�ാ��ിക�െ�തിെര േകെസ��ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േകാേളജ് ക�ാ��ി�  സമാധാന അ�രീ�ം ഉ�ാ��തി�ം അ�മം
കാ�� വിദ�ാ��ിക�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം
നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ിമിന� േകസി� �തികളായ േപാലീ�കാ�

2033. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിമിന�  േകസി�  �തികളായ എ� േപാലീ�കാ�  സ�വീസി�  ഉ�്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള േപാലീസ് ആ�ിെല വ��്  86(1)  �കാരം ഇ�കാര�� എ�
േപാലീ�കാ�െ�തിെര ഈ സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

വാഹനാപകട�� �ല�� മരണം

2034. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹനാപകട��  �ല�� മരണം വ�ഷംേതാ�ം
വ��ി�വ�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2015 �ത� 2019 െസ��ംബ� വെര വാഹനാപകട�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം
മരണമട�വ�െട�ം ��തരമായി പരി�് പ�ിയവ�െട�ം കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട േശാച�ാവ�യാണ് അപകട�ി�� ഒ�
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കാരണെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  േറാ�ക�െട േശാച�ാവ��ല��
അപകട�ളി�  2018-�  എ� േപ��് ജീവ�  ന�െ�� എ�്
െവളിെ���ാേമാ?

കെ��� േലാറിക�െട അനധി�ത പാ��ിംഗ്

2035. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േഗാ�ീപാല�ി�ം അേ�ാ�് േറാഡി�ം കെ���  േറാഡി�ം
അനധി�തമായി കെ��� േലാറിക� പാ��് െച����ലം സ�ീ��മായ
ഗതാഗത���ം അപകടമരണ��ം പതിവായിരി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016  �ത�  നാളി�വെര ��ത േറാഡി�  കെ���  േലാറി�മായി
ബ�െ��് ഉ�ായി�ളള അപകട�� എ�െയ�ം ഇ��ലം എ�േപ��്
ജീവഹാനി സംഭവി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കെ��� േലാറി പാ��ിംഗിന് സൗകര�ം ഒ�േ��തിെ� ഉ�രവാദി�ം
ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ിയി� േമാേ�ാ൪ ആ�ിഡ�് െ�യിംസ് ൈ��ണൽ

2036. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ൪ ആ�ിഡ�് െ�യിംസ് ൈ��ണൽ സംബ�ി�് എെ��ി�ം
�തിയ ശിപാ�ശക� ൈഹേ�ാടതിയി� നി�ം സ��ാരിേല�് വ�ി�േ�ാ
; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ൈഹേ�ാടതി ശിപാ�ശ െച� േമാേ�ാ൪ ആ�ിഡ�് െ�യിംസ്
ൈ��ണ�കളിൽ െകായിലാ�ി ഉൾെ���േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാടതിക�  �ാപി�� കാര��ളി�  ഏെത�ി�ം തര�ി��
തീ�മാന�� എ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

തീ�വാദ ഭീഷണി േനരിടാ� ഇ��െസ��� േബാ�ക�
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2037. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�മാ���ളള തീ�വാദ ഭീഷണി വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� അതിെന
േനരിടാ� എ� തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ് �ാപി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ഇ��െസ��� േബാ�ക� എ�െയ���്;
അതി� �വ��ന�മമായവ എ�യാണ്;

(സി) േക�വ� േബാ�ക�െട അ����ണി�ായി ഏെത�ി�ം �ാപന�മായി
കരാ�  ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  �വ��ന�മമ�ാ� േബാ�ക�
അടിയ�രമായി �വ��ന�മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

പാറ�ാലയി� ഒ� േപാലീസ് സ�ഡിവിഷ�

2038. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െത��  േമഖലയായ പാറ�ാലയി�  ഒ� േപാലീസ്
സ�ഡിവിഷ�  ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി േപാലീസ് സ�ഡിവിഷ�ക�  ആരംഭി��തി��
മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�മായി ബ�െ��്
ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല േപാലീസ് േസന�െട അംഗബലം

2039. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല േപാലീസ് േസന�െട അംഗബല�ി�� �റവ് കാരണം
�മസമാധാന പരിപാലന�ി�ം ��ാേന�ഷണ�ി�ം കാര��മമായി
�വർ�ി�വാൻ �തിസ�ി േനരി�� എ�ത് വ��ിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല േപാലീസ് േസന�െട അംഗബലം വർ�ി�ി�വാ��
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നടപടികൾ വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷ� ���ി�ണി��തിന് നടപടി

2040. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1978  �  പണികഴി�ി�  41  വ�ഷ�ിലധികം പഴ��� േകാതമംഗലം
േപാലീസ് േ�ഷ�  കാല�ഴ��ാ�  േചാ�െ�ാലി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇൗ ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇൗ െക�ിടം ���ി�ണി��തി�ം വിസി�ിങ് �ം അട�ം നി��ി��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) താ��ാലികമായി ഇൗ േചാ�� പരിഹരി��തിന് �ഫി�് െച��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െവ�യി� േപാലീസ് േ�ഷന് േവ�ി െക�ിടം

2041. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െവ�യി�  േപാലീസ് േ�ഷന് േവ�ി നി��ി�� െക�ിടം
ഊരാ���  േലബ�  േകാ��ാ�് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി �േഖന
നട�ിലാ�ണെമ�് അഭ���ി�െകാ�് �ലം എം.എ�.എ.  ക�്
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ ���ി ��ത െസാൈസ�ിെയ ഏ��ി��തിന്
ആവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ ഇ�വെര നടപടിക�  ഒ�ം സ�ീകരി�ി�ിെ��ി�
ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

പ�നാ�രം േപാലീസ് േ�ഷെ� അതി��ി മാ�ം

2042. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�നാ�രം നിേയാജകമ��ിെല പ�നാ�രം േപാലീസ് േ�ഷ�
അതി��ിയി�  ഉ�െ��ി�� ജനവാസ �േദശ��  �ന��  താ��ിെല
�ന�� നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ�� വനമ���ി�� അ��േകാവി�
േപാലീസ് േ�ഷെ� അധീനതയിേല�് മാ�ിയതിെന�ട��് ജന��
അ�ഭവി�� �രിതം സംബ�ി� എം.എ�.എ �െട പരാതി
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��് പ�നാ�രം േപാലീസ് േ�ഷെ� അധികാര അതി��ിയിലായി��
േമ��റ� �േദശ��  പ�നാ�രം േപാലീസ് േ�ഷെ�
അധീനതയി��െ� �ന�ാപി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
അറിയി�േമാ?

േത�ി�ാലം േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണം

2043. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േത�ി�ാലം േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണ�ിന് �ലമ�വദി�്
കാലി��് സ��കലാശാലാ സി�ഡിേ��് തീ�മാനെമ��ക�ം ��ത
വിവരം ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവിെയ േരഖാ�ലം അറിയി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) �ലം ലഭ�മായ സാഹചര��ി�  ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന്
�ട�നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  എ�ി�  നടപടിക�െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

മല��ാറയി� േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം

2044. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല മല��ാറയി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം
നി��ി��തി�ളള നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിടം യാഥാ���മാ��തിനായി അടിയ�ിര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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ആന�ാറ േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക�െട നവീകരണം

2045. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറശാല നിേയാജക മ�ല�ി��െ�� െവ�റട �ാമപ�ായ�ിെല
ആന�ാറയി� േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക��ായി നി��ി� െക�ിട�� നിലവി�
ജീ�ണാവ�യിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ാ�േ��ക�  നവീകരി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി��
പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ നവീകരി�് ഉപേയാഗേയാഗ�മാ��തിേനാ മേ�െത�ി�ം സ��ാ�
വ��ക��് ൈകമാ�ം െച�് ന���തിേനാ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷനിെല �ാഫ് ക�ാ�േ��് നി��ാണം

2046. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷനിെല�ം �ാഫിക് േ�ഷനിെല�ം
ജീവന�ാ��് ക�ാ�േ��് നി��ി�ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാതമംഗല�് നിലവി��ായി�� എൽ.എസ്.ക�.  (േലാവർ
സേബാർഡിേന�് ക�ാർേ�ഴ് സ്)  ഉം �.എസ്.ക�.  (അ�ർ സേബാർഡിേന�്
ക�ാർേ�ഴ് സ്) ഉം െപാളി� മാ�ിയത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഏകേദശം ര�ര ഏ�േറാളം �ലസൗകര��ിൽ നിലവി��ായി��
ക�ാ�േ��ക�  െപാളി� സാഹചര��ി�  �തിയ ക�ാ�േ��് നി��ി��ത്
സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏകേദശം �േറാളം വ�� േപാലീ�കാ��ായി ഇവിെട ക�ാ�േ��്
നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഓ�ിറ കാളെക�് ഉ�വ�മായി ബ�െ�� േക�കൾ
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2047. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�പെ��ാം ഓണം ഉ�വേ�ാട�ബ�ി�് ഓ�ിറ േ���ി� നട�
കാളെക�് ഉ�വ�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് എ� േക�കെള��െവ�ം
ഏെത�ാം വ��ക�  അ�സരി�� േക�കളാണ് എ��െത�ം
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ആയ�മായി ബ�െ��് േദശീയ പാതയി�  എ�സമയം ഗതാഗത
തടസ��ാെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അമിത വലി��ി�� െക�കാളകെള എ���ി��ത് �ല��ാ��
����  ഒഴിവാ��തി�േവ�ി േ�� ഭരണസമിതി�ം ബ�െ��
വ��ക�ം കാളെക�് സമിതി�മായി ച�� െച�് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േബാ�് �ര��ിെല ര�ാ�വർ�ന�ിന് �ര�ാരം

2048. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശി� േസവന�ിന് �ധാനമ�ി�െട �ര�ാരം ലഭി��ം ��െ�രിയാർ
േബാ�് �ര��ിൽ ര�ാ�വർ�ന�ിന് േന�ത�ം െകാ���മായ
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് സം�ാന സർ�ാരിേ�തായി എെ��ി�ം
�ര�ാര�േളാ �േത�ക പരിഗണനേയാ നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട ആഫീസിൽനി�ം
ശിപാർശ ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��ി േപാലീസ് േ�ഷ� മാ��്

2049. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ��ി േപാലീസ്
േ�ഷനിേല�് എ� േപാലീസ് േ�ഷ�  മാ��കളാണ് നട�ി��െത�ം
ആയതിെ� േപരി� എ� േക�കളാണ് നിലവി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതി�  ഏെത�ാം േ�ഷ�  മാ��കളിലാണ് സംഘടനക�  /

വ��ിക�െ�തിെര േപാലീസ് േകസ് ചാ�ജ് െച�ി��െത�്
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വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) 2019 �� 19 ന് ഇ��ി േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് �.ഡി.എഫ്. നട�ിയ
മാ��ി� എെ��ി�ം അ�മസംഭവ�� റിേ�ാ�� െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
എെ��ാം അ�മ��  /നാശന���  ആണ് ഉ�ായി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത മാ��ി�  എ� ആ�ക�െട േപരിലാണ് േകസ് ചാ��് െച�്
നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദാംശ�� ന��േമാ?

നീ�കര �റ�ഖം

2050. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീ�കര �റ�ഖ� നി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േബാ�ം ഡീസ�ം
േമാഷണം േപായ സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അതീവ �ര�ാ �ാധാന��� നീ�കര �റ�ഖ�ിെല �ര�
വ��ി�ി��തിനായി നീ�കര േകാ�� െപാലീസ് േ�ഷെ��ം മൈറ�
എ�േഫാ�്െമ�ിെ��ം �വ��നം ��ത� കാര��മമാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

��പി� �ാരകം തീയി� സംഭവം

2051. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴയിെല ��പി� �ാരകം തീയി� സംഭവ�ി� നട�� േപാലീസ്
അേന�ഷണ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�ിെല �തിക�  ആെര�ാെമ�ം ഇവ�  ഏെത�ി�ം രാ�ീയ
പാ��ി�മായി ബ�െ��വരാേണാെയ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ഈ �ാരകം തീയി�വാ��ായ കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� േക�ിെ� ന��ം മ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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മാ�േകാെട�് മി�ിെല രാജി വ� ജീവന�ാരെ� പരാതി

2052. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�േകാെട�് സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ിെല അ�ൗ�്സ് മാേനജ�
ആയി�� സഗീ�  കാലടി ക�� െതാഴി�  പീഡനം ഏ�േ��ി
വ�തിനാ� ഇ�പ� വ�ഷം സ��ീസ് ബാ�ി നി�േ� േജാലിയി� നി�
2019 �ൈല ഒ�ിന് രാജി െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി� പീഡനം �ലം രാജി വ�ി�ം �ാ�വി�ി ഉ�െ�െട�� ആ��ല���
ന�കാ��ം മാ�േകാെട�് എം.ഡി നട�ിയ സാ��ിക അഴിമതി�ം
സംബ�ി�് സഗീ�  കാലടി �ഖ�മ�ി സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി
എ�ിവ��് ന�കിയ പരാതിയി�േമ�  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�ാേമാ; ഈ വിഷയ�ി� അേന�ഷണം നട�ാ� ഉ�രവി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതിയി�  േകസ് നിലവി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ?

െതളിയി�െ�ടാ� �ിമിന� േക�ക�

2053. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല �േദശ�� ഉ�െ��� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�
െതളിയി�െ�ടാെത�� എ� �ിമിന�  േക�ക�  നിലവി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ��തി���് െതളിയി�െ�ടാതി��
േക�കളിെല എ� �തികെള ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം
അറ�് െച�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി� െക�ിട��

2054. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് മരടി� �ാ�ക� നി��ി�വാ��ായ
സാഹചര�ം സംബ�ി�� ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാളി െഫ�്,  എ�്.�.ഒ,ആ�ഫ െഫറി�, െജയി�  േകാറ�  റീഫ് എ�ീ
�ാ�് നി��ാതാ��െട ഓഫീ�കളി�  നട�ിയ െറ�ഡി�  �ാ�ക��്
�.എ.ന��  ലഭി�വാ��ായ സാഹചര�ം സംബ�ി� േരഖക�
ലഭി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സി.ആ�.ഇസഡ്  3�  �ിതി െച�� ��ത �ാ�ക��്
സി.ആ�.ഇസ ഡ്2  എ�് േരഖെ���ി മരട് പ�ായ�് േരഖ
ന�കിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േകസി� നിലവി� എ� േപ�െ�തിെര േകെസ��; ആെരാെ�യാണ്
അറ�് െച�ി��ത്; വിശദാമാ�ാേമാ?

�തി�� പൗര�ാ�െട േ�മം

2055. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക.��ിരാമ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തി�� പൗര�ാ��് എതിെര�� അതി�മ��  തട��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ത��െട അധികാരപരിധിയി�  താമസി�� �തി�� പൗര�ാ�െട
േ�മ�ിനായി വിവിധ പ�തിക�  അതത് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�
ആവി�രി�് നട�ാ�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം വേയാജന
സൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷ�മായി ബ�െ�� വിജില�സ്
അേന�ഷണം

2056. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള സം�ാന ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷനി�  2013

�ത�  2016  വെര േലാ�  ന�കിയ�മായി ബ�െ��് വിജില�സ്
അേന�ഷണം നിലവി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സി� ഈ േകസ് അേന�ഷി��ത് ഏത് സംഘമാണ്;

(സി) ഇതിെ� അേന�ഷണം ഏ�ഘ�ം വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ി�റ ഗവ�െമ�് എ�. പി. �� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� വിജില�സ്
േകസ്

2057. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല പ�ി�റ ഗവ�െമ�് എ�. പി.  �ളിെല െക�ിട
നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം േകസ് വിജില�സ് രജി��
െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� േകസിനാ�ദമായ പരാതി വിജില�സി� ലഭി�ത്
എ�ാണ്; പരാതി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസ് രജി��  െച�ത് എ�ാെണ�ം ആെരെയാെ�യാണ്
േകസി� �തി േച��ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ േകസിെ� അേന�ഷണം ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�്
അേന�ഷണം ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� േപരി� ഇൗ �ളിന് ഫി�്നസ് സ��ിഫി��്
ലഭി�ാ� ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) േകസ് അേന�ഷണം എ��ം േവഗം ���ിയാ�ി ഇൗ �ളിെ� �വ��നം
�ഗമമാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� അടിയ�ര നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാടതിക�െട അടി�ാന സൗകര��ൾ

2058. �ീ.പി.ഉൈബ��
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നീതിന�ായ വ�വ��െട െന�ം��കളായ സം�ാനെ� സിവി�-
�ിമിന�  േകാടതികളി�  അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത�ം
ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട �റ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാടതികളിെല േജാലി ഭാര�ം ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട �റ�ം
കണ�ിെല��് സ��ാരിേനാട് വ��് �ഡി നട�വാ�  ക�ി�ിെയ
നിേയാഗി�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ന�ി�  േകാടതിക�െട �ഗമമായ
നട�ി�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ��ംബ േകാടതി

T 2059. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി�  ��ംബ േകാടതി ആരംഭി��തിനായി ���ീകരി�
നടപടികെളെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ലം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  2020  മാ��ിന്
��പ് ��ംബ േകാടതി ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  ���ീകരി�ാ�
കഴി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം സംബ�ി�്

2060. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡീഷ��  സ��ീസിലിരിെ� മരണമട� �ീ.  ഇ.െക.��ാംഗതെ�
ആ�ിതനായ അ�ണിെ� അേപ�യിേ��  സീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ�  നം.L4/76942/12/home  �കാരം താ��് ഓഫീസി�  നിേ�ാ
േകാ�യം കള�േറ�ി�  നിേ�ാ റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ��ത റിേ�ാ��് എ��ം
േവഗം ലഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�ിത നിയമനം എ��ം േവഗം സാധ�മാ��തിന് ആവശ�മായ
ഉ�രവ് സ��ാ� ഭാഗ� നി�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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അ�ിര�ാ നിലയ�ളിെല അധികാരലംഘനം

2061. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��രവ��ിെ�  16.6.17െല  G.O(Rt)No.1574/2017/Home  ഉ�രവ്
നിലനി�േ� അ�ിര�ാ നിലയ�ളി�  ഫയ�മാ�  ൈ�വ�  കം പ�്
ഓ�േറ��മാെര മറികട�് ജനറ�  ഡയറി ഉ�െ�െട�� അധികാര��
ഫയ�മാന് ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ലംഘനം േകരള�ിെല ഏെതാെ� അ�ിര�ാ നിലയ�ളി�
നട�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമലംഘക�െ�തിെര അ�ട� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ി�ര�ാമാനദ�ം പാലി�ാ� െക�ിട��െടേമ� നടപടി

2062. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എം.ഉ��
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ളി�� െക�ിട�ളി�  നി�ം അ�ിബാധ
റിേ�ാ��് െച��തിനാ� മതിയായ അ�ി�ര�ാമാനദ�ം പാലി�ാ�
െക�ിട�� കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പരിേശാധനകളി� �ര� ഒ���തി� വീ� വ��ിയവ�െടേമ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വാണിജ��ാപന�ളിെല അ�ി�ര�ാ സംവിധാന��

2063. �ീ.െക.എം.ഷാജി
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� വാണിജ��ാപന�ളി�  �ട��യായി അ�ിബാധ
ഉ�ാ��തിെ� അടി�ാന�ി�  അ�ി�ര�ാ സംവിധാന��
ഏ�െ���ാ� െക�ിട��  കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ി�ര�ാ സംവിധാന��  ഏ�െ���ിയ പല െക�ിട�ളി�ം അവ
�വ��ന�മമെ�� പരാതിക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ി�ര�ാ മാനദ���  പാലി�ാ�വ�െ�തിെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിവരി�േമാ?

അ�� ഫയ� േ�ഷന് െക�ിടം

2064. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  ഫയ�  േ�ഷന് നാളി�വെര സ��മായി െക�ിടമിെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ��  ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷ�  െക�ിടം നി��ാണ�മായി ബ�െ��
നടപടി�മ��െട�ം ഫ�് ലഭ�ത�െട�ം വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ള�് ഫയ� േ�ഷ�

2065. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�മായി ബ�െ��് േദശീയ�ാധാന��� തീ��ാടനേക�മായി
മാറി�ഴി� പ�ള�് ഫയ�  ആ�് റ�� ആഫീസി�ാ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ള�് ഫയ�  േ�ഷ�  �ാപി��തി�േവ�ി ൈകെ�ാ�ി��
നടപടിക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ചാ�ം�ട് േക�ീകരി�് ഫയ� &െറ�� േ�ഷ�

2066. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ചാ�ം�ട് േക�ീകരി�് ഫയ� &െറ�� േ�ഷ�
ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ ?

കാലടിയി� �തിയ ഫയ� േ�ഷ�

2067. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാ��, കാലടി, �ംേഗരി മഠം, ��വാ��, ശബരിമല �ട�ിയ തി��ാടക
േക��ളിേല�് േപാ�� ല��ണ�ിന് തീ��ാടക�െട ഇട�ാവളമായ
അ�മാലി മ�ല�ിെല കാലടി േക�ീകരി�് ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ലഭി� നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�
ഇവിെട �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�� ഫയ�േ�ഷ�

2068. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  ഫയ�  േ�ഷന് കീഴി�  കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിട�് നട�
�ര���െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തി �ര� സാധ�ത ഏെറ�� േപാ�കല്�, വഴി�ടവ്, �േ�ടം, എട�ര,

���റ എ�ീ പ�ായ�ക�  ഉ�െ���ി എട�ര ആ�ാനമായി
ഫയ�േ�ഷ� �ാപി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നില��  ഫയ�േ�ഷനി�  നില�രിെ� �േത�ക സാഹചര�ം പരിഗണി�്
��ത�  ഫയ�  ആ�് റ�� ഉപകരണ��  അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െച��� ഫയ� & റ�� േ�ഷ�

2069. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയ�ി�  �ത��ഹമായ േസവനം കാ�െവ� ഫയ�  &  റ��
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േ�ഷ�ക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം അനിവാര�മാെണ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െച���  ഫയ�  േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം പണി��തിന് സം�ാന
ബജ�ി�  �ക വകയി��ിയി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട
ആഫീസി�  നി�്  26.09.2019  ന് ജി.  190901468  ന�റി�  ആഭ��ര
വ��് അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി�െട പരിഗണന�് അയ�
ശിപാ�ശയി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബജ�് വിഹിതം അ�ദി��തിന്  (2018-19  budget  No.169  -  7  േകാടി)
സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േത�ി�ാലം ഫയ� േ�ഷ൯

2070. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-2020  ബ �ജ�ി�  20  ശതമാനം േടാ��  െ�ാവിഷ�
ഉ�െ���ിയി�� േത�ി�ാലം ഫയ� േ�ഷന് ഭരണാ�മതി ന�കാ�
നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ിേ��  എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉടമ�ാവകാശം �ണിേവ�ി�ി�് നിലനി��ി േത�ി�ാലം ഫയ� േ�ഷ�
�ാപി��തി�േവ�ി കാലി��് സ��കലാശാല സി�ഡിേ��് �ലം
അ�വദി�ാ� ത�ാറായി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  കാലി��് സ��കലാശാല സി�ഡിേ��്
തീ�മാനെമ��ക�ം കരാറി� ഏ�െ�ടാ� ഫയ� ആ�് റ�� വ��് ജി�ാ
േമധാവി�് �ണിേവ�ി�ി കെ���ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇതിനായി എം.  ഒ  .�.  ത�ാറാ����െ�െട സ�ീകരി� നടപടിക�െട
�േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

നാദാ�രെ� ജയി� നിർ�ാണം

2071. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നാദാ�ര�് അ�വദി� ജയിലിെ� നിർ�ാണ�ിന് നാളി�വെര
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ജയിൽ നിർ�ാണ�ിന് വളയ�് േപാലീസ് വ��ിെ� ൈകവശ��
�മി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��ല ��ി� ഇല�ി�� ജീവന�ാ�െട നിയമനം

2072. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ിന് കിഴി� ര�് ഷി�കളായി �വ��ി�വ�� െെഹെട�ഷ�
െെവദ�തി സംവിധാന�� മ��ല ഗവ�െമ�് ��ി�  െെവദ�തി
സംബ�മായ നിയമാ��ത �ര� ഒ���തിെ� ഭാഗമായി ആവശ�മായ
എ��ി�ം േയാഗ�തയി�ം ഉ� ഇല�ി�� വിഭാഗം ജീവന�ാെര േജാലി�്
നിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ിെല ഇല�ി�� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് �ര�ിതമായി േജാലി
െച�ാ�� സാഹചര�ം ഒ��ണെമ�ാവശ�െ��� എെ��ി�ം പരാതി
നിലവി� വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  പരാതിയി�േമ�  സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അ�ടിവ��ിെ� ആ�നിക വ��രണം

2073. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ടിവ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�മായി ബ�െ��് പഠനം
നട��തിനായി േഡാ.  രാേജ��മാ�  അനയ�ിെ� േന�ത��ി��
വിദ�സമിതിെയ  01.10.2016  െല ഉ�രവ് �കാരം നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ��ത സമിതി�െട പഠനവിഷയ��
എെ�ാെ�യായി��;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സമിതി ഇ� സംബ�ി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ�ാണ് റിേ�ാ��് സമ��ി�ത്;  എെ�ാെ� �ധാന ശിപാ�ശക�/
നി�േ�ശ�ളാണ് സമിതി ന�കിയി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��്സ��ാ�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സമിതി�െട

corrected resource://app/res/html5.html

71 of 154 Saturday 02 November 2019 02:52 PM



നി�േ�ശ�ളി�  ഏെതാെ� നട�ിലാ�വാനാണ് കി�ബി അ�വദി�ി��
100 േകാടി �പ വിനിേയാഗി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�� െ�യി� പ�തി�മായി ബ�െ�� േയാഗ തീ�മാനം

2074. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വാ��  െ�യി�  പ�തി നട�ാ���മായി ബ�െ��്
െക-ഡി�് നട�ിയ  30.01.2019  െല മീ�ിംഗിെല ഏ� തീ�മാന�ളി�
ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെ� ��ാം ന�� തീ�മാന�കാരം െ�ാഫ.നിേ�ാളസിന്
അയ��തി�� ക�് �ര��  േജാ�ജ് ത�ാറാ�ി ന�കിയി�േ�ാ;

ആയത് െ�ാഫ.നിേ�ാളസിെ� നി�േ�ശ�ിനായി അയ�ി�േ�ാ എ�ം
അേ�ഹ�ിെ� അഭി�ായം ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമ�ക�് െ�ാഫ.  നിേ�ാളസിെ� അഭി�ായ�ിനായി അയ�ി�ിെ��ി�
ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈഹേ�ാഫിയ� പാസ�� സ��ീസ്

2075. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  െകാ�ി,  േകാഴിേ�ാട് നഗര�െള ബ�െ���ിെ�ാ�്
അതിേവഗ ൈഹേ�ാഫിയ�  പാസ��  സ��ീസ് ആരംഭി��തിന്
സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ി�� പാസ��  ക��  വാ��തി�ം സ��ീസ്
ൈകകാര�ം െച��തി�� േയാഗ�രായ ജീവന�ാെര നിയമി��തി���
നടപടി�മ�� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഏെത�ാം �ല�ളി� പാസ�� െട�മിന�ക�
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി��
തട���േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഇ) സ��ീസ് എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ� ���ിക�

2076. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ� വ��ിെ� �മതലയി� ക�നാഗ��ി മ�ല�ി�
നട�ിലാ�ിയി�� ���ിക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ടി.എസ് കനാലിെ� ആഴം ���തിന് ��ജ് െച�ാ�  പ�തി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല ടി.എസ്.  കനാലിെ� തക�� സംര�ണ
ഭി�ിക� �ന�നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

വിേദശ നിേ�പം വ��ി�ി��തിന് നടപടിക�

2077. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേദശ നിേ�പം വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ലം സം�ാന�് എ� േകാടി �പ�െട വിേദശ നിേ�പമാണ്
ഇതിനകം െകാ�വ�വാ� സാധി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ഇ�കാരം നിേ�പം െകാ�വ�ത് എ�ം
ഇതി�െട എ� േപ��് �തിയതായി െതാഴി�  ലഭ�മാ�ി എ�ം
വ��മാ�േമാ?

അ�� ജനറ� ആ�പ�ി വികസനം

2078. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� ജനറ� ആ�പ�ിയി� �ലപരിമിതി �ലം വികസനം സാധ�മാകാ�
വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�പ�ിേയാട് േച��� സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�
ഐ.എ�്.ആ�.ഡി. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് ക�ാ�സ് ജലവിഭവ വ��ിെ�
�ലേ��് മാ��തിനായി ബ�െ�� വ��കെള ഉ�െ���ി
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ആേലാചനാേയാഗം വിളി�േമാ;

(സി) ആയതിനായി ഇതിനകം ന�കിയ നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടി
ലഭ�മാ�േമാ?

ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ിെല െമഡി�� ഓഫീസ� നിയമനം

2079. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ി�  െമഡി��  ഓഫീസ�  (ആ��േവദ)

ത�ികയി�  കാ�ഗറി ന��  541/2017  �കാര�� പരീ��െട
�����ികയി�  ഭി�േശഷി ബാ�് േലാഗ് ഒഴി�ക��്ആ�പാതികമായി
ഭി�േശഷി  (േലാേ�ാേമാേ�ാ�/െസറി��  പാൾസി  )  ഉേദ�ാഗാ��ികെള
ഉ�െ���ി ���ിയ പ�ിക �സി�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��് േഡാ.

ചി� ഏലിയാസ് സമ��ി� നിേവദനം ��യി���ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലി�  വിധി പക��്
എെ��ി�ം ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി�ി�� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

�ാേദശിക മാധ�മ�വ��ക��ളള േ�മനിധി

2080. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  �ാേദശിക മാധ�മ�വ��ക��് എെ��ി�ം േ�മനിധിേയാ
ചികി�ാ ആ��ല��േളാ ലഭ�മാേണാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  �ാേദശിക മാധ�മ�വ��ക��് �ടി േ�മനിധി,  ചികി�ാ
ആ��ല��� എ�ിവ ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓേരാവ�ഷ�ം ��തലായി അ�ഭവെ��� േരാഗ��

2081. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കഴി� പ�് വ�ഷകാലയളവി� ഓേരാവ�ഷ�ം ��തലായി
അ�ഭവെ��� േരാഗ�� ഏെത�ാെമ�ം ഇ��ലം ഓേരാവ�ഷ�ം എ�
േപ� വീതം ശരാശരി മരണെ���െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േരാഗ�ളി�  കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല��ാ��ത്
ഏെത�ാെമ�ം,  ഇവയി� നി�് ജനസംര�ണ�ിനായി ആേരാഗ�വ��്
എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� കണ�ക� �കാരം ഈ വ�ഷം നാളി�വെര ചി�� േപാ�് എ�
േപ��് ഉ�ായി�െ��ം,  ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േപ�
മരണെ��െവ�ം,  നട�വ�ഷം േരാഗവ��നവിനായി സംഭവി�
കാര��െളെ��് പഠനവിേധയമാ�ിേയാ എ�ം ഭാവിയി�  അതിന്
�തിേരാധം തീ��ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

അ�താ നിവാരണ �വ��ന��

2082. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ംബാേരാഗ� േക��ളി� ആരംഭി� വിഷ� െസ��കളി�
തിമിരം,  േ�ാേ�ാമ,  ഡയെബ�ി�് െറ�ിേനാ�തി �ട�ി അ�ത�്
കാരണമായ േരാഗ��  �ാരംഭ�ിെല കെ���തിന് സംവിധാന��
ലഭ�മാേണാ;

(ബി) വിഷ�  െസ��കളി�  എ�ാ ദിവസ�ം േന� പരിേശാധക�െട േസവനം
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അ�താ നിവാരണ�ി�േവ�ി സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ളി�ം,
�ടംബാേരാഗ� േക��ളി�ം,  താ��് ആ�പ�ികളി�ം
ഒ�േ�ാെമ�ി�്മാ�െട ത�ിക ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�താ നിവാരണ�ിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈകസ�ർ േഫാറ�് ഡിസീസ്

2083. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ൈകസ�ർ േഫാറ�് ഡിസീസ് (െക. എഫ് .ഡി.) റിേ�ാർ�്
െച�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെതാെ� ജി�കളിൽ,  എ�േപർ�്എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േരാഗ�ിരീകരണ�ി�ം ചികി��ം എെ�ാെ�
�മീകരണ�ളാണ് സർ�ാർ ആ�പ�ികളി�ം െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം
ഒ��ിയി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

2084. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  അ�ഹരായ ��വ�  ��ംബ�േള�ം
ഉ�െ����തി�ം,  കാ�ഡ് ���ാ�വ��് ����തിന് അവസരം
ന���തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവിെല ലി�ി�  ഇ�ാ�,  മാരക േരാഗ��  ബാധി�് ചികി�
േത��വ��് സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ�� തര�ി� അ�ഹരായ ��വ�
��ംബ���ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് കാ�ഡ് അ�വദി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�പ�ി നാല് മണി�� േപാ�്േമാ��ം

2085. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഇ�പ�ി നാല് മണി�� േപാ�്േമാ��ം അ�വദി�് സ��ാ�
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  ��ത
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�ര��ായി�ം ഇ�പ�ി നാല് മണി��  േപാ�്േമാ��ം
�ാബല��ി�  െകാ�വരാ�  സാധി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ��തി�� തട���  എ�ാെണ�ം ഈ
തട���  നീ�ാ�  എ�് നടപടിയാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) അ�കാരം നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ിൽ സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം
ഇ�പ�ി നാല് മണി��  േപാ�്േമാ��ം �ാബല��ിലാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈതേറായിഡ് േരാഗവ�ാപനം സംബ�ി� ശാ�ീയ പഠന��

2086. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈതേറായിഡ് േരാഗം ബാധി�് ആ�പ�ികളി� ചികി��
േത��വ�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി��ത് സ��ാ�  തല�ി�
പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.ഐ.ഡി.ഡി.സി.പി.(  നാഷണ�  അയഡി�  െഡഫിഷ��സി
ഡിേസാഡ�  ക�േ�ാ�  േ�ാ�ാം)  എ� േക�ാവി�ത പ�തി�കാരം
ആേരാഗ� വ��ിെ� സ�േ� നടപടിക�  നട�ാ�േ�ാ;  എ�ി�
ൈതേറായിഡ് േരാഗം സംബ�ി�് എെ��ി�ം ശാ�ീയപഠനം
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.സി.എം.ആ�(ഇ�ഡ��  കൗ�സി�  ഒാഫ് െമഡി��  റിസ��്)  വഴി
ൈതേറാ�ഡ് േരാഗവ�ാപനം സംബ�ി� ശാ�ീയ പഠന��
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് മ��ക� സൗജന�മായി ന�കാ� നടപടി

2087. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് ആവശ�മായ മ��ക� കാ�ണ�
ഫാ�മസിക�  വഴി ആജീവനാ�ം സൗജന�മായി ന�കാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ര�ം ക�പിടി��തിനാവശ�മായ ഘടക��  ശരീര�ിലി�ാ���ലം
സ�ികളി�ം ആ�രികാവയവ�ളി�ം അടി�ടി ര��ാവ��ാ�� ഈ
േരാഗം മരണ�ി�വെര കാരണമാേയ�െമ�ത് പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) സം�ാനെ� കാ�ണ� ഫാ�മസികളി�  ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക���
മ��ക� ഒ�ം തെ� ഇേ�ാ� ലഭ�മെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) മ��് വിതരണം െച�ി�� ക�നിക��് സ��ാ� ഭീമമായ �ക �ടി�ിക
വ��ിയതാേണാ അവ�  മ��് വിതരണം നി��ിവ�ാ�  കാരണെമ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) അെ��ി�  ��കാല�ളിെല�േപാെല ഇവ��് ആവശ�മായ മ��്
സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ാ� സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മഴെ��തി �ല�� േരാഗ�തിേരാധ ജാ�താ �വ��നം

2088. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന�് മഴെ��തി �ല�� േരാഗ�തിേരാധം ��ി�  ക�്
ആേരാഗ�വ��് എെ��ാം ജാ�താ �വ��ന�ളാണ്
നട�ിവ��െത�് വ��മ�ാേമാ?

െമഡി�� ഉപകരണ��െട വില നിയ�ണ�ം �ണേമ��ം

2089. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അവശ� െമഡി��  ഉപകരണ��െട വില നിയ�ി��തിനായി
സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) െമഡി��  ഉപകരണ��െട �ണേമ� പരിേശാധന�് നിലവി�
ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� ജന��െട േരാഗവിവര�െള സംബ�ി�� വിവരേശഖരണം

2090. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെ� കീഴി�  സം�ാനെ� ജന��െട േരാഗവിവര�െള
സംബ�ി�� വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഏത് ഏജ�സി�ാണ് വിവരേശഖരണം നട�വാ� അ�മതി ന�കിയത്;
എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിവരേശഖരണം മ�് സ�കാര� ഏജ�സിക��് ലഭി�ാതിരി�വാ�
എെ�ാെ� �ര�ാമാ���ളാണ് വ��് നാളി�വെര
സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�േമഖലയിെല െവ�വിളിക�

2091. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�  ആേരാഗ�േമഖല എ�ിെയ�്
അവകാശെ��േ�ാ�ം സം�ാന�് �െ�ാരി��ം ഇ�ാ� വിധ�ി�
�തിയ െെവറസ് ബാധക�  ഉ�ാ��ത് ആേരാഗ� രംഗ�് ക��
െവ�വിളി ഉ�ാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ െവ�വിളി േനരി��തി�ം സം�ാനെ� ആേരാഗ� േമഖലെയ ��ത�
ശാ�ീകരി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് മഴ�ാല��� �ചീകരണം ശരിയായ രീതിയി�
നട�ാ�താണ് ആേരാഗ�േമഖലയി�  ഭീഷണി ��ി��ത് എ�തിെ�
അടി�ാന�ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് വ��്
നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മഴ�ാല��� �ചീകരണ �വ��ന�� കാര��മമാ��തിന് ബ�െ��
എ�ാ വ��ക�െട�ം �വ��നം ഏേകാപി�ി��തി�ം ശ�മായ
േമ�േനാ�ം വഹി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��േരാഗിക��് സാ��ിക സഹായം

2092. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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കാ�ണ� പ�തി നി��ലാ�ിയ��ലം,  ഡയാലിസിസ് െച�വ��
��േരാഗിക��് സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാ��ി� എ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് ആേരാഗ� വ��്
സ�ീകരി� മാ���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി��േഷാ�കളി� ഫാ�മസി ഇ�െ���മാ� ആവശ�മായ പരിേശാധന
നട�ാ�ത്

2093. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 1948-െല ഫാ�മസി ആ�് �കാരം ��വ� സമയ ഫാ�മസി�് ഇ�ാെത
മ�� വി��ന നട��ത് ��കരമായി�ം സം�ാനെ�
െമഡി��േഷാ�കളി�  ബ�െ��വ�  ആവശ�മായ പരിേശാധന
നട�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പല ജി�കളി�ം െമഡി�� േഷാ�കളി� പരിേശാധന നടേ�� ഫാ�മസി
ഇ�െ���മാ� ഇ�ാ�ത് പരിേശാധനകെള ബാധി���് എ� കാര�ം
സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ േമഖലയി� കാര�മായ പരിേശാധന നട�ി ആവശ�മായ �ട�നടപടിക�
സ�ീകരി�വാ� സ��ാ� ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാ?

സ�� േകരളം പ�തി

2094. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം േപാഷകാഹാര �റവ് പരിഹരി��തിന് സ��
േകരളം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി സം�ാന വ�ാപകമാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനായി എ�
�കയാണ് വകയി��ിയി��െത�്അറിയി�ാേമാ?

'െസാൈസ�ി േഫാ� െമഡി�� അസി��സ് � ദി �വ�' പ�തി
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2095. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം  'െസാൈസ�ി േഫാ�
െമഡി�� അസി��സ് � ദി �വ�' എ� പ�തിയി� നാളി�വെര എ�
േപ��് ധനസഹായം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം വയനാട് ജി�യി�  ��ത പ�തി
�കാരം ആ�െ��ി�ം ചികി�ാ ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

'േ�ാജ�് ഓ�ിസം'

2096. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� ഓ�ിസം േരാഗ�ിന് പരിഹാരമായി 'േ�ാജ�്
ഓ�ിസം' എ� േപരി� ഒ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ�
വിശദാംശം എെ��ാമാണ് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ട��ി� ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� കീഴി� ഏെത�ാം തര�ി�� ചികി�ാ രീതികളാണ്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓ�ിസം ബാധി� ��ിക�െട ചികി��ായി വിേദശ�ം േകരള�ി��റ�ം
പരിശീലനം േനടിയ േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�േമാ?

�ദ�ം പ�തി

2097. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  നട�ാ�� �ദ�ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി േകരള�ി�  എ�
��ിക��ാണ് ചികി� ലഭ�മാ�ിയത്; ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ദ�ം പ�തിയി� ചികി� ലഭി��തിന് �േത�ക വ�മാന പരിധി�േ�ാ;
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വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

2098. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയി�  ��തായി അംഗ�െള
ഉ�െ����തി�� നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട പരിധിയി�  വരാ�വ��് �ീമിയം �ക ��വ�
�ണേഭാ�ാവ് തെ� വഹി�് പ�തിയി�  അംഗമാകാ�  അവസരം
ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി

2099. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി�് പകരമായി നട�ിലാ�ാ� നി�യി� സമ�
ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത് ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാെണ�ം അതിെ�
വിശദാംശ�� എെ��ാമാെണ�ം െവളിെ���േമാ ?

നാഷണ� െഹ��് മിഷ�

2100. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം നാഷണ�  െഹ��് മിഷന്
േക�സ��ാരി�  നി�ം എ� �കയാണ് അ�വദി�കി�ിയെത�്
വ��മാ�േമാ  ; അതി� എ� �കയാണ് സ��ാ� നാഷണ� െഹ��്
മിഷന് ൈകമാറിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി� സ��ാരിെ� വിഹിതം എ� �കയാെണ�ം ഇതിേനാടകം മിഷന്
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ൈകമാറിയി�� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം നാഷണ�  െഹ��് മിഷന്
േക�സ��ാരി�  നി�ം എ� �കയാണ് അ�വദി�കി�ിയെത�്
വ��മാ�േമാ  ; അതി� എ� �കയാണ് സ��ാ� നാഷണ� െഹ��്
മിഷന് ൈകമാറിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി�  സ��ാരിെ� വിഹിതം എ�യാെണ�ം ഇതിേനാടകം മിഷന്
ൈകമാറിയി�� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ ?

കാ�ണ� പ�തി�ം ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി�ം

2101. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� നട�ാ�ി വ�� കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്
പ�തി�് േക� സ��ാരിെ� ആ��ാ�  ഭാരത് പ�തി�മായി
ബ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് രീതിയിലാണ് ബ�െ��ിരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

ഇതി�  േക�-സം�ാന വിഹിത��െട അ�പാതം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�് പ�തികളിേല�ം �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����
മാനദ��ളി� വ�ത�ാസം ഉേ�ാ;

(ഡി) േക� പ�തി�െട മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇൗ
മാനദ��� അവലംബി�കയാെണ�ി� നിലവി� നട�െകാ�ിരി��
കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  നി�ം ��ത�
�ണേഭാ�ാ�� �റ��െ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല ആേരാഗ� പ�തിക�

2102. �ീ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�തി�േശഷം ആേരാഗ� വ��മായി
ബ�െ��് ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;
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(ബി) ഇ��കാരം നാ�ിക മ�ല�ി� അ�വദി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം
ന�കാേമാ?

ഓ�ിസം ബാധിത��� േ�മ പ�തിക�

2103. �ീ.സി.���
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�ിസം ബാധിത��ായി നട�ാ�ി വ�� �തന പ�തിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഓ�ിസം ബാധിത��് സാധ�മായ െതാഴി�പരിശീലനം ന�കി അവ�െട
ജീവിതനിലവാരം ഉയ���തിന് സഹായകരമായ പ�തികൾ
നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഓ�ിസം ബാധിത��് മിക� പരിചരണ�ി�െട�ം ചികി�യി�െട�ം
�ണപരമായ മാ��� ഉ�ാ��തിനായി എ�ാ െമഡി�� േകാേള�കളി�ം
ഓ�ിസം െസ��ക� ആരംഭി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓ�ിസം ബാധിത��േവ�ി �വ��ി�� സ�കാര� െതറാ�ിെസ��ക��്
�വ��ന മാനദ�ം െകാ�വരാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� ഓ�ിസം ബാധിതരായ ��ിക�െട
ചികി�ാ െചലവിനായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

���െട ആേരാഗ� സംര�ണം

2104. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��രായ ആ�ക�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി
സ��ാ�  എെ��ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ ��ത� വി�ലെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(സി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പതിെന�് വയ�വെര�� ��ിക��് സൗജന� ചികി�സ

2105. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പതിെന�് വയ�വെര �ായ�ളള ��ിക��് സൗജന� ചികി�സ ന���
പ�തി നിലവി�േ�ാ;  ഈ പ�തി �കാരം സഹായം ലഭി��തിന്
വ�മാനപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േരാഗ���ളള ചികി�സയാണ് ഈ പ�തി �കാരം
ന�കിവ��ത്എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ആ�പ�ിക�  �േഖനയാണ് ചികി�സ ന���െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നാ�രം താ��് ആ�പ�ി വികസനം

2106. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�രം താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് കി�ബിയി�
ഉ�െ���ി സമ� പ�തി നട�ിലാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ?

ക�ാ�സ� �ര�ാ പ�തി�� �ക

2107. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ക�ാ�സ�  �ര�ാ പ�തി�ാവശ�മായ �ക സം�ാന സ��ാരാേണാ,

േക�സ��ാരാേണാ അേതാ സം��മായാേണാ ന���െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നാഷണ�  െഹ��് മിഷെ� ആ�.ബി.എസ്.െക.  പ�തി�െട ഫ�്
ഇതിേല�ായി ഉപേയാഗി��െ��ി�  എ� �കയാണ്
ഉപേയാഗി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� �കയാണ് െചലവഴി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാതയിെല അപകട�ളിെല മരണനിര�് �റ��തിന് പ�തി

2108. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േദശീയപാതയിെല
അപകട�ളിെല മരണനിര�് �റ��തിന് സഹായകമായ നിലയി�
എെ��ാം പ�തിക�  ആേരാഗ�വ�� �േഖന നട�ിലാ�ി എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) കനിവ് ആം�ല��ക�െട േസവന��െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) എ� ആം�ല��കളാണ് ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ��ിരി��ത് എ�്
അറിയി�േമാ?

കൗമാര�ാരിെല മാനസിക ���ൾ�് ചികി��ം �തിേരാധ�ം

2109. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കൗമാര�ാരിൽ കാ�� ആ�ഹത�ാ �വണത,  വിഷാദം,
ആ�മണസ�ഭാവം,  മയ�മ��് ഉപേയാഗം എ�ിവ ഉൾെ�െട��
മാനസിക ���ൾെ�തിെര ആേരാഗ� വ��ിെ� ൈസ��ാ�ി വിഭാഗം
നട�ിവ�� ചികി��ം �തിേരാധ �വർ�ന��ം എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ൾ,  േകാേളജ് തല�ളിൽ ��ത മാനസിക �� നിർണയ�ി�ം
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�തിേരാധ�ി�ം കാ�യി�കൾ സംഘടി�ി� വ��േ�ാ;എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

��ിക��� ചികി�ാ പ�തിക�

2110. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പതിെന�് വയ�ി�
താെഴ�� ��ിക��് വ�� മാരകമായ േരാഗ��െട ചികി��ായി
എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

2111. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷ�ി�  മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ��ംബാേരാഗ�
േക�മാ�ി ഉയ��ിയ ആേരാഗ� �ാപന�� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി പി.എ�്.സി.ക��്
ലഭി�� സൗകര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി മ�ട മ�ല�ി�നി�ം െതരെ���
പി.എ�്.സി.ക��് ഇ�രം മാനദ���  �കാര�� സൗകര���
ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി

2112. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എസ്.രാേജ��
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി �കാരം �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള
��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ��തിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) രാജ�െ� ഏ��ം മിക� �ാഥമികാേരാഗ�േക��ളി�  �ഥമ �ാന��
സം�ാനെ� ��ംബാേരാഗ�േക����് ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഘടക�െള അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഇ�കാരം ��ംബാേരാഗ�
േക����് നാഷണ� ക�ാളി�ി അഷ�റ�സ് �ാ�േഡ�ഡ് അംഗീകാരം
ലഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത�  �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി വഴി �തിയ േസവന��

2113. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയ��ിയ
േക��ളി�  എെ��ാം സൗകര���ം േസവന��ം ആണ് �തിയതായി
ഉ�െ���ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തലായി ന��� േസവനം എ��ത�
ആരംഭി�ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തിയിൽ മണ�� മ�ല�ിെല ആേരാഗ� �ാപന��

2114. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഒ�ം ര�ം ഘ��ളിലായി മണ��  മ�ല�ി�
നി�ം െതരെ��� ആേരാഗ� �ാപന��
ഏെത�ാമാെണ�്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ ആേരാഗ� േക��ിേല�ം േഡാ��മാ�െട�ം
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ജീവന�ാ�െട�ം വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത ആേരാഗ� േക��ളി� നട�ാ�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം
അവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി അട��� വിശദാംശ��ം അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി

2115. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാ�ാട് മ�ല�ി�  നട�ാ�ിയി��
വിവിധ ���ിക�െട വിശദവിവര�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  േകാ�ാട് സി.എ�്.സി.യി�  കിട�ി ചികി�
ആരംഭി��തി�� നടപടി ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി

2116. �ീ.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 ര�ാം ഘ��ി� േകാതമംഗലം മ�ല�ി�
ഏെത�ാം പി.  എ�്.  സി.  കെളയാണ് ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി
ഉയ��ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി�� നി��ാണ �വ��ന��  എവിെടെയ�ാം
ആരംഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ േക��ിെ��ം നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ നി��ാണ��  േവഗ�ി�  ���ീകരി�് ��ംബാേരാഗ� േക���
സ�മാ�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് നവീകരണം

2117. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ് സ��ാ�  ഏെ���തി�േശഷം ചികി�
ഉ�െ�െട�� കാര��ളി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമഡി��  േകാേളജ് നവീകരണ�ി�� മാ���ാ�  ത�ാറാ�ി
സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി��  േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല ഉപകരണ��  പല�ം കാല�ഴ�ം
വ��ം േവ�� �വ��നസ�മ�ാ��മാെണ�ത് കണ�ിെല��്
ഇവ മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പല വ��കളി�ം ആവശ��ിന് വിദ� േഡാ��മാ�െട അഭാവം �ലം
േരാഗിക���ാ�� ചികി�ാ ��ി��ക�  പരിഹരി�ാ�  ആവശ�മായ
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജിെ� നി��ാണം

2118. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജിെ� നി��ാണം ഇേ�ാ�
ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ െമഡി��  േകാേളജി�  വിദ�ാ��ിക�െട �േവശനം ഉ�െ�െട��
നടപടി�മ��  ആരംഭി�് എേ�ാ�  ഉ�ഘാടനം െച�ാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ െമഡി��  േകാേളജിെ� നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �ക
എ�യാെണ�ം ഇതിനകം എ� �പ ഏെത�ാം കാര����് േവ�ി
െചലവഴിെ��ം ആ �ക ലഭ�മായത് എവിെടനി�ാെണ�ം ഇനി എ� �പ
ഏെത�ാം നി��ാണ �വ��ന�ിന് ആവശ��െ��ം അത്
എവിെടനി�് ലഭ�മാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാരി��ി െമഡി�� േകാേളജിെല കാ�ഡിേയാളജി വിഭാഗം ��� സ�മാ�ാ�
നടപടി
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2119. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം പാരി��ി സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജിെല കാ�ഡിേയാളജി
വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം ��� സ�മാ�ാ� ആവശ�മായ അധ�ാപക-

അനധ�ാപക ത�ികക� ��ി�് നിയമനം നട��തി�� നടപടികളിെല
�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗം ��� സ�മാ�ാ�  ഇനി എെ��ാം നടപടിക�
���ീകരി�വാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ സൗകര���െമാ��ി കാ�ഡിേയാളജി വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം
���മായി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��ിഫിഷ�� ലിംബ് െസ�റി� േകാ�� ത�ിക

2120. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജിെല ആ��ിഫിഷ��  ലിംബ് െസ�റി�
േകാ��  ത�ിക ��ി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

അവയവ മാ�ിവ�� ശ��ിയ

2121. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ികളിലാണ് അവയവ മാ�ിവ��  ശ��ിയ
നട�ിവ��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത�  ആ�പ�ികളി�  അവയവ മാ�ിവ��  ശ��ിയാ സൗകര�ം
ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ജി�ാ ആ�പ�ികളി� കാ�് ലാബ്
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2122. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� ജി�ാ ആ�പ�ികളി�
�തിയതായി കാ�് ലാബ് �ാപി�വാ�  കഴി�ി��്;  എ�ി�
വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ന�ം �ാഥമികാേരാഗ�േക��ി� ലേബാറ�റി സൗകര�ം

2123. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബി.പി.സി.എ�  െകാ�ി റിെെഫനറി�െട സി.എസ്.ആ�. �ീമി�
ഉ�െ���ിെ�ാ�് �ന�ം �ാഥമികാേരാഗ�േക��ി�  ലേബാറ�റി
സൗകര�ം ഒ���തി�� ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലാബ് െട�ീഷ��  അട��� അ�ബ� ജീവന�ാെര നിയമി��തിന്
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ി�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����

2124. �ീ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 ഭൗതിക സാഹചര���
െമ�െ����തി�േവ�ി എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ്
ന�കിയി��ത്; ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

പാങ് പി.എ�്.സി.�് ലഭ�മായ േന���ം സൗകര���ം

2125. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ�ട മ�ല�ിെല പാങ്
പി.എ�്.സി.െയ ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയതിെ� ഭാഗമായി പാങ് പി.എ�്.സി.�്
ലഭ�മായ േന���ം സൗകര���ം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���� പി.എ�്.സി.ക��് ലഭ�മാ��
സൗകര���  സംബ�ി� മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  ��ത
മാനദ���  പാങ് പി.എ�്.സി.യി�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

സമ� �ാഥമിക ആേരാഗ� പ�തി

2126. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സമ� �ാഥമിക ആേരാഗ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി മല�റം നിേയാജക
മ�ല�ിെല �േ�ാ�രി� �വ��ി�� േ�ാ�് �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം
��ംബാേരാഗ� േക�മായി വികസി�ി�വാ�  ആവശ�െ��്  MLA�െട
28/10/2016െല  PU/08/2016/TVM/HFW  ന��  ക�്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��കാരം �േ�ാ��  പി.എ�്.സി െയ ��ംബാേരാഗ� േക�മാേയാ
ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റാേയാ അ�േ�ഡ് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇവിെട നിലവി�� �ാഫ് പാേ�� െവളിെ���േമാ; ഇത് സി.എ�്.സി �്
�ല�മാേണാ;

(ഡി) േ�ാ�് പി.എ�്.സി െയ അ�േ�ഡ് െച�് സി.എ�്.സി ആ��തി�ം
െമ�െ�� ചികി�ാ സൗകര���  ഏ�െ���വാ�ം സത�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

നിരണം �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം

2127. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) നിരണം �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിനായി എം.  എ�. എ.  �െട ആ�ി
വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി�� െക�ിട�ിെ� ���ിക� ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�ി�  അ�വദി� ��ംബാേരാഗ� േക�ം ��തായി
പണികഴി�� െക�ിട�ിേല�് �വ��നം മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

റാ�ി താ��് ആ�പ�ി�െട വികസനം

2128. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��ാ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി �ലം ഏെ����
നടപടിക�  ഏ� ഘ�ം വെരയായി;  എ� െസ�് �ലമാണ്
ഏെ����തി�� അ�മതി�ായി ന�കിയി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) �ലം ഏെ���ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ീകരി�ാ��ത്
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നടപടിക�  ���ിയാ�ി എേ�ാൾ �ലം ഏെ���ാനാ�ം എ�്
അറിയി�ാേമാ?

റാ�ി താ��ാ�പ�ി�് �തിയ ഒ.പി േ�ാ�്

2129. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��ാ�പ�ി�്  2019-20  ബജ�ി�  ഉ�െ���ി �തിയ ഒ.പി.
േ�ാ�് നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് റാ�ി എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക�്,  ഫ�്
ലഭ�മാ��തിനായി ധനകാര� വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േചല�ര താ��് ആ�പ�ിയി� �ാഫ് പാേ�� �കാര�ളള ത�ിക
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2130. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േചല�ര ഗവ�െമ�് താ��് ആ�പ�ിയിെല നിലവി� അ�വദി�െ��
ത�ികക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�  ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  ഇവ
നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�  ത�ിക�ളള
ആ�പ�ിക� ഇ�ാ��െകാ�് േചല�ര താ��് ആ�പ�ിയി� �ാഫ്
പാേ�� �കാര�ളള ത�ികക� അ�വദി�് െമ�െ�� ചികി�ാ സൗകര�ം
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േദവി�ളം സി.എ�്.സി.�െട നിലവാരം ഉയർ�ാൻ നടപടി

2131. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം പി.എ�്.സി.െയ സി.എ�്.സി.  ആയി ഉയ��ിയതിന് േശഷം
��ത ആ�പ�ിെയ സി.എ�്.സി.  നിലവാര�ി�  �വ��ി�ി��തിന്
ത�ിക ��ി��ം നി��ാണ �വ��ന����െ�െട സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സി.എ�്.സി. നിലവാര�ി� േദവി�ളം ആ�പ�ിെയ �വ��ി�ി��തിന്
ഇനി െച�ാ�  അവേശഷി�� കാര���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േദവി�ളം സി.എ�്.സി.യി�  നിലവി�  നട�വ�� ���ിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം ��ത ആ�പ�ി�മായി ബ�െ��് നിലവി�
വിവിധ ഘ��ി�ളള ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം പ�ിക് െഹ��് ലാബിെല ഭൗതിക സൗകര���

2132. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) മല�റം പ�ിക് െഹ��് ലാബി�  ൈതേറായിഡ് െട�് സൗകര�ം �ടി
ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് എം.എ�.എ ന�കിയ ക�്
��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സാ�ി�ക�  േശഖരി��തി�ം പരിേശാധനക�  നട�ി ഫല��
ന���തി�ം ലാബി�  നിലവി�ളള ഭൗതിക സൗകര���
അപര�ാ�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ജനേറ��  സൗകര�ം ഇ�ാ���ലം ൈവദ�തി തട���ാ�േ�ാ�
സാ�ി�ക�  േശഖരി�വാ�ം ലാബിെ� �ഗമമായ �വ��ന���ം
��ി���ഭവി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

2133. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മല�റം താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  നിലവി�ളള
േഡാ��മാ�േട�ം പാരാെമഡി��  �ാഫിെ��ം മ�് ജീവന�ാ�െട�ം
എ�ം ത�ിക തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ി�് അ��തമായി ഇവിെട �ാഫ് പാേ��  ���ി
നി�യി�ക�ം അതിന�സരി�് ജീവന�ാെര നിയമി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

ഇവിെട നിലവി�� ഒഴി�ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�ളള ജീവന�ാ�  അനധി�തമായി േജാലി�് ഹാജരാകാ�
സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� അവ േമാണി�� െച��തി�ം ഒഴി�ളള
ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തി�ം സത�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

േദശമംഗലം ��ംബാേരാഗ� േക�ം

2134. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ���  ജി�യിെല േദശമംഗലം പി.  എ�്.  സി.  ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി
ഉയ��ിയത് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ��ിയതി�േശഷം ഏെത�ി�ം തര�ി��
വികസനനി��ാണ ���ിക�  േദശമംഗലം �ാമപ�ായ�് ഫ�്
വിനിേയാഗി�് അവിെട നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;  േദശമംഗലം ��ംബാേരാഗ�
േക��ിെല ഒ.പി. വിഭാഗ�ി� ഒ� ദിവസം ശരാശരി എ�� േരാഗിക�െട
എ�ം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആ�പ�ിയി�  നിലവി�  എ� േഡാ��മാ�െട�ം ന�മാ�െട�ം മ�്
പാരാെമഡി�� ജീവന�ാ�െട�ം ത�ിക നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

ആയതി�  എ� ത�ികക�  ഒഴി� കിട���്;  എ�ി�  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

ഹരി�ാട് താ��് ആ�പ�ിയി� സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്

2135. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് താ��് ആ�പ�ിയി�  �ാപി�വാ�  അ�മതി ലഭി�ി��
സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�്�ാ�ിെ� നി��ാണം ൈവ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� �കയാണ്അ�വദി�ി��ത്;  ഇതിെ�
നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�മാര�രം ��ംബാേരാഗ� േക��ിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

2136. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �മാര�രം പി.എ�്.സി ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ���തിന് ��ളള
ജീവന�ാ�െട വിവരം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിന് േശഷ�ളള
അധിക ത�ിക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ��ിയതി� േശഷ�� ജീവന�ാ�െട വിവരം,
ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; അടി�ാന സൗകര��ളി� വ� മാ�ം �ടി
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എ�്.സി കെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയ��േ�ാ� എ� അധിക
ത�ികക� ആണ് ഒ� �ല�് അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �മാര�രം ��ംബാേരാഗ�േക��ി�  അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ആല�� താ��ാ�ാനാ�പ�ി�് ഡയാലിസിസ് െസ��

2137. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആല��  താ��ാ�ാന ആ�പ�ി�് ഡയാലിസിസ് െസ��
അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത െസ�� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  െസ�റിെ� �വ��നം െെവ��തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;  െസ��  എ��ത�  �വ��ന�മമാ�ം
എ�റിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര ആ��േവദാ�പ�ി

2138. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ആ��േവദാ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ം
അ�ബ� ഉപകരണ���മായി �ക അ�വദി��തിനായി എം.  എ�.
എ.�െട ക�് ഉ�െ�െട ന�കിയ എ�ിേമ�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�് ഫ�് അ�വദി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികെള �റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് േവ�ി അ�വദി� �ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ഇരി�� പി.എ�്.സി.െയ താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ���

2139. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� ൈ�മറി െഹ��് െസ�� താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��വാ�
കഴി� �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�െ��ി� പക��് േമശ�റ�് െവ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� �ട� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ?

നില�� ജി� ആ�പ�ി�െട വികസനം

2140. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി�  നില��  ജി� ആ�പ�ി�െട
വികസന�ിനായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ� േകാടി �പ�െട
വികസന പ�തിക��ാണ് ബജ�ി� നി�േ�ശ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നില��  ജി� ആ�പ�ി�െട സമ� വികസന�മായി ബ�െ��്
ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് പ�തി�െട വിശദമായ ഡി പി ആ൪ സ��ാരി�
സമ��ിേ���േ�ാ;  സ��ാ�  അംഗീ�ത ഏജ�സിക�  വഴിയാേണാ
��ത ഡി പി ആ൪ സമ��ിേ��െത�് അറിയി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് ഡി പി ആ൪ ത�ാറാ��തിന്
ആവശ�മായ �ക ആരാണ് ന�േക�െത�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതി��
നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡി പി ആ൪ ത�ാറാ��തിന് സ��ാ� നി�യി� നിര�് എ�െയ�ം ഡി
പി ആ൪ ത�ാറാ�� അംഗീ�ത ഏജ�സിക�  ഏെത�ാെമ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� താേ�ാ�ദ�ാര ശ��ിയാ സൗകര�ം

2141. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  താേ�ാ�ദ�ാര ശ��ിയക���
സ�ീകരണ�� ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഒ� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ആദ�മായി�ാേണാ ഇ�കാര��
സംവിധാനം ഒ���ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�� എെ�ാെ� ശ��ിയക�  നട�വാ��
സംവിധാനമാണ് ഈ ആ�പ�ിയി� ഒ��ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

പ�നാ�രം താ��് ആ�പ�ി നി��ാണം

2142. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�രം താ��് ആ�പ�ി നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  ഭരണാ�മതി �ക എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ഹണ�ിന് കി�ബി�െട െ�ഷ��  പ��സ്
െവഹി�ി�  (എസ്.പി.വി.)  ആയി നി�യി�ി��ത് ഏത് �ാപനെ�
/ഏജ�സിെയ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) എസ്.പി.വി.  ��ത പ�തി സംബ�ി� േ�ാജ�് ക�െസ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�, താ��് ആ�പ�ി �ാപി�വാ�  അ�േയാജ�മായ �ലം
സംബ�ി�് േ�ാജ�് ക�െസ��ി�  പരാമ�ശി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ി�
ഏത് �ലം എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഇതിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

കാ�ാ�ട പനയംേകാട് െഹ��് സബ് െസ��

2143. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല പനയംേകാട് ഒ� �തിയ െഹ��്
സബ് െസ��  അ�വദി��ത് സംബ�ി� നിലവിെല അവ�
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സബ് െസ��  അ�വദി���മായി ബ�െ�� �ട�  നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ളളി താ��് ആ�പ�ിയിെല ത�ിക നിക��

2144. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ��ളളി താ��് ആ�പ�ിയി� �ാഫ് പാേ�� �കാര�� ത�ികക�
അ�വദി�ി�ിെ��ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ത�ികക�  ഏ� പാേ�ണിലാണ് അ�വദി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�കിട�� ത�ികക�  നിക�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ� േക���

2145. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ൈ�മറി െഹ��് െസ��കളാണ്
��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��ാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം ���ികളാണ് ഇേ�ാ� െച�െകാ�ിരി��ത്; ഈ
���ിക� എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ ��ംബാേരാഗ� േക���െട �വ��നം സ��ാ�  ഉേ�ശി��
രീതിയി� എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

കട�� താ��ാ�പ�ിയി� അനധി�തമായി േഡാ�ർ േജാലി െച� സംഭവം

2146. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ം ജി�യിെല കട�� താ��് ആ�പ�ിയി� 17.10.2019-ന് �ല�െ�
ആേരാഗ� വ��ിെ� വിജില�സ് വിഭാഗം നട�ിയ പരിേശാധനയി� ഡ��ി
േഡാ���് പകരം േയാഗ�തയി�ാ��ം സ��ീസിേലാ കരാ�
അടി�ാന�ിേലാ നിയമനം ഇ�ാ��മായ അപര� േഡാ�െറ പിടി�ടിയ
സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് േഡാ���് പകരമാണ് അപര�  േജാലി െച�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട അപരനായി േജാലി െച�തിന് ഇയാ�െ�തിെര േകസ് രജി��
െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത അപരെന േജാലി െച�ാ�  അ�വദി� ആ�പ�ി ���ി�ം
ആ�.എം.ഒ.�െമതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാന�് ഇ�ര�ി� ഡ��ി േഡാ���് പകരം അപര�ാ�  േജാലി
െച�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) കട�� താ��് ആ�പ�ിയി� പരിേശാധന നട�ിയ ആേരാഗ� വ��്
വിജില�സ് അഡീഷണ�  ഡയറ��  േഡാ.  �ീലത�െട അേന�ഷണ
റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഞാറ�� സ��ാ� ആ�പ�ിയി� കിട�ി ചികി� സൗകര�ം

2147. �ീ.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�  നിലവി�� േസവന��
എെ�ാെ�െയ�ം കിട�ി ചികി� നട��തി�� ഭൗതിക
സാഹചര���േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിെയ താ��് ആ�പ�ിയായി �ഖ�ാപി�ി��േവാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� ഏത് കാലയളവിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏഷ�യിെല തെ� ഏ��ം ജനസാ�തേയറിയ �േദശമായ ൈവ�ിനി�
കിട�ി�ികി� സൗകര��� സ��ാ�  ആ�പ�ി നിലവി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഞാറ��  സ��ാ�  അ�പ�ിയി�  കിട�ി�ികി�
�നരാരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?
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മലയി�കീഴ് ആ�പ�ി�െട ഭൗതിക സംവിധാന��

2148. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

കാ�ാ�ട താ��ിെ� ആ�ാന ആ�പ�ിയായ മലയി�കീഴ്
ആ�പ�ി�െട ഭൗതീക സംവിധാന�� െമ�െ����തിന് കി�ബിയി�
ഉ�െ����തിനാ�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

ആയതിെ� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മലയി�കീഴ് �ാമപ�ായ�ി� ��ംബാേരാഗ� േക�ം

2149. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല മലയി�കീഴ് �ാമപ�ായ�ി�
��ംബാേരാഗ� േക�ം അ�വദി��ത് സംബ�ി� നിലവിെല
�ിതിെയെ��് വിശദമാ�ാേമാ;  എ�ി�  �ട�നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ില�ാറ പി.എ�്.സി.െയ സി.എ�്.സി.ആയി ഉയ���തിന് നടപടി

2150. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ആദിവാസി േകാളനിക�ം േതാ�ം േമഖലക�ം ഉ�െ��� അതിര�ി�ി
പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറ പി.എ�്.സി.െയ സി.എ�്.സി.ആയി
ഉയ���തിേനാ കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�േ�ാെട ൈ�ബ�
െ�ഷ�ാലി�ി േഹാ�ി��  അ�വദി��തിേനാ ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

െച��� ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ഫിസിയാ�ി�് ത�ിക
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2151. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ ആ�പ�ിക�െട �വ��ന��  ബ�െ��
െമഡി�� ഓഫീസ�മാ� പരിേശാധി�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) െച���  ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ഫിസിയാ�ി�് ത�ികയിെല ര�്
ഒഴി�ക� നിക��തി�� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഫിസിയാ�ി�് ഇ�ാ�തിനാ�  ആ�നിക േലസ�  ഉപകരണ��
േകടാവാ�� സാധ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ജനറ� ആ�പ�ിയി� �ചി�റി സൗകര�ം

2152. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജനറ�  ആ�പ�ിയിെല ഓ�േറഷ�  േ�ാ�ിേനാ�
േച��� എ�ാ ���  െ�ഷ�ാലി�ി വാ��കളി�ം �ചി�റി സൗകര��ം
വാഷ് െബ�സി� സൗകര��ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി�  എ�ാ വാ��കളി�ം അടിയ�രമായി ഇൗ സൗകര���
ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ംബാേരാഗ�േക��ളായി ഉയ��ിയ ആ�പ�ികളിെല ഫാ�മസി�് ത�ിക

2153. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ംബാേരാഗ�േക��ളായി ഉയ��ിയ
ആ�പ�ികളി�  ഫാ�മസി�് ത�ിക ��ി��തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� ഫാ�മസി�് ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്:
ഇതി�  നിയമനം നട��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ��ത
ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) ഫാ�മസി�കൾ ആ�പ�ി േ�ാ�  കേ�ാഡിയ�  ആയ�െകാ�് േ�ാ�
ഡ��ി�് �േത�ക സമയം അ�വദി�ി�േ�ാ;  ആ സമയ�് മ��്
ന���തിന് പകരം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ംബാേരാഗ�േക��ളായി ഉയ��ിയ
ആ�പ�ികളി�  ഫാ�മസി�മാ�െട ഡ��ി സമയം എ� മണി�റാണ്;
ഇവ��് ഉ� ഭ�ണ�ിന് �േത�ക സമയ�മം നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േമാേഡ� െമഡിസി� /ആ��േവദ /േഹാമിേയാ േമഖലകളി� �തിയ ത�ികക�

2154. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േമാേഡ�  െമഡിസി�/
ആ��േവദ / േഹാമിേയാ േമഖലകളി� എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�വാ�
കഴി�ി��്; കാ�ഗറി തിരി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല ആ�ിത നിയമനം

2155. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ആേരാഗ� വ��ി� എ�
േപ��് ആ�ിത നിയമനം ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ി�  ആ�ിത നിയമന�ിന് നിലവി�  എെ��ാം
വ�വ�കളാ�ളളത്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമനം ആെക ഒഴി�ക�െട അ� ശതമാനം എ�്
നിജെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� വ��ി�  ആ�ിത നിയമന�ിന് നിലവി�  കാ�ിരി�്
പ�ിക�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� പക��് ന�കാേമാ; ഇതി� ഓേരാ���ം
എ� കാലമായി ആ�ിത നിയമന�ിന് സ��ാ�  ഉ�രവായി�ം
കാ�ിരി��വരാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;
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��തായി ��ി� ത�ികകളിെല നിയമനം

2156. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആേരാഗ�,  െമഡി��
വിദ�ാഭ�ാസ വ��കളി�  �തിയ എ� ത�ികക�  ��ി�െവ�് ത�ിക
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  ഇതിനകം എ�േപെര നിയമി�ി�െ��്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��വ�േപെര�ം നിയമി�ി�ിെ��ി�  കാരണം വ��മാ�േമാ;  എ�േ��്
നിയമനം ���ിയാ�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി� െകയ� േട��മാ�െട നിയമനം

2157. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വഴിയി�  ഉേപ�ി�െ�� ബ���  ഇ�ാ� േരാഗബാധിതരായവെര
േപാലീസ് ആ�പ�ിയി� എ�ി�േശഷം ആ�പ�ിയി� ഒ�ം നി�് ഇവെര
പരിചരി�വാ�  ആ�മി�ാ�തിനാ�  ഇവെര �ളി�ി���ം �ചി�റിയി�
െകാ�േപാേക��ം ഭ�ണം ന�േക��ം ആ�പ�ി
ജീവന�ാരാെണ�തിനാ�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി പാല�ാട് ജി�ാ
ആ�പ�ിയി�  താ��ാലിക അടി�ാന�ിെല�ി�ം െകയ�േട��മാെര
നിയമി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

തി�വില�ാമല സി.എ�്.സിയിെല ത�ിക

2158. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല തി�വില�ാമല സി.എ�്.സിയി�  അ�വദി�െ��
ത�ികക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഒഴി� കിട��ത്;  ഒഴി�കിട��
ത�ികക�  നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട എ�ം

2159. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  അ�വദി�െ��ിരി�� �നിയ�  െഹ��്
ഇ�െ���മാ�െട എ�ം േ�ഡ് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� അ�വദി�െ��ിരി�� ഇവാ�േവഷ� അസി��്
ത�ികക�െട എ�ം എ�െയ�ം ഈ ത�ികയി� േജാലി െച��വ�െട
േപ�വിവര��ം ഏത് �ാപന�ിലാണ് േജാലി െച��െത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�� �� �കാര�� അ�വദനീയമായ അ�പാതം  (1:3) അ�സരി�്
തി�വന��രം ജി�യിെല െജ.എ�്.ഐ.  േ�ഡ്-2  ത�ികയി�  ൈബ
�ാ�� ഫ�  നിയമന�ി�െട േജാലി െച�ാ�  കഴി��വ�െട എ�ം
പരമാവധി എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യി�  േജാലി െച�� െജ.എ�്.ഐ.  മാ�െട േപ�ം
നിലവി� േജാലി െച�� �ാപന�ം േ�ഡ് തിരി�് ന�കാേമാ;

(ഇ) തി�വന��രം ജി�യി�  െജ.എ�്.ഐ.  ത�ികയി�  നിലവി��
ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�െയ�ം അവ ഏെതാെ� �ാപന�ളിലാെണ�ം
േ�ഡ് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ആേരാഗ� വ�� ഡയറ��െട  27.07.2019-െല ഇ.ജി2/40/2016/ആ.വ.ഡ.

എ� പരിപ��ിെ� അടി�ാന�ി�  െജ.എ�്.ഐ.  േ�ഡ്-2
ത�ികയി� നി�ം െജ.എ�്.ഐ.  േ�ഡ്-1  ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ�
ന���തിന് എ� േപ�െട വിവര�ളാണ് തി�വന��രം ജി�ാ
െമഡി��  ഓഫീസി�  നി�ം ആേരാഗ� വ��് ഡയറ���്
സമ��ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ�േ�ാെമ�ി�മാ�െട നിയമനം
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2160. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ആവശ��ിന് ഒ�േ�ാെമ�ി�മാെര
നിയമി�ാ���ലം അ�താനിവാരണ �വ��ന��  തകിടം മറി��
സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�
ഒ�േ�ാെമ�ി�മാ�െട ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി��
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പല ആ�പ�ികളി�ം ഒ�േ�ാെമ�ി�മാരി�ാ�തിനാ�  വിലേയറിയ
ഉപകരണ��  �വ��ി�ി�ാനാകാെത ��െ���് നശി��െവ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആ�പ�ി മാേനെ��് ക�ി�ി വഴിേയാ േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത�ം
വഴിേയാ താ�ാലികമായി ഒ�േ�ാെമ�ി�മാെര നിയമി�് ��പരിഹാരം
കാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മായം കല�� ഭ��വ���െട വിവര�� െവബ് െെസ�ി�

2161. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാവ��ിെ� പരിേശാധനയി�  കെ��� മായം കല��
ഭ��വ���െട വിശദാംശ�� �സി�ീകരി�ണെമ�് �ഖ�വിവരാവകാശ
ക�ീഷണ�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എെ��ാം
നടപടിനടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ലാ�കളി�  പരിേശാധന നട�ി നിലവാരമി�ാ��ം മായം
കല���ം വ�ാജ�മായ ഭ��വ��ളാെണ�് കെ���വ�െട േപ�ം
�ാ�ം നി��ാതാ��െട വിവര��ം ഭ���ര�ാവ��ിെ�
െവബ് െെസ�ി� �സി�ീകരി��തി�ം അ�സംബ�ി�് മാധ�മ�� വഴി
�ചരണം നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�� വ��ളിെല മായം സംബ�ി� േക�ക�

corrected resource://app/res/html5.html

108 of 154 Saturday 02 November 2019 02:52 PM



2162. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഭ�� വ��ളി�  മായം
േച���തിെനതിെര എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അറ�ശാലകളി�  നി�് ലഭി�� �ഗെ�ാ��് ഉ��ി മായം കല��ിയ
എ� േബ�റി പലഹാര നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി��തായി വ�
റിേ�ാ��ക� സ��ാരിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇതിെനതിെര
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െച���  മ�ല�ി�  ഭ�� വ��ളി�  മായം േച����ം പഴകിയ
ഭ�ണ�� വി����ം സംബ�ി�് എ� േക�കളാണ് ഈ സർ�ാർ
കാലയളവിൽ രജി�� െച�ി��ത്;  വിവരി�ാേമാ;  �നിസി�� �േദശ�്
എ� േക�കളാണ് രജി�� െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ� �ീ�് �ഡ് ഹബ് പ�തി

2163. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ീ� �ീ�് �ഡ് ഹബ് പ�തി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് ഇൗ പ�തി നട�ിലാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

േഹാ��കളി� മാലിന� സം�രണ�ിന് സംവിധാന��

2164. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��കളി�  േവ�� േവ�് മാേനെ��ം െ�യിേനജ്
സംവിധാന��ം ഇെ��� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഹാ��കളി�  മാലിന� സം�രണ�ിന് ആവശ�മായ സംവിധാന��
ഒ��ിയി�െ��് ഉറ�വ���തിന് എെ�ാെ� മാ���ളാണ്
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സ�ീകരി�വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) നഗര�ളി�ം �ാമ�ളി��� േഹാ��ക�  മാലിന�ം േറാഡിേല�ം
െപാ�യിട�ളിേല�ം ഒ��ി വി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� േഹാ��കളി�  ��ത�  �ചിത�ം ഉറ�വ���തിന്
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ���ര�ാ പരിേശാധന കാര��മമാ�ാ� നടപടി

2165. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, എം. നൗഷാദ്
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ �ചികയി�  സം�ാന�ിന് മികവ്
െെകവരി�ാനായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ� വിപണിയി�  െെജവരീതിയി�  ഉ�ാദി�ി�െത�
േപരി�  ലഭി��വ��െ�െട�� പ��റികളി�ം പഴ�ളി�ം
കീടനാശിനിക�െട�ം ആേരാഗ��ി� ഹാനികരമായ
രാസസംര�േണാപാധിക�െട�ം സാ�ിധ��െ�� വാ���െട
അടി�ാന�ി�  പരിേശാധന ശ�ിെ���ാ�  നടപടിെയ��േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭ���ര� ഉറ�ാ��തിന് ആവി�രി�ി�� സ��� ഭ���ര�
മാ�ക പ�ായ�് പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നട�ിയ പരിേശാധനയി�  ന�� പദവി��
േഹാ��കളി�  േപാ�ം ഭ��േയാഗ�മ�ാ� ആഹാര പദാ����
കെ��ിയ സാഹചര��ി�  ഭ���ര�ാ പരിേശാധന ��ത�
കാര��മമാ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നിപ ൈവറസ് ബാധ തട��തി�േവ�ി പ�തിക�

2166. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

േകരള�ി�  നിപ ൈവറസ് ബാധ ഈ വ�ഷ�ം �ിരീകരി�
സാഹചര��ി�  ��ത ൈവറസിെ� കാഠിന�ം കണ�ിെല��് ഇത്
തട��തി�േവ�ി സ��ാ�  എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

എ�.എ.ബി.എ�്. അംഗീകാര�� ആ�പ�ിക�

2167. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ിക��ാണ് എ�.എ.ബി.എ�് അംഗീകാരം
ലഭി�ി��ത്; ഇവ�് അംഗീകാരം ലഭി� വ�ഷം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ിക��ാണ് എ�.എ.ബി.എ�്.
അംഗീകാരം ഉ�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�.എ.ബി.എ�്.  അംഗീകാരം ഉ�ായി�� ആ�പ�ിക��് അത്
ന�െ���തി�ം അംഗീകാരം ���ി ലഭി�ാ�തി��� കാരണ��
വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയി� ലഭ�മായ �ര�ാര��

2168. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആേരാഗ� േമഖലയിെല
�വ��ന���് ഏെത�ാം േദശീയ/അ��േദശീയ �ര�ാര��
ലഭ�മായി; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ി

2169. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയി� 2016,  2017,  2018,  2019  വ�ഷ�ളി�
നാളി�വെര ലഭി� വ�മാന�ിെ� വിശദാംശ��  ഇനം തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ആ�പ�ിക�െട വികസന�ിനായി എ��പ െചലവഴി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി െകാര�ി പ�ായ�ിെല ആേരാഗ�േമഖലയിെല വികസനം

2170. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ിെല െകാര�ി പ�ായ�ിെല ഗാ�ി�ാം ത��്
േരാഗാ�പ�ി വക 100 ഏ�റിലധികം വ�� �ല�് ആ�നിക ചികി�ാ
േക�േമാ ആേരാഗ�േമഖലയിെല �ധാന വികസന േക�േമാ
അ�വദി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

��ാ�ര മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തിക�

2171. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി �കാരം ��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി െതരെ���െ�� േക��ളി�  ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയ�ം
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി���മായ അടി�ാന സൗകര�വികസന��
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�� ഓഫീസ�മാ�െട അ�ിനിേ��ീവ് േകഡ� വിഭജനം

2172. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ആേരാഗ� വ��ിെല െമഡി��  ഓഫീസ�മാ�െട
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അ�ിനിേ��ീവ് േകഡ�  വിഭജി�് പ�ിക് െഹ��് േകഡ�  എ�ം
െമഡി�� സ��ീസ് േകഡ� എ�ം ര�ാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നട�ാ�േ�ാ�  ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ി�ം ജി�ാ െമഡി��
ഓഫീ�കളി�ം എെ��ാം മാ��ളാണ് നട�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ?

ആശാവ���മാ��് ഇ.എസ്.ഐ. ആ��ല���

2173. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആശാവ���മാ��് ഇ.എസ്.ഐ.  ആ��ല���
അ�വദി�ണെമ�ഭ���ി�് ന�കിയ നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 20.09.2019-െല എ�ഡ�ള�/325/2019/എ�്. ന�� ക�ി� േ��് മിഷ�
ഡയറ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��മായ േവതന�ി� േജാലി േനാ�� ആശാവ���മാ��് ഇ.എസ്.ഐ.

ആ��ല���ം സൗജന� ഇ�ഷ�റ��ം അ�വദി��തിന് വ��് ശിപാ�ശ
െച�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഡിേയാ�ാഫ� േ�ഡ് II ഒഴി�കൾ

2174. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െഹ��് സ��ീസി� വിവിധ ആ�പ�ികളി� േറഡിേയാ�ാഫ� േ�ഡ് II
ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക��് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) േറഡിേയാ�ാഫ�  േ�ഡ്  II  െഹ��് സ��ീസ്  (കാ�ഗറി ന��
189/2016)  ത�ിക�െട പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം
നട�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആശാ വ���മാ�െട േസവനം
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2175. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി�� ആശാ വ���മാ�െട
േസവനം സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആശാ വ���മാ��് നിലവി�  എ� �പയാണ് േവതനമായി
ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�� ൈ�വ�, ഓഫീസ് അസി��്,
പാ��്ൈടം സ�ീ�� എ�ിവ��് സ��ാ� നി�യി�ിരി�� ദിവസേവതനം
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ��ംബേ�മ പ�തി

T 2176. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഹനാഥ�  മരണെ��ാ�  ��ംബെ� സഹായി��തിനാ��
േക�സ��ാ�  പ�തിയായ എ�.എഫ്.ബി.എസ്.  (േദശീയ ��ംബേ�മ
പ�തി) �കാരം അേപ� സ�ീകരി� വകയി� ഓേരാ ജി�യി�ം എ� �ക
വീതം ന�കാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ഇന�ി� േക�സ��ാരി� നി�ം എ� �ക സം�ാന സ��ാരിന്
ലഭി�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക� സ��ാ�  �ക അ�വദി�ാ� സാഹചര��ി�  അേപ�കെര
സഹായി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ആശാവ���മാ�

2177. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ആശാവ���മാ��് ഇൗ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� �ാവശ�ം ഇവ�െട ഓണേററിയം �കയി�
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വ��നവ് വ��ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;;

(ബി) ഇേ�ാ�  �തിമാസ േവതനമായി എ��പയാണ് ഇവ��്
ലഭ�മാ�ിയി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാരാെമഡി�� �ാപന��െട �വ��നം

2178. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാരാെമഡി�� �ാപന��െട �വ��നം പരിേശാധി�്
കാര��മത ഉറ�വ���തി�ം പാരാെമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളിെല േകാ�ക�െട നിലവാരം ഉറ�ാ��തി�ം എെ�ാെ�
സംവിധാന�� നിലവി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� പാരാെമഡി��  �ാപന��െട�ം േകാ�ക�െട�ം
നിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് �ാ���റി പദവിേയാെട പാരാെമഡി��
കൗ�സി� �ാപി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) പാരാെമഡി��  �ാപന�ളിെല�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല�ം
നിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് സമ� നിയമനി��ാണ�ിന് ത�ാറാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ ?

വിേദശ െമഡി�� ബി�ദധാരികൾ�് �ാ�ീസ് നട�ാ� അ�വാദം

2179. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിേദശ െമഡി�� ബി�ദ�� േനടി സം�ാന�് എ�� െമഡി��
ബി�ദധാരിക�െട സ��ിഫി��് പരിേശാധന നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത ബി�ദ സ��ിഫി��ക�െട സത�ാവ� അറി��തിന് എെ�ാെ�
പരിേശാധനാ മാ���ളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിേദശ�് ഓഫ് കാ�സ് വിദ�ാഭ�ാസം വഴി�ം വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ
സംവിധാനം വഴി�ം െമഡി�ൽ ബി�ദം കര�മാ��വെര സം�ാന�്
�ാ�ീസ് നട�ാ� അ�വദി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേദശ വിദ�ാഭ�ാസം േനടിയ െമഡി�� ബി�ദധാരിക��് സം�ാന�്
ഇേ�ൺഷി�് നി�ബ�മാ��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വിേദശ രാജ��ളിെല എം. ബി. ബി. എസ്. പഠനം

2180. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിേദശ രാജ��ളി�  നി�് എം.  ബി.  ബി.  എസ്.  ബി�ദം
കര�മാ�ിയവ��് സം�ാന�് ചികി� നട��തിന് എെ��ാം
മാനദ��ളാണ് നിലവി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേദശ രാജ��ളിെല എം.  ബി.  ബി.  എസ്.  പഠന�മായി ബ�െ��്
വിദ�ാ��ിക��ം ര�ിതാ���ം ഉ�ാകാനിട�� �ഷണ��
തട��തിന് എെ��ാം ��ക�ത� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ഫാ�മസി വ�വസായരംഗം ശ�മാ�ാ� നടപടി

2181. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഫാ�മസി േകാേള�കളിൽ പി.ജി.  േകാ�് ആരംഭി��തിെ� ഭാഗമായി
ഫാ�മസ��ി�� അനാലിസിസ് േകാ�് നി��ലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ഗ് െട�ിംഗ് ലാബ് ആരംഭി�വാ�  നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
എവിെടയാണ് ആയത് �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
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െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഫാ�മസി വ�വസായരംഗെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന ശ�മാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ആയതിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
വിശദീകരി�േമാ?

സ��ാ� േമഖലയിെല േന�ിംഗ് േകാേള�ക�

2182. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  േമഖലയി�  എ� േന�ിംഗ് േകാേള�കളാണ്
�വ��ി� വ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) �തിയതായി ഏെത�ി�ം േന�ിംഗ് േകാേള�ക�  സ��ാ�  തല�ി�
ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

വനിതാ വികസന േകാ��േറഷ�

2183. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന വനിതാ വികസന
േകാ��േറഷനി�  ഏെതാെ� സ��ാ�  അേന�ഷണ ഏജ�സിക�
പരിേശാധനക� നട�ിയി�െ��റിയി�ാേമാ; വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ ഏജ�സിക�  എെ�ാെ� �മേ��ക�
കെ��ിയി��്;  ആയതി�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��ത േകാ��േറഷ�
�തിയതായി നട�ിലാ�ിയ ഏെ��ി�ം പ�തിക� നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ��ത േകാ��േറഷ�  ആരംഭി�
ഏെതാെ� പ�തിക�  നി��ലാ�ി;  എ�ി�  നി��ലാ�ാ��
സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?
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െ�ഷ�� ��ക��് പാേ�ജ്

2184. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ാ��� െ�ഷ�� ��ക��് േവ�ി ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എെ�ാ� കാര���  െച�െവ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െ�ഷ��  ��ക��് �േത�ക പാേ�ജ് നട�ിലാ�ണെമ� ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ഹ�നീതി രംഗെ� പരി�ാര��

2185. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സാ�ഹ�നീതി രംഗ�്
നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരി�ാര��  നട�ിലാ�ിയ� �ലം �തിയതായി ലഭ�മായ
േസവന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ��െജ�ഡ� വിഭാഗ�ാ��ാ�� േ�മ�വ��ന��

2186. �ീ.എ�. വിജയ� പി�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.വി. േജായി
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാ��െജ�ഡ�  വിഭാഗ�ാ��ായി നട�ാ�ിവ�� വിവിധ
േ�മപ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇവ��ാ�� േ�മ�വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തിനായി വി�ലമായ
ആ���ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇവ��� തിരി�റിയ� കാർഡിെ� വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ി�െപ� വിദ�ാ��ിക��് േഹാ��  സൗകര��ം
മ�ാ��ല���ം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

മ� മാ�ിവ�� ശ��ിയ�് സഹായം

2187. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ��ല മഠ�ി�  ഹൗസി�  �ീ.  അജി�് �മാറിെ� മക�  അേമയ
അജി�ിെ� മ� മാ�ിവ��  ശ��ിയ�് സഹായം ന�ണെമ�്
ആവശ�െ��് ടിയാ�  സമ��ി� നിേവദന�ി�േമ�  സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത ��ി�് അടിയ�രമായി ചികി� സഹായം ന���തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�.എസ്.ബി.െെവ. പ�തി

2188. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ�.എസ്.ബി.െെവ.  പ�തിയി��െ��ി�� ��ംബ�െള എ.ബി.
െക.എ.എസ്.പി.  (ആ��ാ�  ഭാരത്-കാ�ണ�)  പ�തിയിലാ�ി
���േ�ാ�  ��ംബ�ിെല എ�ാ അംഗ���ം ചികി�ാ��ല�ം
ലഭ�മാ��തിനായി ഓേരാ അംഗ���ം �േത�കം േഫാേ�ാ കാ�ഡ്
ന��വാ�  നിലവി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശ�ാവലംബികളായ േരാഗിക��ം െപെ��് ആ�പ�ിയി�  കിട�ി
ചികി� േവ�ി വ��വ��ം ��ത േഫാേ�ാ കാ�ഡ് ലഭി�വാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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േന�വഴി പ�തി

2189. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കീഴി�  ഏ�വ�ഷം �തലാണ്
േന�വഴി പ�തി �വ��നം ആരംഭി�െത�ം ഈ പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട �വ��ന���ായി �തിയ ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നിലവി� വ�േശഷം ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ� �പ
െചലവഴിെ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഈ പ�തി�െട �വ��നംെകാ�് എ� േപ��്
�േയാജനം ലഭി�െവ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

�ാ��െജ�ഡ� േ�മ�ിനാ�� മഴവില്� പ�തി

2190. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാ��െജ�ഡ�  വിഭാഗ�ിെ� േ�മ�ിനാ�� മഴവില്� എ�
പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഈ പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��  എ�യാെണ�ം ഇനി
എ�േപെര ഇതി� ഉ�െ���ാ�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട ന��� െതാഴി� പരിശീലന�േളെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ; ഇത് വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ാ��െജ�ഡ�  വിഭാഗ�ിെ� ഉ�തി�ായി സ��ാ�  ഇടെപട�
ശ�മാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�ത അ�ഭവി�� �ീക��േവ�ി�ളള പ�തിക�
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2191. �ീ.െക. രാജ�
,, ആ�. രാമച��
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�ത അ�ഭവി�� �ീക��് വിവിധ �തിസ�ികെള അതിജീവി�്
�േ���തിന് അടിയ�ര സഹായം ന��തിന് വനിതാ ശി�വികസന
വ��് നട�ാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതിജീവിക എ� േപരി� നട�ാ�� പ�തി ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി��
�ീക��ാണ് ആശ�ാസമാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ധനസഹായം സംബ�ി�ം പ�തി ആ��ല�ം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ��  സംബ�ി��� വിവര��
ലഭ�മാ�േമാ?

��� ജി�ാ വനിത ശി�േ�മ ഓഫീസ്

2192. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�ാ വനിത ശി�േ�മ ഓഫീസിെല ജീവന�ാ��ം
െപാ�ജന����� േടായ് െല�ക�  ഉപേയാഗ േയാഗ�മ�ാ�
നിലയിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േടായ് െല�ക� ഉപേയാഗേയാഗ�മാ��തിനായി എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�േവ� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��േകരളം പ�തി

2193. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സ��േകരളം പ�തിയി�െട വനിതാ ശി�വികസന വ��് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പ�തി സംബ�ി�് േക�സ��ാ�  �േ�ാ�് വ�ി�� മാനദ���
എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഈ പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

പ�തി�് േക�സ��ാ�  ന��� സാ��ിക സഹായം
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

അംഗൻവാടി ഭ��വ���മായി ബ�െ�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

2194. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�ണവാടിക�  വഴി വിതരണം െച�� ഭ��വ���െട വാ�ലി�ം
വിതരണ�ി�ം ല���െട അഴിമതി നട�തായി വിജില�സ്
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിജില�സ് വ��് ഓ�േറഷ�  െവ�ഫയ�  എ� േപരി�  വിവിധ
ഓഫീ�കളി�  നട�ിയ മി��  പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ �ധാന
�മേ��ക� എെ�ാെ�യായി��; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ആർെ��ാെമതിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
അറിയി�േമാ?

മാ�കാ അ�ണവാടി െക�ിട�� നി��ി�� പ�തി

2195. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാ�കാ അ�ണവാടി െക�ിട�� നി��ി�� പ�തി�െട
ഭാഗമായി തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വലിയ�റ,  ശം��ഖം
എ�ിവിട�ളി� അ�ണവാടിക� �ാപി��തിന് �ലം നി�േ�ശി�ി��
വിഷയ�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ണവാടിക� എ��ം േവഗം യാഥാ���മാ��തിന് വലിയ�റ െസ�്
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േസേവ��് നഗറിെല ഡയറി െഡവല�െമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� �മി,
ശം��ഖം േപാലീസ് േ�ഷന് സമീപ�� റവന� വ��ിെ� അധീനതയി��
�മി എ�ിവ സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് ൈകമാ���മായി ബ�െ��്
സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  െപ�ഡിംഗി�� ഫയ�  നടപടി ത�രിതെ���ി,
െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�് ര�വ�ഷം പി�ി�ി�ം ഇനി�ം കാലതാമസം
ഉ�ാ�ാെത പ�തി നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

2196. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക മ�ല�ി� എ� അംഗ�വാടിക� ഉെ��ം സ��മായി െക�ിടം
ഇ�ാ� എ� അംഗ�വാടിക� ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാ�ിക മ�ല�ി� ഏെത�ാം
അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി��തിന് �ക അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

2197. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ആെക എ� അംഗ�വാടികളാണ്
�വ��ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� പ�ായ�്/േകാ��േറഷ� തിരി�ളള ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക� ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല മാ�കാ അംഗ�വാടിക�

2198. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) മാ�കാ അംഗ�വാടിക�  അ�വദി��തി�� നടപടിക�  സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം സൗകര��ളാണ് മാ�കാ
അംഗ�വാടികളി� ഏ�െ���ക; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ിെല ചാല�ടി, െകാടകര േ�ാ�കളി�െ�� ഏെത�ാം
അംഗ�വാടികളിലാണ് ഈ പ�തി അ�വദി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ിെല ��ത�  അംഗ�വാടികെള മാ�കാ അംഗ�വാടികളാ�ി
മാ��തി�ം അംഗ�വാടിക��് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ം ഫ�്
അ�വദി��തട��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� �ാ��് അംഗ�വാടി

2199. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� �ാ��് അംഗ�വാടി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് എം. എ�. എ. �െട �േത�ക വികസന നിധിയി� നി�്
�ക അ�വദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി അടിയ�രമായി െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�്
നി��ാണം ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വികലാംഗ െപ�ഷ�

2200. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� തരം വികലാംഗ െപ�ഷ�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ തരം വികലാംഗ െപ�ഷെ��ം അ�ഹത/മാനദ��� (ൈവകല�ം,
േതാത്) എ�ിവ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ തരം വികലാംഗ െപ�ഷെ��ം �ായപരിധി,  വ�മാനപരിധി എ�ിവ
വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) വ�മാന പരിധി േനാ�ാെത അ�ഹതെ�� എ�ാ
വികലാംഗ��ം/ഭി�േശഷി�ാ��ം െപ�ഷ� അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം
സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി സൗ�ദ സം�ാനമാ�ാ� പ�തിക�

2201. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� ഭി�േശഷി സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി മാ��തിനായി ആവി�രി�്
നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഡിഫറ�് ആ��് െസ�� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

ഭി�േശഷി െപ�ഷ�� വാ�ഷിക വ�മാന പരിധി

2202. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ��് െപ�ഷ�  ലഭി��തിന് ��ംബ�ിെ� വാ�ഷിക
വ�മാന പരിധി എ� �കയായാണ് നി�യി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാര��ം ഭ��ാ�ം ഭി�േശഷി�ാരായവ�  അട�ിയ ��ംബ�ിെല
മേ�െത�ി�ം വ��ി സ��ീസ് െപ�ഷ�  വാ��െ��ി�  ��ംബ
വാ�ഷിക വ�മാനം അധികമാെണ�തിനാ�  ഭി�േശഷി�ാരായ
ദ�തിക��് െപ�ഷ�  കി��ിെ��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഭാര��ം ഭ��ാ�ം ഭി�േശഷി�ാരാെണ�ി�  ��ംബ�ിെ� വാ�ഷിക
വ�മാനം പരിഗണി�ാെത ഇവ��് െപ�ഷ�ം മ�് ആ��ല���ം
ലഭ�മാ�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ൈസേ�ാളജി�� അസ�്െമ�് സ��ിഫി��്

2203. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പഠന ൈവകല��� ��ിക��് സി.ബി.എസ്.ഇ. ��കളി�
പരീ� എ���തിന് ഒ� സഹായിെയ ലഭി��തിനാ��
ൈസേ�ാളജി��  അ��്െമ�് സ��ിഫി��് കി��തിന് കാലതാമസം
ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�ാ ജി�കളി�ം ഏകീ�ത അേപ�ാ മാ�ക നട�ിലാ�ക�ം
പരീ� ആരംഭി��തിന് ���തെ� അേപ�ക� സ�ീകരി�് പരിേശാധന
നട�ി സ��ിഫി��് ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ക�ം െച�േമാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

അംഗപരിമിത��് ഇലേ�ാണിക് വീ�െചയ�

2204. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��മായി നട�ാ�  സാധി�ാ� അംഗപരിമിത��് ഇലേ�ാണിക്
വീ�െചയ�  ന���തിന് ഏെത�ി�ം പ�തിക�  സ��ാ�  നട�ിലാ�ി
വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�ാ��െജ�ഡ� നയം

2205. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� �ാ��െജ�ഡ� നയം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ഹ�ി�  �ാ�� െജ�ഡ�ക�െട എ�ം വ��ി� വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ാ�� െജ�ഡ�കാെര �ീേയാ ��ഷേനാ ആയി കണ�ാ�ാ�
സാധി�െമ�് പഠന��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ലിംഗമാ� ശ��ിയ�് ധനസഹായം അ�വദി��േ�ാ;  എ�ി� ഇതിെ�
�ക�ം മാനദ���ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ഇ) �ാ��െജ�ഡ�കാരായ വിദ�ാ��ിക��് �േത�ക േഹാ��  സൗകര�ം
നിലവിലി�ാ�തിനാ�  അവ�  േനരി�� ����  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇവ��് �േത�ക േഹാ��  സൗകര�ം ഏ�െ����തിന് സാ�ഹ�നീതി
വ��ിന് നിലവി� പ�തിക�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��� ഇ�ൈസ�് പ�തി

2206. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ�ൈസ�് പ�തി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ി�് സംബ�ി�് പഠി��തിന് ആ�െ��ി�ം �മതല
ന�കിയി�േ�ാ;  ആയതിെ� പഠന റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ:

(സി) ഭി�േശഷി�ാ��് ഉപകാര�ദമാെണ�ി�  ��ത പ�തി കാര��മമായി
നട�ിലാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് അറിയി�േമാ?

േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�

2207. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�� േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ
മിഷെ�  (െക.എസ്.എസ്.എം.)  ഉേ�ശ� ല����  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മിഷെ� എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ�, േ�ാ�ാം േകാ�ഡിേന��  എ�ീ
ത�ികകളിേല�് സ��ാ�  നി��ഷി�ി�� േയാഗ�തക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത േയാഗ�തക�  ഉ�
വ��ികെളയാേണാ ��ത �ാപന�ളി�  നിയമി�ി��ത്;  ഇെ��ി�
ഇവെര നിയമി�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.എസ്.എം �  േജാലിയി�  നി�ം പിരി� വി�വ�  ആെര�ി�ം
ഇേ�ാ�  അവിെട േ�ാജ�് േകാ�ഡിേന��  ത�ികയി�  േജാലി
െച��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;  എ�ി�  ഇവ�  ആെര�ാമാെണ�ം
��പ് ഇവെര പിരി� വിടാ��ായ സാഹചര�െമ�ാെണ�ം
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വിശദമാ�ാേമാ?

അഗതി മ�ിര��

2208. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  �വ��ി�� സ��ാ�  അഗതി മ�ിര��
ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക��ളിെല സംവിധാന��, േസവന��  എ�ിവ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സ��ാ�  അഗതി മ�ിര�ളി�  ഒ� വ��ിെയ �േവശി�ി��തി��
നടപടി�മം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ?

വയല�ലയിെല സ��ാ� വേയാജന മ�ിര�ിെ� �ലം

2209. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല വയല�ലയി� �വ��ി�� സ��ാ� വേയാജന
മ�ിര�ി�  (  ഓ�ഡ് ഏജ് േഹാം)  എ� അേ�വാസിക���
സൗകര�മാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� േപ� ഇവിെട അേ�വാസികളായി ഉ�്;

(സി) വേയാജന മ�ിര�ിെ� ഇേ�ാഴെ� െക�ിടം എ� നി��ി�താണ്;  എ�
�മിയാണ് വേയാജന മ�ിര�ിനായി ലഭി�ി��ത്;

(ഡി) വേയാജന േക��ിെ� അടി�ാന സൗകര��ിനായി പ� ഇറിേഗഷ�
േ�ാജ�ിെ� ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �മിയി� നി�ം 30 െസ�് �ലം
ആവശ�െ��് ന�കിയ ക�് ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാണ് ഉ�ത്; �ലം
വി�കി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�, ഓേരാ ഓഫീസി�ം ഇതിനായി
ആരംഭി� ഫയ� ന�� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��്ന��� ധനസഹായം
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2210. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ�േഡാസ�ഫാ�
�രിതബാധിത��ായി എ� േകാടി �പ�െട സഹായ�ളാണ്
അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �രിതബാധിത�െട കടബാധ�തക�  ഒഴിവാ�ാ�  എ� േകാടി �പ
അ�വദി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി േ�ാ�കൾ വഴി െച�കിട വ�വസായ ഉൽ���ൾ

2211. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകരിൽ നി�ം ഉൽ���ൾ വാ�ി സൈ�േകാ
മാേവലി േ�ാ�കൾ വഴി �റ� വിലയിൽ സാധാരണ�ാരന് ലഭ�മാ�ി
വ�ി�� പ�തി �ട�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി�മ�ൾ ��തൽ �താര��ം കാര��മ�മാ�ി ഉ����െട
�ണേമ��ം ഏകീ�ത വില�ം ഉറ�വ��ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

വിശ�് രഹിത സം�ാനമാ�ാ� പ�തിക�

2212. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�് രഹിത സം�ാനമായി േകരളെ� മാ��തിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി�ായി സിവി� സെ�സ് േകാ��േറഷ� എ�
�പ െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി സം�ാനെമാ�ാെക നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
ഇതി�� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തിയി� നിലവി� എ� �ണേഭാ�ാ��െ��ം ഇത് എ�യായി
വി�ലീകരി�ാനാണ് ല��മി��െത�ം വ��മാ�േമാ?
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വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

2213. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-�  സ��ാ�  ആവി�രി� വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി ല��ം
ക�ിെ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�യ�ം വ�മാന�മി�ാ�വ��് സൗജന�മാ�ം അ�ഹരായ മ��വ��്
സൗജന� നിര�ി�ം ദിവസം ഒ� േനരെ� ഭ�ണം ന���തിന് സ��ാ�
ആവി�രി�തായി�േ�ാ ഈ പ�തിെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഫ�ിെ� അഭാവ�ം ഉേദ�ാഗ�തല�ിെല വീ�ക�ം പ�തി എ�ാ
ജി�കളി�ം നട�ാ�െമ� സ��ാ�  �ഖ�ാപനെ� തകിടം
മറി�ക��ാേയാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

2214. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�യ�ം വ�മാനമാ���മി�ാ�വ��് സൗജന�മാ�ം,  അ�ഹരായ
മ��വ��് സൗജന� നിര�ി�ം ഒ� േനരെമ�ി�ം ഭ�ണം ന���തിനായി
ആവി�രി� വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�െട നിലവിെല അവ�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം ��ത പ�തി�ായി �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിൽ എ� �ക ഇതിനകം
െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് നിലവി�  പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി��ത്  ;

��ത പ�തി എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തി�ം പ�തി
വി�ലെ����തി�ം സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�
കാരണെമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

െന�േരാഗാ�പ�ിയിെല കിട�് േരാഗിക��് ഉ�ഭ�ണവിതരണം

2215. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�നാഗ��ി �തിയകാവ് െന�േരാഗാ�പ�ിയിെല കിട�് േരാഗിക��്
ഉ�ഭ�ണം വിതരണം െച��തിന് അരി അ�വദി�ി��ത്
എ��തലാെണ�ം ആയ� എ��ത� നി��ിവ�െവ�ം വിശദീകരി�േമാ
;

(ബി) ഏ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയാണ് അരി ന�ിയി��െത�ം ഏ�
സാഹചര��ിലാണ് വിതരണം നി��ിവ�െത�ം വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) െന�േരാഗാ�പ�ിയിെല കിട�് േരാഗിക��് ഉ�ഭ�ണ�ി�� അരി
സൗജന�മായി വിതരണം െച��തിന് ഭ��െപാ�വിതരണ വ��് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ ?

േറഷ� കടകളിെല അളവ് �� ��ിമം തട��തിന് നടപടി

2216. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല േറഷ� കടകളി�ം ഇേ�ാ�ം അളവ് ���ി� ��ിമം
നട��താ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� അളവ് ���ി� ��ിമം കാണി��വെര കെ���തി�ം
മാ�കാപരമായ ശി� നട�ിലാ��തി�മായി െച�വ�� കാര���
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ േറഷ�കടകളി�ം ഇലേ�ാണിക് �ാസ് ഉപേയാഗി��െ��ം
അതിെല ഡി� േ� േബാ�ഡ് ഉപേഭാ�ാവ് കാ�� വിധ�ിലാെണ�്
ഉറ� വ��ാ�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് ��ഗണനാപ�ിക

2217. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ി�  േറഷ�  കാ�ഡ് ��ഗണനാ പ�ികയി�
ഉ�െ����തി�േവ�ി അ�ഹരായ എ� േപ�  അേപ�
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  അ�ഹരായ എ�േപെര ��ഗണനാപ�ികയി�
ഉ�െ���ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;  എ�ി�  പ�ായ�് തിരി��
വിവര�� ന�കാേമാ?
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ഒ� രാജ�ം ഒ� േറഷ� കാ�ഡ് പ�തി

2218. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല വിവിധ സം�ാന�ളി�  െതാഴിെല��� ഇതര
സം�ാന�ാ��് േറഷ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാനാ�� "ഒ� രാജ�ം ഒ� േറഷ�
കാ�ഡ്"  എ� േക� പ�തി നട�ിലാ�േ�ാ�  മ� സം�ാന�ളി�
താമസി�� േകരളീയ��് േറഷ�  ലഭി��തിന് എെ��ി�ം
തട����ാകാനിട�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  ഇ�മായി ബ�െ��് വ��്
നട�ിയ വിലയി��� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഇൗ പ�തി നട�ിലായാ�  മ� സം�ാന�ളി�  താമസി�� െപാ�
വിഭാഗ�ി�െ�� േറഷ�  കാ��� േകരളീയ��് േറഷ�
നിേഷധി�െ��െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് എ�െന
പരിഹരി�ാനാ�ം; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ േകരളീയ��ം േറഷ� ലഭ�മാ��തിന് അ�േയാജ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി�ാ� നടപടി

2219. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കാ�ഡിന് അേപ� ന�കിയ എ�ാവ��ം േറഷ� കാ�ഡ്
അ�വദി� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡിന് അേപ� ന�കിയവർ�് ഇനി�ം േറഷ�  കാ�ഡ്
ന�കാ� ബാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  കാ�ഡ് ഇ�വെര അ�വദി�ാ�  കഴി�ി�ിെ��ി�  അതിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി� അേപ� ലഭി�ി�ം േറഷ� കാ�ഡ് ന�കാ�വ�െട പ�ിക
താ��് തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക� അ�വദി��തിന് നടപടി
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2220. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ��തായി എ� േറഷ�കാ�ഡിന് അേപ�
ലഭി�; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ��െട അടി�ാന�ി�  എ� �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ്
അ�വദി�െവ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  അ�വദി�ന���തിന് എെ��ി�ം തട�ം
േനരി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് തട�ം;  ഇത് പരിഹരി�ാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) അേപ�ക�െ��ാം എ�േ��് േറഷ�  കാ�ഡ് ന�കാനാ�ം എ�്
പറയാേമാ;

(ഇ) വീ�ം വ��ം ഇ�ാ�വ��് ൈലഫ് മിഷ� ഉ�െ�െട�� പ�തികളി�
അംഗമാ��തിന് േറഷ�  കാ�ഡ് ഇ�ാ�ത് തട�മാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ാ��ായി എ�് ബദ�  സംവിധാനമാണ്
ഒ��ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� ��തായി വിതരണം െച� േറഷ� കാ��ക�

2221. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വയനാട് ജി�യി�  എ�
േറഷ� കാ��ക� ��തായി വിതരണം െച�ി��്;

(ബി) ജി�യിെല താ��് തിരി�� �തിയ േറഷ�  കാ�ഡിെ� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വയനാട് ജി�യി� മാരക
േരാഗം പിടിെപ� എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��് ചികി�ാ
ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി േറഷ� കാ�ഡ് ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ിേല�്
മാ�ിന�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിെല ബി.പി.എ� േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമകൾ

2222. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആറ�ള മ�ല�ി�  ബി.പി.എ�  വിഭാഗ�ി�  എ� േറഷ�കാ�ഡ്
ഉടമക��്;

(ബി) അന�ഹെര ��ത പ�ികയി�  നിെ�ാഴിവാ�ി,  അ�ഹരായവെര
ഉ�െ����തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ി�െടയാണ് �േരാഗമി��ത്
എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവ�ിരി താ��ി� േറഷ� കാ�ഡി�ാ� ആദിവാസി ��ംബ��

2223. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിരി താ��ി� േറഷ� കാ�ഡി�ാ� എ� ആദിവാസി ��ംബ��
ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി� ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

��ഗണന കാ�ഡ് ലഭി��തി�� മാനദ�ം

2224. �ീ.സി. െക. ശശീ��
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണനാ കാ��ക��് അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(ബി) ഇതിനായി േക�,  സം�ാന സ��ാ�ക�  ത�ാറാ�ിയി��
മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ.എ.െെവ.  കാ��ക�  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ാ��ാണ് ന�കി
വ��െത�ം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഇവ��് ലഭ�മാ��െത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ഗണന പ�ികയി�  ഉ�െ����തിന് ത�റാ�ിയ മാനദ� �കാരം
ബി.  പി.  എ�. പ�ികയി�� എ�ാ ��ംബ�െള�ം ��ഗണന ലി�ി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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അനർഹമായി േറഷ�വിഹിതം വാ��വർ

2225. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�ഹമായി ��ഗണന,  എ.എ.ൈവ,  െപാ�വിഭാഗം  (സ�ിഡി)  എ�ീ
കാ��ക�  ൈകവശം വ�് േറഷ�വിഹിതം വാ��വ�െ�തിെര
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ാര�ര താ��ി� ഈ പ�ികയി�െ�� എ� അന�ഹെര കെ��ി
എ��തിെ� വിശദാംശ��ം അവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വിവരി�ാേമാ?

��ഗണനാ വിഭാഗം േറഷ� കാ�ഡ്

2226. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഹരായ ��ംബ���് ��ഗണനാ വിഭാഗം േറഷ�  കാ�ഡ്
ലഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അന�ഹരായി ��ഗണനാ വിഭാഗം േറഷ�  കാ��ക�  െെകവശം വ�്
ഉപേയാഗി�ി��വെര ��ഗണേനതര വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തിനായി
നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികെളെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�ഹരായവ��് ��ഗണനാ വിഭാഗം േറഷ�  കാ��ക�  എ�േ��്
ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവ�ിരി താ��ിെല േറഷ� ��ഗണനാ വിഭാഗ�ാ�

2227. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ിരി താ��ി�  േറഷ�  കാ�ഡ് ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�
ഉ�െ����തിനായി ഇ�വെര എ� അേപ�ക�
ലഭി�െവ�്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കരി�  നി�് എ�േപെര ��ഗണനാ പ�ികയി�
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ഉ�െ���ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇനി എ� േപെര �ടി
ഉ�െ���ാനാ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

�റേ�ാ�് �മിയി� താമസി��വ��് േറഷ� കാ�ഡ്

2228. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റേ�ാ�് �മിയി�  താമസി��വ��് േറഷ�  കാ�ഡ്
ലഭ�മാ��തിന് േനരി�� ��ി��ക�  സ��ാ�  തല�ി�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ��ത വിഭാഗ�ാ��് േറഷ�കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ാ��് ന�കി വ�� താ��ാലിക േറഷ�  കാ�ഡിന്
പകരം �ിരം േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാമാ�ാേമാ?

ബേയാെമ�ിക് വിവര�� േചാ��ത് സംബ�ി�്

2229. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം സ�േദശിനി�െട വിരലടയാളം പതി�ി�് തി�വന��രം സ�േദശി
േറഷ�  വാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി��
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡി� ഉ�െ��ി�� അംഗ��െട ആധാ� ന�� വഴി േശഖരി�
ബേയാെമ�ിക് വിവര��  േചാ�� എ� ��തരമായ പിഴവ് വ��ിെ�
ഭാഗ� നി�ം ഉ�ായത് ഗൗരവമായി കാ�േമാ; വിശദ വിവരം ന��േമാ?

�മിയി�ാ�വെര ��ഗണനാ കാ�ഡി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

2230. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�, സ��മായി �മിയി�ാ�വെര േറഷ�
കാ�ഡി�  െപാ�വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���ിയിരി����ലം സ��ാ�
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ആ��ല���  ലഭ�മാകാ� �ിതിവിേശഷം നിലവി�െ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ാ��് ഇതി�െട ആവശ��ിന് േറഷ�  സാധന��
ലഭി��ിെ�� കാര�ം അറിയാേമാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  കാ�ഡി�  തി���  വ���തിനായി നാളി�വെര എ�
അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം,  അതിേ��  സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�
എ�ാെണ���ത് പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷ� വാ�ാ� ��ഗണന വിഭാഗ�ി�െ��വ�

2231. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിരമായി േറഷ�  വാ�ാ� ��ഗണന വിഭാഗ�ി�െ�� എ�
��ംബ��െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ��ംബ�െള ��ഗണന വിഭാഗ�ി�  നി�് ഒഴിവാ��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ഗണനാ പ�ികയി� അ�ഹെര ഉ�െ����തിന് നടപടി

2232. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണനാ പ�ികയി� നി�് അന�ഹെര വെര ഒഴിവാ�ി അ�ഹരായവെര
ഉ�െ���� നടപടി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തളി�റ�് താ��് സൈ�സ് ഓഫീസ് പരിധിയി�  അന�ഹരാെണ�്
കെ��ിയ എ� േപെരയാണ് ഒഴിവാ�ിയത്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത സൈ�സ് ഓഫീസ് പരിധിയി�  ��ഗണനാ പ�ികയി�
ഉ�െ���ണെമ�് ആവശ�െ��് എ� അേപ�യാണ് ലഭി�ി��െത�ം;
എ�േപെര ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ���ിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� കടക� സ��ാ� േനരി�് നട�ാൻ നടപടി
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2233. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

റീ�യി� േറഷ� ഡീല�മാെര ഒഴിവാ�ി േറഷ� കടക� സ��ാ�  േനരി�്
നട��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനെമ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷൻ കട അ�വദി�ൽ

2234. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആവശ�മായ �ല�് �തിയ േറഷൻ കട അ�വദി��ത് പരിഗണനയിൽ
ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടക�െട െെലസ�സ്

2235. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��, ഏറനാട് താ��കളി� എ� േറഷ� കടക�െട െെലസ��ക�
സെ��് െച�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� വ�ഷമായി സെ��ഷനി�  �ട�� േറഷ�കടക�െട
െെലസ��കളാണ് റ�ാ�ാ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി�ിത കാലാവധി കഴി�ി�ം സെ��ഷ�  പി�വലി�ാ� േറഷ�
കടക�െട െെലസ�സ് റ�് െച�് �തിയ അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സെ��ഷനി�� േറഷ�  കടകളിെല �ണേഭാ�ാ�െള ഏത് േറഷ�
കടക��് കീഴിലാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്; ഇ�െന ഉ�െ���ിയി�് എ�
വ�ഷമായി; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) േറഷ�  കടകളിെല അഴിമതിെയ �ട��് െെലസ�സ് ര� തവണ റ�്
െച�ാ�  െെലസ�സി�െട െെലസ�സ് �ിരമായി റ�് െചേ��തേ�;

ഇ�രം നടപടി എ�� എ� േറഷ�  കടക�  മല�റം ജി�യി�  ഉ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� സാധന��െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി
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2236. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടക�  വഴി വിതരണം െച��തിന് എഫ്.സി.െഎ.

േഗാഡൗ�കളി�  നി�ം ലഭ�മാ�� ഭ��ധാന���  പലേ�ാ�ം
�ണനിലവാരമി�ാ��ം ഭ��േയാഗ�മ�ാ��മാെണ�� പരാതി
ഉ�ാ��േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) േറഷ�  സാധന��െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് നിലവി��
സംവിധാനം എ�ാണ്;

(സി) എ�.എഫ്.എസ്.എഫ് േഗാഡൗ�കളി�  ഫ�് ഇ�  ഔ�് െമേ�ഡ്
ക�ശനമായി പി��ടരാ�താണ് േറഷ� സാധന��െട �ണനിലാരെ�
ബാധി��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഈ െമേ�ഡ് ഉറ�ാ��തിന്
എ�് ഇടെപട�കളാണ് നട��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

കണയ�� താ��ി� ചളി�വ��് �തിയ േറഷ�കട

2237. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� കണയ�� താ��ി� ചളി�വ�ം �േദശ�് �തിയ
േറഷ�കട അ�വദി�കി��തിനായി സമ��ി� നിേവദന�ിേ��
സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സിവി�  സൈ�സ് ഡയറ��െട റിേ�ാ��്
ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, ��ത റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷ�കടക�െട നവീകരണ�ം െെവവി��വ��രണ�ം

2238. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�കടക�െട നവീകരണ�ിനാ�ം അവ�െട
െെവവി��വ��രണ���ം ഉപേഭാ�ാ��� േറഷ�  ഉ����െട
ലഭ�ത ഉറ�വ��ാ�മായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�വ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) സം�ാന�് െമാ�ം എ� േറഷ�  കടക�  ഉെ��ം അവയി�
എ�െയ�ം നവീകരി�െവ�ം ഇതിനായി എ�െചലവ് േവ�ിവ�െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം േക�സഹായം അഭ���ി�;  എെ��ാം ലഭ�മായി;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവി�  വിവിധ ���ത���  നട�ിയ എ�
േറഷ�കടക�  കെ��ിയി��്;  അവ�െ�തിെര എ� നടപടിക�
സ�ീകരി�;  എ� കട�െട െെലസ�സ് റ�ാ�ിയി��്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ േപാസ് സംവിധാനം

2239. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ� വിതരണം മാന�� ആയി നട�ാ� വ��് അ�മതി
ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�കാരം അ�മതി
ന�കാ�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ േപാസ് സംവിധാനം നിലവി�  വ�േശഷം ഏെതാെ� മാസ�ളി�
ഇ�കാരം അ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ േപാസ് െമഷീ�  ഇട�ിെട തകരാറിലാ��തിെ� കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ഇ-േപാസ് സംവിധാന�ിെ� പരിേശാധന

2240. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണന/��ഗണേനതര വിഭാഗ�ി�െ��� ഉപേഭാ�ാ���്
�ത�മായി ഭ��ധാന���  േറഷ�കടക�  വഴി ലഭി��തിന് േവ�ി
ആ��ണം െച�ി�ളള ഇ-േപാസ് സംവിധാനം പരിേശാധന�്
വിേധയമാ�ാ�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മേ��ക�  കെ��ിയ േക�കളി�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ?
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ഇ-േപാസ് സംവിധാന�ിെ� െസ�വ� തകരാ�

2241. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  കരി�� തടയാ�  നട�ിലാ�ിയ ഇ-േപാസ്
സംവിധാന�ിെ� �വ��നം ഫല�ദമാേണാ; ഇതിെ� െസ�വ� ഇട�ിെട
തകരാറിലാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡ് ഉപേഭാ�ാവിെ� വിരലടയാളം േരഖെ���ിയാ�  മാ�ം
�റേ�� േറഷ�  വിതരണ േപജ് കട�ടമ�െട വിര�  അടയാളം
െകാ��ാ�  േപാ�ം ലഭി��താ�ളള പരാതിക�  വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

െസ�വറിെ� ഇൗ േപാരാ� പരിഹരി�വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ-േപാസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  എ� �ക െചലവഴി�െവ�്
െവളിെ���ാേമാ; ��ത �ക െചലവഴി�ി�ം ഇൗ െസ�വറിെ� �വ��നം
ഫല�ദമെ��ി�  സ��ാരി��ായ ന�ം എ�െന നിക�വാനാണ്
തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

ഇ-േപാസ് സംവിധാന�ി�െട�� േറഷ� വിതരണം

2242. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, െക. ബാ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ� സാധന�� അ�ഹതെ�� �ണേഭാ�ാ�ളിേല�്
എ��െവ�് ഉറ�വ���തിന് ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക� എ�കാരമാണ്
�േയാജനെ���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വ�  േറഷ�  കടകളി�ം ഇ-േപാസ് സംവിധാനം �േഖന
േറഷ� വിതരണം നട�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ-േപാസ് സംവിധാന�ി�െട�� വിതരണ�ിന് േശഷം മി�ം വ��
േറഷ� സാധന�� അനാഥാലയ���ം അഗതിമ�ിര���ം ന�കാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം േറഷ� സാധന�� ന��േ�ാ� വിദ�ാ��ിക� താമസി��
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അനാഥാലയ���ം അഗതിമ�ിര���ം �േത�ക പരിഗണന ഉറ�ാ�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആധാ� ന�� േചാ��ി േറഷ� ത�ിെയ��� പരാതി

2243. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബേയാെമ�ിക് സംവിധാന�ി�െട വ�ാജവിരലടയാളം പതി�ി�ം ആധാ�
ന��  േചാ��ി�ം സം�ാന�് േറഷ�  ത�ിെയ���ത് സംബ�ി�
പരാതികെളെ��ി�ം വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ലഭി� േരഖാ�ല�ളള�ം അ�ാ��മായ പരാതിക�  വ��്
അേന�ഷി�് ���ാെര കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അേന�ഷണം ഏത്
ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറഷ�  ഉപേഭാ�ാ��െട ആധാ�  വിവര��  സിവി�
സെെ�സ് വ��ിെ� െസ�വറി� നി�ം േചാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

േറഷ� കടകളി� നി�് വിതരണം െച�� സാധന��

2244. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� േറഷ� കടകളി� നി�് വിതരണം െച�� സാധന��
വളെര കാര��മ�ം �താര��മാെണ�് ഉറ�് വ���തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� സാധന��െട �ണനിലവാരം

2245. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പാറ�� അ��
േഡാ.എം. െക. �നീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
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ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടകളി�െട ��വരി��ം േമാശമായ�മായ സാധന�� വിതരണം
െച��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�  സാധന��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നിലവി��
സംവിധാന�� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�കാരം േറഷ�  വിതരണം നിരീ�ി�ാ�ം
പരിേശാധി�ാ�ം അധികാര�� ഭ�� ക�ീഷെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന
സ��ിഫി�േ�ാെടയാേണാ ഭ��സാധന��  വിതരണംെച��ത്;
അറിയി�ാേമാ?

െപാ�വിതരണം �താര�മാ��തിന് നടപടി

2246. �ീ.സജി െചറിയാ�
,, െക. ആ�സല�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിതരണം �താര��ം കാര��മ�ം അഴിമതി
രഹിത�മായിരി��തിന് ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിതരണം സംബ�ി�് ജന����ാ�� പരാതിക�
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളത്;

(സി) പരാതി പരിഹാര�ിനായി േനാഡ� ഓഫീസെറ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഒ� �താര�ത േപാ���  നിലവി�  വ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

േരാഗിക��് േറഷ� ��ഗണന

2247. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�സ�, കര� േരാഗ��, നെ�ല്� തക��് കിട�ിലായവ� �ട�ിയവ��്
േറഷ� ��ഗണന ലഭി�ാ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?
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2019-െല �ളയം

2248. �ീ.െക. രാജ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയം സം�ാനെ� െപാ�വിതരണരംഗെ� ഏെതാെ�
തര�ി� ബാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ളയ സമയ�് �ളയബാധിതരായ ജന���് അ��ിന്
���ാ��ി� എ�് ഉറ� വ���തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ളയ സമയ�് ജന���് ആശ�ാസം ന��തിനായി ഭ��വ��്
എെ�ാെ� കാര��� െച�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ മാേവലി േ�ാ�ക�

2249. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് �തിയതായി
�ട�ിയ മാേവലി േ�ാ�ക� ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ വിജില�സ് അേന�ഷണം

2250. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മാേവലിേ�ാ�കളി�  കഴി� ഓണ�ാല�് വിതരണം
െച�ാ�  ��ി�ി�� സ� സിഡി ഭ��ധാന���  കരി��യിേല�്
കട�ിയ�മായി ബ�െ��് സൈ�േകാ വിജില�സ് വിഭാഗം അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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നാ�ിക മ�ല�ി� സൈ�േകാ ��� മാ���്

2251. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാ�ിക മ�ല�ി�  ഭ��
വ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;  എ�ി�
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) നാ�ിക മ�ല�ിെല എ�ാ പ�ായ�ി�ം സൈ�േകാ ��� മാ���്
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െന�സംഭരണ �ടി�ിക

2252. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സൈ�േകാ െന�സംഭരണം നട�ിയ വകയി�  പാല�ാട് ജി�യി�
ക�ഷക��് ന��വാ�ളള �ടി�ിക െകാ�� തീ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� മ�ലംതിരി�് ന�കാേമാ?

ചി�രി� സൈ�േകാ താ��് ഡിേ�ാ

2253. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ചി�� താ��ി� സൈ�േകാ താ��് ഡിേ�ാ നിലവി�
ഇെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചി�� താ��ി� എ� മാേവലിേ�ാ�കളാണ് ഉളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� മെ��ാ താ��കളി�ം ഉളള�േപാെല ചി��  താ��ി�ം
സൈ�േകാ ഡിേ�ാ അടിയ�രമായി അ�വദി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െന�മ�ാട് സൈ�േകാ ഡിേ�ായിെല അഴിമതി

2254. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

corrected resource://app/res/html5.html

145 of 154 Saturday 02 November 2019 02:52 PM



(എ) െന�മ�ാട് സൈ�േകാ ഡിേ�ായി�  ഇ-െട�ഡ�  വഴി കഴി� ��,
�ലായ് മാസ�ളി�  വിതരണ�ിെന�ിയ അരി�ം കഴി� ഏ�ിലി�
വിതരണ�ിെന�ിയ ഉ��ം കരി��യി�  ഉയ�� വില�് വി�തായി
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത �മേ�ട് നട�ിയവ�െ�തിെര എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

വാണിയ�ാറയി� �തിയ മാേവലി േ�ാ�

2255. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല വാണിയ�ാറയി� �തിയ മാേവലി േ�ാ�
ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഓഫീ�കളി� പ �ിംഗ് സ�ദായം

2256. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ം സിവി�  സൈ��ം വ��ിന് കീഴി�� ഓഫീ�കളി�  പ �ിംഗ്
സ�ദായം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം തലംവെര��
ഒാഫീ�കളിലാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ിന് കീഴി�� എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം പ�ിംഗ് സ�ദായം
നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  ആയത് എ� �ത� നട�ിലാ�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െനല്� സംഭരണം

T 2257. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െനല്� സംഭരണ�മായി ബ�െ��് മി�ടമക�മായി കരാറി� ഏ�െ���തിന്
ഉ�ാ�� അനി�ിതത�ം �ലം െന�ക�ഷക�  വലിയ �തിസ�ി
േനരി��െ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�സംഭരണ�മായി ബ�െ��് ക�ഷക��് �ണ�ദമാ�� രീതിയി�
ഒ� �ിരം സംവിധാനം ഏ�െ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െനല്� സംഭരണം

2258. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സീസണി� െനല്� സംഭരണം ൈവകിയത് �ലം ക�ഷക�
��ി��ിലായത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െനല്� സംഭരണം ൈവ�വാ��ായ കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കിേലാ�ാമിന് എ� �ക വ�ാണ് െനല്� സംഭരി��െത�ം എ� ല�ം
ട�  ആണ് ഈ സീസണി�  സംഭരി�വാ�  കഴി�െത�ം
െവളി���ാേമാ;

(ഡി) െനല്� സംഭരി�� വകയി� ക�ഷക��് ലഭി�വാ�� �ക കാലതാമസം
�ടാെത ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െനല്� സംഭരണം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

2259. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െനല്� സംഭരണം കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇൗ സീസണി�  എ� ട�  െന�ാണ് പാല�ാട് ജി�യി�
സംഭരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) െനല്� സംഭരണ�മായി ബ�െ��് ക�ഷക��് െകാ�േ�� പണം
സമയബ�ിതമായി ന��വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?
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െനല്� സംഭരണ�ിനാ�� പ�തിക�

T 2260. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  െനല്� സംഭരണ�ിനായി ആരംഭി� പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �േയാജനം ഏെത�ാം ജി�കളിെല ക�ഷക��ാണ്
ലഭി��െത�റിയി�ാേമാ?

��� ജി�യി� െനല്� സംഭരണം

2261. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ���  ജി�യി�  ഓേരാ
വ�ഷ�ം എ� ട� െന�ാണ് സംഭരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���  ജി�യി�  െനല്� സംഭരണ�മായി ബ�െ��് ക�ഷക��്
െകാ��ാ�ളള ��വ� �ക�ം െകാ�� തീ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം
ന��േമാ?

ഭ��ധാന���െട േശഖരണം

2262. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, എം. സ�രാജ്
,, പി. ഉ�ി
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��ധാന���െട വ��ി� വ�� ഉ�പാദന�ിെ��ം
സംഭരണ�ിെ��ം അ�പാത�ി�  േശഖരണ േശഷി വ��ി�ി��തിന്
നട�ാ�ി വ�� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഭ��ധാന� േശഖരണ�ിനായി സ��ാ�  െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�
(പി.പി.പി) മാ�ക നട�ിലാ��േ�ാ;

(സി) െവയ�ഹൗസിംഗ് െഡവല�െമ�് ആ�് െറ�േല�റി അേതാറി�ി
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(ഡ��.ഡി.ആ�.എ) ഈ രംഗ�് നട�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േ�ാേറജ് ഗ�ാപ് നിലവി���ം എ�ാ�  ഉപേഭാഗം �ടിയ�മായ
�ല�ളി�  േഗാഡൗ�ക�  �ാപി�വാ�  എെ��ാം
പ�തികളാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�മാലിയി� ലീഗ� െമേ�ാളജി ഓഫീസ്

2263. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി മ�ല�ി� അ�മാലി േക�ീകരി�് ലീഗ� െമേ�ാളജി (അളവ്-
��)വ��ിെ� �ാേദശിക ഓഫീസ് ഇ�ാ�തിനാ�  ഓേ�ാറി�ാ�ാ�ം
ഭ��വ�ാപാരി വ�വസായിക�ം അ�ഭവി�� ��ി��്
��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി േക�ീകരി�് അളവ് �� വ��ിെ� �ാേദശിക ഓഫീസ്
ആരംഭി��തിന് എം.എ�.എ.  ന�കിയ നിേവദന�ിേ��  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മാലി േക�ീകരി�് അളവ് �� വ��ിെ� �ാേദശിക ഓഫീസ്
�ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം പ�തി

2264. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിഴി�ം പ�തി എ�് ക�ീഷ�  െച�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദവിവരം ന��േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിൽ കരാർ ലംഘനം

2265. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് അദാനി ക�നി ഏെത�ി�ം
തര�ി� എ�ിെമ�് വ�വ�ക� ലംഘി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ��
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ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല വ�വ�ക� �കാരം എ�ിെമ�് ലംഘി�ി�െ��ി� എ� �ക
ന�പരിഹാര ഇന�ി�  സ��ാരിന് ലഭി�ി��്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി - �നരധിവാസ പാേ�ജ്

2266. �ീ.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 ഭാഗമായി �നരധിവാസ പാേ�ജ്
ഉ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പാേ�ജി�  ഉ�െ��ി�� കാര���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) അതി�  എെ�ാെ� കാര���  ഇതിനകം നട�ിലാ�ിെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക��� �നരധിവാസ കാര���  അടിയ�രമായി
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

തീരേദശ ക�� ഗതാഗതം

2267. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ ക�� ഗതാഗതം വികസി�ി��തിന്എെ��ി�ം
പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��്  'ഡിേലായി�്'  നട�ിയ പഠനം സംബ�ി�
റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡ് െചയ�മാെ��ം അംഗ��െട�ം വിേദശയാ�

2268. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡ് െചയ�മാ�ം അംഗ��ം ഏെതാെ� തര�ി��
ആ��ല��ളാണ് ൈക���െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) െചയ�മാ�ം അംഗ��ം വിേദശ രാജ��ളി�  ഔേദ�ാഗിക യാ�
നട�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) വിേദശ രാജ���  സ��ശി��തിന് സ��ാ�  ����  അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത അ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�റ�ഖ��െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം

2269. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റ�ഖ��െട അടി�ാന സൗകര�ം
വികസി�ി��തിനായി േക�സ��ാ�  എെ�ാെ� ധനസഹായമാണ്
ന���ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാഗ�മാല പ�തിയി� ഉ�െ���ി നിലവി� സം�ാനെ� ഏെതാെ�
�റ�ഖ��  വികസി�ി��തിനാണ് േക�സഹായം ലഭ�മാ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� ഘടക�� വികസി�ി��തിനാണ് ഇ�കാരം േക�സഹായം
ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡ് ആ�് േഭദഗതി

2270. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡ് ആ�് േഭദഗതി െച�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ

(ബി) എ�ി�, ആയതി�ളള ശിപാ�ശ നിയമവ��ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത ശിപാ�ശ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ച��രയി� െത�ം മ�സിയം
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2271. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല കട��ളളി-പാണ�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല ച��രയി�
െത�ം മ�സിയം �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�െ�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പഴയ േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട�ിന് �രാവ�വ��് സംര�ണം

2272. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പാേ�ാട് �വ��ി�ി�� പഴയ
േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം �രാവ�വ��് ഏെ���് സംര�ി��തിന്
ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ആയ� സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) �സ് �ത െക�ിട�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�രാവ� വ��ിെ� കീഴി�� ശാ�ാം�ള�ര നരസിംഹസ�ാമി േ��ം

2273. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��ിെ� കീഴി�� െച��� മ�ല�ിെല ശാ�ാം�ള�ര
നരസിംഹസ�ാമി േ���ിന് �ളയ�ി�  ഏെറ നാശന���
വ�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നാശന���  പരിഹരി��തിന് ഉേദ�ാഗ��െട
പരിേശാധന�െട�ം പഠന�ിെ��ം അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�
തീ�മാന��ം നടപടിക�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ ?

���രം െകാ�ാര�ിെല നി��ാണ �വ��ന��

2274. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  �ിതി െച�� ���രം െകാ�ാര�ി�
നട�ാ�ിയ നി��ാണ �വ��ന��  ഏെതാെ�െയ�ം ഇതി�േവ�ി
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എ� �പ െചലവഴി�ി��് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ൈ�തേ�ാ� ഭഗവതി േ��ം സംര�ിത �ാരകമാ�ാൻ നടപടി

2275. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വളളി��് െന�ൈ�തേ�ാ� ഭഗവതി േ��ം സംര�ിത
�ാരകമായി �ഖ�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത േ���ിെ� റവന� വിശദവിവരം ജി�ാ കല�റി�  നി�്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് സംബ�ി�് ജി�ാ കല��െട റിേ�ാ��്
ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� �രാവ� വ��് ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ിെല എ2

-1458/2018/ഡി.എ.  ന��  ഫയലിൽ സ�ീകരി�വ�� �ട�നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

�രാവ�വ��ിെ� സംര�ിത �ാരക��

2276. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

26.12.2017െല  GO  (P)  5/2017/CAD  ന�രായ അ�ിമ വി�ാപന
�കാരം �രാവ�വ��ിെ� സംര�ിത �ാരകമായി �ഖ�ാപി�ി��
മാളയിെല യ�ദ സിനേഗാ�ം യ�ദ െസമിേ�രി�ം സംര�ി��തിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

�രാവ�വ��ിെ� അധീനതയി�� െക�ിട��

2277. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �രാവ�വ��ിന് കീഴിൽ
എെ��ി�ം പ�തിക�  സം�ാന�ിെ� വികസന�ിനായി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �രാവ�വ��ിെ� അധീനതയി�� സ��ാ�  െക�ിട��/�ാപന��
എ�ിവ ഏെത�ാമാണ് എ�� വിവരം ന�കാേമാ?
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�രാവ� വ��് വ��ല മ�ല�ി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

2278. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�രാവ� വ��് വ��ല മ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം പ�തിക�
നട�ിലാ��േ�ാ;എ�ി� ആയത് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

27-10-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി�
ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി
ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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