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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--415]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 3614 �ത� 3828 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി
: 3829 �ത� 3984 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 3985 �ത� 4019 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 4020 �ത� 4028 വെര

പ�് ശതമാനം സാ��ിക സംവരണം

3614. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�ാ� സ�ദായ�ളിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���വ��് പ�് ശതമാനം

സംവരണം ന���തിനായി ഭരണഘടന േഭദഗതി വ��ിയി�� സാഹചര��ി�

സം�ാന�് ��ത ആ��ല�ം എ��ത� നട�ിലാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�� സ��ാരിെ� നയം വ��മാ�േമാ;  സാ��ിക സംവരണം

നട�ിലാ��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�ം സ��ാ�  േജാലി ഉ�െ�െട�� കാര��ളി�ം പ�് ശതമാനം

സാ��ിക സംവരണം സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���വ��് നട�ിലാ��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

റ�് െച�െ�� ��മ�ിസഭാ തീ�മാന��

T 3615.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 01.01.2016  �ത�  30.04.2016  വെര�ളള കാലയളവിെല മ�ിസഭാ തീ�മാന��

�ന:പരിേശാധി�വാ� നിേയാഗി�െ�� മ�ിസഭാ ഉപസമിതി ��ത കാലയളവിെല�� എ�

തീ�മാന�ളാണ് റ�് െച�വാ� /�ന:പരിേശാധി�വാ� ശിപാ�ശ ന�കിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതി� എ� തീ�മാന�� ഇതിനകം റ�് െച�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?



ഫയ� തീ��ാ�� യ�ം

3616. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� തീ��് ക�ി�വാനായി ഫയ� തീ��ാ�� യ�ം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നി�ിത സമയ�ി�ളളി�  എ� ഫയ�കളാണ് തീ��ാ�ിയത്;  ഓേരാ വ��ി�ം

തീ��ാ�ാ��ായി���ം തീ��ാ�ിയ�ം അവേശഷി���മായ ഫയ�ക�െട എ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) തീ� ഫയ�  യ�ം നട�ിലാ��തിന് ��് ശരാശരി ഒ� മാസം എ� ഫയ�കളാണ്

തീ��ാ�ിയി��ത്;

(ഡി) ഫയ�  തീ��ാ��  യ�ം നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  ശരാശരി ഒ� മാസം എ� ഫയ�ക�

തീ��ാ�വാ� കഴി�;

(ഇ) േവ�� �െ�ാ����ം ആ��ണ�ം ഇ�ാെതയാേണാ ഫയ�  തീ��ാ��  യ�ം

ആവി�രി�ത്; ആയത് ല���ാ�ിയി� എ��തിന് വിഘാതമായി�േ�ാ?

മല�റം ജി�യിെല തി�രി� െവ�് നട� മികവ് പ�തി

3617. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ആയിരം ദിനാേഘാഷ�ിെ� ഭാഗമായി മല�റം ജി�യിെല തി�രി� െവ�് നട�

മികവ് പ�തി�് ആെക എ� �പ, ഏെതാെ� കാര����് െചലവഴി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടിേയാട�ബ�ി�് മല�റം ജി�യി� ഏെതാെ� പ�തിക� ഉ�ഘാടനം െച�;

ഏെതാെ� പ�തിക� ��തായി ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ഘാടനം െച� പ�തികളി� ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�രിെല മികവ് പ�തി�് േവ�ി �േത�ക ബാ�് അ�ൗ�് �ട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ശ�ര� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

3618. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിശ�ക�� സ�ദായ�ാ�െട പര�രാഗത െതാഴി�ം മ�് ����ം

പഠി��തിനായി �� സ��ാ� നിേയാഗി� ശ�ര� ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� �സ� ഭാഗ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ീഷ�  ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ി�  ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള

�ട�നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



�േ�ാ� സ�ദായ�ിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം ന���വ��് സംവരണം ന���തി� നടപടി

3619. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �േ�ാ� സ�ദായ�ിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���വ��് പ�് ശതമാനം

സംവരണം ന��� കാര��ി� സ��ാരിെ� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എ.എസി.-െ� ��് �ീ�കളി�ം സംവരണം ഏ�െ���വാ�  സ��ാ�  തീ�മാനം

ൈകെ�ാ� സാഹചര��ി�  സാ��ിക സംവരണ�ിന് അ�ഹത�� �േ�ാ�

സ�ദായ�ളിെല പിേ�ാ�കാ��് �ടി സംവരാണാ��ല�ം ന�കി െകാ�് െക.എ.എസ്.

നട�ിലാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഫിസി�� സയ�സ് എ�്.എസ്.ടി. േയാഗ�ത

3620. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.ടി. ഫിസി�� സയ�സ് നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി. നി��ഷി�ി�� േയാഗ�താ

മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� േയാഗ�താ മാനദ��ളി�  മാ�ം വ��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ാബിന�് പദവി �ലം അധിക സാ��ിക ബാധ�ത

3621. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിന് അ�വദി� ന�കാ�� ക�ാബിന�് പദവികെള സംബ�ി�് നിലവി��

ച���ം നിയമ��ം ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� വ�വ� �കാരം പരമാവധി എ� ക�ാബിന�് പദവി വെര അ�വദി� ന�കാം;

നിലവി� എ� ക�ാബിന�് പദവി അ�വദി� ന�കിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അഡ�േ��് ജനറലിന് ക�ാബിന�് പദവി അ�വദി� ന�കിയതി�െട നിലവി�� േജാലി

സംവിധാന�ി� എെ��ാം മാ��ളാണ് �തീ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ ക�ാബിന�് പദവി�ം അ�വദി� ന��േ�ാ� സ��ാരി��ാ�� സാ��ിക ബാധ�ത

�തിവ�ഷം എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�േ�ാ� േ�മ േകാ��േറഷന് അ�വദി� �ക

T 3622.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �േ�ാ� േ�മ േകാ��േറഷന്  2018-19,  2019-20 ബജ�കളി� എ�

�കയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം ഇതി�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ�



�കയാണ് െചലവഴി�ി��െത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� അ�വദി� ��വ� �ക�ം െചലവഴി�ാ� കഴിയാ�തി��

കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2019-20  �  അ�വദി� �ക�െട എ� ശതമാനമാണ് നാളി�വെര െചലവഴി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി

3623. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള എ� പ�തി നട�ിലാ�ിയത് എേ�ാഴാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റീ ബി�ഡ് േകരള�െട നട�ി�ി�ം മ� കാര���  ൈകകാര�ം െച��തി�ം ഏെത�ി�ം

�േത�ക സമിതി �പവ�കരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത സമിതി�് േന�ത�ം ന��� വ��ിക�

ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റീ ബി�ഡ് േകരളയി� ഉ�െ���ി ഏെത�ാം ���ികളാണ് െച�ാ� ഉേ�ശി��െത�് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ ���ി�ം ആവശ�മായ �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റീ ബി�ഡ് േകരളയി�  ഉ�െ���ിയ�ം ഇേ�ാ�  നട�വ���മായ ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം അതിന് ആവശ�മായ �ക എ�യാെണ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

ഈ ���ിക�െട നി��ഹണ വ��് ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

3624. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നിയമന ��ിയ�മായി ബ�െ��് സംവരണ കാര��ി�

�പേരഖയായി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമന ��ിയക�  എ�് �ത�  ആരംഭി�ാനാ�െമ�ാണ് സ��ാ�  ക���ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹിക സാ��ിക വിദ�ാഭ�ാസപരമായ �ിതിവിവര�ണ�ക�

3625. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹിക സാ��ിക വിദ�ാഭ�ാസപരമായ �ിതിവിവര�ണ�ക�

േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമ��റ� മാനദ���െട അടി�ാന�ി�  വിവിധ മതവിഭാഗ���് ലഭി�ി��

ആ��ല�ം എ�കാരമാണ്;

(സി) �ിതിവിവര�ണ�ക�  േശഖരി�ി�ി�ാെയ�ി�  അ�കാര�� ഒ� വിവരേശഖരണ�ിന്



സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സ��� ഇടപാ�� �ാപന�ളിൽ വിശ�ക��ജർ�് അൈ�സ�മാരായി നിയമനം

3626. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�ക�� സ�ദായ�ി�െ��വ�െട േജാലി �ിരത ഉറ�് വ���തിന് സ��� ഇടപാ�ക�

നട�� െപാ�േമഖല ബാ�ക�, സ��ാ�/െപാ�േമഖല ധനകാര� �ാപന��, സഹകരണ

ബാ�ക�, െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �ട�ിയവയി� ഇവെര അൈ�സ�മാരായി നിയമി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എസ്.എ�. ബി.സി.  േയാഗ�ളി� അട�ം േക� െപാ�േമഖല ബാ�ക�െട �തിനിധികേളാട്

ഇ�ാര�ം ആവശ�െ���തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� നിയ�ിത �ാപന�ളിെല നിയമന��

3627. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) പല സ��ാ�  നിയ�ിത �ാപന�ളിെല�ം നിയമന��  വ�ഷ���് ��് തെ�

പി.എസ്.സി �് വി�െവ�ി�ം െ�ഷ��  ��സ് �പീകരി�ാ�തിെന�ട��് ��ത

നിയമന�� നട��ി� എ�ത് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�മായ നടപടിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�ം ഒഴി�ക�  യഥാസമയം

പി.എസ്.സി െയ അറിയി�ാ�ം വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

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

പ�തിക�െട ഉ�ര�ക� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

3628. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ല�ളി�  നട�ിലാ�� വികസന പ�തിക�െട നടപടി�മ��ം ബ�െ��

ഉ�ര�ക�ം യഥാസമയം എം.എ�.എ.മാെര അറിയി��ത് സംബ�ി� 11.06.12-െല സ.ഉ

(എം.എസ്  )  നം.  142/12/െപാ.ഭ.വ ന��  �കാര�� ഉ�രവ് വ��േമധാവിക�ം

ജി�ാേമധാവിക�ം പാലി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�ര�ക�  എം.എ�.എ.മാ��് അയ� െകാ��ാ� വ��ക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിെല തീ��ാകാ� ഫയ�ക�



3629. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി� 2019 ജ�വരി ഒ� �ത� ഒേ�ാബ� 31 വെര എ� ഫയ�ക�

തീ��ാകാെത കിട��െ��ം ഓേരാ വ��ിെ��ം ഇനം തിരി�� കണ�ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ചികി�ാ ധനസഹായം  (സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്)  അേപ�ക�  എ�;  അവ തീ��

ക��ി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെലഫ് മിഷ�  പ�തി�മായി ബ�െ�� എ� ഫയ�ക�  തീ�� ക��ി�ാ�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട �ാന�യ�ം,  �ലംമാ�ം എ�ിവ�മായി ബ�െ�� എ� ഫയ�ക� തീ��

ക��ി�ാ��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) �ഖ�മ�ി�െട ഓഫിസി� ഫയ�ക� പരിേശാധി�വാ� എ� ജീവന�ാ��്; ഫയ�ക� തീ��

ക��ി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണ�ം വ��മാ�േമാ?

റീ-ബി�ഡ് േകരള പ�തി

3630. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ-ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�െട ന�െട സം�ാന�ിെ� അടി�ാന സൗകര�േമഖലയി�

ഏ� േകാടി �പ�െട വികസന �വ��ന�ളാണ് ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇന�ി� പാല�ാട് ജി�യി� ഇതിനകം എ� േകാടി �പ�െട നവീകരണ ���ിക�

നട�ിലാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ശബരിമലയി� �വതീ �േവശനം

3631. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയി�  �വതീ �േവശനം സാധ�മായതി�െട നേവാ�ാന�ിേല�് ഒ� �വട് �ടി

വ�തായി സ��ാ� ക���േ�ാ;

(ബി) ��ീേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  േപാലീസ് സഹായേ�ാെട ര�് �വതികെള

ശബരിമലയി� കയ�ിയത് െത�ായിേ�ായി എ�് വിലയി���േ�ാ;

(സി) നേവാ�ാനം ഉ�ാേക�ത് അധ�ിത വിഭാഗ�ിെ� ഉയ��യി�െട ആകണെമ�ം ശബരിമല

�വതീ �േവശന�ി�െട നേവാ�ാനം ���മാകി�ാെയ�ം തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ്

�സിഡ�് അഭി�ായെ��ത് ��ി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�� മ�ല മകരവിള�് കാല�് �വതിക�  ആവശ�െ��ാ�  അവെര േപാലീസ്

സംര�ണേ�ാെട ശബരിമല സ�ിധാന�് എ�ി��തിന് സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?



�ഖ�മ�ി�െട േസാഷ�� മീഡിയ അ�ൗ�ക�

3632. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട േസാഷ�� മീഡിയ അ�ൗ�ക� െെകകാര�ം െച��തിനായി എ� �കയാണ്

ഓേരാ വ�ഷ�ം നീ�ി വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി നാളി�വെരയായി െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ��ത അ�ൗ�ക� െെകകാര�ം െച��തിനായി എ� േപെര നിയമി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല എ�. പി. �� അസി��് നിയമനം

3633. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� എ�. പി.�� അസി��് ത�ികയിെല (കാ�ഗറി ന�� 387/2014) റാ�്

ലി�ിൽ നി�ം നാളി�വെര എ� നിയമന�� നട�ി��്;

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

(സി) 2018-  ഡിസംബ� മാസം നിലവി� വ� റാ�് ലി�ററി� േഷാ��് ലി�് ത�ാറാ��തിന്

��� ഒഴിവിെ� എ� ശതമാനം ഇര�ി�� റാ�് ലി�ാണ് ഇ�ത്;

(ഡി) നിലവി� റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� ഒഴി�ക� നിക�ിയി��്;വ��മാ�േമാ?

�� സ��ാരിെ� കാല�് ��തായി ��ി� ത�ികക�

3634. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  സിവി�  സ��ീസി�  ��തായി എ� ത�ികക�  ഏെത�ാം വ��കളി�

��ി�ി��്; വ��് തിരി�് പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് എ� േപ��് സ��ാ� സ��ീസി� പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം

ന�കി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

3635. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ആ�ിത നിയമനം ലഭി�വ�െട കണ�് വ��്

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

ബാ�ി��്; വ��് തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� അേപ� സമ��ി�വ�െട ക� ലി�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� ആയത് ലഭ�മാ�ാേമാ?



��തായി ��ി� ത�ികക�

3636. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഓേരാ വ��ി�ം എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�

എ�തിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട കീഴി�� വിവിധ വ��കളിെല ത�ികക�

3637. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട കീഴി�� വിവിധ വ��കളി�

ആെക എ� ത�ികക� ��തായി ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം ��തായി ��ി�െ�� ത�ികക�െട എ�ം, വ��ിെ� േപര് എ�ീ �മ�ി�

പ�ികെ���ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓ�ൈല� അവധി അേപ�ക�

3638. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട അവധി അേപ�ക� ഓ�ൈലനായി സമ��ി��തി�� സംവിധാനം

നിലവി� വ�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

സം��മായ സിവി� സ�വീ�ം അഴിമതിരഹിതമായ െപാ� �വ��ന�ം

3639. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ആ�. രാമച��

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

(എ) ഭരണതല�ി�ം ഉേദ�ാഗ�തല�ി��� അഴിമതി ഇ�ാതാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം��മായ സിവി� സ�വീ�ം അഴിമതിരഹിതമായ െപാ� �വ��ന�ം ഉറ�വ���തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�്അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ� �വ��ക�െട സ��് വിവരം സംബ�ി�് �താര��ം വിശ�ാസേയാഗ��മായ വിവരം

െപാ�ജന���് ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അന�സം�ാന�ളി�ം അന�രാജ��ളി�ം െപാ��വ��ക��� സ��ിെ� വിവരം

െപാ�ജന���് ലഭ�മാ��തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���വാ� കഴി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട ���ി ദിന��

3640. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട ഒരാഴ് ചയിെല ���ി ദിന��  അ�്

ആ��തി�� നി�േ�ശം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ഡ�യി� ഏെത�ാം സം�ാന സ��ാ�ക� ���ി ദിന�� അ�് ആ�ിയി�െ��ം

ഇൗ സം�ാന�ളി�  ആ�യിെല ���ി സമയം �മെ����തിന് എെ��ാം

�മീകരണ�� നട�ിയി�െ���� വിവര�ൾ ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��ാ� ഓഫീ�ക� ആ�യി� അ�് ���ി ദിന�� എ� �മ�ിേല�്

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

സ�ാത��-റി��ിക് ദിന പേര�കളി� കള��മാ� ധരി�� േവഷം

3641. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി��ിക്-സ�ാത��ദിന പേര�കളി�  സല��് സ�ീകരി�� �ഖ�മ�ി�ം മ�് മ�ിമാ�ം

സാധാരണ േകരളീയ േവഷം ധരി�േ�ാ� ��ത ചട�കളി� പെ���� ജി�ാ കള��മാ�

മാ�ം സ��് ധരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ത��-റി��ിക് ദിന പേര�കളി�  കള��മാ�  ഇ�ര�ി�� േവഷം ധരി�ണെമ�്

സ��ാർ നി�േ�ശം ന�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കള��മാ��് ��ത ദിവസ�ളി� സ��് ധരി��തി�� അ�മതി സ��ാ� ന�കാ�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡയറ�േറ�കളിൽ ഇ-ഓഫീസ്

3642. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ഡയറ�േറ�കളി�ം ഇ-ഓഫീസ്/ ഇ-ഫയ� സൗകര�ം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഡയറ�േറ�കളി� നി�് ഇ-ഫയ�കളായി തെ� െസ�േ�റിയ�ിേല�് േനരി�് അയ��തിന്

കഴി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  ആവശ�മായ സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

നവേകരള നി��ാണ പ�തി�െട ഭാഗമായി വിേദശ സ��ശനം

3643. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവേകരള നി��ാണ പ�തി�െട ഭാഗമായി �ഖ�മ�ി�ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��ം വിേദശ

രാജ��� സ��ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെതാെ� രാജ��ളാണ് സ��ശി�െത�ം ��ത വിേദശ രാജ��ളി�  നി�ം



എെ�ാെ� സാ��ിക സാേ�തിക സഹായ�ളാണ് ഇതിനകം ലഭി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ��ത സ��ശന�ിന് ആെക എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവി� ഉ�െ�� വാഴേ�ാട്- �ാഴി േറാഡ്

3644. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� വാഴേ�ാട്- �ാഴി പി.ഡ��.ഡി േറാഡ് റീബി�ഡ് േകരള

ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ി�െട നടപടി�മ��  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.�ി.പി ഏ� ഏജ�സിെയയാണ് ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ��തിന്

�മതലെ���ിയി��ത്;

(ഡി) ഡി.പി.ആ�  എേ�ാ�  ത�ാറാ�ി ന�കാനാണ് െക.എസ്.�ി.പി �ം ക�സ���സി

ക�നി�മായി എ�ിെമ�് ആയി��ത്;

(ഇ) ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ��തിന് െക.എസ്.�ി.പി ന�കിയ മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) എേ�ാ�  ���ി െട��  െച�ാ�  കഴി�ം എ�ാണ് െക.എസ്.�ി.പി �തീ�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�ി�രിെല യാ�ാവില�്

3645. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബ�ി�രിെല യാ�ാവില�് സം�ാനെ� �തി�ലമായി ബാധി�െമ� കാര�ം േക�െ�

അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത യാ�ാവില�് ക�ണാടകയിെല �ഷിയിട��  പാ��ിെന�� സം�ാനെ�

ക�ഷകെര�ം ���േപ�ിെല വിപണികെള�ം �തി�ലമായി ബാധി�െമ� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(സി) യാ�ാവില�് പ��റിവില ���തിന് കാരണമാ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ യാ�ാവില�് വയനാ�ിെല ജന��െട �ധാന �ഷിയായ അട� �ഷിെയ ബാധി�െമ�

കാര�ം പരിേശാധി�് പരിഹാര�ി� േവ�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ജലേ�ാത�ക� മലിനെ����വ�െ�തിെര നടപടി

3646. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്

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



(എ) ജലേ�ാത�ക�  മലിനെ����വ�െ�തിെര വിവിധ വ��ക�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആഭ��ര വ��ം ജലേസചനവ��ം പരി�ിതി വ��ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ം

ജലേ�ാത�ക�  മലിനെ����വ�െ�തിെര നിലവി�� നിയമവ�വ�ക�  �േയാഗ�ി�

െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�;

(സി) ജലേസചന�ം ജലസംര�ണ�ം ആ�ി�  ഈ സ��ാ�  വ��ിയ േഭദഗതിക�  �കാരം

േപാലീസിന് നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത

വ�വ�ക� �കാരം നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� നി�േ�ശ�� ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് വഴി നട�ിലാേ�� പ�തിക�

3647. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ണ സാ��ിക കാര� വ��് റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് വഴി നട�ിലാ�ാൻ

അംഗീകരി� പ�തികളിൽ,  തേ�ശസ�യംഭരണ �േദശെ� ���ിക�  (േറാ�ക�) നട�

വ�ഷം തെ� ���ീകരി��തി�ളള അടിയ�ിര നടപടിക�  സ��ാ�  തല�ി�

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�ള�കാട് ര�ാംഘ�ം േറാ�വികസനം

3648. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ാ�ിവ�� �ള�കാട് ര�ാംഘ�ം േറാ�വികസനപ�തി�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ��തി� തട���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� ജ��� സഹകരണം

T 3649.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ��� സ��ാ�മായി സഹകരി�് റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�െട സം�ാനെ� േറാ�ക�

നവീകരി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എ� േകാടി �പ�െട നവീകരണമാണ് സം�ാന�ാെക നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ േറാ�ക�

3650. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നവേകരള നി��ിതി�ായി �പവ��രി� റീ-ബി�ഡ് േകരള�െട �ന�നി��ാണ

���ിക��് എ�േകാടി �പ സഹായമായി ലഭി�ി��്;  ഈ �ക ലഭി�ത് ഏെതാെ�

ഏജ�സികളി�നി�ാണ്;അറിയി�േമാ;

(ബി) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ� െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�  ആ�നിക

രീതിയി� നവീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി��്; ��ത േറാ�ക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�െട വിശദമായ എ�ിേമ�് െപാ�മരാമ�് വിഭാഗം ആ�.െക.ഐ.  �െട

അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി�േ�ാ, വ��മാ�േമാ?

പിറവം മ�ല�ിൽ റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവീ� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

T 3651.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  തക�� പിറവം മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� എ�

േറാ�ക�  റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവീ�  ഉ�െ���ി �ന��രി��തിനായി

ലഭ�മായി�െ��ം ��ത േറാ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കളി� എ�െയ�ം റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവി� ഉ�െ���ി നവീകരി�ാ�

തീ�മാനി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിെല റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് ���ിക�

T 3652.�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  തക�� േറാ�ക�െട റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് �കാരം നട�ിലാ��

�ന��ാരണ ���ിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;  ആയതിെ�

നി��ഹണ ഏജ�സി ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആറ�ള മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് പ�തി�െട ആദ�ഘ��ി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ?

േകരള ശാ�-സാേ�തികശാ� പരി�ിതി കൗ�സി�

3653. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

(എ) സം�ാന�് ശാ�-സാേ�തികശാ� േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി ഇൗ സ��ാ�

നട�ാ�ിയി�ളള പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന�ളി�  ശാ�ാവേബാധ�ം ശാ�ാഭി�ചി�ം വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം

�ചാരണ പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി� വ��ത്;



(സി) വിദ�ാ��ികളി� ശാ�െെവഭവം വ��ി�ി��തിനായി ��ക� �േഖന നട�ാ�ി വ�� ശാ�

�വ��ന�� എെ�ാ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ശാ�-സാേ�തികശാ� രംഗ�് �തന ആശയ���് �പം െകാ���തി�ം

ഗേവഷണസംവിധാനം ഏ�െ����തി�ം േകരള ശാ�,  സാേ�തികശാ� പരി�ിതി

കൗ�സി� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�.െഎ.ടി േകാഴിേ�ാടിെ� ഗേവണിംഗ് േബാഡിയി� സ��ാ� �തിനിധിക�

3654. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.െഎ.ടി േകാഴിേ�ാടിെ� ഗേവണിംഗ് േബാഡിയി� സം�ാന സ��ാരിെ� �തിനിധികെള

ഉ�െ����തിന് വ�വ��േ�ാ; എ�ി� �തിനിധികെള െതരെ����തിന് എെ��ി�ം

മാനദ��� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന സ��ാരിെ� �തിനിധിക�േ�ാ;  ഇെ��ി�  �തിനിധിെയ

നി�യി�ാതി��തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; എ�കാലമായി ആയത് ഒഴി�

കിട�കയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

3655. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ� ശ�സി�ക എ�ത് പൗര�ാ�െട അവകാശമാെണ� േദശീയ ഹരിത ൈ�ബ�ണ�

വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് പരി�ിതി മലിനീകരണം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  പരി�ിതി�്

േദാഷ��ാ�� �ിതിവിേശഷം സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ജന��െട ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

��തി �ര��� േനരി��തിന് നടപടിക�

3656. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയം,  ഉ��െപാ�� �ട�ിയ ��തി �ര��� വ�ധി�വ�� സാഹചര��ി� ഇവ�െട

കാരണ��  കെ���തിന് സം�ാന�് ശാ�ീയ പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ എ�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ശാ�ീയപഠനം നട�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തി �ര��� േനരി��തിന് എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് നിലവി� നട�ിലാ��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?



കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� വിവിധ വശ��

3657. �ീ.എം.ഉ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ാ�� കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� വിവിധ വശ��  സംബ�ി�്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കാലാവ� പഠന�ിനായി നിലവി�� സംവിധാന�� ഏെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ� സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് അ��േദശീയ ഏജ�സിക�െട

സഹായം േതടിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �ട��യായി ഉ�ാ�� �ളയം കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� ഫലമാെണ�്

ഏെത�ി�ം കെ���ക� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയാന�രം ഉ�ായ ക�� വര��

3658. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയാന�രം ഉ�ായ ക�� വര��െയ സംബ�ി�് സ��ാ� എെ��ി�ം

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

(ബി) ഭാവിയി�  ഇ�രം ക�� വര��െയ അതിജീവി�ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് സ��ാ�

നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

��ർ ജി�യിെല തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�� െക�ിട നിർമാണം

3659. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിൽ തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�� നിർ�ാണ ���ിക�േ�ാ; ഉെ��ി�

പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി�യി� ഏെത�ാം �ാമപ�ായ�ക�ം നഗരസഭക�മാണ് തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിെ�

കീഴിൽ വ��െത�് െവളിെ���േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി

3660. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� അേതാറി�ി �പീകരണ

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� അേപ�കളാണ് അേതാറി�ി�െട പരിഗണന�ായി ലഭി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?



തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാരം നി��ാണ േമഖലയി� നിയ�ണം

3661. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാരം നി��ാണ �വ��ന���് വിവിധ േമഖലകളി� നിലവി�

ബാധകമായി�� നിയ�ണ�� എ�കാരമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ികെള/നി��ാണ�െളയാണ് തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിെ�

നിയ�ണ�ളി� നി�് ഒഴിവാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

2019-െല തീരേദശ പരിപാലന വി�ാപനം

3662. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 18.01.2019 െല ജി.എസ്.ആ�. 37 (ഇ) ന�� വി�ാപനം �കാരം �റെ��വി� 2019-െല

തീരേദശ പരിപാലന വി�ാപനം �കാര�� തീരേദശ പരിപാലന �ാനിന് േക� വനം

പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ജനവാസേയാഗ�മായ �ലവി�തി �റ�ം ജനസാ�ത ��ത��� െകാ�ി�  േകാ��േറഷ�

േപാ�� നഗരസഭകേളാട് അ��് കിട�� െച�ാനം �ാമപ �ായ�് അട���

തീരേദശപ�ായ�ക��്  2019  െല �തിയ വി�ാപന�ിെല സി.ആ�.െസഡ്  III  എ

േമഖല�െട ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി സമ��ി� 03.07.2019 െല ക�ി� സ�ീകരി�ി��

നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് പരി�ിതി വ��് ഫയ� ന�� 133/139/19 � േകരള തീരേദശ പരിപാലന

അേതാറി�ി െമ�� െസ��റി�െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഉെ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് നി��ി� െക�ിട��

3663. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് നി��ി� അനധി�ത െക�ിട��െട

വിശദാംശം സംബ�ി� റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മരട് വിഷയ�ിെല ��ീംേകാടതി ഉ�രവ് എ�ാ അനധി�ത �ാ�ക��ം ബാധകമേ�;

എ�ി� ഈ ���ി� എ�് നിലപാട് സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) മരടി�  അനധി�തമായി �ാ�് പണിത നി��ാതാ���ം അതിന് അ�മതി ന�കിയ

പ�ായ�് അധി�ത��െമതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�ത്;

വ��മാ�ാേമാ?



എ�േഡാസ�ഫാ� ഇരക��് ന�പരിഹാരം

3664. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  ഇരക��് ന�പരിഹാരം ന���തിനായി  2017  ജ�വരി  10ന്

��ീേകാടതി ന�കിയ വിധിയി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇവ��് ന��വാ�  നി�യി� ന�പരിഹാര �ക കീടനാശിനി ക�നികളി�  നി�ം

ഈടാ�വാ� ചീഫ് ജ�ിസ് അ���നായ ��ംഗ ബ�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

(സി) ഈ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  കീടനാശിനി ക�നികളി�  നി�ം ന�പരിഹാകര �ക

ഈടാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇരക��് ആജീവനാ� ആേരാഗ�പരിര� ഉറ�വ��ണെമ�് േകാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എെ�ാെ� കാര���  ഇതിനകം നട�ിലാ�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എ.എസ്. പരീ� നട�ി�്

3665. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്.  പരീ��െട �താര�മായ നട�ി�ി�േവ�ി �തിപ� ഉപേനതാവ് ന�കിയ

പ�ിന മാ��നി�േ�ശ��  നട�ിലാ��തിേല�ായി നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) എെ��ാം നടപടികളാണ് െക.എ.എസ്.  പരീ� �താര�മാ��തിേല�ായി സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) േചാദ�േപ�റിെ� അ�ടി,  വിതരണം എ�ിവ സംബ�ി� രഹസ� സ�ഭാവം നിലനി��ാ�

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഒ.എം.ആ�. പരീ� കഴി�ാ�ട�  ഒ.എം.ആ�.െ� കാ�ബ�  പക��് ലഭ�മാ�� രീതി

െത��ാന പി.എസ്.സി.�െട മാ�കയി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പരാതിക�  ഒഴിവാ�ാ�  ഇ��വ�വിെ� മാ��് ഇ�പത് ആ�ി നിലനി��ാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) െക.എ.എസ്-�  എ�ാ വിഭാഗ���ം  (ജനറ�  ഉ�െ�െട)  റിസ�േവഷ�  ന��വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ജി) അ�െന തീ�മാനി�ി�െ��ി�  ഇ�പത് �ണി�ിെ� െറാേ�ഷ�  മാ�ി ���മാ�ം മാ��്

അടി�ാന�ി� റാ�് ഇ�ക�ം അതാത് വിഭാഗ�ിെ� േടണി� നി�് നിയമനം നട�ാ���

നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശ��  ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?



പി.എസ്.സി പരീ�ക��് അേപ�ി�ാ�ളള �ായപരിധി

3666. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  പരീ�ക��് അേപ�ി�ാ�ളള ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട �ായപരിധി ഉയ���

കാര�ം ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�െനയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� റിേ�ാ��ക�

3667. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിലവിെല ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� നാളി�വെര സമ��ി�ി�� റിേ�ാ��ക� എ�െയ�ം അവ

ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� റിേ�ാ��ക�

3668. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� സമ��ി� റിേ�ാർ�കൾ എ�; ��ത റിേ�ാ��കളി� ഏതിെന�ാമാണ്

��ഗണന ന�കി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ീഷെ� സിവി�  സ��ീസ് പരി�രണ റിേ�ാ��ി�  പറ�ിരി�� കാര���  ��ഗണന

പ�ികയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അവ ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി പരീ�കളിെല െവയിേ�ജ് മാ��്

3669. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.സി.സി.,  എസ്.പി.സി.  അംഗ���് പി.എസ്.സി.  പരീ�കളി�  െവയിേ�ജ് മാ��്

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈബ-�ാ��� നിയമന�ളി� സംവരണം

3670. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��് പി.എസ്.സി.  വഴി�ളള ൈബ-�ാ���  നിയമന�ളി�

സംവരണം ന���േ�ാ; ഇെ��ി� സംവരണം ന���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.പി.എസ്.സി.�െട വിശ�ാസ�ത



3671. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.പി.എസ്.സി.  പരീ� നട�ി�ി�  എെ��ി�ം േപാരാ�ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�േമാ;

(സി) ഇ���ാെക മാ�കയായി�� െക.പി.എസ്.സി.�െട വിശ�ാസ�ത തക���തി�� ആ��ിത

�മം പല േകാ�കളി� നി�ം നട��തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇൗ ��ം

സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� െെബ�ാ��� നിയമന�ളിെല സംവരണം

3672. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ളിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  �േഖന നട�� െെബ�ാ���  നിയമന�ളി�

സാ�ദായിക സംവരണം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) െെബ�ാ���  നിയമന�ളി�  സാ�ദായിക സംവരണം ന�േ��തി�ാെയ�്

തീ�മാനി�െകാ�് 4/3/2003 � ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര (ഉപേദശ-സി) വ��് �റെ��വി�

1927/Adv  C3/2002/P&  ARD  ന��  സ��ല�  �റെ��വി��തിന് ആധാരമായ

ഫയലിെ� (നട�ഫയ�ം �റി� ഫയ�ം) പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െെബ�ാ���  നിയമന�ളി�  സാ�ദായിക സംവരണം ന�േക�തി�ാെയ�്

തീ�മാനി�െകാ�് പി.എസ്.സി െസ��റി  29.01.2001  �  ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര

(ഉപേദശ-സി) വ��ിന് ലഭ�മാ�ിയ A.V. III (i)-5003/93/GW ന�� ക�ിന് ആധാരമായ

പി.എസ്.സി. യിെല ഫയലിെ� (നട�ഫയ�ം �റി�ഫയ�ം) പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി പരീ�ക��ായി ത�ാറാ�� േചാദ���

3673. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

(എ) പി.എസ്.സി.�െട പരീ�ക��േവ�ി അ��ാപക� േചാദ��� ത�ാറാ�േ�ാ� ൈഗ�കളി�

നി�� േചാദ��� എ��വാ� പാടി� എ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ിന് വി��മായി പി.എസ്.സി.  നട�� പല പരീ�ക�െട�ം േചാദ���

ൈഗ�കളി�  നി�ം പക��ി േചാദി�� എ� പരാതി വ�ാപകമാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 22.01.2019ന് പി.എസ്.സി. നട�ിയ അസി��് പ�ിക് േ�ാസിക��� േ�ഡ്-2 പരീ��്

േചാദി� േചാദ��ളി�  �രിഭാഗ�ം �ണിേവ��  പ�ിേ�ഷ�സിെ� മ��ി�ി�  േചായിസ്

ക����സ് േഫാ� �ഡീഷ�� സ��ീസ് എ�ാമിേനഷ�സ് എ� പരീ�ാ സഹായിയി� നി�ം



പക��ിയതാെണ� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  പരിേശാധനയി�  െവളിെ�� കാര���ം ��ത േചാദ� േപ��  ത�ാറാ�ിയ

അ��ാപകെനതിെര സ�ീകരി� നടപടി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) വ�ാപകമായ പരാതി ഉ�ായ സാഹചര��ി�  ��ത പരീ� റ�ാ�ണെമ� ആവശ�ം

പി.എസ്.സി. പരിഗണി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം

3674. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി.  വഴി ഏത് വ��ിലാണ് ഏ��ം

��ത� ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിയമി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�യിെല നിബ�നക�

3675. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ��േകസിെല �തിക� നട�ിയ പരീ�ാ ത�ി�ി�െട

പി.എസ്.സി�െട �തി�ായ കള�െ�� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാേ�തികവിദ� വള��ത�സരി�് ത�ി�ിെ� സാേ�തികവിദ��ം വള�� കാലഘ��ി�

പരീ�ാ നട�ി�് സംബ�ി�് പി.എസ്.സി.  �റെ��വി� നിബ�നക�  ക�ശനമായി

പാലി�െ���െവ�് ഉറ�വ��വാ� �േത�ക �� പതി�ി�േമാെയ�് െവളിെ���േമാ?

എ�്.എസ്. എസ്. ടി. ക���� സയ�സ്, ക���� ആ�ിേ�ഷ�സ് ത�ികയിേല�് നിയമനം

3676. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��ഡറി �� ടീ�� (എ�്.എസ്. എസ്. ടി. ) നിയമന�ിന് എ�.സി.ടി.ഇ. 2014

മാനദ��കാരം പി.ജി., ബി.എഡ്. നി�ബ�ിത േയാഗ�ത ആയതിനാ� എ�്.എസ്. എസ്. ടി

-  ക����  സയ�സ്,  ക����  ആ�ിേ�ഷ�സ് ത�ികയിേല�്,  ബി.  എസ് സി  .  ക����

സയ�സ്,  എം.എസ് സി  .  ക����  സയ�സ്,  ബി.എഡ്.,  എം.എഡ്.  ക����  സയ�സ്

േയാഗ�ത���ം െ�ാഫഷണ�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്  -ൽ രജി��  െച��മായ

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േനരി�് �ിര നിയമനം നട��തിന് നിലവി� ഏെത�ി�ം തര�ി��

തട�ം ഉേ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി., 2017-� ബി.എഡ്. േയാഗ�തയായി പരിഗണി�ാെത െ�ഷ�� �� അ�സരി�്

എ�്.എസ്. എസ്. ടി- ക���� സയ�സ് ത�ികയിേല�് 01/02/2018-� കാ�ഗറി ന��

341/17  നട�ിയ പരീ�യി�  പി.ജി.,  ബി.എഡ്.,  ക����  സയ�സ് േയാഗ�ത ഉ�

വിദ�ാ��ികെള ഒഴിവാ�ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?



സിവി� സൈ�സ് വ��ി� അസി��് െസയി��ാ�

3677. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല സിവി� സൈ�സ് വ��ി� അസി��് െസയി��ാ� ത�ിക�െട

(222/2015) 2019� നിലവി� വ� പി.എസ്.സി. ലി�ിെ� നിയമന�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�് �സി�ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി� സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ലി�ി� നി�ം ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിന് ��കാല േകാ��േസഷ� ന�കിയി�േ�ാ;

ഇനി ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിന് ലഭി�ാ�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ ത�ികയി� ��തായി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ത�ികയിെല നിയമനം േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

സിവി� േപാലീസ്ഓഫീസ� ലി�ിെ� കാലാവധി

3678. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  �സി�ീകരി� സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ലി�ി�  എ� േപ�െട

േപ�കളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്; ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വെരയാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒ� വിദ�ാ��ി സംഘടനയി�െ�� ഏതാ�ം േപ�  െച� ���ിന് റാ�് ലി�ി�  ഉൾെ��

ആയിര�ണ�ിന് ഉേദ�ാഗാ��ികെള ശി�ി��ത് നീതീകരി�ാ��താേണാ;

(സി) േക�ിെ� അേന�ഷണം ഊ��ിതെ���ി ��വാളികെള നിയമ�ിന് ��ി�

െകാ�വ��തി�ം നിലവി�� ലി�ിെ� കാലാവധി തദ��തമായി നീ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട �ിരനിയമനം

3679. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ി�െ�� എ�

േപ��് പി.എസ്.സി. �േഖന �ിരനിയമനം ന�കിയി��്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി േകാേള�കളിെല മലയാളം അധ�ാപക നിയമനം

3680. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാേള�കളി�  മലയാളം അധ�ാപകെര നിയമി��തിന് പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി�

ഉേ�ാ; എ�ി� ഇൗ റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപെര നാളി�വെര നിയമി�െവ�് അറിയി�േമാ;

��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�് അറിയി�േമാ  ;  ഇൗ



ത�ികയിേല�് എ� ഒഴി�കളാണ് ഇ�വെര�ം റിേ�ാ��് െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

കഴി� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇേത ത�ികയിേല�് എ�േപ��് നിയമന

�പാ�ശ ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആ��സ് ആ�ഡ് സയ�സ് േകാേള�കളി�, മലയാളം ല�റ� േപാ�ി� റാ�്

ലി�് നിലവിലിരിെ� ഗ�് ല�റ�മാരാണ് മലയാളം വിഷയം പഠി�ി��ത് എ�ളള കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ േകാേള�കളി�  �തിയ ത�ികക�  ��ി�് ഭാഷാ

അധ�ാപകർ�് �ിരനിയമനം ന��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മലയാള ഭാഷ അധ�ാപക��് േകരള�ി� മാ�േമ ��ത� െതാഴി� സാധ�ത�ള� എ�ളള

കാര�ം �ടി പരിഗണി�്, ആ�യി� 16 മണി�� േജാലി േവണം എ�ളള മാനദ�ം നിലനി�െ�

മ�് വിഷയ�ളി� ആയതിന് ഇളവ് ന�കി ത�ിക ��ി��േപാെല മലയാളം അധ�ാപക�െട

ത�ിക�ം ��ി�് നിയമനം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) മാ�ഭാഷയായ മലയാളെ� ഭരണഭാഷ ആയി �ഖ�ാപി� സ��ാ�  ആ�യി�  16  മണി��

അധ�ായനം ഇെ��ളള കാരണ�ാ�  മലയാളം ഭാഷ അധ�ാപക��് �ിരനിയമനം

ന�കാ�ത് വിേവചനമാെണ�ളള കാര�ം ഗൗരവമായി കാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖെന ��� ജി�യിെല അധ�ാപക നിയമനം

3681. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���  ജി�യി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� എ�.പി.എസ്.എ.,

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

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�.ഡി. െെട�ി�് റാ�് ലി�്

3682. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പതിനാല് ജി�കളിെല�ം  2019  ഓഗ�്  30  ന് കാലാവധി അവസാനി�

എ�.ഡി. െെട�ി�് റാ�് ലി�ി� നി�് നട� നിയമന�� ��വ�ഷ�ളിേല�മായി താരതമ�ം

െച�േ�ാ� �മാതീതമായി �റ�െവ� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) റാ�് ലി�് കാലാവധി പി�ി�ി�ം  2019  �െെല ആറി� നട� പരീ��െട �����ിക

പി.എസ്.സി. ഇ�വെര�ം �സി�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �����ിക ത�ാറാ�ി റാ�് ലി�് എ��ം േവഗം �സി�ീകരി�വാ�  സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ലീഗ� അസി��് ആയി ത�ികമാ�ം വഴി പി.എസ്.സി നിയമനം

T 3683.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നിയമവ��ി�  ലീഗ�  അസി��് ത�ികയി�  ത�ികമാ�ം വഴി നിയമനം ലഭി��തിന്

പി.എസ്.സി. നട�� എ��പരീ��് മിനിമം മാ��് േയാഗ�ത നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  നട�ിയ എ��് പരീ��് മിനിമം മാ��് ലഭി�ാ�

എ�േപ��് നിലവി�ളള ലി�ി� നി�ം പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം ലഭി�; അറിയി�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി നട�ിയ എ��പരീ�യി�  എ�് മാ��് കി�ിയ ആ��് ലീഗ�  അസി��്

ആയി നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നി��ി� േയാഗ�ത മാ��് ഇ�ാ�വെര ഭാവിയി�  ത�ികമാ�ം വഴി ലീഗ�  അസി��ായി

നിയമി��ത് വില�ി ഉ�രവായി�േ�ാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ലീഗ� അസി��് ത�ികയിെല പി.എസ്.സി. നിയമനം

3684. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��ിെല അ�ിനിേ��ീവ് വിജില�സ് �ഖ�മ�ി�് സമ��ി�

എ.വി.സി.-വി(2)/45/2019/ഉ.ഭ.പ.വ ന��  റിേ�ാ��ിൽ,  നിക�െ�ടാെത കെ��ിയ  26

ലീഗ�  അസി��ിെ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ�� െച��തിന് സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� സംബ�ി� ഫയലി� നിയമ മ�ി അ��ലമായി �പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഡി.ജി.പി. ഓഫീസി� നിലവി�� എസ്3(എ)/167180/2017/ ന�� ഫയലിെ� നിലവി��

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ; ഈ ഫയലി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) കഴി� ലീഗ� അസി��് റാ�് ലി�ി� നി�ം ��വ� േപ��ം നിയമനം ലഭി�േ�ാ�, ഇേ�ാ�

നിലവി�� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി കഴി�വാ� മാസ�� മാ�ം നിലനി�േ�

5%  േപാ�ം നിയമനം നട�വാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ലീഗ�

അസി��ിെ� നിയമനം ത�രിതെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ലീഗ� അസി��് ത�ികമാ� നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി.പരീ�

T 3685.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമവ��ി�  ലീഗ�  അസി��് ത�ികയി�, ത�ിക മാ�ം വഴി നിയമനം ലഭി��തിന്

പി.എസ്.സി. നട�� എ��പരീ��് മിനിമം മാ��് േയാഗ�ത നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  നട�ിയ എ��് പരീ��് മിനിമം മാ��് ലഭി�ാ�

എ�േപ��് നിലവി�� ലി�ി� നി�ം പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം ലഭി�; അറിയി�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി നട�ിയ എ��പരീ�യി� എ�് മാ��് കി�ിയ ആ��് ലീഗ� അസി��ായി

നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;



(ഡി) നി��ി� േയാഗ�താ മാ��് ഇ�ാ�വെര ഭാവിയി�  ത�ികമാ�ം വഴി ലീഗ�  അസി��ായി

നിയമി��ത് വില�ി ഉ�രവായി�േ�ാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

എൈ�സ് ൈ�വ�മാ�െട റാ�് ലി�്

3686. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എൈ�സ് വ��ി� ൈ�വ�മാ�െട റാ�് ലി�് നിലവി� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാണ് റാ�്

ലി�് നിലവി� വ�ത്; നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാർ�് െച�ി��െത�റിയി�ാേമാ?

അസി��് െ�ാഫസ�/ ല�റ� ത�ികയി� നിയമനം

3687. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  കാ�ഗറി ന��  153/2015,  154/2015,  155/2015,  156/2015,

157/2015, 158/2015, 159/2015, 160/2015 എ�ിവയിെല റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��വെര

അസി��് െ�ാഫസ�/ ല�റ� ത�ികയി� നിയമി�ണെമ�് അഭ���ി�െകാ�് സ��ാരി�

നി�ം 01.10.2019െല ആ.�.വ S2/107/2019 ന�� ക�് പി.എസ്.സി.�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട��തിന് ആവശ�മായ എ��ാം നടപടികളാണ്

പി.എസ്.സി. സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് നിയമനം

3688. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�യി� നി�ളള െഹഡ് ക�ാ�േ��് ഒഴി�ക� ഉ�െ�െട വിവിധ വ��കളി� തി�വന��രം

ജി�യിെല േ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 എ�ിവ�ം

��ത ഒഴി�കളി� പി. എസ്. സി. അെെഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �സ് �ത ത�ികയി� ഈ കാലയളവിൽ പി.എസ്.സി. യി� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച� െകാ�്

ലഭി� ക�ിെ��ം െ�ാേഫാ�മ�െട�ം ബ�െ�� േരഖക�െട�ം പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�െന സ��ീസി� നി�് പിരി�വി��തി�� നടപടി�മം

3689. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�െന സ��ീസി�  നി�് പിരി�വി��തിന് പി.എസ്.സി.�െട അ�മതി

വാ�ണെമ�് ച��ളി� നി�േ�ശി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നടപടി�മം പാലി�ാെത ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െന



പിരി�വി�ി�േ�ാ; ��ത പിരി�വിട� നടപടി അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണ� റ�് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സി.എം.ഒ.  19031391  ന��  െപ�ീഷനി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

സി.ഇ. െസ�ിെല റാ�് ലി�്

3690. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന�ിനായി സി.ഇ.  െസ�ി�  റാ�് ലി�് നിലവി�  ഉേ�ാ;  അതി�  എ�

േപരാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�് എ� േപ��് നിയമനം ന�കി; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ലി�ി�  നി�് നിയമന�ിനായി ���് ത�ികയി�  എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി�

റിേ�ാ��് െച�െ��ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

3691. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി �കാരം വിവിധ ത�ികകളി� നിയമനം കാ�് െപാ�ഭരണ

(സി.ഇ െസ�) വ��ിെല റാ�് ലി�ി� നിലവി� എ� േപരാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 01.01.2019  �ത�  നാളി�വെര വിവിധ വ��കളി�  നി�ം എ� ഒഴി�ക�  ��ത

െസ�ിേല�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആയതി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് ത�ിക�ം വ��ം തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

കംപാഷേന�് എംേ�ാ�െമ�് െസ�ി� നിയമനം

3692. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി �കാരം നിയമനം ലഭി��തിനായി  (  േലാവ�  ഡിവിഷ�

���്)  കംപാഷേന�് എംേ�ാ�െമ�് െസ�ി�  നിലവി�  എ� േപ�െട അേപ�

പരിഗണി�ാ��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ�ളായ കാരണ�ളാ� ��ത ലി�ി�െ��വ�െട നിയമന നടപടിക��് കാലതാമസം

േനരി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�ികയി�െ��വ�െട നിയമനനടപടിക�  േവഗ�ിലാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ം; വ��മാ�േമാ?

�ശ� മാധ�മ�ളിെല ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�



3693. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2010  ജ�വരി �ത�  നാളി� വെര എ� വാ��ാ ചാന�ക�, പ���,

വിേനാദ ചാന�ക� എ�ിവ നി��ലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�െെല�് ചാന�കളിെല ജീവന�ാ��് േവജ് േബാ�ഡ് നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�-മാധ�മ�ളിെല േനാ�  േജ�ണലി�ക��� െപ�ഷ�  �ീം �ശ� മാധ�മ�ളിെല

ജീവന�ാ�� �ടി ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മലയാളം ഭരണഭാഷയാ��തിന് നടപടി

3694. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

(എ) മാ�ഭാഷ ഭരണഭാഷ എ� നയം സം�ാന�് നട�ാ��േ�ാ;  എ�ി�  എ��തെല�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) മലയാളം ഭരണഭാഷയാ�� നടപടി�് ഏെത�ാം േമഖലകളി�ം വ��കളി�മാണ് �ാേയാഗിക

തട��� ഉ�െത�റിയി�േമാ;

(സി) മാ�ഭാഷ,  ഭരണഭാഷ എ� നയം പി�പ�ാ� ഉേദ�ാഗ�െര ശി�ി�ാ�  ഭരണഭാഷാ

നയ�ി� വ�വ� െച�ി�േ�ാ; ആയതിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് േസാ��് െവയറിന് ബദ� സംവിധാനം

3695. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ഫയ�  നീ��ി�� ഇ-ഓഫീസ് േസാ��് െവയറിന് ബദ�

സംവിധാനം കെ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�.ഐ.സി.  ത�ാറാ�ിയ ഇ-ഓഫീസ് േസാ��് െവയറിന് എെ��ി�ം ന�നത

ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േസാ��് െവയറി� പകര�� േസാ��് െവയ�  നി��ി��തിനായി െട�ഡ�

�ണി�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� �ാപന�ളാണ് െട�ഡ� സമ��ി�ത്;

(ഡി) ��ത െട�ഡ�  പരിേശാധി�വാ�  ഏെത�ി�ം ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ��ത

ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശ എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) എ�.ഐ.സി.  ഇ-ഓഫീസിെ� �തിയ പതി�് ത�ാറാ�� സാഹചര��ി� ബദ� േസാ��്



െവയ�  �ാപി�് സ��ാരിന് ധനന�ം ഉ�ാ�� നിലപാടി�  നി�ം പി�വാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�വാസി ചി�ി�മായി ബ�െ�� സി ഡി�് േസാ��് െവയ�

3696. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) �വാസി ചി�ി�മായി ബ�െ��് സി ഡി�് ഏെതാെ� കരാ�കളാണ് ഏെ���ി��ത്;

മ�രാധി�ിത ദ�ഘാ�ി�െടയാേണാ ഈ കരാ� ലഭി�ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി�മായി ബ�െ��് സി ഡി�് ഏത് േസാ��് െവയറാണ് വികസി�ി�ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ചി�ി�മായി ബ�െ��് എ�� കരാ�വ��കെള�ാം സി ഡി�ാേണാ ���മാ�ം

െച�ത്; അെ��ി� ഈ വ��ക� സ�കാര� �ാപന���് ഔ�്േസാ�് െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) സി ഡി�് ഏെതാെ� ക�നിക��ാണ് വ��ക�  ഔ�്േസാ�് െച�ത്;  ഏെതാെ�

ക�നിക��് ന�കിെയ�ം ഓേരാ വ��ി�ം എ� �പ വീതം ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സി.എ�.സി.  എ� സ�കാര� �ാപന�ിന് �വാസി ചി�ി�മായി ബ�െ��് ഏെതാെ�

വ��കളാണ് ന�കിയിരി��ത്;  എ� �പ�ാണ് ഓേരാ വ��ം ഈ �ാപന�ിന്

ന�കിയത്; വ��മാ�േമാ?

ഡിജി�� േകരള െന�് വ��്

T 3697.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി �െട ൈവദ�തി ��കെള ഉപേയാഗെ���ി സ��ാ� �ാപി�ാ�േ�ശി��

ഡിജി�� േകരള െന�് വ��് എ� േപരി�� ഇ��െന�് കണ�� പ�തി�െട �വർ�ന

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ിക� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം �െ�ാ���ളാണ് നിലവി� നട� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇൻേഫാപാ��ിന് �േവശന കവാടം

3698. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൻേഫാപാ��് ര�ാം ഘ�ം പ�തി �േദശേ��് പാട�ി�ര ���ി� നി�ം �േവശന

കവാടം �ാപി��തിനായി അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�മതി ന���തിന് തട��ൾ ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?



സി. ആ��ി� നി�� വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�്

3699. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി ആ��്  (െസ��  േഫാ�  �ി�ിംഗ് ആ�് അഡ�ാ��ഡ് െടേ�ാളജി)  എ�

�ാപന�ി�നി�ം എ� ജീവന�ാെര വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�ി� ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�്

മ�് ഓഫീ�കളിേല�് നിേയാഗി�ി��്; കണ�ക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം മാ�ി നിയമി���ലം സി. ആ��ിെല േജാലിക��് ജീവന�ാ�െട അഭാവം േനരി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇൗ അഭാവം പരിഹരി�വാ�  ജി�ാ ഓഫീ�കളി�നി�ം േക�

ഓഫീസിേല�് ജീവന�ാെര �നഃ�മീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ വിധം ജീവന�ാെര �നഃ�മീകരി�� കാരണം സി.  ആ��ി��ായ അധിക സാ��ിക

െചലവ് എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

അ�യ േക��� വഴി�� േസവന��

3700. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

(എ) അ�യ േക��ളി�  അ�ഭവെ��� തിര�ം ഈടാ�� അമിതമായ ഫീ�ം �റ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ക����/ഇ�റ�െന�് പരി�ാനമി�ാ�വ��് േസവനം ന��വാ�  �ാപി�ി�� അ�യ

േക��ളി�  െപാ�ജന���് വളെരേയെറ ��ി��ക�  ഉ�ാ��താ�� പരാതിക��്

പരിഹാരം കെ��േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േസവന�ളാണ് അ�യ വഴി ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ

പ�ായ�ിെല�ം �ധാന േക��ളി� ��ത� അ�യ േക��� അ�വദി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�യ േക���െട എ�ം �ാമപ�ായ�കളി�

3701. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� ഒ� �ാമപ�ായ�ി� എ� വീതമാണ് അ�യ േക��� അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അ�യ േക���െട എ��ിെല �റവ് ജന���് ��ി���ാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ാമപ�ായ�കളി�  അ�യ േക���െട എ�ം വ��ി�ി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



ഒ�� മ�ല�ിെല അ�യ േക���

3702. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� എ� അ�യ േക��� ഉെ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ ?

അ�യേക���ം േസവന�ം

T 3703.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� അ�യ േക��� �വ��ി���്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�യേക��� അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�യേക��ളി�  േസവന���ായി എ�� അേപ�ക�െട ബാ�ല�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ചില അ�യ േക���  േസവന�ി�� ഫീസ് അധിക നിര�ി�  വാ���ം രസീത്

െകാ��ാ��മായ കാര��� പരിഹരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��്സ് േസാ�്െവയ� പക��വകാശ�മായി ബ�െ�� േകസ്

3704. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��്സ് േസാ�്െവയ�  പക��വകാശ�മായി ബ�െ��്  Cr.No.454/CR/S1/02  േകസ്

പി�വലി�ണം എ�ാവശ�െ��െകാ�് സി-ഡി�് �� രജി�ാ� �ീ.ജി.ജയരാജ് അയ� ക�്

സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസ് പി�വലി��െത�ം പകരം അേന�ഷണം ത�രിതെ���കയാണ് േവ�െത�ം

അഭ���ി�െകാ�് സി-ഡ ി�് ��  ഡയറ�� േഡാ.അച�ത് ശ�� എസ് നായ�  �ഖ�മ�ി�്

സമ��ി� പരാതിയി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��്സ് േസാ�്െവയ�  േകസി�  ��ീംേകാടതി വിധി സ��ാരിന് അ��ലമായി വ�

�ിതി�് ൈഹേ�ാടതി വിധിയി�  '��ത േകസിന് കാരണ�ാരനാ�ം ��േ�ശേ�ാെട�ം

സ��ാരിെന വ�ി�ാനായി �വ��ി�'  എ�് ��തര പരാമ�ശ�� സി-ഡി�് ��

രജി�ാറിെനതിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി

3705. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിക��ായി ഇ�വെര എ� �പ വാ� ലഭി�;  വാ� ന�  കിയ

ഏജ�സിക� ഏെതാെ�; ഓേരാ വാ���� പലിശ നിര�് എ�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിക��ായി �ഖ�മ�ി വിേദശ രാജ���  സ��ശി�േ�ാ�  എ�



�പ�െട വാ�ാന�� ലഭി�ി��; അതി� എ� �പ ഇ�വെര ലഭി�;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി �ഖ�മ�ി�െട�ം മ� മ�ിമാ�െട�ം അവെര അ�ഗമി� ഉേദ�ാഗ��െട�ം

വിേദശയാ�ക��് എ� �പ െചലവായി; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ ഫ�്

3706. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ളയ �രിതാശ�ാസ ഫ�ിേല�് ഇ�വെര ആെക എ� �പ ലഭി�ി��് എ�ം

��ത ഫ�ി�നി�ം എ� �പ െചലവാ�ിെയ�ം ബാ�ി എ� �പ�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ിേല�് സ��ാ� ജീവന�ാരി� നി�ം പിരിെ��� �ക എ�യാെണ�ം േക�

സ��ാരി� നി�ം മ�് മാ���ളി�െട�ം ലഭി�െത�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ളയ �രിതാശ�ാസ�ിനായി ലഭി�� �ക �േത�ക അ�ൗ�ിലാേണാ ��ി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യി� നവേകരള നി��ാണ പ�തി

3707. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിന് സം�ാന സ��ാ�  ആവി�രി� പ�തിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നവേകരള നി��ാണ പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നവേകരള നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ആല�ഴ ജി�യി�  നട�ിലാ�� പ�തിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിൽ ക��� മ�ല�ിെല േറാ�കൾ

3708. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് �കാരം �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് ഇറ�ിയി��

സ��ാ�  ഉ�രവി�  ക��� മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക�  ഉ�െ��ി�െ��്

അറിയി�േമാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ േറാ�ക��് എ� �പ വീതമാണ്

വകയി��ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക��് സാേ�തികാ�മതി ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

സാേ�തിക അ�മതി എ�് ന��െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2018 െല�ം 2019 െല�ം �ളയ�ി� ���മാ�ം തക��, േമ� ഉ�രവി� ഉ�െ��ി��

എ�ാ േറാ�ക�ം ആദ� ഘ��ി� തെ� �ന��ാരണം നട��തിന് സാേ�തിക അ�മതി

ന��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



�ളയ�രിത സഹായം

3709. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ��

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

(എ) 2018  ��ായ �ളയെ��ട��് നാശന���ായ എ�ാവ��ം അ�ഹമായ എ�ാ

സഹായ�ം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിനായി സ��പി� �ക യഥാസമയം

അ�ഹരായവ��് ന�കാ�തിന് കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�നരധിവാസ�മായി ബ�െ��് സ��ാരിെ� സഹായം ലഭി�ാ��മായി ബ�െ��്

ആെക എ� ഹ�ജിക� െെഹേ�ാടതിയി� നിലവി�ളളതായി സ��ാരിന് അറിവ് ലഭി�ി��്;

ഇ�മായി ബ�െ��് െെഹേ�ാടതി എെ��ാം നി�േ�ശം സ��ാരിന് ന�കിയി��്;

വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�ി� വീട് ന�െ��് വാടക വീ�കളി� കഴി��വ�

3710. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര�് �ളയ�ളി� �മി�ം വീ�ം ന�െ��തിനാ� വാടക വീ�കളി� കഴി��വ�െട ജി�

തിരി� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  പല�േട�ം �മി ��തായി വീട് നി��ി��തിന് അ�േയാജ�മെ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ��് �ളയാന�ര �നരധിവാസ പ�തിയി� ��ഗണന ന���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഏറനാട് മ�ല�ി� ഇ�ര�ി� ഉ� എ� േക�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ഇ) ഇവ��് �മി�ം വീ�ം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�ി� �മി�ം വീ�ം ന�െ��വ��� സഹായം

3711. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ര�് �ളയ�ളി� �മി�ം വീ�ം ന�െ��് ഇേ�ാ� വാടക വീ�കളി�

കഴി��വ�െട ജി� തിരി�ളള കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� പല�െട�ം �മി ഇനി വീട് നി��ി��തി� അ�േയാജ�മെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ��് �ളയാന�ര �നരധിവാസപ�തിയി� ��ഗണന ന��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



മഹാ�ളയ�ി� തക��േപായ ആെക വീ�ക�െട എ�ം

3712. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ മഹാ�ളയ�ി�  തക��േപായ ആെക വീ�ക�െട എ�ം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ; ആയതിൽ എ� വീ�കൾ �ന�നി�മി� നൽകാനായി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇനി എ� വീ�ക� �ന�നി��ി�ാ�െ��് അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��തി�ര��� പഠി�ാ� വിദ� സംഘം

3713. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി��  നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ാ��  പ�ായ�ി�  ഷിേമാഗ േകാളനി,  ഉളി��

പ�ായ�ി�  േത�മല എ�ീവിട�ളി�  കഴി� ആഗ�്,  െസ�ംബ�  മാസ�ളിെല

�ളയെ��തിക�  �ലം ഉ�ായ �മി വി�കീറ�  ഉ�െ�െട�ളള ��തി�ര���  പഠി�ാ�

വിദ� സംഘെ� നിയമി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� പഠന സംഘ�ിെ� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; ആയത് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) റിേ�ാ��ി�േമ� സ�ീകരി�ാ� േപാ�� �ട�നടപടികെളെ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് മ�് സം�ാന�� ന�കിയ സഹായ��

3714. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയെ��ട��് �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് മ�് സം�ാന��

ഇ�വെരയായി ന�കിയ സഹായ�� സം�ാനം തിരി�് പ�ിക�പ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തിന് േശഷം മ�് രാജ���, സം�ാന�� എ�ിവിട�ളി� നട�

��തി �ര��ളി�  സം�ാനം അേ�ാ�് സഹായം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന �ര� നിവാരണ നിധി

T 3715.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ളയ �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�ം സം�ാന �ര� നിവാരണ നിധിയിേല�ം

ഇ�വെര എ�് �ക ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ�് �ക ഇ�വെര െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ളയ ധനസഹായം



3716. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ി�  2019-െല �ളയെ��ട��് എ� േപ��് അടിയ�ര

ധനസഹായമായ പതിനായിരം �പ വിതരണം െച�െവ�് വിേ�ജ് തിരി�� കണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓേരാ വിേ�ജി�ം ക�ാ�ി� പെ���വ��ം വീ�ി� െവ�ം കയറിയവ��ം ധനസഹായമായ

പതിനായിരം �പ ഇ�വെര ലഭി�ി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ഹത�� അേപ�ക�േട�ം അതി�  �ക ൈക��ിയവ�േട�ം കണ�ക�  വിേ�ജ്

തല�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വീട് ന�െ��വ��ം ഭാഗികമായി തക��വ��ം �ഷി നാശം സംഭവി�വ��ം വിതരണം െച�

ന�പരിഹാര�ക�െട കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) �രിതാശ�ാസ ധനസഹായ�ം ന�പരിഹാര�ക�ം ���മായി എ�േ��് വിതരണം െച�ാ�

സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ആല�� മ�ല�ി� �ളയ സഹായം

3717. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ി�  2019െല �ളയെ��ട��് എ� േപ��ാണ് അടിയ�ര

സഹായമായ പതിനായിരം �പ വിതരണം െച�ി��ത്;

(ബി) മ�ല�ി� �രിത�ിലകെ��,  പതിനായിരം �പ�് അ�ഹത��വ�െട എ��ം അവരി�

��ത �ക ലഭി�വ�െട എ��ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

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

െകായിലാ�ി ,താമരേ�രി താ��കളി� അ�വദി� ചികി�സാ ധനസഹായം

3718. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം സഹായം ലഭി��തിന് അേപ� സമ��ി�

കഴി�ാ� അേപ� േരഖകെള�ാം ശരിയാെണ�ി� മിനിമം എ� ദിവസം െകാ�് സഹായം

ലഭ�മാ�ണം എ�ാണ് സ��ാ� നി�േ�ശി�ി��ത് ;

(ബി) െകായിലാ�ി, താമരേ�രി താ��കളിെല വിേ��കളി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�

നി�ം സഹായം ലഭി��തി�� അേപ�ക� ആവശ�മായ േരഖക�െട അഭാവം �ലം തീ��

ക�ി�ാെത ഇേ�ാ�ം നിലനി���േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  േരഖക�  ലഭി��തിന് എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) െകായിലാ�ി  ,താമരേ�രി താ��കളിലായി ബാ�േ�രി നിയമസഭ മ�ല�ി�  വ��

വിേ��കളി� ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം അ�വദി� ചികി�സാ ധനസഹായം അ�വദി�ത്

വിേ�ജ് തിരി�് അറിയി�േമാ ?



മാേവലി�ര താ��ിെല ചികി�ാ ധനസഹായ അേപ�കൾ

3719. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി അേപ� ന�ിയ

മാേവലി�ര താ��ിെല എ� അേപ�ക� 2016-17 �ത� നാളി�വെര നിരസി�ി�െ��ം

നിരസി�ാ��ായ കാരണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ൂം േരാഗവിവര��മട�ം വിേ�ജ് അടി�ാന�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത അേപ�ക�  �നഃപരിേശാധി�് ചികി�ാ ധനസഹായം ന���തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ് സഹായധനം

3720. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെരയായി സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ് -� നി�ം

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നാളി�വെരയായി എ� േപ��് സഹായധനം അ�വദി�ി�െ��ം

എ� ല�ം �പയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� ലഭി� �ക

3721. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 � സം�ാന��ായ മഹാ�ളയ�ിന് േശഷം ആഗ�് 15 �ത� 2019 ആഗ�് 10

വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് എ�് �ക സംഭാവനയായി ലഭി� ;

(ബി) �നരധിവാസ �ന�നി��ാണ�ിനായി േക� സ��ാരി�  നി�ം േമ�  കാലയളവി�  ലഭി�

സഹായെമ�യാണ് ;

(സി) േലാകബാ�്,  നബാ�ഡ്,  ജ��� ബാ�ായ െക.എഫ്.ഡ�� എ�ിവയി� നി�ം വാ�യായി

ലഭി� �കെയ�യാണ് ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട വിേദശ സ��ശന ഫലമായി ഇ�ാര��ിനായി വിേദശരാജ��ളി� നി�ം എ�

േകാടി �പ ധനസഹായമായി ലഭി� ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് സഹായ�ിനാ�ളള അേപ�കൾ

3722. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് സഹായ�ിനായി ലഭി�� അേപ�കൾ, റിേ�ാ��്

സഹിതം തിരിെ��േ�ാൾ റവന� തപാ�  െസ�നി�  മാസ�േളാളം െക�ി�ിട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�ം ഒ� അേപ� നി�ിത ദിവസ�ി�  ��ത�  അവിെട

െക�ി�ിട��ത് ഒഴിവാ�ാ�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായം

3723. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിേലറിയി�് 30.09.2019വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�

നി�ം ആെക എ� �പ ചികി�ാ സഹായമായി ന�കിയി��്; ��ത �ക ലഭി� ആ�ക�െട

എ�ം എ�യാണ്;

(ബി) േമ�  കാലയളവി�  പരിയാരം,  �േ��രി,  ച�ാര�ടവ്,  �േവരി,  പ�ി��, ��മാ��, മല��ം,

��യാ��, മാണി��, മ�ി�, കയരളം,  െകാളേ�രി,  േചേലരി,  ആ��, െമാറാഴ,  തളി�റ�്

വിേ��കളി�  ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭി� ആ�ക�െട എ�ം,  ആെക �ക എ�ിവ

വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം അ�വദി�� �ക വ��ി�ി�ാ� നടപടി

3724. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� അേപ� ന���,  ��തരമായ േരാഗം ബാധി�വ��ം

അപകട�ളി� ��തരമായി പരിേ����വ��ം നിലവി� ജി�ാ കള���് പതിനായിരം �പ

മാ�മാണ് അ�വദി�ാ� കഴി��ത്എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അേപ�േയാെടാ�ം ന��� െമഡി��  സ��ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത

േരാഗിക��് അടിയ�ര ധനസഹായമായി പതിനായിരം എ�ത് �ക വ��ി�ി�് ഇ�പ�ി

അ�ായിരം ആയി ന���തിന് കള��മാ��് അ�മതി ന���തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അപകട�ി� മരണെ��വ�െട ��ംബ���് ധനസഹായം

3725. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 9/6/2019  ന് പാല�ാട്-െകാ�വാ��  സം�ാന പാതയിെല ത�ിേ�രിയി�െവ�് ഉ�ായ

ആം�ലൻസ്-േലാറി അപകട�ി�  മരണെ��  8  േപ�െട ��ംബ���് ധനസഹായം

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ധനസഹായം അ�വദി��തി� തട��� ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ര�നിവാരണ അേതാറി�ി വഴി നീ�� പരിശിലനം

3726. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വ�ഷേ�ാ�ം �ളയെ��തിക�ം വളെരയധികം ��ിമരണ��ം ഉ�ാ�� േകരള�ി� നീ��

പരിശിലന�ം അ�ബ� കാര���ം നട�ാ�  സം�ാന �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി വഴി

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജല�ര�,  നീ��  �വ��ന��  �ട�ിയവ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��, സ��

സംഘടനക� എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട സംഘടി�ി��തിന് ആവശ�മായ നി�േ�ശ��

ന���തി�േവ� നടപടിക� �ര�നിവാരണ വ��് വഴി സ�ീകരി�േമാ?

�റിസം േക��െള ബ�ി�ി��തിന്എയ��ി�ക�

3727. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റിസം േക��െള ബ�ി�ി��തിന് എയ��ി�ക�  നി��ി��തി��

പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ആ�ാമം ൈമതാന�് എയ��ി�് നി��ി��തി�� പ�തി �പേരഖ

ത�ാറായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം വിമാന�ാവളം

3728. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

(എ) തി�വന��രം വിമാന�ാവള നട�ി�് അവകാശം സം�ാന സ��ാരിെ� ഉടമ�തയി��

�ിയാ� ക�നി�െട കീഴി� ആ��തിന് എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് സ��ാ� നട�ിയത്;

അതിേ��� േക� �തികരണം എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അദാനി ��് വിമാന�ാവള നട�ി�ിനായി അദാനി തി�വന��രം ഇ��നാഷണ�

എയ�േപാ��് ലിമി�ഡ് എ� േപരി� ഒ� ക�നി രജി�� െച� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ക�നി �പീകരണം,  േക� സ��ാ�  തീ�മാനം െെവകിെയ�ി�ം അദാനി ��്

വിമാന�ാവള നട�ി�ി�  നി�ം പിേ�ാ�ി�ാെയ�തിെ� �ചനയാെണ�് സ��ാ�

ക���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ക എ�് വ��മാ�േമാ?

അ�� സം�ാന നദീജല കരാ�കൾ

3729. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� സം�ാന നദീജല കരാ�കളിൽ േകരളം ഒ�വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� സം�ാന��മായാണ് കരാ�  ഒ�വ�ിരി��ത്;  ഏെതാെ�

നദികെളയാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;



(സി) ഓേരാ കരാറി�ം േകരള�ിന് എ� ജലം ലഭ�മാ�ാനാണ് നി�േ�ശി�ിരി��ത്; ��ത കരാ�

�കാരം േകരള�ിന് ആവശ�മായ ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാ� നദീജല കരാ�

3730. �ീ.പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) അ�പത് വ�ഷം പഴ��� പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  നദീജല കരാ�  �നരവേലാകനം െച�ാ�

േകരള�ം തമിഴ് നാ�ം സം��മായി തീ�മാനി�ക�േ�ാേയാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി സം�ാന െസ��റിതല ക�ി�ി�് �പം ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ക��ി�െട ഘടന എ�ാെണ�ം എെ�ാെ� കാര��ളാണ് �ധാനമാ�ം ച���്

വിേധയമാ�കെയ�ം വ��മാ�േമാ?

അ��സം�ാന നദീജല വിഷയം

3731. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��സം�ാന നദീജല വിഷയ�ി� 2019 െസ�ംബ� 25ന് നട� �ഖ�മ�ിതല ച���െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� സം�ാനം ഉയ��� �ധാന വാദ�ഖ�� സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

പരസ� േഹാ�ഡി�ക��� െചലവ്

3732. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ഭരണേന��� ജന�െള അറിയി��തിനായി �ിരം പരസ� േഹാ�ഡി�ക�

�ാപി��തിനായി വ�� െചലെവ�;  ജി�ാടി�ാന�ി� �ാപി�� േഹാ�ഡി�ക�െട

എ��ം െചല�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േഹാ�ഡി�ക�  �ാപി��തിെ� നടപടി�മ��  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ;

(സി) കഴി� ര� �ളയ�െള�ട��് സാ��ിക �തിസ�ിയി�െ�� സം�ാന�് ഇ�രം

അധികെചലവ് നിയ�ി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?



�വാസിക�െട േ�മനിധി അംഗത�ം

3733. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�പത് വയ�് കഴി� �വാസിക��് േ�മനിധി പ�തിയി� അംഗമാ�വാ� കഴി��ിെ��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) �ായപരിധിയി�ാെത എ�ാ �വാസികെള�ം േ�മനിധിയി�  അംഗമാ�വാ�� നിയമ

നി��ാണം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല േകാ��ലി� ഉ�ായി�� േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� ഓഫീസ് �നഃ�ാപി��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

�വാസി ലാഭവിഹിത പ�തി

3734. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ദാസ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

ന��േമാ:

(എ) �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് �വാസി േ�മേബാ�ഡ് നട�ിവ�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;

അറിയി�േമാ;

(സി) �വാസിക��ായി ഏ�െ���ിയ �വാസി ലാഭവിഹിത പ�തി ഏ�ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�െട കി�ബിയിേല�് എ� �ക സമാഹരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �വാസി ലാഭവിഹിത പ�തി�ാ�ളള ഓ�ൈല�  രജിേ�ഷ�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

�വാസി ഡിവിഡ�് പ�തി

3735. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി നിേ�പം ഉപേയാഗെ����തി�ം �വാസിക��് ഒ� �ിരവ�മാനം

ലഭ�മാ��തി�ം ഉേ�ശി�് �വാസി ഡിവിഡ�് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത പ�തിയി�  േച�� ഓേരാ �വാസിയി�  നി�ം എ� �ക വീതം നിേ�പം

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം എ� �കയാണ് �തിമാസം െപ�ഷനായി ലഭി�കെയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം സമാഹരി�� �ക എവിെട നിേ�പി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  ��ത �ക

ഉ��ാദന�മമായ േമഖലകളി� നിേ�പി��തി�ം അ�വഴി പ�തി�െട നട�ി�ം െപ�ഷ�

വിതരണ�ം �ര�ിതമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  നിേ�പി�� �ക�് സ��ാ�

ഗ�ാര�ി ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േനാ�� �േഖന�� �വാസി �നരധിവാസപ�തിക�

3736. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െതാഴി�രഹിതരായ �വാസിക��് േനാ�� �േഖന നട�ി വ�� �നരധിവാസപ�തിക�

ഏെത�ാം; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഓവ�സീസ് േകരൈള�്സ് ഇ�െവ�്െമ�് ക�നി

3737. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക��ായി ഓവ�സീസ് േകരൈള�്സ് ഇ�െവ�്െമ�് ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�നി �പീകരണ�ി�െട എ�ാണ് ല��മി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത ക�നി വഴി സം�ാന�് െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ�� �ാപി��തിന് എ�േപ�

ഇതിനകം �േ�ാ�വ�ി�െ��ം അതി�െട എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പം

സം�ാന��ാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

വിമാന�ലി വ��നവ്

3738. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വിമാന�ലി വ��നവ് �റ��തിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി േക�സ��ാരി� എെ��ി�ം സ���ം െച��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വാസി മലയാളിക���ാ�� യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിന് സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േനാ���െട എമ�ജ�സി ആം�ല�സ് സ��ീസ്

3739. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ���െട എമ�ജ�സി ആം�ല�സ് സ��ീസിെ� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േസവനം സൗജന�മാേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) പ�തി�െട േസവനം �േയാജനെ����ത് സംബ�ി�് �വാസിക��ിടയി�

േബാധവ��രണം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�മാന പരിധി ബാധകമ�ാെത എ�ാ വിഭാഗ�ി�െ�� �വാസിക��ം എമ�ജ�സി

ആം�ല�സ് സ��ീസിെ� സൗജന� േസവനം ലഭ�മാ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

�സാ���ി �ഴ�ര�െട യാ�ാ വില�്

3740. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഷാ�ജയിെല �ൈവ�് േഹാ�ി�ലി� അ�ി�് െച�െ�� �സാ���ി �ഴ�ര 21.12.2016-ന്

�ഖ�മ�ി�് ന�കിയ നിേവദന�ിേ�� നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടിയാെന നാ�ിെല�ി��തിന് േനാ�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വ��ി�െട യാ�ാ വില�് ഒഴിവാ�ാ� സ��ാ� മതിയായ ഇടെപട� നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് ഫല�ദമായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േനാ��യി� അംഗത�െമ���തി�� നടപടി�മ��

3741. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ��യി�  ആ�െ�ാെ� അംഗത�െമ��ാെമ�ം അതി�� നടപടി�മ��

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േനാ�� വഴി �വാസിക��് ന�കി വ�� സഹായ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�വാസിക��ായി േ�മ പ�തിക�

3742. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എം. �േകഷ്

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

(എ) �വാസ ജീവിതം കഴി�് തിരിെകെയ�ിയ േശഷം സാ��ികമാ�ം ശാരീരികമാ�ം

അവശതയ�ഭവി�� �വാസി ��ംബ��െട േ�മ�ിനായി സം�ാന�് േനാ�� ��്സ്

�േഖന "സാ��ന" എ� േപരി� ധനസഹായ പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) സാ��ന പ�തി �കാരം എെ��ാം ധനസഹായമാണ് �വാസിക��ായി ന�കി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തിരിെകെയ�ിയ �വാസിക��് സ�യം െതാഴി�  സംരംഭ��  ആരംഭി��തിനായി ഈ

സ��ാ� ആവി�രി� �വാസി �നരധിവാസ പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;



(ഡി) ��ത പ�തിയി� ��ത� �ണേഭാ�ാ�െള ഉ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശരാജ��ളിേല�� ആഭ��ര അ�േ�ഷ� േസവന��

3743. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശരാജ��ളിേല�� ആഭ��ര അ�േ�ഷ� േസവന�� ഇ-േനാ�� ��്സ് ഓഫീസ് വഴി

നട�ിയാ� മതിെയ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി േനാ���െട റീജിയണ�  ഓഫീ�ക�  വഴി മാ�മാേണാ നട�ാ��ത്;

ആയതിന് ജി�ാ ഓഫീ�ക� നിലവി�േ�ാ;

(സി) അ�േ�ഷ�  നടപടിക��് സ��ിഫി��ക�  ഒ�ി�് കള�െച�് തി�വന��ര�്

എ�ി�കയാേണാ െച��ത്;  അേതാ ഇതിനായി �േത�ക ഉേദ�ാഗ�െര ഓഫീ�കളി�

നിയമി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദവിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��ര�് ആഭ��രവ��ി�  അ�േ�ഷ�  അേപ�ക�  സ�ീകരി�ാ� അവ�

നിലനി���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  വിദ�ാഭ�ാസ സ��ിഫി��ക�  ഏ� രീതിയിലാണ്

അ�േ�ഷ� നട�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) സ��ിഫി��ക�െട ആഭ��ര അ�േ�ഷെന സംബ�ി�് �തിയ ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

േലാക േകരള സഭ

3744. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ�െട ര�ാം സേ�ളനം 2020 ജ�വരിയി� േച��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ�ാം േലാക േകരള സഭയി�  ഉയ�� വ� നി�േ�ശ�ളി�  ഏെത�ാം ഇതിനകം

നട�ിലാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ര�ാം േലാക േകരള സഭ�ായി എ�് �ക െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േലാക േകരള സഭയി� നി�ം �തിപ� ക�ികളി�െ�� അംഗ�� രാജി വ�ി�േ�ാ; എ�ി�

അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) �വാസിക�െട ���� പരിഹരി��തി�� അലംഭാവ�െ��ം ഇവിെട നിേ�പം നട�വാ�

�േ�ാ� വ� സാജെന� �വാസി സംരംഭകന് അധി�ത�െട നിേഷധാ�കമായ നിലപാട് �ലം

ആ�ഹത� െചേ��ി വ� എ��� ആേ�പ�ൾ േലാക േകരള സഭ�െട ഉേ�ശ�ല����

പരാജയെ�� എ�് �ചി�ി��േ�ാ?

തീ�വാദ സംഘടനക�െട സ�ാധീനം



3745. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� തീ�വാദ സംഘടനക�െട സ�ാധീനം വ��ി� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് ഫല�ദമായി േനരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

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

വിശദമാ�ാേമാ?

�തികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട പ�ിക

3746. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��തരമായ ���ത��ളി�  �തികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട പ�ിക ആഭ��ര വ��്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ�റ റാ�് തിരി�� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ത��ളി� �തികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര േകരള േപാലീസ് ആ�ിെല വ��് �കാരം

നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ?

�ിമിന� നടപടി ച�ം �കാരം േക�ക� പി�വലി��തിന് നടപടി

3747. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ിമിന� നടപടി ച�ം ���ി ഇ�പ�ി ഒ�് �കാരം എസ്.എഫ്.ഐ., ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ .

�വ��ക�െ�തിെര എ��ി�� �ിമിന�  േക�ക�  ��േ�ാെട പി�വലി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േപ�െ�തിെര�� േക�കളാണ് പി�വലി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവാദമായ േപാലീസ് േകാ��ബി�  റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��ി��വ�  ത��െട േപരി��

േക�കളി�  നി�ം ഒഴിവാ�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ� േപെര�്

വിശദമാ�േമാ?

പരീ�കളിെല ആ�മാറാ�ംസംബ�ി� േക�കൾ

3748. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

വ�ഷം െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ആഭ��ര വ��ിന് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

��യി�െ��ാ�  ഇ�ാര��ി�  സ�േമധയാ േകെസ��് നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ആഭ��ര

വ��ിന് നിയമ തട��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;



(സി) പരീ�കളി� ആ�മാറാ�ം നട��ത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവായി�് �വ��ന�� േക�ീകരി�ിരി�� �ല��

3749. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് മാേവായി�് �വ��ന��  േക�ീകരി�ിരി�� �ല��  േപാലീസ്

തി�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

മാേവായി�ക�മാ�� ഏ����

3750. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േപാലീ�മാ��ായ ഏ����കളി�  എ�

മാേവായി�ക� വധി�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി� സം�ാന�ിന് �റ� നി�ളളവ� എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ?

േകരള േപാലീസി� �ിമിന� േക�ി� ഉ�െ��വ�

3751. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസി� �ിമിന� േക�ി� ഉ�െ��വ�െട വിശദാംശം ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ�െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  നാളി�വെര വ��തല നടപടി

സ�ീകരി�ാ� എ� േപ��്;  സെ��ഷനി�ളള എ� േപ��്;  ഇനി�ം സെ��്

െച�െ�ടാ� എ� േപ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ േസനാംഗ�ളി� േപാേ�ാ േക�കളി� ഉ�െ�� എ� േപ�െ��് അറിയി�േമാ ; ത�ിക

തിരി�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എറണാ�ളം െക.എ.പി ഒ�ാം ബ�ാലിയനി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ഒഴി�ക�

3752. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം െക.എ.പി ഒ�ാം ബ�ാലിയനി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികയിെല റാ�്

ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ� േപെര നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  ഇ�വെര എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

െസ��� േപാലീസ് ക�ാ�ീ�ക�

3753. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള േപാലീസ് വ��ിന് കീഴി� എ� െസ��� േപാലീസ് ക�ാ�ീ� �വ��ി��െവ�ം

ഓേരാ ക�ാ�ീനിലി�ം എ� േപ�  വീതം അംഗ�ളായി�െ���� വിവരം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ; അംഗ�� ഏെതാെ� േസനാ വിഭാഗ�ളി�ം ത�ികയി�ം ഉ�െ��� എ�

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി� നി�ം എ� �പയാണ് െഡേ�ാസി�ായി സ�ീകരി�ി��െത�് പറയാേമാ; െഡേ�ാസി�്

സ�ീകരി�ാ� വിഭാഗ�� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഡേ�ാസി�ായി സ�ീകരി� �ക എവിെടയാണ് നിേ�പി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ

ഇന�ി� പലിശയായി എ� �പ ലഭി�ി�െ��് പറയാേമാ; ഈ ക�ാ�ീ�ക�െട ലാഭവിഹിതം

എ�ാ വ�ഷ�ം കണ�ാ�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  കഴി�  5  വ�ഷെ� ലാഭവിഹിതം എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ക�ാ�ീ�കളിെല േജാലിക��ായി എ� േപാലീ�കാെരയാണ് നിേയാഗി�ി��െത�് ജി�

തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ക�ാ�ീ�കളി� േപാലീ�കാെര നിേയാഗി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ����് േപാലീസ് പേരഡ് �ൗ�ം �ാഫ് ക�ാ�േ��ം �ാപി�ാ� നടപടി

3754. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ���ം േപാലീസ് േ�ഷ� �ിതി െച�� 150 െസ�റ് �ല�ി� ഉപേയാഗി�ാെത

കിട�� 50 െസ�് �ലം �േയാജനെ���ി �ാഫ് ക�ാ�േ��് േകാം��ം േപാലീസ് പേരഡ്

�ൗ�ം �ാപി�ാ�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 01 (b)/ 100 / KIIFB / 2017-18 ന�� ക�ി�െട എം. എ�. എ ��ത പ�തി�ായി

ആവശ���യി�ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  നടപടിക�  ഏ�ഘ��ിലാണ്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിേ��  ആഭ��ര  (ഇ)  വ��ിെ� ഇ1/10/2018  ന��  ഫയലി�  തീ��ക��ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ; ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�െ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

3755. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി നിലവി�� സ��ാ�

ഹയ� െസ��റി ��ക�ം െെഹ��ക�ം ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  ഈ പ�തി നിലവിലി�ാ� സ��ാ�  ��ക�  ഏെതാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ��കളി�  പ�തി ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ന�കാേമാ?



െവ�ില�ാറ ഗവ�െമ�് എ�്.എ�ി� �ഡ�്സ് േപാലീസ്

3756. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല ഏക സ��ാ�  ൈഹ�ളായ

െവ�ില�ാറ ഗവ�െമ�് എ�്.എ�ി� �ഡ�്സ് േപാലീസ് അ�വദി��തി�� നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിനായി സമ��ി� അേപ� പരിഗണി�് െവ�ില�ാറ ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളി� "�ഡ�്സ്

േപാലീസ്" അ�വദി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എ.പി. അ�ാം ബ�ാലിയനിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� നിയമനം

3757. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� (കാ�ഗറി ന�� 657/2017) ത�ികയി� പി.എസ്.സി.  റാ�്

ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) എെതാെ� ജി�യി� എ� നിയമന�ളാണ് നട�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എ.പി.  അ�ാം ബ�ാലിയനി�  എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;  ഇതി� എ�

ഒഴി�കളിേല�ാണ് നിയമനം നട�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െക.എ.പി.അ�ാം ബ�ാലിയനി� 2020, 2021, 2022 എ�ീ വ�ഷ�ളി� എ� ഒഴി�ക�

വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ��ത ബ�ാലിയനി�  ��ത�  നിയമന��  നട��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഒാഫീസ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3758. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  ത�ാറാ�ിയ സിവി�  േപാലീസ് ഒാഫീസ�  റാ�് ലി�ി�  നി�ം വിവിധ

ബ�ാലിയനിേല�് എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എ.പി -5 ബ�ാലിയനി� റിേ�ാ��് െച�െ��ി�� ഒഴി�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സിവി� േപാലീസ് ഒാഫീസറിെ� ഇനി �ട�വാ� േപാ�� ബാ�ിേല�് െക.എ.പി. 5 -� നി�്

എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ലഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല സി.എ. നിയമനം

3759. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  പി.എ./െസല��  േ�ഡ ് േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��്

(സി.എ.)/സീനിയ�  േ�ഡ് സി.എ./സി.എ.  േ�ഡ്-II/സി.എ.  േ�ഡ്-I  ത�ികക�െട



സാ�ഷ�ഡ് െ��ത് എ�യാണ്;  എ� േപ�  ഓേരാ േ�ഡി�ം േജാലി െച��;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  എ�േപ�  േകാ��ാ�്/എംേ�ാ�െമ�്/െഡ�ലി

േവജസ്/െഡപ�േ�ഷ�/ൈബ �ാ���/കംപാഷേണ�് എ�ീ വ�വ�യി�  േജാലി െച��;

വിശദാംശ�ം പക��ം ന�കാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികകളി� എ�േപ� പി.എസ്.സി. നിയമനം �േഖന േജാലിെച��; തി�വന��രം

ജി�യി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� നിക�ാ��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യി�  01.04.2019  �ത�  15.10.2019  വെര  (െഹഡ് ക�ാ�േ��്

ഉ�െ�െട)  േപാലീസ് വ��ി�  സി.എ.  മാ�െട പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�

സംബ�ി� ക�ിെ��ം ബ�െ�� േരഖക�െട�ം പക��് സഹിതം വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

3760. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന��ായ രാ�ീയ െകാലപാതക�ളിെല

എ� േക�കളി�  �തികെള അറ�് െച�ാ�  ബാ�ി��്;  എ� േക�കളി�  വിചാരണ

നട���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� എ� രാ�ീയ െകാലപാതക��െട അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ.�് ശിപാ�ശ

െച�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇസഖാ�ിെ� െകാലപാത�ം

3761. �ീ.സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

(എ) താ�� അ�ടിയി� മ��െ�ാഴിലാളി�ം ഇ�ഡ�� �ണിയ� ��ീം ലീഗ് �വ��ക�മായ

ഇസഖാ�ിെ� െകാലപാതക�ിന് ഉ�രവാദികളായവെര കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട രാ�ീയ ബ��ം �ഢാേലാചന�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

�ണയം നിരസി��മായി ബ�െ��് �വതികെള െപേ�ാെളാഴി�് െകാലെ���� സംഭവ��

3762. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണയം നിരസി�തിെ� േപരി�  �വതികെള െപേ�ാെളാഴി�് െകാലെ���� സംഭവ��

സം�ാന�് വ��ി�വ��ത് ജന���് ക�� ആശ� ഉളവാ�ിയി�ിേ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�കാര�� എ� േക�ക�  ഉ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;



(സി) െകാ�െ�� എ� �വതിക�െട ബ����് എെ��ി�ം തര�ി�� ആശ�ാസ നടപടിക�

ന�കിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീക�െട ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ന��തി� ആഭ��ര വ��ി��ായ പരാജയമാണ്

ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി��തി�� കാരണെമ�് ക���േ�ാ;  എ�ിൽ

ഇ�ാര��ി�  എ�് ക�ശന ഇടെപട�കളാണ് ആവി�രി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

വാളയാറി� ര� െപ���ിക� ��ഹ സാഹചര��ി� മരണമട� േകസ്

3763. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

(എ) വാളയാറി�  ര� െപ���ിക�  �രപീഡന�ിന് വിേധയമായതിെന�ട��് ��ഹ

സാഹചര��ി�  മരണമട� േകസി�  േകാടതി �തികെള െവ�െത വി�ത് േപാലീസ്

അേന�ഷണ�ി��ായ വീ� കാരണമാണ് എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസി�  �തികെള ര�െ���ാനായി ഒ�കളി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േകസിെല �തിക�െട രാ�ീയ ബ�ം കാരണമാണ് അവെര ര�ി�ാ�  േപാലീസ്

പരി�മി�ത് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വാളയാറി�  ര� െപ���ിക�  �രപീഡന�ിന് വിേധയമായതിെന�ട��് ��ഹ

സാഹചര��ി� മരണമട� േകസി� ഇവ�െട ��ംബ�ിന് നീതി ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാളയാറി� ര� െപ���ിക�െട ��ഹ സാഹചര��ി�ളള മരണം

3764. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.വി.പി.സജീ��

,, അനി� അ�ര

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

(എ) വാളയാറി�  ര� െപ���ിക�  �ര പീഡന�ിന് വിേധയമായതിെന�ട��് ��ഹ

സാഹചര��ി�  മരണമട� േക�മായി ബ�െ��് േകാടതി �തികെള െവ�െത വി�

സംഭവ�ി� േ�ാസിക�ഷന് വീ� സംഭവി�െവ�ത് പരിേശാധി�േമാ ;

(ബി) ��ത േകസി� �� ��ി�െട ഇ�ക��് റിേ�ാ��ി� പീഡനം നട�ിരി�ാ�ളള സാഹചര�ം

തളളി�ളയാതി��ി�ം േപാലീസ് അേന�ഷണം അവസാനി�ി�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇളയ ��ി�െട ഇ�ക��് റിേ�ാ��ി�  ��ി �രമായ പീഡന�ിന് വിേധയമായി�െ��ം

ആ�ഹത�യ� മറി� െകാലപാതകമാകാ�ളള സാധ�തയാണ് ഉളളെത�് �ചി�ി�ി�ം േപാലീസ്



ശാ�ീയമായ െതളി�ക� േശഖരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�െ�� പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�

3765. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ�േപ�

െകാ�െ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ഈ വിഭാഗ�ളി�െ�� എ�േപെര കാണാതായി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപരിയ ഇര�െ�ാലേ�സിെല ��പ�ം ത�ാറാ�ിയതിൽ േപാലീസി� ഭാഗ� നി��ായ വീ�

3766. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) ��പ�ം േകാടതിയി� എ�ിയാ� �തിക� ഒരി��ം ശി�ി�െ��കയി� എ��തിനാലാേണാ

െപരിയ ഇര�െ�ാലേ�സിെല ��പ�ം റ�ാ�െ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� വീ�കളാണ് ��പ�ം ത�ാറാ��തി� േപാലീസിെ� ഭാഗ� നി�ം ഉ�ായത്;

(സി) ഈ േകസ് സി.ബി.ഐ. �് വി�വാ�� ൈഹേ�ാടതി സിംഗി� ബ�ിെ� തീ�മാന�ിെനതിെര

ഡിവിഷ� ബ�ി� സ��ാ� അ�ീ� ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇര�െ�ാലപാതക�ിെല �തികെള ര�ി�� തര�ി�  ��പ�ം സമ��ി�ക�ം അത്

സി.ബി.ഐ. �് വി� ൈഹേ�ാടതി വിധിെ�തിെര സ��ാ� തെ� അ�ീ� ന��ക�ം െച�ത്

നീതീകരി�ാ�� ഒ�ാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത അ�ീ�  േകസി�ം സം�ാന�ിന് �റ�നി�� �ഗ�രായ അഭിഭാഷകെര

െകാ�വ�് േകസ് വാദി�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�ാ ത�ി�്േക�് �തിക��് ജാമ�ം

3767. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, എം. സി. കമ��ീ�

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

(എ) വിവിധ �ിമിന�  േക�കളി�  �തികളായി ജയി�കളി�  കഴി��വ�െട ��പ�ം മന�ർവം

താമസി� ന�കി ��വാളിക��് ജാമ�ം േനടാ� േപാലീസ് അവസരം ഒ��ി െകാ���തായ

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) പി.എസ്.സി.  പരീ�ാ��ി�് േക�ി�  ��പ�ം േകാടതിയി�  സമ��ി��തി�  േപാലീസിന്

ഉ�ായ വീ�െയ�ട��് �തികൾ�് ജാമ�ം ലഭി�ാനിടയായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

േടാ�� േഫാ� � ത�ി�് േകസ്

3768. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േടാ�� േഫാ� � ത�ി�് േകസിെ� നിലവി�� �ിതി എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  കെ��� സ��വകക�

നിേ�പക��് ന��വാ�� നടപടി �മ�� ഏ�ഘ�ംവെരയായി; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

���ത��� തട��തി�ം ��വാളികെള പിടി���തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

3769. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� 3 വ�ഷ�ി�ളളി� സം�ാന�് എ� െെ�ം രജി�� െച�ി�െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏ��ം ��ത�  െെ�ം രജി��  െച� ജി�യി�  ���ത���  തട��തി�ം,  ��വാളികെള

പിടി���തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�ളള േപാലീസ് സംവിധാന��  ജി� തിരി�ം,  േസനാംഗ��െട എ�ം �േത�കമാ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ത���ം ��വാളിക�ം െപ�കിവ�� ജി�കളി�  അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�്പഠി�്

പരിഹാരം കാണാ� �േത�ക പ�തി ആവി�രി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

മാേവായി�ക��് കീഴട�വാ� പ�തി

3770. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െമയ് മാസം മാേവായി�ക��് കീഴട�വാ�  േവ�ി എെ��ി�ം പ�തി

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇത�സരി�് എ� മാേവായി�ക�  കീഴട�ിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;  കീഴട�ിയവ��്

എെ��ി�ം �തിഫലം ന�കിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കീഴട�വാ� സ��ത അറിയി�വ�െട വിവര�� െവളിെ���ാേമാ?

�ാ�ത�റക� േലാ��കളി� ഉപേയാഗി�� സാഹചര�ം

3771. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ഷ�ത��ം കാര��മത�ം ആകണം േപാലീസിെ� �ഖ�� എ�് സ��ാ�  ക���േ�ാ;

അ�കാരമ�ാ� ���ിക� േപാലീസ് േസന�െട ഭാഗ�നി�ം നിര�രം ഉ�ാ��െവ�



ആേ�പം വ�തയാേണാ;

(ബി) േലാ��് മ��ന�ം,  ��ാം �റ�ം ന�ായീകരി�ാനാവിെ��് �ഖ�ാപി�േ�ാ�ം,  േപാലീസ്

േസനയിെല ഒ� വിഭാഗം കാല�ിന് നിര�ാ� �ാ�ത �റക� േലാ��കളി� ഉപേയാഗി��

സാഹചര�ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� തി���

നടപടികളാണ് സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�ം ഉ�ായി��ത്; വ��മാ�േമാ?

സം�ാന��ായ വാഹനാപകട��

3772. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി��ി�  സം�ാന��ായ വാഹനാപകട�ളി�  എ� േക�ക�

നാളി�വെര രജി�� െച�; അതി� എ� േപ� മരണെ��; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� വാഹന��െട മ�രേയാ�ം കാരണം ഈ സ��ാ� കാലയളവി��ി� നാളി�വെര

എ� അപകടം ഉ�ായി; അതി� എ�േപ� മരണെ��;

(സി) ഇ�ാലയളവി��ി� അ��മാ�ംവിധം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� ഓടി� വകയി� എ�

അപകട�� രജി�� െച�; അതി� എ�േപ� മരണെ��;

(ഡി) ഇ�ാലയളവി��ി� ൈബ�് െറ�സിംഗ് �ലം അപകടം വ��ിവ� എ� േക�ക� രജി��

െച�; അതി� എ� േപ� മരണെ��;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  വാഹന��  ഓടി�് അപകടം വ��ിവ��വ�െട ൈലസ�സ് അേന�ഷണം

�ടാെതതെ� എേ��മായി റ�് െച�വാ�  ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

േസാഷ�� മീഡിയയി�െട�� വ�ാജവാ��ക�

3773. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� േസാഷ�� മീഡിയ�മായി ബ�െ�� ��പേയാഗം തട��തിന്

എെ�ാെ� ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�വ��; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ര�ി� േസാഷ�� മീഡിയയി� േപാ�ി�് അപകീ��ിെ���ിയ�മായി ബ�െ��

എ� േക�ക� ഈ സ��ാ�  കാലയളവി� രജി�� െച�;  ആയ�മായി ബ�െ��് എ�

േപെര അറ�് െച�;  അറ�് െച�വരി�  എ� േപെര നിയമ�ിന് ��ി�  എ�ി�;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓഖി �ര�ം, നിപ �ര�ം, 2018-െല മഹാ�ളയം, 2019-െല �ളയ�ം ഉ��െപാ��ം �ട�ി

��തി �ര��മായി ബ�െ��് േസാഷ�� മീഡിയയി�െട വ�ാജവാ��ക� �ചരി�ി� എ�

േപ�െ�തിെര േകെ���;  അതി�  എ� േപ�െ�തിെര നിയമ നടപടി സ�ീകരി�;  ഇതി�

സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ ജീവന�ാ�  ആെര�ാം;  ഇവ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�; വിശദീകരി�േമാ?



സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട സ��ാരിെനതിെര�ളള വിമ�ശനം

3774. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട �ഖ�മ�ിേയേയാ

മ�ിമാെരേയാ സ��ാരിെനേയാ വിമ�ശി�തിെ� േപരി� എ� േപ�െ�തിെര േകസ് എ��്

അറ�് െച�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) േക�ി�  ഉ�െ�� സ��ാ�  ജീവന�ാ�  എ�യാെണ�ം ആയതി�  എ� േപെര സെ��്

െച�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;  ആയതി�  എ� േപ�െട സെ��ഷ�  പി�വലി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  വിമ�ശി�വ�െ�തിെര ഏെത�ാം വ��് �മ�ിയാണ് അറ�് െച�ി��ത്

എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നിയമസഭാ സാമാജികെനതിെര�� അധിേ�പം

3775. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് സൗ�് നിേയാജകമ�ല�ിെല സാമാജികെനതിെര സ�ഹമാധ�മ�ളി�

നട�ിയ അധിേ�പ�ിന് എതിെര ��ത അംഗം ന�കിയ പരാതിയി�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ബി) ആ�െ�ാെ� എതിരായി�ാണ് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��ത്;  എ�് നടപടികളാണ്

ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇ�രം പരാതി�് ആധാരമായ േപാ�ക�  ഇേ�ാ�ം നവമാധ�മ�ളി�  �ട��ത് തടയാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�റിയി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ� ആ�നികവ�കരണം

3776. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

ആ�നികവ��രി�ി��്; ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��� ജി�യിെല ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ് നവീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ

?

��ാേന�ഷണം, �മസമാധാനം എ�ിവ�് �േത�ക �ണി�ക�

3777. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ��ാേന�ഷണം,  �മസമാധാനം എ�ിവ�് �േത�ക �ണി�ക�

�പീകരി��ത് േപാലീസ് വ��ിെ� കാര��മത വ��ി�ി�� നടപടിയാ�ം എ� വിവരം



സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

3778. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��തിന് ��ഗണനാ പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ���ാടി (അടിവാരം) േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ നി�േ�ശ�ിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട �റവ്

3779. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട �റവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ �റവ് നിക��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

3780. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ��് ഇ�വെര

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

(ബി) ഇതിനാ�� �ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ി നി��ാണ നി��ഹണ ഏജ�സി�് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ാ�ി േപാലീസ് േ�ഷനി� അ�വദി�ി�� ത�ികക�

3781. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി േപാലീസ് േ�ഷനി� ജീവന�ാ�െട എ� ത�ികക� ആണ് നിലവി��ത്;  ��ത

ത�ികകളി� നിലവി� എ� േപ� േസവനം അ��ി���്; എ� േപാ�് ഒഴി� കിട���്

എ�് തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ� വ�ഷ�ി��ി� പ�ാ�ി േപാലീസ് േ�ഷനി� എ� േക�കളാണ് രജി��

െച�ി��ത്;  ഇവയി�  എ� േക�കളി�  ��വാളിക�  ശി�ി�െ��ി�െ��ം ഏെത�ാം

തര�ി�� േക�കളാണ് രജി�� െച�ി��െത�ം തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?



ക�ക�ാ� േപാലീസ് േ�ഷനി� രജി�� െച�� േക�ക�െട വിവരം

3782. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ക�ാ�  േപാലീസ് േ�ഷനി�  2011  �ത�  2018  വെര�� കാലയളവി�  �തിവ�ഷം

രജി�� െച� േക�ക�െട ഇനം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) രജി�� െച�� േക�ക� വ�ധി�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� അത് ൈകകാര�ം

െച��തിന് നിലവിെല േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം പര�ാ�മാേണാ;  അെ��ി� �തിയ

ത�ിക ��ി�് ��ത� േപാലീ�കാെര നിയമി�ാ� അ�മതി ന��േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നവീകരണം

3783. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ��ം, തി�വ�ാടി,

േകാടേ�രി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി എ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�ം എ� �കയാണ് ഇതിനായി അ�വദി�െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ം േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി എെ��ം

പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ജീ��ാവ�യിലായ ക�ക�ാ� േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക�

3784. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ക�ാ�  േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിസരെ� ക�ാ�േ��ക�  കാ�കയറി നശി�കിട��ത്

പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നശി� ക�ാ�േ��ക� േലലം െച�് മാ��തി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്; സ�േവ

റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ാ� െപാ�മരാമ�് വ��ിേനാട് ആവശ�െ��ത് എ�ാണ്; ��ത റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാണ് ലഭി�ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ലം �േയാജനെ���ി �ാ�് ൈട�് ക�ാ�േ��് നി��ി��തിന്  30-11-18  �

െക.പി.എ�്.സി.സി എം.ഡി.�് ന�കിയ ക�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാ�് മാ�കയി�  ക�ാ�േ��ം ബാ�ി�� �ല�് േപാലീ�  പേരഡ് �ൗ�ി�ം അ�മതി

ലഭി��ി�ാെയ�ി� ��ത �ലം മ�് വ��ക��് വി�െകാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േമ��റ�് േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നിർ�ാണം

3785. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േമ��റ�് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന്

െത�ി� വിേ�ജി� �ലം ലഭ�മാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

െക.ജി. വിമലെ� മരണം സംബ�ി� പരാതി

3786. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ� േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  െക.ജി.  വിമല�  എ�യാ�െട മരണം സംബ�ി�്

ഉയ��ി�ളള പരാതികളിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിമലെ� മക� മരണ ദിവസം �ത� തിേരാധാനം െച�തിെന��ി േപാലീസ് അേന�ഷി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജ ഒസ��് ചമ�് �മി ത�ിെയ��തിെ� േപരി� േകസ്

3787. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി�.�ഡീഷ��  മജിേ��് പേരതനായ ലി��  എ�ഹാമിെ� േപരി�  താമരേ�രിയി�� �മി

വ�ാജ ഒസ��് ത�ാറാ�ി ത�ിെയ��െവ�് ആേരാപി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പരാതി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  അേന�ഷണ�ിന് �േത�ക സംഘെ� നിയമി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ആെരെയ�ാമാണ് േചാദ�ം െച�െത�ം േകസിെ� നിലവി��

അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

കഴി� സ��ാരിെ�റ കാല�് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� പി�വലി� േക�ക�

3788. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ�റ കാല�് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ആെക എ� േക�ക�  പി�വലി�്

ഉ�രവിറ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇതി� ലീഗ് �വ��ക� �തികളായ എ� േക�ക�

പി�വലി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�.ഡി.എഫ്.,എസ്.ഡി.പി.െഎ. �വ��ക� �തികളായ എ� േക�ക� പി�വലി�ി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(സി) ആർ എസ് എസ് / ബി െജ പി �വ��ക� �തികളായ എ� േക�ക� പി�വലി�ി�െ���

വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ം �റ� േക�മാ�ി െടലിക��ണിേ�ഷ� വിം�ം ആംഡ് റിസ�വ് ക�ാ�ം



3789. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ� േപാലീസ് േക�മാ�ി െടലികമ�ണിേ�ഷ� വിംഗ്, ആംഡ് റിസ�വ് ക�ാ�് എ�ിവ

�ാപി��ത് സംബ�ി�് േപാലീസ് േമധാവി�െട ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിം�ം ക�ാ�ം �ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

എ�േമലി സി.ഐ.�െട സെ��ഷ�

3790. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േമലി േപാലീസ് േ�ഷ�  സി.ഐ.  ആയി�� �ീ.ദിലീ�ഖാെന സെ��ഡ് െച�ാ�

�റെ��വി� ഉ�രവിെ� പക��ം അതിന് ആധാരമായ �റി�് ഫയലിെ��ം നട�്

ഫയലിെ��ം പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� സെ��ഷ�മായി ബ�െ��് േകാ�യം ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി

എെ��ി�ം റിമാ��് ഏെത�ി�ം ഫയലി� േരഖെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത റിമാ��ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് ��ാ� എം.എ�.എ. ബ�. �ഖ�മ�ി�് 22.10.19� ന�കിയ

(നം.എംഎ�എ - പിഎ�െജആ� /ജിപി /306 /2019-20) ക�ിേ�� എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരിെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യി� വിവിധ ���� �മ�ി പിടി�ടിയ വാഹന��

3791. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  വിവിധ ����  �മ�ി പിടി�ടിയ എ� വാഹന��  കഴി� ��

വ�ഷമായി െക�ികിട�� എ�് േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വാഹന��െട നിയമലംഘന�� ഏത് െസ�� �കാരമാണ് ��കരമായെത�ം ഏത്

തര�ി�� വാഹന�ളാണ് െക�ി�ിട��െത�ം അവ�െട ഇേ�ാഴെ� മാ���് വില

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ:

(സി) ഈ വാഹന���് എതിെര േകാടതികളി�  േക�് നിലവി�േ�ാ എ�ം േക�്

തീ��ാ�ാ��െകാ�ാേണാ വാഹന��  വി�െകാ��ാ�െത�ം വ��മാ�േമാ;

വാഹന�ടമക�  തിരി� േനാ�ാ��െകാ�് എ� വാഹന��  െക�ി�ിട��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാരിന് ഒ� വ�മാന മാ��െമ� നിലയി� ഈ വാഹന�� േലലം െച��തിെന�റി�്

ആേലാചി�ാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

��വാ�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ഓഫീസിെല ക���� ഹാ�ഡ് ഡി�് കാണാതായ സംഭവം



3792. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ഓഫീസിെല ക���� ഹാ�ഡ് ഡി�് കാണാതായ സംഭവ�ി�

അ�ിനിേ��� ന�കിയ പരാതിയി� ��വാ�� േപാലീസ് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിെല ക����ക�ം അ�ബ� സാധന��ം സംര�ി��തിന് �മതലെ��വെര

േപാലീസ് േചാദ�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഓഫീസിെല സി.സി.ടി.വി.  �ശ���  േപാലീസ് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േമാഷണ�ിെ� െതളിവ് നശി�ി��തി�ം അേന�ഷണം അ�ിമറി��തി�ം േപാലീസ്

േബാധ���ം �മം നട�� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ാ�ം േകസ് അേന�ഷണ�ിെല വീ�

പരിേശാധി�ാ�ം മ��േമഖലാ ഐ.ജി. �് നി�േ�ശം ന�കാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീഫെ� ��ഹമരണം സംബ�ി� പരാതി

3793. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട േപാലീസ് േ�ഷനി� മ���ര വിേ�ജി� കരി��ം ലിേജാ ഭവനി� സി. ആ�ബ��്

തെ� സേഹാദരനായ സി. �ീഫെ� ��ഹമരണം അേന�ഷി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ന�കിയ

പരാതിയിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീഫെ� മരണം സ��് ത�ിെയ���മായി ബ�െ��് ഉളളതാെണ�ളള പരാതിയിേ��

���ാെര ആെരെയ�ി�ം കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം  2013 � മരണെ�� �ീഫെ�  (െെ�ം

ന�� 993/13) േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ള��� േഗാ�ഡ� െപ�് െസ�റി� നട� േമാഷണം

3794. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല കാ�ാ�ട �ള��ലിെല േഗാ�ഡ�  െപ�് െസ��  എ�

�ാപന�ി� നട� േമാഷണം സംബ�ി� പരാതിയി� കാ�ാ�ട േപാലീസ് േ�ഷ� െെ�ം

നം.  388/19  ആയി രജി��  െച� േക�ി�  �തിെയ അറ�് െച�ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇൗ േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസ് അേന�ഷണ�ി� വീ� സംഭവി�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ?

െച��രിെല േഗാപീ��െന� ��ി�െട ��ഹമരണം

3795. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െച���  പാ�നാട് വ�വഴി �തിയ വീ�ി�  േഗാപാല��െ� പതിേനഴ് വയ�� മക�

േഗാപീ��െന  2019 �� 24ന് വീ�ി��ി� ��ിമരി�നിലയി� കാണെ��തിെന �ട��്

വീ�ി��ി� ക� ര��റ,ഉ��് വീടി� ��ി� അപരിചിതെര ക�െയ� അയ��ാ�െട

െമാഴി �ട�ിയ സംശയാ�ദമായ സാഹചര���  ��  നി��ി ബ���  ന�കിയ പരാതി

േപാലീസ് അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ഹമരണ�ിെ� കാരണം ��ത�  അേന�ഷണ�ി�െട കെ���തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയി� ബ�നില േപാലീസ് ക�ാ�േ��്

3796. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷേനാട് േച��് ക�ാ�േ��് �ാപി�ി�� �ല�ിെ� ആെക

വി�ീ��ം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� നി�് എ� �ലം മ�് പ�തിക��ായി അ�വദി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അവേശഷി�� �ലം എ�െയ�ം അവിെട�� എ� ക�ാ�േ��ക� ഉപേയാഗ�ദമാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉപേയാഗ�ദമ�ാ� ക�ാ�േ��ക� െപാളി�മാ�ി അവിെട �ാ�് മാ�കയി� ബ�നില േപാലീസ്

ക�ാ�േ��് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയ�കളിെല ഒഴി�ക�

3797. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയ�കളി�  കമാ��്,  ഡി.സി.,  എ.സി.,  എ.പി.െഎ.,

എ.പി.എസ്.െഎ., എ.പി.എ.എസ്.െഎ. എ�ീ വിഭാഗ�ളി� എ� ത�ികകളി� ഒഴി�ക��്;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  െറ�ല�  െ�ാേമാഷ�  നട�ി�് എ�കാലമായി;  ഈ കാലവിളംബം

ബ�ാലിയെ� �വ��ന�െള ബാധി��േ�ാ;

(സി) ഈ ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

മാേവായി�് ��ാ�ക��് െ�ഷ�� അലവ�സ്

3798. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവായി�് ഭീഷണി േനരി�� മല�റം ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല എ�ാ

ഉേദ�ാഗ���ം അലവ�സ് ലഭ�മാ�ണെമ�് അഭ���ി�് മല�റം ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി

�േഖന സമ��ി� െ�ാേ�ാസലി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� ആ�െ�ാെ�യാണ് ഈ െ�ഷ�� അലവ�സ് ന���ത്;

(സി) അലവ�സ് ലഭി��തി�ളള മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്; അറിയി�േമാ;



(ഡി) അലവ�സ് ലഭി�െകാ�ിരി�� മാേവായി�് ��ാഡിെല ൈ�വ�മാ��് പരിശീലനം

ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മാേവായി�് ��ാ�ക��് അധികമായി ലഭി�� െ�ഷ��  അലവ�സ് ഉേദ�ാഗ� റാ�്

അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവായി�ക�െ�തിേര�� േക�ക�

3799. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മാേവായി�ക�െ�തിേര എ� േക�ക�

രജി��  െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  മാേവായി�ക�  കീഴട�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

കാംേകാ�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

3800. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 മാ��് 31ന് അവസാനി� വ�ഷ�ിെല സി &എ.ജി.�െട െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള

സംബ�ി� ഓഡി�് റിേ�ാ��് ശിപാ�ശ �കാരം,  കാംേകാ യ� സാമ�ിക�  വാ�ിയത്

സംബ�ി�് വിജില�സ് വ��് നട�� അേന�ഷണം ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;  വ��മായ

വിവരം ന��േമാ;

(ബി) V.E.3/16/S.I.U-II  ഫയ�  ന��  �കാരം ആരംഭി� ��ത അേന�ഷണം സംബ�ി�

റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

പിലാ�ാ�ിരി അംഗനവാടി നി��ാണ�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് േകസ്

3801. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല നാഗലേ�രി പ�ായ�ിെല എ�ാം വാ�ഡിെല 73-� ന�� പിലാ�ാ�ിരി

അംഗ�വാടി െക�ിടനി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം േകസ് വിജില�സ് രജി��

െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  േകസിനാ�ദമായ പരാതി വിജില�സിന് 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) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണം ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�് അേന�ഷണം

���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� േപരി� ഈ െക�ിട�ിന് ഫി�്നസ് സ��ിഫി��് ലഭി�ാ�

��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) േകസ് അേന�ഷണം എ��ം േവഗം ���ിയാ�ി ഈ അംഗ�വാടി�െട �വ��നം

�ഗമമാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� അടിയ�ര നടപടിക�  എെ��ാെമ�്



വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറായി� സമ��ി� പരാതി

3802. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ�  ബ�േറാ മല�റം �ണി�ി�  �ീ.  �ഹ�ദാലി പാതിരമ�

സമ��ി� നം.1323/2018/എം.പി.എം.  െപ�ീഷ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

േപാേ�ാ േകാടതിക�െട �വ��നം

3803. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െ�തിെര�� അതി�മ��  വ��ി�േ�ാ�ം സം�ാന�് േപാേ�ാ േകാടതിക�െട

�വ��നം ��ികരമെ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േപാേ�ാ േക�ക�  ഒ� വ�ഷം െകാ�് തീ��ക��ി�ണെമ� നിയമം നിലനി��േ�ാ�ം

േകാടതികളി� തീ�� ക��ി�ാെത േകസ് ഫയ�ക� െക�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േപാേ�ാ േക�ക�െട എ��ം തീ�� ക��ി�തിെ� എ��ം ത�ി�� അ�പാത�ം ശതമാന�ം

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ��ത�  േപാേ�ാ േകാടതിക�  ആരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

െവളിെ���േമാ?

വാണിജ� േകാടതിക�

T 3804.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാണിജ�കരാ�ക�മായി ബ�െ�� േക�ക�  തീ��ാ��തിന് നിലവി�ളള

സംവിധാന��  വിശദമാ�േമാ;  എവിെടെയാെ�യാണ് ഇേ�ാ�  വാണിജ�േകാടതിക�

�വ��ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�ളള വാണിജ�േകാടതിക�െട എ�ം പരിമിതമാകയാ�  വാണിജ�േക�ക�

തീ��ാ��തിന് വളെരയധികം കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇവ

േവഗ�ി�  തീ��ാ��തിനായി �തിയ വാണിജ�േകാടതിക�  �ാപി�� വിഷയം

പരിഗണനയി�േ�ാ; ��ത വിഷയ�ി� അതിേവഗം തീ�മാനെമ��േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ക�നാഗ��ിയി� േകാടതി സ��യം

3805. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�നാഗ��ിയിെല വിവിധ േകാടതിക�  അസൗകര����മായ സാഹചര��ി�

�വ��ി����ലം െപാ�ജന����ാ�� ��ി��കൾ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ േകാടതിക�  �വ��ി��തി�േവ�ി േകാടതി സ��യം �ാപി��തിന്

പ�തി�േ�ാ;  ��ത േകാടതി സ��യം �ാപി��തിന് ഏെത�ി�ം �േത�ക �ലം

നി�േ�ശി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ജലവിഭവ വ��ിെ� അധീനതയി�  ക�നാഗ��ി വിേ�ജി�� െക.ഐ.പി.  ഓഫീസ്

�വർ�ി�ി�� �ലം േകാടതി സ��യം �ാപി��തി�േവ�ി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

േകാടതി വ�വഹാര�� മലയാള�ിലാ�ാൻ നടപടി

3806. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടതി വ�വഹാര�� മലയാള�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിേനാടകം തെ� എ�ാ സ��ാ�  ഉ�ര�ക�ം േകാടതി വ�വഹാര��ം

മലയാള�ിലാ��തിന് നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

(സി)

ഫയ� ആ�് െറ�� സ��ീസ്

3807. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ�  ആ�് െറ�� സ��ീസി�  ലീഡിങ് ഫയ�മാ�, ൈ�വ�  െമ�ാനിക് എ�ീ വിഭാഗം

ജീവന�ാ�െട െ�േമാഷ� േറേഷ�ാ എ�കാരമാണ് നി�യി�ിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ീസി� ലീഡിങ് ഫയ�മാ�, ൈ�വ� െമ�ാനിക്,  ഫയ�മാ� ൈ�വ� കം പ�്

ഓ�േറ��, ഫയ�മാ� എ�ീ സമാന െ�യി�ളള ത�ികകളി� ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ��

എ� ജീവന�ാ� ��ത െ�യിലി� ശ�ളം വാ��െവ�് തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��് െ�ഷ�� �� േഭദഗതി െച�വാ� േവ�ി സ��ാരി� സമ��ി� റിേ�ാ��ി� ��ത

ത�ികക�െട െ�യി� പരി�രി�വാ� ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഫയ�മാ�  ൈ�വ�  കം ഓ�േറ��  ത�ിക�െട �റവ് പരിഹരി��തിന് ൈല�് ഡ��ി

ൈലസ�സ് ഉ� ഫയ�മാ�  വിഭാഗം ജീവന�ാർ�് �ടി വാഹനം ഓടി��തിന് അ�മതി

െകാ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�ി �ര�ാ േസവന വ��ിെ� �വ��ന��

3808. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

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



(എ) ��തി �ര� േവളയിെല അടിയ�ര സാഹചര���  േനരി��തിന് അ�ി �ര�ാ േസവന

വ��ി� കീഴി� സ�� േസവകെര ഉ�െ���ി ജനകീയ �ര� �തിേരാധ േസന  (സിവി�

ഡിഫ�സ്) �പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ര� സാഹചര��ളി�  സിവി�  ഡിഫ�സ് േസന�െട �മതലക�  എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ��ത േസനയി� ഏെത�ാം േമഖലകളി� നി��വെരയാണ് ഉ�െ����െത�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ് ഇവ��് ന���ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�നില െക�ിട���് ഫയ� ആ�് േസ�ി അ�മതി

3809. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

(എ) സം�ാന�് നി��ി�� ബ�നില െക�ിട���് ഫയ�  ആ�് േസ�ി അ�മതി

ന���തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� തരം െക�ിട���ാണ് ഇ�രം അ�മതി നി�ബ�മാ�ിയി��ത്;

(സി) ഫയ� ആ�് േസ�ി വിഭാഗ�ിെ� അ�മതിയി�ാെത സം�ാന�് �േത�കി�് നഗര, വിേനാദ

സ�ാര �േദശ�ളി�  �വ��ി�വ�� െക�ിട��െട വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എെ��ാം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഫയ�മാ� ത�ിക

3810. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫയ�േഫാ�് വിഭാഗ�ിെല ഫയ�മാ�  ത�ികയി�  നിലവി�  റാ�്പ�ിക

പി.എസ്.സി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ� േപ�െട റാ�് പ�ികയാണ്

ത�ാറാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഒാേരാ ജി�യി�ം എ� ഫയ�മാ�മാ�െട ഒഴിവാണ്

ഉളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ�മാ�  ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി �തിയതായി അേപ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഒ� റാ�്

പ�ിക നിലനി��േ�ാ� ��തായി പി.എസ്.സി െട�് നട�ി റാ�് പ�ിക ത�ാറാ�� രീതി

നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല ഫയ� േ�ഷന് അടി�ാന സൗകര��� അ�വദി��തിന് നടപടി

3811. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള തമി�നാട് അതി��ിേയാ� േച��് എ�.എ�്  -47ന് സമീപ�ായി �ിതിെച��

പാറ�ാല ഫയ� േ�ഷനി� ഒ� ആം�ല��ം ഒ� മിനി െമാൈബ� ടാ�് �ണി�ം (എം.ടി.�.)



അ�വദി�് ന���തി�� �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല ഫയ�േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം ഇെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

പരിമിതമായ സൗകര��ളി�  വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� പാറ�ാല ഫയ�േ�ഷന്

െക�ിടം നി��ി�് ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

നാദാ�രം ഫയ� േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണം

3812. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം ഫയ� േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ി�േവ�ി വ��ിന് ലഭി�ി�� �മി സംബ�മായി നിലവി�  തട���

എെ��ി��േ�ാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ി� ആവശ�മായ നടപടിക� ഉട� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

േകാതമംഗലം ഫയ� േ�ഷനി� ആ�നിക ഉപകരണ��

3813. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി�ലമായ �വ��ന േമഖല�ളള�ം ഇ��ി അതി��ിവെര വ�ാപി�് കിട�� േമഖലയി�

ര�ാ�വ��ന��  നട�ിവ���മായ േകാതമംഗലം ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷെ�

�വ��ന���് ഈ സ��ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�  േ�ഷെ� കാര��മമായ �വ��ന���ായി ആ�നിക ഉപകരണ��

ഉ�െ�െട�� സംവിധാന�� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര അ�ി ര�ാനിലയ�ിന് െക�ിടം

3814. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര അ�ി ര�ാനിലയ�ിന് െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി

സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അ�ി ര�ാനിലയ�ിന് ആ�നിക സൗകര���� െക�ിടം നി��ി��തിന് �ക

അ�വദി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ��ത അ�ിര�ാ നിലയ�ിന് അത�ാ�നിക സൗകര���� വാഹന��ം ഉപകരണ��ം

അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഫയ� േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി

3815. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  �തിയതായി ആരംഭി�ാ�േ�ശി�� ഫയ�േ�ഷ�ക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ� േ�ഷ�ക� എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ� വ��മാ�േമാ?

�വാ��ഴ ഫയ� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

3816. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ ഫയ� േ�ഷ� �വ��ി�� െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫയ�  േ�ഷന് ആ�നിക സൗകര��േളാെട �തിയ െക�ിടം നി��ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം അവ�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

ക�ക�ാ� െന���ം �േദശ�് �തിയ ഫയ� േ�ഷ�

3817. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി��തിന് ശാ�ീയ പഠന�ിെ�റ

അടി�ാന�ി�  ��ഗണന പ�ിക തയാറാ�ിയി�െ��ി�  ��ത പ�ിക�െട പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െന���ം,  ക�ക�ാ�, ക�ഴ,  മണിമല,  െവ�ാ��

പ�ായ�കളി�ം തി�വ� നിേയാജകമ�ല�ിെല മ���ി പ�ായ�ി�ം �േയാജനം

ലഭി���വിധ�ി� െന���േ�ാ ക�ക�ാലിേലാ �തിയ ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആവശ�മായ �ലം തേ�ശ�ാപന��  ഏെ���് ന�കിയാ�  ഫയ�  േ�ഷ�

അ�വദി��തി�� മ�് തട��െളെ�ാ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പഴയ�രി� ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�

3818. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് ത�ാറാ�ിയ പ�ികയി� േചല�ര

നിേയാജകമ�ല�ിെല പഴയ�� ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�ിടി�ി� സാധ�ത, കാ�തീ പട��തി�� സാധ�ത, മ� ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�കളി�

നി�� അകലം എ�ിവ കണ�ിെല��് പഴയ�� ആ�ാനമായി ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�

ആരംഭി��തിന് ��ഗണന ന��േമാ;എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ി� ഫയ�േ�ഷ�

3819. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ്,  പരിയാരം ഗവ�െമ�് ആ��േ�ദ േകാേളജ് എ�ിവ �ിതി

െച�� ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  േവന��ാല�് ഇട�ിെട തീപി��ം

ഉ�ാ�� മാടായി�ാറ,  േപമാരിയി�  െവ�ം കയ�� െച���്,  കട���ി-പാണ�ഴ

�ാമപ�ായ�കളിെല �േദശ��  എ�ിവ ഉ�ത് കണ�ിെല��് ഫയ�  േ�ഷ�

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

പ�ാ�ിയി� ഫയ� േ�ഷ�

3820. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  േവന��ാല�് തീപി����ം മഴ�ാല�് �ഴയി�  വീ��

അപകടമരണ��ം പതിവായിരിെ� ബജ�ി�  അ�വദി�ി�� പ�ാ�ിയിെല ഫയ�  േ�ഷ�

�ാവ��ികമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� േ�ഷ� എ�് �ാവ��ികമാ�ാ� സാധി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ഫയ� േ�ഷന് എം.�ി.�. ഫയ� എ�ി�

3821. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�ാ�ി�കര ഫയ� േ�ഷന് ആവശ�മായി വ��

എം.�ി.�.  ഫയ�  എ�ി�  ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എം.�ി.�.ഫയ�  എ �ി�

തി�വന��രം ജി�യി� ഏെതാെ� �ല�് ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016  �ത�  2019  െസ��ംബ�  വെര െന�ാ�ി�കര ഫയ�  േ�ഷന്

ര�ാ�വ��ന�ിനായി ഏെത�ാം ഉപകരണ��  ആണ് ന�കിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര ഫയ� േ�ഷ� നവീകരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ��ത

ഫയ� േ�ഷെ� നവീകരണ �വ��ന�� എേ�ാഴാണ് നട�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ?

ജയി� വ��ിെല നിയമനം

3822. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ജയി�  വ��ി�  ആെക എ� നിയമന��

നട�ി; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��� ജി�യി� ജയി� വ��ി� എ� ത�ികക� ഒഴി� കിട��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ടി വ��ിെല െ�ഷ�� പ��സ് െവഹി�ി�

3823. �ീ.അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്



,, ഐ.സി.ബാല���

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

ന��േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ി�  രാേജ��മാ�  അനയ�്സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി��

�ന��ാരണ പ�തി �വ��ന��  നി��ഹി�ാനായി�ാേണാ െ�ഷ��  പ��സ്

െവഹി�ിളിെന നിയമി�ി��ത്;

(ബി) െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ിളായി വാ�േകാസ് എ� �ാപനെ� കെ��ിയി��ത്

േകാ�േ��ീവ് ബി�ിംഗ് േ�ാ��ി�െടയാേണാ;  എ�ി� ഏെതാെ� �ാപന�� ബി�ിംഗ്

േ�ാസ�ി� പെ���; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ബി�ിംഗ് േ�ാസ�ി�െടയെ��ി�  വാ�േകാസ് എ� �ാപനെ� കെ��ിയത്ഏത്

മാനദ��ി�െടയാണ്;

(ഡി) വാ�േകാസ്എ� �ാപന�ിന് അ�ടി രംഗ�് പ�തി നി��ഹണ േമഖലയിെല �ാവീണ�ം

എ�ാണ്;  വാ�േകാസിന് ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� �മതലകളാണ്

ന�കിയിരി��ത്; പ�തി നി��ഹണ�ിനായി വാ�േകാസിന് െസ�േഡജ് ചാ�ജായി എ�്

�കയാണ് ന���ത്;ഇത് നി�യി��ത്എ�കാരമാണ്;

(ഇ) അ�ടി വ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിനാ�� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��ത് ആരാണ്;

ഇതിെ� നിലവിെല �ിതിെയ�ാണ്; വ��മാ�േമാ?

അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��ി� നട�ാ�ിയ പരി�ാര��

3824. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��ി�  നട�ാ�ിയ

പരി�ാര�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ജലപാത നി��ാണ�ിന് ആവി�രി� പ�തിക�

3825. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ജലപാത നി��ാണ�ിന് ആവി�രി� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം കനാലിെ� �ന��ാരണ �വ��ന��

3826. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജലപാതേയ�ം േദശീയ ജലപാത-3 േന�ം ത�ി� ബ�ി�ി�� െകാ�ം കനാലിെ�

�ന��ാരണ �വ��ന���ാ�� കരാ�  ഇേ�ാ�  വ�വ�ക��് വിേധയമായാേണാ

ദീ�ഘി�ി�് ന�കിയി��ത്; ഏെത�ാമാണ് വ�വ�ക�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ��ത വ�വ�ക� �കാരം ���ിക� നട�ി�േ�ാെയ�് സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

ഇേ�ാ�  ദീ�ഘി�ി�് ന�കിയ കാലാവധി��ി�  ���ിക�  �ർ�ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്

�തീ�ി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േഫാ��് െകാ�ി േബാ�് �ര��ി�െ��വ�െട ആ�ിത��� ആ��ല�ം

3827. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േഫാ��്െകാ�ി േബാ�് �ര��ി� മരണെ��വ�െട ആ�ിത�ം പരിേ��വ�ം േത�ഡ് പാ��ി

ഇ��റ�സ് െ�യിമിനായി േമാേ�ാ� ആ�ിഡ�് െ�യിം �ിബ�ണലി� ഫയ� െച� േക�ക�

േകരള ഇ�ലാ�് െവസ�സ് ��സ് �കാര�� ആ�ിഡ�്�ീം േക�ക�  ൈകകാര�ം

െച��തിന് �മതലെ���ിയി�ി� എ� കാരണ�ാ� ത�ിയി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േമാേ�ാ� ആ�ിഡ�് �െളയിം �ിബ�ണ�ക��് അ�രം േക�ക� പരിഗണി��തിന് �മതല

നൽ�� വി�ാപനം ഇറ��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 30.05.2010െല  G.O.(P)No.5/2010/CSIND  �കാരം േകരള ഇ�ലാ�് െവ��  ��

നിലവി� വ�ി���ം 15.09.2010 �ത� ��ത �� �റ�ഖ വ��ിന് കീഴി� �ാബല��ി�

വ�� �ത� ഉൾനാടൻ ജലയാന���് രജിേ�ഷ�ം േത�ഡ് പാ��ി ഇ��റ��ം ന�കി

വ���ം കണ�ിെല��് ��ത വി�ാപന�ിെ� ആ��ല�ം േഫാ��് െകാ�ി േബാ�്

�ര��ി�  മരണെ��വ�െട ആ�ിത��ം പരിേ��വ��ം ലഭി��തിനായി ��കാല

�ാബല�േ�ാെട വി�ാപനം ഇറ�വാ� സാധി�േമാ എ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി�, ��ത വി�ാപന�ിെ� ആ��ല�ം േഫാർ�് െകാ�ി േബാ�് �ര��ി�

ഉ�െ��വ��ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ��ത വി�ാപനം ഇറ��തിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ���ീകരി�ാ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) നിലവി� ഇ� സംബ�ി� ഫയ� ഏത് വ��ിലാെണ�ം ഫയലിെ� നിജ�ിതി എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണഭാഷ മലയാളം

T 3828.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണഭാഷ മലയാളം ആ�ി മാ�ാ�� തീ�മാനം �ാബല��ി�  വ�ി�ം ഇേ�ാ�ം

െസ�േ�റിയ�ിെല പല വ��കളി�  നി�ം ഇം�ീഷ് ഭാഷയി�  സ��ാ�  ഉ�ര�ക�

�റ�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം കാര��ളി�  മലയാളം നി�ബ�മാ�ാ�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

ൈകെ�ാ� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



സ�കാര� ലാ�ക�െട നിലവാരം പരിേശാധി��തി�� നടപടി

3829. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ലാ�കളി�  നട�� പരിേശാധനക�െട പിഴവ് �ലം

േരാഗമി�ാ�വെര മാരക േരാഗികളാ�ി ചികി��് വിേധയമാ�� സംഭവ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചാവ�ാട് താ��് ആ�പ�ി�് സമീപ�� സ�കാര� െമഡി��  ലാബി�  നട�ിയ

പരിേശാധനയി�  നാലരവയ�കാരനായ ��ി�് എ�്.ഐ.വി േപാസി�ീവ് ആയി റിേ�ാ��്

ന�കിെയ��ം േകാ�യം സ�േദശിനിയായ വി���് അ��ദ�െ�� െത�ായ ലാബ് റിസ��്

�ലം ചികി��് വിേധയയാേക�ിവ� സംഭവ�ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ലാ�ക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സ�കാര� ലാ�കളി�  േയാഗ�ത�� െട�ീഷ��ാ�  ഉെ��ം അവിെട

ഉപേയാഗി�� ഉപകരണ��  �വ��നസ�മാെണ�് ഉറ�വ���തി�ം ശ�മായ

പരിേശാധനക� നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ഡി�ീരിയ േരാഗ�ിെനതിെര�� �തിേരാധ �വ��ന��

3830. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം ��തലായി ഡി�്തീരിയ േക�ക� സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; എ�ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഡി�ീരിയ ബാധ ലാ�പരിേശാധനയി� െതളി�ി��ത്;

(സി) ഡി�ീരിയ �ല�� മരണം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ജി�കളിെല�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െചറിയ ��ികളി�  ക�വ�ി�� ഡി�ീരിയ േരാഗം ഒ�ത് വയ�ിന് �കളി�� ��ികളി�ം

�ായമായവരി�ം ബാധി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�� കാരണം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഡി�ീരിയ േരാഗ�ിന് ന��� �ി.�ി. വാ�ിന് പകരം െട�ന�് ഡി�ീരിയ-അ ഡല�് വാ�ി�

ന�കണെമ� ഡ��.എ�്.ഒ.  �െട നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ��ത�

നട�ിലാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ഇത് നട�ിലാ�ിയ േശഷ�ം ഡി�ീരിയ ബാധി�� േരാഗിക�െട എ��ി�  ഉ�ാ��

വ��നവ് ഗൗരവമായി എ��് �തിേരാധ �വ��ന�ളി�  ജാ�ത �ല��േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?



ഒ.പി. വിഭാഗ�ി� സ��ാ� ജീവന�ാ��് ��ഗണന

3831. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഗവ�െമ�് സ�വ�്സ് െമഡി�� അ���സ് �� 1960 �കാര�� വ�വ�ക�

പാലി�� കാര��ി�  ആ�പ�ിക�  വി� വ���തായ വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ച��ിെല  11� വ��് �കാര�� വ�വ�ക�  എ�ാ സ��ാ�

ആ�പ�ികളി�ം നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� 11� വ��് ബാധകമായി�� ജീവന�ാ��് ഒ.പി.  വിഭാഗ�ി� നി�ിത സമയം

��ഗണന ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�  ആ�പ�ി ജീവന�ാ��മാ�മായി �പീകരി�ി��

ഒ.പി.ടി��് കൗ��  സംവിധാനം തിരി�റിയ�  േരഖ�മായി എ�� ഇതര സ��ാ�

വ��കളിെല ജീവന�ാ��ം ഉപേയാഗി�ാ�  കഴി�� വിധം �മീകരണ��  ഏ�െ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.വി.��യിഡ് �ി�് നി��ാണം

3832. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േരാഗിക��ം നി��ലീകരണം ഉൾെ�െട��വർ�ം ന��� ഐ.വി.��യിഡ് �ി�്

നി��ാണ�ിേല�് കട�വാ� െക.എസ്.ഡി.പി. തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഐ.വി.��യിഡ് നിർ�ി��തി�� ആ�നിക സൗകര��േളാ� �ടിയ മിഷ�നറി ഇറ�മതി

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടയാണ്;

(സി) െക.എസ്.ഡി.പി.  ഐ.വി.��യിഡ് നി��ി��േതാ� �ടി േരാഗിക��് �റ� വില�്

ആയത് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െക.എം.എസ്.സി.എ�. വഴി വിതരണം െച�� മ��ക�

3833. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  െക.എം.എസ്.സി.എ�. വഴി വിതരണം െച�� ചില മ��ക�

തിരി�റിയാ�  കഴിയാ� വിധം ഒേര േലബ�  ഉ�തായതിനാ�  ചില �ല�ളി�  മ��്

മാറിെ�ാ��� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� പരിഹരി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എം.എസ്.സി.എ�. വിതരണം െച�� മ��ക�  േരാഗിക��് ന�കിയേശഷം



മരവി�ി�കേയാ നിേരാധി�കേയാ െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്

എ�റിയി�ാേമാ?

നീതി ആേയാഗിെ� ആേരാഗ� �ചികയി� സം�ാന�ിെ� �ാനം

3834. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീതി ആേയാഗിെ� ആേരാഗ� �ചികയി� സം�ാന�ിെ� നിലവിെല �ാനം എ�യാണ്;

കാലാകാല�ളി� സം�ാനെ� ഭരണ ക��ാ�� ആേരാഗ� േമഖലയി� െകാ�വ� പരിഷ്

�ാര�� ഈ േന��ിന് കാരണമായി�ിെ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട നി��ചന�ി�  ആേരാഗ�െമ�ാ�  േരാഗമി�ാ� അവ�

മാ�മ� ശാരീരിക�ം മാനസിക�ം സാ�ഹിക�മായ ��ിതി�മാണ് എ�തിനാ�

ഇ�ാര��ി� സം�ാന�ിെ� നിലവിെല �ിതി ആശാവഹമാേണാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ലഹരി പദാ����  ഉപേയാഗി��വ�െട എ�ം ഭീതിജനകമാം വിധം

വ��ി��െവ�ത് ജന��െട മാനസികമായ പിേ�ാ�ാവ�െയ അേ� �ചി�ി��ത്;

എ�ി�  ജന�െള ഇ�ാര��ി�  േബാധവ��രി��തി�ം ലഹരി �� ��ംബ��

��ി��തി�ം ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�� േരാഗിക�െട എ�ം

3835. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  എ� �� േരാഗിക�െ��ാണ് സ��ാ�  കണ�ാ��െത�്

അറിയി�േമാ; വ�ഷം േതാ�ം �� േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി��േ�ാ എ�

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് േക��ളി�  ഡയാലിസിസ് െച�ാ�  സഹായി�� ലാബ് അസി��്

ഡയാലിസിസ് ത�ിക നിലവി� സം�ാന�് എ��െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) താ��ാ�പ�ികളി�  വെര ഡയാലിസിസ് െസ��ക�  ആരംഭി�േ�ാ�  ��ത ത�ിക

��ി�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ലാബ് അസി��് ഡയാലിസിസ് ത�ിക ��ി��തി�� �േ�ാസ�  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

നാഷണ� ൈവറ� െഹ�ൈ��ിസ് ക�േ�ാ� േ�ാ�ാം



3836. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഹ�ൈ��ിസ് എ, ബി േരാഗ�� സം�ാന�് വ��ി��തായി റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േരാഗം ശരിയായ രീതിയി�  ചികി�ി�ിെ��ി�  മാരകമായ കര�  വീ��ിേല�ം

ക�ാ�സ� ബാധ�ം മ�ം കാരണമാ�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് ന� രീതിയി� ചികി�ി��തി�� സംവിധാനം എ�ാ സ��ാ� ആ�പ�ികളി�ം

ഒ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നാഷണ� ൈവറ� െഹ�ൈ��ിസ് ക�േ�ാ� േ�ാ�ാമിെ� അടി�ാന�ി� അ�� പ�്

വ�ഷ�ി��ി�  െഹ�ൈ��ിസ് ബി നി��ാ�ജനം െച�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

പ�ിക് െഹ��് േകഡ�

3837. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� വ��ി� പ�ിക് െഹ��് േകഡ� �പീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�

സാഹചര��ി�  ��ത േകഡറിെ� �പീകരണ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടി �മ�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇറ�ിയ ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

തല�ാന നഗരിയി� െഡ�ി�നി പട�� സാഹചര�ം

3838. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയി� െഡ�ി�നി പട��ത് ആേരാഗ�വ��് ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) മഴ വി�മാറാെത �ട���ം േഫാഗിംഗ് ഉ�െ�െട�� �തിേരാധ �വ��ന��

മ�ീഭവി��മാണ് െഡ�ി�നി പട��തി�� കാരണെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) 2019 െസ��ംബ�, ഒേ�ാബ� മാസ�ളിലായി ജി�യി� െഡ�ി�നി�മായി ബ�െ�� എ�

േക�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ത്; അതിെല� മരണം സംഭവി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) തല�ാന നഗരിയി�  െകാ�ക് ശല�ം ��മായ �േദശ�ളി�  �തിേരാധ �വ��ന��

��ത� ഊ��ിതെ����തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ശൗചാലയ��െട േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തിന് നടപടി



3839. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ശൗചാലയ��െട�ം �ചി�റിക�െട�ം േശാചനീയാവ��ം

എ��ി�� �റ�ം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;എ�ിൽ നിർ�ാണസാമ�ിക�െട �ണനിലവാര�ം

നിർ�ാണ���ി�െട േമ��ം ഉറ�വ��ി ശൗചാലയ��ം �ചി�റിക�ം നിർ�ി��തി�ം

ഇത് യഥാ�മം �ചീകരി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� െമഡി�� ലേബാറ�റിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��

3840. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� െമഡി��  ലേബാറ�റിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��വാ�

എ�.എ.ബി.എ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) പരമാവധി ലാ�കെള �ീമിെ� കീഴി�  െകാ�വ��തി�ം െപാ�ജന���് �ണേമ���

ലാബ് സൗകര�ം ഉറ�് വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) ലാ�കളി�  സാേ�തിക വിഭാഗ�ി�  േജാലി െച�� വലിെയാ� വിഭാഗം നി�ിത

േയാഗ�തയി�ാ�വരാെണ�് ��യി�  െപ�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�്

ഇടെപടലാണ് നട��ത് ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ര�,മാലിന�നി��ാ��ന ച���  എ�ിവ �രിപ�ം ലാ�ക�ം പാലി��ി� എ�ത്

വ�തയേ�  ;  എ�ി�  ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�സ� ചികി� രംഗെ� വ�ാജ�ാ�

3841. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�സ�  ചികി� രംഗ�് ചില വ�ാജ ചികി�ക�െട കട�വരവ് ��ി�� ��തരമായ

സാ�ഹ� വിപ�ിെന സംബ�ി�് സമീപകാല�് ഉയ�� ആശ�ക�  പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി� �ാേയാഗിക നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േരാഗ �തിേരാധ�ം ചികി�ാ മാ����ം സംബ�ി� വ��മായ അറി�ം ധാരണ�മി�ാ�

�ാമീണ േമഖലയിെല ജന���ിടയി�  ഫല�ദമായ േബാധവ�കരണ�ം പാലിേയ�ീവ്

�വ��ന��ം നട�� സാ�ഹ�-കാ�ണ� സംഘടനക��് േ�ാ�ാഹന�ം പി�ണ�ം

ന��വാ� പ�തിക�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

അ�രീ� മലിനീകരണം �റ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�



3842. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മായ അ�രീ� മലിനീകരണം,പരിമിതമായ ആേരാഗ� പരിപാലന സംവിധാന��

എ�ിവ�െട ഫലമായി ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ മാരക േരാഗ���് ജന��

അടിമകളാ�െമ� ജി.പി.എം.ബി. റിേ�ാ��് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് അ�രീ� മലിനീകരണം �ടിവ�� സാഹചര��ി�  അത് �റ��തിന്

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

കാ�സ� �ിഡിെ� �വ��നം

3843. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�സ�  േരാഗിക�െട എ�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം േരഖക�  ഉേ�ാ;

ഉെ��ി� ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�സ� േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി� വ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; അതിെ�

കാരണം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ�

കെ���കളാണ് അത് സംബ�ി�് �റ�വ�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കാ�സ�  േരാഗം കെ��ാനായി ജി�ാ േക��ളി�  ഏെത�ി�ം ആ�പ�ികേളാട് േച��്

എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;

ഏെതാെ� ആ�പ�ികളി� ചികി� ലഭ�മാണ് എ�് അറിയി�േമാ; എെ�ാെ� സൗകര���

ആണ് അവിെട ഒ��ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കാ�സ� േരാഗിക�െട ചികി�ാ സൗകര�ാ��ം സ�കാര� േമഖലേയ�ം സ��ാ� േമഖലേയ�ം

ഏേകാപി�ി�് �വ��ി�ി�� കാ�സ� �ിഡിെ� �വ��നം ആരംഭിേ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാ�സ�  േരാഗിക�  ഉ�െ�െട�� േരാഗിക��് സാ��ന പരിചരണം ജി�ക�  േതാ�ം

ആേരാഗ� വ��് നട�ിലാ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് ന��� മ��്

3844. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് ന��� മ��ിന്  2019 െസ��ംബറി� �ാമം

ഉ�ായത് �ലം ��ത േരാഗിക� ��ി��ിലായി�േ�ാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി �കാരം

മ��ക� ആജീവനാ�ം സൗജന�മായി ലഭി��തിന് സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(സി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് നി��ലാ�ി സ��ാ�  ആരംഭി� കാ�ണ� ഇ�ഷ�റ�സ്



പ�തി�െട കീഴി� ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് ചികി��ളള �ക ലഭ�മാ��േ�ാ; ഇെ��ി�

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് വഴി ഇവ��് ആജീവനാ� ചികി� ഉറ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ിക� ജനസൗ�ദമാ�ാ� നടപടി

3845. �ീ.െജയിംസ് മാത�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ�പ�ിക�  ജനസൗ�ദമാ��തിന് ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ലഭ�മാ�� േസവന��െട മികവ് വ��ി�ി��തി�ം ചികി�ാ

െചലവ് �റ��തി�ം ആ��ം മിഷ�  �േഖന നട�ിലാ�ി വ�� �തന പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിക� �ീസൗ�ദ�ം ഭി�േശഷി സൗ�ദ�മാ��തി�ം മിക� ഒ.പി. സൗകര�ം,

രജിേ�ഷ� കൗ��ക�, ����ി ��് െച��തി�� സൗകര�ം എ�ിവ ഏ�െ����തി�ം

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

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ��തായി ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

3846. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് ഇ�വെര ഏെതാെ� സ��ാ�

ആ�പ�ികളി�  ��തായി ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  ആരംഭി�ി�െ��് ജി�ക�  തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഡയാലിസിസിന് വിേധയരാ��വ��് സാ��ിക ആ��ല�ം

3847. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടർ�യായി ഡയാലിസിസിന് വിേധയരാ�� നി�ധനരായ േരാഗിക��് സ��ാ� സാ��ിക

ആ��ല�ം ലഭ�മാ��േ�ാ; വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ ആ��ല�ം വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഉപേയാഗ�ന�മായ മ��ക�െട സം�രണം



3848. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിബേയാ�ിക് ഉ�െ�െട�� ഉപേയാഗ�ന�മായ മ��ക� അല��മായി വലിെ�റി���

വഴി മ��ിെല രാസപദാ���� മ�ി�ം ജല�ി�ം ലയി�് വീ�ം മ�ഷ�നിെല��െവ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉപേയാഗി��ം കാലാവധി കഴി��മായ മ��ക� േശഖരി�് ശാ�ീയമായി സം�രി��തിന്

എെ��ി�ം സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ�പ�ിക��് എ�.എ.ബി.എ�്. അ�ഡിേ�ഷ�

3849. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ��ത� ആ�പ�ിക��് എ�.എ.ബി.  എ�്.  അ�ഡിേ�ഷ� ലഭ�മാ��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജീവിതൈശലീേരാഗ��െട മ��് ലഭ�ത

3850. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവിതൈശലി േരാഗ��െട വ�ാപനം േകരള�ിെല ആേരാഗ�രംഗ�് �തിസ�ി

��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫാ�മസി�ക��് മാ�േമ മ��് വിതരണ�ിന് അ�വാദ�ള� എ� േകാടതി വിധി �ലം

ജീവിതൈശലി േരാഗബാധിത��് ആവശ�മായ മ��ക�  ആേരാഗ� ഉപേക��ളി�  നി�ം

ലഭി��തി� ഉ�ായി�ളള �തിസ�ി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ �തിസ�ി മറികട��തിന് എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ആേരാഗ�വ��് െച�ി�ളളെത�്

അറിയി�ാേമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

3851. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ��ികളിലാണ് ഇ-െഹ��് പ�തി

നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�� േരാഗിക��് �ട� ചികി��ായി സാ��ിക സഹായ പ�തിക�



3852. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തരമായ ��േരാഗം ബാധി�് �� മാ�ിവ�� ശ��ിയ�് വിേധയരായ എ� േരാഗിക�

സം�ാന�് ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;  ഇവ��് �ട�  ചികി��ായി എെ�ാെ�

സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �� മാ�ി വ�െ�� േരാഗിക��് എ�ാ താ��് ആ�പ�ിക� വഴി�ം �േത�ക ചികി��ം

സൗജന�മായി മ��ം ന�കാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ട�  ചികി� നടേ��ി വ��വ��് സാ��ിക സഹായമായി എെ��ി�ം ധനസഹായ

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ഷ�ം പ�തി

3853. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ഷ�ം പ�തി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഈ പ�തിയി�െട ലഭ�മാ�� േസവന��

എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നി��ലാ�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

�നരാരംഭി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തി

3854. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തികെള സംേയാജി�ി�െകാ�ാണ് കാ�ണ� ആേരാഗ�

�ര� പ�തി നട�ിലാ�ിയത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ�� ആ�ക��് െക.എ.എസ്.പി. ചികി�ാ പരിര� ലഭി�ം; ഇതിെ�

വ�മാന പരിധി എ�യാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാ�ണ� ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന് അ�ഹത��ായി�� ഏെത�ി�ം അ�ഖ���്

െക.എ.എസ്.പി. വ�തി�േശഷം ആ��ല�ം ലഭി��ി� എ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�

വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എ.എസ്.പി.  പരിര� ലഭ�മാ�� വയനാട് ജി�യിെല ആ�പ�ിക�െട ലി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

T 3855.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി വഴി എ�യാ�ക��് ചികി�ാ ആ��ല�ം ലഭി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ഹരായ ഒ�നവധി ആ�ക��് ഇനി�ം ചികി� ഇ��റ�സ് ലഭ�മാകാ� വിഷയം

സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇവെര ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി

T 3856.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിരവധി നി��നരായ േരാഗിക��് ചികി� ധനസഹായം ലഭി�ി�� കാ�ണ� ചികി�ാ

ധനസഹായ പ�തി നി��ലാ�ിയത് �ലം സാധാരണ�ാ��് ഉ�ായ ��ി��ക�ം

�യാസ��ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ബദലായി െകാ�വ� കാ�ണ� ഇ��റ�സ് പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ�

അവ� എ�ാണ്; ഈ പ�തിയി� കീഴി� എ� േപ��് ��ത ധനസഹായം അ�വദി�ി��്;

ജി�തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) കാ�ണ� ഇ��റ�സ് പ�തി�െട കീഴി�  േച��ി�� ഓേരാ ��ംബ�ി�ം അ�വദി��

പരമാവധി ഇ��റ�സ് �ക എ�യാെണ�ം ��ത �ക ലഭി��തി�� നടപടി�മ��

എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ��ര�ാ പ�തി

T 3857.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ആേരാഗ��ര�ാ പ�തി �കാരം അ�ല�ം �പ വെര വ�മാന��

സാധാരണ�ാ��്സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി�മ��  വ��്

���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) കാ�ണ� ആേരാഗ��ര�ാ പ�തിയി�  ഏെതാെ� സ�കാര� ആ�പ�ികെള

ഉ�െ���ിയി��്;

(സി) പഴയ കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തി �കാര�� �ണേഭാ�ാ���്�ട��ം ആ��ല�ം

ന���തിന് ആവശ�മായ ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സാ��ന ചികി�ാ സംവിധാനം

3858. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സാ��ന ചികി�ാ സംവിധാനം സാ���ികമാ�ാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  രജി��  െച�ി�� എ� പാലിേയ�ീവ്

െകയ� �ാപന�� ഉ�്; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അനധി�ത പാലിേയ�ീവ് െകയ�  �ാപന��  അട���വാ�  എെ��ി�ം ഉ�ര�ക�

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പാലിേയ�ീവ് െകയ� �ാപന�� പാലിേ�� നടപടി �മ�� എെ�ാെ�യാണ്; സ��ാ�

ഇത് സംബ�ി�് �റെ��വി�ി�� നി�േ�ശ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

��� ജി�യി� കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

T 3859.�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി� നി�ം ���

ജി�യി� എ� �ക വിതരണം െച�; ആയതിെ� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��േവദ ചികി�ാരംഗെ� വികസന �വ��ന��

3860. �ീ.വി. േജായി

,, എം. �േകഷ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ആ��േവദ ചികി�ാ രംഗ�് നട�ിയ

വികസന �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിരാലംബ�ം അശരണ�മായ ��ജന��െട പരിപാലന�ി�ം ആ��േവദ ചികി�യി�െട

അവെര ആേരാഗ��� ജീവിത�ിേല�് നയി��തി�ം എ�ാ ജി�കളി�ം ��ജന പരിപാലന

�ണി�് ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��ികളി�  ഉ�ാ�� അ�ഖ��  ആ��േവദ ചികി�യി�െട പരിഹരി�് അവ�െട പഠന

നിലവാരം െമ�െ����തിനായി െതരെ��� ��കളി� നട�ിലാ�ി വ��  'ബാല��ളം'

പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ജീവിത ൈശലി േരാഗ�� നിയ�ി�ക എ� ല��േ�ാെട 'ജീവനി' പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗബാധിത��് ജീവ�ര�ാ മ��ക� സൗജന�മായി ന��� പ�തി



3861. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�മാനപരിധിയി�ാെത ഹീേമാഫീലിയ േരാഗബാധിത��് ജീവ�ര�ാ മ��ക� സൗജന�മായി

ന�കിവ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ� േരാഗിക��് ��ത ധനഹായം

അ�വദി��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അവ��് േഫാേ�ാ പതി�ി� ഐഡ�ി�ി കാ�ഡ് അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം

േരഖകളാണ് അതി� ആവശ�മായി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െ��ം ഇം�ാ�ം നി��ി�� പ�തി

3862. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ആവശ�മായി വ�� െ��ം ഇം�ാ�ം സ��ാ�

ഉടമ�തയി�  നി��ി��േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�  അ�രം �ാ�് ആരഭി��തി�� പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാനസികാേരാഗ� പരിപാലനം

3863. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, വി.െക.�ശാ�്

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസികാേരാഗ� പരിപാലന�ിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ികളിെല�ം കൗമാര�ാരിെല�ം മാനസിക അസ�ാ����  വിദ� പരിേശാധന നട�ി

കെ���തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളിെല െമഡി�� ഓഫീസ�മാ��ം ജീവന�ാ��ം പരിശീലനം ന�കി

മാനസികാേരാഗ� േസവനം �ാഥമികാേരാഗ� തല�ി��െ� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) മാനസിക ആേരാഗ� േക���െട �വ��ന�ം �ണനിലവാര�ം ��ത� െമ�െ����തി�ം

മാനസികേരാഗിക��� േസവന�ിെ� അടി�ാന നിലവാരം ഉയ���തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വേയാജന��െട ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി �തന പ�തിക�



3864. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ�രംഗ�് സവിേശഷ �ാധാന�ം ന�കി ��ിേ�� േമഖലക�

ഏെതാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വേയാജന��െട ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി സ��ാ�  നട�ാ�ിയ �തന പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതിെ� ഭാഗമായി ��ജന��െട ആേരാഗ�����െട സ�ീ��ത കണ�ിെല��് ഒ�

സമ� ��ാേരാഗ� സംര�ണ പരിപാടി  (േകാം�െഹൻസീവ് ജിറിയാ�ിക് െഹൽ�് െകയർ

േ�ാ�ാം) ആ��ണം െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ജി�ാ ആ�പ�ികളി� ��സൗ�ദ വാ��ക� ഒ���തി�ം ��ജനാേരാഗ� ചികി�യി�

ൈവദ�ധ���വെര നിേയാഗി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േ�ഹ���ം പ�തി

3865. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സാ�ഹ��ര�ാ മിഷ� �േഖന നട�ിലാ�� േ�ഹ���ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം 2018-19 വ�ഷം എ� േപ��് ധനസഹായം ന�കിയി��്;

(സി) ��ത പ�തിയി� കീഴി� അേപ� സമ��ി� പല��ം ധനസഹായം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി�് എ�.എ�്.എം.- � നി�ം ലഭിേ�� �ടി�ിക

3866. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ആേരാഗ�കിരണം,  ആ�.എസ്.ബി.ൈവ.,

െജ.എസ്.എസ്.െക.,  െജ.എസ്.എസ്.െക.  -നിേയാനാ�്സ് എ�ീ പ�തിക�  �കാരം

എ�്.എം.സി. �് ലഭിേ�� ഒ� േകാടി ���ി ര�് ല�ം �പ എ�.എ�്.എം. - � നി�ം

ലഭി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.എ�്.എം.-  �  നി�ം ലഭിേ�� ഒ� േകാടി ���ി ര�് ല�ം �പ ആ�പ�ി�്

ലഭി�ാ�തിനാ�, ലാബിേല�് ആവശ�മായ െകമി�ൽ,  �ചീകരണ ഉപകരണ��  എ�ിവ

വാ��തി�ം,  എ�്.എം.സി.-  ജീവന�ാ��് ശ�ളം ന���തി�ം കഴിയാ� അവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) എ�.എ�്.എം.-  �  നി�ം ലഭിേ�� �ടി�ിക ആ�പ�ി�് ലഭ�മാ�ാ�  എ� നടപടി

സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േരാഗികളാ��വ�െട എ�ം

3867. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ��ം,  സാേ�തിക വിദ�ക�ം �േ�റിെ�ാ�ിരി�േ�ാ�ം,  സം�ാന�്

േരാഗികളാ��വ�െട എ�ം ആശ�ാജനകമായി വ��ി�� എ�ത് വ�തയേ�;

(ബി) ഇ��യി�  തെ� ഏ��ം ��ത�  �േമഹേരാഗിക�� സം�ാനമായി േകരളം മാറിയതിെ�

കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചികി�, േരാഗ നി��യം, േരാഗ �തിേരാധ സംവിധാനം എ�ിവ ���മാ�ം മാ�� കാല�ിന്

അ��തമായി സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ��ാം;വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��ം മിഷ� ��ത� ജനകീയമാ��തിനായി നടപടി

3868. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷ� നട�ിലായേതാെട സം�ാനെ� ആേരാഗ� േസവന രംഗ�് വ� �തി� ചാ��ം

െപാ�ജനാേരാഗ� സംവിധാന��  ഉപേയാഗി��വ�െട എ��ി�  ഗണ�മായ വ��നവ്

ഉ�ാ�ക�ം െച�െത�ി�ം ഇേ�ാ�ം േരാഗ�തിേരാധ സംവിധാന�� േവ�� െമ�െ��ി�ി�

എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി ചികി�ാ െചലവ് �റ� െകാ�് വ��തിന്എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) മിഷ�  ��ത�  ജനകീയമാ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േരാഗ�തിേരാധ േമഖലയി�  ആേരാഗ� ഉപേക���െട ശാ�ീകരണ�ി�ം

വി�ലീകരണ�ി�മായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��ം പീ�ി�സ് ക�ാ�യി� പ�തി

3869. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം പീ�ി�സ് ക�ാ�യി�  എ� പ�തി�െട വിശദാംശ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?



ആ��ം പ�തിയി� ഫാ�മസി�് ത�ിക

3870. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി ആരംഭി�തി�േശഷം ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയ��ിയ െഹ��്

െസ��കളി�  ഒ.പി.  വിഭാഗ�ി�  ചികി��് എ�� േരാഗിക�െട എ��ി�  വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� എ� ശതമാനെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചികി��് എ�� േരാഗിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി ഫാ�മസി�ക�െട എ��ി�ം

വ��ന വ��ാ� നയപരമായ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(സി) ആ��ം ര�ാം ഘ��ി�  ഫാ�മസി�ക�െട ത�ികക�  ��തായി ��ി�ാ�

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളിെല ഫാ�മസി�ക�െട �മതലക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഡ��ി

സമയം �തിദിനം എ� മണി�റാെണ�ം നിജെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ആ��ം ��്,  നാല് ഘ��ളി�  ഏെതാെ� �തിയ ത�ികക�  ��ി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി

3871. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : 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 ആല�� മ�ല�ി� നി�ം െതരെ���

ആേരാഗ� �ാപന�� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ� േക��ളി�  നട�ാ�� ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട

നി��ാണ �േരാഗതി അട��� വിശദാംശ�ം അറിയി�ാേമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ്

3872. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�  ഏെ��� പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജി�  വ�ഷ�ളായി െക�ിട��

അ����ണിക�  െച�ാ��ം െമഡി��  ഉപകരണ��  �വ��ന�മമ�ാ�ം

കണ�ിെല��് ഇത് പരിഹരി��തിന് ഒ� പാേ�ജ് ത�ാറാ�ി ഫ�്

ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ�ാ� പ�തിക�



3873. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി.���

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�� േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ�ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�� േകാേള�ക� േരാഗി സൗ�ദമാ��തിനായി മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം

��ത പ�തി�ായി എ� �ക�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െമഡി��  േകാേള�കളി�  അത�ാഹിത വിഭാഗ�ി�  വിദ� ചികി��ായി �തന

സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ െമഡി��  േകാേള�കളി�ം ക�ാ�സ�  ചികി��� ആ�നിക സൗകര���

സ�ീകരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

പാരി�ളളി െമഡി�� േകാേളജിേനാട�ബ�ി�് േന�ിംഗ് േകാേളജ്

3874. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി�ളളി െമഡി��  േകാേളജിേനാട�ബ�ി�് േന�ിംഗ് േകാളജ് ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം ആയതിന് ആവശ�മായ അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആവശ�മായ അ�മതി ലഭി�ി�െ��ി�  ഈ േകാേളജ് ആരംഭി��തി�� തട���

വ��മാ�േമാ;

(സി) േന�ിംഗ് േമഖലയിെല െതാഴി�  സാ��ത കണ�ിെല��് ��ത േന�ിംഗ് േകാേളജ്

ആരംഭി��തി�ളള �വ��ന��  േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെ� വികസനം

3875. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജിെ� വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടി�മ��ം അതിെ� ഫലമായി ൈകവരി� േന���ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  െമഡി��  േകാേളജ് ആ�പ�ിയി�  ലേബാറ�റി/േറഡിേയാ�ാഫി/�ാനിംഗ് എ�ീ

വിഭാഗ�� വിവിധ ഭാഗ�ളി� �ിതി െച����ലം േരാഗിക�ം അവെര അ�ഗമി��വ�ം

േനരി�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) ��ത വിഭാഗ�െള ഒ� േ�ാ�ി� ഉ�െ���ി �വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

താ��് ആ�പ�ികളി� െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

3876. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

താ��് ആ�പ�ികളി�  െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏെത�ാം;  എ� ത�ികക�  ഒഴി�് കിട���്;  ഇ�രം ത�ികക�

നിക��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ ?

െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിക� കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നടപടി

3877. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി� എ� െ�ഷ�ാലി�ി (വിദ�ധ ചികി�) ആ�പ�ിക�

(െന�് േവദന, മാനസിക േരാഗം, ��േരാഗം �തലായവ�്) ഉ�്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവ�െട ഭരണപര�ം ഭൗതിക�മായ സാഹചര���ം �ാഫ് പാേ��ം കാേലാചിതമായി

പരി�രി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� അതിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ികളി�  ഏെത�ാം േകഡ�  വിഭാഗ�ളി�ളള േഡാ��മാ�െട ത�ിക

ഉ�്;അവയി� എ� േപ� േജാലി െച��; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ികളി�  േമധാവിക�െട ത�ിക െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ��ാേണാ;അേതാ

അ�ിനിേ��ീവ് േകഡ��ാ േണാ;അതിെന സംബ�ി�� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ആ�പ�ികളി�  ഏതിെല�ി�ം ഏെത�ി�ം ത�ികയി�  അ�വദി�െ��

േകഡറില�ാെത�ളള േഡാ��മാ�  ചാ�ജ് വഹി��േ�ാ;അ�െനെയ�ി�  അതി�ളള

ഭരണപരമായ കാരണെമ�്; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േകഡ� സംവിധാനം അ�ിമറി�� തര�ി�ളള ചാ�ജ് ഓഫീസ� നിയമന രീതി അവസാനി�ി�്

�ശ�മായ ഭരണസംവിധാനം �ാപി�ാ�  േവ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇത് വെര

സ�ീകരി�ി�ളളത്; ഇെ��ിൽ എ� കാലയളവി�ളളി� ശരിയായ നിയമനം നട�ാ� സാധി�ം

എ�ാണ് സ��ാ� വിലയി���; വിശദമാ�േമാ?

താ��്ആ�ാന�ളി� താ��്ആ�പ�ിക�

3878. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) താ��്ആ�ാന�്താ��്െഹഡ് ക�ാ�േ��്ആ�പ�ി നിലവി�� എ� താ��ക�െ��ം

നിലവിലി�ാ� ഏെത�ാം താ��ക�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിലി�ാ� താ��കളി�  ആയത് അ�വദി�വാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�ിറ സാ�ഹികാേരാഗ� േക�ം

3879. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിെല �ാഫ് പാേ��ം നിലവി�  ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ

ജീവന�ാ�െട �റ�െ��ം കാണി�� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട കിട�ി ചികി� അ�വദി��തി�� ഭൗതിക സൗകര���  നിലവി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ി� ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര നിയമി�് കിട�ി ചികി�

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

െവ�റട സി.എ�്.സി

3880. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�റട സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിെല �ാഫ് പാേ��  ���ി ന�കാ�തിനാൽ

ആവശ��ിന് �ാ�ക�  ഇ�ാ�ത് ആ�പ�ി�െട �വ��ന�െള �തി�ലമായി

ബാധി��െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തി�� �ട� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഗിരിവ�� േമഖലയി�  നി�ം ഉ�െ�െട ദിവേസന എ��േറാളം ഒ.പി വ�� െവ�റട

സി.എ�്.സി യിെല �ാഫ് പാേ��  പി.എ�്.സി �േടതി�നി�ം സി.എ�്.സി �േടതായി

അ�േ�ഡ് െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ;

(സി) െവ�റട സി.എ�്.സി യി�  വളെര ന� രീതിയി�  �വ��ി�വ�ി�� െെഗനേ�ാളജി

വിഭാഗ�ി�  േഡാ��െട �റവ് പരിഹരി�് െെഗനേ�ാളജി വിഭാഗം �നരാരംഭി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) മലേയാര ആദിവാസി േമഖലയായ െവ�റടയി� �ിതി െച�� സി.എ�്.സി  -െയ ഗിരിജന

���െ�ഷ�ാലി�ി സി.എ�്.സി ആയി അ�േ�ഡ് െച��തി�� നടപടിക�  ആ��ം

പ�തിയി� ഉ�െ���ി സ�ീകരി�ാേമാ ?

െതാ��ഴ താ��് ആ�പ�ിയി� അഡീ�� േ�ാ�് നി��ാണം



3881. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ താ��് ആ�പ�ിയി�  അഡീഷണ�  േ�ാ�് പണി��തി�� നടപടിക�െട

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ�റ നി��ാണം എ� �ട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവ�ം താ��ിെല ആ�പ�ിക�

3882. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ��് നി��ാണം നട�� �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി െക�ിട�ിെ� ഇല�ി�്

േജാലിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െെവ�ം താ��് ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ� �വ��നം എ�് �ത�

ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െകാര�ി ഗാ�ി�ാം സ��ാ� ത��് േരാഗാ�പ�ിയി� പാ��്ൈടം �ീന�

3883. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി ഗാ�ി�ാം സ��ാ�  ത��് േരാഗാ�പ�ിയി�  പാ��്ൈടം �ീന�  (േപഷ��്

എംേ�ായീസ്)  ത�ികയി�  െതരെ���െ��വ�െട നിയമന ഉ�രവിന് സാ�കരണം

ലഭി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ി േരാഗിസൗ�ദമാ��തി�� നടപടി

3884. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ി േരാഗിസൗ�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി 2.18 േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഭരണാ�മതിയി� സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി താ��് ആ�പ�ിയി�  എെ��ാം സൗകര��ളാണ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ി േരാഗിസൗ�ദമാ��ത് സംബ�ി� ���ി�െട

എസ്.പി.വി. ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഇ) ��ത ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��� ആ��േവദ ഡിെ��സറിയി� ഫാ�മസി�് നിയമനം

3885. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ആ��േവദ ഡിെ��സറിയി� േയാഗ�ത�� ജീവന�ാര� മ��വിതരണം നട��ത്

എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ��മാ�  ഭാരത് പ�തിയി�  ഉ�െ�� നാ��ിയ�് വ�ഷെ� പഴ��� ഈ

ഡിെ��സറിയി�  അടിയ�രമായി ഫാ�മസി�ിെന നിയമി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

എറണാ�ളം ക�േവലി�ടി �യേരാഗാ�പ�ി�െട െക�ിടനി��ാണം

3886. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമെകാ�ിയിെല ക�േവലി�ടിയി� �വ��ി���ം 1950-� �വ��നം ആരംഭി��മായ,

എറണാ�ളം ജി�യിെല സ��ാ� േമഖലയിെല ഏക �യേരാഗ ആ�പ�ി�െട ജീ��ാവ�

പരിഹരി��തിനായി നി�േ�ശി�െ�� �തിയ െക�ിട�ിെ� നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

ന���തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിടനി��ാണ�ിെ� എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിന് െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ിന്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് നി�േ�ശം ന�കിയി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ��ത ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിേമ�് ലഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിടനി��ാണ�ിന് എ�േ��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാവറ�ി പ�ായ�ിെല പി.എ�്.സി.

3887. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാവറ�ി പ�ായ�ി�  �വ��ി�� പി.എ�്.സി.യിെല നിലവി�� ത�ികക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ��ത ത�ികകളി�  നിലവി�  ഏെത�ാം

ഒഴി�കിട�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പി.എ�്.സി.യി�  താ��ാലികാടി�ാന�ി�  ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ�

�വ��ി��േ�ാ;

(സി) ദിനം�തി നിരവധി േരാഗിക� എ�� തീര�േദശെ� �ധാന പി.എ�്.സി.യി� ആവശ�മായ

േഡാ��മാരി� എ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ഡി) ��ത പി.എ�്.സി.യിെല ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി നിക�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തിന് നടപടി

3888. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം സി.എ�്.സി.  യി�  കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തിന്

ആ��ം പ�തിയി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� �തിയ ഒ� െ�ാേ�ാസ�

ന�കിയാ� ആയത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) മലേയാര�േദശമായ േകാ�ാട് നി�ം വളെര �െരയാണ് പല കാ�് ലാബ് സൗകര���

ആ�പ�ിക�െമ�ിരിെ�,  േരാഗിക�െട സൗകര�ം കണ�ിെല��് മ�ല�ി�  നിലവി��

ഏെത�ി�ം ഒ� സ��ാ� ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാബ് സൗകര�ം ഏ�െ���േമാ; ഇെ��ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ?

നീേലശ�രം താ��് ആ�പ�ിയി� കാഷ�ാലി�ി സംവിധാനം

3889. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ ് ജി�യി�  ��തായി എവിെടെയാെ�യാണ് കാഷ�ാലി�ി സംവിധാനം

അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നീേലശ�രം താ��് ആ�പ�ിയി�  കാഷ�ാലി�ി സംവിധാനം �വ��ന സ�മായി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േചവാ�� സ��ാ� ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല അേ�വാസിക��് ഭ�ണ വിതരണം

3890. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േചവാ��  സ��ാ�  ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല അേ�വാസിക��് ഭ�ണം

വിതരണം െച� വകയി� േപഷ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈ�ി�് 2004- മാ��ിന് േശഷ��

റിവിഷ� േറ�് ലഭി��തി�� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത അേപ� എ�ാണ് ലഭി�െത�ം അേപ�യിേ��  ഇ�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത �ക ഇ�വെര�ം അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ ?



ഞാറ�� സ��ാ� ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം

3891. �ീ.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�  ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��

���ി ആരംഭി��തി�� തട�െമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ��തിന് �േ�ാടിയായി പഴയ െക�ിടം െപാളി�് നീ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാളി�നീ�� ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശാ�ിവിള ഗവ�െമ�് ആ�പ�ി�െട േശാച�ാവ� പരിഹരി�വാ� നടപടി

3892. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയ ശാ�ിവിള സർ�ാർ

ആ�പ�ിയി�  ആവശ�മായ േഡാ��മാേര�ം പാരാെമഡി��  �ാഫിേന�ം ഓഫീസ്

�ാഫിേന�ം നിയമി�വാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആ�പ�ി െക�ിട�ിെ� �കളിലെ� നില േരാഗിക��ം മ�ം ഉപേയാഗി�വാനായി ലിേ�ാ മ�്

സൗകര��േളാ നി��ി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

(സി) റസിഡ�സ് അേസാസിേയഷ�ക�ം ജന�തിനിധിക�ം നിര�രം ആവശ�െ��ി�ം ഈ

ആ�പ�ി�െട േശാച�ാവ� പരിഹരി�വാ�  ഉ�ാ�� അലംഭാവം പരിഹരി�വാ�

ത�ാറാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ആ��ം പ�തിയി� �തിയ ത�ികക�

3893. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി �തിയ ത�ികക�

അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളി�  ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ആ��ം പ�തി�െട

ഭാഗമായി അ�വദി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളി�  �തിയ ത�ികക�

അ�വദി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?



നില�� ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േപവാർഡിെ� േശാചനീയാവ�

3894. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ് ന് കീഴി� �വ��ി�� േപവാ�ഡ്

നി��ി�ത് എ�ാണ്; എ� ��കളാണ് ��ത േപവാ�ഡി� നി��ി�ി��ത്;

(ബി) നിലവി� െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ് േപ വാ�ഡി� എ� ��ക� ഉപേയാഗേയാഗ�മായി��്;

(സി) െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ് െ� കീഴി�  േപവാ�ഡ് നി��ി��തിന് െചലവഴി� �ക,

അ����ണിക��ായി�� �ക എ�ിവ എ�യാണ്; കാല�ഴ��ാ� െക�ിട�ിെ� �മ�ക�

തക�� വീണത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് �ന�നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) േപവാ�ഡ് �ിതി െച�� �ലം ജി�ാ ആ�പ�ി�് തെ� വി�കി�ണെമ� ആവശ��ിേ��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി വികസനം

3895. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി വികസന�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�� ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയിെല �തിയ ത�ികക�ം സൗകര���ം

3896. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയി�  നിലവി�  ശരാശരി എ� േപരാണ് ഒ.പി.യി�  ചികി��ായി

എ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� �ാഫ് പാേ��  �കാരം താ��ാ�പ�ിയി�  എ�� എ�ാവ��ം െമ�െ��

ചികി� ലഭ�മാ�ാ� കഴി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �രിഭാഗം മലേയാര പ�ായ�കളി� നി�ം ആദിവാസി വിഭാഗ�ാ� ചികി��ായി എ��

��ത താ��ാ�പ�ി�ാ�� ത�ിക ��ി�ൽ നടപടി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയി� അ�വദി� �തിയ

ത�ികക�ം ചികി�ാ സൗകര���ം ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?



�വാ��ഴ ജനറ� ആ�പ�ി

3897. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ��് വ�ഷ�ി��ി� �വാ��ഴ ജനറ� ആ�പ�ിയി� എെ�ാെ� േസവന�ളാണ്

��തായി ലഭ�മാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �വാ��ഴ ജനറ�  ആ�പ�ിയി�

���ിയാ�ിയ�ം അ�വദി��മായ നി��ാണ �വ��ന��ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ���ി താ��് ആ�പ�ി വികസനം

3898. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���ി താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി ത�ാറാ�ിയ �പേരഖ ഏത് ഏജ�സി

�േഖനയാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�െട വികസന���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ� േക���

3899. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളാണ് ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളാണ് ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ���

നടപടിക�  ���ീകരി�െത�ം ഏതിെ�െയ�ാം നടപടികളാണ് �േരാഗമി��െത�ം

എ�േ��് നടപടിക� ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം ത�ിക ��ി�് നിയമനം നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

�റവില�ാട് താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണം

3900. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റവില�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട െക�ിട നി��ാണ�ി� േവ�ി എസ്.പി.വി.യായി

നി�യി� േകരളാ േ��് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�ി�ം �ാനി�ം േഭദഗതിക�



സമ��ി�ാ�  4/5/2019  �  ആേരാഗ� വ��് ആവശ�െ��� �കാരം ���ിയ �ാ�

സമ��ി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േഭദഗതി വ��ിയ �ാ�ം എ�ിേമ�ം സമ��ി�ി�െ��ി�  ഫയ�  ഇേ�ാ�  ആ�െട

ൈകവശമാെണ�ം ആയതിെ� �ട�നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��് കഴി� ഏതാ�ം വ�ഷ�ളായി പ�തി ൈവകി�ി�� എ�� പരാതി�

പരിഹാരം കെ��േമാ;

(ഡി) ഈ ഫയ�  കി�ബി അംഗീകരി�വാ�  ൈവ��തിെ� കാരണം അറിയാേമാ;എ�ിൽ

വ��മാ�ാേമാ?

മ��ക�െട ദൗ�ലഭ�ം

3901. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��� ഉ�െ�െട�ളള ആേരാഗ�േക��ളി� മ��ിെ�

അവശ�കത�ം ലഭ�ത�ം ത�ി� വലിയ അ�രം നിലനി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി ഫ�ക� ഉപേയാഗി�ാ�ം മ��ക�െട ദൗ�ലഭ�ം

വ�ാപകമായി അ�ഭവെ���ത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�ം ഇനി എെ�ാ�യാണ് െച�ാ�േ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��ക�െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

ക����ി മ� ല�ിെല പി.എ�്.സി.ക�

3902. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി നിേയാജക മ� ല�ിെല കട�ാമ�ം പി.എ�്.സി.,  ക����ി പി.എ�്.സി

എ�ിവിട�ളിെല അടി�ാനസൗകര� വികസന �വ��ന��മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കട�ാമ�ം പി.എ�്.സി.യിെല ഒ.പി.  വിഭാഗ�ി�  ശരാശരി എ�േപ�  ദിവേസന ചികി�

േത���്; ഇവിെട നിലവി� എ� േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി�  െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ�ം ��ത�

പാരാെമഡി�� േസവനം ലഭ�മാ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

��രി�� മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�

3903. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��രി�� മ�ല�ിെല ഇ�പത് കിട�ക� ഉ� �റയാ�ര ആ��േവദ ആ�പ�ി,  പ�്

കിട�ക�  ഉ� ചീേമനി ഗവ�െമ�് ആ��േവദ ആ�പ�ി എ�ിവ താ��് ആ�പ�ി

�ാ�സി� ഉയ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) പ�ണ�ാട് �വ��ി�� കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ ആ�പ�ി �റ് കിട�ക�െട ആ�പ�ിയായി

ഉയ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല ദിവസേവതന ജീവന�ാ�

3904. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി� ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട േജാലി

സമയം എ� മണി�റാണ്;

(ബി) ദിവസ േവതന ജീവന�ാ��് വീ�ിലി ഓഫിന് അ�ഹത�േ�ാ;  എ�ി�  ഒ� മാസം എ�

അവധി�ാണ് അ�ഹത��ത്;

(സി) സം�ാനെ� �ാ�  േ�ാജ�കളി�  ദിവസേവതന വ�വ�യി�  ഒ� വ�ഷെ� കരാറി�

നിയമിതരായ അേലാ�തി, ആ��േവദം, േഹാമിേയാ വിഭാഗ�ളിെല െമഡി�� ഓഫീസ�മാ��്

മ�് ദിവസേവതന ജീവന�ാ��� അേത വ�വ�ക�  �കാരമാേണാ അവധിക�

അ�വദി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം നിയമിതരാ�� െമഡി�� ഓഫീസ�മാ��് അ�വദനീയമായ അവധിക� ഏെത�ാം;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവ�െട ഡ��ി സമയം എ� മണി �ത� എ� മണി വെരയാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഇവ��് വീ�ിലി ഓഫിന് അ�ഹത�േ�ാ;  എ�ി�  ശ�ളേ�ാ� �ടിയാേണാ

ശ�ളമി�ാെതയാേണാ വീ�ിലി ഓഫ് അ�വദി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സി-െമ�് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്- െല ജീവന�ാ��് േവതന വ��നവ്

3905. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���ിയിെല സി-െമ�് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്-� കരാ� അടി�ാന�ി� േസവനം െച��

അന��ാപക ജീവന�ാ��്  GO(P) 28/2016/FIN dt 20.02.2016 �കാര�� േവതന

വ��നവ് ശിപാ�ശ െച�െകാ�� ആേരാഗ�വ��ിെല  C/29/2019  ന��  ഫയലി�

സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശ �കാരം അ�മതി ന��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മതി എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



അധിക ഫാ�മസി�് ത�ിക

3906. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� പി.എ�്.സി. കളിെല ഒ.പി. സമയം രാവിെല എ�് �ത� ൈവകി�് ആറ് വെരയായി

ദീ�ഘി�ി�തിെന�ട��് ���ി സമയം ��വ�ം മ��വിതരണം െച��തിനായി അധിക

ഫാ�മസി�് ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� ഫാ�മസി�് ത�ിക മാ��� ആ�പ�ികളി�  ഫാ�മി�ി�് ലീവ് അെ��ി�  ഓഫ്

എ��� അവസര�ളി� മ��് വിതരണം എ�െനയാണ് െച��െത�് വ��മാ�േമാ?

സീനിയ� ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ികയിേല�� �ാന�യ�ം

3907. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല സീനിയ� ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ികയിേല�� െ�ാേമാഷ�േവ�ി ഡി.പി.സി.

േചരാ�� തീയതി നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�� ഫയ�  ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  കാര�ാലയ�ിെല അഡീഷണ�

ഡി.എ�്.എസ്.െ� പ��  എ�ിയി�് എ� നാ�കളായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ാണ്

അേ�ഹം ഫയ� ഡയറ���് ന�കിയത്; ഈ കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമ�കാരം ഒ� ഉേദ�ാഗ�ന് ഒ� ഫയ�  എ� നാ�  പിടി�വ�ാ�  കഴി�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിയമപരമ�ാെത ഫയ�  പിടി�വ� ഉേദ�ാഗ�േനാട് വിശദീകരണം േത�കേയാ

���ാരായവ�െ�തിെര മാ�കാപരമായ വ��തല നടപടിക�  സ�ീകരി�കേയാ െച�േമാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിെല െ�റി��, ഓഫീസ് അസി��് ത�ികക�

3908. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ിയിെല ക��ണി�ി െഹ��് െസ��  2010  �  താ��് ആ�പ�ിയായി

ഉയ��െ��െവ�ി�ം നിലവി� െ�റി�� അസി��ിെ��ം ഓഫീസ് അസി��ിെ��ം ഒാേരാ

ത�ികക� മാ�മാ��െത� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശരാശരി ഒ� ദിവസം െതാ�ായിരേ�ാളം ഒ.പി.  വിഭാഗ�ി�ം പതിന േ�ാളം ഐ.പി.

വിഭാഗ�ി�ം ഉ�െ���തായ േരാഗിക�  എ�ിേ��� പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ിയി�

ഇേ�ാ�ം ഒ� െ�റി��  അസി��ിെ��ം ഒ� ഓഫീസ് അസി��ിെ��ം േസവന��

മാ�മാണ് ലഭി��െത�ിരിെ� ��ത ത�ികക�  ��ത�  അ�വദി��തി�� സത�ര



നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ത�ികക�  ��ി�ാ�  ��ി��ാെണ�ി�  ��് െ�റി��  �ാഫിെ��ം ഒ� െഹഡ്

െ���ിെ��ം ത�ികക�  നിലവി�� ചാലിേ�രി േപാ�� പി.എ�്.സി.  കളി�  നി�ം

ത�ികക�  പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിേല�് മാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി ആ�പ�ിയിെല െമഡി�� ഓഫീസ� ത�ിക �ന:�ാപി��ത് സംബ�ി�്

3909. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിെല െമഡി��  ഓഫീസ�  ത�ിക  30/04/2011  �

�ന:�ാപി�െമ�� നിബ�ന വ�് െകാ�് താ�കാലികമായി ഡ��  & സി ആ�പ�ി,

ൈത�ാടിേല�്  2011  �  ഷി�് െച�െ��ത് ഇനി�ം �ന:�ാപി�ി�ി� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ��ം െപെ��് ��ത ത�ിക �ന:�ാപി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

സ��ീസ് ക�ാ�യി� പഠി�� ഫാ�മസി ജീവന�ാ�

3910. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല ഫാ�മസി വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ഉയ�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തയായ

ബി.ഫാം., എം.ഫാം. േകാ�ക��് സ��ീസ് ക�ാ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ീസ് ക�ാ�യി�  പഠി��വ��് നിലവിെല ത�ികയിെല ആ��ല���  ലഭി��േ�ാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ദ� േഡാ��മാ�െട നിയമനം

3911. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി� വ�� ദ�േരാഗ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ദ�സംര�ണ�ി�ം ചികി��ം േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ദ� േഡാ��മാ�െട അപര�ാ�ത�േ�ാ;

(സി) എ�ാ ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�ം െഡ��  േഡാ��മാ�െട നിയമനം നട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



േകരള ന�സ് ആ�് മിഡ് െെവ�സ് കൗ�സിലിെല �തിയ ത�ികക�

3912. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ന�സ് ആ�് മിഡ് െെവ�സ് കൗ�സിലി�  ഈ സ��ാ�  എ� ത�ികക�

��ി�ി��്;  ഏെത�ാം;  ഇൗ ത�ികകളി�  നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�്

മാനദ��കാരമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം നട�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിനായി എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കൗ�സിലി� �തിയതായി െെ�വ� ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് ഉ�രവ്

�കാരം;

(ഡി) ഇൗ ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  മാനദ�െമ�ാണ്;  ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�തിയ ത�ികക�

3913. �ീ.െക. ദാസ� : 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�, വനിത-ശി�വികസന, സാ�ഹ�നീതി

വ��കളിലായി ആെക എ� ത�ികക� ��ി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��കളി�ം ��ി� ത�ികക�െട എ�ം പ�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ി� ഫാ�മസി�ക�െട നിയമനം

3914. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ആേരാഗ� വ��ി�  ഫാ�മസി�ക�െട നിയമന�ിനായി റാ�് ലി�് നിലവി�

ഉേ�ാ;  ഉെ��ി� എ�ാണ് റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�െത�ം എ� േപ�േടെത�ം ഇതി�

എ� േപ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിെയ�ം എ� ഒഴി�ക�  നിയമന�ിനായി റിേ�ാ��്

െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� വ�ഷം ��േ�ാ�  മാ�ം പി.എസ്.സി.നട�� പരീ�യി�  �സി�ീകരി� റാ�് ലി�്

കാലാവധി തീരാറായി�ം നാലിെലാ�് േപ��് േപാ�ം നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  താ��ാലികമായി ഫാ�മസി�കെള നിയമി����ലം ��ത റാ�് ലി�ി�

ഉ�െ��ി�� നിരവധി ഉേദ�ാഗാ��ിക� െതാഴി�രഹിതരാ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� പല ആ�പ�ികളി�ം മ��് മാറി ന�കി േരാഗിക��് ��തരമായ



ആേരാഗ�����ം മരണ�ം സംഭവി�� പ�-�ശ�മാധ�മ�ളിെല വാ�� പരിഗണി�് ഒഴി��

എ�ാ ഫാ�മസി�് ത�ികകളിേല�ം നിയമനം നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ആവശ��ിന് ഫാ�മസി�ക� ഇ�ാ� ആ�പ�ികളി� ഇതിനായി ത�ികക� ��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ആ��ം പ�തിയി�  ഫാ�മസി�ക�െട എ� ത�ിക

��ി��തിനാണ് നടപടി എ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േകാഴിേ�ാട് നട�റ ആ�പ�ിയി�  ഫാ�മസി��ാെത മെ�ാരാ�  മ��് മാറിെ�ാ��്

േരാഗി�് വളെര ��തരമായ ആേരാഗ���ം ഉ�ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ജി) ഇ�രം സാഹചര���  ഒഴിവാ�ാ�  സം�ാനെ� എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ഒ�

ഫാ�മസി�ിെനെയ�ി�ം നിയമി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

െവളിെ���ാേമാ?

െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ത�ികക� അ�വദി�ാൻ നടപടി

3915. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് െട�ീഷ��, കീേമാ െതറാ�ി െട�ീഷ��  എ�ീ

ത�ികകളി� നിയമനം നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ാഫ് േന�്, അ��ഡ� എ�ീ ത�ികകളി�ം ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല െ�ഷ�ലി�് േഡാ��മാ�

3916. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പി.എ�്.സി, സി.എ�്.സി, എഫ്.എ�്.സി എ�ിവിട�ളി� ആെക ആവശ���

െ�ഷ�ലി�് േഡാ��മാ�െട എ�െമ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  ��ത െഹ��് െസ��കളി�  എ� െ�ഷ�ലി�് േഡാ��മാ�

േസവന�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;  െ�ഷ�ലി�ക�െട എ��ി�  �റ�െ��ി�

പരിഹരി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളിെല അസി��് െ�ാഫസ�/ല�റ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3917. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�  എ� അസി��് െ�ാഫസ�/ല�റ�

ത�ികക� ഒഴി�കിട��െ��് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഈ ത�ികക� എ� �തലാണ് ഒഴി�് കിട��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര വ��ിെ�  05.11.2016  െല ഉ.പ.  സി  3/262/2016/ഉഭപവ

ന�� പരിപ� �കാരം ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ഫാർമസി�് ത�ികക�െട എ�ം വർ�ി�ി�വാൻ നടപടി

3918. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ അനിവാര�മായ എ�ം ഫാർമസി�് ത�ികകളി�� �റവ്

ആ�പ�ിക�െട കാര��മമായ �വർ�ന�ിന് തട�ം ��ി��തായി സർ�ാരിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�പ�ികൾ േരാഗി സൗ�ദമാ��തിൽ ഫാർമസി�് ത�ികക�െട എ��ം

വർ�ി�ിേ��ത് അനിവാര�മാെണ�് സർ�ാർ ക���േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത ഫാർമസി�്

ത�ികക�െട എ�ം വർ�ി�ി�വാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

പാരാെമഡി�ൽ ജീവന�ാ�െട െ�ഷ�ൽ �ൾ

3919. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല പാരാെമഡി�ൽ ജീവന�ാ�െട െ�ഷ�ൽ �ൾ നട�ിലാ�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; െ�ഷ�ൽ �ൾ എ��ം േവഗം �സി�ീകരി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� െഡ�ൽ േകാള�കളിൽ നിലവിൽ മ��് വിതരണ�ിനായി ഫാ�മസി�കെള

നിയമി�ി�ി�ാ�തിനാ� ഫാ�മസി�കെള നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭാസ വ��ിൽ നിലവിൽ േ�ാർ െവരിഫിേ�ഷൻ ടീമി�ാ�തിനാ�  ��ത

നിയമന�ിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ആർ�ം ര�ാം ഘ�ം പ�തിയിൽ ഫാ�മസി�ക�െട ത�ിക ��ി�ാ�ത് എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ ?

�ിനി�� ആഡിേയാെമ�ീഷ�� ത�ിക

3920. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ികളി��ാ�� �വണ,  സംസാര െെവകല���  േനരേ� ക�പിടി�് ചികി�

ലഭ�മാ��തിന് ഉത�� �ിനി��  ആഡിേയാെമ�ീഷ��  ത�ിക സം�ാന�് ഏെതാെ�



സ��ാ� ആ�പ�ികളിലാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ചികി��് സ�കാര� ആ�പ�ികളി� ഉ�ാ�� ഭാരി� െചലവ് കണ�ിെല��് എ�ാ

സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�ം ജി�ാ,  താ��് ആ�പ�ികളി�ം �ിനി��

ആഡിേയാെമ�ീഷ�� ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ിനി�� ആഡിേയാെമ�ീഷ�� ത�ിക

3921. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െട േക�വി�കരാ�ക�  ആരംഭ�ിെല കെ���തിനായി േകരള�ിെല ഏെത�ാം

സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  �ിനി��  ആഡിേയാെമ�ീഷ��  ത�ികയി��വ�െട േസവനം

ലഭ�മാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ിനി��  ആഡിേയാെമ�ീഷ��  ത�ിക ഇ�ാ� െമഡി��  േകാേള�കളി�ം ജി�ാ

ആ�പ�ികളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം ��ത ത�ിക ��ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിൽ ആ��ം പ�തിയി�െ���ി ഫാ�മസി�് ത�ിക

3922. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി തി�വന��രം ജി�യി� ഫാ�മസി�ിെ� എ� ത�ികക�

��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ആ�പ�ിക�െട �വ��നസമയം ദീ�ഘി�ി�ത�സരി�്

ഫാ�മസി�ക�െട എ��ി� വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�

ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��ി� ആ�ിത നിയമനം

3923. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� (ഡി.എ�്.എ�്) ആ�ിത നിയമനം ന���തിനായി ഉ�രവ് ലഭി� എ�

േപ��് നിയമനം ന��വാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ഉ�രവ് ന�കിയി�ം നിയമനം ന���തിന് നിലവി�� സാേ�തിക തട�െമെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��ി�  ആ�ിത നിയമനം നട��തിന് എ� ശതമാനം ഒഴി�കളാണ് നീ�ി

വ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�.ഡി.  �ാ��് ത�ികയി�  ആ�ിത നിയമനം ന���തിന് സ��ാ�  ഉ�രവ്

ന�കിയി�� �ീമതി �നിജ�്  (എ.ബി.  േകാേ�ജ്,  കട�ാ��) ആേരാഗ�വ��ി�  എ�



ഒഴി�ക� നിലവി� വ�ാ� നിയമനം ന�കാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട ഒഴി�ക�

3924. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ ആ�പ�ികളിലായി ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട എ� ഒഴി�കളാണ്

നിലവി��ത്; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക� നിക��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഒഴി�� ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തി�� അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��തായി ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട ത�ിക ��ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ആയതിെ�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഫാ�മസി�് േ�ഡ് 2 ത�ികയിെല നിയമനം

3925. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  യി� ഇേ�ാ� നിലവി�� കാ�ഗറി ന�� 011/2015 ഫാ�മസി�് േ�ഡ്  2

ത�ിക�െട റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ് നാളി�വെരയായി നിയമനം

ലഭ�മാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വെരയാെണ�് അറിയാേമാ;എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ലി�ി�  നി�ം �ട��ളള നിയമന���് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തട���

നിലനി���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019-20-� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ലാബ് െട�ീഷ�� േ�ഡ് II ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3926. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� ലാബ് െട�ീഷ�� േ�ഡ് II ത�ികയി� പാല�ാട് ജി�യി� എ� ഒഴി�ക�

നിലവി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തി വഴി എ� �തിയ ലാബ് െട�ീഷ�� ത�ിക പാല�ാട് ജി�യി� ��ി�ി��്;

(സി) ��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക�  ഇ�വെര പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



ആല�ഴ ജി�യിെല �ാഫ് ന�് േ�ഡ് II നിയമനം

3927. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  16.07.2018  �  നിലവി�  വ� കാ�ഗറി നം.  454/2016  �കാര��

ആേരാഗ� വ��ിെല �ാഫ് ന�് േ�ഡ്  II  റാ�് ലി�ി�  നി�് ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം

നാമമാ�മായ നിയമനം മാ�േമ നട�ി�ള� എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ��ത ലി�ി�

നി�ളള നിയമന�� ത�രിതെ���ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ികളായി അ�േ�ഡ് െച� ഹരി�ാട്,  കായം�ളം,  മാേവലി�ര,  െച���

�ട�ിയ ആ�പ�ികളി�ം മ� പല ആേരാഗ� േക��ളി�ം ആവശ��ിന് �ാഫ് ന�് ത�ിക

നിലവിലി� എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ��ത ആ�പ�ികളി� ആവശ�മായ �ാഫ്

ന�് ത�ിക ��ി��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�യിെല പല ആേരാഗ� േക��ളി�ം ഒഴി�ളള �ാഫ് ന�് ത�ികയി� പി.എസ്.സി.

ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ാെത താ�കാലിക അടി�ാന�ി� നിയമനം നട�� എ�

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത നിയമന��െട മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 15.06.2019 െല ഇ.ഇ6-87697/2016/ഡി.എ�്.എസ്. ന�� ഉ�രവ് �കാരം �ാഫ് ന�്

േ�ഡ്-I  ത�ികയിേല�് നിരവധി �േമാഷ�  നടെ��ി�ം ��ത ഒഴി�ക�  �ാഫ് ന�്

േ�ഡ്-2  പി.എസ്.സി.  ലി�ി�  നി�ം നിക�ിയി�ിെ�� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ആയതിെ� കാരണം .വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ആ��ം പ�തി �കാരം ആല�ഴ ജി��് എ� �ാഫ് ന�് ത�ികയാണ് ��തായി

ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ��ത നിയമന��  അടിയ�രമായി നട��തിന് സത�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

സ�കാര� ലാ�ക�െട �വ��നം

3928. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ലാ�ക��് അംഗീകാരം ന���തിന് ���ം അേത സമയം �ാേയാഗിക�മായ

വ�വ�ക� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എ�.ടി. ഡിേ�ാമ എ�ി�ം ഉളള ലാബ് െട�ീഷ��മാ� േവ�� ഉ�ായിരി�ക, ര�ം, ��ം,

കഫം എ�ിവ പരിേശാധി��തിന് െവേ�െറ ഏരിയ ഉ�ായിരി�ക �ട�ിയ വ�വ�ക�

ലാ�ക�  പാലി��െ��് ഉറ�വ���തിന് നിലവി�  സംവിധാന��േ�ാ;  ഇ�രം

വ�വ�ക� പാലി�ാ� ലാ�ക�െട അംഗീകാരം റ�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;



വ��മാ�േമാ;

(സി) െത�ായ പരിേശാധനാഫല��  ന��� ലാ�ക�െ�തിെര എെ��ാം ശി�ാനടപടിക�

സ�ീകരി�ാ� നിലവി� വ�വ���് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��തരമായ വീ�ക�  സ�കാര�ലാ�ക�െട ഭാഗ�നി��ാ�േ�ാ�  ലാബ് അധി�തരി�

നി�തെ� ന�പരിഹാരം ഇൗടാ�ി ബ�െ�� ക�ിക��് ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �ഡ് ബാ�ക�െട �റവ്

3929. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെതാെ� ആ�പ�ികേളാട�ബ�ി�ാണ് �ഡ് ബാ�്

നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സ��ാ�  �ഡ് ബാ�ക�െട �റ��ലം ജി�യിെല �ാമ�േദശ�ളിെല ജന��  ര�ദാന-

സ�ീകരണ���ായി വിഷമതയ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ജി�യിെല താ��് ആ�ാന ആ�പ�ികളി�  �ഡ് ബാ�ക�  �ാപി��കാര�ം

പരിഗണി�േമാ ?

ര�പരിേശാധനാ ലാ�ക�െട �വ��ന��ം �ണനിലവാര�ം

3930. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ര�പരിേശാധനാ ലാ�ക�െട �വ��ന��ം �ണനിലവാര�ം

പരിേശാധനാവിേധയമാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പല ലാ�കളി�  നി�ം ലഭി�� റിസ��കളി�  വ�� വ�തിയാന��  വ��് തല�ി�

പഠനവിേധയമാ��തി�� സംവിധാന�� നിലവി�േ�ാ; വിവരി�ാേമാ;

(സി) പരിേശാധനാ ചാ��ക� ഏകീകരി��തി�� നടപടിക� സ��ാരിെ� ആേലാചനയി�േ�ാ;

(ഡി) അംഗീകാരം ഉ��ം ഇ�ാ��മായ എ� ലാ�കളാണ് െച���  മ�ല�ി�

�വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ���ര�ാ വ��് �േഖന നട�ാ�� �വ��ന��

3931. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ വ��് �േഖന നട�ാ�� വിവിധ �വ��ന��  ഏെത�ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഭ���ര�ാവ��് കെ��ിയി�� �ധാന

�മേ��ക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഭ���ര�ാവ��ിന് കീഴി� �വ��ി� വ�� സ് ക�ാ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വഴിേയാര�ളി� �റ�വ�് വി��ന നട�� ഭ��വ��ൾ

3932. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ� വ�് വഴിേയാര�ളി�  �റ�വ�് ക�വടം നട��

ച�ര/ശ��ര ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം പരിേശാധനാ വിേധയമാ��േ�ാ;

(ബി) ഇൗ�ക�ം െപാടി�ം നിറ�� വഴിേയാര ക�വട സാമ�ിക�െട ��ത ഉറ� വ���തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േചല�രയിെല �ഡ് േസ�ി ഓഫീസ്

3933. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിൽ അ�വദി� �ഡ് േസ�ി ഓഫീസ് നിലവി� എവിെടയാണ്

�വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പഴയ��  േ�ാ�് പ�ായ�് വാടകരഹിതമായി ഓഫീസ് െക�ിട സൗകര�ം ലഭ�മാ�ാം

എ�റിയി�ി�ം ഇത് മാ�ി �ാപി��തിന് നിലവി� എ�ാണ് തട�ം എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) എ�േ��് ഓഫീസ് �ലം മാ�ി �വ��ി�വാ�  കഴി�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ആശാ വ���മാ��് ന��� ഓണേററിയം

3934. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആശാ വ���മാ��് ഓണേററിയം ന���തി�  �ടി�ിക�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി �ടി�ിക എ�േ��് ന�കാനാ�ം എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അതാത് മാസ�ളി�  ��ത ഓണേററിയം ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� േക��ളിെല വികസന �വ��ന��



3935. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  22.09.2019  തീയതിയി�  പി.എ�  എ4/73745/19/ആ.വ.ഡ

ന�� സ��ല� �റെ��വി�ാ��ായ സാഹചര�െ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ിതല പ�ായ�ക��് വി�കി�െ�� �ാപന�ളി�െ��� ആേരാഗ� േക��ളിെല

വികസന �വ��ന�െള ��ത സ��ല�  �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാ�  നടപടിക�

എ��ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െട��  നടപടിക�  ���ീകരി� �ിതല പ�ായ�കളിെല

ആേരാഗ� േക��ളിെല വികസന ���ിക�  ��ത സ��ല�  �കാരം �ട�ാതിരി�ാ�

ബ�െ��വ��് നി�േ�ശ�� ന��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െമൻറൽ െഹൽ�് െകയർ ആ�ി� ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�ിെന ഉൾെ���ാൻ നടപടി

3936. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമൻ�ൽ െഹൽ�് െകയർ ആ�ി� കീഴി� സം�ാനതല�ിൽ ച��� �പീകരി�േ�ാൾ

അതിൽ ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�ിെന ഉൾെ���ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ം

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈറ�്സ് � േപ��സ് വി�് ഡിെസബിലി�ീസ് ആ�ി� കീഴി� സം�ാനതല�ിൽ ച���

�പീകരി��തി�� നടപടികൾ എ�േ�ാളമായി;  ച���  �പീകരണ േയാഗ�ളിൽ

ഏെത�ാം െ�ാഫഷണ�കളാണ് ഉൾെ���െത�ം ഇ�വെര എ� േയാഗ�ൾ നട�ി�െ��ം

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െമ�ൽ െഹൽ�് െകയർ ആ�ി� കീഴി� സം�ാനതല�ിൽ ച��� �പീകരി��തി��

നടപടികൾ എ�േ�ാളമായി;  ച���  �പീകരണ േയാഗ�ളിൽ റീഹാബിലിേ�ഷൻ

േമഖലയി�� ഏെത�ാം െ�ാഫഷണ�കളാണ് ഉൾെ���െത�ം ഇ�വെര എ� േയാഗ�ൾ

േച��ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��് ഡയറക് ടേറ�ി� ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

3937. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറക് ടേറ�ി�  ഫയ�  ൈകമാ��ിന് ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിഷ� െസ��ക�െട �വർ�നം



3938. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ ജന��െട കാ� ൈവകല��� കെ��ി ത� സമയ�് ചികി� നി�േ�ശി�വാ�

��ംബാേരാഗ� േക��ളി�  േന�പരിേശാധന�� വിഷ�  െസ��ക�  �ാപി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി നാഷണ� െഹ��് മിഷ� �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത വിഷ�  െസ��ക�  അടിയ�രമായി �ാപി��തി�ം അവിെട േയാഗ�രായ

ഒപ േ�ാെമ�ി�്�കെള�ം ജീവന�ാെര�ം നിയമി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

��ംബേ�മ ഉപേക��� െവ�നസ് െസ��കളാ�� നടപടി

3939. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബേ�മ ഉപേക���  െവ�നസ് െസ��കളായി ഉയ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േക��ളി� നി�ം �തിയതായി എെ��ാം േസവന�� ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ േക��ളിെല �ാഫ് ഘടനയി�  എെ��ി�ം മാ�ം വ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

എം.ബി.ബി.എസ് -ന് എസ്.ഐ.�.സി. നാടാ� �ി��� സംവരണം

3940. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  േകാേള�കളി�  എം.ബി.ബി.എസ് െമഡി��  സീ�ി�  ആെക എ�

സീ�കളാ��ത്;  ഇതി�  സംവരണതത�ം പാലി�് �േവശന�ിന് നീ�ി വ�ി�� സീ�ക�

എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എസ്.ഐ.�.സി.  നാടാ�  �ി���  ഏത് സംവരണ വിഭാഗ�ിലാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ വിഭാഗ�ിന് എ� ശതമാനമാണ്

സംവരണെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019-20 അ��യന വ�ഷം ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��് എം.ബി.ബി.എസ്. േകാ�ിന്

സ��ാ� സീ�ി� �േവശനം ലഭി�െവ�ം ഏത് റാ�് വെര����ാണ് �േവശനം ലഭി�െത�ം



വ��മാ�േമാ?

േദശീയ െമഡി�� ക�ീഷ� നിയമം

3941. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക െെവദ� വിഭ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സ�ലമാ��� െകാ�വ�വാെന� േപരി� �പീകരി�

േദശീയ െമഡി��  ക�ീഷ�  ആ�നിക െെവദ� ശാ�ം പാവെ�� �ാമീണ��്

അ�ാപ�മാ�െമ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�നിക െെവദ� ശാ��ി�  േഡാ�റായി �ാ�ീസ് നട�വാ�  അംഗീ�ത

േയാഗ�തയി�ാ�വ��് ക�ീഷെ� �േത�ക മാനദ��കാരം ആ�നിക െെവദ� ശാ�

േമഖല�മായി ബ�െ�� ആ�ക��് മധ�തല�ി� സാ�ഹിക ആേരാഗ� ദാതാ�ളായി ചികി�

നട�വാ� െെലസ�സ് ന���ത് �ാമീണ േമഖലയിെല ചികി�ക�െട �ണനിലവാരെ�

എ�കാരം ബാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സ�കാര� െമഡി��  േകാേള�കളി�  അ��ശതമാനേ�ാളം സീ�കളിെല ഫീസ്

നി��യി��തി�� അധികാരം നാഷണ�  െമഡി��  കൗ�സിലിന് ന�കിയത്

സം�ാനെ� െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�െമ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ശാ�ീയമായ െതളി�കളി�ാെത വ�ത��മായ ചികി�ാ ശാഖകെള സമന�യി�ി�� പാഠ�പ�തി

ആ�നിക െെവദ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നിലവാരെ� േദാഷകരമായി ബാധി�കയിേ�;

(ഇ) എ�ി�  ��ത നിയമം നട�ിലാ��തി�െട ആേരാഗ� േമഖലെയ അത് എ�കാരം

ബാധി�െമ�് വിലയി���തി�ം അതിെനതിെര തി��� നടപടിയായി എ�കാര��ളാണ്

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

നാഷണ� െമഡി�� ക�ീഷ� നിയമം

3942. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ െമഡി��  േകാേള�ക�  അ�വദി��തിന് ��ത�  ഉദാരവ�വ�ക�  നാഷണ�

െമഡി�� ക�ീഷ� നിയമ�ി� ഉ�് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമഡി��  േകാേളജ് �ട��തിന് അടി�ാന സൗകര���  നിയമ�ി�  നി�േ�ശി��ി�

എ��ം അേപ�ക��് െമഡി�� േകാേളജ് �ട��തി�� സാ��ികേശഷി ഉേ�ാ എ�്

മാ�ം പരിേശാധി�ാ�  മതിെയ��� നിബ�ന സം�ാനെ� െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി��  േകാേള�ക�  പരിേശാധി�വാ�  സ��ാ�  ഏജ�സി�് �റെമ,  സ�കാര�

ഏജ�സികെള നിേയാഗി�ാെമ� ഉദാരവ�വ� സ�കാര� േമഖലെയ വഴിവി�് സഹായി��

ഒ�ാെണ�് വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(ഡി) രാജ�െ� ആേരാഗ� ,ൈവദ�, വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ ��ത� ആരാജകത��ിേല�് നയി��

നിബ�നക�  ഉ�െ�ാ�� ��ത നിയമം സം�ാന��െട ഭരണഘടനാപരമായ

അവകാശ��  കവ�െ�����ം െഫഡറ�  സംവിധാനെ� അ�ിമറി���മാകയാ�

അതിെനതിെര സ��ാരിെ� അഭി�ായം അറിയി�ി�േ�ാ ;വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഡിേയാ വാ�ല� െടേ�ാളജി വിദ�ാ��ിക��് ൈ���്

3943. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ില�  ഓഫ് കാ�ഡിേയാ വാ�ല� െടേ�ാളജി വിദ�ാ��ിക�െട  2014 � �റ�ിറ�ിയ

സിലബസി�  ഇേ��ഷി�് സമയ�് സ��ാ�  നി�ിത ൈ���് ന�കണെമ�്

േരഖെ���ിയി��േവാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയ� �കാരം വിദ�ാ��ിക��് ൈ���് ന�കിയി��േവാ;

(സി) ൈ���് ന�കിയി�ിെ��ി� ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സിലബസി� േരഖെ���ിയ��കാരം വിദ�ാ��ിക��് ൈ���് ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� ഉപകരണ�� വിതരണം െച�വ��� �ടി�ിക

3944. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്,ആല�ഴ,  തി�വന��രം െമഡി��  േകാേള�ക��് െ��് അട���

ഉപകരണ�� കടം െകാ��ിെ��് വിതരണ�ാ�െട സംഘടന െവളിെ���ക��ാേയാ;

(ബി) 2018  നവംബ�  1  �ത�  2019  ��  30വെര പ�േകാടി �പ േകാഴിേ�ാട് െമഡി��

േകാേളജ് ഈ ഇന�ി� �ടി�ികയായി ന�കാ�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ�ാ�ാെക നാ��ി��േകാടി �പ�െട �ടി�ിക ഈ ഇന�ി�െ��്

വിതരണ�ാ� വ��മാ�ക��ാേയാ;

(ഡി) വിതരണ ക�നി�ാ�െട നിലപാട് സ�ഹ�ിെല അടി��ി��വെര ഏെറ �തി�ലമായി

ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� എം. ബി. ബി. എസ്. പരീ�കളി� േകാ�ിയടി

3945. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  എം.ബി.ബി.എസ്.  ഉ�െ�െട�� പരീ�കളി�

വിദ�ാ��ിക� വ�ാപകമായി േകാ�ിയടി നട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� െമഡി�� േകാേള�കളിലാണ് ഇ�കാര�� �മേ�ട് കെ��ിയെത�ം

ഇതിെ� െവളി��ി� െമഡി�� പരീ�കളി� ക�ശന നിയ�ണം ഏ�െ���വാ� ആേരാഗ�

സ��കലാശാല തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സി� വിഭാഗ�ിെല ത�ികക�

3946. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി സി� വിഭാഗ�ി� എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ ആ��േവദ ആ�പ�ികളി�  സി� െമഡി��  ഓഫീസ�  ത�ികക�  ��ി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെതാെ� സ��ാ�  ആ��േവദ

േഹാ�ി��കളിലാണ് സി� �ണി�് ആരംഭി�ി��െത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

പരിയാരം ആ��േ�ദ േകാേളജ്

3947. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരിയാരം ഗവ�െമ�് ആ��േ�ദ േകാേളജി� ബി.എ.എം.എസ് സീ�ക�െട എ�ം നാൽ�തിൽ

നി�് നി�് അ�പത് ആയി വ��ി�ി�ത് കണ�ിെല��ം അടി�ാന സൗകര��ിെ� അഭാവം

കണ�ിെല��ം �തിയ അ�ാദമി�് േ�ാ�് നി��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ആ��േ�ദ േകാേളജിെല െഎ  &  ഇ.എ�.ടി ആ�പ�ി െക�ിട

നി��ാണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െഡപ��ി ��സ് ക�േ�ാള�(ആ��േവദം) ത�ികകളിെല േയാഗ�തകളി� ഇളവ്

3948. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േ�ദ ഔഷധ��െട അംഗീകാരം െകാ��� െഡപ��ി ��സ് ക�േ�ാളെറ

(ആ��േവദം)  നിയമി��തിന്1999  �ത�  2019  ജ�വരി വെര ആവശ���ായി��

വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�  എെ��ാം;  ഇേ�ാഴെ� േയാഗ�തക�  എെ��ാമാണ്;  വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സീനിയ�  ��സ് ഇ�െ���  (ആ��േവദം),  െഡപ��ി ��സ് ക�േ�ാള�  (ആ��േവദം)

എ�ീ ത�ികക��് ആവശ���ായി�� േയാഗ�തകളി�  ഇേ�ാ�  ഇളവ് വ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) േമ�  �ചി�ി� ത�ികകളിെല േയാഗ�തകളി�  ഇളവ് വ��വാ�� തീ�മാന��

എ��േ�ാ�  ആ�ഷ് ഡി�ാ��്െമ�ിെല വിഷയൈവദ����വ�മായി �ടിയാേലാചന

നട�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ആ��േവദ ഔഷധ �ണനിലവാര നിയ�ണ�ി� കാല�ളായി നിലനി�ി�� േയാഗ�ത �റ�

െകാ�വ��ത് �ണനിലവാരമി�ാ� ആ��േവദ ഔഷധ��  വിപണിയി�  എ�ാ��

സാഹചര�ം ഉ�ാ�െമ�ത് ഗൗരവമായി കാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ� വ��വാ� നടപടി

3949. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ് ആ�് േകാ�െമ�ി�് ആ�് �കാരം മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന്

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

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി� ��ിഹീനമായ സാഹചര��ളി� നി��ി�� മ��ക� േകരള�ി�

വിതരണം െച�െ���തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് തട�വാ�

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

�ണനിലവാര�� േഹാമിേയാ മ��ക�െട നി��ാണം

3950. �ീ.െക. ആ�സല�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണനിലവാര�� േഹാമിേയാ മ��ക�െട നി��ാണം കാര��മമാ��തിന് േകരള േ��്

േഹാമിേയാ�തിക് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഫാ�മസി ലിമി�ഡ് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാമിേയാ�തി ൈവദ�ശാ� രംഗ�് ഉപേയാഗി�� എ�ാവിധ ജനറിക് മ��ക�ം

'േഹാംേകാ'യി� ഉ�ാദി�ി��േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെല സ��ാ�  േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക��ം ആ�പ�ിക��ം െമഡി��

േകാേള�ക��ം ആവശ�മായ മ��ക� ന���തിന് �റെമ മ�് സം�ാന���ം േഹാംേകാ

ഔഷധ വിതരണം നട��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സാ�ഹ� �തിബ�ത�െട ഭാഗമായി  'േഹാംേകാ'യി� എ�ാ ദിവസ�ം  'സൗഖ�ം'  എ� േപരി�

സൗജന� ഒ.പി. വിഭാഗം �വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െഎ.പി. സൗകര��� േഹാമിേയാ ആ�പ�ിക�



3951. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  െഎ.പി.  സൗകര��� എ� േഹാമിേയാ ആ�പ�ികളാണ്

നിലവി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് താ��ി� െച�നാട് പ�ായ�ിെല കളനാട് േഹാമിേയാ ആ�പ�ിയി� ��പ്

െഎ.പി.�ണി�് �വ��ി�ി��േവാ ; വിശദവിവര�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) കാസ�േഗാഡ്,  മേ�ശ�രം താ��കളി�  ഒ� േഹാമിേയാ െഎ.പി.  േഹാ�ി��ം ഇ�ാ�

സാഹചര��ി�  കളനാട് േഹാമിേയാ ആ�പ�ിയി�  െഎ.പി.  �ന:�ാപി�� വിഷയം

പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�ാ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി

3952. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�ാ േഹാമിേയാ ആ�പ�ിയി�  ആവശ��ിന് േന�ിംഗ് �ാഫ് ഇ�ാ�തിനാ�

േരാഗിക� ��ി��� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��;

വിശദമാ�േമാ?

ആ��േവദ �ണിേവ�ി�ി െക�ിടനി��ാണം

3953. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റയിെല ആ��േവദ �ണിേവ�ി�ി െക�ിട നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണം ആരംഭി�െതെ��ം ഏത് നി��ഹണ ഏജ�സിയാണ് ���ി

നട��െത�ം ഉ�െ�െട�� വിശദമായ വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�േമാ എ�ം എ�ിൽ എ�് ���ീകരി�െമ�ം

അറിയി�േമാ?

ആ��േവദ, സി�, �നാനി മ��ക�െട േപരി� നട�� ത�ി�്

3954. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ,  സി�,  �നാനി മ��ക�െട േപരി�  നട�� ത�ി�് തട�വാ�  സം�ാന

സ��ാ�  നിയമനി��ാണം നട�ണെമ�് എ.എസ്.�.  മ��ക�െട ��സ് ക�േ�ാ�

വിഭാഗം ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി� ��ത ശിപാ�ശയി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാ എ.എസ്.�.  ചി�റ വി�ന േക��േള�ം െറ�േല�റി സംവിധാന�ി�  കീഴി�

െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ�

3955. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷന് ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം

ഇന�ളി� എ� �ക അ�വദി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സാ��ികവ�ഷം ഇ�വെര െക.എസ്.എസ്.എം.  ന് എ� �ക ലഭി� എ�തിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.എസ്.എം �  സ��ാ�  അ�വദി� എ� ത�ികക�  ഉെ��ം ഏെത�ാെമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  െക.എസ്.എസ്.എം �  �ിരം  /  താ��ാലിക  /  െഡപ�േ�ഷ�  �ട�ി വിവിധ

വ�വ�കളി� േജാലി െച��വ� ആെര�ാെമ�ം എ��ത� ഇവ� ഇവിെട േജാലി െച�വ��

എ��ളള വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) െക.എസ്.എസ്.എം െ� ആഡി�് നട��താരാെണ�ം എ� വെര�ളള ആഡി�്

���ീകരി�ി�െ���ളള വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(എഫ്) ആശ�ാസകിരണം പ�തി ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� ഇൗ പ�തിയി� അേപ�ി� എ�

േപ��് ഇനി �ക അ�വദി�ാ�െ��ം എ�വെര�ളളവ��് �ക അ�വദി�ി�െ��ം

വിശദമാ�ാേമാ?

വനിത-ശി�വികസനവ��ിെല ഉേദ�ാഗ�യ�ം

3956. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിത-ശി�വികസനവ��ി�  ഏെത�ി�ം ത�ികക�  ഒഴി�കിട��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവയിേല�് ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന���തിന് �േമാഷ� ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� �േമാഷ� ന���തിന് സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അതി�മ���് ഇരയാ�� �ീക��ം ��ിക��ം സഹായം

3957. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�



�ീ.െക.��ിരാമ�

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതി�മ���് ഇരയാ�� �ീക��ം ��ിക��ം അടിയ�ര സാ��ിക

സഹായം ലഭ�മാ��തിന് ഈ സ��ാ� ആശ�ാസനിധി �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അതി�മ�ിനിരയാ�� �ീക��ം ��ിക��ം ആേരാഗ�,  നിയമേസവന��ം േപാലീസ്

സംര�ണ�ം ഉ�െ�െട�� സാ��ിേകതര സഹായ��  ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം

�മീകരണ�� ഏ�െ���ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �വ��ി�െകാ�ിരി�� നി�ഭയ െസ�  ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വേയാജന���ാ�� ആേരാഗ� പ�തിക�

3958. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി�  ആ��ൈദ�ഘ�ം ��തലായതിനാ�  വേയാജന��െട എ�ം വ�ധി�വ��

സാഹചര��ി� ഇവ��ായി നട�ാ�ിവ�� വിവിധ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.എസ്.എം. ആശ�ാസ ചികി�ാ ധനസഹായം

3959. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി� മാ�മ�ാെത ��ത� ചികി�ാ ധനസഹായ��

ലഭി��തി�� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കീഴി�� െക.എസ്.എസ്.എം.  ��തരേരാഗിക��� ആശ�ാസ

ചികി�ാ ധനസഹായം ഇേ�ാ� അ�വദി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഏ� തര�ി�� േരാഗിക��് അേപ� സമ��ി�ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അേപ�േയാെടാ�ം സമ��ിേ�� േരഖക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കി�നി മാ�ിവ��  േപാ�� ചികി�ക��് അ�രം ആശ�ാസകരമായ സഹായം

അ�വദി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ� വാഹന�ൾ

3960. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷന് കീഴി�ളള വാഹന��െട വിശദവിവര�ം ആെര�ാമാണ് ഈ

വാഹന�� ഉപേയാഗി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.എസ്.എം എ� വാഹന��  േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�  എ��ി�െ��ം

ഏെത�ാം വാഹന�ളാണ് അെത��� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�  എ��ി�� വാഹന��  എ�് �തലാണ്

െക.എസ്.എസ്.എം-ന് േവ�ി ഉപേയാഗി��െത�ം ഈ വാഹന��  ആെരാ�യാണ്

ഉപേയാഗി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ� �വ��നം

3961. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജിേത�� ക�ീഷ� റിേ�ാ��് �കാരം െക.എസ്.എസ്.എം സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കീഴിലാണ്

�വ��ിേ��ത് എ�് വ��മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കീഴിലാേണാ െക.എസ്.എസ്.എം �വ��ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള േസാഷ��  െസക�രി�ി മിഷെ� േജാലിക�  ഏ�വ��് �േഖനയാണ് നിലവി�

നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െക.എസ്.എസ്.എം-ന് അ�വദി�ി�� ബജ�് വിഹിതം

എ�െയ�ം ഇ�വെര എ� �ക ലഭ�മാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ ശി�സംര�ണ നയം

3962. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െട സംര�ണ�ിനായി കഴി� വ�ഷം ��ീംേകാടതി മാ��നി�േ�ശം

�റെ��വി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� അതിേ�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�് ശി�സംര�ണ നയ�ിന് �പം ന��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി

3963. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ��ം േരാഗബാധിത��ം സഹായകരമാംവിധം നട�ിലാ�ിയ ആശ�ാസ കിരണം

പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഈ പ�തി �ട��് നട�ിലാ��തിന്



എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഉപേഭാ�ാ���് എ�വെര�� ആ��ല�ം വിതരണം െച�ി��്; ഇനി

ന�കാ�� �ക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;  �ടി�ികയായ �ക എ�േ��് വിതരണം

നട�ാനാ�ം; വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര� മിഷ� പ�തി �കാരം ഡയാലിസിസിന് സഹായം

3964. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള സാ�ഹ� �ര� മിഷ� സമാശ�ാസ പ�തി �കാരം ഡയാലിസിസ് ആവശ��ളളവ��്

ധനസഹായം ലഭി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�കളി�  കാലതാമസം �ടാെത �ക

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ഭയാ� പ�തി

3965. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഭയാ� പ�തി �കാരം ഭി�േശഷി�ാ��ാ�� ഇലേ�ാണിക് വീ�  െചയറിനായി �ീ.

�ഹ�ദ് നബീ�, അഴീേ�ാട് എ� വ��ി  04.01.2019  ന് ന�കിയ അേപ�യി�

നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ��കാരം ഇലേ�ാണിക് വീ� െചയ� എ�േ��് ന�കാ� കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാര�� എ� അേപ�കളാണ് ഇനി�ം തീ��ാ�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ആശ�ാസകിരണം പ�തി

3966. �ീ.പാറ�� അ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭി�േശഷി�ാ��ം ��തരേരാഗം ബാധി�വ��ം �ായാധിക�ം വ�വ�,

കിട�േരാഗിക� എ�ിവ��െമാെ��� സ��ാ� സഹായമായ ആശ�ാസകിരണം പ�തി ഒ�

വ�ഷമായി നി�ലമായിെയ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഒേ�കാ� ല��ിലധികം േപ� ഈ സഹായ�ിനായി കാ�് നി��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ ഇന�ി�  �ടി�ികയായി എ� േകാടി �പ ന�കാ��് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) മ� െപ�ഷ�കെളാ�ം ലഭി�ാ� ഇതിെല �രിപ�ം �ണേഭാ�ാ��ം ആ��ല�ം

�ട�ിയേതാെട ക�� �യാസ�ിലാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി� പ�തി�െട



�വ��നം എ�് �നരാരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വനിത-ശി�േ�മ ഓഫീ�ക�

3967. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിത-ശി�േ�മ ഓഫീ�ക� ഇേ�ാ� ഏെതാെ� തല�ളിലാ�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� ഓഫീ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കാ�ിര��ി മ�ല�ിെല വാ�� സിവി� േ�ഷനി� ഒഴി�� �ല�് ��ത ഓഫീസ്

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� ��ിക��ായി �ാരംഭ ഇടെപട� േക���

3968. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� ��ിക��ായി ജി�കളി� �ട�വാ� നി�യി�ിരി�� �ാരംഭ

ഇടെപട� േക���െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2013  �  അ�െ� സ��ാ�  �ട�ം �റി� േ��് ഇനിേഷ��ീവ് ഓ�  ഡിസബിലി�ി

പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� ��ികെള പരിചരി�വാ�  ഏെത�ാം െ�ഷ�ൈലേസഷ��

ജീവന�ാെരയാണ് നിയമി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഈ പ�തി�െട െക�ിടനി��ാണ�ിന് എ� �കയാണ് നീ�ിവ�ിരി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  റീജിയണ�  ഏ�ളി ഇ��െവ�ഷ�  െസ��ക�

�ട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ശരണബാല�ം പ�തി

3969. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാലഭി�ാടനം ഒഴിവാ��തിനായി�� ശരണബാല�ം പ�തി�െട വിശദവിവര��

ന�കാേമാ;



(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയത് �ലം എെ�ാെ� േന��� ഉ�ായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�ാ ജി�കളി�ം വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

വനിതക�െട�ം ശി���െട�ം േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�

3970. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, എസ്.രാേജ��

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതക�െട�ം ശി���െട�ം േ�മ�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  ��തായി നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീക��ം ��ിക��ം രാ�ി കാല�ളി�  �ര�ിതമായി താമസി�ാ�  സൗകര�െമാ���

എെ� �ട് പ�തി നിലവി�  എവിെടെയ�ാമാണ് നട�ാ�ിയി��െത�ം ഇത് ��ത�

ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വനിതക�െട സമ�മായ വികസന�ം േ�മ�ം ല��മാ�ി

ആദ ിവാസി ഊ�കളി� െതാഴി� പരിശീലന േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മം തട��തിനായി ��ംബ�ീ �വ��ക�, ആശ

വ���മാ�, മഹിളാ �ധാ�  ഏജ�മാ�  ,  ജനെെമ�ി േപാലീസ് �ട�ിയവെര ഉ�െ���ി

െെക�ാ�് എ� േപരി� ക��േസന �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആശാവ����് ഇ.എസ്.ഐ ,ഇ.പി.എഫ് ആ��ല� പരിധി

3971. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയി�  േജാലിെച�� ആശാവ���  ഇ.എസ്.ഐ,ഇ.പി.എഫ് ആ��ല�

പരിധിയി� വ�േമാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ.എസ്.ഐ  ,ഇ.പി.എഫ് ആ��ല� പരിധിയി�  ഇവെര ഉ�െ���ാ�  എെ��ി�ം

നടപടി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

അംഗനവാടി ���െെവസ�മാ�െട നിയമനം

3972. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗനവാടി ���െെവസ�മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) കാ�ഗറി ന�� 423/2014 �കാരം 19.07.2017 യി� നിലവി� വ� റാ�് ലി�ി� നി�ം

(െഎ.സി.ഡി.എസ്.)  ���െെവസ� ത�ികകളി� എ� േപ��് നാളി�വെരയായി നിയമനം

ന�കിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ലി�ി�  നി�ം നിലവി�ളള ഒഴി�കളി�  നിയമനം ന���തിന് എെ��ി�ം തട�ം

ഉേ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി��ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാെര സ��ാ� ജീവന�ാരായി അംഗീകരി��

3973. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി വ���മാെര�ം െഹ���മാെര�ം സ��ാ� ജീവന�ാരായി അംഗീകരി��തിന്

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വാടക െക�ിട�ളി�  �വ��ി�� അംഗ�വാടിക�  സ��ം െക�ിട�ളിേല�് മാ�ി

�ാപി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അംഗ�വാടി ���െെവസ� ത�ിക

3974. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 -െല ഉ�രവ് �കാരം ഡി�ി�ം പ�് വ�ഷം സ��ീ��ളള അംഗ�വാടി വ���മാരി�

നി�് െഎ.സി.ഡി.എസ്.���െെവസ�  ത�ികയിേല�� നിയമന�ിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നിലവിെല റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപെര നിയമി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഡി�ി�ം പ�് വ�ഷം സ��ീ��ളള അംഗ�വാടി വ���മാെര

െഎ.സി.ഡി.എസ്.���െെവസ�മാരായി നിയമി�ണെമ�് ഏെത�ി�ം െെ�ബ�ണ�  /

േകാടതികളി� നി�് ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ാ��് അംഗ�വാടിക�

3975. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അംഗ�വാടികെള �ാ��് അംഗ�വാടികളാ��തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക��  ജി�യി�  ഏെത�ാം അംഗ�വാടികളാണ് ഈ വിഭാഗ�ി�െ��ി��െത�്

െവളിെ���േമാ?

ജി�ാതല�ി� അംഗ�വാടിക��് ഏകീകരി� ഭ�ണ�മം

3976. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�കളിെല ഓേരാ അംഗ�വാടി�ം വ�ത�� രീതിയിലാണ് െമ� നി�യി�് ത�ാറാ��ത് എ�

വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാതല�ി�  ഏകീകരി� ഭ�ണ�മം  (െമ�)  നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഇെ��ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

3977. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എ� അംഗ�വാടിക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� അംഗ�വാടിക� സ��ം െക�ിട�ി�ം എ� അംഗ�വാടിക� വാടകെ��ിട�ി�ം

�വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി�� അംഗ�വാടിക��് സ��മായി

�ല�ം െക�ിട�ം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ അവ ലഭ�മാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ള�കാട് �ാമപ�ായ�ി� അംഗ�വാടി

3978. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. ആ�ിവികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് �ള�കാട് �ാമപ�ായ�ിെല അംഗ�വാടി

െക�ിടം നി��ി��തിന് സാ�ഹ�നീതി വ��് ഡയറ�റി�  നി�� അ�മതി�ായി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� നി�ം ക�് ലഭി�ി��േവാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� സാ�ഹ�നീതി വ��് ഡയറ���് എ�ാണ് ഇ� സംബ�ി� അറിയി�് ലഭി�െത�ം

സ�ീകരി� �ട�നടപടിെയെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അ�മതി ന���തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� അ�മതി ന���തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



�വണ െെവകല���വ��ായി നട�ിലാ�� പ�തിക�

3979. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വണ െെവകല���വ��് േവ�ി സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വണ െെവകല���വ�െട െ�ഷ�� �� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �േരാഗതി വിലയി���തിന്

എെ��ി�ം സമിതി നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇതിനായി �േത�ക സമിതിെയ നിേയാഗി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ജീവന�ാ�െട േ�മം

3980. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസി�� ഭി�േശഷി�ാരായ ജീവന�ാ�െട േ�മ�ിനായി എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് ലഭി�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാരായ ജീവന�ാ�െട സ��ീസ് കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�് ന��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

അംഗപരിമിതർ�� തിരി�റിയൽ കാർ�കൾ

3981. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിതർ�് നൽകി വ�ി�� �ണീ�് ഡിസബിലി�ി ഐഡ�ി�ി േഡാക�െമ�്

(�.ഡി.ഐ.ഡി)  കാർഡിെ��ം െമഡി�ൽ േബാർഡ് സർ�ിഫി��ിെ��ം വിതരണ�ിൽ

ഉ�ായ കാലതാമസം കാരണം േക�/സം�ാന സർ�ാ�ക�െട ആ��ല��ൾ

അംഗപരിമിതർ�് നിേഷധി�െ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അംഗപരിമിതർ�് അർഹമായ ആ��ല��ൾ ലഭി��തിന് ��ത തിരി�റിയൽ കാർ�കൾ

സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ി നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�.പി.ഡ�ള�.ഡി.ആ�് 2016

3982. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഭി�േശഷി�ാ�െട േദശീയ നിയമം ആ�.പി.ഡ�ള�.ഡി.ആ�്  2016  സം�ാന�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിയമം നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് േക�സ��ാ�  എെ��ി�ം �േത�ക നിർേദശം

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ നിയമം നട�ിലാ��തി�ളള ച���  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ച���

ത�ാറാ��തിെല കാലതാമസ�ിനിടയാ�ിയ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ശി�േ�മ സമിതിയിെല രാ�ീയ നിയമന��

3983. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശി�േ�മ സമിതിയിെല രാ�ീയ നിയമന�� കാരണം േപാേ�ാ േക�ക� അ�ിമറി�െ���

സാഹചര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാളയാറി�  ര� െപ���ിക�  �രപീഡന�ിന് വിേധയമായതിെന �ട��്

��ഹസാഹചര��ി�  മരണമട� േകസി�  പാല�ാട് ശി�േ�മ സമിതി അധ���

�തി�േവ�ി ഹാജരായി�� എ�ത് വ�തയാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േപാേ�ാ േക�കളി�  �തിക��േവ�ി ഹാജരാ�� അഭിഭാഷകെര ശി�േ�മ സമിതി

അധ��� �ാനേ��് പരിഗണി��ത് എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ശി�േ�മ സമിതി അധ�� �ാനേ��� െതരെ���ി�� മാനദ��ളി�  ഇൗ

സ��ാ� മാ�ംവ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സാ�ഹ� നീതിവ��ി� ഒഴി�ളള ത�ികക�

3984. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� നീതിവ��ിന് കീഴി� ഏെത�ി�ം ത�ികക� ഒഴി�് കിട��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിേല�് ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന���തിന് െ�ാേമാഷ� ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന���തിന് സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ��കളിെല അംഗ��െട ആധാ�ക� േറഷ� കാ��മായി ബ�ി�ി�ാ� നടപടി

3985. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� േറഷ� കാ��കളിെല എ�ാ അംഗ��െട�ം ആധാ�ക� േറഷ� കാ��മായി

ബ�ി�ി�� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാണ്;  ഇതിനായി അ�വദി� സമയപരിധി നീ�ി

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ി�  അ�ശാസി�ം �കാരം ഈ ബ�ി�ി��  ��ിയ എ�േ��്

���ീകരി�ണെമ�ാണ് ന�േ�ശി�ി��ത്; ഇതിെ� സമയപരിധി നീ�ി ന�കാ� സം�ാനം

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല േറഷ�  ഉപേഭാ�ാ���് ഇ�കാരം ആധാ�  ലി�് െച�ാ�  വ��്

ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� വിശദമാ�േമാ; സിവി� സൈ�സ് വ��ിെ� െവ�ൈസ�്

�േഖന ഇ�കാരം ലി�ിംഗ് സാധ�മാേണാ?

പാചകവാതക വിതരണരംഗെ� അപാകതക�ം �മേ��ക�ം

3986. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചകവാതക വിതരണരംഗെ� അപാകതക�ം �മേ��ക�ം പരിഹരി�വാ�  സ��ാ�

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

(ബി) പാചകവാതക വിതരണ േമഖലയിെല ����  പഠി�ാ�ം പരിഹാരം നി�േ�ശി�വാ�മായി

�പീകരി� ക��ി�െട ശിപാ�ശക� എെ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് എ� പാചകവാതക ഏജ�സിക�  ഉ�്;  ജി� തിരി�� കണ�ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് പാചകവാതക ഏജ�സി �ട�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി�മ��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ധാനമ�ി ഉ��ല േയാജന

3987. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ഇ�വെര �ധാനമ�ി ഉ��ല േയാജന �കാരം എ� േപ��് സൗജന� ഗ�ാസ്

കണ�� അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�േമാ; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ��ധാന���െട വാതി��ടി വിതരണം

3988. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ഡ് േകാ��േറഷ�  ഓഫ് ഇ��യി�  നി�് ലഭി�� ഭ��ധാന���െട

�ണനിലവാര�റ�ാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഭ��ധാന���െട വാതി��ടി വിതരണം നട��ത് എ�കാരമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;  ആയതിനായി �വ��ി�� േഗാഡൗ�ക�  സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വാതി��ടി വിതരണം നട�േ�ാ�  �ത�മായ അളവി�  േറഷ�  സാധന��  േറഷ�

വ�ാപാരിക��് ലഭി��െവ�് ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഭ��ധാന���  എ�.എഫ്.എസ്.എ.  േഗാഡൗണി�  നി�ം േറഷ�  കടകളി�  എ�ി��ത്

നിരീ�ി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ളയബാധിത��്സൗജന� േറഷ�

3989. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ ബാധിത��ായി സ��ാ� അ�വദി� സൗജന� േറഷ� െെവ�ി� നിേയാജക

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ��കളിെല താമസ�ാ��ാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സൗജന� േറഷ� അ�വദി� െകാ�� ഉ�രവ് െസ��ംബ� മാസം ആദ�വാര�ി� േശഷം

മാ�മാണ് ന�കിയത്എ�തിനാ� തിക�ം നി�ധനരായ നിരവധി �ണേഭാ�ാ���് ��ത

ആ��ല�ം ലഭി�ാെത േപായ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ര�ാ��് ��ത ആ��ല�ം ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; എ�ി� എ�

�ത� ന�കാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരണ പ�തി

3990. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�് സംഭരണ പ�തി എ�കാരമാണ് നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  പ�ാളികളായ സ�കാര� മി�ക�  സംഭരണ�ി�  നി�് വി�നി�ത് �ലം

സംഭരണ�ിന് തട�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി സം�ാന�ിന് �റ�നി�� സ�കാര� മി�ക�െട േസവനം േതടാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െന�് സംഭരണ പ�തിയി�  േക�സ��ാ�  വിഹിതം യഥാസമയം ലഭി�ാെത വ���ലം

�തിസ�ി േനരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



ന�ായവില േഹാ��ക�

3991. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�െട േന�ത��ിേലാ ഭ�� വ��ിെ� േന�ത��ിേലാ ന�ായവില േഹാ��ക�

ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) േഹാ�� ഭ�ണ�ിെ� വില നിയ�ി��തിന് ഏത് തര�ി�� ഇടെപട�കളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� േഹാ��കെള േസവന��െട�ം ഭ�ണ സാധന��െട വില�െട�ം

അടി�ാന�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� തരം തിരിവിന് സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

3992. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�� വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം പ�തി�ായി സം�ാന സ��ാ� എ� �കയാണ് മാ�ി വ�ി��ത്?

ഭ�� ഭ�ത ബ�

3993. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ���ര ര�ാകര�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമ �കാരം ആ�െ�ാെ�യാണ് ഭ�� ഭ�ത ബ� ന���െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ബ� സം�ാന�് ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നട�ാ�ിയ േറഷ�  േപാ��ബിലി�ി സൗകര�ം ജന��  ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗെ����േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് േറഷ� വാ��തിന് േ�ാ�ി സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  ഇത്

വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?



േക� ഭ�� അേലാ�്െമ�്

3994. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 േമയ് മാസ�ി� േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം സം�ാന�് നട�ാ�ി �ട�ിയേ�ാ�

േക��ി�  നി�� �തിമാസ ഭ�� ധാന� അേലാ�്െമ�് എ�യായി��െവ�ം ഇതി�

സം�ാനം ഏെ���ത് എ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019 ഒേ�ാബ� മാസെ� അേലാ�്െമ�് എ�യാെണ�ം അതി� നാളി�വെര സം�ാനം

എ� ഏെ���െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേലാ�്െമ�ിേലാ ഏെ���ലിേലാ �റവ് വ�ി�െ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതിേ��

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

ഭ��ഭ�ത നിയമം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമാ�� പരിഷ് �ാര�ൾ

3995. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ഡ് � എ�ഡ് കംപ��െെറേസഷ�

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ഡ് � എ�ഡ് കംപ��െെറേസഷ� നട�ാ�ിയത് �ലം എെ�ാെ� േന��� ഉ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമക�െട�ം വിവര��  ഡിജിെെ�സ് െച�് ��ി��േ�ാ;  ഇത്

ആ�െ�ാെ� പ�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാ േറഷ� കാ�ഡ് ഉടമക�െട�ം ആധാ� സീഡിംഗ് ���ിയായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ൻഗണനാ�മം െത�ി�് േറഷ� കാ�ഡ് ൈകവശം വ�ിരി��വ�െ�തിെര നടപടി

3996. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�ത/��ഗണനാ�മം ലംഘി�് േറഷ� വാ�ിയതായി ഈ സ��ാ� കാലയളവി��ി�

നാളി�വെര കെ��ിയ സ��ാ�  ജീവന�ാ�- െപൻഷൻകാർ  /  െപാ�േമഖലാ ജീവന�ാ�-

െപ�ഷ�കാ�/മ� േക� ജീവന�ാ�- െപ�ഷ�കാ�/ സാ��ികമായി �േ�ാ�ം നി���വ�

എ�ിവ�െട എ�ം എ�; ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷ� സാധന�� ഇ�ര�ി� അനധി�തമായി വാ�ിയവരായി കെ��ിയവ�െട േപരി�

എ� നടപടിക� സ�ീകരി� ; പിഴയിന�ി� എ� �ക ഈടാ�ി; വ��മാ�േമാ;



(സി) േറഷ� ��ഗണനാ ��ീകരണ ��ിയ ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�ം പരിേശാധന�ം

��ീകരണ�ം എേ�ാ� ���ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ര�ി�  അനധി�തമായി േറഷ�  ൈക��ിയവരി�  എ� സിവി�  സൈ�സ്

ഉേദ�ാഗ��ം ��ംബ��ം ഉ�ായി�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അനധി�തമായി �ൻഗണനാ �മം െത�ി�് േറഷ�  കാ�ഡ് ൈകവശം വ�ിരി��വ�െട

നിലവിെല എ�ം എ� ഉെ��ാണ് സ��ാ�  വിലയി���ത്;  ആയ��ടി കെ��വാ�

എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േഹാ����്, െവളളരി��് താ��കളിെല േറഷൻ കാ��കളിെല അപാകത

3997. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വിശിഷ� േഹാ����്, െവളളരി��് താ��കളി� എ പി എ�/ ബി പി

എ� കാ��കളിെല അപാകത പരിഹരി�ാ� നടപടിക��ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബി.പി.എ�. കാർഡിന് അ�ഹത�ളള പാവെ��വ��് ��ത സൗകര�ം ന�െ��ത്

�ന:�ാപി�് ന�കാ� കഴി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ബി.പി.എ�. പ�ികയി� ഉ�െ���ിയ ��ംബ��

3998. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.പി.എ�. പ�ികയി� ഉ�െ����തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ആെക എ� ��ംബ�െള ബി.പി.എ�. പ�ികയി� ഉ�െ���ിയി��്;

(സി) ഇതി� ഹി�,  ����, ��ീം വിഭാഗ�ളിെല ��ംബ��െട എ�െമ�യാെണ�ം ഓേരാ മത

വിഭാഗ�ം എ� ശതമാനം വീത�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

അന�ഹമായി േറഷ�വിഹിതം വാ��വ�െ�തിെര നടപടി

3999. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-െല േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമ�കാരം ��ഗണന പ�ികയി�  സം�ാന�് നി�ം

ഉ�െ���വാ� അ�ഹത��വ� എ�േപെര�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ പ�ികയി�  അന�ഹമായി പല ��ംബ��ം കട��ടിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അന�ഹമായി ��ഗണനാ കാ�ഡ് ൈകയി� വ�് േറഷ� സാധന�� വാ�ിയ ��ംബ�ളി�

നി�ം പിഴ ഈടാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(ഡി) അന�ഹമായി വാ�ിയ േറഷ� സാധന��െട കേ�ാളവിലയാേണാ ഇ�കാര��വരി� നി�ം

ഈടാ�ിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ഗണന പ�ികയി�  അന�ഹമായി കട�കയറിയവെര കെ��വാ�  ��ത�  പരിേശാധന

നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�ാജ വിരലടയാള�ി�െട േറഷ� ത�ി�്

4000. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബേയാെമ�ിക് സംവിധാന�ി�  വ�ാജ വിരലടയാളം പതി�ം ആധാ�  ന��  േചാ��ി�ം

രാജ��് ആദ�മായി േറഷ� ത�ി�് നട�ിയ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത്

പരിേശാധി�ക��ാേയാ എ�റിയി�േമാ?

േറഷ� ഡിേ�ാ സെ��് െച�ാനിടയായ സാഹചര�ം

4001. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ലം പര�വ��  ഖാദി ഇ�ഡ�ിയ�  െസാൈസ�ി ന��  104-െ�

നിയ�ണ�ി�  ഉ�ായി�� എ.ആ�.ഡി  59-� ന��  േറഷ�  ഡിേ�ാ സെ��്

െച�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഈ ഡിേ�ായിെല കാ��ടമക��് േറഷ�  േസവന��  ലഭ�മാ��തിന് എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ാ�െട �ട�  നട�ി�ി�� വ��ിഗത ൈലസ�സ് ലഭി��തിന് ഇവി�െ�

െസയി��ാ�  ആയി�� ബി.ബാലച��  സമ��ി�ി�� അേപ�യിേ��  തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;  ��ത ൈലസ�സ് ടിയാ��്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ��  ൈകെ�ാ��തിന് നിയമ തട���  ഉേ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കടക�/േറഷ� േഗാഡൗ�ക�

4002. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േ�ാ�  സം�ാന�് എ� േറഷ�  കടക�/എ� േറഷ�

േഗാഡൗ�ക� ഉ�ായി��െവ�ം ഇേ�ാ� എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  നിയമവിേധയമ�ാ� ���ത���  നട�ിയതായി സിവി�

സൈ�സ് വ��് പരിേശാധനയി�  എ� േറഷ�  കടക�/എ� േറഷ�  േഗാഡൗ�ക�

കെ��ിയി��്;  എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�ം എ�െയ��ിെ� ൈലസ�സ്



റ�ാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ കാലയളവി� എ� �തിയ േറഷ� കടക�/ േഗാഡൗ�ക� �ട�വാ� അ�മതി

ന�ി; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന�േമാ?

െകാേ�ാ�ി �നിസി�ാലി�ിയി� നേ�ാലം��് �േദശ�് �തിയ േറഷ� കട

4003. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടക�െട നവീകരണ�ിന് കട ഉടമക��് സാ��ിക സഹായം ന�കിയി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) �ളയ�ി�  നാശന�ം സംഭവി� േറഷ�  കടക��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ിക

സഹായം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) �തിയ േറഷ�  കട അ�വദി��തി�� അേപ� രീതി,  മാനദ�ം �ട�ിയ കാര���

അറിയി�േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി �നിസി�ാലി�ിയി� നേ�ാലം��് �േദശ�് �തിയ േറഷ� കട

�ട�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഇ-േപാസ് നട�ാ�ാ� കഴിയാ� സാഹചര��ളി� പകരം സംവിധാനം

4004. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��െന�് സൗകര�ം �ത�മായി ലഭ�മ�ാ� വനേമഖലക��െ�െട�� �ല�ളിെല േറഷ�

കടകളി� ഇ-േപാസ് സംവിധാനം ഫല�ദമായി നട�ാ�ാ� കഴിയാ� സാഹചര��ളി� പകരം

സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� മാ��നി�േ�ശ��  ന���തി�ം േറഷ�  സാധന��  വനേമഖലകളി�

�ത�മായി വിതരണം െച�� എ�് ഉറ� വ���തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ാ�ിയതി� േശഷം ഭ�� ധാന� വിതരണ�ിെല �റവ്

4005. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 േമയ് മാസ�ി� േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് ��ഗണനാ പ�ികയി� നി�ം �റ�

േപായി��േതാ �റ�ാ�ിയി��േതാ ആയ കാ��ടമക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

ആ�പാതമായി അ�ഹരായവെര ത�ാന�് ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ

എ�ം ഇെ��ി� എ�െകാെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ാ�ിയതി� േശഷം സം�ാന�് �തിമാസം ഭ�� ധാന�



വിതരണ�ി�  ശരാശരി എ� ശതമാന�ിെ� �റവ് വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�

�കാരം  2017 െമയ് �ത� 2019 ഒേ�ാബ� വെര വിതരണം െച�ാെത ബാ�ി വ� ഭ��

ധാന� േശഖരം എ�െയ�ം ആയത് എ�കാരം എവിെട ��ി�� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആയത് ��ി��തിന് േഗാഡൗ�  വാടകയിന�ി�  �തിമാസം എ� �പ െചലവാ��

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� േഗാഡൗ�കളി� ജന�തിനിധിക� ഉ�െ��� സമിതി പരിേശാധന

4006. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ� കടക� വഴി വിതരണം െച�െകാ�ിരി�� ഭ�� ധാന��ളി� ���

ബാധ�ം ������ം ഉപേയാഗ�ദമ�ാ�വ�ം ഉെ�� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� ആയിര�ണ�ിന് െമ�ിക് ട�  ഭ�� വ���  സംഭരി�ിരി��

േഗാഡൗ�കളി� ജന�തിനിധിക� ഉ�െ��� സമിതി �പീകരി�് പരിേശാധന നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ന�ം സം�ാന�ി��ാ�െമ�തിനാ� ആയതിന്

ഉ�രവാദികളായവെര കെ��ി അവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

വാതി��ടി വിതരണ സംവിധാനം

4007. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� സാധന�� േറഷ� കടകളി� േനരി�് എ�ി�� വാതി��ടി വിതരണ സംവിധാനം

��മ��ം അഴിമതിരഹിത�ം ആ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  അത്

ഫല�ദമാേണാ;

(ബി) വാതി��ടി വിതരണ�ിന് ഉപേയാഗി�� വാഹന�ളി�  ജി.പി.എസ് സംവിധാനം

ഏ�െ���െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(സി) െെലസ�സികെള ഒഴിവാ�ി സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷ�  േനരി�് േറഷ�  കടക�

നട��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

ഭ�� സാധന��െട വില�യ�ം

4008. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഭ��സാധന��െട വില�യ�ം തട��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് വഴി�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം

4009. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം ഉറ�്

വ���തിന് നിലവി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത വി�നശാലകളി�  നി�ം വി��� പാ��് ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) �ണനിലവാര പരിേശാധനകളി�  കെ��ിയ അപാകതക�െട അടി�ാന�ി�  2019  �

ഏെത�ി�ം ക�നിക�െട / വിതരണ�ാ�െട കരാ� റ�ാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� െമഡി�� േഷാ�ക�

4010. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� ആഭി�ഖ��ി� എ� െമഡി�� േഷാ�ക�

�വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െമഡി�� േഷാ�കളിെല ആെക വി�വരവ് എ�യാെണ�ം ലാഭ�ി� �വ��ി��വ

എ�യാെണ�ം ന��ി� എ�െയ�ം �വ��ി��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത െമഡി��  േഷാ�ക�  വഴി വി��� മ��ക�  സംഭരി��ത് എവിെട

നിെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സൈ�േകാ�് ന�കാ�ളള �ടി�ിക,നിയമനം

4011. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  നയ��  നട�ാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി സ�ിഡിയിന�ി�  ഭ��സാധന��

വി�വകയി�ം െന� സംഭരണ�ി�ം ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാരം വാതി��ടി വിതരണം

നട�ിയതി�ം േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�  സൈ�േകാ�് ന�കാ�ളള �ടി�ിക �ക

എ�യാെണ�് വ�ഷം തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം സൈ�േകാ എ�.എഫ്.എസ്.എ.  േഗാഡൗ�കളി�  ഓഫീസ�

ഇ�ചാ�ജ് ആയി എസ്.എ.െഎ.  ത�ികയി�ളള ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് നിയമിേ��ത് എ�

ഉ�രവ് സൈ�േകായി�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ� േഗാഡൗ�കളി�  ��ത



ത�ികയി��വ� ഓഫീസ� ഇ�ചാ�ജ് ആയി േജാലി െച� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഭ��െപാ�വിതരണ വ��ിെ�  22/2/19-െല സ��ാ�  ഉ�രവ് ന��  11/2019  �കാരം

േറഷനിംഗ് ഇ�െ���  �ത�  �കളിേലാ�ളള ത�ികകളി�  നി�ം സൈ�േകായിേല�്

െഡപ�േ�ഷ� ഘ�ം ഘ�മായി �റ��തി�ം േജാലി ഭാരം സംബ�ി�ം പഠനം നട�ിയ റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ; റിേ�ാ��് സംബ�ി�് എെ��ി�ം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

അമര�ലം പ�ായ�ി� സിവി� സൈ�സ് േഗാഡൗ�

4012. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല അമര�ലം പ�ായ�ി� സിവി� സൈ�സ് േഗാഡൗ� ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി� കരാ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഗാഡൗ� �ട��തി���് തെ� െക�ിടം നി��ി��തിന് ഏെത�ി�ം വ��ി�്

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�  അ�മതി ഏത് വ��ി�ാണ് ന�കിയത്;േപ�ം,

വിലാസ�ം, �ല�ിെ� സ�െ� ന��, വി�ീ��ം, �ട�ിയ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നില��  താ��ി�  ഭ�� വ���  സംഭരി��തിന് സിവി�  സൈ�സ് വ��ിന് എ�

േഗാഡൗ�ക� ഉ�്; വി�ീ��ം,ഉടമ��, വാടക �ട�ിയ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ��ിന് നില��  താ��ി�  ഇനി�ം േഗാഡൗ�ക�  ആവശ��േ�ാ;  എ� ച�ര� അടി

�ലമാണ് ആവശ���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� മാേവലി േ�ാ�ക�

4013. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  മാേവലി

േ�ാ�ക�  അ�വദി�ണെമ� ആവശ���യി�് നിേവദന��  ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അവ

എവിെടെയാെ� േവണെമ�ാണ് ആവശ�െ��ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന��  പരിേശാധി�് എവിെടെയ�ാമാണ് മാേവലി േ�ാ�ക�  അ�വദി�ാ�

തീ�മാനം എ��ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ ; ഇ�ാര��ിൽ എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

���� മാേവലിേ�ാറിന് െക�ിടസൗകര�ം

4014. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എളവ�ി �ാമപ�ായ�ി� ���� �വ��ി�� മാേവലിേ�ാ� �ലപരിമിതി�െട ��ം

േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത �ാപനം ����  ബ�ാ�ിെല �ാമപ�ായ�് െക�ിട�ിേല�് മാ��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) അടിയ�രമായി ഇ�ാര��ി�  തീ�മാനം എ��് �ാപനം മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� �തിയ മാേവലി േ�ാ�ക�

4015. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം �ല�് മാേവലി േ�ാ�  അ�വദി��തി�� െ�ാേ�ാസ�

നിലവി�െ��് െവളിെ���േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല വ�ാ�ാവ്, തഴവ, ��ി�റം എ�ീ �ല�ളി� മാേവലി

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

െച�വ�രി� �തിയ മാേവലിേ�ാ�

4016. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െച�വ�രി�  �തിയ മാേവലിേ�ാ�  ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ആരംഭി��തിന് െന�ി�ഴി പ�ായ�് കഴി� ര�് വ�ഷേ�ാളമായി  1400

��യ�ഫീ�ളള െക�ിടം സൗജന�മായി ന�കിയി���ം ക���� അ�ബ� സാധന���ായി

ഒ� ല�ം �പ ന�കിയി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െന�ി�ഴി പ�ായ�ി��വ��ം സമീപ പ�ായ�കളായ പായി�, അശമ��, േകാതമംഗലം

��സി�ാലി�ി എ�ിവിട�ളി�ളളവ��ം �േയാജനം ലഭി��തിനാ�  ��ത മാേവലി േ�ാ�

േവഗ�ി� ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയകാല�് വിതരണം െച� അരി

4017. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയകാല�് വിതരണം െച�ാ�  ഒ� ല�ം ട�  അരി സം�ാന�ിന്

അ�വദി�ണെമ�് േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അരി�് േക�ം വില ന�കണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ� �കയായി��

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) അേ��ാദയ, അ�േയാജന വിഭാഗ�ി� അന�ഹരായവ��് അരി ന�കാെത മി�ം വ� അരി

�ളയബാധിത��് വിതരണം െച�വാ�  അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;  ഇതിേ��� േക�



�തികരണം എ�ായി��; വ��മാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറം

4018. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ളിേല�� െതരെ���് നട��ത് എ�കാരമാണ്;

ഏെത�ി�ം സമിതി�െട ശിപാ�ശ �കാരമാേണാ ഇ�രം േഫാറ�ളിേല�� നിയമനം

നട��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േഫാറ�ളിേല�� നിയമന േയാഗ�ത എെ�ാെ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം േഫാറ�ളിേല�� നിയമന�ളി�  ബാഹ� ഇടെപട�ക�  നട��െവ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� രാ�ീയ പരിഗണന ഒഴിവാ�ി േയാഗ�രായവെര ��ത േഫാറ�ളിെല അംഗ�ളാ�േമാ

എ�് അറിയി�േമാ?

ക�വട�ാപന�ളിെല വിലവിവര��ിക

4019. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ക�വട�ാപന�ളി� �േത�കി�് പ��റി, പഴം, പലചര�് കടകളി�

വിലവിവര��ിക �ദ�ശി�ി��ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി�വാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ ക�വട�ാപന�� അവശ� സാധന���് ഉയ�� വില ഈടാ��

നിലവിെല രീതി ഒഴിവാ�ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�മായി ബ�െ�� േറാഡ് നിർ�ാണം

4020. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�മായി ബ�െ��് പ�ി�ൽ-വിഴി�ം, ബാലരാമ�രം-വിഴി�ം എ�ീ

േറാ�കൾ വീതി ���തി�� െ�ാേ�ാസൽ നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� മീ�ർ വീതിയിലാണ്

േറാഡ് നിർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസൽ നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� െറയിൽ കണ�ിവി�ി



4021. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� െറയിൽ കണ�ിവി�ി�െട �പേരഖ�് അ�ിമ അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

നിലവിെല െ�ാേ�ാസൽ അ�സരി�് ഏെത�ാം �ല�് �ടിയാണ് െറയിൽ പാത

ഉപരിതല�ി�െട കട�േപാ��ത്; ഉപരിതല�ിൽ പാത�െട നീളം എ�യാണ്;

(ബി) �ഗർഭ െറയിൽ പാത�് എ� കിേലാമീ�ർ നീളമാണ് ഉ�ത്; എ� മീ�ർ താ�യിലാണ് െറയിൽ

പാത �മി�ടിയി�െട കട�േപാ��ത്;

(സി) െറയിൽ പാത�െട അട�ൽ �ക എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ ?

വിഴി�ം അ�ാരാ��റ�ഖ നിർ�ാണം

4022. �ീ.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 കരാർ �കാരം എ�ാണ് നി��ാണം �ർ�ിയാേ��ത്;

നാളി�വെര എ� ശതമാനം ���ികളാണ് �ർ�ിയായത്;  ഓേരാ�ം �ത�കം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല �ിതിയി�  നിർ�ാണം എേ�ാൾ �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�ം നിർ�ാണം

ൈവ��തിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണം ആരംഭി�ത് �തൽ മ�ിതല േമൽേനാ� സമിതി എ� തവണ േയാഗം േചർ�ി��്;

േയാഗം േചർ� തീയതി�ം മിനി�്�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ിയിെല ഉപേയാഗ�ന�മായ ടഗ് നീ�ം െച�ാ� നടപടി

4023. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1996  �  �റ�ഖവ��ി� േവ�ി നി��ി��തിനായി കരാ�  ന�കിയി���ം എറണാ�ളം

ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ിയിെല പാ�ായി�ല�് കിഴ�വശം േവ�നാട് കായലി�  വ�ഷ�ളായി

മ��ബ�ന�ി�ം പരി�ിതി�ം േദാഷകരമായ രീതിയി� ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട���മായ

ടഗ് നീ�ം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് �റ�ഖവ��് ൈഹേ�ാടതിയി� അന�ായം ഫയ� െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഇത് എ�ാണ് ഫയ�  െച�ത്;  ��ത േകസ് തീ��ാ�ി മ��െ�ാഴിലാളിക�  േനരി��

��ി��ക��് പരിഹാരം കാ��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ടഗ് എ�േ��് നീ�ം െച�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് ഇടെ�ാ�ി േവ�നാട് കായ� സംര�ണ സമിതി സമ��ി� നിേവദന�ി�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?



െകാ�ം �റ�ഖവികസനം

4024. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ�ഖ�ിെല ചര�് ഗതാഗത സ��ീസ് ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തി�ം യാ�ാ

ക�� സ��ീസ് ആരംഭി��തി�ം െകാ�ം �റ�ഖം അംഗീ�ത എ��ീ-  എ�ി�് േപായി�ായി

�ഖ�ാപി��തി��� നടപടിക�  (ഫയ�  നം  10429/ഇ2/2014  മ.  �.  വ)  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േക� ആഭ��ര മ�ാലയ�ി�  നി�ം  28.10.2016  െല ക�് �േഖന

ആവശ�െ��ി�� െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം വിവര��

ഉ�െ���ിയാണ് െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� േവ� �ട�നടപടിക� ഊ��ിതമാ�േമാ?

മാ�ാറി� േബാ�് യാ��� �റ�ഖ സംവിധാനം

4025. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച���  മ�ല�ി�െ�� മാ�ാറി�  വ�ഷ���് ��് േബാ�് യാ��്

നിലവി��ായി�� �റ�ഖ സംവിധാനം െമ�െ���ി �റിസ�മായി ബ�െ���ി

�ാബല��ി� വ���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�റ�ഖ വ��ി� നി�് േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡിേല�് മാ�െ�� ജീവന�ാ�

4026. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ വ��ി�  നി�് േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡിേല�് മാ�െ�� ജീവന�ാെര സ��ാ�

ജീവന�ാരായി നിലനി���തി�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതത് കാല�് �ാബ���ി� വ�� സ��ാ� തീ�മാന��, നിയമ��, ച��� ഇവ�െട

�േയാജനം േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡിേല�് മാ�െ�� �റ�ഖ ജീവന�ാ��് �ടി ലഭ�മാ�ം വിധം

സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി��തി�� നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

ൈഗ�ക�െട ഒഴി�ക�

4027. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �രാവ� വ��ിെ� മ�സിയ�ളി�  പി.എസ്.സി.  വഴി ൈഗഡിെന നിയമി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ൈഗ�ക�െട ഒഴി�കളാണ് നിലവി� ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈഗഡ് നിയമന�ി�� അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�  ഏെത�ാം എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈഗ�മാെര നിയമി�ണം എ�് ആവശ�െ��െകാ�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല �രാവ� സംര�ണ വ��് പ�തിക�

4028. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  �രാവ�

സംര�ണ വ��് എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-11-2019

�േ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�ി��.


