
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 18, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--370]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 5379 �ത� 5557 വെര

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

: 5558 �ത� 5697 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 5698 �ത� 5735 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി

: 5736 �ത� 5748 വെര

ൈലഫ് മിഷ�, ആ��ം, ഹരിത േകരളം എ�ീ പ�തിക�െട ഭാഗമായി െചലവഴി�
�ക

5379. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം നിലവി�  വ� ൈലഫ്
മിഷ�, ആ��ം,  ഹരിത േകരളം എ�ീ പ�തിക�െട ഭാഗമായി എ� �പ
െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േമ�പരാമ�ശി� പ�തിക�െട നട�ി�ിെ� ഭാഗമായി ഓഫീസ്,  വാഹനം,
�ാ�ക�െട ശ�ളം,  മ� അലവ��ക� എ�ി�െന�� െചല�ക�െട
വിവരം ന�കാേമാ;

(സി) േമ� പരാമ�ശി� ��് പ�തിക�െട കീഴി� മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�
നട�ിവ�� ���ിക�െട വിശദാംശ��  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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ചീഫ് െസ��റി�െട ൈടംസ് ഓഫ് ഇ��യിെല േലഖനം

5380. �ീ.അനി� അ�ര
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമം ലംഘി��വെര വധി�ണെമ�് അഭി�ായെ��് േകരള ചീഫ്
െസ��റി എ�തിയ േലഖനം ഇം�ീഷ് ദിനപ�മായ ൈടംസ് ഓഫ് ഇ��യി�
�സി�ീകരി�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േലഖന�ി�  ചീഫ് െസ��റി ഉയ��ിയ വാദ��  സ��ാ�
അംഗീകരി��േ�ാ;

(സി) ജീവി�ാ�� അവകാശം മൗലികാവകാശമായി ന�കിയിരി�� ഇ���
ഭരണഘടന�െട ലംഘനമേ� ചീഫ് െസ��റി�െട ഈ നിലപാെട�്
വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ വികസന സമിതിക�

5381. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ വികസന സമിതിക�െട ല��ം എ�ാണ്;  വിശദവിവര��
ന�കാേമാ;

(ബി) എ�ാണ് ഇത് �പീകരി�ത്;

(സി) ആെരാെ�യാണ് അംഗ��;

(ഡി) ആെരാെ� ഇതി� പെ���ണം; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാരിെ� വികസേനാ�ഖ �വ��ന��

5382. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ��ിരവികസന�ിെ� അടി�ാന ശിലകളായ
സാ��ിക വള��,  സാ�ഹിക ഉ�മനം,  ��തി സംര�ണം എ�ിവ�്
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ഗതിേവഗ�ം ദിശാേബാധ�ം ൈകെ�ാ�് നട�� സ��ാരിെ�
വികസേനാ�ഖ �വ��ന�� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �േത�ക സാ��ിക േമഖല വഴി നട�ാ�ി വ���ം
��ത േമഖല� �റ� നട�ാ�ി വ���മായ �വ��ന�� എെ��ാം
എ� വ��മാ�േമാ?

(സി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക േമഖല േനരി�� �ധാന ����
എെ��ാെമ�ം അവയി�  നി�ം േമാചനം േനടാ�ം സാ��ിക േമഖല
െമ�െ���ാ�ം ഈ സ��ാ�  ന�ിവ�� േ�ാ�ാഹന��
എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

വികസന പ�തിക� എം.എ�.എ.-മാെര അറിയി�ാ� നടപടി

5383. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�� വികസന പ�തിക�
സംബ�ി�� നടപടി�മ��  യഥാസമയ�ളി�  എം.എ�.എ.-മാെര
അറിയി��ത് സംബ�ി�് െപാ�ഭരണ വ��് എെ��ി�ം സ��ല�ക�
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി�� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പല വ��ക�ം വികസന പ�തിക�  സംബ�ി� വിവര��
എം.എ�.എ.-മാ��് യഥാസമയം ന�കാെത േപാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അഴിമതി �ചിക ത�ാറാ��തിന് പ�തി

5384. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സീേറാ േടാളറ�സ് � കറ�ഷ�  എ� ല��ം േന��തിനായി വിവിധ
വ��കളി�  അഴിമതി �ചിക ത�ാറാ�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�  അഴിമതിരഹിതമാ��തിന്
വിവരസാേ�തികവിദ��െട എെ��ാം സാധ�തകളാണ് �േയാജനെ���ി
വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
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കരാ� നിയമന��െട കാര��ി� സ��ാ� നിലപാട്

5385. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കരാ�  നിയമന��
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  വ��കളി�ം സംവിധാന�ളി�ം കരാ�  നിയമന��  നട��
കാര��ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉയ�� �വ��ന നിലവാരം ഉറ�വ���തിന് ഉയ�� ത�ികകളി�
കരാ� നിയമനം ആവശ�മാെണ�് ക���േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയാ��തി�� നടപടിക�

5386. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി�  നി�ം �റെ��വി�� ഉ�ര�ക�  ഇേ�ാ�ം
ഇം�ീഷിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് മലയാളം ഒൗേദ�ാഗിക ഭാഷയായി ഉപേയാഗി��തിെ�
വി�ാപനം �റെ��വി�ത് എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�� വിവിധ പ�തിക�െട �േരാഗതി

5387. �ീ.എസ്.ശർ�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിര വികസന ല���ി� ൈകവരി�ാനായ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി� �ധാന ബ�മതിക�  എെ�ാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് �ത���ാ��
െഗയി�  വാതക ൈപ�് ൈല�  പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
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അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം  -  കാസ�േഗാഡ് യാ�ാസമയം ഗണ�മായി �റ�കെയ�
ല��േ�ാെട നട�ാ�ാ�േ�ശി�� േവഗ െറയി� പ�തി�െട �പേരഖ�്
അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 750  േകാടിേയാളം െചല� വ�െമ�് �തീ�ി�� വാ��  െമേ�ാ�്
പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;  �ട� നടപടിക��ായി നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ാേദശിക പ��വ��ക��് േ�മനിധി

5388. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േദശിക പ��വ��ക��് േ�മനിധി ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഇതിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� തീ�മാനം ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ന�ഡ�ഹി േകരളാ ഹൗസിെല നിയമനം

5389. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് ന�ഡ�ഹി േകരളാ ഹൗസി� �ിരനിയമനം
ലഭി� ജീവന�ാരി�  എ� േപ�  അവ�െട നിയമന സമയ�് സമ��ി�
വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത െതളിയി�� സ��ിഫി��ക�  ��ിമമായി
േനടിയതാെണ�് സ��ാരിെ� അേന�ഷണ�ി�  െതളിവ് ലഭി�ി��്;
എ�ി�  ��ത ജീവന�ാ�  ഇേ�ാ�  േജാലിയി�  �ട��േ�ാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  സ��ിഫി��ക�  ��ിമമായി നി��ി� ജീവന�ാ�െ�തിെര
�ിമിന�  േക�ക�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിലാണ് ��ത േക�ക� നിലവി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് ന�ഡ�ഹി േകരള ഹൗസി�  േജാലി�യ�ം
േന��തി� േവ�ി എ� േപ�  വ�ാജ സ��ിഫി��ക�  സമ��ി�തായി
സ��ാരിെ� പരിേശാധനയി�  െതളിവ് ലഭി�ി��്;  എ�ി�  ��ത
ജീവന�ാ� ഇേ�ാ� േജാലിയി� �ട��േ�ാ; ��ത ജീവന�ാ�െ�തിെര
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സ�ീകരി� ശി�ണ നടപടിക� എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േജാലി�യ��ി� േവ�ി വ�ാജ സ��ിഫി��ക�  സമ��ി� എ�്
പരിേശാധനയി� െതളി�ക�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ി� വിജില�സ്
േകസ് േനരി�ക�ം െച�� ജീവന�ാരി� ആ�െ��ി�ം നിലവി� േജാലി
െച�� ത�ികയി� നി�ം ഉയ�� ത�ികയിേല�് േജാലി �നഃ�മീകരി�
ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ്
ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� േജാലി �നഃ�മീകരി� ന�കിയി�െ��ി� ��ത ആ�ക��്
ഉയ�� ത�ികയി�  േജാലി െച��തി�� സാ��ിക ആ��ല�ം
ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ര�ി� എ� �പ ന�കിയി��്;  ��ത
ഉയ�� ത�ികയിേല�് െതാ� താെഴ ശ�ള െ�യി�� ജീവന�ാരി�
എ� േപ� േരഖാ�ലം േജാലി�യ��ിന് േവ�ി അേപ� ന�കിയി�െ��്
അറിയി�േമാ?

�ാ��ി� ഒാ�ഷ�

5390. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ ഫ�ിേല�് സംഭാവനയായി �തിമാസം ഒ�
നി�ിത �ക ശ�ള�ി�  നി�ം ന���തി�ം ആയത് ശ�ള�ി�
നി�ം റി�വറി െച��തി�ം സ�തപ�ം ന�കിയി�� സ��ാ�
ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം �ക റി�വറി െച��തിന് �ാ��ി�
ഒാ�ഷ� ഇ�ാ�തിനാ� കഴി��ി�െയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ര�ി�  സ�തപ�ം ന�കിയ ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�  നി�ം
�ക ഈടാ�ി �രിതാശ�ാസ ഫ�ി�  േച���തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സാ��ികമായി പി�ാ�ം നി���വ��് സംവരണം

5391. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംവരേണതര സ�ദായ�ളി� സാ��ികമായി പി�ാ�ം നി���വ��്
വിദ�ാഭ�ാസം,  െതാഴി�  എ�ീ േമഖലകളി�  പ�് ശതമാനം സംവരണം
ഏ�െ���ിെകാ�� ഭരണഘടനാ േഭദഗതി�െട അടി�ാന�ി�
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സം�ാന�് ആയത് പരിേശാധി��തിന് ഏെത�ി�ം ക�ീഷെന
നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആെരാെ�യാണ് ��ത ക�ീഷനിെല അംഗ��; ക�ീഷ�
അതിെ� ശിപാ�ശക�  ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�േ��്
സമ��ി�വാനാണ് ആവശ�െ��ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

സ��ാരിേനാട് വിശദീകരണം ആരാ� സംഭവ�ൾ

5392. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 25.05.2016-ന് േശഷം ഗവ���  ഏെതാെ� വിഷയ�ളിലാണ്
സ��ാരിേനാട് വിശദീകരണം േനരി�് ആരാ�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ഖ�മ�ിെയ ഗവ��� േനരി�്
വിളി�് വിശദീകരണം ആരാ� സംഭവ��  ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ിൽ
ഏെതാെ� സംഭവ�െള�് വ��മാ�ാേമാ?

സാമാജിക� ന��� നിേവദന�ളിേ��� നടപടി

5393. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ സാമാജിക�  മ�ിമാ��് ന��� അേപ�ക��ം
നിേവദന����� മ�പടി മട��പാലി�  തെ� ലഭ�മാ���്.
എ�ാ�  ബ�െ�� ചില വ��ക�  വികസന �വ��ന��മാ�ം
അ�ാെത��� വിഷയ���് സമയബ�ിതമായ മ�പടി
ന���ി�ാെയ�ത് ��യി� വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��് മ�ിമാരി�  നി�് ലഭി�� അേപ�ക�  ലഭി� വിവര�ം,  ഏ�
െസ�നിലാണ് പരിേശാധി��െത�ം,  ആയതിെ� തീ��് ഉ�രവ്
ബ�െ�� സാമാജിക��് ലഭ�മാ���ം സംബ�ി�� നി�േ�ശ��
വ��ക��് ന��� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േപ�ണ� �ാഫി� േജാലി െച�വ�െട െപ�ഷ� വ��ി�ി�ാ� നടപടി

5394. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) മ�ിമാ�െട േപ�ണ�  �ാഫി�  േജാലി െച�വ�െട െപ�ഷ�
വ��ി�ി�� എെ��ി�ം നടപടിക�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�
എ�യാണ് വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപ�ണ�  �ാഫി�  േജാലി െച�വ�െട െപ�ഷ�  കണ�ാ�� രീതി
വ��മാ�േമാ; ഏത് േഫാ��ലയാണ് അടി�ാനെ���ിയിരി��െത�്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) േപ�ണ� �ാഫിെന സംബ�ി� നിയമ��ം ച���ം േസവനവ�വ�ക�ം
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െകാേമ� സ�� ടാ�് ഓഫീസ�െട �തിയ ത�ിക

5395. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന��  387/13  �കാരം  05/07/2017�  �സി�ീകരി�
േകാേമ� സ�� ടാ�് ഓഫീസ� ത�ികയിേല�് എ� േപ��് പി.എസ്.സി.
നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) �തിയ ഒഴി�ക�  ഏെത�ി�ം നിലവി�  റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഒഴി�കളിെല താ�ാലിക നിയമനം

5396. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തി�വന��രം ജി�യി� മാ�ം
േ��് സ��ീസി�ം സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�മായി
ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�ം കരാ� അടി�ാന�ി�ം ആയി എ� േപെര
നിയമി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന് സ��ാ�  തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ�മാസ�ിലധികമായ നിലവി�� എ�ാ താ�ാലിക ഒഴി�ക�ം
പരിേശാധി�് പരമാവധി ത�ികകളി�  എംേ�ാ�െമ�ി�  നി�ം നി�ിത
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േയാഗ�ത��വെര സംവരണ മാനദ���  പാലി�െകാ�്
നിയമി��തിന് �ഖ�മ�ി �േത�ക നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഒാഫീ�ക�െട ആവശ��ിനായി സ�കാര� വാഹന��

5397. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ഉപേയാഗി��തിനായി വാഹന��
വാടക�്എ���തിന്എെ��ി�ം മാനദ�ം ഉേ�ാ;ഉെ��ി�  അവ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പല ഒാഫീ�കളി�ം സ�കാര� വാഹന��  ഇ�െന ഓഫീസ്
ആവശ��ിനായി വാടക�്എ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം സ�കാര� വാഹന��
വാടക�െ���ത് വഴി വാടകയിന�ി� ന�കിയി�ളള �ക എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� വാഹന��  ഒഴിവാ�ി ടാ�ി വാഹന��  മാ�ം സ��ാ�
ഒാഫീ�കളിേല�് ഇ�രം ആവശ��ിന് ഉപേയാഗി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�റിയി�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം

5398. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം െപ�ഷ� �ായം ഉയ���
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�ാ��മായി ബ�െ���ിയ ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

5399. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി�  നട�ിലാ�ിയ �ാ��് അ��ഡ�്സ് േമാണി�റിംഗ്
സംവിധാന�ി�  പിഴ�ക�  ഉ�ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��തായി ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിലാണ് പ�ിംഗ് ആരംഭി�ി��െത�ം
അതിെന �ാ��മായി ബ�ി�ി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

െസ��റിേയ�് ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ിക

5400. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�് ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ിക�െട സാലറി ഫിേ�ഷ�
നട��തിെല കാലതാമസ�ി�ളള കാരണം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ിക�െട നിലവിെല �േമാഷ�  ത�ികക�  ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  നി�ം അസി� ��്,  കംപ���  അസി� ��്,
േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി� ��് എ�ിവയിേല�� �േമാഷ�  എ�
ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�  ഉ�െ��ി�� ത�ികക�
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി� പി.എസ്.സി �േഖന അ�ാെത
നിയമനം ലഭി� ഏെത�ി�ം വിഭാഗം ജീവന�ാർ ഉ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഏെത�ാം വിഭാഗം ജീവന�ാെര�് വ��മാ�ാേമാ?

���ന�മററി ത�ികയി��വ��് അ�വദി�െ�� ഇ��ിെമ�്ആ��ല�ം

5401. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  ���ന�മററി ത�ികയി�  ��വ�ഷ�ളി�
നിയമിതരായവ��് അന�ഹമായി ഇ��ിെമ�് ആ��ല�ം
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അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സ�വീസ് ച��ളിെല  Note  1  below rule  31� വ�വ� െച�ം
�കാരം വ��് തല പരീ� പാസായതി�േശഷമാേണാ ഇവ��് ഇ��ിെമ�്
അ�വദി�ി��ത്എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള സ�വീസ് ച��ളിെല rule 37B അ�ശാസി�ം �കാരം െ�ാേബഷ�
���ിയായതിന് േശഷമാേണാ ഇ��ിെമ�ക� ന�കിയി��ത്;

(ഡി) നിലവിെല ച���  മറികട�് അനധി�തമായി ആ��ല�ം ന���തിന്
മ�ിസഭ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�  ച�ലംഘനം
നട�ിയി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ച�ലംഘനം നട�ി ആ��ല�ം അ�വദി�ത് വഴി സ��ാരിന് ഉ�ായ
അധികബാധ�ത എ�യാണ്; ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�േ�ാ�ം
അനധി�തമായി ആ��ല�ം ന�കിയതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത തീ�മാനം വഴി െറ�ല� ജീവന�ാ��് ഉ�ാ�� �നിയ�-സീനിയ�
അേനാമലി പരിഹരി�് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഈ ജീവന�ാെര
എ�െന സ�വീസി�  െറ�ലൈറസ് െച�വാനാണ്ഉേ�ശി��ത്;
വ��്തല പരീ� പാ�ാകാെത ഇ��ിെമ�് ന��� രീതി െറ�ല�
അേ�ാ��്െമ�ി�െട കട�വ�� ജീവന�ാ��് �ടി ബാധകമാ�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െസ��റിേയ�ിെല ഫയ� തീ��ാ�� യ�ം

5402. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�ിെല വിവിധ വ��കളി� 31.10.2019  െല കണ�് �കാരം
എ� ഫയ�കളാണ് െക�ികിട��ത്;  ഒാേരാ വ��ി�ം തീ��ാ�ാ�
ഫയ�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഫയ�ക� തീ��ാ��തിന് തീ�യ�ം നട�ണെമ� നി�േ�ശ�കാരം
ഓേരാ വ��ി�ം എ� ഫയ�കളാണ് തീ��ാ�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫയ�  തീ� യ�പരിപാടി വിജയ�ദമായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�്; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന സ��ാരിെ� ഡ�ഹിയിെല �േത�ക �തിനിധി
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5403. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ഡ�ഹിയിെല �േത�ക �തിനിധി�െട �മതലക�
എെ��ാമാണ്;

(ബി) �തിനിധിെയ സഹായി��തിനായി ��ി�ി�ള ത�ികകളിേല�് ഏത്
രീതിയിലാണ് നിയമനം ന�കിയി�ളളത്;

(സി) �തിനിധി�ം �ാ�ക��ം എെ��ാം ആ��ല����ാണ്
അ�ഹത�ളളത്; വ��മാ�േമാ?

�� മ�ിസഭ തീ�മാന��െട �ന:പരിേശാധന

5404. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  മ�ിസഭ  01.01.2016  ന് േശഷം ൈകെ�ാ� തീ�മാന��
�ന:പരിേശാധി�ാ�  നിേയാഗി� മ�ിസഭാ ഉപസമിതി�െട പരിേശാധന
���ിയാേയാ; സമിതി�െട നിഗമന�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ഉ�ായ മ�ിസഭ തീ�മാന�ളി�  ഏെത�ാമാണ്
നിയമവി��െമ�് മ�ിസഭാ ഉപസമിതി കെ��ിയെത�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) നിയമവി��മായ ഏെത�ാം തീ�മാന��  റ�ാ�കേയാ
�ന:പരിേശാധി�കേയാ െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം

5405. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആവശ�മായ സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം
എ�; ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ് എ�ി�െന തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലിവി� സം�ാന�് വിവിധ വ��കളിലായി എ� സിവി� സ��ീസ്
ഉേദ�ാഗ��  േജാലി െച� വ��;  എ� ഉേദ�ാഗ��െട �റ�െ��്
തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള േകഡറി�െ�� എ� സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��  േക�
െഡപ�േ�ഷനി� േസവനം അ��ി�� എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) �േ�ാ അതിലധികേമാ �മതല�ളള സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട
എ�ം എ� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) േകരള േകഡറി�െ�� എ� സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��
പഠനാവശ��ിലട�ം നീ� അവധിയിലാണ്;അവ�
ആെര�ാം;െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) 7  വ�ഷെ� സ��ീസ് ���ിയാ�ാ�വ��് ദീ�ഘകാലാവധി
അ�വദി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ജി) സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ���് പഠാനാവശ��ിലട�ം നീ� അവധി
അ�വദി�ാ�ളള വ�വ�ക�  ക�ശനമായി നട�ിലാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� ആ�ിേരഷണ� ഡി�ി�് പ�തി

5406. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�� ആ�ിേരഷണ�  ഡി�ി�് പ�തി�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ി�  ജന�തിനിധിക�  പ�ാളികളാ��ി� എ�
കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട ആ��ണ�ി�ം നട�ി�ി�ം ജന�തിനിധിക��്
പ�ാളി���ാ�ം എ�് ഉറ�ാ�േമാ;

(ഡി) വയനാട് ജി�യി�  ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയ
�വ��ന�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ� �പ�െട �വ��ന�ളാണ് നട�ി�  വ��ിയി�ളളത്;  ഇതി�
േക�സ��ാ�  അ�വദി�ി�ളള �ക,  സം�ാനവിഹിതം എ�ിവ
വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല വ�കിട പ�തിക�

5407. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി��െട വിവിധ �േദശ�ളി�  േക�-സം�ാന
സ��ാ�ക�  നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി���ം നട�ിലാ�ാ�
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ല��മി���മായ വ�കിട പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല റീബി�ഡ് േകരള പ�തി

5408. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരളയി� ഉ�െ���ി ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�
ഏെത�ാം പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കിയി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ി�ം �േത�ക ഏജ�സികെള
�മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് ഏെത�ാം പ�തിക�െട നി�േ�ശം
ലഭി�ി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിക�

5409. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ മാേവലി�ര
മ�ല�ിെല �ളയ�ി�  തക�� േറാ�ക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഈ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�കളാണ്
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നി�േ�ശി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ�േണാമി�് & �ാ�ി�ി�് വ��ിെല ഇ.എ.ആ�.എ.എസ്. �ീം

5410. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േണാമി�് ആ�് �ാ�ി�ി�് വ��ി�  ഇ.എ.ആ�.എ.എസ്.  �ീമി�
േജാലി െച�വ�� ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം മ�് സ��ീസ്
ആ��ല���ം 2019 ഏ�ി� �ത� സമയബ�ിതമായി ലഭി�ാനായി നീതി
ആേയാഗിെ�  17.08.2016  െല  O-11013/02/2015  CSS&CMC  ന��
ഓഫീസ് െമേ�ാറാ��ി�  പരാമ�ശി�ത് േപാെല  60:40
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(േക�ം:സം�ാനം)  അ�പാത�ിേല�് പ�തി വിഹിതം മാ�ിെ�ാ�്
ജീവന�ാ�െട ആശ� �രീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി� ജീവന�ാെര കരാ� െതാഴിലാളിക��് സമമാ�ിെ�ാ�്
സ�കാര�വ��രണ�ിന് ഗതിേവഗം ന��� പ�ിക് ഫിനാ�സ്
മാേന�െമ�് സി�ം ഇ.എ.ആ�.എ.എസ്.  �ീമി�  നി�ം
ഒഴിവാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല അ�ിനിേ��ീവ്
ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�

5411. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല അ�ിനിേ��ീവ്
കാ�ഗറിയി�  േജാലി െച�വ�� ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�
സംബ�മായ കാര���  ഏത് നിയമ�കാരമാണ് നട�ിവ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശാ� സാേ�തിക വ��് ജി.ഒ.(ആ�.ടി) നം.44/2019/എസ്.&�ി.ഡി. തീയതി
17.9.2019  �കാരം േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിന്
കീഴി� �വ��ി�� ഗേവഷണ �ാപന�ളിെല അ�ിനിേ��ീവ് വിഭാഗം
ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�/നിയമനം സംബ�ി�് വ��ത
വ��ിെ�ാ�� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഈ സ��ാ�  ഉ�രവിന് കടകവി��മായി ഡി�ാ��്െമ�്
െ�ാേമാഷ�  ക�ി�ി �പീകരി�്,  എ�ാ ഗേവഷണ �ാപന�ളിെല�ം
െ�ാേമാഷ�  ത�ികയി�  ശാ� കൗ�സി�  േനരി�് അഭി�ഖം
നട�വാ�� നീ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള ശാ� കൗ�സിലിെ� നിലവി�� ച���  മറികട�െകാ��
��ത നിയമന നീ����് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
അ�ട� നടപടിക� ൈ�െ�ാ�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല ശാ���മാ��് ഏഴാമത്
ശ�ള പരി�രണം

5412. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016  ജ�വരി മാസം �ത�  േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി
കൗ�സിലിെല ശാ���മാ��് ലഭിേ�� സി.എസ്.ഐ.ആ�.
�ാപന��േടതി� �ല�മായ ഏഴാമത് ശ�ള പരി�രണം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ��തിെല കാലതാമസം എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ� അന�മായി ചില ഉേദ�ാഗസഥ�െട ൈക�ി�
തെ� െവ�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല ശാ���ാ��്
ലഭിേ�� സി.എസ്.ഐ.ആ�. �ാപന��േടതി��ല�മായ ഏഴാമത്
ശ�ള പരി�രണം എ�് നട�ിലാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഗേവഷണ �ാപന�ളിെല സ��ീസ് സംബ�മായ േക�ക�

5413. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി
കൗ�സിലിന് കീഴി�  �വ��ി�� ഗേവഷണ �ാപന�ളിെല
ജീവന�ാ�െട സ��ീസ് സംബ�മായ എ� േക�ക� ൈഹേ�ാടതിയി�
ഫയ� െച�ി��്; ആയതി� നിലവി� എ� േക�ക� ൈഹേ�ാടതി�െട
പരിഗണനയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ൈഹേ�ാടതിയി�  േക�ക�
ൈകകാര�ം െച��തിനായി േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി
കൗ�സിലിെ� �ാ�ിംഗ് കൗ�സിലിന് എ� �ക ഫീസിന�ി�
ന�കിയി��്;

(സി) ഇതി�� �ക ഏത് ഫ�ി� നി�ാണ് െചലവാ��ത്; ഇതിന് സ��ാ�
അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��മംഗലെ� �� ഓഫ് മാ�മാ�ി�്

5414. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��മംഗല�് നിലവി�ളള ��  ഓഫ് മാ�മാ�ി�ിെ� ഗേവണിംഗ്
േബാഡിയിെല അംഗ�� ആെര�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ി� നിലവി� എെ��ി�ം േകാ�് പഠി�ി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിെ� ഉേ�ശ�ല����  എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ി�  മാ�മാ�ി�് േപാ�് �ാേജ�ഷ�  േകാ�്
ആരംഭി��ത് സംബ�ി� എെ��ി�ം നിർേ�ശം സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് അഡ�ാ��ഡ് ൈവേറാളജി

5415. �ീ.എസ്.ശർ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�തീ�ിതമായി കാണെ�� നിപ ൈവറസിെ� വ�ാപനം
ഫല�ദമായി തടയാ�  കഴി� സാഹചര��ി�  ഇ�രം ���െള
സമയബ�ിതമായി േനരിടാ�  സാധി�� വിധ�ി�  േതാ���
ഇ��ി���് ഓഫ് അഡ�ാ��ഡ് ൈവേറാളജി �വ��നസ�മാ�വാ�
എെ��ാം സത�രനടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�  േയാഗം േച��് ഇതിെ� �വ��ന
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ൈവേറാളജി ഇ��ി���ി� േരാഗനി�ണയ�ി�� ഉപകരണ��
സ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� അൈഡ�സറായി ആെരയാണ് നിേയാഗി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ആല�ഴയി�� നാഷണ�  ൈവേറാളജി ഇ��ി���ി�
േരാഗനി��യ�ി�� എെ��ാം സൗകര��ളാണ് നിലവി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?
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പരി�ിതി സംബ�ി� ധവളപ�ം

5416. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� പരി�ിതി�െട നിലവിെല അവ� സംബ�ി�്
ധവളപ�ം �റെ��വി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ധവളപ��ിെ� കരട് ത�ാറാ�� അവസര�ി�  �ളയം
സംബ�ി� പരി�ിതികാഘാതം പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം,  �ളയം എ�ിവയാ�  ��ി�െ���
പരി�ിതി�െട അസ�ലിതാവ�യി�  ഉ�ാ�� �ത�ാഘാത��
തരണം െച��തിന് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

5417. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംഭവി�ി�� കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ��റി�്
എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

(ബി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല�� ��തിേ�ാഭ�െള േനരി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി� വ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പരി�ിതി സംര�ണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടി

5418. �ീ.െക. ആ�സല�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, െക. ബാ�
�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേഗാളതാപന�ി��ം കാലാവ�ാവ�തിയാന�ിെ��ം
�ര�ഫല���് സം�ാനം ഇരയാ�� സാഹചര��ി�  �മി�ം
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പരി�ിതി�ം സംര�ി��തി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി,  ജലം,  �വിനിേയാഗം ��തി�ര�ാഘാത ല�കരണം
�ട�ിയവയി�  സ��ാ�  �േരാഗമനപരമായ നയം സ�ീകരി�ക�ം
�പരി�രണം,  േതാ�ം േമഖല�െട സംര�ണം,  െന�വയ�  ത�ീ��ട
നിയമ�ളട�ം കാര��മമായി നട�ാ�ക�ം െച�തിെ� ഫലമായി ��തി
�ര���െട ആഘാത�� �റ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�ാ�ല�ി�  നിയമ��  ��ത�  കാര��മമായി
നട�ാ��തി�ം ആവശ�െമ�ി�  നിയമനി��ാണ�ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ര�നിവാരണ�ിന് �ാേദശികമായി ആ�കെള സ��രാ��തി�ം
ആ�നിക സാേ�ത��  �േയാജനെ����തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് ആ��ണം െച�വ��െത�് അറിയി�േമാ?

കിഴ� േ�രിയിെല �മി വി�കീറ�

5419. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല കിഴ� േ�രി പ�ായ�ിെല ഉ�മ�്
എ� �ല�് �ളയെ��തിക�  �ല��ായ �മി വി�കീറ�
ഉ�െ�െട�� ��തി �ര���  പഠി�ാ�  വിദ� സംഘെ�
നിയമി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  പഠന സംഘ�ിെ� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ; ��ത പഠന റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

തീരേദശ പരിപാലന നിയമലംഘന�ിെ� �ത�ാഘാത��

5420. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ സംര�ണ നിയമം ലംഘി�് സം�ാന�് നി��ി� െക�ിട��െട
�ിതി വിവര റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ� ��ീംേകാടതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

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

19 of 163 Monday 11 November 2019 09:27 AM



��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മരടിെല അ�് വിവാദ �ാ�് സ��യ��  െപാളി�് മാ�വാ��
��ീംേകാടതി നി�േ�ശെ��ട��് തീരസംര�ണ നിയമം ലംഘി�്
നി��ി� െക�ി�� െപാളിേ�� സാഹചര���ായി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2018, 2019 വ�ഷ�ളിെല �ളയ�ം മരടിെല ��ീംേകാടതി വിധി �ല��
�തിസ�ി�ം നദീതീര പാ��ിട�േളാ�� ജന��െട �ിയ�ിന് അ�തി
വ��ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മരട് �ാ�് സംബ�ി� ��ീം േകാടതി വിധി,  േകരൈള�് ഇ�െവ�്െമ�്
ആ�് േഹാ�ഡിംഗ് ലിമി�ഡ് എ� ക�നി �പീകരി�് �വാസി നിേ�പം
സം�ാന�് സമാഹരി��തി�� സ��ാ�  നീ��ിന്
തിരി�ടിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തീര�േദശ��േട�ം തീരേദശവാസിക�േട�ം വികസന�ിനാ�ളള പ�തി

5421. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.െക.അ� റ�്
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േ��ഡ് േകാ��  േസാ�  മാേനെ��് േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി
േലാകബാ�ിെ��ം േക� സ��ാരിെ��ം സഹായേ�ാെട
തീര�േദശ��േട�ം തീരേദശവാസിക�േട�ം വികസന�ിനാ�ളള
പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� പരി�ിതി കാലാവ�ാ വ�തിയാന ഡയറ�േറ�്
ത�ാറാ�ിയ േ�ാജ�് റിേ�ാ��ി�  േബ��-കട��ി,  കട��ി-വളളി��്
തീര�േദശ�� ഉ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �േദശ��  േലാകബാ�് �തിനിധി സംഘം
സ��ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി �വ��ന��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

െക.എ.എസ്. പരീ�
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5422. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ��ധാന �ാന�ളി�  ��ത�  ഊ��സ�ലത�ം
സാേ�തിക പരി�ാന�ം കാര��മത�ം െകാ�വ�വാ� െക.എ.എസിന്
കഴി�െമ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) െക.എ.എസി േല�് പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  അേപ�ക�
�ണി�ി�േ�ാ; നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�ത്;

(സി) െക.എ.എസ്.  പരീ��� േചാദ��ടലാ�് മലയാള�ി��ടി
ലഭ�മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  നട�� പരീ�ക�െട േചാദ�േപ��
മലയാള�ിലാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് നട�ിയ സമരം
ഒ�തീ��ാ��തിന് പി.എസ്.സി പരീ�കൾ�് മലയാള�ി�ം
േചാദ�േപ��  ത�ാറാ�െമ�് �ഖ�മ�ി ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത
ഉറ�ി�നി�ം െക.എ.എസ് െ� കാര��ി�  �റേകാ�േപായത്
എ�െകാ�ാണ്; വ��മാ�േമാ?

െക.എ.എസ്. അേപ�

5423. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െലജിേ���  െസ�േ�റിയ�്,  പി.എസ്.സി.  �ട�ിയ ഭരണഘടനാ
�ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് െക.എ.എസ്.  �ീം ര�ി�  അേപ�
സമ��ി�ാ�  തട��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.  �ീം ��ി�  അേപ�ി��തിന് ൈബ�ാ���  നിയമനം
ലഭി�് ഗസ�ഡ് ത�ികയി� എ�ിയ ജീവന�ാ��് ��ത ത�ികയിെല
െ�ാേബഷ� കാലയളവ് ���ിയാേ���േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �ീം ��് �കാര�� നിയമനം
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5424. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് കാ�ഗറി 188/2019 �കാരം വി�ാപനം
�റെ��വി�ി��തി�  �ീം-3  അ�സരി�� നിയമന�ിനായി െഷഡ��
I-�, ഇ�പ�ി ഒ�ത് വ��ക�, േകാമ� കാ�ഗറി എ�ിവയി�� ഒ�ാം
ഗസ�ഡ് േപാ�ി�� ഉേദ�ാഗ���് അേപ�ി�ാെമ�് �ചി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെ� സ��ം ൈസന�ം എ� ഖ�ാതി േനടിയ
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട നിരവധി വികസന േ�മ �വ��ന�� നട��
ഫിഷറീസ് വ��ിെന േമ�  �കാര�� െഷഡ��  I-�  ഉ�െ���ിയി�ി�
എ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, ഫിഷറീസ് വ��ിെല ഒ�ാം ഗസ�ഡ് േപാ�ിേലാ അതിന്
�കളി�� ത�ികയിേലാ േസവനം അ��ി�� ഉേദ�ാഗ���്
െക.എ.എസ്.  നിയമന�ി�  അ�ഹമായ �ാതിനിധ�ം
ഉറ�ാ���വിധ�ി� െഷഡ�� ഒ�ി� ഉ�െ���ി ടി ഉേദ�ാഗ��െട
ൈവദ���ം അ�ഭവസ��ം െക.എ.എസ്.  വഴി ഉറ�ാ�വാ�  സത�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്അറിയി�േമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ� �വ��ന��

5425. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2016-�  നിലവി�  വ� ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ� �വ��ന�ിനായി
ഇതിനകം െചലവഴി� �ക എ�യാണ് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ീഷ� അംഗ��, െമ�� െസ��റി എ�ിവ� ഓേരാ���ം ശ�ള�ം
അലവ��കളായി വാ�ിയ �ക എ� വീതമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ീഷെ� േപ�ണ�  �ാ�ക�� ന�ിയ �ക എ� വീതമാെണ�
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ക�ീഷ�  നാളി�വെര എ� റിേ�ാ��ക�  ഗവ�െമ�ിന് സമ��ി�ി��്;
അതി�  എ� എ�ം ഗവ�െമ�് ച�� െച�് തീ�മാനെമ��്
ഉ�രവാ�ിയി��്;  ഇനി�ം എ� എ�ം തീ�മാനി�ാനായി ബാ�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എ.എസ്. പരീ��് മലയാള�ി� േചാദ� േപ��
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5426. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  നട�� പരീ�ക�െട േചാദ� േപ��ക�
മലയാള�ി�  ന��െമ�് പി.എസ്.സി.  ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.  പരീ��് മലയാള�ി�  േചാദ� േപ��  ന���തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി പരീ�കളിെല �മേ��ക� ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

5427. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ണ േബാ�ഡിെല ചീഫ് േസാഷ�� സ��ീസ്, �ാ� േകാ�ഡിേനഷ�,
വിേക�ീകരണ �ാനിംഗ്എ�ീ ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി നിയമനം
നട��ത് േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണ�  തട�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� �േത�ക സ��ീസ് സംഘടനയി�െ�� �വ��ക��് ച�വി��മായി
അഭി�ഖ�ി�  മാ��് ന�കിെയ�ം േയാഗ�രായ മ�് ഉേദ�ാഗാ��ികെള
മന���ം ഒഴിവാ�ിെയ��� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
��ത ആേ�പം വ�താപരമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) പി.എസ്.സി പരീ�കളി� നട�� ഇ�രം �മേ��ക� ഒഴിവാ��തി�ം
നിയമനം അ�ഹതെ��വ��് തെ� ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ���തി�ം
എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് നട�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�ാ ത�ി�േക�ിെല ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം

5428. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േകാ��ബി�  ത�ിക�മായി ബ�െ��്  2019-�  നട�
പരീ�ാ ത�ി�േക�ിെല ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം മരവി�
നിലയിലാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി�  നി�മാണ് േചാദ�േപ��  േചാ��െത�്
വ��മായി�ം ആരാണ് അതിന് പി�ിെല�് കെ��വാ�  നാളി�വെര
ൈ�ം�ാ�ിന് കഴി�ി�ാെയ�ത് ��ത അേന�ഷണ സംഘ�ിെ�
വീ�യേ�െയ�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.�െട വിശ�ാസ�ത വീെ���വാ� പരീ�ാ��ി�് സംബ�ി�
സമ�ാേന�ഷണം സി.ബി.ഐ.െയ ഏ�ി��ത് പരിഗണി�േമാ;  സ��ാ�
��ത അേന�ഷണ�ിെന എതി���േ�ാ;എ�ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പരീ�ാ �മേ�ടിെന �ട��് പി.എസ്.സി.�െട പരീ�ാ
നട�ി�ി�  എെ��ാം മാ���  വ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) അത�ാ�നിക സാേ�തിക സംവിധാന��  പരീ�ാ നട�ി�ിനായി
ഏ�െ����േതാെടാ�ം ഓേരാ പരീ�ാ േക��ി�ം പരീ�ാ
നട�ി�ിനായി പി.എസ്.സി.യിെല ഒ�േദ�ാഗ��  �മതല വഹി��
തര�ി� സംവിധാനം ഏ�െ���വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ജി) അതിനാവശ�മായ ജീവന�ാർ പി.എസ്.സി.യിൽ ഇ�ാെയ�ി�  മതിയായ
ജീവന�ാെര അ�വദി�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. േസവനകാലം െപ�ഷന് പരിഗണി�വാ� നടപടി

5429. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ക���  ത�ികയി�  നി�ം വി�ത�  െച�്
പി.എസ്.സി.  �േഖന ഒേര ശ�ള െ�യി�ം േയാഗ�താ മാനദ���ളള
േലാവ�  ഡിവിഷ�  �ാ��ായി സം�ാന സ��ീസി�� ജീവന�ാര�
റി�യ� െച�േ�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യിെല േസവനകാലം െപ�ഷ�
നി�യി��തി� പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േകാടതി ഉ�ര�ക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ�
േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��് െച�ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

5430. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിവിധ വ��കളിെല ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��്
െച�ണെമ� നി�േ�ശം സ��ാ�  വ��് േമധാവിക��്
ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ണെമ� നി�േ�ശം പാലി�ാ�
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�
ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെരയാണ് നടപടി സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�േമാ?

നിയമന�ളിെല സംവരണം

5431. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആയിര�ി െതാ�ായിര�ി അ��ിേയഴ് വെര വിശ�ക��ജ��് പ�ിക്
സ��ീസ് ക�ീഷ� വഴി ലഭി�ി�� 8.5% ശതമാനം റിസ�േവഷനി� ��ത
വ�ഷ�ി� േശഷം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  ഇേ�ാ�  ലഭി��  3%

സംവരണം എ� �തലാണ് ഈ സ�ഹ�ിന് ലഭി�ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല േദവസ�ം േബാ��കളിെല നിയമന���് സംവരണം
നിലവി��ായി�േ�ാ; ഇേ�ാ� അത് �ട��േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ഓേരാ സ�ദായ�ി�ം എ� ശതമാനമാണ് സംവരണം
ലഭി�െകാ�ിരി��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പി.എസ്.സി സാധ�ത പ�ിക സംബ�ി� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ�
വിധി

5432. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന��  571/2014,  137/2015  എ�ീ പി.എസ്.സി.  സാധ�ത
പ�ികയി�  ഉ�െ��വ�െട സ��ിഫി��ിെ� ആധികാരികത പരിേശാധി�്
ഉ�രവിറ�ണെമ� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� വിധി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിധി�െട അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഡിേ�ാമ ഇ�  െഹ��് ഇ�െ���  േകാ�് കഴി�വെര,  ഉയ��
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േയാഗ�തയാ�ി കണ�ാ�ി സാധ�ത പ�ികയി�  ഉ�െ���ിയി�ം,
എ�ിക��ീവ് ഓ�ഡ�  ഇ�ാ��ം,  െ�ഷ�  ��  േഭദഗതി െച�ാ��ം
കാരണം ഇവെര ലി�ി�  നി�ം �റ�ാ�ണെമ� േകാടതി വിധി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവെര ലി�ി� ഉ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ- ലാബ് െടക ് നി�� അസി��് പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്

T 5433. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ-യി�  ലാബ് െടക ് നി��  അസി��് ഒഴിവിേല�്
പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി-യിേല�് റിേ�ാ��്
െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ലി�ി�  നി�ം നിലവി�  എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� ഒഴി�ക�  കണ�ിെല��് നിയമനം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട��തിന് ഏെത�ി�ം
തര�ി�� തട���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ. ലാബ് െട�ി�� അസി��് റാ�് ലി�്

5434. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ.-യി�  ലാബ് െട�ി��  അസി��് ഒഴിവിേല�്
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം നിലവി� എ�േപെര അെെഡ�സ് െച�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� ഒഴി�ക�  കണ�ിെല��് ��ത�  േപെര അെെഡ�സ്
െച��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ഡി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം അെെഡ�സ് െച��തിന് എെ��ി�ം
തട���േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എ�.െജ.ഡി.ഒഴി�കളിെല നിയമനം

5435. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി അവസാനി�� തീയതി���്
റിേ�ാ��് െച�െ��� ഒഴി�ക�ം അതിേ���ാ�� എ�.െജ.ഡി.
ഒഴി�ക�ം നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�തെ�യാേണാ
നിക�െ�േട�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-�  നിലവി�വ� േകരള േപാലീസിെല എസ്.ഐ.  റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധി അവസാനി��തി���് റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�ക�ം
അതിേ���ായ എ�.െജ.ഡി.  ഒഴി�ക�ം  2015-െല റാ�് ലി�ി�നി�്
തെ�യാേണാ നിക�ിയി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) അെ��ി� എ�് നിലവി� വ� റാ�് ലി�ി� നി�മാണ് േമ��ചി�ി�
എ�.െജ.ഡി.  ഒഴി�ക�  നിക�ിയെത�ം അതിെ� കാരണെമെ��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് െക.എ.ടി.�െടേയാ േകാടതി�െടേയാ എെ��ി�ം
ഉ�ര�ക� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ��ത ഉ�ര�ക�
പാലി�െ��ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

എ�.പി.എസ്.എ. റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമന ശിപാ�ശ

5436. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� നിലവി�� എ�.പി.എസ്.എ. (മലയാളം മീഡിയം)
റാ�് ലി�ി� നി�ം  (കാ�ഗറി ന�� 387/2014)  ഇ�വെര എ� േപ��്
നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�േശഷം ��ത ത�ികയിെല എ�
ഒഴി�ക� ഇ�വെര പി.എസ്.സി .�് റിേ�ാ��് െച�െവ�ം റിേ�ാ��് െച�
��വ�  ഒഴി�കളിേല�ം നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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എ�്.എസ്.എ. ഫിസി�� സയ�സ് നിയമനം

5437. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എ.  ഫിസി��  സയ�സ് നിയമന�മായി ബ�െ��്
പി.എസ്.സി.  �െട തീ�മാന��  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് വളെരയധികം
�യാസ��ാ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�്.എസ്.എ.  ഫിസി�� സയ�സ് ത�ികയിേല�് ഫിസി�്,  െകമി�ി
എ�ിവയി�  ഏെത�ി�െമാ�ി�  ബി�ദ�ം ഫിസി��  സയ�സി�
ബി.എഡ്.  ബി�ദ��� േയാഗ�രായ ആയിര�ണ�ിന് ഉേദ�ാഗാ��ികെള
പി.എസ്.സി.  അേയാഗ�രാ�� �വണതെ�തിെര സ��ാ�
അടിയ�രമായി ഇടെപ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് സ��ാരിന് ലഭി� നിേവദന�ളി� തീ��്
ക�പി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് എ�് തീ�മാനമാണ്
ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ഡി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  പി.എസ്.സി.  �മായി ച��
നട�ി ��ം പരിഹരി��തിന് ��ൈക എ��േമാ;

(ഇ) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് പി.എസ്.സി.  സ��ാ�മായി ഏെത�ി�ം
തര�ി�� ആശയവിനിമയം നട�കേയാ സ��ാരിെ� അഭി�ായം
േത�കേയാ െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.�ി. (�നിയ�) േകാേമ�് റാ�് ലി�്

5438. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എസ്.�ി. (�നിയ�) േകാേമ�്(കാ�ഗറി ന��-339/2017) എ��
പരീ� പി.എസ്.സി. നട�ിയത് എ�ാണ്;

(ബി) ��ത പരീ��െട റാ�് ലി�് ൈവകാ�  കാരണെമ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരീ��െട ക�് ഒാഫ് മാ��് നി�യി�ത് എ�യാെണ�്
പറയാേമാ;
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(ഡി) എ�്.എസ്.എസ്.�ി.  (�നിയ�) േകാേമ�്(കാ�ഗറി ന��-339/2017)

പരീ��െട റാ�് ലി�് എ��ം േവഗം �സി�ീകരി�വാ� േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മലയാളം ല�റ� ത�ികയിേല�് ഭി�േശഷി�ാെര നിയമി��ത് സംബ�ി�്

5439. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല മലയാളം ല�റ� ത�ികയിേല�്, 2013-െല
ഭി�േശഷി�ാ��് േവ�ി�� സ��ല� പാലി�ാെത, 2014-� പി. എസ്.
സി. നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് നിലവി�� പി.  എസ്.  സി.  റാ�് ലി�ിെല  48-�
റാ�കാരനായ േഡാ.െക.പി. നിധീഷ് എ�യാ�െട പരാതിയി� നാളി�വെര
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പരാതി�െട അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം �ട�നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പരാതിയി�  പറ���േപാെല  2013  െല ഭി�േശഷി�ാ��് േവ�ി��
സ��ലറിന് വി��മായ നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

അ�െന�െ��ി� െത�് തി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലയാളം ലക് ചറ� റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം

5440. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� മലയാളം ലക് ചറ� നിയമന�മായി ബ�െ��
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

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

(സി) �തിയ ത�ിക ��ി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യി� �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� ത�ിക
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5441. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  ��സി��  േകാമ�  സ��ീസി�  �നിയ�  െഹ��്
ഇ�െ���മാ�െട എ� ഒഴി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ിക�െട ഇ��വ� കഴി�് ഒ� വ�ഷേ�ാളം ആയി�ം റാ�്
ലി�് �സി�ീകരി�ാ�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 571/2014  കാ�ഗറി ന��  �കാരം അേപ�ി� ഈ ത�ികയി�  2019

ആയി�ം റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ� പി.എസ്.സി.-�െട നടപടി
��യി�െ��ി�േ�ാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷനിെല അസി��് ഫാ�മസി�് നിയമനം

5442. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷനിെല അസി��്
ഫാ�മസി�്(കാ�ഗറി നം.280/2014)  ത�ികയിേല�ായി �സി�ീകരി�
റാ�് ലി�ിെല അപാകത ��ി�ാണി�് േകരള ൈഹേ�ാടതിയി� േകസ്
നിലവി�േ�ാ;  എ� ഉേദ�ാഗാ��ികളാണ് േകസി�  ഉ�െ��ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  പതിനാല് ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ഫയ�  െച� േകസിെന�ട��്,
��ത ഉേദ�ാഗാ��ികെള റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ���ണെമ�് ബ�.

ൈഹേ�ാടതി  16.07.2019-�  ഉ�രവ് �റെ��വിെ��ി�ം നാളി�വെര
പി.എസ്.സി.  അ�ബ�  (അെഡ�ഡം)  റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�ാ�െതെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ൈഹേ�ാടതി വിധി  16.07.2019-� വ�ി�ം പതിനാല് േപെര റാ�്
ലി�ി�  ഉ�െ���ാെത പി.എസ്.സി.  േനരെ� �സി�ീകരി� റാ�്
ലി�ി�  നി�ം  20.09.2019-�  പതി��് േപെര നിയമി��തിനായി
അൈഡ�സ് ന�കിയെതെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകാടതി ഉ�ര�ം മ�് േക�ക�ം നിലനി�െ� അേത റാ�് ലി�ി� നി�ം
നിയമനം നട��തിനായി അൈഡ�സ് ന���ത് േകാടതി വിധി�െട
ലംഘനമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;  ഇ�രം അനാവശ� �തിക�
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ഇടയി�  െത�ായ സേ�ശ��  ന��െമ� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(ഇ) േകാടതി ഉ�രവിെന�ട��് ഉേദ�ാഗാ��ികെള റാ�് ലി�ി�
ഉ�െ�ാ�ി�േ�ാ�  ഇേ�ാ�  നിയമന ഉ�രവിനായി അൈഡ�സ്
ന�കിയി�� പതി��് േപ��് �കളിലായാണ് അവ�െട റാ�്
�മ�െള�ി�  പി.എസ്.സി.�െട ഇേ�ാഴെ� നടപടിയി�  വീ�
സംഭവി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

സിവി� േപാലീസ്ഓഫീസ� റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

5443. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  ത�ികയിേല�് നിലവി�� റാ�് ലി�ി�
േചാദ��ടലാസ് േചാ��തിെന �ട��് എസ്.എഫ്.ഐ.  േനതാ��ം
ക�ി��് േകസിെല �തിക�ം ഉ�ത റാ�് േനടിയത് സംബ�ി�
ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ി�  ��ത�  േപ�  േചാദ��ടലാസ് േചാ��ി
പരീ� എ�തിയതായി കെ��ിയാ�  നിലവിെല റാ�് ലി�ി�  നി�ം
നിയമനം നട�� കാര��ി� പി.എസ്.സി എ�് നിലപാട് സ�ീകരി�ം;
വ��മാ�ാേമാ?

ല�റ� ഇ� ഇലേ�ാണി�് & ഇ��െമേ�ഷ� നിയമനം

5444. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�ിക ന��  472/2012  (ല�റ�  ഇ�  ഇലേ�ാണി�്  &

ഇ��െമേ�ഷ�)റാ�് ലി�് എ�് നിലവി�  വ�െവ�ം വി�ാപനം
�റെ��വി�േ�ാ�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�ായി��െവ�ം എ� േപെര
നിയമി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  കരാ�/ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�  നിയമനം
നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േപെര നിയമി�ി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല ലാബ് െടക് നീഷ�� േഷാ��് ലി�്

5445. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ലാബ് െടക് നീഷ��  ഒഴിവിേല�് പി.എസ്.സി.
േഷാ��് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി സ��ാ�  ��തായി ��ി� ലാബ്
െടക് നിഷ��  ത�ികക�ം റി�യ�െമ�്,  െ�ാേമാഷ�  എ�ിവ �ലം
��ി�െ�� ഒഴി�ക�ം നിക��തിന് പര�ാ�മാ�� വിധം േഷാ��് ലി�്
�സി�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല എ�.ഡി. �ാ��് നിയമനം

5446. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിേല�� എ�.ഡി. �ാ��് (കാ�ഗറി 561/2014)

റാ�് ലി�് 03.06.2019 � നിലവി� വ�ി�ം പി.എസ്.സി. യി� റിേ�ാ��്
െച�ി��  316  ഒഴി�ക��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ��തിന്
കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2014-� വി�ാപനം െച� ഈ ത�ിക�െട നിയമന നടപടിക� അ�ര
വ�ഷ���് േശഷ�ം പി.എസ്.സി.�് ���ിയാ�ാ�  കഴിയാ�തിെ�
കാരണം പരിേശാധി�േമാ;  അടിയ�രമായി നിയമന�ിന് ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

(സി)

പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.പി.എസ്.എ., �.പി.എസ്.എ. നിയമനം

5447. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പാല�ാട് ജി�യി� എ�
എ�.പി.എസ്.എ.,  �.പി.എസ്.എ.  അധ�ാപകെര പി.എസ്.സി.  �േഖന
നിയമി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത നിയമന��െട വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��സി�� േകാമ� സ��ീസിെല െഹ��് ഇ�െ��� പരീ�

5448. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി കാ�ഗറി ന��  571/2014,  137/2015  എ�ിവ �കാരം
�സി�ീകരി� ��സി��  േകാമ�  സ��ീസിെല െഹ��് ഇ�െ���
േ�ഡ്  II  പരീ��െട വി�ാപന�ി�  പറ�ി�� േയാഗ�തക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�  കാ�ഗറി ന��  �കാര�� േഷാ��് ലി�ി�  വി�ാപന�ി�
പറ�ി�ി�ാ� േയാഗ�തക� ഉ�വ� ഉ�െ��ി�േ�ാ: എ�ി� വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം േകാടതി ഉ�ര�ക�  നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഈ േകാടതിവിധിക�െട അടി�ാന�ി�  ���ിയ റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണെമെ��ം ഇത് എ�േ��്
�സി�ീകരി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈബ�ഡ� േ�ഡ്-2 റാ�് പ�ിക

5449. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ജി�യി� ഒഴി�� ൈബ�ഡ� േ�ഡ്-2 റാ�് പ�ിക �സി�ീകരി�ി�്
ര�ര വ�ഷം കഴി�ി�ം പി.എസ്.സി. യി� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ�
ജി�ക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�യി�  ൈബ�ഡ�  േ�ഡ്  II  ത�ികയി�  െ�ാേമാഷ�  വഴി
വ� ഒഴിവി� അടിയ�രമായി നിയമനം നട��തിന് പി.എസ്.സി. നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല എ�.ഡി.വി. െെ�വ� േ�ഡ്-2 റാ�് ലി�്

5450. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  06/02/2018ന് നിലവി�  വ�  016/2014  എ�.ഡി.വി.
വിവിധം െെ�വ�  േ�ഡ്-2  റാ�് ലി�ി�  നി�ം നാളി�വെര നട�ിയ
നിയമന�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി��്;  നിയമന നടപടിക�
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) 2019 ഡിസംബ� വെര�� �തീ�ിത ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ണെമ�
ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��ിെ� സ��ല� ജി�യി� എ�ാ വ��ക�ം
പാലി�ി�ിെ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വിവിധ വ��കളി� നി�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) സ��ാ�  വാഹന��� ജി�യിെല ��വ�  ഓഫീ�കളി�ം െെ�വ�
ത�ിക ��ി�വാ�ം നിയമന��  നട�വാ�ം സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഫാ�മസി�് േ�ഡ്-2 റാ�് ലി�്

5451. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.-�െട കാ�ഗറി ന��  11/2015  �കാര�� ഫാ�മസി�്
േ�ഡ്-2  റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�  വ�െത�ം റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധി എ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� േപ��് നിയമന ശിപാ�ശ
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� �തിയ ഒഴി�ക� എറണാ�ളം ഡി.എം.ഒ.-  യി� നി�ം റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ി�  േവഗ�ി�  നിയമന ശിപാ�ശ
ന���തി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� സ��ീസിെല അംഗപരിമിതരായവ�െട െപ�ഷ� �ായം

5452. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  സ��ീസി�  നിലവി�� അംഗപരിമിതരായ
ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി��തിന് സ��ാ� എെ��ി�ം
തീ�മാനം െെകെ�ാ�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  ആയതിെ�
വിശദാംശ�� എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അംഗപരിമിതരായ ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി��
വിഷയ�ി�  എെ��ി�ം തട���െ��ി�  അവ എെ��്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി��തിന് നിലവി�
സ��ാ�  എെ��ി�ം ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�ി�െ��ി�  ആയതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാ��്ൈടം ത�ികയി� നി�് ഉേദ�ാഗ�യ��ിന് ��ഗണനാ പ�ിക

5453. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാ��്ൈടം ത�ികയി� േസവനം അ��ി�� ജീവന�ാ��് ത�ികമാ�ം
�േഖന ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി��തിന് ജി�ാ കള�മാ�  ത�ാറാ��
��ഗണന പ�ിക തി�വന��രം ജി�യി� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏത് കാലയള�വെര േസവന�ി�  �േവശി�വെര
ഉ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ഗണന പ�ിക തി�വന��രം ജി�യി�  നിലവിലിെ��ി�
അടിയ�രമായി ആയത് ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക

5454. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�കളി�  എ�.ഡി.  ൈട�ി�് ത�ിക ��ി�ണെമ�
ആവശ�ം നിലവി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പല വ��കളി�ം എ�.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികക� െവ�ി���ാ� േപാ��
എ� വാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത വാ��ക��്
എെ��ി�ം അടി�ാന�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക-േഫാ� പ�തി�െട െട�� നടപടിക�

5455. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അനി� അ�ര
,, അ�പ് േജ�ബ്
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,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക-േഫാ�  പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ക�നികെള െതര െ���ാ�
വിവരസാേ�തിക വ��് നട�ിയ െട��  നടപടികളി�  ��ത
നടപടിക�മായി ബ�െ�� സ��ാരിെ� ഉ�ര�ക� പാലി�ി�േ�ാ എ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� െട��  നടപടിക�മായി ബ�െ��്  2017-�  ധനവ��്
�റ�ിറ�ിയ ഉ�ര�ക�  വിവരസാേ�തിക വ��ിന് ബാധകമേ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ��ത പ�തി�െട നട�ി�് എ�ിേമ�് �ക�െട അ�പത്
ശതമാനം ��ത� നിര�ി� ഒ� ക�േസാ�ഷ��ിന് ന�കിയത് ��ത
ഉ�ര�ക� പാലി�ി�ാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� �ാേദശിക �പടം ത�ാറാ�ാ� �േത�ക പ�തി

5456. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �ാേദശിക �പടം ത�ാറാ�ാ� ഐ.�ി മിഷ� �േത�ക
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി� ഈ പ�തിയിെല പ�ാളിക�
ആെരാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി ലഭി�� േഡ� എ�കാരം ��ി�ാനാണ്
ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േഡ��െട �ര��ായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

�തിയ ജനേസവന േക���

5457. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �തിയ ജനേസവന േക���
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��തായി ജനേസവന േക���  ആരംഭി��തിന് നടപടിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
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(സി) ജനേസവന േക���  അ�വദി��തി�� മാനദ���
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ��് അ�് മിഷ�കളി� വനിതാ സംരംഭക�

T 5458. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാ��് അ�് മിഷ�കളി�  �ീ സംരംഭകെര കെ��ി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാ��് അ�കളി�  നിലവി�  എ� ശതമാനം വനിതാ
സംരംഭകരാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം സംരംഭക��് എെ�ാെ� അധിക സഹായമാണ് സ��ാരിെ�
ഭാഗ�് നി�ം ന���ത് എ�് അറിയി�േമാ?

െവ� ൈസ�ക�െട ഹാ�ിംഗ് തട��തിന് നടപടി

5459. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പാറ�� അ��
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക െവ� ൈസ�് േകരള ൈസബ� വാരിേയ�് എ�
സംഘം ഹാ�് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഹാ��മാ�െട ആവശ�ം
എെ��ാമായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ഹാ�ിംഗ് േനരെ� എ� തവണ ഉ�ായി��്;  ഹാ��മാെര
ഏെത�ാം വിധ�ിലാണ് നിയമപരമായി േനരി��തിന് സ��ാ�
ആേലാചി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക െവ� ൈസ�ക�  ഹാ�് െച�െ���ത്
േപാ�� ��തരമായ �ിതിവിേശഷം �തിേരാധി��തിന് ഐ.ടി.വ��്
�സ�മാെണ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(ഡി) ഭാവിയി� ഇ�രം ഹാ�ിംഗ് തട��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഒ��ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?
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ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� �ളയബാധിതരായവ��് അ�ഹമായ ധനസഹായം

5460. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ആഗ�് മാസ�ിെല മഹാ�ളയ�ി� �ര� ബാധിതരായ ചാല�ടി
മ�ല�ി�െ�� അേപ�ക��് അ�ഹമായ ധനസഹായം ഇനി�ം
ലഭ�മാകാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ീ� അേപ�ക� ���മാ�ം പരിേശാധി��തി�ം അർഹരായ ��വൻ
അേപ�കർ�ം ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര
നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� വിവിധ വിേ��കളി�  ഇ�വെര എ�
േപ��ാണ് �ളയ �രിതാശ�ാസം അ�വദി�ി��ത് എ�ം അ�വദി�
ആെക �ക എ�യാണ് എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 2019-െല കാലവ�ഷെ��തിയി�  ഉ�െ�� അേപ�ക��് ധനസഹായം
അ�വദി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �ളയബാധിതരായ വ�ാപാരിക��് പലിശരഹിത വാ� അട�ം എെ��ി�ം
വിധ�ി�� സഹായ�� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

�ളയാന�ര �ന� നി��ാണ�ിന് ലഭി� േക�സഹായം

5461. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 െല �ളയാന�ര �ന� നി��ാണ�ിനായി േക�സ��ാരി�നി�ം
എെ��ി�ം സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േക�സ��ാരിേനാട് സം�ാന സ��ാ�
എെ�ാെ� സഹായം ആവശ�െ��ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആയതി�  േക�സ��ാ�  എെ��ി�ം കാര���  പരിഗണി�ാ�
സാ��ത��തായി ക���േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര നാശന���െട വിലയി���

5462. �ീ.ആ�. രാമച��
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
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�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി�ം ഉ��െപാ�ലി�ം സം�ാന�ി��ായി��
നാശന���െട വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ളയെ��തികെള�ട��് േക� സ��ാരി�  നി�് ധനസഹായം
ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഇനിെയാ� �ളയ��ായാ�  ഇ�വെര ഉ�ായ അളവി�
ഭൗതീക,സാ��ിക,  മ�ഷ�വിഭവ,  പാരി�ിതിക ന�ം ഉ�ാ��ി�
എ�റ�വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നട�� നി��ാണ��  പരി�ിതി�് വലിയ ആഘാതം
ഏ�ി��ി� എ�റ�വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
അറിയി�േമാ;

(ഇ) നദിക�െട ഇ�കരയി��� സ�ാഭാവിക �� ൈല� േമഖലയി� നട�ിയ
കേ����ം നി��ാണ��ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) പരി�ിതി ��ബല �േദശ�െള ��� ആവാസ വ�വ�യിേല�്
മട�ിെ�ാ� വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.-� നി�് സഹായം ലഭി�വ�

5463. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� 2016 �ത� 2019 െസ��ംബ� 30 വെര�ളള കാലയളവി�
സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്-� നി�് എ�േപ��് �ക അ�വദി� ന�കിയി��്;
വിശദവിവരം ന��േമാ?

മരണാന�ര ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

5464. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴി പ�ായ�ിെല െച�വ�� സ�േദശി
ആയ നൗഷാദ് ഗ�ഫി�  മരണമട�തിെന�ട��് നൗഷാദിെ� ഭാര�
സബീന മരണാന�ര സഹായ�ി�േവ�ി ന�കിയ അേപ�യിേ�� ��്
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വ�ഷം കഴി�ി�ം തീ�മാനെമ��ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മരണാന�ര ആ��ല��ിനായി �ീമതി സബീന �തിയ അേപ�
സമ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് എ�.ആ�.എഫ്/3825 എ� ന�രി�� അേപ�യിേ��
സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീമതി സബീന�് േമ��റ� മരണാന�ര സഹായം േവഗ�ി�
ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ് �േഖന അ�വദി� ധനസഹായം

5465. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെരയായി
സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.  -�  നി�ം പാല�ാട് ജി�യിെല എ� േപ��്
ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��ം എ� ല�ം �പയാണ്
അ�വദി�ി�ളളെത�ം അറിയി�േമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിെല ��ിയാട് �ഴയിൽ പാലം �ന�നി��ാണം

5466. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.പി.മാ�െട ഫ�ി� നി�ം എ.െക. ആ�ണി, എം.പി. നി�േ�ശി� ഇരി��
നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ിയാട് �ഴയിെല പാല�ിന് കഴി�
�ളയ�ി� ഉ�ായ നാശന��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാല�ിെ� നാശന�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിലയി��ിെയ�ി� എ�
ല�ം �പയാണ് പാലം �ന�  നി��ി�ാ�  െചലവഴിേ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായ�ിനായി ന�കിയ അേപ�
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5467. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായ�ിനായി രമ W/o

ര�,  പാലയി�, േകാമ��, �ന�ര പി.ഒ,  മാേവലി�ര,  ആല�ഴ ന�കിയ
അേപ�യിേ��  ഒ� വ�ഷ�ിേലെറയായി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത അേപ�യിേ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�േമാ ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായ�ി�ളള മാനദ�ം

5468. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം
അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ധനസഹായം ലഭി��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സ��ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േപവിഷബാധേയ�് മരണെ���വ��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�
ധനസഹായം

5469. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപവിഷബാധേയ�് മരണെ���വ��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�
നി�ം ധനസഹായം ന�കാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപവിഷബാധേയ�് മരണെ���വ��് അപകട മരണമായി കണ�ാ�ി
�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം ന�കാ�
കഴി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

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

5470. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി�  2019  ജ�വരി ഒ�് �ത�  നാളി�വെര
ധനസഹായ�ിനായി ലഭി� അേപ�ക�  (ഓ�ൈലനാ�ം
ഓ� ൈലനാ�ം) എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന ലഭി� അേപ�കളി�  എ�െയ�ം തീ��ക��ി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�് അപകടമരണ/ചികി�ാ
ധനസഹായ�ിനായി ലഭി�� അേപ�ക�  തീ��ക��ി��തി�
കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

അഫീ� േജാ�സ�െ� മാതാപിതാ�ൾ�്ന�പരിഹാരം

5471. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലായി�െവ�് നട� �നിയ� അ� ല�ിക് മീ�ിനിെട ഹാമ� തലയി� വീണ്
മരി�േപായ വിദ�ാ��ി അഫീ�  േജാ�സ�െ� മാതാപിതാ���്
ക�ാബിന�് �ഖ�ാപി� ന�പരിഹാര�ക ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� ���ാ�െ�തിെര േപാലീസ് ഏെതാെ� വ���കാരം
േകസ് എ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� വികസനം

5472. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െകാ�ി അ�ാരാ�
വിമാന�ാവള�ിെ� വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�
എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ?

വിമാന��നിക�െട �ഷണം
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5473. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വിമാന��നിക�  ചില �േത�ക സീസ�കളി�  ഉ�െ�െട
യാ�ാ നിര�് ��െന ���� കാരണം യാ��ാർ േനരി�� ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിമാന��നിക�െട �ീമിയം നിര�ക�  �ല�� �ഷണം
അവസാനി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� സ��ാരി�  സ���ം െച��ി വിമാന��നിക�െട �ഷണം
അവസാനി�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�� െമേ�ാ പ�തി�െട നിജ�ിതി

5474. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം െമ�െ����തിനായി
ആവി�രി�ി�� വാ�� െമേ�ാ പ�തി�ാ�� േബാ�്െജ�ിക�െട നി��ാണ
���ിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം െജ�ിക�െട
���ികളാണ് ആരംഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് േക� പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജലെമേ�ാ പ�തി�േവ�ി സ�കാര� വ��ിക�െട �ലം ഏെ���ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിന് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  �ലം
ഏെ����തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� സം�ാന നദീജല ����

5475. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�ളള �ധാന അ��  സം�ാന നദീജല ����
എെ��ാെമ�റിയി�ാേമാ;  ഇ�മായി ബ�െ��് വിവിധ
സം�ാന��മായി എ� േക�ക� േകാടതികളി� നിലവി��്; വിശദാംശം
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ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ��െ�രിയാ�  ഡാം ഉ�െ�െട വിവിധ
േക�ക��ായി എ��ക െചലവാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) 2014  േമയ്  7-െല ��ീംേകാടതി വിധി �കാരം ��െ�രിയാറി�  �തിയ
അണെ��പണി�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി ക�ീഷ� �വ��ന��

5476. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ക�ീഷ�  �പീകരി� േശഷം നാളി�വെര എ� സി�ിം�ക�
നട�ിെയ�ം അത് എവിെടെയ�ാം ആയി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ സി�ിം�കളി�ം എ� പരാതിക� ലഭി�; അവയി� എ� എ�ം തീ��
ക�ി�; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) അ�� �ഡീഷ�റി അധികാര��� �വാസി ക�ീഷെ� �വ��ന��
��ത� വിേക�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത� �വാസി മലയാളിക�� മല�റം ജി�യി� ക�ീഷെ� ഒ�
േമഖലാ േക�ം ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാ�  പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�തേദഹം നാ�ിെല�ി�� പ�തി

5477. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് െവ�് മരണെ��� �വാസിക�െട �തേദഹം
നാ�ിെല�ി�ാ�� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് സാ��ിക സഹായം ലഭി��തി��
നടപടി�മം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നിലവി� വ�തിന് േശഷം എ� േപ� സഹായം ആവശ�െ��;

എ�േപ��് സഹായം ന�കി, ഓേരാ����ം �തേദഹം നാ�ിെല�ി�ാ�
െചലവായ �ക, അതിന് സ��ാ� ന�കിയ സാ��ിക സഹായം �ട�ിയ
കാര��� അറിയി�ാേമാ;
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�വാസി മലയാളിക��ാ�� േ�മ�വ��ന��

5478. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വാസി മലയാളിക�െട �ര��ം േ�മ�ം ല��മാ�ി സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�� േ�മപ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസിക��് സ��ാ�  ഏ�െ���ിയി�� െപ�ഷ�  പ�തിെയ
സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

േനാ�� �ഖാ�ിരം ലഭ�മാ�� േസവന��

5479. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ���െട ആഭി�ഖ��ി�  ലഭ�മാ�� േസവന��
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േസവന��  ആ�െ�ാെ�യാണ് ലഭി��െത�ം ആയതി��
മാനദ��� എ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േസവന�� ലഭ�മാകാ� വിേദശ�ളി�ം നാ�ി�ം ഏ�െ���ിയി��
സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��ാ�ാേമാ;

(ഡി) േനാ���െട ഓഫീ�ക�  എ�ാ ജി�കളി�ം �വ��ി��േ�ാ എ�ം
അവിട�ളി�� �ാ�കളട��� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം
ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േനാ��യി�  നി�് ലഭ�മാ�� േസവന�െള�റി�് അവേബാധം
ഉ�ാ��തിന് എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ് ആവി�രി�് വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഡിവിഡ�് പ�തിയി� അംഗത�ം

5480. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഇതര സം�ാന�ളി�  േജാലി െച� േകരളീയ��്േകരള �വാസി
െവ�ഫയ�  േബാ�ഡ് നട�ാ�� ഡിവിഡ�് പ�തിയി�  അംഗത�ം
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ലഭി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വാസിക��് നിയമസഹായ െസ�

5481. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളീയരായ �വാസിക�െട നിയമ����  ൈകകാര�ം െച�വാ�
നിയമസഹായ െസ�  ജി.സി.സി.  രാജ��ളി�  ആരംഭി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� സഹായ�ളാണ് നിയമസഹായ െസ�  �ഖാ�ിരം
�വാസിക��് ലഭി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

േനാ��-��സിെ� േസവന��

5482. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ��-��സ് വഴി എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് ഇേ�ാ� ന�കിവ��ത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി എെ��ി�ം േസവന��  ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;
അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ�ര�ി�� സ��ിഫി��ക�െട�ം അ�േ�ഷന് േനാ��െയ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േനാ���െട �ാേദശിക േക��ളി�  �ടി അ�േ�ഷ�  ഉ�െ�െട��
�തിയ സൗകര�ം ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�വാസി േ�മ�വ��ന��

5483. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �വാസിക�െട താ�പര�ാ��ം �വാസികാര� വ��ിെ� അധീനതയി�
േലാക േകരള സഭ�െട ആ�ാനം �ാപി��തി�� ���ിക�െട
�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസിക�െട സ��വാസനകെള പരിേപാഷി�ി��തിനായി �വാസി
സാഹിത� �സി�ീകരണ വിഭാഗം ആരംഭി�ണെമ� ആശയം
അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) േകരളീയ�  ഏെറ�� ഇതരസം�ാന തല�ാന�ളി�  �വാസി
സാം�ാരിക േക�ം �ാപി��ത് പരിഗണി�ാേമാ;

(ഡി) എ�.ആ�.ഐ.  േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി,  എ�.ആ�.ഐ.ബാ�്,
േനാ����്സി�  വനിത എ�.ആ�.ഐ-െസല്� എ�ിവ സംബ�ി�്
സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

പി�് േപാലീസിെ� �ധാന ക��വ���

5484. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െത�േവാര�ളി�  �ീ �ര� ഉറ�ാ��തിന് എ� ഔേദ�ാഗിക
�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� സദാ ജാഗ�കരായി നഗര�ളിലാെക
േറാ�് ���തിന് നിേയാഗി�െ�� പി�് േപാലീസിന് നി��ഷി�ി��
�ധാന ക��വ��െളെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സ��ാ� അറിയി�ി�� നി�ിത ക��വ����് �റേമ ഉേദ�ാഗ��െട
വാ�ാ�� നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിെല�് പറ�് ��ത
േസനാംഗ��  പാ��കളി�ം മ�് വിേനാദ സ�ാരേക��ളി�ം
�ായ���ിയായവ��് സ�ത�മായ വിഹാര�ിന് തട�ം ��ി��
രീതിയി� അമിതാധികാരം �േയാഗി��ത് നിയമവിേധയമായി�ാേണാ;

(സി) അെ��ി� െപാ�ജന�േളാട് പി�് േപാലീസിെ� ഇടെപടലിന് ആവശ�മായ
മാ�� നി�േ�ശം �റെ��വി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ി� ഹ�െമ� റിേസാ�സ് െഡവല�്െമ�് േപാളിസി

5485. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, എം.ഉ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് വ��ി�  ഹ�െമ�  റിേസാ�സ് െഡവല�്െമ�്
േപാളിസി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് അന�സം�ാന�ളിെല എെ��ി�ം മാ�കക� പഠന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല പരി�ാര��

5486. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം േപാലീസ് േസനയി�ം
േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം വ��ിയ മാ���ം ഘടനാപരമായ
പരി�ാര��ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �ണഫല�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ�ഡ� റിസ�വ് ബ�ാലിയ�

5487. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഡ� റിസ�വ് ബ�ാലിയ�  എ� വിഭാഗം േക�േസന ആേണാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയെ� െ�ഷ��  ��  �പീകരി��തി�േവ�ി
�േത�ക സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സമിതിയിെല അംഗ��
ആെരാെ� എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയനിെല േസനാംഗ��െട പരിശീലന കാലയളവ്
സ��ീസായി പരിഗണി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയനി�  ഹവി�ദാ�  �േമാഷ�  നട��തി�
കാലതാമസം വ�ി�േ�ാ; കാരണം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയനിെല േസനാംഗ��  അതത് ജി�കളിേല�്
�ാ��� ആ���ം മ�് േജാലി േനാ�� േപാലീ�കാ�  ഇ�� ഡി�ി�്
�ാ��� ആ��തി�ം എെ��ി�ം ബ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
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(എഫ്) പ�് വ�ഷെ� േസവന�ി� േശഷം ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയ�
േസനാംഗ���് അതത് ജി�കളിേല�് �ാ���  ന��വാ�
വ�വ��േ�ാ എ�ം ��ത �ാ��റിനായി ഗവ�െമ�് ����ി
ഒഴി�ക� തി�െ���ിയി�േ�ാ എ�ം ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരിെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ജി) േകരള സ��ാ�  നി�യി�� ഏത് വിഭാഗ�ി�ം ഇ��ാ റിസ�വ്
ബ�ാലിയ�  േസനാംഗ��  ഡ��ി െച�ണെമ�് വ�വ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ആഭ��ര വ��ി� ��തായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

5488. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര ആഭ��ര
വ��ി�  �തിയതായി എെ�ാെ� പ�തിക�  നട�ിലാ�ി എ�തിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം വിജില�സ് മാന�� എ�
�ാവശ�ം പരി�രി�െവ�് അറിയി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം അ�ിശമന േസന�്
�തിയതായി എ� വാഹന��  വാ�ി എ�തിെ� കണ�ക�
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ജീവപര��ം തടവിന്
ശി�ി� എ� �തികെള ശി�യി�  ഇളവ് ന�കി ജയി�
േമാചിതരാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

2011-െല േകരള േപാലീസ് ആ�ിന് കീഴി�� ച���െട �പീകരണം

5489. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-െല േകരള േപാലീസ് ആ�ിന് കീഴി� ച��� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� നിയമ�കാരം ഒ� നിയമം പാ�ായി കഴി�ാ�
ആ�മാസ�ി��ി�  അത�സരി�� ച���  �പീകരി�ണം എ�്
വ�വ��േ�ാ;
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(സി) 2011-െല േകരള േപാലീസ് ആ�ിെ� അടി�ാന�ി�� ച���
�പീകരി��തി�  കാലതാമസ��ായത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

സി.ഐ. ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നിേഷധി� നടപടി

5490. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനരി�� നിയമനം വഴി എസ്.ഐ.  ത�ികയി�  േജാലിയി�  �േവശി�
2005-2007 ബാ�ിെല ��േപ��് അ�ട� നടപടി ഉ��കാരണം സി.ഐ.

ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നിേഷധി�ി��േവാ;

(ബി) ഇവരി�  ��ത് േപ��് എതിെര�� അ�ട� നടപടികളി�  �ിയറ�സ്
ലഭി�് അ�ട� നടപടികളി� നി�് ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഡി.പി.സി.  �ടിയി� എ� ഒ��ാരണ�ാ�  ഈ ��ത് േപ��്
�ാന�യ�ം നീേഷധി�ക�ം ഇവ�െട �നിയ�മാരായ അ�് േപ��്
സി.ഐ. ത�ികയി� �ാന�യ�ം ന��ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഡി.പി.സി. േയാഗം േച��ത് ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ഈ
��ത് േപ��് �ാന�യ�ം ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനെയ ജനസൗ�ദമാ��തി�� നടപടിക�

5491. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി.െക. ശശി
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� നിയ�ണ�ി�ളള ഡ�ഹി േപാലീസ് നട�ിയ
കലാപ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനെയ
ജനസൗ�ദമാ�ി�ീ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  ക�ാ�് േഫാേളാേവ�ിെന സ�കാര�
േസവകരാ�ിയി�� രീതി�് മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  സിവി�  േപാലീസ്
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ഓഫീസ�മാ�ം ഉയ�� ഉേദ�ാഗ��ം ത�ി�ളള ബ�ം പരി�ത േസന�്
അ�േയാജ�മായ രീതിയി�  മാ�ിെയ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട മാനസിക സംഘ�ഷം ല�കരി��തി�ം
അ�ര�ി��വെര ജനസ����ളള ഡ��ിയി� നി� ഒഴിവാ��തി�ം
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ഡ��ി സമയം എ�മണി�റായി
നിജെ����തി�ം േസവന േവതന വ�വ�ക� ആക�ഷകമാ��തി�ം
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയി� നിലവി�� ത�ികക�െട എ�ം

5492. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയി�  നിലവി�� ഡി.ൈവ.എസ്.പി.,
സി.െഎ., എസ്.െഎ., എ.എസ്.െഎ., സി.പി.ഒ. എ�ീ ത�ികക�െട എ�ം
ജി�ാടി�ാന�ി� അറിയി�ാേമാ;

േപാലീസ് വ��ിെല ആ�ിത നിയമനം

5493. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ� ആ�കെള
ഏെത�ാം ത�ികകളി� ആ�ിത നിയമന �കാരം േജാലിയി� �േവശി�ി�;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നിയമിതരായവരി�  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�ം ഈ
സ��ാരിെ� കാല�ം എ� േപെര റ�ലൈറസ് െച�;  ഇനി എ�
ആ�കെള റ�ലൈറസ് െച�ാ��്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  റ�ലൈറസ് െച�ാ�  ബാ�ി�� ആ�കെള ഉട�  തെ�
റ�ലൈറസ് െച��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട പരിശീലനകാലം
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5494. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട പരിശീലനകാലം സ��ീസായി സ��ാ�
പരിഗണി�േ�ാ�  2010ന് ��പ് വിരമി�വ��് ഈ ആ��ല�ം
നിേഷധി�ി��തിനാ�  അതിെനതിെര സം�ാന അ�ിനിേ��ീവ്
ൈ�ബ�ണലി�  നി�ം വിധിയിേ��  എ�് നിലപാട് സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിധി നട�ിലാ�ാെത േപാലീസ് പരിശീലനം കഴി�് മ�് വ��കളി�
നിയമനം ലഭി�് േപായവ��് ഇേത ആ��ല�ം കഴി� സ��ാരിെ�
കാല�് അ�വദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�
അടി�ാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���്ന��� എ�്.ആ�.എ

5495. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസി� ക�ാ�ി� േജാലി െച� വ�� അവിവാഹിതരായ
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് വീ�വാടക ബ�(എ�്.ആ�.എ)

അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  വിവാഹിതരെ��ി�ം
മാതാപിതാ�െള സംര�ി�ാ�  ബാധ�ത�� ഇവ��് ��വ�
എ�്.ആ�.എ അ�വദി�ാ� ഉ�രവ് ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസി�  ക�ാ�ി�  േജാലി െച�് വ�� വിവാഹിതരായ
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് പ�തി എ�്.ആ�.എ മാ�ം അ�വദി��തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ��ംബ�െമാ�് ജീവി�� ഇവ��് ��വ�
എ�്.ആ�.എ അ�വദി�ാ� ഉ�രവ് ഉ�ാ�േമാ;

(സി) സം�ാന േപാലീസി�  ജനറ�  എ�ിക��ീവ്  (  േലാ��  േപാലീസ്
േ�ഷ�ക�  )  വിഭാഗ�ി�  േജാലി െച�് വ�� അവിവാഹിതരായ
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് പ�തി എ�്.ആ�.എ മാ�ം അ�വദി��തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  മാതാപിതാ�െള സംര�ി�ാ�  ബാധ�ത��
ഇവ��് ��വ� എ�്.ആ�.എ അ�വദി�ാ� ഉ�രവ് ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസിെല എ�ാ ഉേദ�ാഗ��ം വിവാഹിതരാേണാ അ�േയാ
എ�് പരിഗണി�ാെത നിലവിെല ശ�ള ഉ�രവി� പറ�� �കാരം ��വ�
എ�്.ആ�.എ അ�വദി�വാ� ഉ�ര��ാ�േമാ?
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ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയ� േസനാം��െട പരിശീലന കാലം സ��ീസായി
പരിഗണി�ാ� നടപടി

5496. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  എ�ാ േപാലീ�കാ��ം പരിശീലന കാലം സ��ീസായി
പരിഗണി��േ�ാ;

(ബി) േകരളാ േപാലീസ് ആ�് �കാരം �വ��ി�� ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയ�
അംഗ��െട പരിശീലന കാലം എ�യാണ്;  ��ത പരിശീലനകാലയളവ്
സ��ീസ് കാലഘ�മായി പരിഗണി��േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമെ��്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ�് �ണിേഫാം സ��ീ�ക�െ��േപാെല ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയ�
േസനാംഗ��െട പരിശീലന കാല�ം േ�ഡ് േപ ഉ�െ�െട�� സ��ീസ്
ആ��ല����് അ�വദി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േപാലീസി� ക�ാംപ് േഫാേളാേവ�ിന് ന�കിയി�� �മതലക�

5497. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസി�  ക�ാംപ് േഫാേളാേവ�ിന് ന�കിയി�� �മതലക�
എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ക�ാംപ് േഫാേളാേവ�ിെന ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട വീ�േജാലി�്
നിേയാഗി�� �ിതി വിേശഷം ഒഴിവാ�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ക�ാംപ് േഫാേളാേവ�ിന് �ത�മായ േസവനേവതന വ�വ�ക�
ഉറ�വ��� െ�ഷ��  ��  നട�ാ�ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;  ആയത് നട�ിലാ��തിനായി നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീ�മായി ബ�െ�� പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി ഗാല�ി ഇ� എ� ക�നി
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5498. �ീ.എം. വി�െസ�്
�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�
�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീ�മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം പ�തിക�െട
നട�ി�ിനായി ഗാല�ി ഇ� എ� ക�നിെയ ഏ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് െട�ഡറി�  പെ���
ക�നിക�െട�ം ഓേരാ���ം ക�ാ�് െച� �ക�െട�ം വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;

(സി) ��ത ക�നി�െട �തിനിധിക��് േപാലീസ് െഹഡ് ക�ാ�േ��ി� �ലം
അ�വദി�ി�േ�ാ;  ��ത പ�തി�െട േമ�േനാ��ിനായി േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  കരാ�  ന�കിയ ��ത ക�നി�െട ഡയറ��മാ�
ആെരാെ�യാണ്എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��ബി� റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ���് എ.എസ്.ഐ,.എസ്.ഐ. േ��ക�

5499. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��ബി�  റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ���് സബ് ഇ�െ���  (േ�ഡ്),
അസി��് സബ് ഇ�െ���  (േ�ഡ്)  എ�ീ േ��ക�
അ�വദി��േ�ാ;

(ബി) േകാ��ബി� റാ�ി�� എ� ഉേദ�ാഗ���് േമ�പറ� �കാര��
േ��ക� അ�വദി�ി��്;

(സി) സീനിേയാറി�ി മറികട�് ആ�െ��ി�ം ��ത േ��ക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ��  ജി�ാ �ലമാ��ി�െട വ�ി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���്
ജി.ഒ.(പി)  നം.36/91/ഉ.ഭ.പ.വ,  ജി.ഒ.(പി)  നം.42/12/ഉ.ഭ.പ.വ,  �കാര��
��ത േ��ക� അ�വദി��ത് എ�െനയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ാ�െട അ�� ജി�ാ �ലംമാ��ിന് ��� സ�വീസ് ��ത
േ��ക��് പരിഗണി�േമാ;

(എഫ്) എ�ി�  ആയത് അ��  ജി�ാ �ലംമാ�െ� സംബ�ി��
ഉ�ര�ക�െട ലംഘനമാ�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;
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(ജി) അ��  ജി�ാ �ലംമാ� ഉ�ര�ക�  മറികട�് ന�കിയി�� ��ത
േ��ക� റ�ാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�തിയ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�ക�

5500. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി� േശഷം സം�ാന�് �തിയ എസ്.പി.സി
(�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്)  �ണി�ക� അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിയ എസ്.പി.സി �ണി�ക�  ��ക��് അ�വദി��തിെ�
മാനദ��� എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �തിയ എസ്.പി.സി �ണി�് ��കളി�  അ�വദി�േ�ാ�  സ��ാരിന്
വ�� സാ��ിക െചലവ് �തിവ�ഷം എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�ക�

5501. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  ഏെത�ാം ��കളിലാണ് എസ്.പി.സി.  �ണി�ക�
അ�വദി�ി��ത്; മ�ലം തിരി�് കണ�് ന��േമാ;

(ബി) ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� എസ്.പി.സി. അ�വദി�� ��ക�െട
എ��ിന് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�; വ��മാ�േമാ;

(സി) എസ്.പി.സി.  ��ത�  ��കളി�  അ�വദി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െതാടി�� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളി� എസ്.പി.സി �ണി�്

5502. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല െതാടി��  ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി
�ളിന് എസ്.പി.സി �ണി�് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019-20  അ��യന വ�ഷ�ി�  സം�ാന�് ഏെത�ാം ��ക��്
എസ്.പി.സി �ണി�് അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െതാടി��  ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളി�  എസ്.പി.സി �ണി�്
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല സ് ��കളി�ം എസ്.പി.സി. �ണി�്

5503. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല േകാ���  രാജാസ് ഗവ.  ഹയ�
െസ��റി �ളി�ം മറാ�ര ഹയ�  െസ��റി �ളി�ം �ഡ�്സ്
േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�് ആരംഭി�ണെമ� നിേവദനം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ക��് എസ്.പി.സി.  അ�വദി��തിന് ആഭ��ര വ��ി��
ഫയലി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ��കളി�  എസ്.പി.സി.  അ�വദി��തിന് �േത�ക അ�വാദം
ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� (ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയ�) ത�ിക�െട റാ�്
ലി�്

5504. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷെ� 657/2017 കാ�ഗറി ന�റി� സിവി�
േപാലീസ് ഓഫീസ�  (ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയ�) ത�ിക�െട റാ�്
ലി�ി� നി�� നിയമന�ിനായി ഇ��ി  (െക.  എ.  പി  V) ബ�ാലിയനി�
നി�ം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��ി� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക� ഇ�വെര പി. എസ്. സി- �് റിേ�ാ��
െച�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി തീ��തി� ��പ് �തീ�ിത ഒഴി�ക�  �ടി
കണ�ിെല��് ആയത് പി. എസ്. സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതകം

5505. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതകം സി.ബി.ഐ.�് വിടാ�� ൈഹേ�ാടതി
സിംഗി�  ബ�് വിധിെ�തിെര സ��ാ�  ൈഹേ�ാടതിയി�  അ�ീ�
ന�കാ�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകസേന�ഷണ�ി�  എെ��ാം അപാകതകളാണ് ൈഹേ�ാടതി
��ി�ാ�ിയത്;  ഇതിെനതിെര എെ��ാം വാദ�ളാണ് സി.ബി.ഐ.

അേന�ഷണം ആവശ�മി�ാെയ� അ�ീലി�  സ��ാ�  േബാധി�ി�ി��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

5506. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് നട� രാ�ീയ
െകാലപാതകേക�കളിെല �തിക�െട�ം െകാ�െ��വ�െട�ം രാ�ീയ
ബ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� േക�കളി�  ��പ�ം സമ��ി� എ�ം ഏെതാെ�
േക�കളി� വിചാരണ ���ിയാ�ി എ�ം െവളിെ���േമാ;

ൈലംഗികാതി�മ േക�ക�

5507. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലംഗികാതി�മ േക�ക�െട ആദ�ഘ��ിെല െതളിവ് േശഖരണ�ി�ം
സമ� പരിചരണ�ി�ം സ�ീകരിേ�� നടപടിക�  സംബ�ി�്
മാനദ��� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ച�ം �സി�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� പക�� ് ലഭ�മാ�ാേമാ?

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

57 of 163 Monday 11 November 2019 09:27 AM



േപാേ�ാ േക�ക� അ�ിമറി�െ���തായി ആേ�പം

5508. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ ശി�േ�മ സമിതി അധ���ാ�െട നിയമനം
രാ�ീയാടി�ാന�ി�  നട�ിയത് കാരണം േപാേ�ാ േക�ക�
അ�ിമറി�െ���താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�ാ ശി�േ�മ സമിതി അധ��െനതിെര എെ��ി�ം
ആേ�പ�� ഉയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�ാ ശി�േ�മ സമിതി അ���െന ��ത �ാന�് നി�ം
നീ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് പരാതി�െട അടി�ാന�ിലാണ് ��ത
വ��ിെയ ത��ാന� നി�ം നീ�ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

��ിക�െ�തിെര�� അതി�മ��

5509. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െ�തിെര�� അതി�മ��  സം�ാന�് വ��ി��
സാഹചര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) ��ിക�െ�തിരാ�� ൈലംഗിക പീഡനേക�ക�, െകാലപാതക��
എ�ിവ�െട 2016 �ത�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത അതി�മ��  തട��തിനായി എെ��ി�ം �തിയ പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ാ ജി�കളി�ം �ഡ് േപരേ�ജ് �ിനി�ക� ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ം വ�മാന�ം വ��ി��തിന് അ�സരി�്
സ�ഹ�ി��ായ മാ��ം,  ബ��ളി�  ഉ�ായി�� വിളള�ക�ം
��ംബ�െള ബാധി�ക�ം,  അത് ��ിക�െ�തിരാ�� പീഢനമായി
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വള�� സാഹചര��ം സ��ാ� ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ളിയനം �ളി� പഠേനാപകരണ�� േമാഷണം േപായ േകസ്

5510. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി മ�ല�ിെല �ളിയനം സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�
നി�ം പഠേനാപകരണ��  േമാഷണം േപായ സംഭവ�ി�  അ�മാലി
േപാലീസ് എ� േക�കളാണ് രജി�� െച�ി��െത�് വിശദാംശം സഹിതം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ളിെല േമാഷണ�മായി ബ�െ��് എ� പരാതിക�  അ�മാലി
േപാലീസി�  ലഭ�മായി�െ��ം ഇതി�  എ� പരാതികളി�  അേന�ഷണം
നട�ി ���ാെര കെ��ിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേന�ഷണ�ി� േപാലീസ് വ��ിയ വീ��ം െക�കാര��ത�ം
ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െരെ�ാ�് അേന�ഷി�ി��തി�ം േകസ്
ഉൗ��ിതമാ��തി��� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാേമാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

എരേ�ാണ അ�� കരീം വധേ�സ്

5511. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താമരേ�രി േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  എരേ�ാണ അ��  കരീം
വധേ�സ് ഇേ�ാ�  അേന�ഷി�� ൈ�ം�ാ�് ടീം ഏതാെണ�ം
അേന�ഷണ സംഘ�ിന് േന�ത�ം ന���ത് ആരാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസിെല �തിക� ജാമ��ിലിറ�ിയ തീയതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകസി� ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ആയത് സമ��ി��തിന്
കാലതാമസം വരാനിടയായ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകസി�  ��ത�  �തിക�  ഉ�െ��ി�െ��ം ആയത് സംബ�ി�്
വിശദ അേന�ഷണം നട�ണെമ�ം ആവശ�െ��് െകാ�െ�� അ��
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കരീമിെ� മാതാവ് നിേവദനം ന�കിയി��േവാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�േര�ബാ� വധേ�സ്

5512. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല ��ം�ളം േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  കടവ��
�ാമപ�ായ�ിെല �േര�ബാ� വധേക�ി�  ശി�ി�െ�� �തിക�
ആെരാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �തിക��് അനധി�തമായി പേരാ�  അ�വദി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നാളി�വെര ഈ �തിക��് അ�വദി�ി�� പേരാളിെ� വിശദാംശ��
ന��േമാ?

േപാേ�ാ േക�ക�

5513. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േപാേ�ാ നിയമ�കാരം എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�കളി�  േകാടതി വി�ാരം നട�ി�േ�ാെയ�ം എ� േപ�
ശി�ി�െ��ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാേ�ാ നിയമ�കാരം വിചാരണ തട�കാരായി എ� േപ�  ക�ഡിയി�
ഉെ��് അറിയി�ാേമാ?

രാജ�േ�ാഹ��ം സംബ�ി� േക�ക�

5514. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകരള േപാലീസ്
രാജ�േ�ാഹ��ം �മ�ി എ�േപ�െ�തിെര േകസ് രജി��  െച�ി��്;
ഇ��കാരം എ�േപെര അറ�െച�;  അറ�െച�വ�െട വിശദാംശം
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ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െവളളയി� േപാലീസ് രജി�� െച� 65/2019 ന�ർ േകസിെ� അേന�ഷണം

5515. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവളളയി�  േപാലീസ് രജി��  െച� െെ�ം ന��  65/2019  േകസിെ�
അേന�ഷണം ഏത് ഘ�ം വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസ് ജാമ�ം കി�ാ��താേണാ;

(സി) �തി ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ി�െട േനതാവാേണാ;  �തിെയ േചാദ�ം
െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) അേന�ഷണം നീ�േപാ��തി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�.എ.പി.എ നിയമം

5516. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16  കാലയളവിെല �.ഡി.എഫ് സ��ാ�  എ� േക�കളി�
�.എ.പി.എ �മ�ിയി��; വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േക�ക�  രാ�ീയ �വ��ന��മായി
ബ�െ��താെണ�ളള വിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) പി�ീട് ഇ�രം േക�കളി�  എ� എ�ം അടി�ാനരഹിതമാെണ�്
കെ��ിയി��്; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �.എ.പി.എ നിയമം ഒ� േകസി�  �മ��തിന് എെ��ാം
നിബ�നകളാണ് പാലിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�.എ.പി.എ.

5517. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവായി�് അ��ല ല�േരഖക� ൈകവശം വ� എ�തിന് ഈ മാസം
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�.എ.പി.എ. �മ�ി എ� േപെര ക�ഡിയിെല��ി��്;

(ബി) ഇ�കാരം ക�ഡിയിെല��വ�  മാേവായി�കളാേണാ;  അെ��ി�  ഏത്
സംഘടനയി�െ��വരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  അവ�െ�തിെര
എെ�ാെ� െതളി�കളാണ് ലഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �.എ.പി.എ. നിയമേ�ാ�� സ��ാ� നിലപാട് എ�ാണ്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം എ� േപ�െ�തിെര �.എ.പി.എ. �മ�ി
േകെസ��ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇത് പരിേശാധി� ക�ി�ി ഇതിെല� േക�കളി�  �.എ.പി.എ.ഒഴിവാ�ി
എ�് അറിയി�േമാ?

�.എ.പി.എ. നിയമ�കാരം രജി�� െച� േക�ക�

5518. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �.എ.പി.എ. നിയമ�കാരം
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�കളി� വിചാരണ ���ിയായവ എ� എ�ം ശി� ലഭി�വ�
എ� എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിചാരണ ���ിയാകാെത ജയിലി�  കഴി��വ�  എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� അപകട�� നിയ�ി��തിന് നടപടിക�

5519. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� േദശീയ പാതയി� ൈഹ�� ജം�ഷ� �ത�
ഓ�ിറ വെര�� ഭാഗ�ളി�  നിര�രമാ��ാ�� അപകട��
നിയ�ി��തിന് േപാലീസ് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഭാഗ�ളി�  �ാഫിക് സി��  ൈല�ക�  �ാപി�ി�ി�ാ�
വ�ാ�ാവ്,  ���െത�വ്,  ച���ള�ര േ�� ജം�ഷ�
എ�ിവിട�ളി�  േഹാം ഗാ�ഡിെന നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ ;
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(സി) േദശീയ പാത�െട വികസന �വ��ന��  നട� വ�� ��ത
മ�ല�ി�  �തിയകാവിെല സി��  േപായി�ി�  �ാഫിക്
നിയ�ി��തിന് ��ത�  േപാലീ�കാെര നിേയാഗി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

േകരളെ� �ാഫിക് സാ�രതാ സം�ാനമായി മാ�ിെയ���തിന് നടപടി

5520. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് െകാ�ിയി� ആരംഭി� സി. സി. വിജി�, തി�വന��ര�്
ആരംഭി� �ി.  സി.  വിജി� എ�ീ പ�തിക� വിജയകരമായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി േകരളം ��വ� നട�ിലാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരളെ� �ാഫിക് സാ�രതാ സം�ാനമായി മാ�ിെയ���തി�ം
�ാഫിക് ����  ഒഴിവാ��തി�ം ജനകീയ പ�ാളി�ം ഉറ�
വ���തി�മായി േപാലീസ് വ��ി�  �േത�ക വിഭാഗം �പീകരി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാഫി�് നിയമലംഘന��െട പരിേശാധന�ായി ഇ�റേ��ഡ് ഡിജി�� �ാഫിക്
എ�േഫാ�് െമ�് സി�ം

5521. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�റേ��ഡ് ഡിജി��  �ാഫിക് എ�േഫാ�് െമ�് സി�ം എ� േപരി�
പ�തി നട�ാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ാഫിക് നിയമ��  ലംഘി��വെര കെ���തി�ം േറാഡ് �ര�
ഉറ�വ���തി�ം ഈ സംവിധാനം എ�േ�ാളം സഹായകരമാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാഫി�് നിയമലംഘന��െട പരിേശാധനയി�െട േപാലീ�േദ�ാഗ��
അഴിമതി നട��തി�� സാധ�ത ഇ�ാതാ��തിന്ഈ സംവിധാനം
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പര�ാ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ാഫിക് നിയമ��െട ലംഘന��ം പിഴയട��ം അപകട��ായാ�
അതിെന�ട��� നടപടിക�ം മ�ം തിക�ം �താര��ം നീതി����ം ആയ
വിധ�ി�  ൈകകാര�ം െച��തിന് ഈ സംവിധാനം ഉപകാരെ��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

5522. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് സം�ാന
െപാലീസ് േമധാവി ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം �റ�  േപാലീസ് പരിധിയി�  വാളകം ആ�ാനമാ�ി �തിയ
േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��
ന��േമാ?

െസ��� ഇ��ഷ� േമാണി�റി�് സംവിധാനം

5523. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാഷണ�മം ത�മയം കെ��ാ�ം അത് േക�ീ�ത സംവിധാന�ി�െട
േപാലീസ് ആ�ാന�് അറി��തി�ം,  നടപടി സ�ീകരി��തി�ം േവ�ി
�പീ�തമായ െസ��� ഇ��ഷ� േമാണി�റി�് സംവിധാനം േപാലീസി�
�വ��ന�മമാേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� �വ��നം
എ�െനെയ�് വിശദീകരി�േമാ;  ഈ സംവിധാനം നട�ിലാ��ത് ഏത്
വ�വ�യിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം നട�ിലാ��തി�  സ�കാര� പ�ാളി��േ�ാ;  എ�ി�
ഏത് സ�കാര� ക�നി�ാണ് പ�ാളി���െത�് അറിയി�േമാ;  ��ത
സ�കാര� ക�നി ഏ� വ�ഷം �പീ�തമാെയ�ം ഇവ��് ഈ േമഖലയി�
എ� വ�ഷം ��കാല പരിചയം ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  െപാ�േമഖലാ �ാപന���് എെ��ി�ം
ഇടെപട�ക� ഉേ�ാ; എ�ി� ഏത് െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിനാെണ�ം
ഏെതാെ� േമഖലയിലാണ് ��ത �ാപന�ിെ� ഇടെപട�കെള�ം
വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) ഒ� സ�കാര� ക�നി�് േപാലീസ് ആ�ാന�് ഒ� �േത�ക സംവിധാനം
�പീകരി��തിന് അ�മതി ന�കിയത് വിശദപഠന�ി�
േശഷമാേണാെയ�ം ��ത ക�നിെയ െതരെ���ത് ഏത്
മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�ം ക�നി�െട ഈ രംഗെ�
പാര�ര�ം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ക�നി�െട കഴി�  5

വ�ഷെ� ആ�വ�  ഓഡി�് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�
റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ��ത സംവിധാനം െച��തിന്
ഓ��  െട�ഡ�  നട�ിയാേണാ ഈ ക�നിെയ െതരെ���ത്;
ഇെ��ി�  കാരണം വ��മാ�േമാ;  ��ത ക�നിെയ
െതരെ����തിന് ഏത് തരം െട��  നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�ം ഏെതാെ� പ��ി� പരസ�ം ന�കിയാണ് െട��
നടപടിക� നട�ിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െക�േ�ാ�ം േകരള േപാലീ�ം �ടി നട�ി വ�� എ� േ�ാജ�ക�
നിലവി�  ഉ�്;  ഇവയി�  എ�െയ�ം വിജയകരമായി നട�� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) െസ���  ഇ��ഷ�  േമാണി�റി�് സംവിധാനം നട�ി�  വ���തി�
െക�േ�ാണിന് ��കാല പരിചയ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

5524. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ��ല േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് എ� �പ
വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്
�മതലെ���ിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�ിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െവ�ലയി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

5525. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െവ�ലയി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  െവ�ല ആ�ാനമാ�ി ഒ� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െെവ�ം േപാലീസ് ക�ാ�േ��ിെ� നവീകരണം

5526. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ം േപാലീസ് ക�ാ�േ��ി�  ആെക എ� ക�ാ�േ��ക�  ഉെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� വാസേയാഗ�മ�ാ�വ എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വാസേയാഗ�മ�ാ� ക�ാ�േ��ക� നീ�ം െച�് �തിയ ക�ാ�േ��് സ��യം
നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

പിറവം �� �നിസി�� ൈവസ് െചയ�േപ�നിെനതിെര േകസ്

5527. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��വ��ന�ിെ� ഭാഗമായി സ��ം വാ�ഡിെല സേരാജിനി ഭാ�ര�
എ� േരാഗി�് ചികി� നിേഷധി�െ�� വിവരം അേന�ഷി�ാ�
21.10.2019-ന് പിറവം താ��് ആ�പ�ിയി�  എ�ിയ ��  പിറവം
�നിസി��  ൈവസ് െചയ�േപ��ം നിലവി�  കൗ�സില�മായ ഐഷാ
മാധവെനതിെര പിറവം േപാലീസ് േകെസ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  േകെസ��ാ�  ഇടയായ സാഹചര�െമ�ായി�� എ�്
വ��മാ�േമാ; ഏെതാെ� വ��ക� േച��ാണ് േകെസ��ിരി��ത്;

(സി) േകെസ���തിന് ��പ് ��ത ജന�തിനിധി�് പറയാ��ത് േപാലീസ്
േക�ി�േ�ാ എ�ം ഇെ��ി�  അതിെ� സാഹചര�െമ�ാെണ�ം
അറിയി�േമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസെറ മ��ി��മായി ബ�െ�� േകസ്
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5528. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം എ.ആ�.ക�ാ�ിെല സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസെറ
�ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ��് േകസ് �തികൾ ഉൾെ�െട��വർ
മ��ി��മായി ബ�െ�� േകസി�  ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് േപാലീസ്
നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പരാതി�ാരനായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െന സ��ീസി� നി�ം സെ��്
െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മതിയായ അേന�ഷണേമാ വിശദീകരണേമാ ആവശ�െ�ടാെതയാണ്
ഇ�രെമാ� നടപടി സ�ീകരി�െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��വാളിക�െ�തിെര നടപടിെയ��� േപാലീസ് േസനയിെല
ഉേദ�ാഗ���് മതിയായ സംര�ണം േസനയി�  നി�് തെ�
ലഭി�ാ�ത് ഉേദ�ാഗ��െട മേനാവീര�ം തക���താെണ� കാര�ം
ഗൗരവമായി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ചളവറ ബദരി� �മാ മ�ജിദിന് െക�ിട ന��

5529. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െഷാ��� മ�ല�ിെല ചളവറ പ�ായ�ി� �ിതിെച�� ബദരി�
�മാ മ�ജിദിന് െക�ിട ന�� ലഭി�വാ� അ�മതി ന���തിേല�ായി
04.04.2019  ന് എം.എ�.എ.  ആഭ��രവ��് െസ��റി�് ന�കിയ
അേപ�യിേ��  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലിെ� ന��ം ഇൗ ഫയലിെ� നാ�  വഴി നടപടി�മ�ം
അറിയി�ാേമാ?

ചീഫ് െസ��റി�െട േലഖനം

5530. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, എം. സി. കമ��ീ�
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,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി�  മാേവായി�കെള െവടിവ�െകാ�ത് ന�ായീകരി�െകാ�്
ചീഫ് െസ��റി ഒ� പ��ി� േലഖനെമ�തിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േലഖന�ിെല �തിപാദ�ം സ��ാ� നയ�ിന് അ��തമാേണാ എ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിംഗി� ത�ിക ��ി��

5531. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് വ��ിെല േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിംഗി� നിലവി�
എ� ഉേദ�ാഗ��  േജാലി െച���്;  കാ�ഗറി തിരി�് വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി�  േപാലീസ് വാഹന���് അ��തമായി സബ്
ഇ�െ���മാ�ം ഇ�െ���മാ�ം മ�് ഉേദ�ാഗ��ം നിലവി�േ�ാ; ജി�
തിരി�് എ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) േമാേ�ാ�  വാഹന വിംഗി�  സബ് ഇ�െ���മാ�െട�ം
ഇ�െ���മാ�െട�ം ത�ികക�  ��തായി ��ി�െത�ാണ്;
അറിയി�േമാ;

(ഡി) വാഹന���് ആ�പാതികമായി ��ത ത�ികക�  ഇെ��ി�  ത�ിക
��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േപാലീസിെല േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിംഗ് േനരി�� ���� പരിഹരി�ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

മാേവായി�ക�െട ആ�മണം

5532. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�് സാ�ി��ം ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്
കെ��ിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം മാേവായി�് ആ�മണ�ി�
ആെര�ി�ം െകാ�െ��കേയാ ��തരമായി പരിേ���കേയാ െച�ി�േ�ാ
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എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അ��ാടി വന�ി�  നാല് മാേവായി�ക�  െകാ�െ�� സംഭവ�ി�
േപാലീസ് െവടിവ�ത് സ�യം ര��ാെണ� വാദം വ�താപരമാേണാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മാേവായി�ക�െട ആ�മണ�ി� എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് പരി�്
പ�ി; െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഏ����  സംഭവ�ളി�  ഉട�  എഫ്.  ഐ.  ആ�. രജി��  െച�ണെമ�
��ീംേകാടതി നി�േ�ശം ഇ�ാര��ി�  പാലി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�് എ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) സംഭവ �ല�നി�ം വിരലടയാള�ം മ�് ശാ�ീയ െതളി�ക�ം േശഖരി�്
പരിേശാധന�് അയ�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� കാരണെമ�ാണ്
എ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ണവാടിക� വഴി വിതരണം െച�� ഭ��വ���

5533. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത ശി�വികസന പ�തി  (ഐ.സി.ഡി.എസ്.)  �കാരം
അ�ണവാടിക�  വഴി വിതരണം െചേ�� ഭ��വ���  വാ��തി�ം,
വിതരണം െച��തി�ം െവ�ി�് നട��തായി വിജില�സ്
പരിേശാധനയി� കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ണവാടിക�  വഴി വിതരണം െച�� ഭ�� വ���െട വിവരം
േരഖെ���� രജി��  വ�ഷ�ളായി ആ�ം തെ� പരിേശാധി�ാ�
സാഹചര�ം വിജില�സ് കെ��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ണവാടി െലവ�  േമാണി�റിംഗ് ആ�് സേ�ാ��ിംഗ് ക�ി�ി േയാഗം
േച��തായി വ�ാജേരഖ��ാ�ിയ കാര�ം വിജില�സ് പരിേശാധനയി�
കെ��ിയി�േ�ാ ;അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി�  വിജില�സ് ൈകെ�ാ�
നടപടിക� എെ��ാം; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഖനനാ�മതി�് േവ�ി�� അേപ�കളിേ�� വിജില�സ് വ��ിെ� ഇടെപട�
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T 5534. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ �േദശ�ളി�  മണ�, പാറ,  കളിമ�്
ഖനനാ�മതി�് േവ�ി�� അേപ�കളിേ��  വിജില�സ് വ��്
ഇടെപട� നട��ത് സംബ�ി�് ച�� െച��തിനായി ചീഫ് െസ��റി
തല�ി�  േയാഗം വിളി� േച��ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  എ�
േയാഗ��  എവിെടെയ�ാം വ�് േച��െവ�ം ��ത േയാഗ�ളി�
ൈകെ�ാ� തീ�മാന�� എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) അ�കാര�� േയാഗ��  വിളി� േച��ാ�  ഇടയായ
സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

േചല�ര ആ�ാനമായി ��സിഫ് മജിേ��് േകാടതി

5535. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല പഴയ��, േചല�ര,  െച����ി
േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ശരാശരി ഒ� വ�ഷം എ� േക�ക� റിേ�ാ��്
െച�െ����്;

(ബി) �വി�തി െകാ�ം ജനസംഖ� െകാ�ം വലിയ പ�ായ�കളാണ് പഴയ��,
തി�വി��ാമല,  േചല�ര,  പാ�ാ�, വ�േ�ാ�  നഗ�, േദശമംഗലം
എ�ത് കണ�ിെല��് േചല�ര ആ�ാനമാ�ി ��സിഫ് മജിേ��്
േകാടതി ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ ഫയ� േ�ഷ�

5536. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് സ��ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ ഫയ�േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�� ��ഗണനാ പ�ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?
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അ�ിശമന നിലയ�ളി� െെ�വ�മാ�െട അഭാവം

5537. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�ാ�ാെക നിലവി�  എ� അ�ിശമന നിലയ�ളാ��ത്;
അ��ം നിലയ�ളി�  ആെക എ� വാഹന���്;  നിലവി��
അ�ിശമന നിലയ�ളി�� വാഹന�� ഓടി��തിന് എ� ഫയ�മാ�
െെ�വ�- കം -പ�് ഓ�േറ��മാ�െട ത�ികകളാ��ത്;

(ബി) അ�ിശമന നിലയ�ളിെല ഫയ�  െവഹി�ി�  വാഹനം ഓടി�ാ�
ഇ�പ�ിനാ� മണി��ം ഡ��ി േനാ��തിന് ആവശ�മായ െെ�വ�മാ�
ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  അ�ിശമന �വ��ന���ായി വാഹന��
സമയ�് എ�ിേ�രാ� ��തരമായ സാഹചര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി
കാ�േമാ;  അതിന് പരിഹാരമായി ഫയ�മാ�  െെ�വ�  -കം-  പ�്
ഓ�േറ��മാ�െട ത�ികക� ��ി�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം അ�ിശമന േസനയിേല�്
വാ�ിയി�� വാഹന���് ഇ�പ�ിനാ� മണി��ം ഡ��ി
േനാ��തിനായി െെ�വ�മാ�െട ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
�തിയതായി വാ�ിയ വാഹന��െട ഉപേയാഗം എ�െനയാണ്
�മീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തീപി����, മ�് അപകട��  എ�ിവ ഉ�ാ�േ�ാ�  അ�ിശമന
വാഹന��  യഥാസമയം എ�ിേ���ി� എ�� പ� വാ��ക�
നിര�രം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അത�ാഹിത��  ഉ�ാ��
�ല�ിന��� അ�ിശമന നിലയ�ളി�  വാഹന��  ഉ�ായി�ം
ഓടി�ാ�  െെ�വ�മാ�  ഇ�ാ�തിനാ�  വളെര �െര�� അ�ിശമന
നിലയ�ി� നി�ാണ് വാഹന�� ഓടിെയ��ത് എ�� യാഥാ���ം
സ��ാ� ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(ഇ) അ�ിശമനേസനാ വിഭാഗ�ി� ഫയ�മാ�മാെര നിയമി�േ�ാ� അവ��്
െ�യിനിംഗ് കാലയളവി� െെ�വിംഗ് പരിശീലനം ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�
അ�െന പരിശീലനം ന���തിെ� ഉേ�ശ�ം എ�ാണ്;  െ�യിനിംഗ്
കാലയളവി�  െെ�വിംഗ് പരിശീലനം ന�കി െെലസ�സ് എ��്
ജീവന�ാ�  േസനയി�  നിലനി�േ� മതിയായ െെ�വ�മാ�
ഇ�ാ�തിനാ�  അ�ിശമന �വ��ന���് വാഹന��  ഓടി�ാ�
പ��ി� എ� ��തരമായ സാഹചര�ം പരിഹരി��തിനായി െെലസ�സ്
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ഉ� ഫയ�മാ�മാ��് െെല�് ഡ��ി വാഹന�� ഓടി��തിന് അ�മതി
ന��േമാ ;

(എഫ്) േസനയിെല നാ�േറാളം വാഹന�� ഉപേയാഗമി�ാെത െപാ�ജന���്
�േയാജനരഹിതമായി കിട�െമ� സാഹചര�ം എ�െന പരിഹരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

െക�ിട�ളിെല ഫയ� ആ�് േസ�ി സംബ�മായ അപാകതക�

5538. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ� ആ�് േസ�ി സംബ�മായ അപാകതക�� െക�ിട��െ�തിെര
നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് നിലവി�  ഫയ�  േഫാ�ിന് എെ��ി�ം
അധികാര�� ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�  �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�� അധികാരം
ഫയ� േഫാ�ിന് ന���തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫയ�േഫാ�ി� കമാ�േഡാ േഫാ�്

5539. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ�േഫാ�ി�  കമാ�േഡാ േഫാ�് �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം
നട�ാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ആയതിനായി
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ചാല�ടി ഫയ�േ�ഷനി� െെ�വ�മാ�െട ത�ികയി� നിലവി�ളള ��്
ഒഴി�കളി� നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

��ാല ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�

5540. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസസ് വ��് �തിയതായി ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി�� ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�ക� സംബ�ി� ��ഗണനാ പ�ിക
സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഈ പ�ികയി��െ��� ��ാല ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� സംബ�ി�
സാധ�താ പഠന റിേ�ാ��ം ഇതിനാവശ�മായ �മി ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�
റിേ�ാ��ം ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ാല ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ി� �തിയ ഫയ� േ�ഷ�

5541. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��ത്
സംബ�ി�് ��ഗണനാ പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജനസാ�തേയറിയ�ം,  കട�ം കായ�ം �ഴക�ം േകാ�പാട��ം ഉ�
���തിയായതിനാ�  െവ�െ��ി�  വീ�� അപകട��ം മരണ��ം
വ��ി�വ���ം,  േറാഡപകട��  െപ����ം,  അ�ി�ര�
ആവശ��� �ാപന��  ഉ��മായ മണ��  മ�ല�ി�  ഫയ�
േ�ഷ�  നിലവിലി�ാ� സാഹചര�ം പരിഗണി�് ��ത മ�ല�ി�
�തിയ ഒ� ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് അ�ിശമന ജീവന�ാ� നട�ിയ �ത��ഹമായ േസവനം

5542. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈയ�� കാല�് കാസ�േഗാഡ് നഗര�ി�  വാതക ടാ�റി�  നി�്
േചാ�� ഉ�ായതിെന�ട��് വലിയ അപകട�ി�  നി�് നാടിെന
ര�ി�ാ�  അ�ിശമന ജീവന�ാ�  നട�ിയ �ത��ഹമായ േസവനം
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നാ�ം നാ�ാ�ം ��ത ജീവന�ാെര അ�േമാദി�ാ�  മ�സരി�്
ചട�ക� സംഘടി�ി� വ�േ�ാ� അവ�െട േസവന�െള അംഗീകരി�ാ�
സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ശംസനീയമായ േസവന��  െച� വ�� കാസ�േകാെ� അ�ിശമന
ജീവന�ാ�  അഭി�ഖീകരി�� �ാരാ���ം �യാസ��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ�യാണ് �ാരാ���ം
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�യാസ��െമ�ം അവ പരിഹരി�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ര�ാ�വ��ന��  നട��തിന് ആവശ�മായ ഏെത�ാം
ഉപകരണ��െട അപര�ാ�തയാണ് കാസ�േഗാഡ് അ�ിശമന
വിഭാഗ�ി��െത�ം ജീ��ി� ഓഫീസ് െക�ിട�ി�ം ജീവന�ാ�െട
േഹാ�ലി�ം പകരം �തിയ സംവിധാനം എേ�ാ�  നിലവി�  വ�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി ഫയ� േ�ഷ�

5543. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി ഫയ� േ�ഷനി� ഉേദ�ാഗ���േവ�ി എ� ക�ാ�േ��ാണ്
ആവശ�മായി��െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) നിലവി� എ� ക�ാ�േ��ിെ� പണി ���ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ബാ�ി ക�ാ�േ��ിെ� പണി ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ച�നാേ�രി ഫയ�  േ�ഷനിെല ഒ� ഫയ�  എ�ജി�  മ�് ഏെത�ി�ം
�ലേ��് മാ�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ; എ�ി� അത് തിരിെക
ലഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ച�നാേ�രി ഫയ�  േ�ഷനിെല ആം�ല�സ് ബാ�റി�െട അഭാവം
െകാ�ം ജീ�് ടയ�  ഇ�ാ��െകാ�ം ഓടാതിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ച�നാേ�രിയിെല�ം മ�് സമീപ �േദശ�ളിേല�ം േസവന�ിനായി
ഉേ�ശി�െ��ിരി�� ച�നാേ�രി ഫയ�  േ�ഷെ� േസവനം
തട�മി�ാെത ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�േ�ാട് ഫയ� േ�ഷ�

5544. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�േ�ാട് ഫയ�  േ�ഷ�
അ�വദി��തി�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
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വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഫയ�  േ�ഷന് ആവശ�മായ എെ��ാം ഒ���ളാണ് നിലവി�
നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ജയി� �ര�ാ സംവിധാന�� െമ�െ����തിന് നടപടി

5545. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം �ടി ആെക എ� ജയി�ക�െ��ം
ആെക എ� തട�കാെര പാ��ി�ാെമ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ�ാ ജയി�കളി�ം �ടി എ� തട�കാെര പാ��ി�ി�െ��്
�ീ,��ഷ ഇനം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;  സം�ാനെ� ജയി�ക�െട
േശഷിയി�  ��തലായി എ� തട�കാെര പാ��ി�ി�െ��ം ഇത്
പരിഹരി�വാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െവ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജയി�ക�െട �ര�ാ സംവിധാന��െട �റ��ലം കഴി� പ�്
വ�ഷ�ിനകം എ� തട�കാ� ജയി� ചാടി; അതി� എ� േപെര പിടി�ടി;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ��വ�  ജയി�കളി�ം തട�കാ�െട നിരീ�ണം
ശ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി എ� ക�ാമറക�  �ാപി�ി��്;  ��ത�
എ�െയ�ം �ടി �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��; നിരീ�ണം ശ�മാ�ാ� മ�്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;  ��തായി എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിചാരണ തട�കാെര വില�ണിയി�ാെത �റ�െകാ�േപാ��ത് �ലം
��വാളിക�  ര�െ��വാ�� സാധ�ത ��തലാെണ�് ക���േ�ാ;

എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�വാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�്
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) കഴി� പ�് വ�ഷ�ിനകം എ� വിചാരണ തട�കാ�  ഇ�ര�ി�
ര�െ��; അതി� എ� േപെര പിടി�ടി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ജി) വിചാരണ തട�കാെര വിചാരണ�ായി വിവിധ േകാടതികളി�
െകാ�േപാ��തി�ം തിരി�് ജയി�കളി�  എ�ി�വാ��� �മതല
േപാലീസ് വ��ിനാേണാ ജയി� വ��ിനാേണാ എ�ത് വ��മാ�േമാ?
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ജയി� വ��ിെ� �ാപന�ളി� സ��ാ� െചലവി� �സി�ീകരണ��

5546. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�  വ��ിന് കീഴി�� ഓഫീ�കളി�ം �ാപന�ളി�ം ഏെത�ാം
�സി�ീകരണ��ം പ���ം സ��ാ�  െചലവി�  വിതരണം
െച��െ��് �ാപന��െട�ം �സി�ീകരണ��െട�ം േപ�ം
എ��ം സഹിതം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി നിലവി�  �തിമാസം വ��ിന് എ� �പ െചലവ്
വ��െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ജയി�  വ��ിന് കീഴി�� എ�ാ �ാപന�ളി�ം േദശാഭിമാനി പ�ം
വിതരണം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിനായി �േത�ക നി�േ�ശേമാ
ഉ�രേവാ നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) േദശാഭിമാനി പ��ി�ം �സി�ീകരണ���ം മാ�മായി �തിമാസം
വ��ിന് എ� �പ െചലവ് വ��െ��് െവളിെ���േമാ?

ജയി�കളി� വിചാരണ തട�കാ�ം റിമാ�ഡ് �തിക�ം

5547. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� ജയി�ക� ഉ�്; അവ എെത�ാം എ�തിെ�
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ജയി�കളി� വിചാരണ തട�കാ�ം റിമാ�ഡ് �തിക�ം ഉ�െ�െട
എ� തട�കാ� കഴി�� എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഓേരാ ജയി�കളി�ം അ�വദി�െ�� പരമാധി തട�കാ�  എ�യാെണ�ം
നിലവി�  ഓേരാ ജയി�കളി�ം ഉ� തട�കാ�െട എ�ം സംബ�ി�
വ��മായ വിവര�ം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത തട�കാെര േനാ��തിന് ജയി�കളി�  ആവശ�ാ�സരണം
ജീവന�ാരി�ാ� ��ം സ��ാ�  ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?
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പാല�ാട് ജി�യി� ജയി� വ��ിെല ഒഴി�ക�

5548. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ജയി�  വ��ി�  എ� ത�ികക�  ഒഴി�
കിട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��ത വ��ി� ആെക എ�
നിയമന��  നട�ിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േകാട് െ�ഷ�� സ� ജയിലിൽ വാഹന��

5549. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് െ�ഷ��  സ� ജയിലി�  ശരാശരി എ�
അേ�വാസികളാ��െത�ം �ാഫിെ� എ�ം എ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട യാ�ാ സൗകര��ിനായി വാഹന��  അ�വദി�്
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  എ� കാലമായി വാഹന�ളി�ാെയ�ം അ��ലം ഉ�ാ��
�യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാഹന�ളി�ാ��െകാ�് അേ�വാസികെള േകാടതിയിേല�ം
ആ�പ�ിയിേല�ം െകാ� േപാ��െത�െനയാെണ�ം ഇതി�േവ�ി
വ�� െചലവ് സ��ാ� ന���േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസ�േകാട് െ�ഷ�� സ� ജയിലിനായി �തിയ വാഹനം അ�വദി�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബയ�� ര�ാം േ�ഡ് ത�ിക

5550. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ി� ബയ�� ര�ാം േ�ഡ് ത�ികക�െട എ�ം എ�യാണ്;
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ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  നിലവി�  േജാലി െച��വ�െട വിവര��
പി.എസ്.സി.  നിയമനം,  ത�ികമാ�ം,  ഉേദ�ാഗ�യ�ം എ�ിവ തരം തിരി�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെതാെ� ജി�കളി�  ബയ��  ര�ാം േ�ഡ് ത�ികക�
ഒഴി��്;  ഇവയി�  പി.എസ്.സി.  നിയമനം �േഖന നികേ�� ഒഴി�ക�
എ�;  ത�ികമാ�ം,  ഉേദ�ാഗ�യ�ം എ�ിവ�ായി മാ�ിയിേട� ത�ികക�
എ�; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് �ി�ിംഗ് െടേ�ാളജിയി� അ�ടി മ�സിയം

5551. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

െഷാ���  മ�ല�ി�  �വ��ി�� ഇ��ി���് ഓഫ് �ി�ിംഗ്
െടേ�ാളജിയി�  അ�ടി മ�സിയം �ാപി��തിന് സ�ീകരി�് വ��
നടപടിക�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�മാലി മ�ല�ി� ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ� വ��ിെ� പ�തിക�

T 5552. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ� വ��്
അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം ���ിക��് �ാ�  /

േനാ�  �ാ�  ഇന�ി�  ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം ഇതി�
���ികരി��ം ഇനി ���ീകരി�ാ� ബാ�ി��ത് ഏെത�ാെമ�ം ഇനം
തിരി�ം വ�ഷം തിരി��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  ���ീകരി��തിന് ഉ�ായി��
കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� �ളയ�ി� തക��വ �ന��രി��തിനായി എ� �കയാണ്
ഇൗ മ�ല�ിേല�് വകയി��ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത
���ിക�െട േപ�ം അ�വദി� �ക�ം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�ല�ി�  റീബി�ഡ് പ�തിയി�  ഉ�െ���വാ�  നി�േ�ശി�ി��
���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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െെവ�ി�-േഫാ��് െകാ�ി േറാ-േറാ സ��ീസ്

5553. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�-േഫാ��് െകാ�ി േറാ-േറാ സ��ീസ് നട��തിെ� �മതല��
െക.എസ്.െഎ.എ�.സി.  സമയ�മം പാലി�ാ�ത് �ലം യാ��ാ�
��ി��് അ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ��ി�  എ� ജ�ാ�ക�െ��ം എ� സ��ീ�കളാണ് ഉ�െത�ം
ഇവ�ായി നി�യി�ിരി�� സമയ�മം എ�ിെനെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സ��ീസ് നട�ി�ിന് െകാ�ി നഗരസഭ ആവശ�മായ ജീവന�ാെര
നിേയാഗി�ാ�  ത�ാറാകാ� സാഹചര�ം കണ�ിെല��്
െപാ�ജനസൗകര�ാ��ം ജീവന�ാെര നിേയാഗി��തി�� �മതല
െക.എസ്.െഎ.എ�.സി.  �് ന���തി�ം �ത�മായി സ��ീസ്
നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി� ജലപാത നി��ാണം

5554. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�
വ�തി�േശഷം നാളി�വെര ജലപാതനി��ാണ വ��മായി ബ�െ��
ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

വടകര-മാഹി കനാലിെ� നി��ാണ �വ��ിക�

5555. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം-കാസ�േഗാഡ് ജലപാത�െട ഭാഗമായ വടകര-മാഹി
കനാലിെ� നി��ാണ ���ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) കരാ�കാ��ിടയി�  ഏേകാപനമി�ാ��ം ആ�നിക ശാ�ീയ
ഉപകരണ��െട �റ�ം ഒ� പരിധിവെര പ�തി ���ീകരണ�ിന്
തട�മാ��േ�ാ;
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(സി) എ�ി�  വിവിധ റീ�കളിലായി േശഷി�� �വ��ിക�  ഒ� പാേ�ജായി
പരിഗണി�െകാ�് ആ�നിക ശാ�ീയ സംവിധാന��� ഒ�
ഏജ�സിെയെ�ാ�് സമയബ�ിതമായി പ�തി ���ീകരി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ��ാ�  െെകെ�ാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

നേവാ�ാന �ല� സംര�ണ സമിതി�െട �വ��നം

5556. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നേവാ�ാന �ല� സംര�ണ�ിനായി �പീകരി� സമിതി�് �ിരം
സംഘടനാ സംവിധാനം ഒ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സമിതി�െട �വ��നം വി�ലീകരി�വാ�ം താെഴ തല�ളിേല�്
വ�ാപി�ി�വാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സമിതി�െട �വ��നം �ലം േകരള സ�ഹ�ി�  ഇതിനകം
െകാ�വ�വാ� കഴി� മാ��� എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത�മായി ബ�െ�� പഠന�ിന് വിേദശ ഫ�്

5557. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത പരിഹാരെസ�ിെ� �മതല ഉ�ായി�� േഡാഃ
�ഹ�ദ് അഷീലിന് ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം
ഏെതാെ� �ാപന�ിെ� �മതലകളാണ് ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഇൗ ഉേദ�ാഗ�� അേമരി�യിെല േ�ാബ� �ീ� �ാ�്സ് ഫ�് എ�
സംഘടനയി�  നി�് ആയിര�ി ഒ���ി അ�പത് േഡാള�
െെക��ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് സ��ാ�
അ�മതിേയാെടയാേണാ ;ആെണ�ി� അ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� അ�മതി ലഭി�ാെത സ��ം ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് വിേദശ പണം
െെക��ിയ ഇൗ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത�മായി ബ�െ�� പഠനം നട��തി�ം
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വിവരേശഖരണ�ി�മായി വിേദശ ഫ�് സ�ീകരി�ാ�  ആ�െ�ാെ�
അ�മതി ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വിേദശഫ�് െെക��ിയതിെന സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി��
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് ഏജ�സി;  അേന�ഷണ
റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വിേദശ �റി�ക�െട ചികി�

T 5558. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ളയം സം�ാനെ� െമഡി��  �റിസെ� േദാഷകരമായി
ബാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷെ� അേപ�ി�് വിേദശ �റി�ക�  െമഡി��
ചികി��ായി സം�ാന�് ��തലായി എ�� സാഹചര��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� ആ�പ�ിക�, മിക� േഡാ��മാ�, �റ�
നിര�ി�� ചികി� �ട�ിയ ഘടക��  ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�്
സം�ാനെ� സ��ാ�  േമഖലയി�� ആ�പ�ികെള �ടി വിേദശ
�റി�ക�െട ചികി��ായി വിനിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�്
അറിയി�േമാ?

ആഹാര പദാ���ളിെല മായം േച���

5559. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആഹാര പദാ���ളിെല�ം പഴം, പ��റി, മ��ം എ�ിവയിെല�ം മായം
േച���ം മലിനീകരണ�ം കാ�സ�  േരാഗം വ��ി� വ��തി�ളള
കാരണ�ളി� ഒ�ാണ് എ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇതിെന നിയ�ി�വാ�ം �തിേരാധി�വാ�ം സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�ളള �ധാന നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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�ഗ് അനലി�് ലാ�ക�

5560. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� െക.എം.എസ്.സി.എ�. വഴി വിതരണം െച��
പല മ��ക�ം തിരി�റിയാ�  കഴിയാ�വിധം ഒേര േലബ�
ഉ�വയാകയാ�  പല �ല�ളി�ം മ��് മാറി ന�കിയ സംഭവ��
�റ�വാനായി ആേരാഗ� വ��ിെല �ഗ് അനാലിസിസ് െച�വാ��
സാേ�തിക േയാഗ�ത കര�മാ�ിയ ഫാ�മസി�മാെര ഉപേയാഗി�് �ഗ്
അനലി�് ലാ�ക� ആരംഭി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ി� ക����വ��രണം

5561. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ി�  (ഡി.എ�്,എസ്.)  ക����വ��രണം
�ത�മായി നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ�തിനാ�  കാലതാമസം ഉ�െ�െട നിരവധി
���� െപാ�ജന��ം ജീവന�ാ�ം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഡയറ�േറ�ി�  ആ�നിക േസാ�് െവയ�ം,  ക����വ�കരണ�ം
നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡയറ�േറ�ി�  എ�� അേപ�ക�ം മ�ം അന�മായി കാലതാമസം
േനരി�ം,  ഫയ�തെ� ന�െ��ം ഉ�ാ�� �തിസ�ി മറികട��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഡി.എ�്,എസ്.െല ഫയ�ക�  തീ��ാ�ാ��ാ�� കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തി�ം,  �താര�മാ��തി�ം അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ െമ�� െഹ��് റിവ� േബാ��ക�

5562. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) മാനസികാേരാഗ� പരിപാലന നിയമം �കാര�� ജി�ാ െമ��  െഹ��്
റിവ� േബാ��ക�  �ാപി�� കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) �സ് �ത േബാർ�കൾ എ�് നിലവി� വ�ം എ�് െവളിെ���േമാ ?

െകാ�ി ആ�ാനമായി ഫാ�മ പാ��്

5563. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മലയാളിക�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ശരാശരി എ�ായിരം േകാടി �പ�െട
അേലാ�തി മ��കൾ കഴി��െവ� റിേ�ാർ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ ജനസംഖ��െട  2.76 ശതമാനം മാ�ം ജനസംഖ��� േകരള�ി�
ഇ��ം ഉയ�� �ക�� മ��പേയാഗ�ി�� കാരണം
ജീവിതൈശലീേരാഗ��ം വർധി� വ�� പകർ� വ�ാധിക�ം �ടാെത
മ��ക�െട വില നി��യ�ി� നിയ�ണമി�ാ��െകാ�മാേണാ;

(സി) എ�ി� അതിെനാ� പരിഹാരമായി െകാ�ി ആ�ാനമായി ഫാ�മ പാ��്
�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി� അ�മായി ബ�െ�� കാര���
ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ളിൽ െഡ�ി�്

5564. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ��യി�  ഏ��ം ��ത�  കാണെ��� ക�ാ�സ�  വായിെല അ��ദം
ആെണ�ിരിെ� �ാരംഭ�ി��െ� ആയത് ക�പിടി��തിന്
സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ളി�ം െഡ�ി�്മാ�െട േസവനം
ഏ��ാടാ�കയാെണ�ി�  ഓറ�  ക�ാ�സ�  �ാരംഭ�ി��െ�
കെ��വാ�ം ചികി�ി�വാ�ം സാധി�ിേ�െയ�്അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ളി� െഡ�� സ�ജ�മാെര നിയമി�് െഡ��
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സംവിധാനം ഏ��ാടാ�വാനാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ദ� വിഭാഗ�ി� ��ിേ�� ത�ികക� ഉ�െ�� സമ� െ�ാേ�ാസ�
ത�ാറാ�വാ� ആേരാഗ� വ��് ഡയറ���് നി�േ�ശം ന�കിയി�് എ�
നാളാെയ�ം, ഇേ�ാ� അത്ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

എ��സ് േരാഗെ� �തിേരാധി��തി�ളള നടപടിക�

5565. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, എം. �േകഷ്
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�്.ഐ.വി./എ��സ് േരാഗബാധിത�െട എ�ം
��വ�ഷ�ളിേല�ാ� ഗണ�മായി �റ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�്.ഐ.വി.  �െട വ�ാപനം തട��തി�ം എ�്.ഐ.വി./എ��സ്
േരാഗെ� �തിേരാധി��തി�ം േകരള സം�ാന എ��സ് ക�േ�ാ�
െസാൈസ�ി സം�ാന�് നട�ാ�ി വ�� �വ��ന��
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) എ�്.ഐ.വി./എ��സ് േരാഗബാധ ഏ��ം ��തലായി ക�വ��
വിഭാഗ�ാ��ിടയി�  ഇത് സംബ�ി� േബാധവ�കരണം
ശ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയി� ��തായി ആരംഭി� �ാപന��

5566. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആേരാഗ� േമഖലയി� ��തായി
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ആരംഭി� �ാപന�� സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) മാരകേരാഗ��  �ലം വിഷമി�� പാവെ�� േരാഗിക��് സാ��ിക
സഹായം ന��തിനായി െമഡി�� അസി��സ് � �വ� എ� േപരി�
പ�തി നട�ാ��േ�ാ  ;  എ�ി�  പ�തി സംബ�ി� വിവര��
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ജനറ�/ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം കിട�ക�,
തലയിണക�, മ�് ഫ�ണി��ക�  �ട�ിയ അടി�ാന സൗകര���
വ��ി�ി�്,  െമ�െ�� ചികി�ാ സൗകര�ം �ദാനം െച��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െമാൈബ� ഒ�ാ�േമാളജി �ണി�ക�

5567. �ീ.െ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��ിന് കീഴി�  െമാൈബ�  ഒ�ാ�േമാളജി
�ണി�ക�  �വ��ി��േ�ാ;  �ണി�ക�െട �വ��ന��
എെ��ാമാണ്;  ഇവ എ� ജി�യിലാണ് �വ��ി��ത്;  ഇതിനായി
എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ആേരാഗ�വ��് ഒ��ിയി��ത്;  വിശദാംശം
ന�ാേമാ;

(ബി) െമാൈബ�  ഒ�ാ�േമാളജി �ണി�ക��ായി എ� വാഹന�ളാണ്
വാ�ിയി��െത�ം ��ത വാഹന��  ആര് എേ�ാ�
വാ�ിയതാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വാഹന��  �വ��ന സ�മാേണാ;  ഇെ��ി�  ഇവ
�വ��നസ�മാ�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാണ്; കാലതാമസം പരിഹരി�്
വാഹന�� ഉട� ന��േമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ല��ണ�ിന് �പ െചലവഴി�് വാ�ിയ വാഹന��  മാസ�ളായി
െമാൈബ� ഒ�ാ�മിക് �ണി�ക��് ൈകമാറിയി�ി� എ�� പ�വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

അേലാ�തി മ��ക�െട രാസനാമം എ���തിന് നടപടി
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5568. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അേലാ�തി േഡാ��മാ� മ��ക�െട �ാ�് െനയിം ആണ്
േരാഗിക��് �റി�ന���ത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��ക�െട രാസനാമം ഇം�ീഷി�  വലിയ അ�ര�ി�  എ�തി
ന�കണെമ� ��ീം േകാടതി നി�േ�ശം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ�
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ജീവന�ാ�െട േയാഗ�ത

5569. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േഡാ��മാ��ം േന�മാ��ം ആവശ�മായ
വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�െ��് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ി�ം സംവിധാനം
നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ലാ�കളി�  നട�� വിവിധ െട�ക��് ഈടാ�� �ക ഏകീകരി�്
ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�സ� േരാഗിക�െട െപ�ഷ�

5570. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിലവി� കാ�സ� േരാഗിക��് ന�കിവ�� �തിമാസ െപ�ഷ� �ക
എ� �പ വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപ�ഷ� �ക അതത് മാസം �ത�മായി ന�കി വ��േ�ാ;  ഇെ��ി�
ഏത് മാസം വെര�� െപ�ഷ� ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ചികി�ാ െചല�ക�  വളെരേയെറ വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�
കാ�സ�  േരാഗിക��� െപ�ഷ�  �വായിരം �പയായി വ��ി�ി�
ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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ഹീേമാഫീലിയ ബാധിത��് മ��ക�

5571. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗബാധിത��് ന�കിയി�� മ��ക�
നി��ലാ�ിയ� കാരണം േരാഗിക�  േനരി�� �രിതം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് ന�കിയി�� മ��ക�
നി��ലാ�ാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് ആവശ�മായ ഫാ��  ഇ���  മ��്
ആ�പ�ി വഴി�ം ഫാ�മസിക�  വഴി�ം �ത�മായി വിതരണം
െച��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല വിവിധ ജി�കളിെല ഹീേമാഫീലിയ േരാഗബാധിത�െട എ�ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േരാഗിക��ായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കിണ�ക� ��ീകരി�ാ� �വ��ന��

5572. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കിണ�കളിെല െവ�ം മലിനമാ��ത് തട��തി�ം അവ
��ീകരി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയബാധിത �േദശ�ളി�ം നഗര�ളിെല െവ�െ��� �േദശ�ളി�ം
കിണ�ക�  ��ീകരി�ാ�  ആേരാഗ� വ��് എെ��ാം �വ��ന��
നട�ി എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �വ��ന�ിന് �ട�നടപടിക� ഉ�ായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�സ� േരാഗ�തിേരാധ�ി�� അവേബാധം
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5573. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�സ�  േരാഗം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�, �� തല�റയി�
കാ�സ� േരാഗ �തിേരാധ�ി�� അവേബാധം വള���തിനായി ��-
േകാേളജ് തല�ളി�  േരാഗ�തിേരാധമാ����  പാഠ� പ�തിയി�
ഉ�െ���ി�വാ�  ആേരാഗ� വ��് എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  വിശദാംശ��  എെ�ാെ�െയ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  വ�ംതല�റ�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�� ഏ��ം
ശ�മായ ഒ� അവേബാധമാ��ം എ� നിലയി�  സ��ാ�  ഇ�ാര�ം
അ��ലമായി പരിഗണി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

കര�മാ� ശ��ിയ

5574. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കര�  േരാഗം വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

കര� േരാഗം വ��ി��തിെന�റി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��തരമായ കര� േരാഗം ബാധി�് ഒ� വ�ഷം ശരാശരി എ� േപരാണ്
കര� മാ� ശ��ിയ�് വിേധയരാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളിെലാ�ം കര�  മാ�
ശ��ിയ�� സൗകര�ം നിലവിലി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജി�  കര�  മാ� ശ��ിയ
ആരംഭി��തിനായി ആവശ��� ത�ിക ��ി�ാ�� െ�ാേ�ാസ�
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത െമഡി�� േകാേളജി� കര� മാ� ശ��ിയ ആരംഭി��തി��
നടപടി േവഗ�ിലാ�ാേമാ?

സം�ാന�് എയിംസ് �ാപി��തിന് നടപടി
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5575. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�  ഇ�ഡ� ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി��  സയ�സസ്
അ�വദി�ണെമ� സം�ാന�ിെ� നിര�രമായ ആവശ�േ�ാ� േക�
സ��ാ� അ��ലമായി �തികരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ധാന െമഡി��  േകാേള�കെള എയിംസ്
നിലവാര�ിേല�യ��ി ഉ��� �ാപന�ളാ�െമ� വാ�ാനം
നിറേവ��തി� നട�ിയി�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മതിയായ അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ാ�തിനാൽ വിദ�ാ��ി
�േവശനാ�മതി നിേഷധി�െ�� ഇ��ി െമഡി�� േകാേളജി� അംഗീകാരം
േനടിെയ��ാനായി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) അത�ാ�നിക െമഡി��  ഉപകരണ��ം ഡയേ�ാ�ിക് ഉപകരണ��ം
ദ�ിതീയ,  �തീയ തല ആ�പ�ികളി�  സ�ീകരി�ാ�  �വ��നം
നട��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈമേ�ാബേയാളജി വിഭാഗ�ിന് നാക് അ�ഡിേ�ഷ�

5576. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� ൈമേ�ാബേയാളജി വിഭാഗ�ിന് ഭ��
�ര�ാ വിഭാഗ�ി� കീഴി�� ഗവ�െമ�് റീജിയണ�  അനലി�ി��
ലാ�കളി� നാക് അ�ഡിേ�ഷ� ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

െകമി�� െസ��ം ഇ��െമേ�ഷ� െസ��ം അ�ഡിേ�ഷ� ലഭി�ി�ം
ഈ വിഭാഗ�ി�മാ�ം ഇ� ലഭി�ാ�ത് എ�ിെ� േപാരാ� െകാ�ാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ�� വിഷബാധ ഉ�ാ��തി�  ��ത�ം അ�ബാധ �ലമാെണ�ിരിെ�
ൈമേ�ാ ബേയാളജി വിഭാഗ�ിന് േവ� പഠന��  നട��തി��
സൗകര��േളാ സംവിധാന�േളാ സം�ാന സ��ാരിന് കീഴി��
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ലാ�കളി� ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�ആേരാഗ�േമഖലെയ ശ�ീകരി��തി�ം ആ�നീകരി��തി�ം നടപടി

5577. �ീ.സി.���
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, ബി.സത��
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� രംഗ�് സ�കാര� േമഖല�� േമ�ൈക�െട ഫലമായി
ചികി�ാെചലവി�  സാധാരണ�ാ��് താ�ാനാവാ� തര�ി��
വ��നവ് നിയ�ി��തിന് െപാ�ആേരാഗ�േമഖലെയ
ശ�ീകരി��തി�ം ആ�നീകരി��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ച���  �പീകരി�്�ിനി��  എ�ാ�ി� െമ�് നിയമം കാര��മമായി
�ാവ��ികമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാഫ് പാേ�� ഉചിതമായി പരി�രി�ം ജീവന�ാരി� േസവന മേനാഭാവം
വള��ി�ം െപാ�ജനാേരാഗ� സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് നട��
�വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മാ�,ശി� മരണ നിര�ം ആ�� ൈദ�ഘ��ം വികസിത രാജ��ളിേലതിന്
�ല� നിലയി� എ�ി�ാ� നട�� യ��� െവളിെ���േമാ?

108 ആം�ല�സ് സ��ീസ്

5578. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
േഡാ.എം. െക. �നീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  108  ആം�ല�സ് സ��ീ�ക�െട എ��ി�
��കാല�െള അേപ�ി�് �റ��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  നിലവി�  എ�
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സ��ീ�കളാണ് ഇേ�ാ� നട�ിവ��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ഉ�ായി�� സ��ീ�ക�  പല�ം
നി��ലാ�ിയത് േരാഗിക��ം അത�ാഹിത��  സംഭവി��വ��ം
വളെര �യാസ�� ��ി��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� സ��ീസ് നട�ിെ�ാ�ി�� എ� ആം�ല��കളാണ് നിലവി�
സ��ീസ് നട�ാ�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന വ�ാപകമായി 108 ആം�ല�സ് സ��ീ�ക� ആരംഭി��തിന്
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െഡ�ി�നി, എലി�നി, എ�് 1എ�1 ബാധി�വ�െട എ�ം

5579. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2016  �ത�  2019  ഒേ�ാബ�  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം
െഡ�ി�നി, എലി�നി, എ�് 1എ�1 എ�ിവ എ�േപെര ബാധി�െവ�ം എ�
േപ� മരണെ��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� �ചികയി�  സം�ാനം ��പ�ിയി�  നി��േ�ാ��െ�
േമ��റ� േരാഗ��  ബാധി��വ�െട എ��ി�  വ��നവ്
ഉ�ാ�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എം.എ�.എ. �െട വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് വാ�� ആം�ല��ക�

5580. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  �െട വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് ആേരാഗ� േക����്
വാ�ി ന��� ആം�ല��ക� ആ�െട േപരിലാണ് നിലവി� രജി��
െച� വ��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആം�ല��ക�  വാ��തിനായി ബ�െ�� ആേരാഗ�
േക��ളിെല േമലധികാരി ആേരാഗ�വ��ി�  നിേ�ാ ബ�െ��
ഡയറ�േറ�ി�  നിേ�ാ അ�വാദം വാേ���േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;
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(സി) ��ത ആം�ല��ക� വാ��തിനായി �മതലെ���� ഉേദ�ാഗ��
അ�വ��ിേ�� മ�് നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� കിരണം പ�തി

5581. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, ഒ. ആ�. േക�
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിെന�് വയ�് വെര�� േരാഗിക��് സൗജന� ചികി��ം
അ�ബ�ൈവദ�േസവന��ം ലഭ�മാ��തിന് ആേരാഗ� കിരണം പ�തി
നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഏെത�ാം േരാഗ�െളയാണ്
ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം ഏെത�ാം ചികി�ാ െചല�ക��ാണ് �ക
അ�വദി��െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) പതിെന�് വയ�ിന് �കളി��വ��് എ�.സി.ഡി. (േനാ� ക��ണി�ബി�
ഡിസീസ്)  �ീനിംഗ് നട��തിനായി  14  ജി�കളി�ം അ�തം ആേരാഗ�ം
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േരാഗം �ിരീകരി��വ��് മതിയായ ചികി� ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ാം
കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ദ�ം പ�തി

5582. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

�ദ�ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നാളി�വെര ന�കിയ ചികി�ാ
സഹായ��െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

�ദ�ം പ�തിയി� ഉ�െ�� ആ�പ�ിക�
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5583. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

�ദ�ം പ�തിയി�  ഉ�െ�� ആ�പ�ിക�െട പാന�
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ ലി�് ലഭ�മാ�േമാ?

അ��ം ��ം പ�തി

5584. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

അ��െട�ം ��ിെ��ം ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനാ�� സൗജന�
ചികി�ാ പ�തിയായ അ��ം ��ം പ�തി ���മായ അ���ി�
നട�ിലാ��െ��് ഉറ�വ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� പ�തി�ം ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി�ം

5585. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി�ം ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി�ം
�ണേഭാ�ാ�െള െതരെ���� മാനദ��ളി�  വ�ത�ാസം
ഉെ��ി�  എ�െനയാണ് ഇത് വ�ത�ാസെ��ിരി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െമ�� െഹ��് െകയ� പ�തി

5586. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2017-�  േക� സ��ാ�  ആരംഭി� െമ��  െഹ��് െകയ�  പ�തി
സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ബി) െമ��  െഹ��് െകയ�  അേതാറി�ി �പീകരി��തിന് സ��ാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ ആ�.പി.ഡ��.ഡി.  ആ�് �കാരം ഡിെസബിലി�ി േബാ�ഡ് 
പരി�രി��തി�ം അ��കാരം ഡിെസബിലി�ി സ��ിഫി��് ന���തി�ം
അതിന് �ാ�രായ െമ�� ൈസേ�ാളജി�് ഉ�െ��െകാ�� േബാ�ഡ് 
�പീകരി��തി�ം സ��ാ� ��ൈക എ��േമാ;

(ഡി) േബാ�ഡി�  െമ��  ൈസേ�ാളജി�് ഇ�ാ��െകാ�് ഭി�േശഷി��
വ��ിക��് അ�ഹതെ�� ഡിെസബിലി�ി സ��ിഫി��് നിേഷധി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി�  ഇ�ര�ി�  െമ��  ൈസേ�ാളജി�കെള എ�ാ താ��്
ആ�പ�ികളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം ഉ�െ���ി േബാ�ഡ് 
പരി�രി��തി�� നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാധാ� �ഹ് എ� പ�തി

5587. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ�ാധാ�  �ഹ് എ� പ�തി �കാരം സം�ാന�് എ�
�ാപന���ാണ് �ാ�്-ഇ�-എ�ഡ് ന�കി വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നട�് സാ��ികവ�ഷം ഓേരാ �ാപന���ം എ� �പ�െട
ധനസഹായമാണ്അ�വദി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഈ �ാപന���് അ�വദി� �കയി�  �ടി�ിക
വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഓേരാ �ാപന���ം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�
�പ വീതമാണ് �ടി�ികയായി ന�കാ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� ഇ-െഹ��് പ�തി

5588. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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ആല��  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഇ-െഹ��്
പ�തി നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

നാഡീസംബ� േരാഗ���് ഇ��റ�സ് പരിര�

5589. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസറി�� പാ�സി ഉ�െ�െട�� നാഡീസംബ�മായ േരാഗ��വ��്
ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പരിര� ലഭ�മ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ�് േഡാ�� പ�തി

5590. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  െഹ��് മിഷെ� �ഡ�് േഡാ��  പ�തി എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം എവിെടെയാെ� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

'ശ�ാസ് ' േ�ാ�ാം

5591. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി സി.ഒ.പി.ഡി.  (േ�ാണി�്
ഒ�്��ീവ് പ�മിനറി ഡിസീസ്)  �തിേരാധ�ിനായി ��ംബാേരാഗ�േക�
തലം �ത� ശ�ാസ് േ�ാ�ാം നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) സി.ഒ.പി.ഡി.  േരാഗ നി��യ�ി�ം ചികി��ം ഇവ �ാഥമിക
ഘ��ി�തെ� തിരി�റി��തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി�ളളത്;

(സി) എ�ാ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളിെല�ം െമഡി��  പാരാെമഡി��
ജീവന�ാ��ം ഇ�സംബ�ി�് എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ്
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

5592. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ആ��ം പ�തി �കാരം െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ
ആ�പ�ികളി�  നട�ിലാ�ിയി���ം നട�ിലാ��തിനായി അ�മതി
ന�കിയി���മായ പ�തിക�േട�ം �വ��ന��െട�ം വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

�ദയ ശ��ിയക� നട��തിന് കാലതാമസം

5593. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ദയ ശ��ിയക�  നട��തിന് സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജി�
ഉ�ാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��തര �ദയേരാഗിക��് േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജി� ശ��ിയ�്
മാസ�� കഴി�� തീയതി ന���തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശ��ിയക�  അന�മായി നീ��ത് സ�കാര� ആ�പ�ികെള
സഹായി�ാനാെണ� ആേ�പം സ��ാരിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) േവഗ�ി�  ശ��ിയക�  നട�� കാര�ം സ��ാ�  പരിഗണി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?
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അ�ബാധ

5594. �ീ.േ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) സം�ാനെ� സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജ് ആ�പ�ിക�െട അക�ം
�റ�ം ���മായി േരാഗാ�രഹിതമാെണ�് ഉറ�വ��വാ�  നിലവി�
അവലംബി�ി�� മാ���� എെ��ാമാണ്;

(ബി) നിലവി� ��ത ആ�പ�ികളിെല �ചിത� പരിേശാധനക� എ�കാരമാണ്
�മീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ികളി�  രാ�ി�ം പക�ം ��വ�  സമയ�ം
�ചീകരണ�ിനായി ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന��  ഫല�ദമാേണാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ബാധ ഫല�ദമായി തട��തിന് ആ�പ�ിയി�ം പരിസര�ം
േരാഗിക��ം ��ിരി�കാ��ം ��ി�� ശൗചാലയ��  േവ��
ഉെ��് ഉറ�വ��ാ� ഉത�� വിധ�ി� നിലവി�� സംവിധാന��െട
േപാരാ�ക� പരിഹരി�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െമഡി�� േകാേളജ്

5595. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� അ�വദി� െമഡി�� േകാേളജിെ� �വ��നം
എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�ക� ഇ�ാ� ഈ ജി�യി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി
േഹാ�ി�� ആരംഭി�ാ� നടപടിക��ാ�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

പി.എ�്.സി. കെള ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ��� പ�തി
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5596. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പി.എ�്.സി.  കെള
��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ��ിയ പ�തിയി�  ��ത�  േക��െള
ഉ�െ���വാ� ആേലാചി�േമാ; വിശദമാ�േമാ ?

ഇ��ി ജി�യിെല സ��ാ� ആ�പ�ികളി� കീേമാെതറാ�ി സൗകര�ം

5597. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ഏെത�ാം സ��ാ� ആ�പ�ികളിലാണ് കീേമാെതറാ�ി
െച��തി�� സൗകര��� നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ിയിെല െമഡി��േകാേളജ് ഉ�െ�െട�� ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം
താ��് ആ�പ�ികളി�ം കീേമാെതറാ�ി സൗകര���  ന���തിന്
പ�തി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കെള താ��് ആ�പ�ികളായി ഉയ��ാ� നടപടി

5598. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് എ� ക��ണി�ി
െഹ��് െസ��കെള താ��് ആ�പ�ികളായി
ഉയ��ിയി��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�ട സി.എ�്.സി.-  െയ
താ��ാ�പ�ിയായി ഉയ��ി െമ�െ�� േസവനം ന��വാ� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ക�പരിേശാധന�ായി െ�ഷ�ലി�് ആ�പ�ിക�

5599. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� വ��ിെ� ഉടമ�തയി�  ക�
പരിേശാധി��തിനായി എ� െ�ഷ�ലി�് ആ�പ�ിക��്;  അവ
എവിെടെയാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് തിമിര േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�
ഇവ��് സം�ാന�് തെ� സൗജന� തിമിര ശ��ിയ�ം �ട�
ചികി��ം ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

��ി�റം ആ�പ�ി വികസനം

5600. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  മ�ല�ിെല ��ി�റം ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി
2019-20  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക നീ�ിെവ�തിെ�
അടി�ാന�ി�  ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ി�ം ജി�ാ െമഡി��
ഓഫീസി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

��ത ഭരണാ�മതി�േവ�ി�� െ�ാേ�ാസ�  മല�റം ഡി.എം.ഒ.

ഡി.എ�്.എസ്. � സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ?

ചവറ ക��ണി�ി െഹ��് െസ��

5601. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം േഡാ��മാ�െട േസവന�� ക��ണി�ി െഹ��്
െസ��കളി� ഒ.പി.  സമയം കഴി�് െെവ�േ�ര�ം രാ�ിയി�ം ചികി�
േതടി എ��വ��് ഒ� േനരേ��� മ��് മാ�ം ന����ം ഇവ�
രാവിെല വീ�ം വ�് േഡാ�െറ ക�ാേല �ട��് മ��് ന��ക��
എ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല ചവറ ക��ണി�ി െഹ��് െസ��  ഇ�ര�ി�
�വ��ി��ത് പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പിറവം താ��് ആ�പ�ിയി� ചികി� നിേഷധി� സംഭവം

5602. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 21.10.2019-  ന് പിറവം താ��് ആ�പ�ിയി� ചികി� േതടി എ�ിയ
സേരാജിനി ഭാ�ര�  എ� േരാഗി�് ചികി� നിേഷധി� സംഭവം
ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�് കാരണ�ാലാണ് ചികി� നിേഷധി�ത്
എ�ം ആ സമയ�് ഡ��ിയി��ായി�� േഡാ��  ഇ�കാര��
നിലപാെട��ാ� ഇടയായ സാഹചര�െമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചികി� നിേഷധി�െ�� േരാഗി�െട ബ���െട ആവശ��കാരം
േരാഗി�െട വാ�ഡ് കൗ�സില�  ��ത വിവരം തിര�ാ�  താ��്
ആ�പ�ിയി�  എ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ കൗ�സില�
ആവശ�െ��തി�േശഷ�ം ചികി� ലഭ�മാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
അറിയി�േമാ;  ഡ��ി േഡാ��  കൗ�സിലേറാട് േമാശമായി
സംസാരി�െവ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല ആ�പ�ികളി� കി�ബി പ�തിക�

5603. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ ആ�പ�ിയി�ം വിേ�ാറിയ ആ�പ�ിയി�ം കി�ബി ഫ�്
ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ��തിനായി വിഭാവനം െച�ി�� പ�തിക�െട
നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് കി�ബിയി� നി�ം സാ��ികാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി�  എെ��ാം അടി�ാനസൗകര� വികസന
�വ��ന�ളാണ് ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക�  എ�േ��് ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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േകാ�ി മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട നവീകരണം

5604. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകാ�ി നിേയാജക
മ�ല�ി�  ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ിക�െട നവീകരണമാണ്
നട�ിയി��ത്;

(ബി) ഇതി�  കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിയ വികസന �വ��ന��െട
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ആ�പ�ിക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനാണ്
ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി ���ിക� ആരംഭി�ത്;

(ഡി) ഇനി ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ��ത്;
വിശദവിവരം ന��േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല സി.എ�്.സി., പി.എ�്.സി. ത�ികക�

5605. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� സി.എ�്.സി.ക�ം
പി.എ�്.സി.-ക�മാണ് ഉ�െത� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സി.എ�്.സി.,  പി.എ�്.സി.-കളി�  അ�വദി�ി�� േഡാ��,
പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�  എ�ീ ത�ികക�  എ� വീതമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതി�  ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഒഴി� കിട��ത്;  ഒഴി�ക�
ഉെ��ി� അവ നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയി� െനേ�ാളജി�് നിയമനം

5606. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയി� എ� ഡയാലിസ് െമഷീ�ക� ഉ�്; ദിവസം
എ� ഡയാലിസ് ഈ ആ�പ�ിയി� നട���്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട െനേ�ാളജി�് ഇ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാ��തിെ� ഇര�ി േരാഗികെള ഡയാലിസ് നട��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െനേ�ാളിജി�ിെന അടിയ�രമായി നിയമി�് ഡയാലി�ി�� ��വ�
ക�ാസി�ി�ം �േയാജനെ���േമാ; വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ സ��ാ� ന�ിംഗ് േകാേളജിെല ഫീസ്

5607. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�ൗ��് ജനറ� പരിേശാധനയി� 2015-16, 2017-18 കാലയള�കളി�
ആല�ഴ സ��ാ�  ന�ിംഗ് േകാേളജി�  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം �റവ്
ഫീസാണ് ഈടാ�ിയി��ത് എ�് കെ��ിയതിെന �ട��്
�ടി�ികയായ ഫീസ് സ��ാരി�  അട�ി�േ�ാ;  ഈ �ക�െട പ�്
ശതമാനം മാ�മാണ് ഇ�വെര�ം വ�ലാ�ിയി�ളളത് എ�ളള ഗൗരവ
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇനി പിരി�് കി�ാ�ളള
അ��ി ര�് ല�ം �പ എ�െന ഈടാ�ാനാണ് ആേലാചി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ക�� �ത�വിേലാപം നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം സ��ാരിന്
ലഭിേ�� �ക ഈടാ�ാ�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആല�ഴ സ��ാ� ന�ിംഗ് േകാേളജി� ഉ�ായ വ� സാ��ിക വീ�യി�
���ാരായ ഉേദ�ാഗ�� ആെരാെ�യാണ്;

(ഡി) സ��ാ�  �ാപന�ളി�  ഇ�രം ��തരമായ വീ�ക�  ഉ�ാ��ത്
വ��് അധ���മാ�െട ���റവ് െകാ�ാെണ�ളള ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആന�യം പ�ായ�ി� �തിയ പി.എ�്.സി .

5608. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല ആന�യം പ�ായ�ി� �തിയ ഒ�
പി.എ�്.സി. �ടി ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 18.09.2018 ന് എം.എ�.എ. ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി� ��ത
വിഷയ�ി�  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ആന�യം,  പ���  എ�ീ ര� വിേ��ക�ം ഉ�െ��  45.23.  ച.കി.മീ.
വി�തി��� ആന�യം പ�ായ�ി�  ഒ� പി.എ�്.സി.  �ടി
അ�വദി�ാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

എളവ�ി ��ംബാേരാഗ� േക�ം

5609. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല എളവ�ി ��ംബാേരാഗ� േക��ിെ�
അധീനതയി�� �മി�െട വി�ീ��ം എ�യാണ്;

(ബി) ഇൗ ആ�പ�ി�െട ��മതി� നി��ി��തിന് മണ�� എം. എ�. എ. �െട
�േത�ക വികസന നിധിയി�നി�ം �ക വിനിേയാഗി��തിന് ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭി�ത്;

(സി) ��മതി�  നി��ി��തിന്ഏത്ഏജ�സിെയയാണ്
�മതലെ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) ��മതി�  നി��ാണ�ിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇനി എെ��ി�ം നടപടിക� ���ിയാ�ാ�േ�ാ;

ഉെ��ി�  അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം താ��് ആ�പ�ിയി� േഫാറ�സിക് സ�ജ� ത�ിക

5610. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) മല�റം താ��് ആ�പ�ിയി�  േഫാറ�സിക് സ�ജെ� ത�ിക
��ി�ണെമ�ാവശ�െ��് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ���് എം.എ�.എ.

ന�കിയ  PU/08/2018/TVM/HFW  തീയതി  29-11-2018  ന��  ക�്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫയലി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) അപകട മരണ�ളി�ം സംശയാ�ദമായ സാഹചര��ളി�ം േപാ�േമാ��ം
നട��തിന് േഫാറ�സിക് സർജൻ ആവശ�മായതിനാൽ ത�ിക ��ി�്
നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല െസ��� െ�റിൈലേസഷ� �ണി�്

5611. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ശ��ിയ ഉപകരണ��
അ�വി��മാ��തി�� െസ���  െ�റിൈലേസഷ�  �ണി�ിെ�
ഉ�ഘാടനം  2016  മാ��ി�  നട�ിെയ�ി�ം ഇേ�ാ�ം ഈ �ണി�്
ഉപേയാഗി�ാെത ഇ�ിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അത�ാവശ� സംവിധാനം ഉപേയാഗ�മമാ�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സംവിധാനം ഉപേയാഗ�ിലാ��തിന് േവ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ായണി �ാഥമികാേരാഗ�േക��ിെ� സമ� �േരാഗതി

5612. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െവ�ായണി �ാഥമികാേരാഗ�േക��ിെ� സമ� �േരാഗതി�ായി ഈ
സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിെയ ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ത�
ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�് ന� രീതിയി�  �വ��ന സ�മാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;
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(സി) നിലവി� ��ത ആ�പ�ിയി� എ� ജീവന�ാ��്;  ത�ിക തിരി��
കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല േഹാ�ി��  മാേനെ��് ക�ി�ി െമ��മാ�  ആെര�ാമാണ്;
േപ�വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഒ� വ�ഷ�ി�  എ� തവണ േഹാ�ി��  മാേനെ��് ക�ി�ി േയാഗം
�ടാ��്; വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി� ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാബ്

5613. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി� ആ�പ�ിയി�  കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര ജി� ആ�പ�ിയി� േഫാറ�സിക് സ�ജെ� ത�ിക ��ി�്
നിയമനം നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈത�ാട് ആേരാഗ� ��ംബേ�മ പരിശീലന േക��ിെല ക�ാ�േ��ക�

5614. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ൈത�ാട് ആേരാഗ� ��ംബേ�മ പരിശീലന േക��ിെല
ക�ാ�േ��ക� അ�വദി��ത് ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ാ�േ��ക��് അേപ�ി��തിന് േയാഗ�ത
നി�യി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;  ഉെ��ി�  അത്
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അേപ�ി��തി�� േയാഗ�തയി�  ആ�െ��ി�ം ഇളവ്
ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;  എ�ി�  ഏത് ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത പരിശീലന േക��ി�  എ� ക�ാ�േ��ക�െ��ം നിലവി�
ആ�െ��ാമാണ് അത് അ�വദി�ി��െത�ം േപ�ം ത�ിക�ം സഹിതം
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െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത ക�ാ�േ��ക��് നിലവി�  അേപ�ക�േ�ാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ;  ഉെ��ി�  അേപ�ക�െട ��ഗണനാ�മ�ി��
ലി�് ന�കാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജനറ� ആ�പ�ിയി� ��തൽ സൗകര��ൾ

5615. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  വിവിധ തര�ി�� േരാഗ��
ബാധിെ���വ��് ഏെത�ാം ചികി�ാ സംവിധാന�ളാണ് ഇേ�ാ�
ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംവിധാന�� േരാഗിക��് സൗജന�മായി�ാേണാ ലഭ�മാ��െത�ം
ഏെത�ി�ം േസവന�ി�ം സംവിധാന�ി�ം പണം
ന�േക��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േരാഗനി��യ�ി�ം �ട��� ചികി��ം സി.ടി.�ാ�  എം.ആ�.ഐ
�ട�ിയ സംവിധാന��  �റെമ നി�് �േയാജനെ���ാ�
സാ��ികേശഷിയി�ാ� േരാഗിക��് കാസ�േഗാഡ് ജനറ�
ആ�പ�ിയി�  സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇനി
ഏ�െ���േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െച��ം വ��മായ േരാഗ���് പരിേശാധനക�ം ചികി�ക�ം
സൗജന�മായി േരാഗിക��് ലഭ�മാ�� നിലയി� കാസ�േഗാഡ് ജനറ�
ആ�പ�ി എ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ഏെത�ാം പരിേശാധനക��ം ചികി��മാണ് േരാഗിക�
�റെമ�� േക��െള ആ�യിേ��ിവ��ത്; ഇതിന് ശാശ�തപരിഹാരം
ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െന�േ�ാലം താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

5616. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ�� െന�േ�ാലം ഗവ.  രാമറാ�
െമേ�ാറിയ�  താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�്
ആരംഭി��ത് സംബ�ി�� നടപടികളിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ� �വ��നം ആരംഭി��തി�  കാലതാമസം
േനരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ� �വ��നം ഉട�തെ� ആരംഭി��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട താ��ിെല ��ംബാേരാഗ� േക���

5617. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട താ��ി�  കാ�ാ�ട പ�ായ�ിെല ആമ��  ��ംബാേരാഗ�
േക��ി�  അ�വദി�  '108'  ആം�ല�സ് സ��ീസ് ഇ�പ�ിനാല്
മണി��ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട മ�ല�ി�  വിള����, മാറന��  എ�ീ പ�ായ�കളിെല
�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി
ഉയ���തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�കൾ

5618. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല ജി�ാ ആ�പ�ി,  സി.എ�്.സി.,  പി.എ�്.സി.
എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം,  �ാപനം,  ത�ിക എ�ിവ
അ�സരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മാന�വാടി മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളി�  ഏെത�ി�ം ത�ിക ഒഴി�
കിട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) എ�ി�  എ� കാലമായി ��ത ത�ിക ഒഴി� കിട��െ��ം ഇത്
പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി� മാ����  എെ�ാെ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ?
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മാേവലി�ര മ�ല�ി� ആേരാഗ�വ��് പ�തിക�

5619. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി�
ആേരാഗ�വ��് ഏെത�ാം പ�തികളാണ് അ�വദി�ി�ളളെത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതിവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് ജി� ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

5620. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് താ��് ആ�പ�ി ജി� ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയതിന്
േശഷം ജി� ആ�പ�ി�ാവശ�മായ �ാഫ് പാേ�� അ�വദി�ി�ി� എ�
വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െന�മ�ാട് ജി�ാ
ആ�പ�ിയി�  ഏെത�ാം ത�ിക ��ി� എ�് വ��മാ�േമാ;

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�ലേശഖര�രം ആ��േവദാ�പ�ി

5621. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ലേശഖര�രം ആ��േവദാ�പ�ിയി�  നിയമി�ി�� ജീവന�ാ�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� എ�ാ ദിവസ�ം േഡാ��െട േസവനം ലഭ�മാേണാ;

അെ��ി�  എ� ദിവസം േഡാ��െട േസവനം ലഭി��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) അവിെട �ിരം േഡാ�െറ നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

കരിെവ�� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം

5622. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ��ർ മ�ല�ിെല കരിെവ��  �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�െ�
ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റായി ഉയ��ിെയ�ി�ം അടി�ാന
സൗകര��ി�ം േസവന�ി�ം സി.എ�്.സി.നിലവാര�ിേല�്
എ�ിയി�ി�ാ�തിനാ�  ��ത ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെന
സി.എ�്.സി.  നിലവാര�ിെല�ി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി ഗവ. താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�വ��ന��

T 5623. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട നി��ാണ�വ��നം നട��തിന്
ഭരണാ�മതി ലഭി� ക�നാഗ��ി ഗവ.  താ��് ആ�പ�ി�െട
വികസന�വ��ന���� പ�തി�െട െട�ഡ�  നടപടിക�
���ീകരി�് നി��ാണ�വ��ന��  ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നി��ാണ�വ��ന��  നട��തിന് നി�യി�ി�� �ല�നി�ം
ഏെത�ി�ം െക�ിട��  നീ�ം െചേ���േ�ാ;  ആയതിേ��  സ�ീകരി�
നടപടി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജനറ� ആ�പ�ി

5624. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം ജനറ� ആ�പ�ിയി� ദിവേസന ഒ.പി.യി� ചികി� േതടി
എ� േരാഗിക� എ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� ദിനം�തി എ� േരാഗിക��ാണ് കിട�ി ചികി�
സൗകര�ം ഉ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട നിലവി�  എ� േഡാ��മാരാ��െത�ം എ� ഹൗസ്
സ�ജ�മാ�െട േസവനം ആണ് ലഭി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടി താ��് ആ�പ�ി

5625. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം ക�� ജി�യി� ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല
പഴയ�ാടി താ��് ആ�പ�ിയി� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� നബാ�ഡ് �ീമി� ഉ�െ���ി  6  േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി
ലഭി� ���ി ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി� എ� ത�ികകളാണ് നിലവി��െത�ം, അവയി�
എ� ത�ികകളി� ഒഴി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� ഹൗസ് സ�ജ�മാ�െട േസവനം

5626. �ീ.െ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�  ഹൗസ് സ�ജ�മാ�െട േസവനം
ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് എം.എ�.എ.  എ�്.എം./06  തീയതി
21.10.2019- � ന�കിയ നിേവദന�ിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ഹൗസ് സ�ജ�മാെര
നിയമി��തിന് ഏെതാെ� തര�ി�� നടപടി�മ��  ആണ്
േവ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) 2019-�  �െ� െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ഹൗസ്
സ�ജ�മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

താ��് ആ�പ�ികളി� ഫാ�മസി േ�ാ� കീ��െട ത�ിക

5627. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിലവി� താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയ ആ�പ�ികളി� ഫാ�മസി
േ�ാ�  കീ��െട ത�ിക നിലവിലി�ാ� ആ�പ�ിക�  ഉേ�ാ;  എ�ി�
��ത ആ�പ�ികളി�  ഫാ�മസി േ�ാ�  കീ�െറ നിയമി�വാ��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െഡ��  േകാേള�കളി�  മ��് വിതരണ�ിന്
ഫാ�മസി�മാരി�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്
പരിഹരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  േരാഗിക��് വിതരണം െച�� മ��ക�
വിതരണ�ിന് േശഷം �ഗ് ഇ�െ���മാ�െട പരിേശാധനയി�  സബ്
�ാ�േഡ�ഡ് ആയി ഡി�യ� െച�െ���ത് േരാഗിക��ം സ��ാരി�ം
��ി���ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�പ�ി ജീവന�ാ�െട േയാഗ�തക� പരി�രി��തിന് നടപടി

5628. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�പ�ി ജീവന�ാ�െട േയാഗ�തക�  സംബ�ി�്
െ�ഷ�� �� �റെ��വിേ�� ത�ികക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം ത�ികക��ാണ് ഇനി�ം െ�ഷ��  ��
�റെ��വിേ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസരംഗ��ായ മാ�����സരി�് ആ�പ�ി
ജീവന�ാ�െട േയാഗ�തക� കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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�ിനി�� ൈസേ�ാളജി�ക�െട നിയമനം

5629. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിനി�� ൈസേ�ാളജി�ക�െട പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിെല ആ�പ�ികളിലാണ് ഇേ�ാ�  �ിനി��
ൈസേ�ാളജി�ക�െട ഒഴി�ക�  നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ
ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പഠന-മാനസിക ൈവകല� െമഡി�ൽ േബാർ�കളി�  �ിനി�ൽ
ൈസേ�ാളജി�ിെ� േസവനം അനിവാര�മായതിനാൽ ഇേ�ാ� നിലവി��
ഒഴി�ക� നിക��തി�� �മീകരണം ഏ�െ���േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ലാബ് െട�ീഷ�� ത�ികക�

5630. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�െട പി.എ�്.സി.കെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി
ഉയ��ിയ� വഴി ലാബ് െട�ീഷ�� ത�ികക� എ�െയ�ം അധികമായി
അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അ�വദി� ത�ികക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� ജി� തിരി�� ഒഴി�ക�െട വിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ഈ ഒഴി�കളിേല�് നിലവിെല ലാബ് െട�ീഷ��മാ�െട റാ�് ലി�ി� നി�ം
തെ� നിയമനം നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഫിസിേയാ െതറാ�ി�ക�െട നിയമനം

5631. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഫിസിേയാ െതറാ�ി�ക�  പി.എ�്.സി.,  സി.എ�്.സി.,  എഫ്.എ�്.സി.
ഉ�െ�െട�� ആ�പ�ികളി�  ഇ�ാ�ത് കാരണം േരാഗിക�
അ�ഭവി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ഫിസിേയാെതറാ�ി�ക�െട േസവനം ഏത് വിഭാഗം
ആ�പ�ികളിലാണ് ലഭ�മായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫിസിേയാ െതറാ�ി�ക�െട നിയമനം എ�ാ വിഭാഗം ആ�പ�ികളി�ം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടിക�

5632. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�  െഹ��് ഇ�െ���, െഹ��് ��ർൈവസർ  ,

ഡി�ിക് മേലറിയ ഓഫീസ�, ഡി�ിക് എ�േ�ഷ�  ആ�് മീഡിയ
ഓഫീസ�, െഡപ��ി ജി�ാ മീഡിയ ഓഫീസ�, െട�ി�� അസി��് േ�ഡ്
II, േ�ഡ് I എ�ീ ത�ികകളി� ഓേരാ�ി�ം എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

�നിയ� സയ�ിഫിക് ഓഫീസ� ത�ികയിെല നിയമനം

5633. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� �നിയ� സയ�ിഫിക് ഓഫീസ� ത�ികയി� നിലവി��
പി.എസ്.സി.  ലി�ി�  നി�് എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�കളാണ് കെ��ിയി��ത്;
ഇതി�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�  എ�െയ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  ഒഴി�ക�  ഉ�ായി�ം നിയമനം നി��ിെവ�തി��
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ആേരാഗ� വ��ി�  സീനിയ�  ൈമേ�ാബേയാളജി സയ�ിഫിക് ഓഫീസ�
ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അതിേല�് നിയമനം നട��തി��
വ�വ�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) അ�ഹത��വ��ായി�ം ��ത ത�ികയി� നിയമനം നട�ാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫ് ന� �മാ�െട സീനിേയാറി�ി

5634. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫ് ന� സ് വിഭാഗ�ി� ജി�ാതലനിയമനം ലഭി�് അ�് വ�ഷം േജാലി
െച� േശഷം �േമാഷ� ലഭി�ാെത �ലം മാറി മ�് ജി�യി� േജാലിയി�
�േവശി�ി��വരി�  എ� േപ��് സീനിേയാറി�ി �ന:�ാപി�
ന�കിയി��്;

(ബി) ഇ�െന നിയമനം ലഭി�വരി�  എ� േപ��് േകാടതി ഉ�രവ് �ലം
സീനിേയാറി�ി �ന:�ാപി� ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാടതി ഉ�രവ് ഉ�ായി�ം ഇ�രം േക�കളി�  സീനിേയാറി�ി
�ന:�ാപി� ന�കാതി��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;  േകാടതിയി�  ഹാജരാ�ിയ േരഖക�െട പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പക��വ�ാധിക� പട�� സാഹചര��ി� െപാ�ജനാേരാഗ�വിഭാഗ�ി�
െട�ി�� അസി��ിെ� ഇ�പ�ി രേ�ാളം ഒഴി�ക� നിക�ാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉടനടി െ�ാേമാഷ� ന�കി ര�ാം േ�ഡ് െട�ി�� അസി��് നിയമനം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ലേബാറ�റി െട�ീഷ�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

5635. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� ലേബാറ�റി െട�ീഷ�� ത�ികകളാണ്
��തായി ��ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഡയാലിസിസ് െട�ീഷ��ാ�െട നിയമനം

5636. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� പി.  എസ്.  സി.  �േഖന ഡയാലിസിസ് െട�ീഷ��ാെര
നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് െട�ിഷ�� േകാ�് ���ിയാ�ിയവെര ആേരാഗ� വ��ി�
നിയമി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് സ��ാ�  അംഗീ�ത ഡയാലിസിസ് െട�ീഷ��  േകാ�്
പഠി�ി�� എ� �ാപന�� നിലവി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വ��ി� വ�� ഡയാലിസിസ് െസ�റിെ� തിര�്
കണ�ിെല��് പി. എസ്. സി. �േഖന നിയമന�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ര�ാം േ�ഡ് ന�് (െഹ��്) റാ�് ലി�്

5637. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ര�ാം േ�ഡ് ന�് (െഹ��്) പി.എസ്.സി. റാ�്
ലി�ി� ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിയമി��തി� എെ��ി�ം തട�ം
വ��് തല�ി� നിലനി��േ�ാ;

(ബി) നിരവധി ഒഴി�ക� ഇൗ ത�ികയി� ഉ�ായി�ം അധി�ത� ഇൗ ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ലി�ിേനാെടാ�ം �സി�ീകരി� മ�് ജി�കളിെല ലി�കളി�  നി�ം
നിരവധി േപെര നിയമി�ി�ം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  മാ�ം ആെര�ം
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നിയമി�ാ� കഴിയാെത വ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഫാ�മസി�് ത�ിക വ��ി�ി��തിന് നടപടി

5638. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േ�ാ�  കേ�ാഡിയ�  �ടിയായ ഫാ�മസി�മാ��് സി.എ�്.സി.  �ത�
�കളിേലാ�ളള സ��ാരാ�പ�ികളിെല അമിത േജാലിഭാരം
പരിഹരി��തിനായി ഒ� ഷി�് ഡ��ി�് ര�്,  ര�് ഷി�് ഡ��ി�് ��്
എ� രീതിയി�  ഫാ�മസി�് ത�ിക വ��ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല ൈബ�ാ��� നിയമനം

5639. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെ�  76/2017 ഉ�രവി� പറ�� �കാരം ൈബ�ാ���
ഒഴി�കളിേല�് അേപ� ഇ�ാ�പ�ം ആ ഒഴി�ക�  നിലവിെല റാ�്
ലി�ി� നി�ം നിക�ാ� വ�വ� െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ഉ�രവ് �കാരം നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം
നട�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�� ജി�ാമാ��ിനായി മാ�ിവ�െ�� ഒഴി�ക� അ�ഹരായ ഉേദ�ാഗ��
ഇ�ാ� സാഹചര��ി� നിലവിെല റാ�് ലി�ിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
ന�കാ� വ�വ��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ആയത് നട�ിലാ��തി�  കാലതാമസം േനരി��തിെ�
കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െജ.എ�്.െഎ.  േ�ഡ്  II  -  െ� നിലവിെല റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി
കഴിയാറായ സാഹചര��ി�  2020  ഡിസംബ�  31  വെര�� �തീ�ിത
ഒഴി�ക�  കെ��ി നിയമനം നട�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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െകമി�് േ�ഡ്-2 ത�ികയിേല�� നിയമന��

5640. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി  554/2014  �കാരം  23.08.2017  ന് നിലവി�  വ�
ആേരാഗ�വ��ിേല�� െകമി�് േ�ഡ്-2  ത�ികയിേല�് എ�
നിയമന�ളാണ് നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ�വ��ി�  െകമി�് േ�ഡ്  -2  െ� എ� ത�ികകളാണ്
നിലവി��െത�് പറയാേമാ;

(സി) നിലവി�  െകമി�് േ�ഡ്-2  ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;
ഇതി� എ� എ�ം പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�; ഇനി എ� ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2020  �  െകമി�് േ�ഡ്-2  െ� എ� �തീ�ിത ഒഴി�കളാണ്
കണ�ാ�െ��ി��െത�് പറയാേമാ?

മ�ാ��ാട് താ��ിെല എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��് ന�പരിഹാരം

5641. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് താ��ിെല കാ�ിര�ഴ പ�ായ�ിെല പ��ിമലയിെല
�ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷെ� ക�മാവി�  േതാ��ി�  എ�േഡാസ�ഫാ�
ഉപേയാഗി�തിെ� ഫലമായി ��ത �േദശേ��ം സമീപ �േദശ�ളിേല�ം
അ�പതിേലെറ ��ിക�  മാനസിക-ശാരീരിക െവ�വിളിക�  േനരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് വിശദമായ അേന�ഷണം നട�ി,  എ�േഡാസ�ഫാ�
�രിതബാധിത��് ന��� ന�പരിഹാരം ഈ �േദശ�ളിെല
�രിതമ�ഭവി��വ��് �ടി ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇറ�ി വ�ാപാരശാലക� ഭ���ര�ാനിയമ �കാര�� നിബ�നക��്
വിേധയമാ��തിന് നടപടി
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5642. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാഴിയിറ�ി ഉ�െ�െട�� ഇറ�ി വ�ാപാരശാലക��്
ഭ���ര�ാ നിയമ�കാര�� നിബ�നക�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അവി�െ� �ചിത��ം ഇറ�ി�െട ആേരാഗ�പരമായ �ര�ിതത��ം നിര�ര
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അവി�െ� മാലിന�നി��ാ��ന�ിന് ഏെത�ി�ം നി�േ�ശ�േളാ
നിബ�നകേളാ സ��ാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ�വ��ിെ� നിര�ര നിരീ�ണ�ിന് ഇറ�ിവ�ാപാരശാലകെള
വിേധയമാ�ി ജന���് �ര�ിതമായ ഇറ�ി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ണേമ�യി�ാ� പാലിെനതിെര ഭ�� �ര�ാ വ��് നടപടി

5643. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ണേമ�യി�ാ��ം ��ിമമാ��ാ���മായ പാ�  േകരള�ിെല മി�
ത�കടകളി�ം േഹാ��കളി�ം ഉപേയാഗി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അ�രം പാലിെ� പരിേശാധന�ായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) അ�കാരം പരിേശാധന നട�ി നടപടി എ��ി�ളള േക�ക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം പാ� േകരള�ിേല�് കട�വ��ത് തട��തിന് ഭ�� �ര�ാ
വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��തരമായ ആേരാഗ����� ��ി�� അ�രം പാ� സം�ാന�്
നിേരാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ഡിേ�ാമ ഇ� െസ�� ഓ�േറ�ിംഗ് �ം അസി��് േയാഗ�ത�െട
അടി�ാന�ി�� നിയമനം
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5644. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഡി.എം.ഇ.-�െട കീഴി� നട�ിവ�� ഡിേ�ാമ ഇ� െസ�� ഓ�േറ�ിംഗ്
�ം അസി��് എ� േകാ�് സം�ാനെ� ഏെതാെ� േകാേള�കളി�
നട�ിവ��; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാ�ിന് സം�ാന�് എ� സീ�കളാണ് നിലവി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  സ�വീസി�
ത�ികകെളെ��ി�ം ��ി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ത�ികക�;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന സ��ാരി�
നിലവി�� ത�ികക��് ആ�പാതികമായി സ�കാര� െഡ��
േകാേള�കളി�ം മ�ം ഈ ത�ിക നി�ബ�മാ�ിെകാ�് േജാലി സാ��ത
വ��ി�ി��തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ ;

(ഇ) ��ത േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം ത�ികക�
��ി�ി�െ��ി�  ��ത ത�ികയിേല�് എ�ാണ് നിയമനം
നട�ിയി��ത്;  നിയമന��  പി.എസ്.സി.  �േഖനയായി��േവാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) ��ത േയാഗ�ത േനടിയി�� നിരവധി ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം
ലഭി��തിനായി നിലവി�� േവ��സികളിേല�് നിയമനം നട��തിന്
അടിയ�ര നടപടി ൈകെകാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മ�ട മ�ല�ി� ആേരാഗ� വ��് ���ിക�

5645. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� 2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�
ആേരാഗ� വ��മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം ���ിക��് ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മ�ട മ�ല�ിെല
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ആേരാഗ� േമഖലയി�  നട�ിയ �ധാന �വ��ന��
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി�  േഹാമിേയാ�തി ആ�പ�ി ആരംഭി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല ക�ാ�സ� േരാഗിക�

5646. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല ക�ാ�സ� േരാഗബാധിത�െട കണ�് ആേരാഗ�
വ��് േശഖരി�ി�േ�ാ; വിേ�ജ് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം താ��ി�  ക�ാ�സ�  േരാഗം വ�ാപകമായിെ�ാ�ിരി��ത്
ആേരാഗ� വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാ�സ�  േരാഗം വ�ാപകമാ��തിെ� കാരണം സംബ�ി�് ആേരാഗ�
വ��ിെ� േന�ത��ി�  വിദ�പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ഡി) �സ് �ത വിഷയ�ി� വിദ� ആേരാഗ� സംഘെ� നിേയാഗി�് ശാ�ീയ
പഠനം നട��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ിക�

5647. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജി��  െച�ി�� സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട എ�ം
എ�യാണ്;  അതി�  ആല�ഴ ജി�യിെല ആ�പ�ിക�  എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ന�്,  മ�് പാരാെമഡി�� �ാഫ് എ�ിവ��് സ��ാ� �ഖ�ാപി� മിനിമം
േവതനം ലഭി��േ�ാ എ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ?

സീെമ�് ജീവന�ാർ�് ആേരാഗ� പരിര�
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5648. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെ� സ�യംഭരണ �ാപനമായ സീെമ�ിെ� കീഴി� േസവനം
െച���ം ഇ.എസ്.ഐ. പരിധിയി� വരാ��ം പ�ാം ശ�ള പരി�രണ
ആ��ല�ം നട�ിലാ�ിയി���മായ ജീവന�ാ��് യാെതാ� ആേരാഗ�
പരിര� പ�തി�ം നിലവിലി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് െമഡ ി��  ഇ��റ�സ് �ീം ഏ�െ����ത്
സംബ�ി�് സീെമ�് ഡയറ��െട നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�
ആേരാഗ�വ��ിെല ഇത് സംബ�ി� ഫയലി�
(No.3718526/2019)സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ജീവന�ാെര െമഡിെസ�ിെ� പരിധിയി�  ഉ�െ���� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

റീജിയണ� ക�ാ�സ� െസ�റി� കാ�ണ� പ�തി�െട ആ��ല�ം

5649. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം റീജിയണ� ക�ാ�സ� െസ�റി� 2017-18, 2018-19എ�ീ
വ�ഷ�ളി�  ചികി� േതടിയ േരാഗികളി�  എ�േപ��് കാ�ണ�
പ�തി�െട ആ��ല�ം അ�വദി�ി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി വ�ഷ�ളി� ഓേരാ�ി�ം ആ�.സി.സി.  ��ത േരാഗിക��ായി എ�്
�ക െചലവഴി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത �ക കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി� നി�ം ആ�.സി.സി.�് മട�ി
ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നിലവി�  എ�് �ക �ടി�ിക�െ��്
വ��മാ�േമാ?

മാനസികാേരാഗ�ം

5650. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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വിദ�ാ��ിക�േട�ം �വാ��േട�ം മാനസികാേരാഗ�ം
പരിേപാഷി�ി��തിന് �േത�ക പരിപാടിക�  എെ��ി�ം ആ��ണം
െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

സ�രി�� േന�േരാഗ പരിേശാധന �ണി�്

5651. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�  സ�രി�� േന�േരാഗ പരിേശാധന �ണി�്
വാഹന�� വാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ��ത വാഹന �ണി�ക� �വ��നസ�മാേണാ;  ഇെ��ി�
ആയതി�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെറ �ക െചലവഴി�് വാ�ിയ ��ത വാഹന�� ഉപേയാഗ�ന�മായത്
��തരമായ വീ�യായി കണ�ിെല��് ഇ� സംബ�ി�് വിശദമായ
അേന�ഷണം നട�ാേമാ;

(ഡി) േന�േരാഗ നി��യ�ിന് വാ�ിയ വാഹനെ� ഉപേയാഗ�ദമായ മ�
പ�തിക��ായി ഉപേയാഗി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം റീജിയണ� ക�ാ�സ� െസ�റിെല ജീവന�ാ��് ശ�ള
പരി�രണം

5652. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

തി�വന��രം റീജിയണ� ക�ാ�സ� െസ�റിെല ജീവന�ാ��് 2016 �
�ഖ�ാപി� ശ�ള പരി�രണം നട�ാ��തി�ം അവ�െട െമഡി��  റീ
ഇംേ��്െമ�് അട��� ആ��ല���  യഥാസമയം ന���തി�ം
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല 108 ആം�ല�സ് േസവനം

5653. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  108  ആം�ല�സിെ� േസവനം എവിെടെയാെ�
ലഭ�മാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നട�ി�ം �മതല�ം ആ��ാണ് ന�കിയിരി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സംവിധാനം വഴി ന��� േസവനം എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

നാ� ച�വാഹന��വ��് േ�മെപ�ഷ� നിേഷധി�� നടപടി

5654. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തീ� ശാരീരിക ൈവകല�ം േനരി��വ��് സ��മായി നാ�ച�വാഹനം
ഉെ�� കാരണ�ാ� േ�മ െപ�ഷന് അ�ഹത��വ�െട പ�ികയി�
നി�് ഒഴിവാ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തീ�മായ ൈവകല�ം അ�ഭവി��വ��് െപാ� ഗതാഗത സൗകര�െ�
ആ�യി��ത് ഒേ�െറ �യാസ�� ഉ�ാ�െമ�തിനാ� അവ��് നാ�
ച�വാഹന�ിെ� ആവശ�കത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വീ�െചയറി� യാ� െച��വ��് സ��മായി നാ� ച�വാഹന�െ��
േപരി�  േ�മെപ�ഷ�  നിേഷധി�� നടപടി �ന:പരിേശാധി�ാ�
സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ േറഡിേയാളജി െട�ീഷ�ൻ േകാ�്

5655. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ആേരാഗ� സർവകലാശാലാ
അംഗീകാര�� േറഡിേയാളജി െട�ീഷ�ൻ േകാ�കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട അടി�ാന സൗകര��ൾ പരമാവധി
�േയാജനെ���ി േറഡിേയാളജി�� െടേ�ാളജിയിൽ ബി�ദ ബി�ദാന�ര
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േകാ�കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളി� രാേജ�ബാ� ക�ീഷ� നി�യി� ഫീസ്

5656. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളി� ഈ വ�ഷം ജനറ�
സീ�ി�ം,  എ�.ആ�. ഐ.  സീ�ി�ം രാേജ�ബാ� ക�ീഷ�  നി�യി�
ഫീെസ�യാണ്;

(ബി) കഴി� വ�ഷം നി�യി� ഫീസി� നി�ം എ� ശതമാനം വ��നയാണ്
ഈ വ�ഷം നട�ിലാ�ിയത്;

(സി) കഴി� വ�ഷം ബാ�് ഗ�ാര�ി ഉ�െ�െട പതിെനാ�് ല�ം �പ
പിരി�വാ� മാേന�െമ�ക��് ��ീംേകാടതി അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

അ�കാര�� ഫീസാേണാ വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം ഈടാ�ിയെത�്
വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� ബി�ദ �േവശന�ിന് അധിക സീ�്

5657. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െമഡി�� ബി�ദ �േവശന�ിന് സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���
വിദ�ാ��ിക��ായി പ�് ശതമാനം അധിക സീ�് അ�വദി�ണെമ�
െമഡി�� കൗ�സിലിെ� നി�േ�ശം സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സീ� വ��നവ് മ�് െപാ�സംവരണ സീ�കെള ബാധി�േമാ;

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� സ��ാ�  െമഡി��
േകാേള�കളി�  ഈ വ�ഷം എ� എം.ബി.ബി.എസ്.  സീ�കളാണ്
വ��ി�ി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സീ�വ��നവിന് ആ�പാതികമായി ��ത െമഡി��  േകാേള�കളി�
അടി�ാന സൗകര���  വ��ി�ി��തി�ം അ��ാപക�െട എ�ം
���തി�ം ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല അ��ാപക�

5658. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  അ��ാപക�െട വിരമി��  �ായം
എ�യാെണ�ം വിരമി��  �ായം അവസാനമായി പരി�രി�ത്
എേ�ാഴാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ��ാപക��് ���  അേന�ഷ�  ആ��ല�ം ന���േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���  അേന�ഷ�  ആ��ല�ം ലഭി� എ� അ��ാപക�  നിലവി�  േജാലി
െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

സി� മ��ക�െട �ണനിലവാരം

5659. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സി� മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ� നിലവി�
സംവിധാന��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ��േ�ദ,  സി�  -  �നാനി �ഗ് ക�േ�ാള�െട കീഴി� സി� വിദ��
ഉേ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എം.എസ്.�.  �ഗ് ഇ�െ���മാരി�  എ� സി�,  �നാനി �ഗ്
ഇ�െ���മാ��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി��െട വിദ��  ഇ�ാെത സി� മ��ക��് ൈലസ�സ്
അ�വദി�ാ�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി�  എ�ടി�ാന�ിലാണ് വിദ��  ഇ�ാെത ൈലസ�സ്
അ�വദി��െത�് െവളിെ���േമാ?

മ��് വിതരണം
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5660. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം അേലാ�തി േമഖലയിെല വിവിധ
ആ�പ�ിക��ം െമഡി��  േകാേള�ക��ം ഡി��സറിക��മായി
എ� േകാടി �പ�െട മ��ക�  ആണ് ഓേരാ വ�ഷ�ം വിതരണം
െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��േവദം, സി�, �നാനി, ��തി ചികി�, േഹാമിേയാ വിഭാഗ�ളിലായി
ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േകാടി �പ�െട മ��കളാണ് സൗജന�മായി
വിതരണം െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േഹാമിേയാ�തി വ��് നട�ാ�� പ�തികൾ

5661. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േഹാമിേയാ�തി വ��ിെ� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��ിെ�
�വ��ന���് ��ത� �ചാരം ന��തിന് സ��ാ� ആവി�രി��
പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീക�െട മാനസിക/ശാരീരിക ആേരാഗ�ം,  �ര�,  സമത�ം എ�ിവ
ല��മാ�ി േഹാമിേയാ�തി വ��് നട�� സീതാലയം പ�തി�െട
വിശദാംശ�� ആറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�നിക ജീവിത ൈശലീ േരാഗ�ളായ �േമഹം,  ര�സ���ം,  �േ�ാഗം
�ട�ിയവെയ �തിേരാധി��തി�ം ചികി�ി��തി�ം േഹാമിേയാ�തി
വ��് �സ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� േരാഗ���ാ�� േഹാമിേയാ�തി െ�ഷ�ാലി�ി �ിനി�ക�
സം�ാന�് നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ിക�െട മാനസിക-ബൗ�ിക  -വ��ിത� ���� പരിഹരി�� സ�മയ
പ�തി സംബ�ി� ��ത� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(എഫ്) വ��ിെ� കീഴി�  വ��താ ചികി�ാ േക���  നിലവി�േ�ാ;
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വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന�ളി� നി�് വ� ��ിക�

5662. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബീഹാ�, ജാ�ഖ�് എ�ീ സം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ിേല�്
��ിക� വ�ത് സംബ�ി�് ബ�. ൈഹേ�ാടതി സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണം
നി�േ�ശി�േ�ാ� േകരള സ��ാ� ഇ�മായി ബ�െ��് ൈഹേ�ാടതിയി�
ന�കിയ അഫിഡവി�് എ�ായി��;  ��ത അഫിഡവി�ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ൈച�ഡ് ൈറ�്സ് ക�ീഷ�  എ�്
അഭി�ായമാണ് േരഖെ���ിയത്;  േരഖെ���ിയ അഭി�ായ�ിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ബീഹാ�, ജാ�ഖ�് എ�ിവിട�ളി�  നി�് െകാ�വ� ��ികെള
പാല�ാട് െറയി�േവ േപാലീസ് അറ�് െച�േ�ാ�  സം�ാന
സാ�ഹ�നീതി വ��് ഏെതാെ� രീതിയി� ടി വിഷയ�ി� ഇടെപ�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ി� വ��ിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ; േമ�
വിഷയം ��ി�ട�് ആെണ�് വ��് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത വിഷയ�ി�  സാ�ഹ�നീതി വ��് ഡയറ��െട നിലപാട്
എ�ായി��;  ടി കാലയളവി�  സാ�ഹ�നീതി വ��് ഡയറ��
ആരായി��;  ഇത് സംബ�ി�് വ��് ഡയറ��  ഏെത�ി�ം
ഉ�ര�കേളാ സ��ല�കേളാ ക�കേളാ �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ബ�െ�� േരഖക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) സാ�ഹ�നീതി വ��് ഡയറ��  േമ�  വിഷയം ��ി�ട�് ആെണ�
അഭി�ായം േരഖെ���ിയി�േ�ാ;  അേതാ സം�ാന�് പഠന�ിന്
എ�ിയ ��ിക��് മതിയായ േരഖക�  ഇ� എ� കാരണ�ാലാണ്
പിടി�െ��ത് എ� അഭി�ായമാേണാ ഡയറ��  േരഖെ���ിയി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ��ത ��ികെള തിരി�യ��തിന് സാ�ഹ�നീതി വ��് ൈകെ�ാ�ി��
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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�� മാതാപിതാ��െട സംര�ണം

5663. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �� മാതാപിതാ�െള സംര�ി�ാെത മ��  ഉേപ�ി�� �വണത
സം�ാന�് �ടിവ��താ�ളള റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മാതാപിതാ��െട�ം �തി�� പൗര�ാ�െട�ം സംര�ണ�ം േ�മ�ം
സംബ�ി�  2007-െല േക� നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�, ഇ�രം
പരാതികളി�േമ� സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇ�ര�ി�  ലഭി�� പരാതികളി�  അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി��ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത
പരാതികളി�േമ�  സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�വാ�  �േത�ക
നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഗാ�ഹിക പീഡനബാധിതർ�് സൗജന� നിയമ സഹായം

5664. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക പീഢന നിേരാധന നിയമ�ിെ� ഭാഗമായി സൗജന� നിയമ
സഹായം,  കൗ�സിലിംഗ് എ�ിവ ന��� സ��ാ�  േനാ�ിൈഫ െച�
സ�� സംഘടനക�െട കീഴി� �വ��ി�� സ��ീസ് െ�ാൈവഡിംഗ്
െസ��ക�െട �വ��ന�� വിലയി��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ��ീസ് െ�ാൈവഡിംഗ് െസ��ക��് സമയബ�ിതമായി ഫ�ക�
വിതരണം െച�ാ�േ�ാ;  2019-20  വ�ഷെ� ഫ�് ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അത് ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക വ�ഷാവസാനം �ക വിതരണം െച��� �ലം പ�തിക�
ഫല�ദമായി നട�ാ�ാ�  സാധി��ിെ�� പരാതി സ��ാ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2018-19 വ�ഷെ� ലീഗ� കൗ�സില�മാ�െട ഓണേററിയ�ം സ��ീസ്
െ�ാൈവഡിംഗ് െസ��ക�െട ഫ�ം സമയബ�ിതമായി വിതരണം
െച�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അനാഥാലയ�ളി� താമസി�് വിദ�ാഭ�ാസം െച��തിന് അവകാശം

5665. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളി�നി�് േകരള�ിേല�് വ�� ��ിക��്
സം�ാനെ� അനാഥാലയ�ളി�  (ഓ�ഫേന�കളി�)താമസി�്
വിദ�ാഭ�ാസം െച��തിന് അവകാശ�െ��് ��ികാണി�� സ��ാ�
ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) 2011 �ത� 2017 വെര�� കാലയളവി� ഇത് സംബ�ി�് ഏെതാെ�
സ��ാ�  ഉ�ര�കളാണ് �റെ��വി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

അവ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��സദന�ളി� മാതാപിതാ�െള ഉേപ�ി���ം ഏെ���ാ�
ത�ാറാകാ��മായ മ��െ�തിെര നടപടി

5666. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
േഡാ.എം. െക. �നീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��സദന�ളി�  മാതാപിതാ�െള ഉേപ�ി�ക�ം അവെര ഏെ���ാ�
ത�ാറാകാ��മായ മ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ര�ി��വ�െ�തിെര നിലവി�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) സ��ാ�  േനരി�് നട��േതാ സ��ാ�  �ാ�ിെ� സഹായേ�ാെട
�വ��ി��േതാ ആയ ��സദന�ളിൽ അവി�െ� അേ�വാസിക�െട
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�ടംബ�ിെ��ം മ��െട�ം വിശദവിവരം ��ി�ാ�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  �� മാതാപിതാ�െള ഉേപ�ി�കേയാ ഏെ���ാ�
ത�ാറാകാതിരി�കേയാ െച�� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�രായവ�
ഉ�െ�െട�� മ��െ�തിെര നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി��തിെ�
സാധ�തക� പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ാ��െജ�ഡ� ജ�ിസ് േബാ�ഡ്

5667. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ��െജ�ഡ�  ജ�ിസ് േബാ�ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;

��ത േബാ�ഡിെ� ഘടന വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ��െജ�ഡ�കെള സ�ഹ�ിെ� െപാ�ധാരയിേല�്
െകാ�വ��തിനായി അവ��് സ�യം െതാഴി�  പ�തി ഉ�െ�െട��
സംരംഭ��  അ�വദി��തിന് ഓേരാ ജി�ാ സാ�ഹ�നീതി ഓഫീസ��ം
അ�് ല�ം �പ വീതം അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ക ശരിയായ വിധം വിനിേയാഗി���് എ�് ഉറ�
വ���േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയിേല�് സമ��ി�� അേപ�ക� ജി�ാ �ാ��െജ�ഡ�
ജ�ിസ് േബാ�ഡ് �� പരിേശാധന നട�ി ശിപാ�ശ െച�ണം എ�്
വ�വ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വി െകയ� പ�തി

5668. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ� നട�ിലാ�� വി െകയ� പ�തിയി� എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് ന���െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വി െകയ� പ�തി ആരംഭി�ത് ഏത് വ�ഷ�ി� ആെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2016  ��  �ത�  2019  ��  വെര വി െകയ�  പ�തിയി�  ലഭി�
അേപ�ക�െട എ�ം,  അവ�് അ�വദി� സഹായ��  എ�ിവ
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വിശദമാ�ാേമാ?

വീ-െകയ� പ�തി �കാരം ചികി�ാ സഹായ��

5669. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള സാ�ഹ��ര� മിഷനിെല വീ-െകയ� പ�തി �കാരം എ� േപ��്
2013 �ത� നാളി�വെര ചികി�ാ സഹായ�� ന�കി; വ�ഷം തിരി��
കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ�പതിനായിരം �പ�് േമ� ധനസഹായം ന�കിയി��ത് ഏെതാെ�
വ��ിക��ാണ്; വിലാസം സഹിതം വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ��ിക��് �ക അ�വദി�ത് ഏത് േരാഗ�ിനാെണ�ം എത്
ചികി��ാെണ�ം ഏെതാെ� ആ�പ�ിക��ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�പതിനായിരം �പ�് �കളി�� സാ��ിക സഹായം
ആ�പ�ിക��് േനരി�ാേണാ അേതാ �ണേഭാ�ാ���് േനരി�ാേണാ
ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ�െട ഇനം തിരി�� കണ�ക�
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� 2016 ഏ�ി� 1 �ത� 2017 മാ��് 31

വെര വീ-െകയ�  പ�തിയി�  ലഭി� സംഭാവന �ക�െട ഇനം തിരി��
ഓേരാ മാസെ��ം കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

വി-െകയ� പ�തി �കാരം �ടി�ിക

5670. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള സാ�ഹ� �ര� മിഷ� വഴി നട�ിലാ�� വി-െകയ� പ�തി �കാരം
ബാ�് േലാ�  എ��് വീ� വ��ിയ �ടി�ികകാ��് ��ത േലാ�
തിരി�ട��തിന് ധനസഹായം അ�വദി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നാളി�വെര ആ�െ��ി�ം ബാ�് േലാ�  തിരി�ടവിനായി
ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അതിെ� മാനദ�ം എ�ാണ്;
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(ഡി) ഇ�ര�ി� ധനസഹായം അ�വദി� വ��ിക�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം
ലഭ�മാ�േമാ?

വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷെ� ���വ�ി ന�ക� പ�തി

5671. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷെ� ���വ�ി ന�ക�  പ�തി�െട
നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാദാ�രം മ�ല�ിെല �േണരി േ�ാ�ിെല എടേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല
�ീമതി ജയ�ി�െട ���വ�ി�് േവ�ി�� അേപ��െട ത��ിതി
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ീമതി ജയ�ി�് ���വാഹനം എ�് ന�കാ�  കഴി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

െ�ാേബഷ� & ആ�� െകയ� ഉപേദശക സമിതി

5672. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െ�ാേബഷ�  &  ആ��  െകയ�  ഉപേദശക സമിതി�െട �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി� തിരി�� ഉപേദശക സമിതി അംഗ��െട േപ�ം ഒൗേദ�ാഗിക
േമ�വിലാസ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിശ�രഹിത നഗരം പ�തി

5673. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വിശ�രഹിത നഗരം പ�തി നട�ിലാ��തി�േവ�ി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��െത�ം ��ത പ�തി
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സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് നട�ിലാ��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� പ�തിക�

5674. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സാ�ഹ�നീതി
വ��ി�കീഴി�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട പ�ിക
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�ിക �കാരം േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  നാളി�വെര
നട�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േ�ഹ���ം പ�തി

5675. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാതാവ്,  പിതാവ് എ�ിവരിൽ ആെര�ി�േമാ അെ��ി�  ഇ�വ�േമാ
മരണെ�� സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� ��ിക��്
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ധനസഹായം ന��� േ�ഹ���ം പ�തിയി�  എ�
�പ വീതമാണ് ധനസഹായം ന���ത്;  എ� �ാ�വെര പഠി��
��ിക��ാണ് ധനസഹായം ന���ത്;

(ബി) ഏെതാെ� �ാപന�ളി�  പഠി��വ��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം
ലഭി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വിധവക�െട െപ�മ���� വിവാഹധനസഹായം

5676. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാവെ�� വിധവക�െട െപ�മ���� വിവാഹധനസഹായമായി ഇേ�ാ�
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എ� �പയാണ് ന���ത്; ��ത ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ�
മാനദ��� ആണ് നിലവി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം എ� േപ��് ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ?

��ിക�െട േ�മ �ാപന�ളിെല ത�ികക�

5677. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സാ�ഹ�നീതി വ��ി� കീഴിെല
��ിക�െട േ�മ �ാപന�ളി�  ��തായി ഏെത�ി�ം ത�ിക
��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ിക�െട �ാപന�ളി�  നിലവി��ായി�� ൈച�ഡ് െവ�െഫയ�
ഇ�െ��� ത�ിക മ�് ത�ികയായി പരിവ��നം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ആ�പാതികമായി ത�ിക ��ി�േമാ;

(സി) നിലവി�� ജീവന�ാ��് ലഭി� വ�ി�� െ�ാേബഷ� ഓഫീസ� േ�ഡ്
II ത�ിയിേല�� ഉേദ�ാഗ�യ�ം വ��് വിഭജന�ി�െട ന�മാ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

അര�താെഴ തള�� ��ിക��് ചികി�ാസഹായം

5678. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജ�മനാ ഉ��ം അ�ാ��മായ കാരണ�ളാ�  അര�താെഴ
തള��്കിട�� പതിനാറ് വയ�ി�  താെഴ�� ��ിക��്
ചികി�ാസഹായമായി എെ��ാം ആ��ല���  ആണ് സാ�ഹ�നീതി
വ��് വഴി ലഭ�മാ��ത് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ��ിക��് മാസ�ി�  ഒ� നി�ിത �ക െപ�ഷ�  േപാെല
അ�വദി�� ഏെത�ി�ം പ�തി സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) മേ�െത�ി�ം സ��ാ� േമഖലകളി� നി�് ഇ�രം ��ിക��് ഏെത�ി�ം
തര�ി�� സഹായ�� ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വനിതക�െട�ം ശി���െട�ം േന��� അതി�മ��െ�തിെര ക�ാ�യി�ക�

5679. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വനിതക�െട�ം ശി���െട�ം േന��് വ��ി�വ��
അതി�മ��െ�തിെര അവേബാധം ��ി��തിന് വ��തല�ി�
എെ��ി�ം ക�ാ�യി�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ ;എ�ി�
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ഐ.സി.ഡി.എസ്. ���ൈവസ� ത�ികയിെല നിയമനം

5680. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�് വ�ഷം സ��ീ�� അംഗ�വാടി വ���മാരി�  നി�ം
ഐ.സി.ഡി.എസ്.  ���ൈവസ� ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് എ�
ഒഴി�കളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െഎ. സി. ഡി. എസ്. ഓഫീസ് / അംഗ�വാടികളിെല �മേ��ക�

5681. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത ശി� വികസന ഓഫീ�കളി�ം അ�ബ� ഓഫീ�കളി�ം
വിജില�സ് പരിേശാധനയി� കെ��ിയ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അംഗ�വാടി ���െെവസ�മാ�  ത�ാറാ�� േ�ാജ�് റിേ�ാ��ി�
യഥാ�� കണ�ിേന�ാ� െപ��ി� കണ�ാണ് കാണി��െത� കാര�ം
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പരിേശാധി�േമാ;

(സി) വിറ�ക�, പ��റിക� എ�ിവ വ��ക�് വാ��� വഴി സ��ാരിന് വ�
ന�ം ഉ�ാ��ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) അംഗ�വാടികളി�  നി�ം വിതരണം െച��തിേന�ാ�  ��ത�
ഭ��ധാന���  പല��ം ന���തായി വ�ാജേരഖ ചമ�് െവ�ി�്
നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അംഗൻവാടി വ���മാ�െട�ം ആയമാ�െട�ം ആ��ല� വ��നവ്

5682. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അംഗൻവാടി വ���മാ�െട�ം ആയമാ�െട�ം ശ�ള�ി� ഈ സ��ാ�
വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ;  സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം
എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഇൗ വിഭാഗ�ാ��ായി അ�വദി�ി��ത്
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ല���  വ��ി�ി�തി�  േക�ധനസഹായം
�േയാജനെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  േക� വിഹിതം എ�;  സം�ാന
വിഹിതം എ�; വ��മാ�ാേമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�

5683. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി വ���, െഹ��� എ�ിവ�െട െപ�ഷ� �ായം എ�യാണ്;

(ബി) ഇവ� വിരമി�േ�ാ� കി�� െപ�ഷ� എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ െപ�ഷ� വ��ി�ി�� കാര��ിൽ സ��ാർ നയം എ�ാണ് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല മാ�ക അംഗ�വാടി െക�ിട��
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5684. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന�് മാ�ക അംഗ�വാടി െക�ിട�� നി��ി��തിെ� ഭാഗമായി
വയനാട് ജി�യി�  എവിെടെയ�ാം മാ�ക അംഗ�വാടിക�  നി��ി�ാ�
ഉേ�ശി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല മാ�ക അംഗ�വാടിക�

5685. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ി� ��മംഗലം, െകാ�വ�ി േ�ാ�കളിലായി മാ�ക
അംഗ�വാടികളായി െതരെ���െ��വ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഒ��ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� മാ�ക അംഗ�വാടി

5686. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െന�മ�ാട്
നിേയാജകമ�ല�ി� മാ�ക അംഗ�വാടി അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
എവിെടയാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാ�കാ അംഗ�വാടി�് െക�ിടം നി��ി�ാ� എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം
���ി ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;  ഉ�ര�ക�െട പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

5687. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��മായി െക�ിടമി�ാെത
�വ��ി�� അംഗ�വാടിക� ഏെതാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) സ��മായി �ലം ഉ�ായി�ം െക�ിടം ഇ�ാ� കാ�ിര��ി
നിേയാജകമ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�െട േപ�ക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ�വ�് �തിയവ പണി��തിന് സമ�മായ
ഏെത�ി�ം പാേ�ജ് നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അംഗ�വാടിക�െട ഭരണം ഏ��ി�െകാ��ിരി�� തേ�ശ �ാപന��
ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പരിര� പ�തി

5688. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിത��ായി പരിര� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിേല�ായി എ�ാ ജി�കളി�ം േമാണി�റിംഗ്
ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��തി �ര��ിന് ഇരയാ�� അംഗപരിമിത��് അടിയ�ര
ൈവദ�സഹായം ന���തിന് ഈ പ�തി �കാരം �ക
അ�വദി��േ�ാ;  എ�ി� 2018�ം  2019 ���ായ �ളയ�ി� �രിതം
േനരി� അംഗപരിമിതരി�  എ� േപ��് ഈ പ�തി �കാരം സഹായം
അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ിയ� ഇം�ാ�് സ�ജറി

5689. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാ�ിയ� ഇം�ാ�് സ�ജറി കഴി�� െമയി�ന�സിനായി
അ�പതിനായിരം �പ വീതം എ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� നീ�ി
വ�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നീ�ി വ�ി�� �കയി� എ� �ക േകരള േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷന്
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ആെക ലഭി�ി��്;  ഇൗ �ക ഉപേയാഗി�് എ� േപ��് െമയി�ന�സ്
�ട�ിയ സഹായ�� ന�കിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ�ിയ� ഇം�ാ�ി�� സഹായം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�െട
േനരി�് ന�കണെമ� ഉ�രവ് മാ�ി െക.എസ്.എസ്.എം.  �േഖന
നട�ിലാ�ണെമ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയത് എ�െകാ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ ���ിയ ഉ�രവ് കാരണം േകരള�ിെല ഇം�ാ�സിന് യാെതാ�വിധ
സഹായ�ം ലഭ�മായി�ി� എ�� വിവരം കാണി�് േകാ�ിയ� ഇം�ാ�സ്
അേസാസിേയഷ�  ആ�് ചാരി�ബി�  െസാെെസ�ി  (സിയാ�്)  െസ��റി
ന�കിയ അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  െക.എസ്.എസ്.എം.  േല�് ഫ�്
�ാ���  െച��തിന് �തിയ അ�ൗ�് ഓ��  െച�� നടപടി
എ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) നിലവി� േകാ�ിയ� ഇം�ാ�് സ�ജറി ഗവ�െമ�് �ീമി� െച��തി�ം
അ�ബ� സഹായ�� ലഭി��തി��� വ�മാന, �ായ പരിധി എ��്
മാ�ി എ�ാവ��ം സഹായം ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക�  ഏ�
ഘ��ിെല�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ��� മ�ല�ി� ഇലേ�ാണിക് വീ� െചയ�

5690. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  മ�ല�ി�നി�് വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷനി�
ഇലേ�ാണിക് വീ� െചയറി�േവ�ി ന�കിയ അേപ�കളിേ�� സ�ീകരി�
നടപടിക�  അറിയി�േമാ;  2016  ജ�വരി �ത�  എ� അേപ�ക�
നാളി�വെരയായി ലഭി�ി��്; എ� അേപ�കളി� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.  �െട കവറിംഗ് െല��  ഉ�െ�െട�� എ� അേപ�ക�
ലഭി�ി��്; വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ. �െട കവറിംഗ് െല�� ഉ�െ�െട�� അേപ�കളി� നടപടി
സ�ീകരി�േ�ാ� അറിയി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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ഭി�േശഷി�ാ��് സംവരണം

5691. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ീം േകാടതി�െട വിധിന�ായം അ�സരി�് സ��ാ� സ��ീസിെല ഓേരാ
ത�ിക�െട�ം േകഡ�  െ��തിന് ആ�പാതികമായി ഭി�േശഷി�ാ��്
ത�ികക� സംവരണം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വ��കളി�  ഇ�ര�ി�  ത�ികക�
സംവരണം െച�ി�െ��ം ഏെത�ാം വ��കളി� ഇ�വെര�ം സംവരണം
ഏ�െ���ിയി�ി�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപ��സ് വി�് ഡിസ്എബിലി�ീസ് ആ�് �കാര�� സംവരണം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�ം ബാ�് േലാഗ് ഉേ�ാെയ�ം പരിേശാധി�്
റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തിന് സ��ാ�  �മതലെ���ിയ ക�ി�ി റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��് അേതപടി സ��ാ�  അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

5692. േചാദ�ം ഒഴിവാ�ിയിരി��

ശി�േ�മ സമിതി

5693. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ശി�േ�മ സമിതിയിെല അംഗ�െള�ം ഭാരവാഹികെള�ം
െതരെ����ത് എ�െനയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശി�േ�മസമിതിയിേല�് അംഗ�െള െതരെ����തിന് േവ�ി��
െസല�ൻ േബാഡിയിെല അംഗ��  ആെരാെ�യാണ് എ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) െസല��  േബാഡി�െട�ം ശി�േ�മസമിതി�െട�ം കാലാവധി
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എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ശി�േ�മസമിതി�െട �ഡീഷ��  നടപടികളി�  സ��ാരിന് ഇടെപടാ�
അവകാശ�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഇ) ശി�േ�മസമിതിെയ െതരെ�����ം അവ�െട േപരി�  നടപടി
സ�ീകരി���മായി ബ�െ��് �തിയ േഭദഗതിക�  �വൈനൽ ജ�ിസ്
ആ�ി� വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് വ�ഷെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) േമൽ വിഷയ�മായി ബ�െ��് �വൈനൽ ജ�ിസ് ആ�ിെ� പഴയ
േ�ാസ് എ�ായി��;  േഭദഗതി�് േശഷം േ�ാസിൽ വ�ി��
വ�ത�ാസെമ�്; വ��മാ�ാേമാ?

വാളയാറിെല െപ���ിക�െട മരണം

5694. �ീ.അനി� അ�ര
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വാളയാറി�  പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ�� �ായ���ിയാകാ� ര�
െപ���ിക�  പീഡനെ��ട��് ��ഹ സാഹചര��ി�  മരണമട�
േകസിെല �തിക��് േവ�ി പാല�ാട് ജി�ാ ശി�േ�മ സമിതി
അ���� േകാടതിയി� ഹാജരായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത വ��ിെ�തിെര വ��് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത വ��ിെ�തിെര ശി� േ�മ വ��് മേ�െത�ി�ം േകസി� അ�ട�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േകരള േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ� എ�ിക��ീവ് ഡയറ�� ഔേദ�ാഗിക പദവി
��പേയാഗം െച�ത്

5695. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ� എ�ിക��ീവ് ഡയറ�� ആയി േസവനം
അ��ി�� ഉേദ�ാഗ�� ഓഫീസി� തെ� താമസി���ം ഔേദ�ാഗിക
പദവി ��പേയാഗം െച���ം സംബ�ി� ആേരാപണം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  സ��ാ�  ഓഫീസി�  വി�മം നട��തി�ം
താമസി��തി�ം സ��ാ�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ�ിക��ീവ് ഡയറ�റായി ചാ�െജ�� അ�് �ത� നാളി�വെര ഓഫീസ്
�റി താമസ�ിനായി ഉപേയാഗി� �ിതി�് അേ�ഹ�ി�  നി�് ഒ�
നി�ിത �ക ഈടാ��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� അ�മതിയി�ാെത സ��ാ�  ഓഫീസ് അനധി�തമായി
വാസ�ിന് ഉപേയാഗി� �ിതി�് ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഷാദ േരാഗബാധിത��് െപ�ഷ�

5696. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ൈബേപാളാ�  ഡിേസാ�ഡറിെ� ഭാഗമാ�� വിഷാദ േരാഗബാധിത��്
െപ�ഷ�  ന���തിേനാെടാ�ം റി�റ�് ഡി�സീവ് ഡിേസാ�ഡ�
വിഭാഗ�ി�� വിഷാദ േരാഗിക���ടി െപ�ഷ�  ആ��ല�ം
ലഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈച�ഡ് െവ�െഫയ� ക�ി�ി, �വൈനൽ ജ�ിസ് േബാ�ഡ് എ�ിവ�െട
�വ��നം

5697. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈച�ഡ് െവ�െഫയ�  ക�ി�ി,  �വൈന�  ജ�ിസ് േബാ�ഡ് എ�ിവ
ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ��തായി ത�ിക ��ി�വാ� സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ബാലനീതി നിയമം ഫല�ദമായി നട�ിലാ�വാ�  േ�മ �ാപന�ളി�
നിലവി��ായി�� ൈച�ഡ് െവ�ഫയ�  ഇ�െ���  ത�ികയി�
നി�ിത എ�ം മ� ത�ികയാ�ി മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആ�പാതികമായി �തിയ ത�ിക ��ി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ��വിഭജനെ��ട��് ത�ിക ന�ം സംഭവി�തി�െട ഉേദ�ാഗ�യ�ം
�റ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെതാെ� ത�ികകളാണ്
ന�മായത്; ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േ�മ �ാപന�ളി�
��തായി ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ സ�ദായം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

5698. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ�ംഖലയിെല കരി��,  േറഷ�സാധന തിരിമറി എ�ിവ
തട��തിന് വ��തല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �.പി.എ.  സ��ാരിെ� കാല�് പാ�ാ�ിയ ഭ�� ഭ�ത നിയമ�ി�െട
െപാ�വിതരണരംഗ�് ഉ�ായ മാ���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിയമ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ വാതി��ടി വിതരണം,
ഇ-േപാസ് െമഷീ�, ക���ൈറേസഷ� എ�ിവ െപാ�വിതരണ സ�ദായം
��ത�  �താര��ം കാര��മ�ം ആ��തിന് സഹായകമായി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) െപാ�വിതരണ സ�ദായ�ി�  േസാഷ��  ആഡി�ിംഗ് നട�ിലാ�െമ�
�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ളയകാല�് േക�സ��ാ� അ�വദി� േറഷ� സാധന���് വില

5699. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-െല �ളയകാല�് േക�സ��ാ�  േകരള�ിന് അ�വദി� േറഷ�
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സാധന���് വില ന�േക�ി വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

എ�ാ ജി�കളി�ം വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി

5700. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി ഏെതാെ� ജി�കളി�  ആണ്
നട�ിലാ�ിയത്;  എ�ാ ജി�കളി�ം പ�തി വ�ാപി�ി�ാ�  സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ��ഭ�താ നിയമ �കാരം ലഭി�� േറഷ� സാധന��

5701. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ�ിയതിെ� അടി�ാന�ി� േക�സ��ാരി�
നി�് സം�ാന�ിന് ലഭി� െകാ�ി�� േറഷ�  ഇന�ളി�  �റ�
വ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �റവ് വ�ി�� േറഷ� സാധന�� �ന�ാപി� കി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

വിവിധ കാ��ക��് ലഭി�� േറഷ� വിഹിതം

5702. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം തര�ി�� േറഷ�  കാ��കളാണ് വിതരണം
െച��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ തരം േറഷ�  കാ��ം എ� മാനദ�ം അ�സരി�ാണ്
ന���െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� കാ��ടമക�െ��് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഓേരാ വിഭാഗം േറഷ� കാ��ടമക��ം ലഭി�� േറഷ�
വിഹിതം ഇനം തിരി�് അറിയി�ാേമാ?
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േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� േറഷ� കാ�ഡ്

5703. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി� എ� േപ��ാണ് ��തായി
േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി�ത്;

(ബി) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി�  ഇനി�ം േറഷ�  കാ�ഡ്
ന���തിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

(സി) ��ത അേപ�കളിേ��  സമയബ�ിതമായി േറഷ�  കാ�ഡ്
അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

േറഷ� രംഗെ� ഓ�ൈലൻ സംവിധാന�ൾ

5704. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സംബ�ി� അേപ�ക�  എ�ാം ഓ�ൈല�
സംവിധാന�ി�െടയാേണാ സ�ീകരി��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� േറഷ� സംബ�മായ ഏെതാെ� അേപ�കളാണ് ഓ�ൈല�
സംവിധാന�ി�െട ന�േക�െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ-േറഷ�കാ�ഡ് എ�ത് െകാ�് ഉേ�ശി��ത് എ�ാെണ�റിയി�േമാ;

സം�ാന�് ഇ-േറഷ�  കാ�ഡ് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േറഷ�  കടകളിെല ഇ-േപാസ് െമഷീ�കളി�െട ൈമേ�ാബാ�ിംഗ് പ�തി
നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പ�തി�െട
നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) േനാ�-സ�ിഡി വിഭാഗ�ിന് ന�� ആ��ല���  എെ�ാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ; ��ത വിഭാഗ�ിന് ന�� അരിവിഹിതം വ��ി�ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) േറഷ� രംഗെ� മാ��െള�റി�് െപാ�ജന�െള േബാധവ�രി��തിന്
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എെ�ാെ� �വ��ന�� നട�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ഗണനാ േറഷ�കാ�ഡ്

5705. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� ��തായി േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി��തിന് എ� അേപ�ക�
ലഭ�മായി��്;

(ബി) ��തായി േറഷ�കാ�ഡ് അ�വദി�േ�ാ��െ� അ�ഹതെ��വ��്
��ഗണനാ േറഷ�  കാ�ഡ് ന�കാ�  കഴിയാ�െത�െകാ�്
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ഗണനാ കാ��കളിെല അംഗ�െള േവ�െപ��ി �തിയ കാ��
ന��േ�ാ� ��ഗണനാ കാ�ഡ് ന�കാ� കഴി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��മായി വീേടാ �ലേമാ ഇ�ാ�വ��് േറഷ� കാ�ഡ്

5706. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��മായി വീേടാ �ലേമാ ഇ�ാ�വ��് േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി�േമാ;

(ബി) അ�െന��വ��് േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി��തി�� നടപടി�മ��
എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ��ക� ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി നൽകാൻ നടപടി

5707. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�െ�� േറഷ�  കാ��ക�  ലഭി�ി�ളള
നിരാലംബ�ം സാ��ികമായി ഏെറ പിേ�ാ�ം നി����മായ
��ംബ���് ��ത കാ��ക�  ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി
ന���തിന് സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ��ാ�  അടിയ�രമായി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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േകരള േറഷനിംഗ് ക�േ�ാ� ഓ�ഡ� പരി�രി��തിന് നടപടി

5708. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, െക. രാജ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േറഷനിംഗ് ക�േ�ാ�  ഓ�ഡ�  പരി�രി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;

എ�ി� ആയതിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിയ േറഷ� കടക� അ�വദി��തിന് നിലവി�� സംവരണ തത��ി�
മാ�ം വ��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭി�േശഷി വിഭാഗം,  �ാ��െജ�ഡ�  വിഭാഗം,  വനിതാ സ�ാ�യ
സംഘ�� എ�ിവ��് �േത�ക സംവരണം ഏ�െ���േമാ;

(ഡി) വാതി��ടി വിതരണ�ി� എെ��ി�ം ന�നതക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത ന�നതക�  പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
ഒ��ിയിരി��ത്; വ��മാ�േമാ?

േറഷ� ചി�റ വ�ാപാരിക�െട േ�മ�ിന് നട�ാ�ിയത്

5709. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സിവി�  സൈ�സ് വ��് േറഷ�  ചി�റ വ�ാപാരിക�െട
േ�മ�ിനായി എെ�ാെ� കാര���  ആണ് നട�ാ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടകളി�െട �ണനിലവാര�� അരി�ം േഗാത�ം

5710. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കടകളി�  �ണനിലവാരമി�ാ� മ� അരി�െട�ം േഗാത�ിെ��ം
വിതരണം വ�ാപകമാ��ത് സംബ�ി� ആേ�പ��  പരിേശാധി�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) േറഷ�  കടകളി�െട �ണനിലവാര�� അരി�ം േഗാത�ം വിതരണം
നട��െവ�് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� �തിയ േറഷ� കടക�

5711. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  �തിയ േറഷ�  കട െെലസ�സി�ായി എ�
അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം ��ത അേപ�യി�  സ�ീകരി�
നടപടികെളെ��ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െെവ�ിരി താ��ി�  ഏെത�ാം േറഷ�  കടക�  െെലസ�സി
ഇ�ാ�തിനാ�  മ� േറഷ�  കടകളിേല�് അ�ാ�് െച�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� അ�ാ�് െച�െ�� േറഷ� കടകളി� �ിരം െെലസ�സിെയ
വ��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�േമാ;  ഇെ��ി�
ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ�കട അട����െത� നിേവദനം

5712. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�ര�ാടി താ��ിെല വ�ി��് �ാമപ�ായ�ിെല കീഴയി�
എ.ആ�.ഡി.  നം.3  േറഷ�കട അട����െത�് ആവശ�െ��് നിേവദനം
ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� �തിയ േറഷ�കടക�

5713. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�
േശഷം എവിെടെയ�ാമാണ് �തിയ േറഷ�കടക�  അ�വദി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?
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േകരള പ�ിക് ഡി�ിബ�ഷ� സി�ം (ക�േ�ാ�) ഓ�ഡറിെ� കരട്

5714. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1966-െല േകരള േറഷനിംഗ് ഓ�ഡ�  പരി�രി�് േകരള പ�ിക്
ഡി�ിബ�ഷ� സി�ം (ക�േ�ാ�) ഓ�ഡറിെ� കരട് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ�ാെ�യാണ് ��ത ഉ�രവിെല �ധാന നി�േ�ശ�െള�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉ�രവിെല നി�േ�ശ��  േറഷ�  വ�ാപാരിക��് േദാഷകരമാെണ�
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിന് ��് േറഷ� വ�ാപാരിക�മായി ച��
െച��തി�ം അവ�െട ആശ�ക�  പരിഹരി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� വിതരണ നടപടിക�

5715. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േപാസ് വഴി േറഷ�  വിതരണം ആരംഭി�തി�േശഷം ശരാശരി ഒ�
മാസെ� േറഷ� വിതരണം എ� ശതമാനമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റ് ശതമാനം േറഷ�  വിതരണം നട��തിന് എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��് മാസേമാ അതിലധികേമാ േറഷ� വാ�ാെത വ�ാ� േറഷ� കാ�ഡ്
റ�് െച�� നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകരളം വി�് ഇതര സം�ാന�ളി�  േപാേക�ിവ��വ�െട അേപ�
�കാരം സെ�ഡ് െച�െ��� േറഷ� കാ�ഡ് അവ� തിരി�വ�േ�ാ�
�ന�ാപി� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കടക� വഴി �തിമാസം വിതരണം െച�� ഭ�� സാധന��െട�ം,
മെ���െട�ം വിശദാംശ��
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5716. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ� കടക� വഴി �തിമാസം വിതരണം െച�� ഭ��
സാധന��െട�ം,  മെ���െട�ം നിര�്,  അളവ് എ�ിവ
വിവിധവിഭാഗ�ിെല കാ��ക��് ഒാേരാ�ി�ം എ�യാെണ�്
വിശദമാ�� വിവര�� പ�ിക �പ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� േറഷ�കടക�  വഴി വിതരണം െചേ��� മെ���െട
േക�വിഹിത�ിെ�,  കഴി�  10  വ�ഷെ� കണ�് പ�ിക �പ�ി�
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷ� വിതരണം �ഗമമാ�വാ� നടപടി

5717. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  വിതരണം �ഗമമാ�വാ�  ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�  ഏ�െ���ിയത് േറഷ�  വിതരണം ��ത�
കാര��മമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടകളിെല ഭ��ധാന� വിതരണം

5718. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  കടകളി�െട വിതരണം െച�� സാധന��
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  എ�ാ ജി�കളിെല�ം േറഷ�
കടകളി�  ഏകീ�ത രീതിയിലേ� സാധന��  ലഭ�മാേ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല േറഷ� കടകളി� നി�ം ���ലരി, പ�രി എ�ിവ
വിതരണം െച�ാ�തിെ� കാരണം അറിയി�േമാ;  തി�വന��രം
ഉ�െ�െട�� െത��  ജി�കളി�  ഇേ�ാ�  ച�ാവരി  (��രി)  മാ�േമ
േറഷ�  കടകളി�െട വിതരണം െച���െവ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) േനാ�  �േയാറി�ി േനാ�  സ�ിഡി  (എൻ.പി.എൻ.എസ്  )
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വിഭാഗ�ി�െ��വ��് അ�വദി� വ�ി�� പ�് കിേലാ�ാം േറഷ�
അരി ഇേ�ാ� �� കിേലാ�ാമായി �റ�തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എഫ്.സി.െഎ േഗാഡൗ�കളി�  സംഭരി�ിരി�� അരി�െട ���ം
തീയതി�ം വ��മാ�േമാ;  എഫ്.സി.െഎ േഗാഡൗണി�  അരി
ലഭ�മാെണ�ി�ം േറഷ�  കടകളി�  ആയത് ലഭ�മ�ാെയ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഇ) േകരള�ി�  െനല്� സംഭരി�െ���ത് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ്;
േകരള�ി�  സംഭരി�െ��� െനല്� ��രിയാ�ി വിതരണം െച��ത്
ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ്; ഇ�െന സംഭരി�െ��� ��രി�െട
വിഹിത�ിെ� ബാ�ി മാ�മാേണാ എഫ്.സി.െഎയി�  നി�ം
ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(എഫ്) എഫ്.സി.െഎ േഗാഡൗ�കളി� നി�ം ഏെത�ാം ജി�ക��ാണ് കഴി�
��മാസേ�ാളമായി പ�രി�ം ���ലരി�ം വിതരണം െച�ത്;
ആയതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) സം�ാന�് സംഭരി�� ��രി വട��  ജി�കളി�  വിതരണം
െചേ��ാെയ� തീ�മാനം നിലവി�േ�ാ;  വിശദമാ�േമാ;  തി�വന��രം
നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ േമഖലകളിെല േറഷ� കടകളി� പ�രി�ം
���ലരി�ം ലഭ�മ�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;�ി�മ�ം
��വ�ഷ�ം ആസ�മായിരിെ� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

േറഷ� കടക�െട �വ��ന സമയ�മം

5719. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  ഡിേ�ാ െെലസ�സികളി�  എ� േപ�
�ീകളാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിതരണേക��ിെ� �വ��ി സമയം നിലവി�  എ�െനയാണ്
�മെ���ിയിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �ീകളായി�� െെലസ�സിക�െട സൗകാര�ാ��ം െപാ�വിതരണേക�ം
�റ� �വ��ിേ�� സമയം രാവിെല ഒ�പത് മണി �ത�  ഒ� മണി
വെര�ം ഉ�തിരി�് ��് മണി �ത�  ഏഴ് മണി വെര�ം ആ�ി മാ�ി
നി�യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ ;
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(ഡി) എ�ി�  �ീ െെലസ�സിക��ം െപാ�ജന���ം ഏെറ �േയാജനം
െച�� ഇൗ സമയ�മം �ാബല��ി�  വ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�വാ� ��ിയ പരിഗണന ന��േമാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം

5720. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  വിതരണ�ിന് ലഭി�� ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ��ത് സംബ�ി�് ലഭി�� പരാതി�െട അടി�ാന�ി�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;

(ബി) േറഷ�  വിതരണ�ിന് ലഭി�� അരി േമാശമാെണ�ി�  ഒ�
മാസ�ി��ി�  അറിയി�ിെ��ി�  പകരം അരി ന�കി�ാെയ�്
എഫ്.സി.ഐ ��റിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ ��റിയി�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� അന�ഹമായി േറഷ� വാ�ിയവ�െ�തിെര നടപടിക�

5721. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണ�ി�േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�
അന�ഹമായി േറഷ�  വിഹിതം വാ�ിയവ�െട ഇ�വെര�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിന് ലഭി�� സ�ിഡിരഹിത മെ���െട സംഭരണം

5722. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േക�ം ഇേ�ാ�  അ�വദി�� മെ���െട അളവ്
എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന��െട അടിയ�ര ആവശ����ം ഉ�വകാല
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ആവശ��ൾ�ം സ�ിഡിരഹിത മെ�� എ� അളവിലാണ് േകരള�ിന്
ഇേ�ാ� ലഭി�െകാ�ിരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�ിഡിരഹിത മെ�� യേഥ�ം അ�വദി�ാെമ�് േക� െപേ�ാളിയം
മ�ാലയം അറിയി�ി�േ�ാ;സം�ാനം �ടിയ അളവി�  മെ��
സംഭരി�ാ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  ഉ�വകാല�ളി�ം കാ�ഷികേമഖലയിെല പ�ക�
�വ��ി�ി��തി�ം ആവശ�ാ�സരണം മെ�� ലഭ�മ�ാ�
സാഹചര��ി�  ഇവെര സഹായി��തിനായി െപ�മി�ക�  ന��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ണനിലവാര�� ഭ��സാധന��െട വിതരണ�ിന് നടപടി

5723. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, പി.ഉൈബ��
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�കടകളി�  നി�് വിതരണം െച��
ഭ��സാധന���് �ണനിലവാര പരിേശാധനാ സ��ിഫി��്
നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േഗാഡൗ�കളി�  നി�ം ലഭി�� സാധന��  ക�ശന �ണനിലവാരം
ഉറ�വ��ിയി�ളളതാെണ�് കെ��ാ�  എ�്
സംവിധാനമാ�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ചിലയിട�ളി� േറഷ�കടകളി� നി�് �ണനിലവാരമി�ാ�
ഭ��സാധന�� ലഭി��െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിന് കാരണം
കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഭ��ഭ�താനിയമം അ�ശാസി�ം �കാരം �ണനിലവാര പരിേശാധന
നട�ിയ ഭ��സാധന�� മാ�േമ േഗാഡൗ�കളി� നി�് സ�ീകരി�ാ�
എ�് ജി�ാ സൈ� ഓഫീസ�മാ��് നി�േ�ശം ന���തി�േവ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സൈ�േകാ വിപണനേക��ളിെല സാധന��െട സംഭരണം

5724. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സൈ�േകാ�െട വിപണനേക��ളി�  ക�ീഷ�  ��ത�  കി��
സാധന��  മാ�ം േ�ാ�് െച�� രീതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  സൈ�േകാ�് േക�ീ�ത പ�േ�സ് ആേണാ നിലനി���ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േലാ�� പ�േ�സ് നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിപണിയി� ��ത� ഡിമാ�ഡ് ഉ� സാധന��ം അതാത് ഏര�കളി�
കി�� സാധന��ം വാ��തിന് േ�ാ�  മാേനജ�മാ��് അ�വാദം
ന��േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏ��ം ��ത� വിപണന �ൃംഖല�� സൈ�േകാ മ�് �ാപന���്
ലഭി��തിേന�ാ� �റ� വില�് േ�ാ�ക� എ���തിന് അവസരം
ന�കാെത �ടിയ വില�് സാധന��  സംഭരി��തിെന�റി�്
അേന�ഷണം നട�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�േഹാപകരണ േഷാ ��ക� �ട�ാ� നടപടിക�

5725. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സെെ�േകാ�െട കിഴി�  ആരംഭി� �േഹാപകരണ േഹാം അ�യ�സ്
േഷാ��ക� ഒ� നിേയാജകമ�ല�ി� ഒെ��ി�ം �ട�ാ� ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല മാേവലി േ�ാ�ക�

5726. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  മാേവലി േ�ാ�ക�  ��തായി
എവിെടെയ�ാം ആരംഭി�ാനാണ് പ�തിയി�ി��ത്;  വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത മാേവലി േ�ാ�ക�  അടിയ�രമായി ആരംഭി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േകാതമംഗലം ടൗ� മാേവലിേ�ാ� ജീവന�ാരി�െട പരാതി
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5727. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം ടൗ�  മാേവലിേ�ാറി�  ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�
േജാലി െച�വ�� സ�� ബാ�വിന് കഴി� എ�് മാസമായി പ�തി
േവതനം മാ�മാണ് ലഭി��ത് എ�് കാണി�് ന�ിയി�ളള പരാതി
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ടിയാ�െട പരാതിയി�  സ�ീകരി�ി�ളള �ട�നടപടി എ�ാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� േജാലി െച�വ�� ഇവ��് ��വ� േവതന�ം
ലഭ�മാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െവ��� �ാമപ�ായ�ി� മാേവലിേ�ാ�

5728. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ���  �ാമപ�ായ�ി�
മാേവലിേ�ാ� അ�വദി��തിന് വ��മ�ി�് �ാമപ�ായ�് സമ��ി�
നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സൈ�േകാ മാേനജിംഗ് ഡയറ��
സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ��മ�ി�െട  VIP/E-3801399/19/M(F&SD)  ന��  ക�ിേ��
സൈ�േകാ ഡയറ��  എെ��ി�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ദാരി��േരഖ�് താെഴ�� ആയിര�ണ�ിന് ജന��  അധിവസി��
�േദശെമ�ത് പരിഗണി�് മാേവലിേ�ാ� അ�വദി�് ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

വ�ി��് �ാമപ�ായ�ിെല മാേവലിേ�ാ�ക�

5729. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  നിലവി�  എവിെടെയ�ാമാണ് തീരേദശ മാേവലിേ�ാ�
�വ��ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�ി��് �ാമപ�ായ�ിെല അരിയ�രി�  മാേവലിേ�ാ�
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അ�വദി��ത് സംബ�ി�് െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� ��തായി സിവി� സൈ�സ് ���മാ���ക� �ട�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� മാനദ���  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ടയി� സിവി� സൈ�സ് ��� മാ���്

5730. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

താ��ാ�ാനമായ കാ�ാ�ട േക�മായി സിവി�  സൈ�സ്
േകാ��േറഷെ� ���  മാ���് ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� ആയതി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര േപാ�ി� സൈ�േകാ�െട �തിയ ഔ�് െല�്

5731. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല അതിയ��  പ�ായ�ിെല
േപാ�ി�  സൈ�േകാ�െട �തിയ ഔ�് െല�് ആരംഭി��തി�േവ�ി
�ലം എം.എ�.എ.  �െട ഉപരി കേ�ാെട പ�ായ�് ന�കിയ
നിേവദന�ിേ��  എ�നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത
ഔ�് െല�് എേ�ാ� �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി�  2016  �ത�  2019  െസ��ംബ�  വെര
സൈ�േകാ�െട എ� ഔ�് െല�ക� ആണ് �വ��നം ആരംഭി�ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െനല്� സംഭരണം

5732. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷ�ി�  സെെ�േകാ �ഖാ�ിരം എ� ട�  െന�ാണ്
ക�ഷകരി� നി�് സംഭരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) െനല്� സംഭരണ�ിെ� ഇന�ി� ക�ഷക��് ന�കാ�ളള �ടി�ിക�െട
വിശദാംശം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സെെ�േകാ േഗാഡൗ�ക�

5733. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� സെെ�േകാ േഗാഡൗ�കളാ��ത്; േഗാഡൗ�കളി�
മതിയായ ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) േഗാഡൗ�കളി�  നി�ം ഉപേയാഗ �ന�മായ ഭ��വ���  സംഭരി�്
വിതരണം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് നിയ�ി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േഗാഡൗ�കളി�  ഉ�ായതായി പറയെ��� �മേ��ക�ം സാ��ിക
ത�ി�ം ക�പിടി�് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിവരി�േമാ;

വയനാട് ജി�യി� �തിയ േറഷ�കടക�

5734. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വയനാട് ജി�യി� എവിെടെയ�ി�ം �തിയ േറഷ�കട അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല േരാഗബാധിതർ��� േറഷ�

5735. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േകാട് ജി�യിെല കാ�സ�  േരാഗ���െ�െട മാരകേരാഗ��
ബാധി� ആൾ�ാർ ഉ� ��ംബ���ം കിട�േരാഗിക��ം ബി.പി.എ�
കാ��കാ��് ലഭ�മാ�� തര�ി� േറഷ� ആ��ല��� ലഭ�മാ�ാ�
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

കട��ീര ക�� ചര�ഗതാഗതം
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5736. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എസ്.ശർ�
,, വി. േജായി
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് മാ���ം െറയി�  മാ����� ചര�നീ��ിന്
െചലേവെറയാ��തിനാ�ം അ�രീ� മലിനീകരണ�ം അപകട��ം
വ��ി�വ��തിനാ�ം തീരേദശ ക��  ഗതാഗത�ിെ� മിക� സാധ�ത
�േയാജനെ���ാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) തീരേദശ കട�  മാ���ം കായ�ക�ം നദിക�ം
�േയാജനെ���കയാെണ�ി�  കരമാ���� ചര�നീ��ിെ�
ഗണ�മായ ഭാഗ�ം ഒഴിവാ�ി െചല��റ� ചര�നീ�ം വ��ി�ി�ാ�
കഴി�െമ� വ�ത സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�േ�ശി�� കട��ീര ക��  ചര�
ഗതാഗത�ിനായി ത�ാറാ�ിയി�� �പേരഖ എ�ാണ്;  എ� ക��ക�
��ത പ�തിക�െട ഭാഗവാ�ാ��തിന് കഴി�ി��്;  ഏെത�ാം
�റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�െകാ�ാണ് ഗതാഗതം ആരംഭി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

വ�കിേടതര �റ�ഖ�� �വ��ന സ�മാ��തിന് നടപടി

5737. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, എ�. വിജയ� പി�
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  �വ��ന സ�മായ�ം
�വ��നരഹിതമായ�മായ വ�കിേടതര �റ�ഖ��
ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;  ഇവ�െട വി�ലീകരണ�ി�ം
�വ��നരഹിതമായവെയ �വ��ന സ�മാ��തി�ം മാരിൈടം
േബാ�ഡ് നട�ിവ�� �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സാഗരമാല പ�തി �കാരം എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്
ലഭി��െത�്അറിയി�ാേമാ;
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(സി) �വ��ന സ�മായി��വെയ�ി�ം ഉപ��മാ�കെയ� ല��േ�ാെട
തീരേദശ ക�� ഗതാഗതം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �റ�ഖ��െട െറയി�  േറാഡ് കണ�ിവി�ി വ��ി�ി��തി�ം േറാ-േറാ
സൗകര��� യാന�� ഏ�െ���ി ചര� വാഹന�െള ആക�ഷി�ാ�ം
പരിപാടി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ിയി� നി�ം ക�� സ��ീ�ക�

5738. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി േക�ീകരി�് മാലിദ�ീപ്,  െകാളംേബാ എ�ിവിട�ളിേല�് യാ�ാ
ക��  സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തി�� പ�തി ഇേ�ാ�  ഏത്
ഘ��ിലാണ്; ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) െകാ�ിയി� നി�് ത�േ�രി വഴി മാലിദ�ീപ്, �ീല� എ�ീ രാജ��ളിേല�്
കാ�േഗാ സ��ീസ് ആരംഭി�വാ�  പ�തി�േ�ാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(സി) െകാ�ി-േകാഴിേ�ാട് ൈഹേ�ാേഫായി�  േബാ�് സ��ീസ്
ആരംഭി��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

ഇ�ാര��ി�  മ��െ�ാഴിലാളിക���ായി�� ആശ� മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േവാെയ�് െവളിെ���േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) തീരേദശക�� സ��ീസ് ആരംഭി��തിെ� �ാരംഭ നടപടിയായി െകാ�ം
�റ�ഖ�്  (ത�േ�രി)  എമിേ�ഷ�  ഓഫീസ് ആരംഭി�േവാ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര ത�രാ� �ാസി�� കലാ മ�സിയ�ിെ� നവീകരണം

5739. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ഏക സ��ാ�  മ�സിയമായ െകാ�ാര�ര ത�രാ�
�ാസി��  കലാ മ�സിയ�ിെ� നവീകരണ�ിന് ഈ സ��ാരിെ�
കാലയളവി� സ�ീകരി� നടപടി �മ�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ശക��ം കഥകളി ആസ�ാദക��ം �േയാജനെ��ം വിധം മ�സിയെ�
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നവീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
െവളിെ���േമാ?

എ.െക.ജി. �തി മ�സിയം

5740. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല െപരളേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല മേ�രി വിേ�ജി�
എ.െക.ജി.  �തി മ�സിയം �ാപി��തി�� പ�തി ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ഏ��  �ലമാണ് ഏെ����െത�ം െസ�ിന് എ�്
വില വ�ാണ് �മി ഏെ����െത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഏെ���� �മിയി�  നിലം നിക�ിയ �മിേയാ,  നിലേമാ
ഉ�െ���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന �രാവ�/�രാേരഖ വ��ക�െട സമ��ം ആ�കാലിക�മായ
�ന:സംഘാടനം

5741. �ീ.െക. രാജ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, സി.െക. ആശ
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �രാവ�/�രാേരഖ വ��കെള സമ��ം ആ�കാലിക�മായി
�ന:സംഘാടനം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േലാകൈപ�ക പ�ിക�െട സാ��താലി�ി�� പദ് മനാഭ�രം െകാ�ാര�ം
പരിസര�ം സൗ�ര�വ��രി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ?

േമ�� വ�േ�ാ� സംര�ി�ാ� നടപടി

5742. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� േമ��  പ�ായ�ിെല വ�േ�ാ�യിെല
േകാ��െട അവശി���  സംര�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ി�  �രാവ�/മ�സിയം വ��് എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ?

�രാവ� വ��ം വിേനാദസ�ാര�ം

5743. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��ിന് കീഴി�� സമ� �ാപന�െള�ം വിേനാദ സ�ാര
േമഖല�മായി സമന�യി�ി�് സ�ാരികെള ആക�ഷി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യി� �രാവ� വ��ിന് കീഴി� ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ്
ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� നാശന�ം സംഭവി� സംര�ിത �ാരക��െട �ന�നി��ാണം

5744. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല�ം  2019-െല�ം �ളയ�ി�  നാശന�ം സംഭവി� �രാവ�
വ��ിന് കീഴി�� സംര�ിത �ാരക��െട നി��ാണ �വ��ന��
���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ാരക��െട നി��ാണ �വ��നമാണ് ഇതിനകം
���ിയായത്; അതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ?

സാം�ാരിക െെപ�ക��െട പരിപാലനം

5745. �ീ.ബി.സത��
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എ�. വിജയ� പി�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) രാജ��ാെക ചരി� സത��െള�ം ചരി� നായക�ാെര�ം വികലമാ�ാ�ം
തമ�രി�ാ��� ഹീന�മ�� നട�വ�� വ��മാനകാല�് ചരി�
സത��െള�ം സാം�ാരിക െെപ�ക�െള�ം ശരിയായ രീതിയി�
പരിപാലിേ��തിെ� �ധാന�െ��റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചരി� �ാരക�െള�ം �രാവ��െള�ം �രാേരഖകെള�ം വീെ���്
ശാ�ീയമായി സംര�ി��തിന് ഏെത�ാം �തന സാേ�തിക വിദ�കളാണ്
ഉപേയാഗി�് വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ കാല�ിന് അ��തമായി അവെയ ��ത� ജനകീയമാ��തി�ം
സാം�ാരിക െെപ�കെ��റി�ം ചരി� സത��െള�റി�ം
െപാ�ജന�ളി�  ഗാഢമായ അവേബാധം ��ി��തി�ം സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �രാവ� വ��ിെ� �വ��ന�� ��ത� കാര��മമ�ം ശാ�ീയ�മായി
നി��ഹി�ാ�  ജീവന�ാെര �ാ�രാ��തിന് എെ��ാം പരിശീലന
പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാടായിപ�ിെയ ചരി� �ാരകമായി സംര�ി��തിന് നടപടി

5746. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല കല�ാേ�രി മ�ല�ി�  �ിതിെച��
ചരി��സി�മായ മാടായിപ�ിെയ ചരി� �ാരകമായി സംര�ി��തി�ം
അവി�െ� ൈകെയ�� ����ം ശിലാലിഖിത��ം സംര�ി��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��് സമ��ി� നിേവദന�ി�
എെ�ാെ� �ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ാേ�രിയിെല ക�� �ത��ി ഏെ���� നടപടി

5747. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാം�ാരിക വ��ിെ�  20.06.2018  സ.ഉ.(സാധാ)  നം  401/2018  ന��
ഉ�രവ് �കാരം ചരി� �ാരകമായ മ�ാേ�രിയിെല ക�� �ത��ി�ം
അ�ബ� �ല�ം ഏെ����തിനായി അ�വദി�  91.45  ല�ം �പ
വിനിേയാഗി��തിന് �രാവ� ഡയറ���് അ�മതി ന�കിയി�ം
ആയതിെ� അടി�ാന�ി� ടി �ാരക�ിെ� ബാധ�തക� തീർ�് ഈ
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�ലം ൈകമാ��തിന് �ക എറണാ�ളം ജി�ാ കള��െട അ�ൗ�ി�
�ഡി�് െച�ി�ം ��ത ചരി� �ാരകം ഏെ����തിന് േനരി��
കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ത��ി ഏെ����തിന് േനരി�� തടസം എെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല �രാവ� വ��് �വ��നം

5748. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �രാവ� സംര�ണ വ��്
�ഖാ�രം െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിയ വികസന
�വ��ന��െട വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

10-11-2019

�േ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�ി��.
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