
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 ഒേ�ാബ� 28, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--409]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 230 വെര

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

: 231 �ത� 351 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 352 �ത� 396 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി

: 397 �ത� 409 വെര

ഡ�് സ��ശനം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ഡ�് സ��ശന�ി� േകരള�മായി ബ�െ�� എെ�ാെ�
പ�തികളിലാണ് ച�� നട�ിയത്;അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ച���െട അടി�ാന�ി�  ഏെതാെ� കാര��ളി�
�ട����ായി;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡ�് ഭരണാധികാരിെയ �ഖ�മ�ി േകരള�ിേല�് �ണി�ി�േ�ാ; അേ�ഹം
േകരള�ി� എ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സ��ശന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെത�ി�ം പ�തികളി�
തീ�മാനം ഉ�ാ�കേയാ ധാരണാപ�ം ഒ� െവ�ുകേയാ െച�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�് നട�ാ�� േക� പ�തിക�
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2. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന�് നട�ാ�ിവ�� വിവിധ േക� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;
ഓേരാ�ി�ം കഴി� �� വ�ഷമായി ലഭി� �ക എ�യാെണ�ം
െചലവാ�ിയ �ക എ�യാെണ��� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േ�ാൾ �കടന പ�ികയിെല എ�
വാ�ാന�ളാണ് നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� പ�തികളാണ് സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) അവേശഷി�� പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി �ട�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ഒൗേദ�ാഗിക ഉപേദ�ാ��

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ഒൗേദ�ാഗിക ഉപേദ�ാ��  ആെരാെ�െയ�ം ഏെത�ാം
േമഖലയിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ഉപേദ�ാവിെ� ഓഫീസി�ം �ിരം/താ��ാലിക അടി�ാന�ി�
േജാലി െച��വ� ആെര�ാെമ�ം അവ�െട ത�ിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

ഓേരാ���െട�ം മാസശ�ളം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ഉപേദ�ാ�ം നാളി�വെര ശ�ള�ം മ�ാ��ല�����െ�െട എ�
�പ െെക��ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

വ�കിടപ�തിക�
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5. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം �ട�ം �റി� വ�കിടപ�തിക�
ഏെതാെ�യാണ് എ�് �ചി�ി�ാേമാ;

(ബി) േമ��റ�വയി�  ഏെത�ാം പ�തിക�  ഇതിനകം ���ിയാ�ി
ഉ�ഘാടനം നട�ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി��ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�്
�നരാരംഭി��മായ വ�കിടപ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  അതി�
ഏെതാെ� പ�തിക� ഉ�ഘാടനം െച� എ�് അറിയി�േമാ?

��ാ� സ�ദായ േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

6. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സാ��ികമായി പി�ാ�ം നി���വ��് ��ാ� സ�ദായ േ�മ
േകാ��േറഷ� വഴി ന�കി വ�ി�� അ�പത് േകാടി �പ�െട സാ��ിക
സഹായം കഴി� ര�് വ�ഷമായി �ട�ി�ിട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ാ� സ�ദായ
േകാ��േറഷ�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ആയതിന് സ��ാ�
സാ��ിക സഹായം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സാ��ികമായി ��ാ� സ�ദായ േകാ��േറഷെന സ��ാ� ��ി��ി��
എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േകാ��േറഷ� ഏെ��� പ�തിക�
�ട�ം �ടാെത നട��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  ��ത പ�തിക��്
അധിക സാ��ിക സഹായം സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േകാ��േറഷെ� �ധാന വിഭവ സമാഹരണം വ��മാ�ാേമാ;  അധിക
വിഭവ സമാഹരണ�ിന് എെ��ി�ം പ�തി േകാ��േറഷ�
നട�ാ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?
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ഭരണ േന��� �ചരി�ി�വാ� പരസ�േബാ��ക�

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

(എ) സ��ാരിെ� ഭരണ േന���  �ചരി�ി�വാ�  സം�ാന�് ഉടനീളം
�ിരമായ പരസ�േബാ��ക�  �ാപി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� പരസ�േബാ��കളാണ് �ാപി��ത്;  ഇതിനായി എ� �ക�െട
ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരസ�േബാ��ക�  �ാപി��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ്
�മതലെ���ിയി��ത്;  അവെര െതരെ���ത് എ�കാരമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പരസ� ഇന�ിെല �ടിശിക

8. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം പി.ആ�.ഡി.  പരസ�
ഇന�ി�ം സ��ാ�  ക�ാ�യി�ക��മായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാലെ� പരസ� ഇന�ിെല �ടി�ിക ഈ സ��ാ�
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� �പെയ�് വ��മാ�േമാ?

േക� സർ�ാ�മാ�� ഏേകാപന�ിനായി �തിയ ത�ിക

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

(എ) സം�ാന സ��ാരിന് േവ�ി േക� സ��ാ�മായി ബ�െ���തിന്
ഡ�ഹിയി�  ഒ� െറസിഡ�് ക�ീഷണ�  ഓഫീസ് �വ��ി��േ�ാ;

എ�ി�  ഈ ഉേദ�ാഗ�െ� ഉ�രവാദി���, ഇേ�ഹ�ിന്
അ�വദി�ിരി�� �ാഫ് �ട�ിയ വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഒ� ഉേദ�ാഗ��  ഉ�ായിരിെ� േക�-സം�ാന
സ��ാ�ക�െട �വ��നം ഏേകാപി�ി��തിന് ഒ� ക�ാബിന�്

281019 file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

4 of 164 Monday 21 October 2019 04:01 PM



പദവി�� ത�ിക ��തായി ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ ത�ിക ��ി�തിെനാ�ം ഇേ�ഹ�ിെ� ഓഫീസ് �വ��ന�ിനായി
എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഓഫീസ് �വ��നം,  ശ�ളം,  മ�് അലവ��ക�  �ട�ിയ
ഇന�ി�  ഓേരാ മാസ�ം ഖജനാവി�  നി�ം എ� �ക
െചലവാ��െ��് ഇനം തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�ഭരണം കാര��മമാ��തി�� നടപടിക�

10. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, ഡി.െക. �രളി
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ഭരണം കാര��മ�ം അഴിമതി രഹിത�ം ആ��തിന്
ഈ സ��ാ� ആവി�രി� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�  തീ�മാനമാകാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�
സമയബ�ിതമായി തീ��ാ�ാ�  �േത�ക അദാല�ക�
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �ധാന പ�തിക�  േവഗ�ി�
���ിയാ�ാ�  എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല ഫയ� നീ�ം േവഗ�ിലാ�ാ� �തിയ േസാ�് 
െവയ�  �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) 2011-2016 കാല�് �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി�് സി-ഡി�ിെന
�ടി ഉപേയാഗെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജനസ��� പരിപാടി�മായി ബ�െ�� �വ��ന���് സ��ാ�
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സി-ഡി�ിന് എ� പണം ന�കിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി�ം സി-ഡി�ി�മായി �മതല
ഉ�ായി��വ� എ�േപെര�് റ�ിശദമാ�ാേമാ ?

ജനസ��� പരിപാടി

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

��  സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ജനസ��� പരിപാടി സംഘടി�ി�തിന്
ഒാേരാ ജി�യി�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാരിെ� 1000 ദിനാേഘാഷം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� 1000 ദിവസം ���ിയാ�ിയതിേനാട�ബ�ി�് എെ�ാെ�
ആേഘാഷപരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ത്;  ഇതിനായി ആെക എ�് �ക
െചലവഴി�;

(ബി) ഇതിേനാട�ബ�ി�് സമ�മായ മാ���ിംഗ് ഫീസ് ഏെതാെ� പ�
മാസികകൾ�് ന�കിയി��; ഇൗയിന�ി� എ�് �ക െചലവഴി�;

(സി) ഇൗ ആേഘാഷപരിപാടിക�െട ഭാഗമായി േറഡിേയാ പരസ�ം, ടി.വി. പരസ�ം,
ഓ�െെല� പരസ�ം, തീേയ�� പരസ�ം, െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളിെല
പരസ�ം,  ജലഗതാഗത വ��ിെ� േബാ�കളിെല പരസ�ം,  െറയി�േവ
േ�ഷ�കളിെല പരസ�ം,  എയ�േപാ��് േ�ാളി പരസ�ം,  പ�മാധ�മ�ളിെല
പരസ�ം എ�ീ ഓേരാ ഇന�ി�ം എ�് �കയാണ് െചലവഴി�ത്;

(ഡി) ഇേതാട�ബ�ി�് േഹാ�ഡിങ്,  എ�.ഇ.ഡി.  വാ�  പരസ���  എ�ിവ
ന�കിയി�േ�ാ; ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് ഇൗ പരസ��� ന�കിയത്;
ഇതിനായി ആെക എ�് �ക െചലവഴി�;

(ഇ) ആേഘാഷപരിപാടിക�െട ഭാഗമായി ഇ�ഫ�േമഷ�  ആ�് പ�ിക്
റിേലഷ�സ് വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  എ� ��ക��ം ല�േലഖക�ം
േപാ��ക�ം �സി�ീകരി�; വിശദാംശം ന��േമാ; ഓേരാ�ി�ം എ�് �ക
വീതം െചലവഴി�;

(എഫ്) ആേഘാഷപരിപാടിക�െട ഭാഗമായി നവേകരളം, നാം �േ�ാ�് എ�ീ ടി.വി.
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പരിപാടിക�െട �േത�ക എ�ിേസാ�ക�  ത�ാറാ�ി സംേ��ണം
െച�ി�േ�ാ;  ഇൗ ഇന�ി�  ആെക എ�് �ക െചലവഴി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻ സ��ാരിെല മ�ിമാ�െ�തിരായ അഴിമതിേ��ക�

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

(എ) 2011-2016 കാലയളവി� േകരള�ി� അധികാര�ിലി�� � ഡി എഫ്
സ��ാരിെല എ� മ�ിമാ�െ�തിെര അഴിമതിേ��ക� നിലവി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ; േക�ക�െട വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ�േപ�െ�തിെര േകസ് രജി��  െച�ി�െ��ം ആയതിെ�റ
വിശദാംശ��ം ന��േമാ;

(സി) ആയതി� ഏെത�ാം േക�കളി� അേന�ഷണം അ�ിമഘ��ിലാെണ�്
െവളിെ���േമാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സി-ഡി�് ൈകകാര�ം െച� െ�ാജ�ക�

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

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി,  വ��് മ�ിമാ൪ എ�ിവ�െട
ഓഫീ�മായി ബ�െ�� എെ�ാെ� െ�ാജ�കളാണ് സിഡി�് ൈകകാര�ം
െച�ി��െത�ം ഈ പ�തിക��� പണം ആരാണ്
അ�വദി�ി��െത�ം അറിയി�േമാ ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട െവൈ��്  ,ൈലവ് �ീമിംഗ്,  ജനസ���ം എ�ീ
പരിപാടിക��ായി സി-ഡി�ി�� എ�േപെര �മതലെ���ിയി��;

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം നട�ിയ വിേദശയാ�ക�

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം
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നട�ിയ വിേദശയാ�ക�  എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  സ�രി�
രാജ���ം യാ�ാ സംഘ�ി��ായി�� ഉേദ�ാഗ��ാ�െട�ം
��ംബാംഗ��െട�ം എ��ം േപ�ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ യാ��ം െചലവായ �ക�ം സ��ശി� രാജ��ളി�  പെ���
ചട�ക�െട വിശദാംശ�ം ന�കാേമാ;

(സി) ഇൗ യാ�ക�  െകാ�് സം�ാന�ിന് ലഭ�മായ�ം ലഭ�മാകാ�
ഇട���മായ േന��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�� എം.പി. സ��ിെ� നിയമനം

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

(എ) ക�ാബിന�് റാേ�ാ� �ടി ��  എം.പി.  സ��ിെന ഡ�ഹിയി�
നിയമി�ി�േ�ാ; ഏത് ത�ികയിലാണ് നിയമനം; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമനം നട�ിയതി�െട സ��ാ�  ല��മി��ത് എ�ാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) അേ�ഹ�ിന് ഓഫീസ് സൗകര�ം എവിെടയാണ് ന�കിയി��െത�ം
��ത ഓഫീസ് ഒ���തിന് എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) അേ�ഹ�ിന് േപ�ണ�  �ാ�കെള ന�കിയി�േ�ാ;  ഏെതാെ�
ത�ികകളാണ് ഇതിനായി ��ി�ത്;  �തിമാസം എ�് �ക ഇതിന്
െചലവാ�ം; വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി �േഖന�� നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നാളി�വെര പി.എസ്.സി
�േഖന എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്;

(ബി) �തിയ എ� ത�ികകളാണ് ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ��ി�ത്;

(സി) �തിയതായി ��ി� ത�ികകളി�  എ� േപെരയാണ് നാളി�വെര
നിയമി�െത�് വ��മാ�േമാ?
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�തിയ ത�ികക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര എ� �തിയ
ത�ികക� ��ി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം ��ി� ത�ികക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

സർ�ാർ ത�ികകളിെല നിയമനം

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം പി.എസ് .സി.  വഴി വിവിധ
ത�ികകളിേല�് നട�ി�� ആെക നിയമന�ൾ എ�െയ�് വ��് തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളിൽ ��തായി അ�വദി�ി�� ത�ികക�െട എ�ം
വിശദാംശ�ൾ സഹിതം വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

വ��കളിെല�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല�ം നിയമനം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെര പി.എസ്.സി �േഖന
വിവിധ വ��കളി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�മായി എ� േപ��്
നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ കാലയളവി� നാളി�വെര ആ�ിത നിയമനം, മ� �േത�ക വ�വ�ക�
എ�ിവ �കാരം എ�േപ��് നിയമനം ന�കി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര ��തായി എ�
ത�ികകൾ ��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമനം പി.എസ്.സി. �് ന�കിയേശഷം
െ�ഷ��  ��സ് നി��ി�ാ�തിനാ�  ��ത �ാപന�ളിേല�്
പി.എസ്.സി.  �േഖന നിയമനം നട�വാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�ം
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നിലവി�ളളതായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� അ�രം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� അടിയ�രമായി െ�ഷ��
��സ് നി��ി�് ആയതിെല നിയമന�� പി.എസ്.സി. �േഖനയാ��തിന്
ആവശ�മായ ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഫയ� അദാല�ക�

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

(എ) 2019  ഒേ�ാബ�  2-���് െക�ി�ിട�� എ�ാ ഫയ�ക�ം
തീ��ാ�ണെമ� മ�ിസഭാ തീ�മാനമ�സരി�് നാളി�വെര ഏെത�ാം
വ��കളി� ഫയ� അദാല�ക� സംഘടി�ി�; ഇ�വഴി എ� ഫയ�ക�
തീ��ാ�ി; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി�  മാ�ം എ� ഫയ�ക�  തീ��ാ�ി;
കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തി�േശഷം ഇ-ആ�ിേ�ഷ� വഴി മാ�ം എ�
പരാതിക�  ലഭി�;  അവയി�  എ�െയ�ം തീ��ാ�ി;  വിശദാംശ��
ന��േമാ?

േദശീയ-അ��േദശീയ ബ�മതിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��ാരി�ം വിവിധ
വ��ക��ം ലഭി� േദശീയ-അ��േ�ശീയ ബ�മതിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016  െമയ് മാസ�ി�േശഷം േപാലീസിെ� �വ��ന���് ലഭി�
േദശീയ-അ��േ�ശീയ അംഗീകാര�� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

24. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാ�െട ഹാജ�  നിലയിെല �ി�ത
ഉറ�ാ�വാ�  ഏ�െ���ിയ ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇത് വിജയ�ദമാേണാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി�  ഏ�െ���ിയ ബേയാെമ�ിക് സംവിധാന�ി�  നി�ം
ഏെത�ി�ം വിഭാഗെ� ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�ി�  ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം ശ�ള
വിതരണ�ി�  �തിസ�ി ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി��
കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയതിെന�ട��്
ജീവന�ാ��് േ�സ് ൈടം അ�വദി�ി�േ�ാ;  അധിക സമയം േജാലി
െച�� ജീവന�ാ��് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ന���ത് എ�്
െവളിെ���േമാ?

സ��ാ� വാഹന��െട ��പേയാഗം

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് ഉ�െ�െട�� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���്
ഔേദ�ാഗിക ഉപേയാഗ�ിന് ന�കിയി�� വാഹന��  ഇതര
ആവശ����്,  �ദ�ശന േബാ�ഡ് നിലനി��ി�ം അധിക�ം േബാ�ഡ്
ഇള�ി മാ�ി�ം ��പേയാഗം െച��ത് നിയ�ി��തിന് സ��ാ�
കാര�മായി ഒ�ം െച��ി�ാെയ� ആേ�പം ഗൗരവമായി കാ��തിന്
ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം വാഹന��െട ��പേയാഗം കെ�േ��വ�  ��ത
ഉേദ�ാഗ��െട ഔേദ�ാഗിക പദവി�ം താെഴയാെണ�തിനാ�
ഇ�ാര��ി� നടപടി�് ഒ�ം സാധ�ത ഇെ��ത് ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെരയായി�ം എ�
ഉേദ�ാഗ���് ന�കിയി�� ഔേദ�ാഗിക വാഹന��െട ��പേയാഗം
കെ��ാനായി;  അതി�  ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ� ��ികെള ഓഫീസി� �വ��ന സമയ�് െകാ�
വ��തിെനതിെര
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26. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ� ത��െട ��ികെള ഓഫീസി� �വ��ന സമയ�്
െകാ� വ���മായി ബ�െ��്  18.05.2018-െല  112/എ.ആ�.13(2)

/18/ഉ.ഭ.പ.വ.  ന��  സ��ലറിെല നി�േ�ശ��  വ��് േമധാവിക�
പാലി��െ��് ഉറ� വ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ജന���് േസവനം ലഭി��തി��ാ�� അമാ�ത മ�ഷ�ാവകാശ
ക�ീഷ�  എ��് പറ�ി�െ��ി�ം ഇെ��ി�ം സ��ാ�  ഇ�ാര�ം
ഗൗരവമായി കാ��െവ�് ഉറ�ാ��തിന് സ��ല�ക��് ഉപരി
െസ�േ�റിയ�് ഉ�െ�െട�� സ��ാ�  ഓഫീ�കളിലാെക ഇത്
നസംബ�ി� �ാവ��ിക നടപടിക�  ക�ശനമായി നട�ാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േസവനാവകാശനിയമം

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

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� േസവനാവകാശനിയമം �ാബല��ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇൗ നിയമം എേ�ാ� നിലവി� വ�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ നിയമം വ��തിന് ��ം നിലവി�  വ�തി�േശഷ�ം ജന���്
ലഭ�മാ�� േസവന�ിെല വ�ത�ാസം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േസവനാവകാശനിയമം നിലവി�വ��തി� ��്  2005  �ത�  ഓേരാ
വ�ഷ�ം തീ��ാകാെത കിട�ി�� ഫയ�ക�െട എ�ം
എ�യായി��െവ�ം നിയമം �ാബല��ി�  വ�തി�േശഷം ഓേരാ
വ�ഷ�ം ഇ�രം ഫയ�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�ം െസ�േ�റിയ�്,
ജി�ാ കളേ��ക�, താ��് ഓഫീ�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േസവനാവകാശനിയമം നിലവി�  വ�തി�േശഷം യഥാസമയം േസവനം
ലഭ�മാ�ാ�തിെ� േപരി� ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��മാ�െ�തിെര പരാതി
ലഭി� എ�ം അവ�െ�തിെര െെകെ�ാ� ശി�ാനടപടിക�
എ�ായി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  േസവനാവകാശനിയമ�ിെ� �ത�മായ പാലനം െകാ�ാേണാ
ഇ�ര�ി�  പരാതിക�ം ശി�ാനടപടിക�ം ഉ�ാകാ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ?
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േകരള ഹൗസ്, �ാവ��� ഹൗസ്, ക���ല േ�ാ�്

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

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ഉടമ�തയി��,  ഡ�ഹിയിെല േകരള ഹൗസ്,
�ാവ��� ഹൗസ്,  ക���ല േ�ാ�് എ�ിവ�െട സമ� വികസന�ിന്
പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� െമാ�ം എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�ം ഏത് �ാപന�ിനാണ്
െട�ഡ� ന�കിയെത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡ�ഹി െഡവല�െമ�് അേതാറി�ി�െട �ളാ�ക�  സ��ാ�  െചലവി�
വാ�ി േകരള ഹൗസ് ജീവന�ാ��് ക�ാ�േ��ായി അ�വദി�� നടപടിക�
ഏത് ഘ��ിലാണ്; എ� �ളാ�കളാണ് ഇ�കാരം വാ��ത്; ഇതിനായി
ആെക എ� �ക െചലവഴി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന��െട നട�ി�്�മതല

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

(എ) േക�സ��ാരിെ� സ�കാര�വ��രണ നയ�ിെ� �വട് പിടി�്,
സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഉ�െ�െട�� െപാ�േമഖല
�ാപന��െട നട�ി�്�മതല ഊരാ���  േലബ�  േകാ��ാ�്
െസാൈസ�ിെയ ഏ�പി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് തര�ി�  എ�ം അതിെ� �േ�ാടിയായി അവ�മായി
ച��െയെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാ എ�ം എ� തവണ എവിെടെയാെ�
വ�് ച�� നട�ിെയ�ം ചർ�യിൽ പെ���വ�  ആെര�ാം എ���
വിവര��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ ച���െട�ം മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� �ധാന െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള�ം െപാ� ഗതാഗത
സ��ീസിെന�ം ��ത െസാൈസ�ി�് ൈകമാ��തി�� നീ�ം
ഉേപ�ി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള �ന� നി��ാണ പ�തി
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30. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നവേകരളം എ� ല���ിനായി ആരംഭി� േകരള �ന� നി��ാണ പ�തി
നട�ിലാ�വാ� ആവശ�മായ ഫ�് എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഫ�് സ��പി��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതിനകം എ�് �ക ഇതിനായി ലഭി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള �ന� നി��ാണ പ�തി�ായി േലാക ബാ�ി� നി�ം ഒ� ജർമൻ
ബാ�ി� നി�ം വാ� ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �ക�െട വാ�യാണ്
ലഭി�ത്; ഇതിെ� പലിശ നിര�ം, തിരി�ടവ് കാലാവധി�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റീ ബി�ഡ് േകരള�െട ഓഫീസിനായി ഏത് െക�ിടമാണ് വാടക�്
എ��ി��ത്; ഇതിെ� �തിമാസ വാടക എ�യാണ്;

(ഇ) ��ത ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� നവീകരണ�ിനായി എ�് �കയാണ്
െചലവഴി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) റീ-ബി�ഡ് േകരള�െട ഓഫീസി�  നിലവി�  എ� ജീവന�ാ��്;
അവ�െട നിയമനം എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

നവേകരള നി��ാണ പ�തി

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

(എ) നവേകരള നി��ാണ പ�തി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� േകാടി �പ സം�ാന�ിന്
സമാഹരി�വാ� കഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് േദശീയ/അ��േദശീയ ഏജ�സികളി�
നി�ം നാളി�വെര എ� �ക ധനസഹായമായി സം�ാന�ിന്
ലഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി ഇതിേനാടകം എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

പരി�ിതി�് ഇണ�� െക�ിട നി��ാണം
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32. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പര�രാഗതമായ െക�ിട നി��ാണ രീതിക��് പകരം
പരി�ിതി�് ഇണ�� നി��ാണ രീതിക�  നട�ിലാ�ാ�  സ��ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  െക�ിട��െട നി��ാണ രീതി ഇ�കാര�ിലാ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

�തിയ തീരേദശപരിപാലന വി� ഞാപനം

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

(എ) േക� കാലാവ� വ�തിയാന മ�ാലയം �തിയ തീരേദശപരിപാലന
വി� ഞാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വി�ാപനം �റെ��വി��തിന് ��പ് േക�ം സം�ാന
സ��ാരിെ� അഭി�ായം ആരാ�ി��േവാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  സമ��ി� ശിപാ�ശക�  �തിയ േക�
വി�ാപന�ി� പരിഗണി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം

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

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ി�  േക�ം േഭദഗതി വ��ിയതി�േശഷം
ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  സ�ീകരി� �ട�  നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ പരിപാലന �ാ�  ത�ാറാ��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശപരിപാലന നിയമം ലംഘനം
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35. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തീരേദശപരിപാലന നിയമം ലംഘി�തിെ� േപരി� മരടിെല അ�് �ളാ�്
സ��യ��  െപാളി�് നീ�വാ�  ��ീംേകാടതി ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ;  അതിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) തീരേദശപരിപാലന നിയമം ലംഘി�് വ�കിട �ളാ�ക�  മരടി�  നി��ി�
സാഹചര�െ��റി�് സ��ാ� എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) സി.ആ�.ഇസഡ് ��് േസാണി�  വ�� �േദശ�് തീരേദശപരിപാലന
അേതാറി�ി�െട അ�മതിയി�ാെത ബ�നില �ളാ�ക�  പണി��തിന്
അതിെ� നി��ാതാ���് അ�മതി ലഭി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(ഡി) മരട് പ�ായ�് ��ത �ളാ�ക�െട നി��ാണ�ിന് അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത അ�മതി ന�കിയ കാലയളവി�  പ�ായ�്
ഭരണം ഏത് രാ�ീയക�ി�ായി��;

(ഇ) സി.ആ�.ഇസഡ് േസാണി�  വ�� �േദശ�് തീരേദശ പരിപാലന
അേതാറി�ി�െട അ�മതിയി�ാെത �ളാ�് നി��ാണ�ിന് അ�മതി
ന�കിയ പ�ായ�് ഭരണ സമിതിെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് ഇതിനകം
സ�ീകരി�ത്; വ��മാ�ാേമാ?

മരടിെല �ാ�ക�

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

(എ) മരടിെല �ാ�ക� െപാളി�് നീ�േ�ാ� ഉ�ാ�� പരിസര മലിനീകരണ�ം,
�ഴ മലിനീകരണ�ം തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാ�ിന് സമീപ �േദശ�� െക�ിട���ം,  അതിെല താമസ�ാ��ം
�ാ�് െപാളി�േ�ാ�  ഉ�ാ�� ആഘാത�ി�  നി�ം പരിര�
ന���തിന് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്
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37. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നട�ിലാ��തിെല കാലതാമസം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം േക�ക�  േകരള
അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലി� നിലവി� ഉേ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലി�  വ��ിക�ം സംഘടനക�ം
സമ��ി�ി�� അേപ�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

േകരളാ അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസ് നിയമനം

38. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരളാ അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസിേല�് നിയമന�ിനാ��
നടപടി�മ�� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; ഇത് സംബ�ി�് സ�വീസ്
��സ് �പീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  വി�ാപനമിറ��തിന് നിലവി�
എെ��ി�ം തടസ�േ�ാ;  എ�േ��ാണ് വി�ാപനം ഇറ�ാ�
ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019  ഡിസംബറി��ി�  വി�ാപനമിറ�ിയിെ��ി�  ഇതിനായി
ത�ാെറ��ിരി�� ല��ണ�ിന് ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട �ായപരിധി
കഴി�േപാ��ത് കണ�ിെല��് നടപടിക�  ത�രിതെ���േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� േപാലീസ് ആഫീസ� ത�ിക

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  സിവി�  േപാലീസ് ആഫീസ�മാ�െട എ�
ത�ികക� ഒഴി� കിട��െവ�് അറിയി�േമാ ;
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(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��ളള വിശദാംശം ന�േമാ ;സാഹചര�

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സിവി�  േപാലീസ്
ആഫീസ�  ത�ികയി�  ഇ�വെര എ� േപ��് നിയമനം ന�കി  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പി. എസ്. സി. �േഖന നിയമി�വ�െട എ�ം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പി.  എസ്.  സി.  �േഖന
ഇ�വെര എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ക�ം ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.  എസ്.  സി.  -െയ
അറിയി��െ��് ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ� ത�ി�്

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

(എ) പി.എസ്.സി. പരീ�യി� െമാൈബ� േഫാ�ം �ാ��് വാ�ം ഉപേയാഗി�്
ത�ി�് നട�ിയ എ� സംഭവ��  നിലവിെല പി.എസ്.സി.  െചയ�മാ�
അധികാര�ി� വ�േശഷം ക�പിടി�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� പരീ�കളി� ആണ് അ�കാരം �മേ�ട് കെ��ിയെത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �മേ�ട് നട�ിയവ�െ�തിെര പി.എസ്.സി.  എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

42. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016 �� മാസം �ത� 2019 െസ�ംബ� വെര പി.എസ്.സി. എ� േപ��്
നിയമനം ന�കി എ�റിയി�േമാ;  ഈ കാലയളവി� �തിയതായി ��ി�
ത�ികക�െട എ�ം വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അേപ� �ണി��  �ത�  റാ�് ലി�് ത�ാറാ��ത് വെര��
േജാലിക� േവഗ�ിലാ�ാ� പി.എസ്.സി.�് സഹായകരമായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ികരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ� �മേ�ട്

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

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് േക�ീകരി�് നട� പി.എസ്.സി.
പരീ� �മേ�ട് സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏ�വെരയാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം റാ�് ലി�കളി�  �മേ�ട് നട�ി��തായി�ാണ്
അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയി��ത്;  അേന�ഷണ�ി�  ���ാരായി
കെ��ിയവ� ആെരാെ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല അധ�ാപക�ം അനധ�ാപക�ം ത�ി�ിന് സഹായം
െച�െവ� ആേരാപണം അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  ത�ി�ിന്
ഉ�രവാദികളായവ�െട േപരി�  എെ�ാെ� ശി�ാനടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ത�ി�ി�െട പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി� കട��ടിയ എ�ാവേര�ം ലി�ി�
നി�് ഒഴിവാ�വാ� പി.എസ്.സി.േയാട് സ��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) അ��കാല�ായി പി.എസ്.സി.  നട�ിയ മ�ര�രീ�ക�െട നട�ി�്
സംബ�ി�്.  െെഹേ�ാടതി ഉ�യി� സംശയ�ിെ� അടി�ാന�ി�
എ�ാ പി.എസ്.സി.  പരീ�ക�െട�ം നട�ി�് സംബ�ി�് ഒ� സമ�
അേന�ഷണ�ിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. ഒഴി�കൾ

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

(എ) സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളിെല ഒഴി�ക�ം അ�തീ�ിത ഒഴി�ക�ം
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സമയബ�ിതമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിനായി വ��്
േമധാവിക��് ആവ��ി�് നി�േ�ശം ന�കിയി�ം പല വ��് േമധാവിക�ം
ഇ�ാര��ി�  ജാ�ത കാണി��ി�ാെയ�ത് വ�തയേ� എ�്
അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��ി�ാെയ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട പരാതികളി�
അ�ിനിേ��ീവ് വിജില�സ് െസ� േനരി�് അേന�ഷണം നട�ാ�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  വീ� വ��ിയ ഏെതാെ� വ��്
േമധാവിക�െ�തിെര ഇതിനകം നടപടി സ�ീകരി�;വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�ാ െസ��കളിെല മാ�ം

45. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, എം. വി�െസ�്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.പി.  നാല് കാസ�േഗാഡ് ബ�ാലിയനിേല�് പി.എസ്.സി.  നട�ിയ
എ��് പരീ�യി�  1,  2,  28  എ�ീ റാ�ക�  കര�മാ�ിയ ആ�.
ശിവര�ിത്, പി. പി. �ണവ്, എ. എ�. നസീം എ�ിവ��് കാസ�േഗാഡ്
ജി��് െവളിയി�  പരീ�ാ െസ��  അ�വദി�ി��േവാ;  എ�ി�  ഏത്
ജി�യിലാണ് െസ�� അ�വദി�െത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി��് �റ�� െസ�� ��ത വ��ിക��് അ�വദി�ത്
അവ�  ന�കിയ അേപ��െട അടി�ാന�ിലായി��േവാ;  എ�ി�
അതി�� കാരണമായി അേപ�യി�  �ചി�ി� വ�തക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ജി�ാ മാ��ിന് അേപ� സമ��ി�� എ�ാ ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട�ം
അേപ� പി.എസ്.സി.  പരിഗണി�ാ�േ�ാ;  ��ത പരിഗണന
ലഭി��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി�� നിയമനം

46. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സം�ാന�് പി.എസ്.സി.
വഴി എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അൈഡ�സ് െമേ�ാ േനരി�് ൈക��ണെമ� പി.എസ്.സി.�െട നി�േ�ശം
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഉ�ാ�� സാേ�തിക ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിവിധ വ��ക�  റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളിേല�� ഉേദ�ാഗാർ�ികെള
അൈഡ�സ് െച��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�കൾ മലയാള�ിലാ�വാൻ നടപടി

47. �ീ.ആ�. രാമച��
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാഷ അടി�ാന�ി� �പവ��രി�െ�� സം�ാന�ളി�, ഇ��യി�
ഒേര ഭാഷ ഏ��ം അധികം ശതമാനം ജന�� ഉപേയാഗി�� സം�ാനം
എ� നിലയി� മലയാള�ിന് അ�ഹമായ �ാതിനിധ�ം സം�ാന സർ�ാർ
ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��യിെല മെ��ാ സം�ാന�ളി�ം അതത് പി.എസ്.സി.ക� െതാഴി�
പരീ� നട��ത് ആ സം�ാന�ളിെല മാ�ഭാഷയി�ം ഭാഷാ
ന�നപ����് േവ�ി ഇം�ീഷി�മാെണ�ിരിെ� േകരള�ി�  മാ�ം
പി.എസ്.സി.  പരീ�ക�  ഇം�ീഷി�  നട��തിെ� കാര�കാരണ��
അറിയി�േമാ;

(സി) ദരി��ം സാധാരണ�ാ�മായ മലയാളികളാണ് പി.എസ്.സി.�െട ഭാഷാ
വിേവചന�ി�െട �റ�ാ�െ���ത്എ� യാഥാ���ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) മലയാള മാധ�മ�ി�  പരീ� നട�ി�ം ഇം�ീഷി�� അറിവ്
പരിേശാധി��തിന് അതി�� േചാദ���  ഉ�െ���ി�ം പരീ�ാ
സംവിധാനം പരി�രി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ��െട വിശ�ാസ�ത
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48. �ീ.അനി� അ�ര
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.പി.  നാലാം ബ�ാലിയനിേല�് പി.എസ്.സി.  നട�ിയ പരീ�യി�
��ിമ മാ���ളി�െട ഒ� വിദ�ാ��ി സംഘടന�െട േനതാ�� ഉയ��
റാ�് കര�മാ�ിയ സംഭവം പി.എസ്.സി.�െട വിശ�ാസ�ത�് േകാ�ം
ഉ�ാ�ിെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� പി.എസ്.സി. നട�� പരീ�കളി� ��ിമത�ം
കാ�ാതിരി�വാ�ളള ക�ശന വ�വ�ക�  നട�ിലാ�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എെ�ാെ� ക�ശന വ�വ�കളാണ് പരീ�ാ
നട�ി�ി� െകാ�വ�ി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ല��ണ�ിന് െതാഴി�രഹിതരായ �വതി �വാ��  �തീ�
അ��ി�ിരി�� ഭരണഘടനാ �ാപനമായ പി.എസ്.സി.�െട ന�െ��
വിശ�ാസ�ത വീെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
പി.എസ്.സി.�െട ഭാഗ�് നി�ം നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമന��

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി. �േഖന 2019

െസ�ംബ�  മാസം വെര എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമന �പാ�ശ
ന�കിയി��്;  2016-17  �ത�  2018-19  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�
നിയമന �പാ�ശക� ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് (2011-12 �ത� 2015-16 വെര) ഓേരാ വ�ഷ�ം
എ� നിയമന �പാ�ശക�  പി.എസ്.സി.  വഴി ന�കിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�കളിെല അപാകതക�
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50. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി.  വഴി
സം�ാന�് എ� േപ��് �ിര നിയമനം ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാവ�ഷ�ം ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് നിയമനം ന�കിയെത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  പരീ�ക� പരാതികളി�ാെത നട�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക�/��ക�ത�ക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി.  പരീ�കളിെല അപാകതക�
സംബ�ി�് എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്; ഇതി� എ� പരാതികളി� േക�്
രജി�� െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

േകരള പി.എസ്.സി. യിെല ഓഫീസ് അ���് ത�ിക

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

(എ) േകരള പി.എസ്.സി.  യി�  എ� ഓഫീസ് അ���് ത�ികക�
നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള പി.എസ്.സി.യി� അ��ഡ�് ത�ികയി� എ� താ�ാലിക കരാ�
ജീവന�ാ� ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള പി.എസ്.സി.യി� റിേ�ാ��് െച�ി�� ��വ� ഓഫീസ് അ��ഡ�്
ത�ികകളി�ം �ിരം ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ ത�ികക�ം നിയമന�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പി.എസ്.സി.  �േഖന എ�
ത�ികകളി� �തിയതായി എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് വിശദ
വിവരം ന��േമാ;
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(ബി) ��ത കാലയളവി�  സ��ാ�-അ��സ��ാ�, െപാ�േമഖല
�ാപന��  എ�ിവയി�  �തിയതായി എ� ത�ിക ��ി�ി�െ��്
വ��ക� തിരി�് വിശദവിവരം ന��േമാ?

സ�് ഇ�െ��� പരീ�യിെല �മേ�ട്

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

(എ) 2010  ഒേ�ാബ�  12  ന് നട� േപാലീസ് സ�് ഇ�െ���
ത�ികയിേല�� എ��് പരീ�യി�  ചവറ ശ�രമംഗലം സ��ാ�
എ�്.എസ്.എസ്.�  പരീ� എ�തിയ ഉേദ�ാഗാ��ി  '���്'
ഉപകരണ�ിെ� സഹായേ�ാ��ടി പരീ� എ�തിെയ�്
പി.എസ്.സി.�െട ആഭ��ര വിജില�സ് നട�ിയ അേന�ഷണ�ി�
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�െ��റി�് േകെസ��് അേന�ഷി�ണെമ�് പി.എസ്.സി., െകാ�ം
േപാലീസ് ക�ീഷണ��് ന�കിയ പരാതിയി� ആവശ�െ��ി��േവാ;

(സി) എ�ി�  ��ത അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  ���ാ�െ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണഭാഷ

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

(എ) ഭരണഭാഷ ���മാ�ം മലയാള�ിലാ��തിനായി ഈ സ��ാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  ���മാ�ം മലയാള�ിലാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള പി.എസ്.സി നട�� പരീ�ക�ം,  വ��തല പരീ�ക�െട
(ഡി�ാർ�്െമ�ൽ െട�്)  േചാദ� േപ��ക�  ���മാ�ം മലയാള�ി�
ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��ത്;
ഇവ�്എ�് �ത� �ാബല�ം ഉ�ാ�െമ� വ��മാ�ാേമാ?

െ�ഷ�� ��സ് േഭദഗതി

281019 file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

24 of 164 Monday 21 October 2019 04:01 PM



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

(എ) പി.എസ്.സി നിയമന�ളി�  വിവിധ ത�ികകളിെല വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�തകളി�  വ� മാ���  ഉ�െ�ാ�െകാ�് െ�ഷ��  ��സ്
േഭദഗതി െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ഷ�� ��സ് േഭദഗതി വരാ�ത് കാരണം വിവിധ വ��കളി� എ�
ത�ികക� ഒഴി�് കിട�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെസ�ിംഗ്, േഫാേ�ാ�ാഫി, സിനിമാ െ�ാജ�� �ട�ിയ കാലഹരണെ��
പരീ�ാ രീതിക�  ഒഴിവാ�ി ച���  കാലാ��തമായി പരി�രി�്
ഉചിതമായ േഭദഗതി വ���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സമയബ�ിതമായി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തിന് പി.എസ്.സി. സ�ീകരി�
നടപടിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി.  എ�
ത�ികകളിേല�ാണ് അേപ� �ണി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി എ� ല�ം അേപ�ക� ലഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� ത�ികകളി� പരീ�
നട�ി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പരീ�ക� സമയബ�ിതമായി നട�ി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തിന്
എെ��ാം നടപടിക�  പി.എസ്.സി.  സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ�െട ഒഴി�കൾ

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

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  24.05.2019ന് ��പ് വിവിധ വ��കളിെല
േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാ�െട എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �്
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ഒഴി�ക�  അൈഡ�സ് െച�ാ�  ബാ�ി�െ��ം അവ
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ഏെതാെ� വ��കളിലാെണ��ളള വിവരം അറിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ിെല അന�ഹ�

58. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സത�സ��ം സ�ത��മായി നിലെകാേ�� പി.എസ്.സി.  ത�ാറാ��
റാ�് ലി�ക�െട പവി�ത ന�െ��� സംഭവ�� അ��ിെട ഉ�ായത്
സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവാര�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ആ�വിശ�ാസെ� തക��� രീതിയി�
�മേ��കളി�െട�ം രാ�ീയ സ�ാധീന�ി�െട�ം അന�ഹ� പി.എസ്.സി.
റാ�് ലി�ി� ഉ�ത റാ�് കര�മാ�വാ��ായ സാഹചര�ം ഗൗരവമായി
എ��് ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�റിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�യിെല �മേ��ക�

59. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, േറാജി എം. േജാ�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  പരീ� എ��� ചില�  �മേ�ടി�െട�ം അധികാര
�ാന�ി��വ�െട പി�ണേയാെട�ം സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��
േന��െവ� വ�ത സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എ.പി.  നാലാം ബ�ാലിയനിേല�� പി.എസ്.സി.  റാ�് പ�ികയി�
ഉ�െ�� ചിലർ അന�ഹമായ മാ���ി�െടയാണ് റാ�് ലി�ി�
ഉ�െ��െത� കാര�ം പി.എസ്.സി. നട�� പരീ�കളി�� ജനവിശ�ാസം
തക��തിന് കാരണമായി�േ�ാ ;

(സി) പി.എസ്.സി.യി� നട� �മേ�ടിെന�റി�� അേന�ഷണം നട�േ�ാ�
പി.എസ്.സി.  സംവിധാനം ��മ�താെണ�ം അതിെ� വിശ�ാസ�ത�ം

281019 file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

26 of 164 Monday 21 October 2019 04:01 PM



�തി�ായ�ം തക��� തര�ി�� ആേരാപണം ഉ�യി��െത�ം
�ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട��വർ പറ�ി�േ�ാ;എ�ിൽ അത് ഏത്
സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  നട� തര�ി�� �മേ��ക�  ഭാവിയി�
ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് പി.എസ്.സി.
െെകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ചീഫ് (ഡിെസ��ൈല�ഡ് �ാനിംഗ്) ത�ികയിെല പി.എസ്.സി. റാ�് പ�ിക

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

(എ) ആ��ണ േബാ�ഡിെല ചീഫ് (ഡിെസ��ൈല�ഡ് �ാനിംഗ്)ത�ികയി�
പി.എസ്.സി.  നട�ിയ എ�� പരീ�യി� ഉയ�� മാ�� ലഭി�യാളിന്
ഇ��വ�വി� �റവ് മാ��് ന�കി റാ�് പ�ികയി� ഒ�ാം �ാന�നി�ം
ഒഴിവാ�ിയതായ പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പരാതിക�  ഒഴിവാ��തിേല�ായി എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്
പി.എസ്.സി�് ന�കിയെത�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി എ�.ഡി. െെട�ി�് നിയമനം

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

(എ) 03.07.2019-ന് നട� േകരള വാ��  അേതാറി�ി എ�. ഡി.  െെട�ി�്
(കാ�ഗറി  084/2018)  പരീ��ായി എ� േപ�  ക�ഫ�േമഷ�  ന�കി
എ�ം അതി� എ� േപ� പരീ� എ�തിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് �കാര�� േഷാ��് ലി�ം റാ�് ലി�ം എ�േ��്
�സി�ീകരി�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�ം അതി�  എ� േപെരയാണ്
ഉ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ത�ികയിേല�്നാളി�വെര എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��്
െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എ�. ഡി. െെട�ി�് ത�ികയിെല നിയമനം
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62. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി  280/2018  �കാര�� എ�. ഡി.  െെട�ി�് പരീ�
എ���തിനായി ഓേരാ ജി�യി�ം എ� േപ�  വീതം ക�ഫ�േമഷ�
ന�കിയി�െ��ം ഇതി�  എ� േപ�  വീതം പരീ� എ�തിെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�. ഡി.  െെട�ി�് ത�ികയിെല �തിയ േഷാ��് ലി�ം റാ�് ലി�ം
എ�േ��് �സി�ീകരി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) കഴി� എ�. ഡി.  െെട�ി�് ലി�ിെ� കാലാവധി കഴി�േശഷം
നാളി�വെര ഓേരാ ജി�യി�ം ��ത ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  വീതം
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

എ�.ഡി. ൈട�ി�്

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളിലായി എ�.ഡി.  ൈട�ി�മാ�െട എ�
ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��െത�ം എ� ഒഴി�കളാണ്
നിലവി��െത�ം വ��്, ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ിെ� �ിതി എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�കളിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല നിയമനം

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

(എ) കാ�ഗറി നം.113/2017  ന�രായി പി.എസ്.സി.  നട�ിയ വിവിധ
ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�കളിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല
നിയമന�ി�ളള േഷാ��് ലി�് �സി�ീകരി�് ആറ് മാസമായി�ം റാ�്
ലി�് �സി�ീകരി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ���ലം
ഉേദ�ാഗാ��ിക���ാ�� �യാസ��  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
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നി�േ�ശ�ളാണ് റാ�് ലി�് �സി�ീകരി���മായി ബ�െ��്
ഉേദ�ാഗ���് ന�കിയി�ളളത്; ഇത് പാലി�ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
എെ��ാം നടപടികളാണ് പി.എസ്.സി.  സ�ീകരി�ാ�ളളെത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ത�ികയിെല റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ാ�  �മതലെ���ിയി�ളളത്
ആെരയാണ്;  സമയബ�ിതമായി റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ാ�തിന്
എെ��ി�ം വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത റാ�് ലി�്അടിയ�രമായി �സി�ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല എൽ.ഡി.വി.ൈ�വർ നിയമനം

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

(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ കാ�ഗറി ന�ർ  016/  2014  എൽ.ഡി.വി.ൈ�വർ
ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ിൽ നി�ം എ� നിയമന�ൾ
നട�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിൽ ഏെതാെ� വ��കളിൽ നി�ം ൈ�വർ ത�ികയിേല��
ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) റിേ�ാർ�് െച�ി�� ഈ ഒഴി�കളിൽ ��ത റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ��ി��
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് യഥാസമയം നിയമനം നൽ�വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

�നിയ� �ാ��്/കാഷ��, �നിയ� അസി��് റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

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

(എ) പി.എസ്.സി.  എ�.സി.എ.  (ഡി ഇ എ പി  )  വി�ാപനം  (കാ�ഗി ന��
613/12)  �കാരം നിലവി�  വ�ി�ളള �നിയ�  �ാ��്/കാഷ��, �നിയ�
അസി��് റാ�് ലി�ി� നി�ം എ�േപ��് ഇ�വെര നിയമന �പാ�ശ
ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമന �പാ�ശ ന�ിയവരി�  എ�േപ�
േജാലിയി�  �േവശി� എ�ം എ� എ�.െജ.ഡി.  േവ��സി റിേ�ാ��്
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െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�.െജ.ഡി.  േവ��സി ഉെ��ി�  ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമന
�പാ�ശ ന�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി�� തീയതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��വ��ായി �തിയ ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് േ�ഡ്2 ത�ിക

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

(എ) കാ�ഗറി  277/2018  െല േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് േ�ഡ്2
ത�ികയിേല�്  06/07/2019ന് നട� പരീ� എ���തിന് വിവിധ
ജി�കളി�  എ�േപ�  ക�ഫ�േമഷ�  ന�കിെയ�ം അതി�  എ�േപ�
പരീ� എ�തി എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് േ�ഡ്2  ത�ികയി�
എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ത�ികയിേല�ളള േഷാ��് ലി�ം റാ�് ലി�ം എ�േ��്
�സി�ീകരി�ാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

സിവി� സ��ീസ്

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

(എ) സ��ാരിന് കീഴി�  �വ��ി�� സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��
അവ�െട പരിഗണനയി� വ�� വിഷയ�ളി� എ��ി�� നിലപാ�ക�
മാധ�മ��മായി പ�വ��തിന് ��ത ഉേദ�ാഗ���് ബാധകമായ
സ��ീസ് ച��� അ�വദി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� വിവര��  മാധ�മ��മായി പ�വ��തിന് സിവി�
സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ���് ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� അ�മതി
ആവശ��േ�ാ;  എ�ിൽ അ�മായി ബ�െ�� ച���  ഏെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമ� �ചി�ി� വിധ�ി� മാധ�മ��മായി വിവരം പ�വ��തിന് അ�മതി
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ആവശ��� പ�ം സബ് കള�� ഉ�െ�െട�� വിവിധ ഉേദ�ാഗ�� ��ഖ
മാധ�മ���് ന�കിയ ഇ��വ�വിന് അ�ര�ി�� അ�മതി
േനടിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�മതി േനടാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നിലവി�  േക�ക�
ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

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

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി�െട �ന:പരിേശാധന സമിതിയിെല
അംഗ��െട വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സമിതി�െട നാളി�വെര�� �വ��ന���് എ� �പ
െചലവഴി�; ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ിക

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�
നികേ��തിെ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�  ക����  വിദ�ധ�ാ��ായി മാ�വാ�
നി�േ�ശ�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി./ ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി.  വഴി എ�േപ��്
നിയമനം ന�കിെയ�് വ��തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിതനിയമനം വഴി എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ?
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വിവിധ വ��കളിെല ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) വിവിധ വ��കളിലായി നാളി�വെര ഏ� വ�ഷം വെര മരണെ��ി��വ�െട
ആ�ിത��ാണ് നിയമനം ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കംപാഷേന�് എംേ�ാ�െമ�് െസ�ി�  ആ�ിത നിയമനം
കാ�ിരി��വ�െട ലി�് കാ�ഗറി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലഗതാഗത വ��ിെ� േതവര ഓഫീസി�  ചാ��്മാനായി േജാലി
െച�ി���ം  19.12.2015-�  മരണെ��ി���മായ െക.  െക.

��േഷാ�മെ� മക� കടവ�,  ചിലവ��, തിേ��റ വീ�ി�, �� െക.

പി.-�െട േപര് ��ത ലി�ി�  ഉ�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മലയാളഭാഷാ സംര�ണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം മലയാളഭാഷ
സംര�ി��തി�ം,  പരിേപാഷി�ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ പി.എസ്.സി.  പരീ�ക�ം മലയാള�ിലാ�ണെമ� തീ�മാനം
തത��ി�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് എേ�ാ�
�ാവ��ികമാ�െമ�ാണ് ക���ത്; വ��മാ�േമാ?

രാജ�ാ�ര ൈസബ� �ര�ാ സേ�ളനം

74. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, െക. രാജ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െകാ�� 2019 എ� േപരി� രാജ�ാ�ര ൈസബ� �ര�ാ സേ�ളനം
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സേ�ളന�ി� ഏെതാെ� തര�ി�� ച��കളാണ് നട�െത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ൈസബ�  �ര� സംബ�ി�് എെ�ാെ� �തിയ നി�േ�ശ�ളാണ്
��ത സേ�ളനം �േ�ാ�് വ�െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാ���ക�

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

(എ) സം�ാന�് �ാ���ക�  �ല�നി��യ�ി�  പിേ�ാ�ം േപാ��
അവ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇതി�� കാരണ��  എ�ാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ാ���കളി�െട ഇതിനകം എ� േകാടി�പ�െട നിേ�പം െകാ�വ�വാ�
കഴി�;  നിലവി�  �ാ���ക�  ഏെതാെ� േമഖലയിലാണ്
�വ��ി��ത്;

(സി) സം�ാന�് �ാ���ക�െട എ��ി�  വള�� േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

ഈ വ�ഷം െസ��ംബ�  30  വെര എ� ശതമാനം വള��യാണ് ഈ
േമഖലയി� േരഖെ���ിയത് എ�് െവളിെ���േമാ?

അ�യ േക��ളിെല ഫീസ് ഘടന

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �തിയ അ�യ േക���
ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� േസവന��  പല�ം ഓ�ൈല�  ആയി ലഭ�മാ��
സാഹചര��ി� ��ത� ആ�ക� അ�യ േക��െള ആ�യി���്.
ഈ സാഹചര��ി�  അ�യ േക��ളിെല േസവന�ി�� ഫീസ്
ഏകീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ഏകീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�യ േക��ളിെല ഫീസ് ഘടന പരസ�മായി �ദ�ശി�ി��തിന്
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നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

അ�യ േക���

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

(എ) അ�യ േക���  �ട�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി�മ��
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�യ േക��ളിെല േസവന���് ഏകീ�ത ഫീസ് നി�യി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�യ േക��ളിെല ജീവന�ാ�  െപാ�ജന�േളാട് േമാശമായി
െപ�മാ�� വിവര�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് സംബ�ി�്
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�യ േക��ളിെല ജീവന�ാ�െട െത�ായ അറിവ് �ലം ജന���്
ഉ�ാ�� സാ��ിക ന����് പരിഹാരം കാ�വാ�  സ��ാ�
എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഇ-െമയിൽ �േഖന�� പരാതികൾ

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല ഔേദ�ാഗിക ഇ-െമയിൽ
വിലാസ�ിേല�് അയ�� പരാതികൾ പരിേശാധി�് േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗസ് ഥർ േക�കെള��ാ�േ�ാ;  വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ിൽ
എ�െകാ�്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഔേദ�ാഗിക ഇ-െമയിലിേല�യ�� പരാതികളിൽ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗസ് ഥർ
േക�കെള��ാ�ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിെല െപ� േപാലീസ് േ�ഷനിേല�്
(shoptthtvm.pole.kerala.gov.in) അ�� േതാമ�ം േതാമസ് േജാർ�ം �ടി
15  -12  -2018  ഏകേദശം രാ�ി  11  മണിേയാട് �ടി അയ� ഇെമയിൽ
പരാതിയിേ�ൽ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�.

വിശദമാ�ാേമാ;ഇെ��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�്;
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വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത േകസിെന സംബ�ി�് ഐ.ജി�് ഇവർ നൽകിയ പരാതി �കാരം
Entt. No. B3/20148 dated 18/12/2018-ൽ േബ�ഡ് ഓൺ ഫാ�്, എ�
ഉ�രവ് നൽകിയ �കാരം എ�് നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�സംബ�ി� എെ��ി�ം റിേ�ാർ�േ�ാ;  എ�ിൽ
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

വിവരസാേ�തിക വിദ�ാേമഖല�െട വികസനം

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

(എ) വിവരസാേ�തികവിദ�ാേമഖല�െട വികസന�ി��ി സം�ാന�ിെ�
സ��ഘടന�െട വള��െയ ശ�ിെ���ി േകരളെ� ഒ� ഡിജി��
സം�ാനമാ��തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ആേഗാള തല�ി�  ഐ.�ി അധി�ിതമായ വ�വസായ സംരംഭ���്
അ�ാരാ� നിലവാര�ി�ളള പ�ാ�ല സൗകര���
സ�ീകരി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലാ� േടാപ്, െസ�വ� നി��ാണ �ണി�ക� സം�ാന�് ആരംഭി�െമ�
�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസം

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

(എ) 2019-െല �ളയെ� �ട��് �രിതാശ�ാസ ക�ാ�ി�
കഴി�വ��്ഓണേ�ാടി ന��� പരിപാടി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� േപ��് ഓണേ�ാടി ന�കി; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�.െക.െഎ െസ�േ�റിയ�്
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81. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിനായി ആ�.െക.െഎ
െസ�േ�റിയ�് �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� �മതലക�ം
ഉേ�ശ�ല����ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ളയ�രിതാശ�ാസ ഫ�് ൈകകാര�ം െച�� �മതല ആ�.െക.െഎ
െസ�േ�റിയ�ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(സി) ആ�.െക.െഎ െസ�േ�റിയ�ിെ� �വ��ന���് സ��ാ�  ഫ�്
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ സഹായം

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

(എ) 2018 ഓഗ�് മാസ�ി� ഉ�ായ �ളയ �രിതാശ�ാസ സഹായ�ിനായി
�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് എ� േകാടി �പ സഹായമായി
ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �രിതാശ�ാസ സഹായമായി എ� േകാടി �പ ന�കിെയ�ം ഏെത�ാം
വിഭാഗ�ിലാണ് സഹായ ം ന�കിയെത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) 2019  ഓഗ�ി��ായ �ളയ�ി� �രിതാശ�ാസ സഹായമായി ഏെത�ാം
വിഭാഗ�ളി� എ� േകാടി �പ ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ളയെ��തികളി� വ�ി� നാശന�ം സംഭവി� െച�കിട ക�വട�ാ��ം
മ�് വ�ാപാരിക��ം എെ��ി�ം സഹായം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇവെര
സഹായി�ാ� എെ��ി�ം പ�തി ആ��ണം െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ ന����് േക�സഹായം
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83. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-� േകരള�ി��ായ �ളയ�ിെ� നാശന��� പരിഹരി��തിന്
േക�ം എെ��ി�ം സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ,  2019  െല �ളയ ന����് േക�സഹായം ലഭി��തിന്
സം�ാന സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ?

�ളയ �നരധിവാസ�മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

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

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  �ളയ �നരധിവാസ�മായി ബ�െ��് നട�ിലാ��
പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് ഇതിനായി വിനിേയാഗി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� �ളയം �ല��ായ നാശന�ം

85. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2019-�  വയനാട് ജി�യി�  ഉ�ായ �ളയ�ാൽ സംഭവി� നാശന�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� വീ�ക�  ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം
തക��ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയം �ലം വയനാട് ജി�യി� വിവിധ വ��ക���ായ നാശന�ം പ�ിക
തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന �ന�നി��ാണ പ�തിക�

86. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2018-  �  സം�ാന��ായ മഹാ�ളയ�ിെ� അടി�ാന�ി�
സം�ാന �ന�  നി��ാണ�ിന് ആവി�രി� പ�തിക�  ഏത്
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ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �പീകരി� േകരള �ന�നി��ാണ പ�തിയി�െട ഇതിേനാടകം
നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി �കാരം ഉ��െപാ��  േമഖലയി�  നി�ം ജന�െള മാ�ി
പാ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) 2019-  െല കന� മഴയി�  കവള�ാറയി�ം,  ��മലയി�ം ഉ��െപാ�ിയ
�ല�് നി�ം ജന�െള മാ�ി പാ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �നരധിവാസ �വ��ന���് �ൗഡ് ഫ�ിംഗ് �േഖന �ക
സംഭരി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവി� ഉ�െ���ിയ േറാ�ക�

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

(എ) റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവി�  ഉ�െ���ിയ േറാ�ക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിെ�റ ആദ�ഘ��ി� ഉ�െ���ിയ ���ിക� ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ�റ ആദ�ഘ��ി�  ഉ�െ���ിയ
െകായിലാ�ി-താമരേ�രി-��ം-അരിേ�ാട്-എടവ� സം�ാന പാത�െട
വിശദ പ�തി േരഖ ത�ാറാ��തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ആയതിെ�റ ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര �ന� നി��ാണം

88. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2019 െല �ളയം സം�ാന�ി��ാ�ിയ നാശന���െട കണ�ക�
െവളിെ���േമാ;
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(ബി) �ളയാന�ര �ന�  നി��ാണ�ി�ം �നരധിവാസ�ി�ം സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി േലാക ബാ�ി�  നിേ�ാ മ� ഏജ�സികളി�  നിേ�ാ
സഹായ�� േതടിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� �ക സഹായധനം ലഭി�; എ�
�ക �തീ�ി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല �രിതാശ�ാസ സഹായം

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

2018-െല മഹാ�ളയ�ി�, തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല നാശന�ം
സംഭവി� വ��ിക��് �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം സഹായം
ന�കിയതിെ� കണ�ക�  വിേ�ജ് തിരി�് ആ�ക�െട േപര്,  വിലാസം,
അ�വദി�െ��സംഖ� �തലായ വിവര�� ഉ�െ���ി ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണം

90. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2018 - � സം�ാന��ായ മഹാ�ളയ�ി� തക�� സ ം�ാനെ�
�ന�  നി��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം അതിെ� �േരാഗതി�ം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ളയ�ി� വീട് ���മാ�ം തക��വെര �നരധിവസി�ി��തി�ം , �മി
ന�െ��വ��് പകര ം �മി കെ���തി�ം സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാെ��റിയ�ാേമാ;

(സി) 2018  -  െല �ളയ ം കഴി�്  14  മാസ ം കഴി�ി�ം �ളയ ബാധിത�െട
പരാതിക� സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിന് േകാടതി ഇടെപട�ക�
ഉ�ാകാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ളയാന�ര �ന�  നി��ാണ�ിനായി �പീ�തമായ റീ ബി�ഡ്
േകരള�െട �വ��ന ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
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(ഇ) �ളയ�ി� ന�െ�� വ�വകകൾ അേതപടി �ന� നി��ി�കയ�, പകര ം
ഒ� �തിയ േകരളം െക�ി���െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഒ��ാലെ� �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ �വ��ന��

91. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ി�  വ��ിയ �ളയ
�ന�നി��ാണ �വ��ന�� സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) 2018,  2019  വ�ഷ�ളിെല �ന�നി��ാണ �വ��ന���ായി എ�
�ക െചലവഴി�െവ�തിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി ഇനി ഏെത�ാം തര�ി�ളള
���ികളാണ് ഒ��ാലം അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി�
നട�ിലാ�വാ�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാ�് റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക�

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

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� വിവിധ
വ��ക�െട കീഴി�� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയെത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തിക� നട�ിലാ��തി�� സമയ�മം വ��മാ�േമാ?

ഉ��െപാ�� സാധ�ത േനരി�� �േദശ��

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

(എ) ഉ��െപാ�� സാധ�ത േനരി�� �േദശ��െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� എെ��ി�ം �തിയ പഠന���് സ��ാ� നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;
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(സി) ഉ��െപാ��  സാധ�ത േനരി�� �േദശ�ളി�  വിവിധ വ��ക�െട
ഏേകാപനം അട��� കാര��ളി�  എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ്
സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

�ന�നി�മാണ സഹായനിധി വിതരണം

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

(എ) 2018 െല �ളയാന�രം സ��ാ� അ�വദി� �ന�നി�മാണ സഹായനിധി
വിതരണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം എ�ാ ഗ���ം വിതരണം െച�ാ�
കഴി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആറ�ളയി�  എ� വീ�ക�  ഇ�പേയാഗി�് ���ീകരി�വാ�
കഴി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2019 െല �ളയാന�രം സ��ാ� അ�വദി� സഹായനിധി വിതരണം ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആറ�ള മ�ല�ി�  എ� േപ�  ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ�ളാെണ�ളള
വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

2018-െല �ളയ നാശന��ം �രിതാശ�ാസ സഹായ�ം

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

2018-െല �ളയ�ി� സം�ാന��ായ നാശന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

�രിതബാധിത��് എ� �ക�െട �രിതാശ�ാസ സഹായം ഇതിനകം
ലഭ�മാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�നി�് പ�ാ�ി മ�ല�ിന് ലഭി�
ധനസഹായം

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം  2019  െസ��ംബ�  വെര
പ�ാ�ി മ�ല�ി�  എ�േപ��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
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നിധിയി�നി�് ധനസഹായം ലഭി�ി�െ��ം നാളി�വെര എ� �ക
ലഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ സഹായം

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

2018-െല �ളയ �രിതാശ�ാസ�മായി ബ�െ��് േക�സ��ാറിേനാട് എ�
�ക�െട സഹായമാണ് സം�ാന സ��ാ�  ആവശ�െ��ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;  എ� �ക�െട സഹായമാണ് ലഭി�ി��ത് എ�്
െവളിെ���ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) ��  സ��ാരിെ�  2011-2016  കാല�് �ഖ�മ�ി�െട ജനസ���
പരിപാടി�ായി എ� �പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2011-16  ജനസ��� പരിപാടിക�  വഴി �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി� നി�ം ആെക എ� �ക അ�വദി�; എ� �പ വിതരണം െച�;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം  25-05-2016ന് ���
�ടി�ിക അതി�േശഷം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;എ�ിൽ എ� േപ��്; എ�
�ക വിതരണം െച�; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  �രിതാശ�ാസ നിധി വിതരണ�ിന് �േത�ക
െപാ�പരിപാടിക�  സംഘടി�ി�ാ�  എ� �ക െചലവഴി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�� സംഭാവന

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

(എ) സാലറി ചല�ി�െട എ� േകാടി �പയാണ് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയിേല�് സംഭാവനയായി ലഭി�ി�ളളത്;
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(ബി) 2019 ആഗ�് മാസം �ത� ഒേ�ാബ� 15 വെര എ� �പ �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് സംഭാവനയായി ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയാന�ര �ന�  നി��ാണ �വ��ന���ായി �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം 2018 ആഗ�് മാസം �ത� 2019 ഒേ�ാബ�
വെര എ� �പ െചലവഴി�;  ഏെതാെ� േമഖലകളി�  എ� �പ വീതം;
വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

100. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ബജ�് വിഹിതമായി �ക
അ�വദി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ  2011 �ത� 2019 വെര സി.എം.ഡി.ആർ.  എഫ്-  േല�് ന�കിയ
ബജ�് വിഹിതം വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസനിധിയിെല വര�ം െചല�ം

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

(എ) �ളയഘ��ി�  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് എ� �ക
സംഭാവന ലഭി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2018,  2019  വ�ഷ�ളിെല �ളയ�െള�ട��് �തിപ� േനതാവിെ�
േപ�ണ�  �ാഫ് അംഗ��  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�്
സംഭാവന ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സംഭാവന ന�കിെയ�ി� എ� �ക എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �ളയ �ന�നി��ാണ �വ��ന���് എ� �ക �രിതാശ�ാസനിധിയി�
നി�ം െചലവഴി�;  എ� �ക�� �തി�ാബ�മായ െചലവ്
�തീ�ി���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏെതാെ� പ�തിക��ായാണ് പണം െചലവഴി�ാ�
തീ�മാനി�ി��െത�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?
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േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി (റീബി�ഡ് േകരള) �െട �േരാഗതി

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

(എ) �ളയാന�ര �നരധിവാസ�മായി ബ�െ�� േകരള �ന�നി��ാണപ�തി
(റീബി�ഡ് േകരള)�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള �ന�നി��ാണ�ിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇതിനായി ആവി�രി� വിവിധ �നരധിവാസ പ�തിക�
എ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആവി�രി�� പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��െവ�്
ഉറ�വ��ാ�  േവ� േമ�േനാ� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ
വ��മാ�ാേമാ;റീ ബി�ഡ് േകരള�െട ഓഫീസ് എവിെടയാണ്
�വ��ി��ത്;ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി��തിനായി എ� �ക,

ഏത് ഫ�ി� നി�ാണ് െചലവഴി�ത്;

(ഇ) ടി ഓഫീസ് വാടക െക�ിട�ിലാേണാ �വ��ി��ത്;എ�ി� ഇതിനായി
ഓേരാ മാസ�ം എ� �ക വാടകയിന�ി� ന�േക���്;വിശദമാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസ ക�ാ�ി��വ�െട വിശദാംശം

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

(എ) ഈ വ�ഷെ� മഴെക�തിയി�ം ഉ��െപാ�ലി�ം ഉ�ായ നാശന���
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം എ� ആ�കെളയാണ് �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളി�
പാ��ി�ി��ായി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  ധനസഹായം ലഭി�ി�� ��ംബ��െട കണ�് ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� ബാധിത��്ന�കിയ ആ��ല���
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104. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  ബാധിത��് ��  സ��ാ�ം  ,നിലവിെല സ��ാ�ം
ന�കിയ ആ��ല��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േഡാസ�ഫാ� ബാധിത��്ന�േക� ആ��ല���മായി ബ�െ��്
��ീം േകാടതി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവി� �കാരം നിലവി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം,
ബാ�ി നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണെമെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�േഡാസ�ഫാ� ബാധിത��് �തിമാസം ന�കി വ�� ആ��ല���
എെ��ാെമ�ം  ,ആയത് �ട�ാെത ന���േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

അപകട�ി�െ��യാ��് �രിതാശ�ാസം

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

(എ) ക��  ജി�യി�  സബ് േ�ഷ�  പണി��തിന് കരാ�  എ��ി��
കരാ�കാരെ� കയ�ിറ�് െതാഴിലാളിയായി�� �ീ.  �െെസ�  പി.  പി.,
���  പീടിേയ��, പാ��, ��ി�റം എ�യാ��്  20.12.1972-ന്
അപകടം സംഭവി�ത് സംബ�ി�് ��ത വ��ി െെവദ�തി േബാ�ഡി�ം
െെവദ�തി വ��് െസ��റി�ം ന�കിയ നിേവദന�ളി� അ��ല തീ�മാനം
എ��ാ� സാഹചര��ി�  ബ�.  �ഖ�മ�ി�് ന�കിയ നിേവദന�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ചലനേശഷി ���മാ�ം ന�െ��തായ �േത�ക സാഹചര�ം
കണ�ിെല��് ��ത വ��ി�് ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ഫയലി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ശബരിമല �ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവളം

106. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ശബരിമല തീ��ാടക�� �ടി �േയാജനെ��ം വിധം ശബരിമല���്
നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� ശബരിമല �ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവളനി��ാണ
നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ഏ��  �മിയാണ് ആവശ�മായി വ��ത്;  ഏ��ം
അ�േയാജ�മായി കെ��ിയ �മി�െട ഉടമ�ത സംബ�ി�ളള
േകസിെ� �ട�നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇത്
ഏെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്?

(സി) വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിന് ഇനി എെ�ാെ� കട�കളാ�ളളത്;
േക�ാ�മതി ഉ�െ�െട�ളളവ ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ?

എ�േമലി വിമാന�ാവളം

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

(എ) എ�േമലി �ീ�ഫീ�ഡ് എയ�േപാ��ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിമാന�ാവള�ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര
�റെ��വി�ി�� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിമാന�ാവളം ���ിയാ��തിന് േവ�ി എ� ജന�തിനിധിക�ം
സംഘടനക�ം ക�ക�  ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത
ക�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശബരിമലയി� വിമാന�ാവളം

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

(എ) ശബരിമല �ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവളം നി��ി��തി�� നടപടി�മ��
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിമാന�ാവളം നി��ി�വാ�  െതരെ���ി�� െച�വ�ി എേ��്
എ�റിയെ��� ഹാരിസ�  മലയാളം �ാേ�ഷെ� നിലവിെല
ഉടമ�ാവകാശം ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിമാന�ാവള�ിനായി എ� ഏ��  �ലമാണ് ഏെ���വാ�
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;
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(ഡി) വിമാന�ാവള�ിന് ആവശ�മായ അംഗീകാര�ം �ിയറ��ം േക�
സ��ാ�മായി ബ�െ�� ഏജ�സികളി�  നി�ം ലഭ�മായി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ആയതിനാ�� നടപടി�മ��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�േമാ?

തി�വന��ര�് നി�് ��ത� വിമാന സ��ീ�ക�

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

(എ) എയ�ൈല�  േമധാവിക�മായി �ഖ�മ�ി നട�ിയ ച���െട
അടി�ാന�ി�  തി�വന��രം വിമാന�ാവള�ി�  നി�് ��ത�
വിമാന സ��ീ�ക� ആരംഭി�ാെമ� ഉറ�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��ര�നി�ം എ� വിമാനസ��ീ�ക� ആരംഭി�െമ�ാണ് ഉറ�
ലഭി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെര ഇതി� എ� സ��ീ�ക� ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി� പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി�  പ�തി നട�ിലാ�െമ�
�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� കരട് ഡി.പി റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; പ�തി�് െറയി�െവ
േബാ�ഡിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) എ� േകാടി �പയാണ് പ�തി�െട െചലവ് �തീ�ി��െത�ം ��ത
�ക എ�കാരം കെ��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി എ� ഏ�� �മി ഏെ��േ��ിതായി വ�െമ�ം എ�
വീ�ക� ഒഴി�ിേ��ിവ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതിെ� ���ി എ�േ��് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്
െവളിെ���േമാ?
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െകാ�ി െമേ�ാ

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െകാ�ി െമേ�ായി� നട�ിയ
വികസന �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ഓണ�ാല�് യാ��ാെര ആക�ഷി�ാനായി നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�  ഫലം ക�േവാെയ�ം ആ പ�തിക�
എ�മാ���ാ�ിെയ��� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െകാ�ി വാ�� െമേ�ാ

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

(എ) െകാ�ി വാ��  െമേ�ാ�െട �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി
എെ��റിയി�േമാ;

(ബി) എ� ഘ�മായാണ് ഇൗ പ�തി നട�ിലാ��ത്;

(സി) ഏെത�ാം േ�ഷ�കളാണ് ഇൗ പ�തി�കാരം ഓേരാഘ��ളി�ം നിലവി�
വ��ത് എ�റിയി�േമാ?

വാ�� െമേ�ാ�െട �േരാഗതി

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� സ�� പ�തിയായ വാ��  െമേ�ാ�െട നിലവി��
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജലപാതകെള ബ�ി�ി�് എ� കിേലാ മീ��  പരിധിയിലാണ്
പ�തി നട�ിലാ�ാ�  വിഭാവനം െച�ി��ത്;  േ�ഷ�ക�  ഉ�െ�െട
എെ��ാം സൗകര��ളാണ് പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ��ക എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�ാ�� പാരി�ിതിക-തീരേദശ പരിപാലന നിയമാ�മതി
ഉ�െ�െട�� സാേ�തിക കാര���  ���ീകരി�് നി��ാണ
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�വ��ന�� ആരംഭി��തിന് സ�മാേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

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

114. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എം. വി�െസ�്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക� സമയബ�ിതമായി
നട�ി� വ���തിന് സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�ം ഉേപ� വ�െവ�
ആേ�പം വ�താപരമാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2017 ഡിസംബറി� ഡി.എം.ആ�.സി സ��ാരിെ� പരിഗണന�് സമ��ി�
���ിയ പ�തിേരഖ പരിേശാധി� ധനകാര� വ��് െസ��റി�െട
അ���തയി�� സമിതി അതിെ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ�ാണ് ��ത റിേ�ാ��് സമ��ി�െത�ം അതിെല
ശിപാ�ശകെളെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികൾ േക� സ��ാരിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ൈല�് െമേ�ാ പ�തി�െട ഭാഗമായി തി�വന��ര�് നി��ി�വാ�
ഉേ�ശി�ി�� േമ��ാല��െട നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

പി.ആ�.ഡി. �സി�ീകരണ�� �ാമീണ േമഖലകളി�

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

(എ) സ��ാരിെ� വികസന േന��െള�ം പ�തികെള�ം കറി�് പി.ആ�.ഡി.
ത�ാറാ�� �സി�ീകരണ��  �ാമീണ േമഖലകളി�  എ��ിെ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സ��ാരിെ� വികസന �വ��ന��  �ാമീണ േമഖലയി�
എ�ി��തിന്,  പി.ആ�.ഡി.  �സി�ീകരണ��  �ാമീണ
��ശാലകളി�  സൗജന�മായി എ�ി� ന���തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?
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സ��ാരിെ� വാ�ഷികാേഘാഷ�ിന് െചലവഴി� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി നട�ിയ
പരിപാടിക��ായി ആെക എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ശ�-പ� മാധ�മ��  വഴി�ം നവമാധ�മ��  വഴി�ം
പരസ���  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ിനായി ആെക എ�്
�കയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി നിേ�പ സമാഹരണം

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

(എ) �വാസി നിേ�പ സമാഹരണ�ി�ം വ�വസായ സംരംഭകെര
കെ���തി�ം �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം ഏെത�ാം രാജ���
സ��ശി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, ഉേദ�ാഗ��  എ�ിവ�െട യാ��്
ആെക എ� �ക െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത യാ�ക�െട ഫലമായി ഉ�ായ േന��� വിശദീകരി�േമാ?

�വാസി േ�മനിധി

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

(എ) �വാസി േ�മനിധിയി� 2016 േമയ് ഒ� വെര എ�േപെര അംഗ�ളായി
േച��ി��്;

(ബി) �വാസി േ�മനിധിയി� ഇേ�ാ� ആെക എ� അംഗ�� ഉ�്;

(സി) േ�മനിധി െപ�ഷ�  ഇേ�ാ�  എ� �പയാണ്;െപ�ഷ�  ന�കി
�ട�ിേയാ; ഇതിേനാടകം എ� �പാ െപ�ഷ�േവ�ി െചലവഴി�;

(ഡി) നിേ�പ ഡിവിഡ�് പ�തിയി�  ഇതിേനാടകം എ� േപ�  അംഗ�ളായി
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േച��ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാസി �നരധിവാസ പ�തി

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

(എ) േനാ�� ഡി�ാ��്െമ�റ്  -േ�ാജ�് േഫാ�  റിേ��  എമി���സ് എ�
�വാസി �നരധിവാസ പ�തി എ�ാണ് നട�ിലായെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ബാ�ക�  ഇേ�ാ�  ഈ പ�തി�മായി സഹകരി��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016 മാ��് 31 വെര ഈ പ�തി �കാരം എ� േപ��് ബാ�ക� �േഖന
വാ� സഹായം ന�ിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) 2016 െമയ്ഒ�് �ത� 2019 െസ�ംബ� ഒ�് വെര ഈ പ�തി �കാരം
എ�േപ��് സഹായ��  ന�കി��്;  ഈ പ�തി�െട വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ?

�വാസി ക�ീഷ� �വ��ന��

120. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പാറ�� അ��
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വാസി മലയാളിക�െട ����  പരിഹരി��തി�ം താ�പര���
സംര�ി��തി�ം േവ�ി �പീകരി� �വാസി ക�ീഷെ� �വ��ന��
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ക�ീഷെ� ഓഫീ�ക�  ഇേ�ാ�  എവിെടെയ�ാമാണ് �വ��ി��ത്;
�തിയ റീജിയണ�  ഓഫീ�ക�ം ജി�ാ ആഫീ�ക�ം ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) �വാസിക�െട�ം അവ�െട ��ംബ��െട�ം അവകാശ��
സംര�ി��തി�ം �ഷണ�� തട��തി�ം ക�ീഷെ�റ �വ��ന��
വി�ലീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ഡി) എ�ി�  തിരി�വ�� �വാസിക�െട ൈന�ണ�ം മന�ിലാ�ി അവെര
െതാഴി� വിപണിേയാട് ��ിേ���വാ�ം സ�യം െതാഴി� കെ��വാ�ം
�േത�ക പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ാ�ാ�  ക�ീഷ�  എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തേദഹം സൗജന�മായി നാ�ിെല�ി�ാ�� പ�തി

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

(എ) വിേദശ�് മരണമട�വ�െട �തേദഹം സൗജന�മായി
നാ�ിെല�ി�ാ�� പ�തി�െട ഭാഗമായി എ�േപ�െട �തേദഹം
സൗജന�മായി നാ�ി�  എ�ി�െവ�ം ഇതിേല�ായി എ� �പ
െചലവായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െചയ�മാ�  ഫ�് പ�തി,  സാ��നം പ�തി,  മ�് സഹായ പ�തിക�
എ�ിവ �േഖന 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� എ� േകാടി �പ
സഹായമായി ന�കിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േനാ�� �േഖന േന�് റി��്െമ�്

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

(എ) വിേദശ രാജ��ളിേല�� േന�് റി��്െമ�ിെല ത�ി�ക�  തടയാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഗ�ഫ് രാജ��ളിേല�ം �േറാപ��  രാജ��ളിേല�ം േനാ�� �േഖന
ഇതിേനാടകം എ� േന�മാെര റി��് െച�് അയ�ാ�  സാധി�െവ�ം
ഓേരാ രാജ�േ��ം അയ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(സി) റി��്െമ�് സംബ�ി�് ഏെത�ാം രാജ���മായി കരാ�
ഒ�െവ�ി�െ��തിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

�ബായി� നട� �വാസി നിേ�പക സംഗമം
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123. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാസി നിേ�പം െകാ�വ��തിന് ഒേ�ാബറി�
�ബായി� വ�് നിേ�പക സംഗമം സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഗമ�ി�  സം�ാനെ� �തിനിധീകരി�് ആെരാെ�യാണ്
പെ���െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത നിേ�പക സംഗമ�ിെ� അടി�ാന�ി� ഏെതാെ� �വാസി
വ�വസായിക� സം�ാന�് നിേ�പം നട�വാ� �േ�ാ�് വ�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പമാണ് സം�ാന�് ഉ�ാ�ക എ�ം അത്
സം�ാന�് നിലവി�  നി�ലമായിരി�� ഏെതാെ� േമഖലക��്
ഉേ�ജനം ആ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

നിേ�പക സംഗമ��

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

(എ) സ��ാരിെ� �വ��നഫലമായി േകരള�ിന് നിേ�പ സൗ�ദ
സം�ാനം എ� ബ�മതി േനടിെയ��വാ� സാധി�തായി ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയതിന് ഉേപാ�ലകമായി  2019  ഒേ�ാബ�  5-ന് �ഖ�മ�ി�െട
േന�ത��ി�  �ബായി�  വ�് �വാസി വ�വസായിക�  ഉ�െ�െട��
വിേദശ വ�വസായിക�െട നിേ�പസംഗമം നട�ക��ാേയാ;

(സി) ��ത �ബായ് നിേ�പ സംഗമ�ി� എ� േകാടി �പ�െട വാ�ാന��
സം�ാന�ിന് ലഭ�മായിെയ�ം ആ�െടെയാെ� ഏെതാെ�
േമഖലകളിെല��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� ധാരണാപ�ം എേ�ാഴാണ് ഒ� വ�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ടാെത �ബായ് സേ�ളന�ിെ� �ട��യായി െകാ�ിയി�  ആേഗാള
നിേ�പ സംഗമം നട�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�വാസിക��് േലാക േകരള േക��ം യാ�ാ�ലി ഇള�ം
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125. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വാസി മലയാളിക��് േകരള�മാ�� ബ� ം ഊ�ി ഉറ�ി�വാ�
സ��ാ�  തല�ി�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� ഭാഗമായി േലാക
േകരള േക�ം �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േനാ���െട �വാസി തിരി�റിയ�  കാ��ടമക��ം ��ംബാംഗ���ം
എയ�ൈല�  ക�നിക�  യാ�ാ�ലിയിന�ി�  ഇളവ് ന���േ�ാ;

ഏെതാെ� ക�നിക�  എ� ശതമാനം ഇളവാണ് അ�വദി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത�  വിമാന ക�നികളി�  നി�ം ��ത ഇളവ് േനടിെയ��വാ�
എെ��ി�ം ച��ക�  നട�ിയി�േ�ാ;  അതിേ��� �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസിക��� വിവിധ സഹായ��

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

(എ) 2019-20 െല ബജ�ി� �ഖ�ാപി� എ�.ആ�.െക. െവ�ഫയ� ഫ�ി�� 9

േകാടി �പ, �വാസി �നരധിവാസ പ�തി�� 15 േകാടി �പ എ�ിവയി�
നി�് ഇതിേനാടകം എ� േകാടി �പ റിലീസ് െച�െവ�ം ഇതി� എ�
േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസി േ�മനിധിയി�  ഇേ�ാ�  എ� അംഗ��  ഉെ��ം,  ഇേ�ാ�
എ�േപ��് െപ�ഷ� ന���െ��ം, ഇതിേല�ായി ഇതിേനാടകം എ�
േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�മ േബാ�ഡ് ന�കി വ�� മരണാന�ര സഹായം,  ചികി�ാ
ധനസഹായം,  �സവാ��ല�ം �ട�ിയ പ�തികളി� 2016 േമയ് ഒ�ി�
േശഷം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ�േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�്
അറിയി�ാേമാ?

ഒ�ാം േലാക േകരള സഭ�െട ശിപാ�ശക�ം നി�േ�ശ��ം

127. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഒ�ാം േലാക േകരള സഭ�െട ശിപാ�ശക�ം നി�േ�ശ��ം
എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ ശിപാ�ശക� നട�ിലാ�ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േലാക േകരള സഭയിെല അംഗ��  ആെര�ാമാെണ�് േമഖല തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ബായിയി�  നട� േലാക േകരളസഭ േമഖലാ സേ�ളന�ിെ�
ശിപാ�ശക� എെ��ാമാെണ�ം ഇവ നട�ിലാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േലാകേകരളസഭ�് േവ�ി ഇതിേനാടകം എ� �പ അ�വദി�െവ�ം ഒ�ാം
േലാക േകരള സഭ�ം,  �ബായ് േമഖലാ സേ�ളന�ി�ം എ� �പ
െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

േപാലീസ് േസനാംഗ���ിടയിെല വ��ി�വ�� ആ�ഹത� നിര�്

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനാംഗ���ിടയിെല ആ�ഹത�
വ��ി�വ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  നിലവിെല സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േസനാംഗ�ളാണ് ആ�ഹത�
െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ആ�ഹത� െച�വ�െട േസനയിെല ഔേദ�ാഗിക പദവി തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േജാലിഭാര�ം,  മാനസികസ����ം,  ഉ�തഉേദ�ാഗ�രി�  നി��
മാനസിക പീഡന��മാണ് ഇ�രം ആ�ഹത�യിേല�് നയി��െത�്
കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  േസനാംഗ���ിടയിെല ഈ �വണത
ഇ�ാതാ��തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) സഹ�വ��കെര�ം കീ�േദ�ാഗ�െര�ം മാനസികമായി പീഡി�ി��
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനാംഗ��െട ആ�ഹത�
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129. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േപാലീസ്
േസനാംഗ�ളാണ് ആ�ഹത� െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േജാലിയിെല മാനസിക സംഘ�ഷമാണ് ഈ ആ�ഹത�ക��് പി�ിെല�്
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േസനാംഗ���് �ത�മായ ഇടേവളകളി�  കൗ�സലിംഗ് ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി കൗ�സലിംഗ് �ിനി�ക�  ആരംഭി��തിന് നി�േ�ശം
ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

േസാളാ� േകസ് അേന�ഷണം

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

(എ) േസാളാ� േകസി� �� �ഖ�മ�ി ഉ��ചാ�ി, �� മ�ി അ�� �കാശ്, ��
എം.എ�.എ.-മാരായ ൈഹബി ഈഡ�, എ.പി.  അ����ി
എ�ിവ�െ�തിരായ അേന�ഷണം അവസാനി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ത് വിശദമാ�ാേമാ?

രജി�� െച� േക�ക�െട എ�ം

131. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 െമയ് 25-ന് ��് രജി�� െച� എ� േക�കളി� 2016 െമയ് 26-ന്
േശഷം �തികെള അറ�് െച�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഏെതാെ� േക�കളിലാണ് �തികെള അറ�്
െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2011  � േശഷം അേന�ഷണം സി.  ബി െഎ-�് വി�ക�ം സി.ബി.െഎ
ഏെ���ാതിരി�ക�ം െച� േക�ക� േകരളാ േപാലീസ് െതളിയി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ ഏെതാെ�; വിശദമാ�ാേമാ?
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ആ���െ�ാല

132. �ീ.പി.െക. ശശി
,, സി.െക. ഹരീ��
,, എം. �േകഷ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� ആ���െ�ാല അവസാനി�ി�ാ�
ഇടെപടണെമ�ാവശ�െ��് �ധാനമ�ി�് ക�യ�തിെ� േപരി�  അ��
േഗാപാല���  ഉ�െ�െട�� ��ഖ സാം�ാരിക �വ��കെര
നാ�കട�ണെമ�ാവശ�െ��വ�െ�തിെര,  �ിമിന� സ�ഭാവേ�ാ� �ടിയ
ഭീഷണി ഉയ��ിയതി�ം സാ�ഹിക ��ധ ��ി�തി�ം നിയമ നടപടി
സ�ീകരി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) �ശ� ആ�ീയാചാര�നായ സ�ാമി അ�ിേവശിെന സംസാരി�ാ�
അ�വദി�ാെത ��ം ��ി�വ�െ�തിെര മാ�കാപരമായി ക�ശന
നടപടിെയ��ാ� േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ആരാധനാലയ��െട�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട�ം പരിസരം
ആ�ധപരിശീലന�ി�ം വ�ഗീയ �ചാരണ�ി�ം ഉപേയാഗി���
തടയാ� ക�ശന നടപടിെയ��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

���ത��� തടയാ� �തിയ പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ിമിന�  േക�ക�
വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016  െമയ് �ത�  നാളി�വെര സം�ാന�് രജി��  െച� �ിമിന�
േക�ക�െട എ�ം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി�  ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  �തികളായി എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ���ത���  തട��തിനായി �തിയ ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
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േകരളാ േപാലീസ് അ�ാഡമിയിെല നിയമനം

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

(എ) േകരളാ േപാലീസ് അ�ാഡമിയി�  ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��തി��
മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�ാഡമിയി�  െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  േസവനമ��ി��
ഉേദ�ാഗ���് പരമാവധി എ� വ�ഷം വെരയാണ് കാലാവധി
അ�വദി�ന���ത്;  ഇതിന് �േത�കം ച���  �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�് വ�ഷ�ി��കളി�  േസവനം അ��ി� ഉേദ�ാഗ�െര മാ�ി
നിയമി�ാ�തിെ� കാരണ��  വിശദമാ�ാേമാ;  ഇവെര മട�ി
അയ��തിന് നിലവി� എ�് മാനദ�മാണ് പാലി� േപാ��ത്;

(ഡി) ��ത അ�ാഡമിയി�  ഇ�േ��ഡ് െ�യിനിംഗ് െസ��കളിേല�്
�നിയറായ ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
��ത നി�േ�ശം മാ�ാ�  ഇടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�  വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�ി�  ഡി.ജി.ഒ.  �കാരം കാലാവധി
കഴി�വെര�ം ജി�ാ സാ�ധ േസനയിേല�് �ാ���  ആയി�ം
�ട��വെര�ം �റി�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(എഫ്) ��ത ഉേദ�ാഗ�െര മാ�ി നിയമി��തി�ം �തിയ ഉേദ�ാഗ���്
അവസരം ന���തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പി�് േപാലീസ്

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

(എ) പി�് േപാലീസിെ� ഉപേയാഗ�ിന് സ��ാ�  ന��� എ.സി.
വാഹന�ളി�  നിയമി�െ��� വനിതാ േപാലീ�കാരായി�ളളവ��് ഒ�
നി�ിത കാലപരിധി�് േശഷം �ട�  േസവന�ിന് പകരം മെ�ാ�
േസനാംഗ�ിന് ��ത േസവന�ി�� അവസരം ഉ�ാ�ാ�
ആവശ�മായ മാനദ�ം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവ �ത�മായി പാലി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഒേര
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േസനാംഗ��  തെ� �ിരമായി എ.സി.  വാഹന�ി�ളള ഇൗ ഡ��ി�്
നിേയാഗി��ത് ഒഴിവാ�ാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ാ�
ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് എൈ�സ് വ��കളിെല ക�ഡി മരണ��

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് എൈ�സ് വ��കളിെല ക�ഡി മരണ��
സിബിഐ അേന�ഷി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം
ക� ഡിമരണേ��ക�  അേന�ഷി��തിനാണ് സിബിഐ-�്
ൈകമാറിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവിധ�ളായ ക�ഡി
മരണ��െട അേന�ഷണം സിബിഐ�് ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ��ത
ക�ഡി മരണ��  �ടി സിബിഐ അേന�ഷണ�ിനായി ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 2016 �ത� സം�ാന�് നട� ഓേരാ ക�ഡി മരണ��െട�ം അതി�
�തികളാ�െ��/ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം ആെണ�ം
അവ�െ�തിെര സ�ീകരി� വ��തല/നിയമനടപടിക�  എെ��ാം
ആെണ�ം ഉ� ��� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗം

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

(എ) േപാലീസ് േസന�െട �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗ�ി� ഐ.പി.എസ് പദവി��
എ� ഓഫീസ�മാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�ാെയ�ി�  അതിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗ�ി�  േനരി�് ഐ.പി.എസ്  ,ഡി.ഐ.ജി,
ഐ.ജി തല�ളി�  ഉളള ഓഫീസ�മാെര നിയമി��തിന് സ��ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് വിഭാഗ�ിെല െെ�വ� ത�ികയി��വ�െട െ�ാേമാഷ�
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138. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയി�  നിലവി�  എ� െെ�വ�
ത�ികയാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെ�വ�  ത�ികയി��വ��് എ�്.സി,  എ.എസ്.ഐ,  എസ്.ഐ,

ഇ�െ���  ത�ികക�  നിലവി�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  െ�ാേമാഷൻ ഏ�
തര�ിലാണ് ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� െെ�വ� ത�ികയി��വ�െട െ�ാേമാഷ� േവ�ി എ�്.സി.,
എ.എസ്.ഐ.,  എസ്.ഐ.,  ഇ�െ���  �ട�ിയവ�െട ആ�പാതിക
ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് സ�ഡിവിഷ�ക�

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

സം�ാന�് �തിയ േപാലീസ് സ�ഡിവിഷ�ക�  ആരംഭി��തി�ളള
ശിപാ�ശക�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  കാ�ാ�ട േക�ീകരി�്
സ�ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് ആരംഭി��തി�ളള ശിപാ�ശ
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ഡിജിൈ�േസഷ�

140. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ഡിജിൈ�സ് െച�� നടപടി ഏ�
ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� �തലാണ് ��ത നടപടി ആരംഭി�െത�ം എ� േപാലീസ്
േ�ഷ�കളാണ് ഇ�ാലയളവി� ഡിജിൈ�സ് െച�െത�മറിയി�ാേമാ;

(സി) ഡിജിൈ�സ് െച� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�
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141. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയതായി �ാപി�ാ�  നി�യി�ി�ളള േകാ��
േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട സാ��താ ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നീ�കര േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�ം ആല�ഴ�ം ഇടയി�ളള േകാ��
േ�ഷ�ക� ത�ി�ളള അകലം വ��മാ�� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നീ�കരയി�  നി�ം  30  കി.മി അകെല�ളള കായം�ളം ഫിഷിംഗ്
ഹാ�ബറി�  േകാ��  േപാലീസ് േ�ഷ�  �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�റിയി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� �ാപി� േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�്

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

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  �ാപി� േപാലീസ് എ�ഡ്
േപാ�ി�  േപാലീസിെ� േസവനം �ിരമായി ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 24 മണി��ം േപാലീസിെ� േസവനം ലഭ�മാ�ാനാേണാ േപാലീസ് എ�ഡ്
േപാ�് �ാപി�ത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�ി� േപാലീസിെ� േസവനം  24  മണി��ം
ലഭ�മാ��തിന് ഏ�തര�ി�� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ക എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

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

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തിയി��െ�� േകരള�ിെല മിക� ��
�ണി�കെള കെ��ി അവ��് �േത�ക അവാ�ഡ് ന��� പ�തി
നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) േകഡ�ക��് ഏെറ �േചാദനമാ��തി�േവ�ി മിക� േകഡ�ക���
�ര�ാരം ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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��കളി� എസ്. പി. സി സംവിധാനം

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

(എ) േകരള�ിെല ��വ� െെഹ��, ഹയ�െസ��റി ��കളി�ം എസ്. പി. സി
സംവിധാനം ആരംഭി��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െച��രി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി ആരംഭി�ാ� ��ക�

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

(എ) െച���  നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി
ആരംഭി�ാ� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി ��ക� ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ� സമ��ി�ി�ം �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എസ്. പി. സി. ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ?

ഇ��ി ജി�യി� േകാ��ബി� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) േപാലീസ് േകാ��ബി�  ത�ികയി�  ഇ��ി ജി�യി�  നിലവി��
ഒഴി�ക� എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നാമമാ�മായ ഒഴി�ക� മാ�േമ ഇ��ി ജി�യി� നി�ം റിേ�ാ��് െച�ി��
എ� ഉേ��ാഗാ��ിക�െട പരാതി പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ��ി ജി�യി�  മാ�ം ഒഴി�ക�  �റ�േപായതിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;  ആയതി�  പിശക് സംഭവി�ി�െ��ി�  തി���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േപാലീസ് േഫാേ�ാ�ാഫി ഡിവിഷനിെല ചീഫ് േഫാേ�ാ�ാഫ�

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

(എ) േപാലീസ് േഫാേ�ാ�ാഫി ഡിവിഷനിെല ചീഫ് േഫാേ�ാ�ാഫ�  ആരാണ്
എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ചീഫ് േഫാേ�ാ�ാഫ� നിലവി� അവധിയിലാേണാ;

(സി) അവധിയിലാെണ�ി�  എ��തലാണ് അവധിയി�  �േവശി�ിരി��ത്;
ഏ�തരം അവധിയാണ് അ�വദി�ി�ളളത്;

(ഡി) ��ത അവധി അ�വദി��തി�ളള അധികാരം ആ��ാെണ�ം അവധി
അ�വദി�ത് ആരാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) അവധി അ�വദി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ��ത ത�ിക�െട
നിയമനാധികാരി ആരാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര എ� രാ�ീയ
െകാലപാതക�� നട�ി�െ��് ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േക�കളി�  �തികെള അറ�് െച�ി�െ��് വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(സി) രാ�ീയ െകാലപാതക��  നിയ�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

വനിതകെള അധിേ�പി�െവ� പരാതി

149. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, എം. വി�െസ�്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) േതാ���ി സ�േദശിനി ഉഷാ സാലിെയ െപാ�ജനമധ��ി�
അധിേ�പി�െവ� പരാതിയിേ�ൽ െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ിെ�തിെര
േപാലീസ് േകെസ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��� നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ൈത�ാ�േ�രിയിൽ നട� ��ംബ േയാഗ�ി� ഷാനിേമാ� ഉ�ാെനതിെര
മ�ി വ��ിപരമായി അവേഹളനം നട�ിെയ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

��ത പരാതിയി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സ��ാരിെ� �തിനിധി തെ� വനിതകെള വ��ിപരമായി
അധിേ�പി��ത് സംബ�ി� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

േപാേ�ാ േക�ക�

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

(എ) േപാേ�ാ േക�ക�  ൈകകാര�ം െച��തിനായി �േത�ക േകാടതിക�
�ാപി�ണെമ� ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ�ിേ��  ൈകെ�ാ�ി��
നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്  100-�  ��ത�  േപാേ�ാ േക�ക�
നിലവി��െത�ം ��ത ജി�കളി�  എ� േക�ക�  വീതം ഉെ��ം
അറിയി�േമാ?

ര�ിതാ��െട മ��നം �ലം പി����� െകാ�െ��� സംഭവ��

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

(എ) ര�ിതാ��െട മ��നം �ലം പി�����  െകാ�െ��� സംഭവ��
സം�ാന�് വ��ി�വ��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ���ത���  ആവ��ി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അര�ിതാവ�യി�  കഴി�� ��ികെള സംബ�ി�് സ��ാ�
കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം ��ിക�  വീ�ി�
ശാരീരിക/മാനസിക പീഢനം അ�ഭവി��ി�ാെയ�് ഉറ�് വ��വാ�
എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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ഇതരസം�ാന�ാ� �തി േച��െ�� േക�ക�

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

സം�ാന�്  2018,  2019  കാല�് ഇതരസം�ാന�ാ�  �തി
േച��െ�� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ജി�
തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക. എം. ബഷീറിെന കാറിടി�് െകാലെ���ിയ േകസ്

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

(എ) മാധ�മ�വ��കനായ െക.  എം.  ബഷീറിെന കാറിടി�് െകാലെ���ിയ
േകസി�  �ീറാം െവ��രാമ�  ഓടി�ി�� വാഹനം
അമിതേവഗ�ിലായി�� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആേ�പം െതളിയി�വാ� സി.  സി.  ടി.  വി �ശ��� േകാടതിയി�
ഹാജരാ�വാ�  േപാലീസിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസി� ഉ�െ�� ഐ. എ. എസ്. ഉേദ�ാഗ�െന സഹായി�വാ�
േപാലീസ് ഒ�കളി�െവ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ��ത
പരിേശാധനയി� െവളിവായ കാര�െമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ടി.പി. ച�േശഖര� െകാലേ��്

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

(എ) ടി.പി.  ച�േശഖര�  െകാലേ��ിെല �തികളി�  ആെരെയാെ�യാണ്
േകാടതി ശി�ി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ��ത ഓേരാ �തിക��ം എ� തവണ
അടിയ�ര അവധി�ം,  സാധാരണ അവധി�ം അ�വദി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പടി�ാേറ ��ി�ാ�ി�  ��ന��  എ� �തി�് എ� തവണ
അടിയ�ര അവധി�ം,  സാധാരണ അവധി�ം ന�കിെയ�ം ഏെതാെ�
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തീയതികളിെല�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകസിെല �തികളി� ആെര�ി�ം പേരാളി� ഇറ�ി രാ�ീയ പാ��ി�െട
േയാഗ�ളി� പെ��� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആരാണ് എ�്
വ��മാ�േമാ?

െപരിയ ഇര�െ�ാലേ�സ്

155. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, തി�വ�� രാധാ���
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപരിയ ഇര�െ�ാലേ�സ് സി.ബി.െഎ.�് വിടാ�  തീ�മാനി�
െെഹേ�ാടതി, സം�ാന േപാലീസിെനതിെര �� വിമ�ശനം നട�ിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് ��വിധിേയാെടയാണ് അേന�ഷണം
നട�ിയിരി��െത�ം േ�ാസിക�ഷ�  വ�തക�  മറ�െവ�ാ�
�മി�െവ��� േകാടതി�െട നിരീ�ണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഇര�െ�ാലേ�സി�  െെ�ം�ാ�് സമ��ി� ��പ�ം
െെഹേ�ാടതി റ�ാ�ിയ അ��� സാഹചര���ായി�േ�ാ;  ഇതിെ�
കാരണ�� െവളിെ���േമാ?

ക�ഡി മരണ��

156. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നട� ക�ഡി മരണ��
സംബ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ഡി മരണ��മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെരയാണ് നടപടി സ�ീകരി�ി�ളളത്;  ��ത
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ഉേദ�ാഗ��െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ക�ഡി മരണ��  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടിക�െട വിശദവിവരം വ��മാ�ാേമാ?

��വാ�രിെല ക�ഡി മരണം

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

(എ) ��വാ�രി�  എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ��  തി��  സ�േദശി ര�ി�് �മാ�
എ� �വാവിെന ക�ഡിയിെല��ി�േ�ാ;  എ�ാണ്
ക�ഡിയിെല��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വാവ് എൈ�സ് ക�ഡിയി� മരണെ��ക��ാേയാ;

(സി) �വാവിന് ക�ഡിയി�  ക�� മ��നം ഏ�താണ് മരണകാരണെമ�്
േപാ�േമാ��ം റിേ�ാ��ി� �ചി�ി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ക�ഡിയി�  �വാവിെന മ��ി�് െകാലെ���ിയ
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

(ഇ) വ��ികെള ക�ഡിയിെല��േ�ാ�  സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ��
ര�ി�് �മാറിെന ക�ഡിയിെല��േ�ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ക�ഡി മരണ�� വ��ി�വ��ത്
��വാളികളായ ഉേദ�ാഗ���് ലഭി�� രാ�ീയ സംര�ണം
െകാ�ാെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഈ േകസ് സി.ബി.ഐ.�് വി�വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കട�ഴി�റെ� െകാലപാതകം

158. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ീ���രം േപാലീസ് േ�ഷ�  അതി��ിയി�� കട�ഴി�റ�്
14.11.2016-�  നട� െകാലപാതകം അേന�ഷി��തിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാലപാതകികെള ക���തിനായി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��
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നടപടികെളെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മാധ�മ�വ��ക� ബഷീറിെന െകാലെ���ിയ സംഭവം

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

(എ) മാധ�മ�വ��ക�  ബഷീറിെന കാറിടി� െകാലെ���ിയ ഐ.എ.എസ്.
ഓഫീസ�  �ീ.  �ീറാം െവ��രാമ�  സംഭവം നട�േ�ാ�
മദ�ലഹരിയിലായി�� എ�് �ാപി��തി�ത�� െതളി�ക�ം
സാ�ിെമാഴിക�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) കാേറാടി�ി�� സമയ�് അേ�ഹം മദ�ലഹരിയിലായി�� എ�് അപകടം
നട� �ല�് വ�തെ� െവളിവായി�ം,  ഉട� തെ� അേ�ഹെ� ര�
പരിേശാധന�് വിേധയനാ�ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അപകടം നട�് ഒ�പത് മണി�� കഴി�് ര�പരിേശാധന നട�കവഴി
�തി�് അ��ലമായ ശാ�ീയ െതളിവ് േപാലീസ് ��ി�ക�ം അതി�െട
േകസ് തെ� ���ലമാ�� സാഹചര��ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇതിന് ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി റാ�് പ�ികയി� ��് േകസിെല �തിക� ��നിരയിെല�ിീയ
സാഹചര�ം

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

(എ) �ണിേവ� സി�ി േകാേളജി�  സഹപാഠിെയ ��ിയ േകസിെല �തിക�
പി.എസ്.സി റാ�് പ�ികയി� ��നിരയിെല�ിയ സാഹചര�െ� �റി��
ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം ഇതിനകം �റ�െകാ� വ� വ�തക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസിെല ഒ�ാം �തി ശിവര�ി�് സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�
ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി റാ�് പ�ികയി� ഒ�ാം റാ�ം, ര�ാം �തി
നസീം ഇ�പ�ിെയ�ാം റാ�ം  ,  പതിെനഴാം �തി �ണവ് ര�ാം റാ�ം
കര�മാ�ക��ാേയാ;
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(സി) ��് േക��ളിലായി പരീ� എ�തിയ ഇവ� �� േപ��ം ഒേര േകാഡി��
േചാദ��ടലാസ് ലഭി�തി� പി�ിെല അസ�ാഭാവികതെയ�റി�്
അേന�ഷി�ക��ാേയാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ഒ�ാം �തി ശിവര�ി�ിെ��ം പതിേനഴാം �തി �ണവിെ��ം
േഫാ�കളിേല�് പരീ�ാ സമയ�് അസാധാരണമാം വിധം
എസ്.എം.എ�ക� വ�തായി കെ��ക��ാേയാ;ഒേര ന�രി� നി�്
90  വീതം സേ�ശ��  ഈ വിധം ഒേ�കാ�  മണി�റി��ി�  ഇവ�െട
േഫാ�കളിേല�് എ�ക��ാേയാ;

(ഇ) ഉ�ര��  അയ�ാ�ം അത് സ�ീകരി�ാ�ം ഉപേയാഗി� െമാൈബ�
േഫാ�, �ാ��് വാ�് എ�ിവ ഇനി�ം കെ��ാ� സാഹചര��േ�ാ;

ഉ�ര�� എസ്.എം.എസ് െച� േപാലീ�കാ��് േചാദ��� എ�െന
ലഭി� എ� കാര�ം അവ�  വ��മാ�ക��ാേയാ;  ഈ സാഹചര��ി�
തീ��ം സ�ത�മായി �വ��ി�� ഭരണഘടനാ �ാപനമായ
പി.എസ്.സി.�െട വിശ�ാസ�ത ഉറ� വ��ാ�ം ��വാളികെള നിയമ�ി�
��ി�  െകാ�വരാ�ം ഒ� സ�ത� ഏജ�സിെയെ�ാ�് േകസ്
അേന�ഷി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക.എം. ബഷീറിെ� അപകടമരണം

161. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാധ�മ�വ��കനായ െക.എം.  ബഷീ�  കാറിടി�് െകാ�െ�� േകസി�
െഎ.എ.എസ്.  ഉേദ�ാഗ�നായ �ീറാം െവ�ി�രാമ�  ആണ്
അപകട�ിലായ വാഹനം ഒാടി�ി��െത�ം അേ�ഹം ആ സമയ�്
മദ�പി�ി��താ��ളള സാ�ിെമാഴി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) അപകടം നട� ഉടെന ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� ര�പരിേശാധന�് മ�സിയം
േപാലീസ് നടപടി സ�ീകരി�ി��േവാ;  ഇെ��ി�  ആയതി�ളള കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അപകടം നട�് എ� മണി�� കഴി� േശഷമാണ് �ീറാം െവ�ി�രാമെ�
ര�പരിേശാധന നട�വാ�  േപാലീസ് നടപടി സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;  ��ത പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ിെ�റ വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;
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(ഡി) േകാടതി റിമാ�് െച�ി�ം ഒ� ദിവസം േപാ�ം ജയിലി� കിട�ാെത ��ത
െഎ.എ.എസ്.  ഓഫീസ��് ജാമ�ം ലഭി�ാ�  കാരണം േപാലീസിെ�
അനാ�യാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി�  ഉ�രവാദികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എം.ബഷീറിെ� മരണം

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

(എ) കഴി� ആഗ�് മാസം തി�വന��ര�് മാധ�മ �വ��ക�
െക.എം.ബഷീർ വാഹനമിടി�് െകാ�െ���മായി ബ�െ�� േകസ് ഇേ�ാ�
ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ബഷീറിെന ഇടി� കാ� ഓടി�ി�� �ീറാം െവ�ി�രാമ� മദ�പി�ി��തായി
�ക് സാ�ിക�ം സഹയാ�ിക�ം െമാഴി ന��ക��ാേയാ;

(സി) അപകട േശഷം ജനറ�  ആ�പ�ിയിെല�ിയ �ീറാമിെന മദ�ം
മണ��തായി ഡ��ി േഡാ�� ഒ.പി.ടി��ി� �റി�ക��ാേയാ;

(ഡി) പി�ീട് െമഡി��  േകാേളജിേല�് ഇേ�ഹെ� റഫ�  െച�െത�ി�ം
േപായത് സ�കാര� ആ�പ�ിയിേല�ായി�� എ� കാര�ം
പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഇ) സ�കാര� ആ�പ�ിയിൽ െവ�് േഡാ��മാ�െട സഹായേ�ാെട
മദ�പി�തിെ� െതളിവ് നശി�ി�ാ�  ഇേ�ഹം �മി�തായ റിേ�ാ��ക�
പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(എഫ്) സംഭവം നട�ി�് ഏതാ�് പ�് മണി�റി� േശഷമാണ് ഇേ�ഹ�ിെ�
ര� സാ�ി�  പരിേശാധന�ായി എ��െത� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;�ടാെത േകസി�  െതളിവായി മാേറ�
അപകട�ി�െ�� വാഹന�� േഫാറ�സിക് പരിേശാധന� ��് റി�വറി
വാഹന�പേയാഗി�് േപാലീസ് സഹായേ�ാെട അവിെട നി�ം
മാ�ക��ാേയാ;

(ജി) രാ�ി ഒ� മണിേയാെട നട� സംഭവം േപാലിസിെ� എഫ്.  െഎ.ആ�.-�
േരഖെ���ിയത് രാവിെല  7.17  മണി�് എ�ാേണാ;�തിെയ
ര�െ���ാ� േപാലീസ് േബാധ���ം നട�ിയ നീ��ളാണ് ഇെതാെ�
എ�് ക���േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?
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ക��ലം ജം�ഷനി� സി�� െെല�് �ാപി��

163. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാതയിെല ക��ലം ജം�ഷനി�  സി��  െെല�്
�ാപി��തി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പഠന�ളാണ് നട�ിയി��ത്; �ഗമമായ ഗതാഗതം
ഒ��വാ� ഇേ�ാ�� സംവിധാനം പര�ാ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ള�ര കമേലശ�രം േറാഡിെല അനധി�ത പാ��ിംഗ്

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

(എ) തല�ാന നഗരിയിെല അ��ള�ര �ത�  കമേലശ�രം വെര��
േറാഡിെ� ഇ�വശ�ളി�ം �ിരമായി അനധി�ത പാ��ിംഗ്
നട��വർ�് പിഴ �മ��തിന് േപാലീസ് പലേ�ാ�ം ��ാ�ി
കാണി��ിെ�� പരാതി ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ല�് അനധി�ത പാ��ിംഗ് നട�ിയതിന് എ� �ക
നിയമലംഘകരി�  നി�് പിഴയിന�ി�  6/2016  �ത�  30/9/2019  വെര
ഈടാ�ി എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �.എ.ഇ.  േകാ��േല�്,  ആ�കാ�  േ��ം എ�ിവ ഉ�െ��� ഈ
�േദശ�് േഹാ��ക�െട�ം ജ�സ് ബാ�ക�െട�ം ��ി�  യാെതാ�
നിയ�ണ�മി�ാെത പാ��ിംഗ് നട��വ�െ�തിെര േപാലീസ് നടപടി
എ���തി�  നി�് ഒഴി�് നി��ക�ംഎ�ാൽ െഹ�മ�് ധരി�ാെത
�വീല� ഓടി�� ��രി�നി�് േപാ�ം പിഴ �മ�ക�ം െച�� നടപടി
അവസാനി�ി�േമാ;

(ഡി) വളെര തിരേ�റിയ ഈ �േദശ�് ഇ�രം കടക�െട ��ി� അനധി�ത
പാ��ിംഗ് നട��വ�  ഗതാഗത തട���ാ��ത് ഗൗരവമായി ക�്
�ഖംേനാ�ാെത നടപടി എ��ാ�  ക�ശന നി�േ�ശം
ന��േമാ;വിശദമാ�േമാ?

��മംഗല�് �ാഫിക് �ണി�്
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165. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏക സബ് താ��് ആ�ാന�ം എ�.എ�്. 766 െല �ുഖ�
ജം�ഷ�മായ ��മംഗല�് ഒ� �ാഫിക് �ണി�് ആരംഭി��ത്
സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം നിേവദനം സ��ാരി�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് സി�ി െപാലീസ് ക�ീഷണ�െട കീഴി�  എ� �ാഫിക്
�ണി�കളാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  സ��ാരിന് അധിക
സാ��ിക ബാ��ത വ���ി� എ� കാര�ം പരിഗണി�് ഇവയി� ഒ�
�ാഫിക് �ണി�് ��മംഗല�്ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ിെയ വിമ�ശി�വ�െ�തിെര േകസ്

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

(എ) നവമാധ�മ�ളി�െട �ഖ�മ�ിെയ വിമ�ശി�വ�െ�തിെര േപാലീസ്
േകെസ��ി�േ�ാ;  ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഇ�വെര
എ� േപ�െ�തിെര ഇ�കാരം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േകെസ���ത് വ��ിക�െട ആവി�ാര  -സംസാര
സ�ാത���ി� ഉ� ഇടെപടലേ� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല ദിവസേവതന ജീവന�ാ൪

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

(എ) തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല േബാ�കളി�  വിവിധ ത�ികകളി�
ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�  എ� േപ�  േജാലി െച��െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ദിവസേവതനമ�ാെത ഇവ��് മെ�െ��ി�ം ആ��ല���  സ��ാ�
ന���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അപകടകരമായ സാഹചര��ളി�  േജാലി െച�� ഇ�ര�ി�ളള
ജീവന�ാ��് സ��ാരി�  നി�ം ഏെത�ി�ം ഇ��റ�സ് പരിര�
ലഭി��േ�ാ;
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(ഡി) ഇെ��ി�  ഇ��റ�സ് പരിര� ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നവീകരണം

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നവീകരണ�ിന് ഈ സ��ാ� െച� കാര���
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ��ം ��ിക��ം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  �േത�ക
സൗകര��� ഉേ�ാെയ�ം അവ എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ഭി�േശഷി�ാ��ം ��ിക��മായി �േത�ക
�ം സൗകര��� ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ഇേ�ാ�ം വാടകെ��ിട�ി�
�വ��ി���്; അവ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം

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

പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിട�ം
ക�ാ�േ��ം നി��ി��തിന് ആഭ��ര വ��ിന് െെകമാറിയ  50  െസ�്
�ല�് എെ�ാെ� �ട�  നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േപാലീസിെല നിയമന��ം �തിയ ത�ികക�ം

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

(എ) േപാലീസ് േസനയി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ�
�തിയ ത�ികകൾ ��ി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) േപാലീസ് േസനയി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ�
നിയമനം നട�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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�തിയ െപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ െപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ശരാശരി എ� ആ�ക��് ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ�  എ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി�  െകാേ�ാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�  വിഭജി�് െഎ�ര�ടി
ആ�ാനമായി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  �പീകരി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി, വാഴ�ാട് േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് കീഴി�
എ� ജനസംഖ��െ�� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാന മ�ിര നി��ാണം

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

(എ) െകാ�ാര�രയി� നി��ാണം നട�� െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാന
മ�ിര�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ിര�ി�  ഏെത�ാം ഓഫീ�ക�  സ�മാ�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിെല നി��ാണ�േരാഗതി െവളി���േമാ;

(ഡി) ��ത നിർ�ാണ�ിെ� കരാ� കാലാവധി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) കരാ�  കാലാവധി�ളളി�  നി��ാണം ���ീകരി�ാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് െവളി���േമാ?

ആ�� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ മ�ിരം

173. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ആ��  േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ മ�ിരം
നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��തി�ം നി��ാണം ഉടൻ
ആരംഭി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െകാ�ം േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടനി��ാണം

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

(എ) െകാ�ം േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം നിർ�ി��തിനാവശ�മായ �ലം മ� വ��കളിൽ നി�ം
ലഭ�മാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

െചറായി ബീ�ി� തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) പ�ി�റം പ �ായ�ിെല െചറായി ബീ�ി�  തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�
ആരംഭി��തിനായി െക�ിടം നി��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം നി��ി�ത് ഏത് ഏജ�സിയാെണ�ം ഇതിനായി എ� �ക
െചലവായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െക�ിട�ി�  േപാലീസ് േ�ഷ�  �വ��നം ആരംഭി��തിന്
ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല മാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�

176. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാ�യം ജി�യിെല മാ�� േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ�
ആവശ�മായ ത�ികക�  ��ി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് ഉ�ായി��
തട��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േപാലീസ് േ�ഷ�  �ാപി��തിന് ആവശ�മായ മിനിമം ത�ിക
സംബ�ി�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�െ��ി�
ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  ആവശ�െ��ി�� മിനിമം ത�ികക�് ഉപരിയായ ത�ികക�
കെ��ിയി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� േപാലീസ് േ�ഷെ� അതി��ി �ന� നി��യി�ാണ് മാ��
േപാലീസ് േ�ഷ� �പീകരി��െത�ം ഈ േ�ഷ� എ�് �വ��നം
ആരംഭി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി� ആ�ാന�് �തിയ പ�തിക�

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

(എ) പ�നംതി� ജി� ആ�ാന�് എസ്.പി.  ഓഫീസിേനാട് േച��ം
അ�ാെത�ം എ� �ലമാണ് ആഭ��ര വ��ി��ത്;

(ബി) ��ത �ല�ളി�  �തിയ എെ��ി�ം പ�തികേളാ �ാപന�േളാ
ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��വാ�� േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

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

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല ക�ാണേ�രി പ�ായ�ി� വ�ഷ�ളായി വാടക
െക�ിട�ി�  �വ��ി��,  ��വാ��  േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി
െക�ിടം നി��ി��തിനായി കെ��ിയി�� ആ��  വിേ�ജിെല സ�േ�
നം.240/1  -�  െ�� റവന� �റേ�ാ�് �മി േപാലീസ് വ��ിന് ൈകമാറി
കി�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ��ത �മി റവന� വ��ി�  നി�ം ൈകമാറി�ി��തി��
നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതിെയെ��് വ��മാ�ാേമാ?
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കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം

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

(എ) ആല�ഴ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് �ി�ിംഗ് മി�, കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷ�
േവ�ി വി� ന�കിയ �ല�് േപാലീസ് േ�ഷ�  നി��ി��തിന്
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല േപഴ�ാ��ിയി� �തിയ െപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല േപഴ�ാ��ിയി�  �തിയ െപാലീസ്
േ�ഷ�  ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�ം,  ആയതിെ�
നിലവിെല �ിതിെയെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ഡാം �റി�് േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) െത�� േകരള�ിെല �ധാന �റി�് േക�മായ െന�ാ�ഡാം േക�ീകരി�്
ആരംഭി� �റി�് േപാലീസ് േ�ഷനി� ത�ികക� അ�വദി��തിനായി
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട നിലവി�  എ� ത�ികക�  ഉെ��ം ഇതി�  എ� േപെര
നിയമി�ി��് എ��ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ��മായി െക�ിടമി�ാ� മാരായ��ം േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി�
ന���തിനായി സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ;  ആയത് അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട പരിഗണി�് െക�ിടം
നി��ി��തി�ളള നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ ?
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ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷ� വിഭജനം

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

(എ) ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷെ� പരിധിയി�  ഉ�െ��� വിേ��ക�
ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�� ജനസംഖ�ാ േപാലീസ് അ�പാതം എ�െയ�്
വിശദീകരി�േമാ  ;  ക�നാഗ��ി േ�ഷ�  പരിധിയി�  ഈ അ�പാതം
പാലി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷൻ ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാര�ം �േദശ�ിെ�
വലി��ം പരിഗണി�് േ�ഷ� വിഭജി��തി�ം,  തഴവ േക�മാ�ി �തിയ
േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��െ�രിയാർ േപാലീസ് േ�ഷെ� �വർ�നം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) ��െ�രിയാർ േപാലീസ് േ�ഷൻ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് വ��്
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��െ�രിയാർ േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ
ഡ��ി�െട ഭാഗമായി ��െ�രിയാർ തടാക�ി�െട േബാ�ി�ം േറാ�മാർ�ം
വാഹന�ി�ം ഉൾവന�ി�െട യാ� െചേ��ിവ�േ�ാൾ േ�ഷ�മായി
ബ�െ���തിന് നിലവി� സ�ീകരി�വ�� വാർ�ാവിനിമയ സംവിധാനം
എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ��ത സംവിധാനം പര�ാ�മാെണ�്
ക���േ�ാ;

(സി) ��െ�രിയാർ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ �ിരമായ േപാലീസ്
െടലിക��ണിേ�ഷൻ സംവിധാനം �ാപി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ട േപാലീസ് േ�ഷന് സ��ം െക�ിടം

184. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മ�ട സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ� വകയാ�� െക�ിട�ി�
�വ��ി�� മ�ട േപാലീസ് േ�ഷന് സ��ം െക�ിടം
നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ� നാളി�വെര �വ��ി� െക�ിട�ിെ� വാടക �ടി�ിക
ന����മായി ബ�െ��് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ആഭ��രവ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേരാധന ഉ�രവ് മറികട�് േദശീയ പതാക ഉയ��ിയ സംഭവം

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

(എ) പാല�ാട് ക�ണകിയ�� ഹയ� െസ��റി �ളി� കള��െട നിേരാധന
ഉ�രവ് മറികട�്  2018  െല സ�ാത��ദിന�ി�  ആ�.എസ്.എസ്.
േനതാവ് പതാക ഉയ��ിയ സംഭവ�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംഭവ�ി�  േപാലീസി�  നി�ം എെ��ി�ം റിേ�ാ��് സർ�ാരിന്
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� റിേ�ാ��് ലഭി�ത് എ�ാണ്;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ?

കായം�ളം േപാലീസ് ക�ാ�േ��്

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

(എ) കായം�ളം േപാലീസ് ക�ാ�േ��് ജീ��ാവ�യിലായി അപകട ഭീഷണി
ഉയ��ി നി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  പഴയ െക�ിട��  െപാളി�് �തിയ െക�ിട��
നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� ��റിെ� മരണെ��റി�് സമ�ാേന�ഷണം

187. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െഡറാ�ണി�  ��ഹ സാഹചര��ി�  മരണെ�� െപരി��മ�
�ലാമേ�ാ�  വട��  പാ��  സ�േദശിയായ അ��  ��റിെ� മരണം
േകരള േപാലീസ് അേന�ഷി�ണെമ�ാവശ�െ��് ലഭി� നിേവദന�ിെ�
അടി�ാന�ി� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസി�  സമ�ാേന�ഷണം നട�ണെമ� ആവശ��ിേ��
സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി�
സം�ാന േപാലീസിെ� ഏത് വിഭാഗെ�യാണ് അേന�ഷണ�ിനായി
�മതലെ���ിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത േകസി�  നാളി�വെര അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�ിെ��ി�  എ�ാണ്
കാരണെമ�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� രജി�� െച� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�െട െെ�ം ന��,െെ�ം രജി�� െച� തീയതി, േപാലീസ്
േ�ഷ�, �തിക�െട എ�ം, ����െട സ�ഭാവം എ�ിവ തിരി�് വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(സി) ��ത േക�കളി� എ� എ��ി� െതളിവ് േശഖരി�െവ�ം അ�രം
േക�കളി�  �തിക�െ�തിെര െെകെ�ാ� ശി�ണ നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െതളിവ് ഇ�ാ��ം �തികെള പിടി�ടാ��മായ േക�ക�
ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ അവ��് കാരണെമ�ാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

െച��രി� സി.സി.�ി.വി. ക�ാമറ

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

ശബരിമല ഇട�ാവളമായ െച��രി�  മ�ലകാല മേഹാ�വ�മായി
ബ�െ��് അന�സം�ാന�ളി�  നിെ��� ഭ��ാ�െട
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�ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിന് െച��രിെല �ധാന �ല�ളി� സി.സി.
�ി.വി.  ക�ാമറ �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയി� േറാേബാ�്

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

(എ) െപാലീസ് േസനയി� സാേ�തിക വിദ� നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി, േകരള
െപാലീസ് ആ�ാന�് എസ്.ഐ-�െട പദവി ന�കി സ��ശകെര
വരേവ��ാ�  െക േബാ�് എ� േപരി�  ഒ� േറാേബാ�ിെന
�ാപി�ി��േവാ;  ��ത േറാേബാ�ിെ� �വ��േനാ�ഘാടനം
എ�ായി��;

(ബി) ��ത േറാേബാ�് �ാപി��തിന് എ� �പ െചലവായി എ�റിയി�ാേമാ;

��ത േറാേബാ�് ഇേ�ാ� �വ��ന�മമാേണാ;

(സി) ��ത േറാേബാ�് �വ��നരഹിതമാകാ�  ഇടയായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;  േറാേബാ�ിെന �വ��ന�മമാ��തി� എെ��ാം
നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല �മേ��കൾ

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

(എ) ���  ജി�യിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ�
അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി നട�ിയ പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ
�മേ��ക�െട അടി�ാന�ി�� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ�
�േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) വിജില�സ് വ��് അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ�ാണ് സമർ�ി�ത്; റിേ�ാർ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വിജിലൻസ് അേന�ഷണം

192. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) �� ൈവദ�തി വ��് മ�ി �ീ .ആര�ാട� �ഹ�ദ്, അേ�ഹ�ിെ� മക�ം
നില��  നഗരസഭ�െട ��  െചയ�മാ�മായ �ീ.  ആര�ാട�  ഷൗ��്
എ�ിവ�െ�തിെര സം�ാന വിജില�സി�  ഏെത�ി�ം പരാതി
നിലവി�േ�ാ;  ഏെത�ി�ം േക�കളി�  ഇവ�െ�തിെര വിജില�സ്
അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആ�െടെയാെ� പരാതിയിലാണ് അേന�ഷണം നട��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരാതി�െ��ി�  സം�ാന വിജില�സ് സ�ീകരി� നടപടി�മം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അേന�ഷണം നട��െ��ി�  അേന�ഷണ �മതല നി��ഹി��
ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് െമഡി�� േകാേള�മായി ബ�െ��് വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) ഹരി�ാട് െമഡി��  േകാേള�മായി ബ�െ��് ��  ആഭ��ര
വ��മ�ിെ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

(ബി) അേന�ഷണം നട��െ��ി�  അത്ഏത് ഘ��ിെല�ി എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�ാര��ി�  അേന�ഷണ�ിന്
ഉ�രവി�െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി-�ലാമേ�ാൾ േറാഡ് നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� വിജിലൻസ് േകസ്

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

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല സം�ാന പാതയായ പ�ാ�ി-�ലാമേ�ാൾ േറാഡ്
നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് വിജിലൻസ് േകെസ��തിെ� സാഹചര�ം
വ��മാ�ാേമാ;  േറാഡ് �നർനിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് വ��ികളിൽ
നിേ�ാ സംഘടനകളിൽ നിേ�ാ രാ�ീയ പാർ�ികളിൽ നിേ�ാ പരാതി
ലഭി�ി��ായി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ തീയതി സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകസേന�ഷണ�ി�  വിജിലൻസ് ആെരാെ�യാണ് ���ാരായി
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കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത േകസ് ഇേ�ാ�ം നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) ��  ആഭ��രവ��് മ�ി �ീ.  രേമശ് െച�ി�ലെ�തിെര�� എ�
േക�കളി� വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േക�കളിലാണ് അേന�ഷണം നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ിെഫ�്-വിജില�സ് അേന�ഷണം

196. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് മാന�വാടിയി� നട� അ�ിെഫ�് എ�
പരിപാടി�മായി ബ�െ��് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�തിെ� ഫയ�
ഇേ�ാ� ഏത് ഉേദ�ാഗ�െ� ൈകവശമാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� എ� ദിവസമായി ടി ഉേദ�ാഗ�െ� ൈകവശം ഇരി��
എ� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ിെഫ�മായി ബ�െ��് നട� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി�
ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�ിെ�ാളി� േറാ�കളിെല വിജില�സ് പരിേശാധന

197. �ീ.െക. രാജ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  സര�  രാ� എ� േപരി�  െപാ�ിെ�ാളി� േറാ�കളി�
വിജില�സ് വിഭാഗം പരിേശാധന നട�ിയി��േവാ;
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(ബി) േറാ�ക�െട അവ� സംബ�ി�ം �മേ��ക�  സംബ�ി�ം ��ത
ഓ�േറഷനി� കെ��ിയ വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) െറ�ഡി�  കെ��ിയ �മേ��ക�  സംബ�ി� വിശദമായ റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത �മേ��കളിേ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േപാേ�ാ േകാടതിക�

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

സം�ാന�് േപാക് േസാ  (POCSO)  േകാടതിക�  �ാപി��തിന്
നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ;

വാഹനാപകട ന�പരിഹാര േകാടതി

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഏെത�ാം േകാടതിക�
�ാപി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �തിയ വാഹനാപകട ന�പരിഹാര േകാടതിക�  (MACT

േകാടതിക�) അ�വദി���മായി ബ�െ��  17.04.2012-െല
സ.ഉ(സാധാ)നം. 1159/ആഭ��രം ഉ�രവ് അ�സരി�� ��ഗണന പ�ിക
�കാരം നാളി�വെരയായി എ� േകാടതിക�  അ�വദി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം തി�വന��രം ജി�യി�  വാഹനാപകട
ന�പരിഹാര േകാടതി �ാപി�� കാര�ം സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

പ��� േകാടതി സ��യം

200. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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പ���  േകാടതി സ��യ നി��ാണ െട��  നടപടിക�
ഏ�വെരയാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� േകാ��് േകാം��്

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

(എ) ചാല�ടിയി�  േകാ��് േകാം��് നി��ി��തി�� നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ���ിയ എ�ിേമ�ിന് അ�മതി ലഭ�മാ�ി േകാ��് േകാം��് നി��ാണം
ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസ് േ�ഷ�ക�

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

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�േശഷം നവ േകരള ��ി�െട ഭാഗമായി ഫയ� ആ�്
റ�� സ��ീസ് ശ�ിെ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസ് േ�ഷ�ക� �ാപി��തിന് മാനദ���
നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആ മാനദ��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസ് േ�ഷ�ക� നിലവിലി�ാ�
നിേയാജക മ�ല�� ഉേ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� ആ�് റ�� സംവിധാന��

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസിെ�
�വ��നം െമ�െ����തിനായി എ��ാം നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�നില െക�ിട�ളി�ം �ാ�കളി�ം തീപിടി���ായാ�  അവ
േനരി��തിനാവശ�മായ സംവിധാന��  ഫയ�  േഫാ�ിെ�
െെകവശമിെ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഫയ� േഫാ�ി� ഫയ��മ� ത�ിക

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഫയ�  േഫാ�ി�  ഫയ��മ�  ത�ിക
��ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  എ� ത�ികകളാണ് ��ി�ത്;  നിയമന��ിയ എേ�ാ�
ആരംഭി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഫയ�മാ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) ഫയ�  ആ�് െറ�� സ��ീസി�  ഫയ�മാ�  ത�ികയി�  കഴി� ഒ�
വ�ഷ�ി��ി� എ� േപ��് നിയമനം ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ�മാ� ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�െത�ം ആയത്
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടിക�
ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� ഫയ�േഫാ�ിന് െക�ിടം

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

(എ) ചാല�ടിയി�  ഫയ�േഫാ�ിന് െക�ിടം പണി��തിന് �ലം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇറിേഗഷ� (െമ�ാനി��) വ��് വക �ല�് ഫയ�േഫാ�ിന് �തിയ
െക�ിടം നി��ി��തിനായി �ലം ലഭ�മാ��തിന് അ�മതി�ായി
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നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണം

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

(എ) േശാചനീയാവ�യിലായ കാ�ാ�ട ഫയ�  േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം
നി��ി��തിനാ�� നി�േ�ശം പരിഗണി�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് അ�മതി ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

പര�� ഫയ� േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണം

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

(എ) പര��  ഫയ�  േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് ഫ�്
അ�വദി���മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി��െ� ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന്
ഫ�് അ�വദി�ാ�  കഴി�േമാെയ�ം ഇെ��ി�  അതി�� തട���
എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വളാേ�രി ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല വളാേ�രി ഫയ�  േ�ഷ�
നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എ�ിേമ�ം മ�് വിവര��ം ഫയ� ആ�് റ��
വ��് േമധാവി സമ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വളാേ�രി ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ ഫ�് വ��ി�
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ലഭ�മാേണാ; ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഫ�് ആവശ�െ��് വ��് േമധാവി ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  ആയതിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വളാേ�രി ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണ�ി�േവ�ി വ��ിെ� െ�ാേ�ാസ�
അംഗീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ;

(ഇ) ഇത് സംബ�ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ി� അ�ിര�ാ േക�ം

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

(എ) ൈവ�ി�  അ�ിര�ാ േക�ം നിലവിൽ �വ��ി� വ�� െക�ിട�ം
�ല�ം വ��ിെ� അധീനതയിലാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ��ത �ലം ഏെ����തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപരിേ�ാം ഫയ� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

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

(എ) കഴി� 15 വ�ഷമായി െപരിേ�ാം  - വയ�ര �ാമപ�ായ�് ക��ണി�ി
ഹാളി�  �വ��ി�� െപരിേ�ാം ഫയ�  േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം
നി��ി�ാ�� നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�ായി എ�ിേമ�് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം തെ� ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി
ന�കാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�രിെല ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) ആല�രിെല ഫയ�  േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��
�വ��ന�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഫയ�േ�ഷെ� നി��ാണ �വ��നം എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

േനര�മംഗല�് �തിയ ഫയ� ആ�് െറ� ക� േ�ഷ�

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫയ�  ആ�് െറ� ക� േ�ഷ�
അ�വദി��തി�േവ� ��ഗണനാ��ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ഗണനാ��ികയി�  േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േനര�മംഗലം
ഉ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േനര�മംഗല�് ഫയ� ആ�് െറ� ക� േ�ഷ� ആരംഭി��ത് സംബ�ി�്
സാധ�താ പഠന റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സ�ീകരി�ി��
�ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �മിശാ�പരമായ പരിഗണന�ം മ�് നിലയ�ളി�  നി�ം വളെര �ര�്
�ിതി െച���മായ േനര�മംഗലം േക�ീകരി�് �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�
ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴേ�രിയിേലാ ആറ�ളയിേലാ ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) ആറ�ള വ�ംകളി,  വ�സദ�,  ശബരിമല,  മാരാമ�  ക�െവ�ഷ�,
െച�േകാ��ഴ ക�െവ�ഷ�  എ�ിവ�െട പ�ാ�ല�ി�
േകാഴേ�രിയിേലാ ആറ�ളയിേലാ ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അത്ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി അ�ിര�ാനിലയം

215. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ക�നാഗ��ി അ�ിര�ാ നിലയ�ി� േവ�ി െക�ിടം നി��ി��തിന്
�ലം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ ; ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ �ല�് അ�ിര�ാനിലയ�ിെ� േ�ഷ� നി��ി��തി�� �ാ�
ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ ; വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) ഇവിെട െക�ിട നി��ാണം നട��തിനാവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ��തിന്
അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദീകരി�േമാ?

ചാ��രി� �തിയ ഫയ�േ�ഷ�

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫയ�േ�ഷ�കൾ ആരംഭി��തിനായി ഫയ� ആ�്
റ�� വ��് തയാറാ�ിയി�� പ�ികയി� ചാ��� ഉ�െ��ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാ��� േപാലീസ് േ�ഷ� േകാ�ൗ�ിെല 20 െസ�് �ലം ചാ���
ഫയ� േ�ഷന് േവ�ി വി�ന�കാ� കഴിയിെ�� െകാ�ം ജി�ാ േപാലീസ്
േമധാവി�െട തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�് ��ത �ലം ഫയ� ആ�് റ��
വ��ിന് െെകമാ��തിന് സഹായകമായ നടപടിക�
സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��്  16.01.2019-�  ജന�തിനിധി ന�കിയ
നിേവദനം സംബ�ി�് �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ി�  ആയതിെ�
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ?

ജയി� ഉ�����

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

(എ) ജയിലി�  'എ�.ഇ.ഡി.'  ബ�ബ് നി��ി�� പ�തി
അ�വദി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഏത് ജയിലിെല�ം ഇതിെ� വിപണനം
എ�െനെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ കാല�് ജയിലി�  നി�ം ഉ�ാ�� ഭ�ണസാധന��
�രിതബാധിത��് വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  എവിെടെയാെ�യാണ്
ഇ�കാരം വിതരണം െച�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ജയി� ഉൽ���ൾ വി��� ഔ�് െല�ക� വഴി ��ിെവളളം വിതരണം
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െച��േ�ാ;  എ� �പ�ാണ് ��ിെവളളം വിതരണം െച��ത്
വിശദമാ�ാേമാ?

ജയി�കളിെല �ര�ാ സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

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

(എ) ജയി�കളിെല �ര�ാ സംവിധാനം ��ത�  കാര��മമാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വി��  െസ���  ജയിലി�  ജയി�  മ�സിയം പ�തി ആവി�രി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജയി�ക�  ��വാളികെള പാ��ി�� �ലം എ�തിന് പകരം ��ം
െച�വെര െത�ക�  തി��ി ന� മ�ഷ�രായി മാ�� തര�ി�
മനഃപരിവ��നം ഉ�ാ�� ഒ� ഇടമായി തീ���തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� ഗവ�െമ�റ് ��ിെ� വികസനം

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

(എ) സ��ാ�  ��ക�െട നവീകരണം ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം
ഇ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� �വ��ന��  നാളി�വെര
���ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വാ��  ഗവ�െമ�്
��ിെ� അടി�ാനസൗകര�ം െമ�െ����തി� എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ ��ി� �ാഫ് ക�ാ�േ��് നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശം
നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇവിെട �ാപി�ി�� ആ�നികയ��ൾ �വ��ി�ി��തിന്
ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ;  ഇവിെട നിലവി�� താ��ാലിക
ജീവന�ാെര �ിരെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ല ��ി� ഇല�ി�� ജീവന�ാർ
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220. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ��ല സ��ാ� ��ി� ൈഹെട�ഷ� വിഭാഗ�ി�� ൈവദ�തീകരണ
സംവിധാനമാേണാ ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ി�  ഇ���  ഇല�ിസി�ി ആ�ി�� �കാരം �ര�ാ
സംബ�മായ േയാഗ�ത�� ജീവന�ാെര നിയമി�വാ�  സം�ാന
ഇല�ി��  ഇ�െ�േ��് ഇൻെ��േറ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇല�ി��  ഇൻെ��േറ�ിെ� നി�േ�ശ�കാര�� ജീവന�ാെര മ��ല
��ി�  നിയമി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ജല െമേ�ാ പ�തി

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

(എ) ജല െമേ�ാ പ�തി�ളള പാരി�ിതികാ�മതി ലഭ�മായ സാഹചര��ി�
��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തട���
നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കേനാലി കനാ� നവീകരണം

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

േകാഴിേ�ാട് കേനാലി കനാ� നവീകരി�് ജല-ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േവേ�ാളി പാലം നി��ാണം

223. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) നാദാ�രം,  വടകര മ�ല�െള ബ�ി�ി�� േവേ�ാളി പാലം
നി��ാണ�ിന് നാളി� വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ാണം ൈവ��തിെ� കാരണ�ം എ�് ആരംഭി�ാ�
കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കളിയാ��ി പാലം നി��ാണം

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

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി� നി��ാണ �േരാഗതിയി� ഉ� ����-നാദാ�രം
േറാഡിെല ഇ�ലാ�ഡ് നാവിേഗഷ�  ജലപാത കട�േപാ�� എടേ�രി
കളിയാ��ിയിെല ഇ��ിയ�ം കാല�ഴ�ം െച��മായ കളിയാ��ി
പാലം ���ി പണി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  നാളി�വെര ഇത് സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക��ാ�്- െവ�ിം�ട� െഎല�് പാലം �ത� അ�� പാലം വെര�� എ��
നീ�ം െച��ത്

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

(എ) ��ണി�റ,  െകാ�ി,  നിേയാജക മ�ല�ളി�െ����ം േദശീയ
ജലപാത�െട ഭാഗ�മായ ക��ാ�്-  െവ�ിം�ട� െഎല�് പാലം �ത�
അ��  പാലം വെര അടി� �ടിയി�� എ��  നീ�ം െച��തിനായി
ഉ�നാട�  ജലഗതാഗത ചീഫ് എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയ�ി�
സമ��ി�ി��  3  േകാടി �പ�െട െ�ാേ�ാസലിെ� നിജ�ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ� �കാരം എ�� എവിെടയാണ് നിേ�പി�വാനായി
നി�േ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കടലി�  നിേ�പി�� എ��  വീ�ം കായലിേല�് തെ� തിരിെ��ം
എ�ളള വ�ത കണ�ിെല��് ഈ �േദശ�ളി�  വ�േതാതി�
ൈകേയറിയിരി�� കായ�  �മി ൈസഡ് െക�ി എ��  ഇവിെട
നിേ�പി��തി�� െ�ാവിഷ�  നിലവി��  3  േകാടി �പ�െട
പ�തിയി�  ഉ�െ�ാ�ി�ണെമ�ാവശ�െ��് സമ��ി�  22.08.2019-െല
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ക�ി�  (G190900769/CMO)  സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

നി�ഭയ േവാള�ിയ�മാ�െട നിയമനം

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

(എ) നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി േപാലീസിെന
സഹായി��തിനായി േവാള�ിയ�മാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവെര നിയമി��തിന് എ�് മാനദ��ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േവാള�ിയ�മാ��് �തിമാസം എ� �കയാണ് �തിഫലമായി
ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നേവാ�ാന �ല� സംര�ണം

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

(എ) സമകാലിക േകരള�ി� നേവാ�ാന �ല��� സംര�ി�െ�േട�തിെ�
ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�ാര��ി�  സ��ാരിെ�
നയം െവളിെ���േമാ;

(ബി) നേവാ�ാന �ല���െട സംര�ണ�ിന് ക�മപരിപാടി പരിഗണനയി�
ഉേ�ാ;

(സി) നേവാ�ാന �ല� സംര�ണ�ി�  മതേനതാ��െട ഇടം എ�കാരം
നി�യി�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

കിയാലി� സി.എ.ജി. ഓഡി�ിംഗ്

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

(എ) സ��ാരി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന���ം �ടി 65% ��ത� ഓഹരി��
ഡീംഡ് ഗവ�െമ�് ക�നിയായ കിയാലി�  ഭരണഘടനാ��തമായ
സി.&എ.ജി.  ഓഡി�ിംഗിന് സ��ാ�  അ�മതി ന�കാ�ത്
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എ�െകാ�ാെണ�തിെ� വിശദമായ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) േക� ക�നികാര� വ��ിെ�  33/2014-� ന��  സ��ല�  �കാരം,
1956-െല ക�നി നിയമ�ിെല ഡീംഡ് ക�നി നി��ചന�ി�െ���
ക�നിക�  2013-െല േഭദഗതി നിയമ�കാര�ം സി.എ.ജി.  ഓഡി�ിംഗ്
നട�ണെമ�് നി��ഷി�ി�ം,  കിയാലി�  സി.&എ.ജി.  ഓഡി�ിംഗ്
അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

�ഴകളി� അടി��ടിയ മണ� നീ�ം െച��തി�� നടപടിക�

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

(എ) സം�ാനെ� �ഴകളി�  �ളയേശഷം അടി��ടിയ മണ�  നീ�ം
െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ�് ഓഡി�് ���ീകരി� േശഷമാേണാ ഇ�ര�ി�  മണ�  നീ�ം
െച��ത്;

(സി) സാ�് ഓഡി�് നട�ാെത അടിയ�ര സാഹചര�ം പരിഗണി�ാണ് മണ�
നീ�ം െച��ത് എ�ി�  ഇതിനായി �േത�ക മാ��നി�േ�ശ��
�റെ��വി�ി�േ�ാ; മാ�� നി�േ�ശ��െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�രി� �ളയ �ര��ി� മരണമട�വ൪�ളള �ാരകം

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

നില�രിെല കവള�ാറയി�  �ളയ �ര��ിലകെ��് മരണമട�  59

േപ�െട �രണാ��ം �ാരകേമാ �പേമാ �ാപി��തിന് സ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ;  ആയതിനാ�� നടപടി�മ��  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.പി.എസ്. നിയ�ിത ആം�ല�സ് സ��ീസ്

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

(എ) വാഹനാപകട�ളി�  ��തരമായി പരി�് പ��വ�  സ�കാര�
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ആ�പ�ികളി�  ചികി� േതടിയാ�  നാ��ിെയ� മണി��  വെര��
ചികി�ാ ചിലവ് സ��ാ�  വഹി��തിന്  2.11.2017-�  �ഖ�മ�ി�െട
അ���തയി�  േച�� ഉ�താധികാര സമിതിേയാഗം തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� സ�കാര� ആ�പ�ികെളയാണ് ഈ പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാഹനാപകട�ളി� പരി�് പ��വെര െപെ��് തെ� ആ�പ�ികളി�
എ�ി�വാ�  ജി.പി.എസ്.  നിയ�ിത ആം�ല�സ് സ��ീസ്
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  എ� ആം�ല��കളാണ്
സം�ാന�് ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി�  ഈ സംവിധാനം ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ്
നട�ിലാ��െത�ം ആയതിേല�ായി �തിവ�ഷം ഏജ�സി�് എ�്
�കയാണ് ന�േക�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

നിപ ബാധ�െ�തിെര�ളള ��ക�ത�ക�

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

(എ) 2018- � സം�ാനെ� ആശ�യിലാ�ിയ നിപാ ബാധ, ഇൗ വ�ഷം വീ�ം
ഉ�ായ സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ാര��ി�
എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിപാ ബാധിത�െട േരാഗ നി��യം നട��തി�ം ലാബ് പരിേശാധന�ം
സം�ാന�് നിലവി�ളള സംവിധാനം എ�ാണ്;  ഇത് പര�ാ�മാേണാ
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ േരാഗ��  കെ���തിന് സം�ാന�് �സ�മായ
െെവേറാളജി ലാ�ക�  �ാപി��തി�ളള നടപടി�മ��  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) 2018  �  നിപ െെവറസ് ആദ�മായി സം�ാന�് പട��് പിടി�
സാഹചര�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത
പഠന�ിെല കെ��� എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

നവജാത ശി�മരണം
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233. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നവജാത ശി�മരണം �റ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

എയ� ആം�ല�സ്

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

(എ) സം�ാന�് എയ�  ആം�ല�സ് സംവിധാനം സ�മാ��തിന്
ആേലാചന�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എയ� ആം�ല�സ് സംവിധാനം സ�മാ��തി� �തീ�ി�� െചലവ്
എ�യാെണ�ം ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ��ം വ��മാ�ാേമാ?

പരസ�ം ന�കി മ��ക�

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

(എ) നിരവധി േരാഗ�െള സംബ�ി�ം അവ�� മ��കെള സംബ�ി�ം
�ശ�-പ�-മാധ�മ�ളി�  പരസ�ം ന�കി മ��ക�  മാ���് െച��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിധ�ി� മ��ക� മാ���് െച��ത് നിയമ�കാരമാേണാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;അെ��ിൽ ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(സി) ശാ�ീയമായ പരിേശാധനയി�ാെത പരസ�ം �േഖന മാ���് െച��
മ��ക�  ജന�ളി�  ഉ�ാ�� ��തരമായ ആേരാഗ� ����
കണ�ിെല��് ഈ വിധ�ി�� പരസ���ം മ�� വി�ന�ം
തട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� സംവിധാന�ിെ� ശാ�ീകരണം

236. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.സി.���
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,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ളയം,  നിപ �ട�ിയ
�തിസ�ികെള അതിജീവി�െകാ�്നീതി ആേയാഗിെ� റിേ�ാ��് �കാരം
േദശീയ ആേരാഗ� �ചികയി� �ട��യായി ര�് വ�ഷ�ം ഒ�ാം �ാനം
േനടിെയ���തിേല�് നയി� �വ��ന��  എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ� സംവിധാന�ിെ� ശാ�ീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�ം
െച�െകാ�ിരി�� �വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േരാഗ�തിേരാധ�ിനായി ജനപ�ാളി�േ�ാെട��
േബാധവ�കരണ�ി�ം �ചീകരണ�ി�ം എ��േപാെല
േരാഗബാധിത��് �ണനിലവാര�� ചികി�,  താ�ാ�� നിര�ി�
ലഭ�മാ��തി�ം നട�� ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

മലബാ� കാ�സ� െസ��

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം മലബാ�  കാ�സ�
െസ�റിെ� സമ� �േരാഗതി�ായി എെ��ാം കാര��ളാണ്
െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മലബാ�  കാ�സ�  െസ�റിെ� സമ� �േരാഗതി ല��മാ�ി സ��ാ�
നട�ിലാ�� ���ികളി�  ഏെതാെ� ���ികളാണ് ഇനി
���ീകരി�ാ��െത�ം ആയത് ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് ഉ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക�െട ഫീസ്

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

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക�െട ഫീസ് സംബ�മായ
േകസ് നട�ി�ിെന� േപരി�  ഒ� സംഘടന വ�ാപകമായ പണ�ിരിവ്
നട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം ആവശ�െ��് െെഹേ�ാടതി �� 150 �കാരം
സ��ാ�  െെഹേ�ാടതിയി�  അേപ� ഫയ�  െച�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇ� സംബ�മായി വ� അേന�ഷണ�ം നട��േ�ാ;  എ�ി�
ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�േ�ാഗ നി��യ�ം ചികി��ം

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

(എ) സം�ാന�് �േ�ാഗിക�െട എ�ം അനിയ�ിതമായി വ��ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �േ�ാഗ നി��യ�ി�ം ചികി���� ആ�നിക സൗകര���
സം�ാനെ� എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം സ�മാ��തിനായി
എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ല��മി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��� ചികി�ാ സൗകര���

240. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് കാ�ണ� ഫാ�മസി വഴി
സൗജന�മായി ലഭി�െകാ�ി�� മ�� വിതരണം തട�െ����ലം
േരാഗിക�  അഭി�ഖീകരിേ��ി വ�� �യാസ��  സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.എസ്.പി.  ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  ഹീേമാഫീലിയ
േപാ�� ��തര േരാഗ���� ചികി� ഉ�െ��ി�ിെ�� കാര�ം
സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഭീമമായ ചികി�ാ െചലവ് േവ�ി വ�� ഇ�രം േരാഗ�െള ��ത
പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് സൗജന�മായി മ�� വിതരണം
സാധ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?
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േകാഴിേ�ാട് ഗവ�െമ�് െമഡി�� േകാേളജി� െഹമേ�ാളജി േക�ം

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

േകാഴിേ�ാട് ഗവ�െമ�് െമഡി��  േകാേളജി�  െഹമേ�ാളജി േക�ം
�ട��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ത്
എ�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�സ�േരാഗ േബാധവ��രണം

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� കാ�സ� േരാഗം ബാധി��വ�െട എ��ി��ാ��
വ��നവ് സംബ�ി�് സ��ാ�  എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ജി�യിെല ഏ� േമഖലയിലാണ് ഈ േരാഗം ബാധി�വ�െട എ�ം
��ത�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാ�സ�  േരാഗ�ിെനതിെര എെ��ാം േബാധവ��രണ
�വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ�േമഖലയി� ��ിര വികസനം

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

(എ) 2030  വർഷേ�ാെട ആേരാഗ�േമഖലയി�  ��ിര വികസനം
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നവജാത ശി��ളിെല അനാേരാഗ�ം കെ���തി�ം ചികി�ി��തി�ം
സർ�ാർ ആ�പ�ികളി� എെ��ാം സംവിധാനമാണ് ഒ��ിയി��ത്;

(സി) ��ത സംവിധാനം സ�കാര�േമഖലയി�ം നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

െപാ�ജനാേരാഗ�രംഗ�് എയ� ആം�ല�സ്
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244. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�ജനാേരാഗ�രംഗ�് എയ�  ആം�ല�സ് സൗകര�ം ഏ�െ���ാ�
ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

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

(എ) ഇ-െഹ��് പ�തി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; പ�തി പരി���മാ�ം
സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� വഴി ന�കി വ�� ചികി�ാ സൗകര���ം സംവിധാന��ം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) വ��ിക�െട ആേരാഗ� വിവര�� ഡിജി�� �പ�ിലാ�� ���ിക�
ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; അവ�െട �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇ-െഹ��് പ�തി നട�ാ��തി�� അടി�ാന സൗകര���
സം�ാനെ� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� സ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�
അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) പ�തി നട�ാ��തി�െട ആേരാഗ� േമഖലയി�  ഉ�ാ�� േന���
വിശദീകരി�ാേമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

246. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആയാസരഹിതമായ ചികി� ഉറ�് വ���തിെ�
ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി വ�� ഇ-െഹ��് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ഏെത�ാം ആ�പ�ികളി� ആണ് ഇ-െഹ��്
പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�ം അവ�െട �വ��ന �േരാഗതി�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ��ത� ആ�പ�ികളി� ഇ-െഹ��് പ�തി
നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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�ദ�ം പ�തി

247. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െട �ദയസംബ�മായ അ�ഖ�ിന് ചികി� ന��� �ദ�ം
പ�തി �േഖന എെ��ാം ചികി�ാ ആ��ല��ളാണ് ന���െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ��ല���  ലഭ�മാ��തി�� മാനദ�ം
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ� പരിര� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

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

(എ) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി �കാരം സം�ാന�് ഓേരാ
��ംബ�ി�ം എ� �പ�െട ആേരാഗ� പരിര�യാണ് ലഭ�മാ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� ആേരാഗ� പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാ� ��് ല�ം �പ വെര
വാ�ഷിക വ�മാന�� ��ംബ���് ആേരാഗ� പരിര� ലഭ�മാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ദ�ം പ�തി�ാവശ�മായ �ക

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

(എ) പതിെന�് വയ�വെര�� ��ിക��് സൗജന� ചികി� ന���തിന്
'�ദ�ം' എ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�ാവശ�മായ �ക സം�ാന സ��ാരാേണാ േക�സ��ാരാേണാ
അേതാ സം��മായാേണാ ന���െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) നാഷണ�  െഹ��് മിഷെ� ആ�.ബി.എസ്.െക.  പ�തി�െട ഫ�്
ഇതിേല�ായി ഉപേയാഗി��െ��ി�  എ� �കയാണ്
ഉപേയാഗി��െത�് വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) നാളി�വെര ഈ പ�തി�ായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ഒൗവ� െറേ�ാ�സിബിലി�ി � ചി��� പ�തി

250. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, സി. െക. ശശീ��
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ികളി��ാ�� മാനസിക,  സ�ഭാവ,  െെവകാരിക �����് പരിഹാരം
കാ��തിന്  'ഒൗവ�  െറേ�ാ�സിബിലി�ി � ചി���'  (ഒ.ആ�.സി.)
പ�തി സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��കെളയാണ് ഒ.ആ�.സി.  പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�ിനായി എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ്
ന�കിയി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് �ണിെസഫ്-  �  നി�ം സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ത� ��ശം െെകേകാ��ാം ��ിക��ായി പ�തി

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

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

(ബി) ��ത അ�മ�ം പീഢന�ം തട�ക എ� ല��േ�ാെട ക�ത� ��ശം
െെകേകാ��ാം ��ിക��ായി എ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ�
ഭാഗമായി എെ�ാെ� പരിശീലന പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി ഒ� �ട� പ�തിയായി നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?
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നാഷണ� െഹ��് മിഷ� ഫ�് �േഖന�� പ�തിക�

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

(എ) 2016-17,  2017-18,  2018-19,  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�
നാഷണ� െഹ��് മിഷ� ഫ�ി� നി�ം നി��ാണ �വ��ന���്
അ�വദി� �ക;  ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�മതി നൽകിയ നി��ാണ
���ിക�െട വിശദാംശം എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2014-15,  2015-16  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� നി��ാണ അ�മതി
ലഭി� പ�തികളി�  നി��ാണം ���ീകരി�് ഉ�ഘാടനം നട�ാ��വ
ഏെതാെ�െയ�ം അവ എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക�െട നി��ാണം ൈവ��തിെല കാരണ��
എെ��ാെമ�് െവളിെ���േമാ?

അശ�േമധം പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  ��േരാഗിക�െട എ�ം എ�യാെണ�്
കണെ���ി�േ�ാ; എ�ി� ജി�തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി�  2019-�  എ� േക�ക�  ��തായി
കെ��ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േമഖലയി� െവ��ി�ലായി എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച��െ��്
ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അശ�േമധം പ�തി നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം എ� േപ��് േരാഗം റിേ�ാ��
െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ��് ലഭ�മായി�� േക� സഹായം എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

അശ�േമധം പ�തി
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254. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��േരാഗ നിർ�ാർജന�ിനായി അശ�േമധം പ�തി നട�ാ�ിയ േശഷം
��േരാഗിക�െട എ��ിൽ �റവ് വ�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് നിലവിൽ േക� സഹായം ലഭി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��േരാഗ നിർ�ാർജന പ�തി എ� വർഷേ��് �ടി
�ടേര�ിവ�െമ�ാണ് വ��് കണ�ാ�ിയി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവിൽ നിലവി�� െല�സി ജീവന�ാ�െട േസവനം
ഉറ�ാ�വാൻ കഴി�േമാ;  ഇെ��ിൽ ഇതിേല�് �ൻ��ി സ�ീകരി�ാൻ
കഴി�� ബദൽ മാർഗ�ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി

255. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, പി. ഉ�ി
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് �ാബല��ി��ായി�� രാ�ീയ സ�ാ�� ബീമാ േയാജന
(ആ�.എസ്.ബി.ൈവ)  � പകരം ആ��ാ�  ഭാരത് എ� േപരി�
െകാ�വ� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിെയ ഉ�െ���ിെ�ാ�് സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ��
വി�ലീ�തമായ കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി�െട  (കാ�്)
വിശദാംശം ന��േമാ;  �ണേഭാ�ാ���ായി േക�-സം�ാന
സ��ാ�ക� വഹി�� �ീമിയം �കെയ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േക� പ�തി �കാരം ആ��ല��ിന് അ�ഹരായവ�െട�ം സം�ാന
പ�തി �േയാജന�ദമാ�െമ�് കണ�ാ��വ�െട�ം എ�ം�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ പ�തി ആരംഭി�തിെന �ട��് കാ�ണ� പ�തി നി��ലാ��
സാഹചര��ി�  കാ�ണ� പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി�ി��വ��ം
ലഭി�ാ�  അ�ഹത��വ��ം സഹായം നിേഷധി�െ�ടാതിരി�ാ�
സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;
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(ഇ) േക�സ��ാ� നിലപാടി� നി� വിഭി�മായി കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ
പ�തി നട�ാ��േതാെടാ�ം തെ� െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖലെയ
ശാ�ീകരി�ാ� നട�ി വ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ?

ക�ാ�സ� �ര�ാ പ�തി

256. �ീ.െക. ദാസ�
,, സജി െചറിയാ�
,, കാരാ�് റസാഖ്
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ായേഭദമേന� ക�ാ�സ�  ബാധിത�െട എ�ം വ��ി�്
വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പതിെന�് വയ�ിന് താെഴ�� ക�ാ�സ� ബാധിതരായ എ�ാ ��ിക��ം
�േയാജനം ലഭി�� വിധ�ി�  ക�ാ�സ�  �ര�ാ പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� ��ി�് എ� �പ വെരയാണ് ��ത പ�തി �കാരം സഹായം
ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം ആ�പ�ികെളയാണ് ഈ പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കനിവ് 108 പ�തി

257. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'കനിവ് 108' പ�തി�െട വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെതാെ� േക��ളാണ് ഇതിനായി
െതരെ���ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി

258. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : 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 നട�ി�മായി ബ�െ��് ആേരാഗ� വ��ി� നാളി�വെര
എ� ത�ികക�  �തിയതായി ��ി�ി��്;  �തിയതായി ��ി� എ�ാ
ത�ികകളി�ം നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തി�െട നട�ി�ിനായി സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�രി� ആെരാെ�
വിേദശ യാ� നട�ിയി��്; ��ത യാ��് അ�മതി ന�കിയ സർ�ാർ
ഉ�രവിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

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

(എ) എ� �ാഥമികാേരാഗ�േക��െളയാണ് ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��ാ�  തീ�മാനി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി��െ�� ഏെതാെ�
�ാഥമികാേരാഗ� േക��െളയാണ് ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
ഉയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത നി��ാണ�േരാഗതി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ആ��ം പ�തി

260. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആേരാഗ��ാപന�െളയാണ്
ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െഷാ���  മ�ല�ി�  നി�ം ഏെത�ി�ം ആ�പ�ിെയ �തിയതായി
ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി

261. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ാഥമികാേരാഗ�
േക��െള ആ��ം പ�തിയി��െ���ി ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
മാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ��ംബാേരാഗ� േക��ളിേല�െ���ിയ സൗകര���
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ആ��ം മിഷ�

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

(എ) ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� ആ�പ�ികളി�  എെ�ാെ�
സൗകര��ളാണ് ഏ�െ����െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി��ത്
ഏെതാെ� ആ�പ�ികെളയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് ഇവിെട ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം നട�ാ��െത�ം
ആ�പ�ി�െട േപ�ം ആവി�രി�� പ�തി�ം ഇവ�െട നിലവിെല �ിതി
സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മലേയാര േമഖലയായ റാ�ിയിെല പി.എ�്.സി. കളി� ��ത� േഡാ��മാ�
അട��� ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം െമഡി�� േകാേളജ്

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എറണാ�ളം െമഡി��
േകാേളജിെ� വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�്
വിശദാംശം അറിയി�േമാ ;

(ബി) നിലവി�  എെ��ാം പ�തിക�  ഇവിെട നട�ിലാ�ിവ�� എ�്
അറിയി�േമാ ?

എ�.ക�.എ.എസ്.അംഗീകാരം േനടിയ �ാഥമികാേരാഗ� േക���
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264. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാഷണ�  ക�ാളി�ി അഷ�റ�സ് �ാ�േഡ�ഡ്
(എ�.ക�.എ.എ�്.)  അംഗീകാരം ലഭി�ി�� �ാഥമികാേരാഗ� േക���െട
എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി� തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെത�ാം �ാഥമികാേരാഗ� േക���
ഉ�െ��ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട സി.എ�്.സി

265. �ീ.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�ിെല മ�ട സിഎ�്സി.  �െട നവീകരണ�മായി
ബ�െ��്  2019-20  ബജ�ിെല േടാ��  െ�ാവിഷ�  അ�സരി�്
ത�ാറാ�ിയ മാ�� �ാനിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ാറാ�ിയ മാ��  �ാ�  �കാര�� ഘടക���് ഭരണാ�മതി
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് വ��് തല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് നിലവി�� െ�ാേ�ാസ�
ത�രിതെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല �ഴ�ാ�ിരി സി.എ�്.സി.യിെല െക�ിട നി��ാണം

266. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ിവികസനഫ�് ഉപേയാഗി�് മ�ട മ�ല�ിെല
�ഴ�ാ�ിരി സി.എ�്.സി.യിൽ നട� വ�� െക�ിട നി��ാണ�ിെ�
�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നിലവി�� ഭരണാ�മതി
���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് വ��തല�ി�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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െെ�മറി െഹ��് െസ��ക�

267. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� െെ�മറി െഹ��് െസ��ക�  ഉെ��ം
ഇതി�  എ� എ�ം ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�ിയി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�ിയി�ി�ാ� പി.എ�്.സി.കെള
��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�െട �വ��നം

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

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി��, നീേലശ�രം താ��് ആ�പ�ികളി�
അ�വദി� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  എ�േ��് �ാവ��ികമാ�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

269. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16  �  കാ�ാ�ട മ�ല�ി�  ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�  നട�
വികസന �വ��ന��െട വിശദാംശ��,  (അ�മതി ലഭ�മായ
���ി�െട േപര്,  �ക,  ആേരാഗ�േക��ളി��ായ മാ�ം,  ��ി�െ��
ത�ികക�) ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷ�ളള വികസന
�വ��ന�� േമ� വിവരി� �കാരം തരംതിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� നയ�ിെ� ഭാഗമായി െകാ�ം ജി�യി� എ� �ാഥമിക
ആേരാഗ�േക��െള ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ�ാ�  നാളി�വെര
നി�യി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�ികയി�  െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി�
വ�� ആേരാഗ� േക��� ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) അവയി�  ഏെത�ാം ആേരാഗ�േക���  ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
മാ�ിയി�െ��ം ഇനി�ം ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാേ�� േക��ളി�
നട�� �വ��ിക�െട വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ?

��ംബാേരാഗ� േക���

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

(എ) സം�ാനെ� എ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െളയാണ് ��ംബാേരാഗ�
േക��ളായി ഉയ��ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം അ�വദി� ��ംബാേരാഗ� േക���െട �വ��നം
ഇനി�ം ആരംഭി�ി�ിെ��ി�  ആയതിെ� �വ��നം അടിയ�രമായി
�ട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ംബാേരാഗ� േക���

272. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�  24  മണി��ം േഡാ��െട
േസവനം ലഭ�മാകാ�തിനാ� അത�ാവശ�ഘ��ളി� േരാഗിക� �െര�ളള
ആ�പ�ികളി� േപാേക�ി വ��ത് ഒഴിവാ��തിനായി രാവിെല  9 മണി
വെര�ം െെവ�േ�രം  6  മണി� േശഷ�ം േഡാ��െട േസവനം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�ം ഡയാലിസിസ്
�ണി�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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��ംബാേരാഗ� േക���െട വികസനം

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

(എ) �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��� ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി മാ�ിയതിെ�
ഭാഗമായി ഇവ�െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് എെ��ാം
കാര��ളാണ് െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക���െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് ആേരാഗ�
വ��ിെ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം ഏെതാെ� ��ംബാേരാഗ� േക����ാണ്
ഫ�് അ�വദി�ി�ളളെത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��� മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക���

274. െ�ാ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 വളാേ�രി പി.എ�്.സി.  െയ സി.എ�്.സി.
ആ��തിന് നഗരസഭ െചയ�േപ�� ന�കിയ 2481/VIP/M(H,SJ) എ�
നിേവദന�ി� ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) വളാേ�രി,  െപാ�വള,  ഇരി�ിളിയം,  എട��  എ�ിവിട�ളി�  േദശീയ
ആേരാഗ� മിഷ� വഴി (എ�.എ�്.എം.) ആേരാഗ� േക�ം അ�വദി�ണെമ�
നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�.എ�്.എം.  േ�ാജ�് ഡയറ��  ത�ാറാ�ിയ �തിയ ആേരാഗ�
േക���  അ�വദി�� ലി�ി�  േകാ���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
േക��� ഉ�െ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ േക���  അ�വദി��തിന് േക� ആേരാഗ� മ�ാലയ�ിന്
സം�ാന ആേരാഗ� വ��് അയ� ലി�ി� ഉ�െ�� േക��� ഏെത�ാം;
ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  അയ��ം എ�.എ�്.എം.  ഡയറ��
അയ��മായ ലി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�പ�ികളി� വ��ി�് അേറ�്െമ�് വ�വ�
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275. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം താ��് ആ�പ�ിയിെല ജീവന�ാ�  വ��ി�് അേറ�്െമ�്
വ�വ�യി�  മ�് ആ�പ�ികളി�  േജാലി േനാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ��ി�റം താ��് ആ�പ�ിയി�  നി�ം എ�േപ�  വ��ിംഗ്
അേറ�്െമ�് വ�വ�യി� േപായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�പ�ിയിെല �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ജീവന�ാ�െട
വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�് റ�ാ�കേയാ പകരം ജീവന�ാെര
അ�വദി�കേയാ െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

റാ�ി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

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

(എ) റാ�ി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� അ�വദി�ി�� േഡാ��മാ�
അട��� ജീവന�ാ�െട എ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ��ത
ത�ികകളി� നിലവി� എ� േപ� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ികളിെല നിലവി�� �ാഫ് പാേ��
വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇത�സരി�് റാ�ി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��്
ആ�പ�ിയി� ഏെതാെ� ത�ികകളാണ് ഇനി�ം അ�വദിേ��ത്; ഈ
ത�ികക�  അ�വദി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാൻസർ േരാഗ ചികി�ാേക�ം

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

(എ) പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ ക�ാൻസർ
േരാഗ ചികി�ാേക�ം ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�്
വിശദമാ�േമാ?
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ആറ�ള മ�ല�ിെല ആ�പ�ികൾ

278. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�നംതി� ജനറ�
ആ�പ�ിയി�ം ജി�ാ ആ�പ�ിയി�ം ��തായി എ� ത�ികക�
��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആറ�ള മ�ല�ിെല ജി�ാ ആ�പ�ിയി�ം ജനറ�  ആ�പ�ിയി�ം
�ാഥമികാേരാഗ�േക��ളി���െ�െട ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി എ�
�ക െചലവാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ഇനം തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�റം ഗവ.താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് െസ��ം കാ�ണ� ഫാ�മസി�ം

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

(എ) മല�റം ഗവ.താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് െസ��ം കാ�ണ�
ഫാ�മസി�ം ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  ആരാണ്
സമ��ിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ�ം വിവിധ േകാ�കളി�  നി�് ഉയ��ി�ം ഇ�വേര�ം
ബ�െ�� ഓഫീ�ക��് നി�േ�ശം ന�കാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�ാനെ� ഏക സ��ാ�  ആ�പ�ി എ� നിലയി�ം
േരാഗിക�െട വ��ി�വ�� എ��ം കണ�ിെല��് മല�റം താ��്
െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് െസ��ം കാ�ണ�
ഫാ�മസി�ം ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�വാ� ബ�െ��
ഓഫീ�കൾ�് നിർേ�ശം ന��േമാ എ�്അറിയി�േമാ ?

പാറ�ാല ഗവ.താ��് െഹ� ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി നവീകരണം

280. �ീ.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) പാറ�ാല ഗവ.താ��് െഹ� ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി നവീകരി��തിനായി
കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സമ��ി�ി�� െ�ാേ�ാസലിെ�
നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എേ��് ആരംഭി�ാനാ�ം; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി �േഖന�� ��ംബാേരാഗ� േക���

281. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി �േഖന ക��� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെതാെ�
ആ�പ�ിക�  (പി.എ�്.സി.)  ആണ് ��ംബാേരാഗ� േക���  ആ�ി
മാ�ാ� െതരെ���ി��തെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി�  എ� ആ�പ�ികളി�  ഈ പ�തി �വ��നം ആരംഭി�ി��്;
ഇെ��ി� എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �േഖന എെ�ാെ� േസവന��  ആണ് ന�കാ�
ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ?

േബഡ�� താ��് ആ�പ�ി വികസനം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േബഡ�� താ��് ആ�പ�ിയിെല ഭൗതിക
സാഹചര�ം െമ�െ����തി�ം അതി�ളള മാ�� �ാ� ത�ാറാ��തി�ം
�ക അ�വദി�െമ�് ഉ�ഘാടന ചട�ി�  �ഖ�ാപി�തിെ�
അടി�ാന�ി� �ട� നടപടിക� എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

നാദാ�രം താ��് േഹാ�ി�ലി� ഡയാലിസിസ് െസ��

283. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നാദാ�രം താ��് േഹാ�ി�ലി�  ഡയാലിസിസ് െസ��  ആരംഭി��ത്
സംബ�ി�് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് െസ�� എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ിയി� ��ത� സൗകര���

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

(എ) ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ിയി�  േ�ാമ െകയ�, സ�ജി��  വാ�ഡ്,
മാലിന� സം�രണ �ാ�് എ�ിവ ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇവ ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

നില�� ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ചികി�യി� അനാ�

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

(എ) നില��  ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ചികി� ന��തിെല അനാ� �ലം
ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിയട�ം ര�് ��ിക� അ�� കാല�്
മരണെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  എ� പരാതിക�  ആേരാഗ� വ��ിന് ലഭി�ി�െ��ം
ആെരാെ�യാണ് പരാതി ന�കിയെത�ം ടി പരാതികളി�  സ�ീകരി�
വ��തല നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതികളി�  സമ�മായ അേന�ഷണം നട�േമാ എ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഏെറ ആദിവാസിക�  ഉ�െ�െട ആ�യി�� നില��  ജി�
ആ�പ�ിയിെല ����  പഠി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി ജി� ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാബ്
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286. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി ജി� ആ�പ�ിയി�  �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി�� കാ�്
ലാബിെ� നിലവിെല നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�് ലാബ് ഉട�  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല �വ��ന��

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

(എ) സ�ഡിവിഷ� ആ�ാനമായ ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയി� 'ആ��ം'
പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ��െത�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം ഏ�െ����തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദീകരി�ാേമാ;ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�;

വിശദാംശം നൽകാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഫാമിലി െഹ��് െസ��ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
എ� പി.എ�്.സി.ക�  ഫാമിലി െഹ��് െസ�റായി ഉയ��ിയി��്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പി.എ�്.സി.യി�ം എ� ത�ികകളാണ് അധികമായി
അ�വദി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉ�മ മ�ല�ി� പി.എ�്.സി.യായി ഉയ��ിയ ആ�പ�ികളി� ത�ിക
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ആ�പ�ികളി�  ഭൗതികസാഹചര�ം െമ�െ����തിന് �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത�ം
ഓേരാ�ിെ��ം നിലവി�� �ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?
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ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ആേരാഗ�േമഖലയിെല �വ��ന��

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

(എ) 1/06/2016  �ത�  31/08/2019  വെര�� കാലയളവി�  ഒ��ാലം
മ�ല�ി� ആേരാഗ�േമഖലയിെല വികസന �വ��ന�� സംബ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  അേലാ�തി,  ആ��േവദം,  േഹാമിേയാ ആ�പ�ിക�െട
വികസനം സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�ം െചലവഴി� �ക�ം ഇനം
തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� ജി�ാ�പ�ി

290. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നില��  ജി� ആ�പ�ിയി�  ��വ�ഷം േസവനം ���ിയാ�ിയവ�െട
േപര് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ  ;  ത�ിക,  േസവനം അ��ി� കാലയളവ്,
�ട�ിയ ��വ� വിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ി�െട വികസനം

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

(എ) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ി�െട സമ� വികസന�ിനായി ഡി.പി.ആ�.
ത�ാറാ��തിന് വാ�േകാസിെന �മതലെ���ി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�െട ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി�െട ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ����തി�� നടപടിക�
േവഗ�ിലാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയിെല ചികി�ാ സൗകര���
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292. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയി�  കാഷ�ാലി�ി �ണി�് ആരംഭി��തിനായി
നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത നിേവദന�ി�  നാളി�വെര
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഏെതാെ� താ��ാ�പ�ികളാണ് ആ��ം
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയി�  ആ��ം പ�തി �കാരം എെ��ാം
ചികി�ാ സൗകര��ളാണ് ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െവളളാനി�ര സി.എ�്.സി. �െട വികസനം

293. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െവളളാനി�ര സി.എ�്.സി.  യിെല
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��ളള വിശദ വിവരം ന�കാേമാ?

ക�ക�ാ� സി.എ�്.സി.�െട �വ��നം

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

(എ) ക�ക�ാ�  സി.എ�്.സി.യി�  ഐ.പി ചികി� �ട�ിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� അ�വദി�െ��ി�� ത�ികക�െട േകഡ� െ��ത്
െവളിെ���ാേമാ;  ഏെതാെ� ഒഴി�കളാണ് നിലവിൽ നിക�ാെത
കിട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി
നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി�െട ഭരണ�മതല ഏ��ി� െകാ��ിരി�� തേ�ശ
�ാപനം ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ;  ആ�പ�ി മാേനെ��റ് ക�ി�ി
സമയബ�ിതമായി �ടാ�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� അ�് വ�ഷ കാലയളവി� ഒ.പി/ഐ.പി േരാഗിക�െട എ��ി�
വ� വ�ത�ാസ�ിെ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ഇ) ��ത ആ�പ�ി ആ��ം മിഷനി�  ഉ�െ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അടിമാലിയിെല അ��ം ��ം ആ�പ�ി

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

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല അടിമാലി താ��് ആ�പ�ിയി�
നട� വ�� വികസന ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) അടിമാലിയി�  ��തായി അ�വദി�െ��ി�� അ��ം ��ം
ആ�പ�ി�മായി ബ�െ�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ആയത് സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മലയി�കീഴ് താ��് ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�്

296. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മലയി�കീഴ് താ��് ആ�പ�ിയി�
2019 �� 3 െല ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി� ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ�
നി��ഹണ �മതല ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡയാലിസിസ് െസ��  എ�് �ത�
�വ��നസ�മാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി�� താ��് ആ�പ�ിയിെല െമേ�ണി�ി േ�ാ�്നി��ാണം

297. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി��  വലിയ��് താ��് ആ�പ�ിയി�  അ�വദി� െമേ�ണി�ി
േ�ാ�ിെ�റ നി��ാണ ���ിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; എ� �കയാണ്
അ�വദി�ി��ത്; എെ��ാം സൗകര��ളാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��ത്;
വ��മാ�േമാ ?
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��േ�രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�ർ

298. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെല
േഡാ��മാ��് േവ�ി ക�ാ�േ��് നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശ��
എെ��ാം;വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട ജനറ� ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�്

299. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട ജനറ�  ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�ിന് �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ;  ആയത് സംബ�ി� �ട�നടപടിക�  എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  നി�ം മാ�െ�� �നിയ�  ക�സ���്
(അനേ��ഷ�)  ത�ിക �ന:�ാപി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത ജനറ� ആ�പ�ിയി� കീേമാ െതറാ�ി േറഡിേയഷ� വാ�ഡിനായി
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം

300. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ���ി താ��് ആ�പ�ിയി�  േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം
ഏ�െ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ി

301. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ി�േവ�ി കി�ബി�െട
ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�ിയത് ഏത് ഏജ�സിയാെണ�ം ഈ
പ�തി�െട നി��ഹണ �മതല ഏത് ഏജ�സി�ാെണ�ം
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� െട�� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ണി�റ താ��് ആ�പ�ിയി� േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം

302. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ണി�റ താ��് ആ�പ�ിയി�  േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം
നട�ിലാ��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ  ;എ�ിൽ വിശദാംശം
അറിയി�േമാ ?

െപരി��മ� ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ അധിക ത�ികക�

303. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിന് േവ�ി െപരി��മ� ജി�ാ
ആ�പ�ിെയ മിനിമം അംഗീ�ത നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ�
തീ�മാനി�തിെ� ഭാഗമായി പ�് അധിക ത�ികക� ��ി��തി�ളള
െ�ാേ�ാസലി�  എ�് തീ�മാനം െെകെ�ാ�ി��്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിെല മാ�-ശി�വാ�ഡിെ� �ഗമമായ �വ��ന�ിന്
��ത� ന�മാ�െട�ം ന�ിംഗ് അസി��മാ�െട�ം ത�ിക ��ി��തിന്
എെ��ി�ം �പാ�ശക� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ആ�പ�ിയി�  ആവശ��ിന് �ാ�ക�  ഇ�ാ���ലം േരാഗിക�
അ�ഭവിേ��ിവ�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ിര��ി ജനറ� ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാബ്
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304. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  കാ�് ലാബ് �ാപി��ത്
ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കാ�് ലാബ് �ാപി��തിന് നിലവി�  എ�് തടസമാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ലാബിെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ചി�ിര�ര�് ആ�പ�ി

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

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ചി�ിര�ര�് കി�ബി �േഖന
ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�  അ�വദി�െ��ി�� ആ�പ�ി�മായി
ബ�െ�� നടപടിക� നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് അവേശഷി�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ?

���േ�രി �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം

306. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ���േ�രി �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം
ആ��ം മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി
ഉയ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല േ�ാമ െകയ� �ണി�്

307. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല േ�ാമ െകയ� �ണി�ിെ� നി��ാണ
���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എെ��്അറിയി�േമാ;
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(ബി) േ�ാമ െകയ�  �ണി�ിന് ആവശ�മായ ഏെതാെ� െമഡി��
ഉപകരണ�ളാണ് െമഡി��  സ��ീസ് േകാ��േറഷ�  വിതരണം
നട�ിയി��ത്;  ഇനി വിതരണം നടേ�� ഉപകരണ�� ഏെതാെ�  ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാമ െകയ� �ണി�ിെ� �വ��നം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� �ഡ് ബാ�് െമഡി�� ഓഫീസ�

308. �ീ.െ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�ി�് ��ബാ�് െെലസ�സ് ലഭ�മായത്
��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ബാ�ിേല�് ��ബാ�് െമഡി��  ഓഫീസെറ
നിയമി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഡ് ബാ�് െമഡി��  ഓഫീസ�  ഇ�ാെത �ഡ് ബാ�്
�വ��ി�ി�വാ�  കഴി�േമാ എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;  ഒ� �ഡ് ബാ�്
െമഡി��  ഓഫീസ��് �ഡ് ബാ�ിെ�റ േമ�േനാ�ം വഹി�ണെമ�ി�
എ�മാസെ� െ�യിനിംഗാണ് േവ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� �ഡ് ബാ�് െമഡി�� ഓഫീസെറ
നിയമി��തിന് ഡി.എം.ഒ. ന�കിയ ശിപാ�ശയി� എ� നടപടി സ�ീകരി�
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െട�ി�� അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെല െഹ��് ���ൈവസ�  ത�ിക�െട �േമാഷ�
ത�ികയായ െട�ി��  അസി��് ത�ികകൾ ദീ�ഘനാളായി
ഒഴി�കിട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന്
ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാേ�തിക തട���  ഉേ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െഹ��് ���ൈവസ�മാെര െട�ി�� അസി��ായി �േമാ�് െച��
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നടപടി േവഗ�ിലാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േറഡിേയാ�ാഫ� േ�ഡ് II

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

സം�ാന�് ആേരാഗ� േമഖലയി� േറഡിേയാ�ാഫ� േ�ഡ്  II-� എ�
ത�ികകളാണ് നിലവി��െത�ം എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��െത�ം
ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

െലവ� െെവേറാളജി ലാ�ക�

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

(എ) നിപ െവറസ് േപാ�ളള മാരക െെവറ�കെള ക�പിടി��തിന് െലവ� II
െെവേറാളജി ലാ�ക�  �ാപി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
അതി�ളള നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� െെവേറാളജി ലാബ് �ാപി��തിന്
��  സ��ാരിെ� കാല�് അ�മതി ന�കിയി��േവാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ആയതിേല�് േക�,  സം�ാന സ��ാ�  വിഹിതമായി ഇതിനകം എ�്
�ക ലഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;  ��ത ലാബിെ� �വ��നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�ണ സാധന�ളിെല മായം

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

(എ) ഭ�ണ സാധന�ളിെല മായം  (�േത�കി�് െവളിെ��,  കറിമസാലക�,
ശ��ര എ�ിവയിെല മായം)  േച��ലിെനതിെര നടപടി
ശ�മാ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാപകമായ േതാതി�  മായം േച��� സാധന��  കെ��ി
നശി�ി�വാ�ം വി�ന നട��വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം
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സം�ാനതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാനമാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� വ���െട �ണേമ�

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

(എ) സം�ാന�്  5  �പ�് ചായ�ം  ,എ�യി�  െപാരി� പലഹാര��ം
ന��� കടക�  വ�ാപകമാ��തായി വ��് തല�ി�
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�ം,  ��ത കടകളി�  �ണേമ��� പാ�ം,
എ��മാണ് ഉപേയാഗി��െത�് ഉറ�ാ�ാ�  സംവിധാന��
നിലവി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കടകളി�  വ��് തല�ി�  പരിേശാധന നട�ി�േ�ാെയ�ം,
ആ�െ��ാെമതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കടക��് ൈലസ�േസാ,  മെ�െ��ി�ം രജിേ�ഷേനാ
നിലവി�േ�ാെയ�ം,  ഈ കടകളിെല ഭ�� വ���െട �ണേമ�യി�ാ�
സംബ�ി�് െപാ�ജന��  പരാതി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം,ആയതിേ��
സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മാരകമായ വ��� ഉപേയാഗി�� ജ�സ് നി��ാണം

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

(എ) സം�ാന�് ജ��ക�ം സ�ബ�ക�ം,  െഎസ് �ീം പൗഡ�ക�ം,  വിവിധ
േ�വ�ക�  േച��് �ാ�ിക് ടി�കളി�ം,  പാ��കളി�ം നിറ�്
കടകളിെല�ി��വ�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ാരായ നി��ാതാ�െള ഭ���ര�ാ ഉേദ�ാഗ�� പരിേശാധനാ
വിേധയമാ��േ�ാ;എ�ി�  ഇത് സംബ�ി� വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;ഇ�രം വിതരണ�ാ�  മാരകമായ വ���  ഉപേയാഗി�്
െചലവ് ���ി ഉ��ാദി�ി��തിനാ�, ക�വട�ാ� അധിക�ം ഇവ�െട
ഉ�����  വാ�ാ�  താ��ര�ം കാ��ത് �േത�ക ���്
വിേധയമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വ���  ഉപേയാഗി�് ജ�സ് നി��ി�് വി��ന നട��
കടകളി�പരി ഇതിന് ആവശ��ളള സാധന��  പാ��ി�  എ�ി��
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നി��ാതാ�െള�റി�� വിശദാംശ�� ����ി േശഖരി�് ഇടേവളകളി�
മി�� പരിേശാധന നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ഭ���ര�ാ വ��് ശാ�ീകരണം

315. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫാ�് �ഡ് സം�ാര�ിേല�് വലിയ വിഭാഗം ജന�ൾ മാറിയി��
സാഹചര��ി�  സം�ാന�് ഭ���ര�ാ വ��ിെ� �വർ�നം
ശാ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിൽ�ന�് ത�ാറാ�ിയി�� ഭ�ണസാധന��െട �ണേമ� ഉറ�
വ��വാ�� നിര�ര പരിേശാധനകൾ നട��തിനായി വ��്
ഉേദ�ാഗ��െട�ം വാഹന�ൾ ഉൾെ�െട�� അടി�ാന
സൗകര���െട�ം എ�ം പര�ാ�മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അടി�ാനസൗകര���  വർ�ി�ി��തിേല�ായി വ��്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി ആേരാഗ� േമഖലയി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

316. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയി� കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് തര�ി�� ആേരാഗ�േക����ാണ് കി�ബി വഴി സൗകര���
ഉ�ാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി വഴി ആേരാഗ�േമഖലയി�  ഏെത�ി�ം ���ിക�
���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കി�ബിയി�  ഉ�െ����തിന് േവ�ി പ�തിക��് ആേരാഗ�േമഖല
സ�ീകരി� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

�റ� ജയിലിെല ഡിെ��സറി
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317. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  -  ചീേമനി പ�ായ�ി�  �വ��ി�� �റ� ജയിലിെല
അേ�വാസിക��ാ�ളള ഡിെ��സറി�െട േസവനം െപാ�ജന���ം
�ടി ലഭ�മാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനി� നി�� സഹായം

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

(എ) സാ��ിക ��ി��് അ�ഭവി�� ഡയാലിസിസ് േരാഗിക��് സാ�ഹ�
�ര�ാ മിഷ� വഴി സാ��ിക സഹായം ലഭി��തിന് നടപടി �മ�ളി�
ഉ�ാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനി� നി�ം െച��� നിേയാജക മ�ല�ിെല
അേപ�ക��് നാളി�വെര ലഭി�ി�� സഹായ�െള�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

അരിവാ� േരാഗിക�െട കണ�്

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

(എ) സം�ാന�് അരിവാ�  േരാഗിക�െട �ത�മായ കണ�്
ലഭ�മായി�േ�ാ;എ�ി�  അരിവാ�  േരാഗിക�െട ജി� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മ�ാ��ാട് മ�ല�ിെല അരിവാ�  േരാഗിക�െട കണ�്
ലഭ�മാേണാ;എ�ി� ഇതിെ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അരിവാ�  േരാഗിക��ായി നട�ിലാ�ിയി�� േ�മപ�തിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

സ��ാ�-െപാ��ാപന�ളിെല �ചീകരണം

320. �ീ.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) സം�ാനം മാ�കാപരമായ �ചിത� �വ��ന��മായി �േ��േ�ാ�
വിവിധ ഡയറ�േറ�ക�  ഉ�െ�െട�� സ��ാ�  �ാപന�ളി�
വിലപിടി�� പഴയ ഫ�ണി�� ഉ�െ�െട�� നിരവധി വ��� ��ിയി�്,
വിഷപാ�്,  എലി,  പ�താര,  പാ� �ട�ിയ ജീവിക�  �മി��ടി
അപകടകരമായ �ിതിവിേശഷം ആേരാഗ�രംഗ�് ��ി�ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ� �ചി�ി� അവ�യി�ളള സ��ാ�-െപാ��ാപന�� ബ�െ��
വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട �ചീകരി�് െമ�െ�� ആേരാഗ�ാവ�
ഉറ�വ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ� �ാപന��ം പരിസര�ം ��ിയായി ��ി��ത് സംബ�ി�്
ബ�െ��വ��് ഉചിതമായ മാ��നി�േ�ശം ന��േമാ ;വിശദമാ�ാേമാ?

സ�� േകരളം പ�തി

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

(എ) സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ�� സ�� േകരളം പ�തി�് എ�
�പയാണ് അ�വദി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ളായി ഏെതാെ� വിഭാഗ�െളയാണ്
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ദ�� േകാേളജ് അ��ാപ�െട�ം േഡാ��മാ�െട�ം ഒഴി�ക�

322. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദ��  േകാേള�കളി�  നിലവി�  എ� അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�െ��്
വിഭാഗം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ��ത
ഒഴി�ക�  നിക��തി�േവ�ി�� പി.എസ്.സി.റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ദ��  േഡാ��മാ�െട എ� ഒഴി�ക�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ സ��ാ� ന�ിംഗ് േകാേളജ്

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

(എ) ആല�ഴയിെല സ��ാ�  ന�ിംഗ് േകാേളജി�  നിലവി�  എം.എസ്.സി.
ന�ിംഗി�ം,  ബി.എസ്.സി.  ന�ിംഗി�ം �തിവ�ഷം എ� ��ിക��ാണ്
�േവശനം അ�വദി��ത്;

(ബി) ��ത േകാ�കളി�  �േവശന�ിന് ഇൗടാ�� ഫീസിെ� വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േകാേളജിെല ബി.എസ്.സി.  ന�ിംഗ്,  എം.എസ്.സി.  ന�ിംഗ്
വിദ�ാ��ികളി� നി�ം  2015-16 �ത� 2017-18 വെര ഫീസ് ഇന�ി�
ഇൗടാ�ിയ �കയി�  �റവ് വ�െവ�് അ�ൗ��് ജനറലിെ�
പരിേശാധനയി�  കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ല�ം �പ�െട
�റവാണ് കെ��ിയത്;

(ഡി) നി�യി� ഫീസ് വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഇൗടാ��തി� �റവ് ഉ�ായത്
ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇതിന്
ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല പി.ജി. വിദ�ാ��ിക�െട ൈ���്

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

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല പി.ജി.
വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ� അ�വദി�ിരി�� ൈ���് എ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി.ജി.  വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ� അ�വദി�ിരി�� ൈ���് സ�ാ�യ
െമഡി��  േകാേള�ക�  ന���ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് എ���സ് ക�ീഷണ��ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�ം
പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  ��ത �ാപന�േളാട് സ��ാ�
വിശദീകരണം േചാദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ��ാ�  നി�യി� ൈ���് അ�വദി�വാ�  ആവശ�മായ നി�േ�ശം
ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

��� െമഡി�� േകാേളജിെല കാ�ീ� െട�� െച� നടപടികളിെല �മേ��ക�

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

(എ) ���  െമഡി��  േകാേളജിെല �തിയ എ�്.ഡി.എസ്.  കാ�ീ�  െട��
െച� നടപടികളിെല �മേ��ക� സംബ�ി�് ജി�ാ കള�� ഏെത�ി�ം
തര�ി�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അേന�ഷണം നട�ിയി�െ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�
െവളിെ���േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജ്

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകാഴിേ�ാട് െമഡി��
േകാേളജി� നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന��, വികസന ���ി�െട
േപര്, അ�വദി� �ക എ�ീ �മ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�� േകാേളജിേല�് ��തായി അ�വദി� ത�ികക� എ�െയ�ം
അവ ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�� േകാേളജിേല�ായി ��തായി ആരംഭി�ാ� ഭരണാ�മതി ലഭി�
���ിക� ഏെതാെ�െയ�് ഓേരാ�ം �ക സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

അേലാ�തി മ��ക�െട �ണനിലവാരം

327. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.ഡി. �േസന�
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,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേലാ�തി മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് സം�ാന�്
എെ��ാം സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ് നട�ി വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാലാവധി അവസാനി��ം �ണനിലവാരമി�ാ��മായ മ��ക�
െമഡി�� േ�ാ�കളി� വി���ത് തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി� വ��ത്;

(ഡി) കാലാവധി കഴി� അേലാ�തി മ��ക�െട�ം െമഡി��
മാലിന���െട�ം ശാ�ീയ സം�രണ�ിന് സം�ാന ��സ്
ക�േ�ാ�  വ��് �തന സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ��േവദ മ��ക�െട �ണനിലവാരം

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

(എ) ആ��േവദ േമഖലയിെല പല ക�നിക�ം �ണേമ�യി�ാ� മ��ക�
വിപണിയി� ഇറ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തട��തിന്
എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ��േവദ മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�് െെലസ�സ് ന���
ഉേദ�ാഗ��െട േയാഗ�ത എ�ാണ്;  ഇതി�  എെ��ി�ം ഇളവ്
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��് നി��ാണ േമഖലയി�  �തിയ േയാഗ�തക�  ക�ശനമാ�േ�ാ�
സം�ാന�് നിലവി�� േയാഗ�തയി�  ഇളവ് അ�വദി�ത് ഏത്
സാഹചര��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ധാ� അതി�ിത മ��ക�െട അംഗീകാര�ിന് രസത� ശാ��ി�
ബി�ദാന�ര ബി�ദം ഉ�വെര മാ�േമ നിയമി�ാ� എ� േക� നി�േ�ശം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�ാര�ം നട�ിലാ�േമാ?

ആ��േവദ �ഗ് ഇ�െ��� നിയമനം
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329. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  റാ�് പ�ികയി�  നി�ം ആ��േവദ �ഗ് ഇ�െ���
ത�ികയി�  നാഷണ�  ആ�ഷ് മിഷെ� ധനസഹായം ഉപേയാഗി�്
നിയമനം നട�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�ളള നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

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

(സി) 19.12.2019ന് കാലാവധി അവസാനി�� ഈ പ�ികയി�നി�ം നാഷണ�
ആ�ഷ് മിഷെ� സാ��ിക സഹായേ�ാെട പരമാവധി നിയമന��
നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം ഗവ�െമ�് ആ��േവദ േകാേളജ്

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

(എ) ക��  ജി�യിെല പരിയാരം ഗവ�െമ�് ആ��േവദ േകാേളജി�
ഉ�രവായ �തിയ പി.ജി.  േകാ�ക�  ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പരിയാരം ഗവ�െമ�് ആ��േവദ േകാേളജിെല �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം
ആ�പ�ി�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ��ത ���ി
എേ�ാേഴ�് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല ആ��േവദ ആ�പ�ി

331. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  െന�ി�ഴി പ �ായ�ി�  �ിതി െച��
ആ��േവദ ആ�പ�ി അ�േ�ഡ് െച�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െസ�േ�റിയ�ി�  ആ�ഷ് വ��ി�  A1/234/18  എ�
ഫയലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം താ��ിെല �റ് കണ�ിന് േരാഗിക�  നിേത�ന എ��
��ത ആ��േവദ ആ�പ�ി അ�േ�ഡ് െച�� ���ിക�
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ത�രിതെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

��േ�രി സ��ാ� ആ��േവദ ആ�പ�ി െക�ിട�ിന് ഭരണാ�മതി

332. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി സ��ാ�  ആ��േവദ ആ�പ�ിയി�
കിട�ി ചികി��ാവശ�മായ െക�ിടം നി��ി��തിനായി  2017-18  െല
ബ� ജ�ി�  േടാ��  �ക വകയി��ിയി�ളള ���ി�് ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല െന�േ�ാ�� ആ��േവദ ഡിെ��സറി

333. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െഷാ���  മ�ല�ിെല െന�േ�ാ��  ആ��േവദ ഡിെ��സറി ��ത്
കിട�കേളാട് �ടിയ ആ�പ�ിയാ�ി ഉയ���തി�� �േ�ാസലി�േമ�
സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ചാല�ടിയി� ആ�നിക ആ��േവദ ചികി�ാ േക�ം

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

(എ) ചാല�ടിയിെല ആ�നിക ആ��േവദ ചികി�ാ േക��ിെ� നി��ാണ
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക��ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�് മാസ��  പി�ി�ി�ം
സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ാ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത അ�മതി ലഭ�മാ��തി�ം നി��ാണം ആരംഭി��തി�ം
ആവശ�മായ സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

��സദന��െട വ��നവ്
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335. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ���െട പീഡന���് വിേധയരായി കഴി��വെര ല��മി�്,
��സദന�� വ��ി�വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��സദന��  ആരംഭി��തി�� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആരാധനാലയ��മായി ബ�െ��് ധാരാളം �� ജന��  കഴി�
���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  അര�ിതരായി കഴി�� ഇവ�െട
�ര�ിത വാസ�ിന് പരിഗണന ന��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അനാഥാലയ���് �ാ�് ലഭി��തി� താമസം

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

(എ) സം�ാനെ� അനാഥാലയ���ളള �ാ�് യഥാസമയം ലഭി��ി�
എ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�് അ�വദി�� കാര��ി�  എെ��ാം മാനദ��ളാണ്
സ�ീകരി��ത്;

(സി) 2017-18  വ�ഷെ� �ാ�ക�  ���മാ�ം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നട� സ��ിക വ�ഷം ഇനി�ം �ാ�് ന�കാ�� അനാഥാലയ��െട
ലി�് ന�കാേമാ?

'എെ� �ട് പ�തി'

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  ��തായി �പീകരി� ശി� വികസന വ��് നട�ാ��
�ധാന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമാ�ളള 'എെ� �ട് പ�തി' '�ഡിേയാ അ�ാ��െമ�് പ�തി',
'െെക�ാ�് പ�തി'  എ�ിവ�െട �വ��നം ഇേ�ാ�  ഏ�
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ഘ��ിലാെണ�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഒൗ�  െറേ�ാ�സിബിലി�ി � ചി���, ശരണബാല�ം,  അ�ണവാടി
േപാഷക��� പ�തി എ�ിവ�െട �വ��നം സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി േക�സഹായം
അഭ���ി�ി��േവാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�ാര��ി� േക�സ��ാ�
എെ��ാം സഹായം ലഭ�മാ�ിെയ�റിയി�ാേമാ?

ശരണബാല�ം പ�തി

338. �ീ.െജയിംസ് മാത�
�ീമതി �. �തിഭ
�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികെള ബാലേവലയി� നി�ം ബാലഭി�ാടന�ി� നി�ം
േമാചി�ി��തി�ം മതിയായ വിദ�ാഭ�ാസം ന�കി അവെര
�നരധിവസി�ി��തി�മായി ആരംഭി� ശരണബാല�ം പ�തി നിലവി�
ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത് ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ര�ാംഘ� �വ��ന���ായി നട� സാ��ിക
വ�ഷം ��ത� �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ിക�െട കട�് തട��തിനായി എ�ാ ജി�യി�ം ആ�ി ഹ�മ�
�ാഫി�ിംഗ് ��ക� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ��ിക�െ�തിരായ അതി�മ��  ��യി�െ��ാ�  അധികാരികെള
അറിയി��തിന് െപാ�ജന���ായി െമാെെബ�  ആ�ിേ�ഷ�
�പക�ന െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

ശി�വികസന പ�തി ഓഫീസ�

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

(എ) േവ�ര േ�ാ�് പ�ായ�ി� എ� സി.ഡി.പി.ഒ  (ശി�വികസന പ�തി
ഓഫീസ�) ത�ികകളാണ് നിലവി��െത�ം ��ത ത�ികകളി�
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ഇേ�ാ�  ഒഴി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;  ഒഴി�ക�  നിക�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േ�ാ�് പ�ായ�കളി�  സി.ഡി.പി.ഒ ത�ികക�  അ�വദി��തിെ�
മാനദ�െമെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ായ�ിെ� വിവിധ പ�തി നി��ഹണ�ി�ം മ�ം അനിവാര�മായ
േസവനം അ��ി�� ഈ ത�ികകളി� ഒഴി�� പ�ം അടിയ�രമായി
നിയമനം നട�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിധവക�െട െപ�മ���� വിവാഹ ധനസഹായം

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

(എ) സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� വിധവക�െട െപ�മ����
വിവാഹ ധനസഹായം ഏത് വ�ഷം വെര��താണ്
അ�വദി�െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േയാഗ�രായ എ� അേപ�ക��ാണ് നിലവി� �ക അ�വദി�ാ��ത്;

(സി) 2019  മാ��് മാസം വെര�� അ�ഹരായ അേപ�ക��് �ക
അ�വദി��തി� ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

��ിക�െ�തിരായ അതി�മ��

341. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ിക�െ�തിരായ അതി�മ�� വ��ി�് വ�� സാഹചര��ി� ഇത്
തട��തിന് വനിതാ-ശി� വികസന വ��് എെ��ാം പ�തിക� ആണ്
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

342. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െന�മ�ാട് മ�ല�ി�, സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� എ�
അംഗ�വാടിക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��ത മ�ല�ിെല
ഏെത�ാം അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി��തിന് �ക
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ണവാടിക��് െക�ിടം

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

(എ) സ��മായി �ല�ളള അ�ണവാടിക��് െക�ിടം നി��ി�
ന���തിനായി വനിതാ-ശി� വികസന വ��് നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�
ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാല�ഴ��ാ�ം �ളയ�ി�  അകെ��തിനാ�ം തക��യിലായ
അ�ണവാടിെ��ിട���് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�  �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതിനായി റീബി�ഡ് േകരള പ�തി��െ�െട�� ഏെത�ി�ം
പ�തിയി�  നി�് ഫ�് ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�ണവാടിക�

344. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� എ�
അ�ണവാടിക� ഉെ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�ണവാടിക��് െക�ിടം നി��ി�് ന���തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� അംഗ�വാടി

345. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആല��  മ�ല�ി�  എ� അംഗ�വാടിക�  �വ��ി��െ��ം
അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആല��  മ�ല�ി�  മാ�കാ അംഗ�വാടി അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ��് അംഗ�വാടിക�

346. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ലസൗകര�ം അ�സരി�് ഏകീ�ത �ാനി�ം എ�ിേമ�ി�ം ആ�നിക
സൗകര��േളാ��ടിയ �ാ��് അംഗ�വാടിക�  നി��ി�� പ�തി
സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം,  െക�ിട നി��ാണ�ിനാ�� അംഗ�വാടിക�െട
ലി�് ഇതിനകം അംഗീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത പ�തിയിേല�് െകാ�ം
ജി�യിെല ഇ�ി�ര, െകാ�ാര�ര േ�ാ�കളി� നി�് െതരെ���ി��
അംഗ�വാടിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നിഷ് ന് സ��കലാശാല പദവി

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

(എ) ഭി�േശഷി�ാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി നിഷ് െന �േത�ക
സ��കലാശാലയാ�ി മാ�ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��കലാശാല�െട �ണഫലം ഏെത�ാം വിഭാഗ���്
ലഭ�മാ�െമ�ം എെ�ാെ� സൗകര���  ലഭ�മാ�ാനാണ് പ�തി
വിഭാവനം െച��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

വികലാംഗ െപ�ഷ� വ�വ�യി� ഇളവ്

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

(എ) വികലാംഗ െപ�ഷ�  ലഭി��വ��് അ�ഹതാ മാനദ����്
വിേധയമായി  600  �പ നിര�ി�  മെ�ാ� െപ�ഷ�  �ടി ന���തിന്
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വ�വ��േ�ാ;

(ബി) 6.11.2017-െല സ.ഉ (എം.എസ്) നം.483/2017/ധന. �കാരം ഒരാ��് ഒ�
േ�മനിധി േബാ�ഡ് െപ�ഷ�  മാ�ം എ� വ�വ�
ഭി�േശഷി�ാ��്ബാധകമാേണാ;

(സി) അവശത അ�ഭവി�� ഭി�േശഷി�ാ� ഉ�െ�െട��വ�െട വിഷയ�ി�
��ത വ�വ�യി�  ഇളവ് അ�വദി�ണെമ�് സാ�ഹ�േ�മവ��്
ധനവ��ിേനാട് ശിപാ�ശ െച�േമാ; വിശദമാ�േമാ ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��് �നരധിവാസ �ാമം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട
ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ സമ� �നരധിവാസം ല��മാ�ി �ളിയാ�
പ�ായ�ി� �ാപി�� �നരധിവാസ �ാമ�ിെ� നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�് യാഥാ���മാ�ാനാണ് ല��മി��െത�ം
പ�തി�െട നി��ാണ ���ി ആെരയാണ് ഏ��ി�ിരി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നി��ാണ ���ി ഏെ��� ഏജ�സി നാളി�വെരയായി സ�ീകരി�
നടപടികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

യ�ീംഖാനക�െട �വ��നം

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

(എ) ശി�സംര�ണേക���െട�ം അനാഥാലയ��െട�ം �വ��നം
സംബ�ി�് ത�ാറാ�ിയ കരട് ച��ി�  യ�ീംഖാനക�െട
�വ��നെ� �തി�ലമായി ബാധി�� ഒേ�െറ വ��ക�െ��
റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതിയി�  നിലനി��� േകസിെ�
ഭാഗമായാേണാ ഇേ�ാ� കരട് ച�ം ത�ാറാ�ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) 2018-�  സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ��ം ശി�േ�മ സമിതി�െട�ം
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പരിേശാധനെയ�ട��് സം�ാന�് �റി�പരം യ�ീംഖാനക�
അട��േ��ി വ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) 1960-െല േക� ഓ�ഫേനജ് ആ�് �കാരം രജി��  െച�താണ്
സം�ാനെ� യ�ീംഖാനക�  എ� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) കരട് ച��ിെ� കാര��ി�  യ�ീംഖാനക�െട അഭി�ായ���ടി
േക��ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഭി�ലിംഗ�ാർ�� ആ��ല��ൾ

351. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� ഭി�ലിംഗ�ാരാ��െത�്
(Transgenders)വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭി�ലിംഗ�ാ��് അ�വദി�ി�� ആ��ല���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

352. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി നിലവി� സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ്
നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�ായി ജി�കേളാ �ല�േളാ
െതരെ����തിെ� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി േക� സർ�ാർ എെ��ി�ം സഹായം
സം�ാന�ിന് ന���േ�ാ;

(ഡി) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തിെയ സംബ�ി�് െപാ�ജന���്
അവേബാധം ��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം
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353. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-െല േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം അ�സരി�് േക�ം സം�ാന�ിന്
അ�വദി�ി�� ഭ��ധാന� വിഹിതം നിലവി�
പര�ാ�മാേണാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഹിതം വ��ി�ി�് ന�കണെമ�് ആവശ�െ��് േക�സ��ാരിന്
നിേവദനം ന��വാ� സ��ക�ി സംഘം ഡ�ഹിയി� േപായി��േവാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�  േക�ം സ�ീകരി� നടപടി
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��കളിെല തി���ക�

354. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി��തിനായി ശരാശരി എ�
അേപ�ക�  ആണ് ഓേരാ മാസ�ം രജി��  െച�െ���െത�ം
ഓ�െെലനായി ലഭി�� അേപ�കളിേ��  നിലവി�  എ�
നാ�ക���ി�  തീ�മാനെമ��് �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് ന�കാ�
കഴി��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�  കാ��കളി�  തി���ക�  വ���തിനായി ശരാശരി എ�
അേപ�ക� ഓേരാ മാസ�ം ലഭി��െ��ം എ� നാ�ക���ി� ഇൗ
അേപ�കളിേ�� പരിഹാരനടപടി സ�ീകരി�് ലഭ�മാ�ാ� കഴി��െ��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി��വ�െ��ാം എ.  പി.  എ�. േറഷ�
കാ�ഡാണ്അ�വദി��ത് എ�കാര�ം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അേപ�ക�  പരിേശാധി�് അ�ഹതെ��വ��് �തിയ കാ�ഡ്
അ�വദി�േ�ാ��െ� ��ഗണനാ േറഷ�  കാ�ഡ് ന��വാ�
കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് പരിഹരി�വാ� എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ പി എ� േറഷ� കാ�ഡ് ബി പി എ� (��ഗണനാ) േറഷ� കാ�ഡാ�ി
മാ��തിനാ�� അേപ�കളിേ��  തീ�മാനെമ���തിന് കാലാവധി
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നി�യി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡി� ആധാ� വിവരം ന���തി�� സമയപരിധി

355. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡി�  േപ��വ�െട ആധാ�  വിവര��  ന�കാ� പ�ം
അവ��് േറഷ� നിേഷധി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡി�  ആധാ�  വിവരം ന���തി�� സമയപരിധി
എ�വെരയാണ്;

(സി) ആധാ�  ഇ�ാ�തിെ� േപരി�  േറഷ�  നിേഷധി��തി�� തീ�മാനം
�ന�രിേശാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��മായി വീേടാ �ലേമാ ഇ�ാ�വ��� േറഷ�കാ�ഡ്

356. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിൽ സ��മായി വീേടാ �ലേമാ ഇ�ാ�
നിരവധിേപ��് േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി�ിരി��ത്
െപാ�വിഭാഗ�ിലാെണ���ലം ആവശ��ിന് േറഷ�  സാധന��ം,
ചികി�ാ സൗജന���ം ലഭി�ാെത േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവെര ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ�കാ��മായി ആധാ� ബ�ി�ി��

357. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കാ��ക�  ആധാ�മായി ബ�ി�ി� കാ��ടമക�െട ആധാ�
വിവര�� േചാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഇ�ാര��ി�  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;എെ��ാം േമ�  നടപടിക�
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ�കാ��ടമകളി� അന�ഹരായവെര കെ���ത്

358. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ഗണനാ വിഭാഗം
േറഷ�കാ��ടമകളി�  നി�ം അന�ഹരായ എ� േപെര നീ�ം
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ിഡി വിഭാഗം േറഷ�കാ��ടമകളി� നി�ം അന�ഹരായ എ� േപെര
നീ�ം െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  കാ��ക�  ���ി ന�കിയതി�േശഷം ��ഗണനാ വിഭാഗം,
സ�ിഡി വിഭാഗം എ�ിവയി�  നിലവി�  �തിയതായി എ� േപെര
ഉ�െ���ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കടക�

359. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി േറഷ�കട അ�വദി��തി�� നപടി�മ�� എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി േറഷ�കട അ�വദി��തിന് ഏ��ം �റ�ത് എ�
�ണേഭാ�ാ�� േവണെമ�് നിബ�ന�േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ െപാ�വിതരണ േക���

360. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ��തായി ആരംഭി�
െപാ�വിതരണ േക���  എ�യാെണ�ം,ആയതിെ� വിശദാംശ��ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി േറഷ� വിതരണ േക��� അ�വദി��തിനായി നി�യി�ി��
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മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) നിലവി�� ൈലസ�സി മരണെ��കയാെണ�ി�  ��ത ൈലസ�സ്
�ട��് ൈകമാ�ം െച��തി�� നടപടി�മ��  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� കട വഴി ��ത� േസവന��

361. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കട വഴി ��ത�  േസവനം ലഭ�മാ�ി അതിെ� �വ��നം
ൈവവിധ�വ��രി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ� കടക� വഴി ഏെതാെ� േസവന�ളാണ് ��തായി ന���െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��് മാസ�ി�  ��ത�  േറഷ�  വാ�ാ� എ.എ.ൈവ./��ഗണനാ
വിഭാഗ�ി��വെര ��ത പ�ികയി�  നി�ം നീ�ം െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) െപാ�വിതരണ സ�ദായം ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം അതി�െട
വിലവ��നവ് നിയ�ി��തി�ം നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;  എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� ഡീല�മാ��് ലഭി�� സാ��ിക ആ��ല�ം

362. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കടകൾ �വ��ി�ി��തിന് ന�കിവ�� സാ��ിക
ആ��ല��� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�കടയിൽ ഒ� സഹായിെയ വ�ണെമ�് ച��ിെലവിെടെയ�ി�ം
നി�ർശി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത സഹായി�ം െക�ിട�ിെ� വാടക�ം
അട�ം എ� �പയാണ് ഒ� േറഷ� േഷാ�് ഡീല��് ന���ത്;

(സി) കടയിൽ ഉ� പ��� വിപണനം െച�േ�ാ� േറഷൻകട ൈലസൻസി�്
നിലവി�  കി�� ശ�ള�ിന് �റെമ ഔേദ�ാഗികമായി ക�ീഷ�
ലഭി�ാ�േ�ാ;

(ഡി) േറഷ�കടയിെല സഹായി,  േഷാപ് ൈലസ�സി എ�ിവ�െട േവതനം,
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കട�െട വാടക എ�ിവെയ�ാം േച��് ഇേ�ാ� ന�കിവ�� �തിഫല
�ക പര�ാ�െമ�് ക���േ�ാ;  ആയ� വ�ധി�ി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േറഷനരി�ം േഗാത�ം പാ��കളി�

363. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സാധന��െട ���ി�ളള വ�ത�ാസം പരിഹരി��തിന്
േറഷനരി�ം േഗാത�ം പാ��കളിലാ�ി ഉപേഭാ�ാ���് എ�ി��ത്
സംബ�ി�് സിവി�  സെെ�സ് ഡയറ��  എെ��ി�ം ശിപാ�ശ
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി സം�ാന�് എവിെടെയ�ി�ം െെപല�് പ�തിയായി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;  എ�ി�  േറഷ�  സാധന��െട
���ി�ളള െവ�ി�് തട��തിന് അവ പാ��കളിലാ�ി ന��� പ�തി
നട�ിലാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര താ��ി� പി.ഡി.എസ്. ഡിേ�ാക�

364. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  �ഡ് േസ�ി ആ�് �കാരം െകാ�ാര�ര താ��ിെല ��
േ�ാ�കളി�ം പി.ഡി.എസ് ഡിേ�ാ അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ
ആയതിെ� കാരണം എ�ാണ്; ��ത പി.ഡി.എസ്. ഡിേ�ാ ആരംഭി�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ാര�ര താ��ി�  എ� േറഷ�  കടക�  ഉ�് എ�ം നിലവിെല
പി.ഡി.എസ് ഡിേ�ാക�െട അധീനതയി�  അവയിൽ എ� വീതം
േറഷ�കടകെള വിന�സി�ി��് എ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) േമ��കാര�ളള േറഷ�കടക�െട വിന�ാസം പി.ഡി.എസ് ഡിേ�ായിെല
ജീവന�ാ��് ��ി�� �യാസ��  പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വ��മാ�േമാ?
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േറഷ� വിതരണം

365. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കാ�ഡ് ആധാ�മായി ബ�െ���ാ�വ��് േറഷ�
അ�വദിേ��തി��് േക�സ��ാ�  അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ആധാ� കാ�ഡ് ഇ�ാ�വ��ം കാ�ഡ് എ��ാ� താ�പര�മി�ാ�വ��ം
േറഷ�  അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം �മീകരണ��  ഏ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആധാ�  കാ�ഡ് ഇ�ാ� കാരണ�ാൽ െപാ�ജന���് േറഷ�
നിേഷധി�ാനാവിെ�� അറിയി�് േക�സർ�ാരിൽ നി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അത് സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഇ-േപാസ് സംവിധാനം

366. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടകളി�  ഇ-േപാസ് െമഷീൻ �ാപി�തി�െട േറഷ�
വിതരണ�ി�  �ത�ത�ം �താര�ത�ം ഉറ�് വ��ിയതായി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിരലടയാളം പതി�് ആത�ിേ�ഷ�  പരാജയെ��േ�ാ�ം സാേ�തിക
തകരാറ് വ�� സാഹചര��ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് േറഷ�  ന���തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െമഷീനി�െട എ.�ി.എം.  േസവനം ലഭ�മാ�െമ� �ഖ�ാപനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ�� നടപടി�മം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

േറഷ� കടകളിെല ആ�നിക നടപടി �മ��

367. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ാ���റി േറഷനിംഗ് സ�ദായ�മായി ബ�െ��് േറഷ�  കടകളി�
നട�ിലാ�ിയ ആ�നിക നടപടി�മ�� ��മ� രീതിയി� വിജയി�താ��
വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അഗതി വിഭാഗ�ി�� കാ��കാ��് സൗജന�മായി ലഭി�� അരി�ം മ�്
സാമ�ിക�ം യഥാസമയ�ളി�ം അളവി�ം ലഭി��േ�ാെയ�് ഉറ�ാ��
നടപടിക� വ��് തല�ി� സ�ീകരി�വ��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

െകാ�ം താ��് സൈ� ആഫീസ് വിഭജനം

368. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏ��മധികം േറഷ�  കടക�ം േറഷ�  കാ��ക�ം ഏത്
താ��് സൈ� ആഫീസ് പരിധിയിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം താ��് സൈ� ആഫീസ് പരിധിയി�  നിലവി�  എ� േറഷ�
കടക�െ��ം എ� േറഷ� കാ��ക�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം താ��് സൈ� ആഫീസ് വിഭജിേ��തിെ� ആവശ�കത
സംബ�ി�് െപാ�വിതരണ വ��് ഇതിനകം എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ��
എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത താ��് സൈ� ആഫീസ് വിഭജി�് െകാ�ം ആ�ാനമായി ഒ�
സി�ി േറഷനിംഗ് ആഫീ�ം ചാ��� ആ�ാനമായി ഒ� താ��് സൈ�
ആഫീ�ം ആരംഭി��തിന് ജന�തിനിധി ന�കിയ നിേവദനം
��യി�െ��ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി�് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഓണ�ിന് സൗജന� കി�ക�

369. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം, ഓേരാ വ�ഷ�ം ഓണ�ിന്
ബി.പി.എ�. വിഭാഗ���ളള സൗജന� കി�ക�  എ�െയ�ം വിതരണം
െച�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം ��ത പ�തി നി��ലാ�ിയത് ഏ� സാഹചര��ിലാെണ�്
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വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര�ം ഭാവിയിൽ �ന:പരിേശാധി�വാ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മെ�� വിഹിത�ിെല െവ�ി�റ�ൽ

370. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ലഭി�െകാ�ി�� മെ�� വിഹിത�ി� േക�ം വീ�ം
െവ�ി�റവ് വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ഗണനാവിഭാഗ�ിന് ഒ� മാസം അ�വദി�ി�� അര ലി��  മെ��
നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  ൈ�മാസ അേലാ�്െമ�ായി എ� കിേലാലി��  മെ��യാണ്
േക�ം അ�വദി�ി��ത്;

(ഡി) മെ�� വിഹിതം �ന:�ാപി�ണെമ�് േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ അതിേ��� �തികരണം എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിതരണം അഴിമതിരഹിതമാ�ാ� നടപടിക�

371. �ീ.സി.���
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, എം. നൗഷാദ്
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ രംഗെ� അഴിമതി�ം �മേ��ം ഇ�ാതാ��തിന് ഇൗ
സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിതരണ രംഗ�് ഇൗ സ��ാ�  നട�ാ�ിയ ആ�നികവ��രണം
ഇൗ രംഗ��ായി�� �മേ��ക�  അവസാനി�ി��തിന് എ�മാ�ം
സഹായകമായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന-ജി�-താ��് തല�ളി�ം േറഷ�കട തല�ി�ം
ജനപ�ാളി�േ�ാെട വിജില�സ് ക�ി�ിക�  �പീകരി��തി�ളള
നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി� േറഷനിംഗ് ഡിേ�ാ

372. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി� േറഷനിംഗ് ഡിേ�ാ അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന വില നിയ�ണ അേതാറി�ി

373. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സവാള�ം ഉളളി�ം അട��ളളവ�െട വില �തി�് ഉയ�േ�ാ�ം സം�ാന
വില നിയ�ണ അേതാറി�ി േനാ���ിയായി �ട�� സാഹചര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ� സം�ാന�ളിെല കാലാവ�ാ വ�തിയാനം,  �ഷി,  ചര�് നീ�ം
എ�ിവ നിരീ�ി�ക,  സാധനവിലനിയ�ണ�ി�േവ� പ�തിക�
ത�ാറാ�ക, �� മാസ�ി�ളളി� വിപണിയി� സംഭവി�ാ�� മാ��െള
�റി�ളള റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ക എ�ത് ഉ�െ�െട ഒേ�െറ
ഭാരി� �മതലകളാേണാ അേതാറി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ� െസ��റി തല�ി� സമിതി ഏതാ�ം േയാഗ�� േച��ത�ാെത
കാര�മായ നടപടികെളാ���ായിെ�� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് െചറിയ ഉളളി�െട വില കിേലാ�്  64  �പയി�ം
െവ��ളളി�്  200  �പയി�ം എ�ിയി�ം അേതാറി�ി മൗനം
പാലി�കയാെണ�് റിേ�ാ��ക� വ��മാ��േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  അേതാറി�ി�െട �വ��നം ��ത�  ശ�ിെ����തി�ം
സാധന��െട വില നിയ�ി��തിന് സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�ളള
ഇടെപട�ക�  ഉറ� വ���തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േഹാ�� ഭ�ണസാധന��െട അമിത വില തട�വാ� നടപടി
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374. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളി� ഭ�ണസാധന���് അമിത വില ഈടാ�� സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം അമിത വില ഈടാ��ത് തട�വാ� സ��ാ�തല�ി� എ�്
ഇടെപടലാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അരി�ം പലവ��ന�ി�ം പ��റി�ം െപാ�കേ�ാള�ി�  ഉ�ായി��
വിലവ��ന�് ആ�പാതികമായി�ാേണാ േഹാ�� ഭ�ണ സാധന���്
വില വ��ി�ി��ത് എ� കാര�ം പരിേശാധി�വാ�� സംവിധാനം
ഒ��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം

375. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പലവ��ന��െട�ം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട�ം വില ��െന
ഉയ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് പരിഹരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ�വിപണിയി�  വില ഉയ�� അവ� �തലാ�ി േഹാ��ക�  ഭ��
വ���െട വില ഉയ��� സാഹചര��ിെനതിെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ന�ിെ��ം പാ�  ഉ�����െട�ം വില വ��നവ് വിപണിയി�
��ി�ിരി�� വലിയ വില�യ�ം മറികട�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) േഹാ��  ഭ�ണ�ിെ� വില��� അവ��് പരിഹാരം കാ�വാ�
േഹാ��  ഭ�ണവില ഏകീകരി��തി�� നടപടിക�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി േ�ാ�

376. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാരേമ���ത�  നാളി�വെര എ� മാേവലി
േ�ാ�ക�  ��തായി ആരംഭി�ി�െ��ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി േ�ാ�ക�  വഴി വിതരണം െച�� സ�ിഡി�� ഭ��
ധാന���െട�ം സാധന��െട�ം നിലവിെല വിലനിലവാരം അറിയി�േമാ?

സൈ�േകാ �േഹാപകരണ വി�നശാലക�

377. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം,  നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��െട വില നിയ�ി�ാ�  ��തായി എ� സൈ�േകാ മാേവലി
േ�ാ�ക� ആരംഭി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �േഹാപകരണ�� ന�ായമായ വിലയി� ലഭ�മാ�ക എ� ഉേ�ശേ�ാെട
ആരംഭി� സൈ�േകാ �േഹാപകരണ വി�നശാലക�  ഇേ�ാ�  എ�ാ
ജി�കളി�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) സൈ�േകാ �േഹാപകരണ വി�നശാലക�  ഓേരാ പ�ായ�ി�ം
ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഇല�ിയിെല പഴം, പ��റി സം�രണ �ണി�്

378. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇല�ിയിെല നി�ദി� പഴം,  പ��റി
സം�രണ �ണി�് �വ��ന�മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയത് �വ��ന�മമാ��തിനാവശ�മായ അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) നിലവിെല സാഹചര��ി� �ണി�് ���മായി �വ��ന�മമാകാ� എ�
നാ� േവ�ി വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടി
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379. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��ാകമാന�� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം
സം�ാന�് ��തലായി ബാധി�ാ� വിധം െപാ�വിതരണ സംവിധാനം
ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വില�യ�ം പിടി�നി���തിനായി സൈ�േകാ നട�� വിപണി
ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�ജന�െള വില�യ��ി�  നി�ം ര�ി��തിനായി
�ാമ�േദശ�ളി��െ�െട സൈ�േകാ�െട ���  മാ���ക�
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െവഹി�ി� �ാ�ിംഗ് സി�ം

380. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� സാധന��െട കരി�� തട��തിന് െവഹി�ി� �ാ�ിംഗ് സി�ം
നട�ിലാ�ം എ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�
അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക�ം സം�ാന�ിന് അ�വദി�് ന�കിയി�� ��വ� േറഷ� വിഹിത�ം
എഫ്.സി.െഎയി� നി�ം ലഭ�മാ��തിന് സ��ാരിന് കഴി�ി�േ�ാ ;

(സി) 2019  ജ�വരി �ത�  സം�ാന�ിന് അ�വദി��ം,  ലഭ�മായ�മായ
ഭ��ധാന���െട വിശദാംശം ന��േമാ?

സൈ�േ�ായിെല ദിവസേവതന ജീവന�ാ�െട േവതനം

381. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േ�ാ ഔ�് െല�കളി�ം േഗാഡൗ�കളി�ം േജാലി െച��
ദിവസേവതന ജീവന�ാ��് എ�് നിര�ിലാണ് േവതനം
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ന�കിവ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഔ�് െല�കളിെല�ം േഗാഡൗ�കളിെല�ം ദിവസേവതന ജീവന�ാ�െട
േവതന നിര�ി�  വ�ത�ാസം നിലനി���േ�ാ;  എ�ി�  ഈ അ�രം
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സൈ�േ�ാ േഗാഡൗ�കളി� രാവിെല ഒ�പ��ത� ൈവകി�് അ�വെര
േജാലി െച�� ദിവസേവതന�ാരായ സ�ീ��മാ��് േവതനം വ��ി�ി�
ന�ണെമ�് സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ��ത നി�േ�ശ�ിേ��  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
അറിയി�ാേമാ?

സൈ�േകാ�ം ക�സ�മ�െഫഡി�ം അ�വദി� �ക

382. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവ��ന പിടി�നി���തിന്
സൈ�േകാ�ം ക�സ�മ�െഫഡി�ം 2019-20 െല ബ�ജ�ി� എ� േകാടി
�പ വീതമാണ് വകയി��ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  െല ബ�ജ�് വിഹിതെ��ാ�  �റ � �ക  2018-19  െല
ബ�ജ�ി�  സൈ�േകാ�ം ക�സ�മ�െഫഡി�ം വകയി��വാ��ായ
സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� ��് വ�ഷം, സൈ�േകാ�ം ക�സ�മ�െഫ�ം ബ�ജ�് �കാരം
അ�വദി� �ക ���മാ�ം വിനിേയാഗി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� കാരണം അറിയി�േമാ?

തീരേദശ മാേവലി േ�ാ�

383. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച�വ��  ഫിഷറീസ് ഹാ�ബ�  േക�ീകരി�് തീരേദശ േമഖലയി�ം
മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയി�ം �വ��ി��വ��ായി തീരേദശ മാേവലി
േ�ാ� അ�വദി�ാ� നടപടിക��ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

����ള�് മാേവലി േ�ാ�
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384. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  മ�ല�ിെല �ത�ളം �ാമപ�ായ�ിെല ����ള�്
മാേവലി േ�ാ�  ആരംഭി��തി�ളള നടപടി�മ��െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാേവലി േ�ാ�  ആരംഭി��തിന് അവേശഷി�� തട���
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ��ത മാേവലിേ�ാ�  ഉട�  ആരംഭി��തിന്
അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െനല്� സംഭരണം

385. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െനല്� സംഭരണ�മായി ബ�െ��് സൈ�േകാ�ം മി�ടമക�ം ത�ി�
ഏ�െ��ി�� കരാറിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാടേശഖര�ളി� നി�ം െനല്� ചാ�ി� നിറ�് മി�ടമക�െട വാഹന�ി�
കയ�� േജാലി�ായി മി�ടമക� ക�ഷക��് കയ�് �ലിയായി ക�ി�ലിന്
എ� �പയാണ് ന�കിവ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െനല്� സംഭരണം ആരംഭി� കാലം �ത�  നിലവി�� ഈ �ക ���ി
നി�യി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െന� സംഭരണ�ിന് ബാ�ക��് ന�കാ�ളള �ക

386. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന� സംഭരണ�ിെ� ഭാഗമായി ബാ�ക��് ന�കാ�ളള �ക
െെകമാ��തി� സെെ�േകാ വീ� വ��� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ി എ�പ� ദിവസ�ിനകം സെെ�േകാ ബാ�ിന് �ക ന�കാ�തിനാ�
ക�ഷകെര തിരി�ടവ് �ട�ിയവ�െട പ�ികയി�െപ��ക�ം ഭാവിയി�
വിവിധതരം വാ�ക�  ലഭി�ാ�ളള സാധ�ത ഇ�ാതാ���മാ�ളള
പരാതികളി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(സി) ക�ഷക��് അ�ഹതെ�� �ക എ��ം േവഗം ബാ�ക��് ന�കി
��പരിഹാര��ാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ�െട െനല്� സംഭരണം

387. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�െട െനല്� സംഭരണ�ിനായി സ��ാ�  മി�ടമക�മായി
കരാറിേല�െ��ി�േ�ാ;ഇെ��ി� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� തവണ എ� മി�ക�മായാണ് കരാറിേല�െ��െത�ം ഏത്
നിര�ിലാണ് കരാ� ഉറ�ി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പല ജി�കളി�ം ഒ�ാം വിള െകാ� �ട�ിയ സാഹചര��ി�ം
മഴ��തിനാ�ം െനല്� സംഭരണം ൈവകിയാ�  ക�ഷക�
�തിസ�ിയിലാ�ം എ�ത് കണ�ിെല��് സൈ�േകാ�െട െനല്�
സംഭരണ നടപടിക� േവഗ�ിലാ�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

��ി െവളള വിപണിയിെല �ഷണം

388. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി െവളള വിപണിയിെല �ഷണമി�ാതാ�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സൈ�േകാ വഴി ��ിെവളളം വിപണിയി�  എ�ി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േഹാ�� ഭ�ണ വിലവിവരം

389. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളി�  ഭ�� വ����് അടി�ാനവിലേയാ അളേവാ
നി�യി�ി�േ�ാ;  വിലവിവര പ�ിക �ദ�ശി�ി�ണെമ� നിയമം
നിലവി�േ�ാ; ആയത് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ആറ് മാസ�ാലയളവി�  (2019  ഏ�ി�  �ത�) ഈ വിഷയം
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സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാ�ിെല സൗജന� ഭ��ധാന� വിതരണം

390. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  2019-െല �ളയകാല�് േറഷ�  കടക�  വഴി വയനാട്
ജി�യി�  സൗജന�മായി ന�കിയ ഭ��ധാന��ിെ� കണ�് താ��്
അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ��ല�ം എ� േറഷ�  കാ�ഡ് ഉടമക��് ലഭ�മായി എ�്
അറിയി�ാേമാ?

നില�രിെല �ളയ ബാധിത��് സൗജന� േറഷ�

391. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� താ��ിെല �ളയ ബാധിത �േദശ�ളി� ഭ�� വ��് സ�ീകരി�
നടപടിക�ം ന�കിയ േസവന��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ �രിത�മായി ബ�െ��് ��ത താ��ി� എ� ��ംബ���ാണ്
ഇ�വെര സൗജന� േറഷ� അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ സമയെ� ഉ��െപാ�ലി�ം േപമാരിയി�ം ���മാ�ം വീട് തക��
��ംബ���് ഒ� വ�ഷേ�െ��ി�ം സൗജന� േറഷ� അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ���ിക�

392. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െന�മ�ാട് മ�ല�ി�
ഭ���ം സിവി�  സെെ��ം വ��് എെ��ാം ���ികളാണ്
നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ?
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ഉപേഭാ�വിവര െഡ�ക�െട �വ��നം

393. �ീ.എം.ഉ��
,, പി.ഉൈബ��
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉപേഭാ�ാ���് മിക� സൗകര�ം ഏ�െ����തിന്
സ�ീകരി� നയപരിപാടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറം,  ലീഗ�  സ��ീസ് അേതാറി�ി�മായി
സഹകരി�് നട�� �വ��ന��െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി �ാപി� ഉപേഭാ�വിവര െഡ�ക�െട �വ��നം നിലവി�
ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ��കളി� വില നിയ�ണം

394. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാ��  ഭ�ണ�ിന് ന�ായവില ഇൗടാ��തിനായി
സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അമിത വില ഇൗടാ�� േഹാ��കളി�  വില നിയ�ണം നട�ാ��തിന്
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ� ക�ീഷനിെല�ം േഫാറ�ളിെല�ം നിയമനം

395. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ� ക�ീഷനി�ം േഫാറ�ളി�ം ഒഴി� കിട� അംഗ��െട ത�ിക
നിക�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാ� േഫാറ�ി� അംഗ�ളാകാ�ളള അടി�ാന േയാഗ�ത, ���ി
പരിചയം എ�ിവ എെ��ാമാെണ�ം ഈ നിബ�നകെള�ാം പാലി�ാേണാ
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നിയമനം നട�ിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ� േഫാറ�ളി� വഴിവി� നിയമനം നട�തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

ഇതിേ�� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

��ിെവ��ിെ� വില

396. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിെവ��ിെ� വില നി�യി��ത് സംബ�ി� വിഷയം
പരിേശാധി��തിന് വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(സി) വില നി�യി��� സംബ�ി�് സ�കാര� �ടിെവ� ക�നിക�മായി
ച��നട�ിയി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) വില നി�യി���മായി ബ�െ��് �ട��് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

397. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട ഒ�ാംഘ��ിെല വിവിധ ഘടക��െട
നി��ാണ �േരാഗതി സ��ാ�  വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 3100 മീ�� നീള�ളള �ലി��ിെ� അ�ിെലാ�ഭാഗം േപാ�ം ഇ�വെര പണി
���ിയായി�ിെ�� കാര�ം ��യിെ��ി�േ�ാ  ;�ലി��്നി��ാണ�ിന്
ആവശ�മായ കരി�ല്� ലഭ�മാ��തിന് കഴിയാ�താണ് നിലവിെല
�തിസ�ി�് കാരണെമ�തിനാ�  ആയത് ലഭ�മാ��തിന്
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �വ��നം ���ിയാേക�  2019

ഡിസംബ�  3  ന്,  �റ�ഖ നി��ാണം ���ിയാ�വാ�
സാധി�കയി�ാെയ�് അദാനി ��് േരഖാ�ലം
അറിയി�ി�േ�ാെയ�ം,ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  �റ�ഖ നി��ാണം
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���ിയാ�വാ�ളള സമയപരിധി സ��ാ�  ദീ�ഘി�ി�് ന��വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ കരാ� സംബ�ി� �ഡീഷ�� അേന�ഷണം

398. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ കരാ�  സംബ�ി� സി.  ആ�് എ.ജി.�െട
റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� അത് സംബ�ി�് അേന�ഷി� �ഡീഷ��
ക�ീഷെ� കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ കരാ�  സംബ�ി� സി.  ആ�് എ.ജി.�െട
കെ���ക�  വ�താപരമ� എ�് �ഡിഷ��  അേന�ഷണ ക�ീഷ�
കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ക�ീഷെ� �വ��ന�ിന് ആെക എ�് �കയാണ്
െചലവഴിേ��ി വ�െത�് െവളിെ���േമാ?

വിഴി�ം പ�തിയിൽ തേ�ശീയ��് േജാലി

399. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  തേ�ശീയ��് ഏെതാെ� േമഖലകളി�  േജാലി
ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി

400. �ീ.െക. ആ�സല�
,, ഡി.െക. �രളി
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�
സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിഴി�ം പ�തി�െട കരാ�  �കാരം ഈ വ�ഷം ഡിസംബറി�
���ീകരിേ�� ആദ� ഘ��ിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�ം
പ�തി ���ീകരി�ാ� ക�നി ��ത� സമയം ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െജ�ി,  �ലി��് എ�ിവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി�ം െറയി�-േറാഡ്
കണ�ിവി�ി, ജലവിതരണം �ട�ിയ അ�ബ� വികസന �വ��ന��െട
നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �നരധിവാസ �വ��നം ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖം

401. �ീ.എസ്.ശർ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��
ത�രിതെ���വാൻ എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �േരാഗതി യഥാസമയം വിലയി���തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) പ�തി�ാവശ�മായ കരി��ിെ� �ാമം പരിഹരി��തിനായി ക�ാറിക��്
�വ��നാ�മതി ന���തി�� നടപടിക�  ത�രിതെ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ ?

േബ�� �റ�ഖ�് േലാെലവ� ജ�ി

402. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�� �റ�ഖ�് േലാെലവ� ജ�ി നി��ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിനായി എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) നി��ാണ ���ിക�  എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ്
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�തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �റ�ഖ വ��ിെ� �ല��

403. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  �റ�ഖ വ��ിെ� അധീനതയി�െ�� �ലം പാ�
വ�വ� ലംഘി�് എ� േപ� െെകവശെ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ല��  തിരി� പിടി��തിന് ആവശ�മായ എെ��ാം
നടപടികളാണ് �റ�ഖവ��് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

മ�സിയ��െട�ം �രാവ���െട�ം സംര�ണം

404. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�വ�േശഷം േകരള�ിെല മ�സിയ��െട�ം
�രാവ���െട�ം സംര�ണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പയാണ് ഇതി�േവ�ി െചലവഴി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി പഴ�ി മ�സിയം

405. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം മാന�വാടി പഴ�ി മ�സിയ�ി�
ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� വ�മാനം പ�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� പഴ�ി മ�സിയ�ി� താ��ാലിക അടി�ാന�ി� ഉ�െ�െട
എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച��െ��് അറിയി�േമാ?

അ��േദശീയ നിലവാര�ി�ളള മ�സിയ��

406. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് അ��േദശീയ നിലവാര�ി�ളള മ�സിയ��
ആരംഭി�വാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�ളള മ�സിയ�െള ആ�നികവ��രി��തിെ� ഭാഗമായി
എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ആരംഭി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് എ�� വിേദശ സ�ാരിക��് ന�െട െെപ�കേ��ം,
സം�ാരേ��ം �റി�് അവേബാധം ന��തിേല�ായി �ധാന മ�സിയം
സ��ശന�� മാ�ം ഉ�െ�ാളളി�് �േത�ക യാ�ാ പരിപാടിക� �റിസം
വ��മായി േചർ�് സംഘടി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഗാ�ി �തി മ�സിയം

407. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�
സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��രിെല പഴയ േപാലീസ് േ�ഷ�  ഏെ���് ഗാ�ി�തി മ�സിയം
ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കിേയാ; എ�ിൽ അതിനായി അ�വദി�
�ക എ�യാണ്;

(സി) േക� സർ�ാരിെ� പ�തിയി� ��ത േ�ാജ�് ഉ�െ��ി�േ�ാ?

�ളയാന�രം ആറ�ളയി� കെ��ിയ ശി�പ��

408. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം ആറ�ളയി�  ശി�പ�ൾ കെ��ിയതിെന�ടർ�്
നട�ിയ ഉ�ഖനന�ിെ� ര�ാം ഘ�ം എേ�ാ� ആരംഭി�വാ� സാധി�ം;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േക��ി� നി�� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം കെ��� ശി�പ��െട കാല�ഴ�ം നി�ണയി��തി��
പരിേശാധന നട��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എവിെടയാണ് ��ത പരിേശാധന നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� �ാംെവ െറയി� ൈപ�ക മ�സിയം

281019 file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

163 of 164 Monday 21 October 2019 04:01 PM



409. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  �ാംേവ െറയി�  ൈപ�ക മ�സിയം �ാപി��തി��
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) �ാംെവ െറയി� മ�സിയം ചാല�ടിയി� �ാപി��തിനാവശ�മായ ഫ�്
അ�വദി��തി�ം, നി��ാണം ആരംഭി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�
സ��ാ� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

20-10-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി�
ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി
ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].
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