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പതിെന�ാം സേ�ളനം

2020 െഫ�വരി 03, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--360]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 221 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി
: 222 �ത� 315 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 316 �ത� 346 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 347 �ത� 360 വെര

േലാക േകരള സഭ

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

ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ�െട ഘടന എ�കാരമാണ്;

(ബി) �വാസികളായ മലയാളിക�െട േ�മ�ിനായി എെ�ാെ� �വ��ന��  േലാക േകരള

സഭയി�െട നട�ിൽ വ��ാൻ സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) േലാക�ിെല എ�ാ രാജ��ളിൽ നി��� �വാസികളായ മലയാളിക�െട �തിനിധിക� േലാക

േകരള സഭയിൽ ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േലാക േകരള സഭ�് േകരള�ിെ� വികസന�ിൽ സഹായകരമായി �വ��ി�ാൻ

സാധ�മാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള �നഃനി��ാണ വികസന പരിപാടി

2. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

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

(എ) �ര��െള അതിജീവി�� തര�ി�� സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�െകാ�ം പരി�ിതി

സൗ�ദ മാനദ���  പാലി�െകാ�ം േകരള �ന�നി��ാണ വികസന പരിപാടി

കാര��മമായി �ാവ��ികമാ��തിന് സ��ാ�  െച�വ�� കാര���



എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിജീവന േശഷി�� �നഃനി��ാണ ��ിയയി� ജന��െട അറി�ം അ�ഭവ�ം ആശയ��ം

പ�വ�ു�തിന് ജനകീയ കാ�യി� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �നഃനി��ാണ �വ��ന�ിനാ�� ഫ�ിെ� േ�ാത�ക�  അറിയി�ാേമാ;  േക�

സ��ാരി�  നി�് �നഃനി��ാണ �വ��ന�ിന് എെ��ാം സഹായം ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

എ�.പി.ആ�.

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

(എ) സം�ാന�് എ�.പി.ആ�. �വ��ന��  നട�കേയാ വിവര��  വീ�കളി�  നി�്

േശഖരി�കേയാ െച�ിെ��് സ��ാ�  േക�െ� അറിയി�ക ഉ�ാേയാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) എ�ാ�  12.11.2019-െല  218/2019  സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം സം�ാന�്

െസ�സസ് നടപടിക�െ�ാ�ം േദശീയ ജനസംഖ�ാ രജി��  നടപടിക�ം ആരംഭി��തിന്

അ�മതി ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േദശീയ ജനസംഖ� രജി�ർ ����

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

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ജനസംഖ� രജി�ർ  (എ�.പി.ആ�) ���ലിെ� ഭാഗമായി േക�സ��ാരി�  നി�്

സം�ാന സ��ാരിന് എെ��ി�ം ക�ക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജയി�ക�  നവീകരി�വാ�ം ഡിെ�ൻഷൻ െസ��കൾ ആരംഭി�വാ�ം നി�േ�ശം

ഉ�ായി�േ�ാ; ��ത െസ��ക� എ�.പി.ആ�-� നി�ം �റ�ാ��വെര താമസി�ി�വാ�

േവ�ിയാെണ� നി�േ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജയി�ക�െട നവീകരണ�ി�ം ഡിെ�ൻഷൻ െസ��കൾ ആരംഭി�വാ�ം എ�് �ക

ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജന�െള എ�.പി.ആ�-�  ഉ�െ����തി�ളള മാനദ���  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ�.ആ�.സി.  ത�ാറാ��തിന് എ�.പി.ആ�. അടി�ാനമാ��ത് സംബ�ി�്  2003�

െകാ�വ� പൗരത�നിയമ േദദഗതി ച��ളി� വ�വ� െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) എ�.പി.ആ�, എ�.ആ�.സി.  എ�ിവ�മായി ബ�െ��് േക�സ��ാരി�  നി�ം േകരള

സ��ാരിന് ലഭി� ക�ക��് ന�കിയ മ�പടിക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?



ഓഫീസ് എ�്െപ�സസ് �ക വിനിേയാഗം

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ഗവ�െമ�് വ��് േമധാവിക��് അതത് വ��കളി� യേഥ�ം വ��്

മ�ിയിൽ നി�് അ�മതിേയാെടേയാ അ�ാെതേയാ ��വ�രാശംസക��െ�ട�� വിവിധ

സീസണ� �ീ�ിം�ക�ം മേനാഹരമായ ഡയറിക�ം അ�ടി�ിറ��തിന് ഓഫീസ് എ�്െപ�സ്

എ� തലെ��� ഫ�ി�  നി��മതി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;  സാ��ികമായി ഗവ�െമ�് െഞ��ം അ�ഭവി�� ഈ ഘ��ി�ം

അ�ര�ി� െപാ�ജനസ��് യേഥ�ം െചലവ് െച�ാ� അ�മതി ന��� ഉ�രവിെ�േയാ

സർ�ലറിെ�േയാ പക��് ന�േമാ ;

(ബി) ഈ വ�ഷം ��ത ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി സം�ാനെ� എ� വ��് േമധാവിക�

ഇ�ര�ി� െചലവ് വ��ിയി��്; വിശദാശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഫ�ി�  നി�് പണം ��ത ആവശ����് െചലവഴി��തിന് വ��് േമധാവിക�

അ�മതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�മതി ആവശ�െ��വ�  ആെരാെ�െയ�ം

ആ�െ�ാെ� അ�മതി ലഭ�മാ�ിെയ��� വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� അ�മതി അേപ�യിേ�� ഏതിെന�ി�ം അ�മതി നിേഷധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഓഫീസ് എ�്െപ�സസ് �ക ഇ�രം ആവശ����് വിനിേയാഗി��തിന് സ��ാ�

ഏെ��ി�ം നിയ�ണ��  ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ഓഫീസ് എ�്െപ�സസ് ഫ�് ഈ രീതിയി�  െചലവഴി��തി�െട സാധാരണ�ാരായ

ജന���് എെ��ാം അധിക േന��ളാണ് ഉ�ാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

എ�.പി.ആ�. േചാദ�ാവലി

6. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

(എ) മാതാപിതാ��െട ജനന �ലം സംബ�ി� ര�് േചാദ��� െസ�സസി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ�

സം�ാന മ�ിസഭ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�.പി.ആ�.�  ഉ� ഈ േചാദ�ാവലിക�  ഒഴിവാ�ി െസ�സസിെ� �െട എ�  പി.  ആ�.

നട�ിലാ�ാനാേണാ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) െസ�സസ് നടപടിക� എ�.പി.ആ�മായി േച��് കിട��തിനാ� െസ�സസ് നടപടിക�

വ��ത വ����വെര താ��ാലികമായി നി��ിവ�ാ� സ��ാ� ��ൈകെയ��േമാ?



ഏകീ�ത ഉ�ാദന ���

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

(എ) െകാ�ി-െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി േകായ��� വഴി െകാ�ിയിേല�് നീ��തി�� േക�

തീ�മാനം സം�ാനെ� വ�വസായ വികസന�ിന് എ�മാ�ം സഹായകമാ�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി പാല�ാട് ഏകീ�ത ഉ�ാദന ���  �ാപി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി �ലം ഏെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) �ലേമെ����തി�� �ക എ�കാരം കെ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണഘടനാ സാ�രത

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

(എ) ഇ���  ഭരണഘടന�െട അടി�ാനശില തെ� തക���െവ�് ആേ�പ�� പൗരത�

േഭദഗതി നിയമ�ിെ� �ന:പരിേശാധന�ായി സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണഘടനാ സാ�രത െപാ�ജന�ളി�  വ��ി�ി��തിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിവ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജന�ളി�ം വിദ�ാ��ികളി�ം ഭരണഘടനാ സാ�രത ഉറ�വ���തിന് ��ത�

സമ�മായ പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാന വികസന�ിൽ വിേദശ സഹകരണം

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

(എ) സം�ാനെ� �റ�ഖ��െട വികസന�ിന് െനത�െല�ഡിെ��ം ജ�ാെ��ം സഹകരണം

ഉറ�വ��വാ� �ഖ�മ�ി�െട വിേദശ സ��ശനം െകാ�് സാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെതാെ� �റ�ഖ��െട വികസന�ിനാണ് വിേദശ സഹകരണം

ലഭ�മാ�വാ� കഴി�ി��ത്;

(സി) ക��  സാേ�തിക വിദ�,  സ�� വി�ാനം,  മൈറ�  സയ�സ് എ�ിവയി�  സം��

പ�തിക� ജ�ാ�മായി ആവി�രി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിക�



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

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരളയി� ഉ�െ���ി ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ാം പ�തിക��്

അംഗീകാരം ന�കിയി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� എ�െന നട�ാ�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െസ�സ�് നടപടിക�െട ഭാഗമാ�� വിവര േശഖരണം

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

(എ) െസ�സ�് നടപടിക�മായി ���മാ�ം സഹകരി�െമ�ി�ം േദശീയ ജനസംഖ�ാ രജി��

���� േജാലി സം�ാന�് നട�കേയാ അ�മായി സഹകരി�കേയാ െചേ�െ��്

സം�ാന സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം േക� ആഭ��ര മ�ാലയ�ിന് കീഴി�� രജി�ാ� ജനറ� ആ�ഡ് െസ�സ�്

ക�ീഷണെറ േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) െസ�സ�് നടപടിക�െട ഭാഗമാ�� വിവരം േശഖരി�� േഫാമിെല ഏെതാെ� േചാദ����്

ഉ�രം ന�ക�െത�ാണ് സം�ാനെ� ജന�േളാട് നി�േ�ശി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െസ�സ�് േരഖക�  േശഖരി��ത് സം�ാന സ��ാ�  നിേയാഗി�� ഉേദ�ാഗ��

ആയതിനാ� ജന�േളാട് ��ത േചാദ��� േചാദിേ�� എ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഇ) എ�.പി.ആ�. സംബ�ി� ആശയ�ഴ��ം സംശയ�ം ജന�ളി�  നിലനി���

സാഹചര��ി�  െസ�സ�് സംബ�ി� നടപടി�മ��  തട�രഹിതമായി

നി��ഹി��തി�� സാഹചര�ം ഒ��േമാ?

ഊരാ��� േലബ� േകാ��ാ�ിംഗ് െസാൈസ�ി

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

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന ഗവ�െമ�ിെ�

അധികാരപരിധി/ഉടമ�തയി�� ഏെത�ി�ം �ലേമാ മ�് �ാവരജംഗമവ�വകകേളാ

ഗവ�െമ�ിെ� ഏെത�ി�ം േസവന�േളാ ഊരാ��� േലബ� േകാ��ാ�ിംഗ് െസാൈസ�ിെയ

എ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത അധികാര��/േസവന��  ഏെതാെ�യാെണ�ം

ആ���ായി��വയാെണ�ം എ��തലാണ് ടി െസാൈസ�ിെയ ഏ��ി�ി��െത�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത അധികാര��/േസവന��  ഏ��ി�് ന�കാ�  അടി�ാനമാ�ിയ ബ�െ��

ഗവ�െമ�് ഉ�ര�ക�െട/സ��ല�ക�െട പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ;  ഇ�ര�ി�

ഏെത�ി�ം ഗവ�െമ�് വ��ക�  വിനിേയാഗിേ�� അധികാര��  �ട�ിയവ

ഏെത�ി�െമാ� െസാൈസ�ിെയ ഏ��ി�േ�ാ�  അതി�െട ഉ�ാേയ�ാ�� �ര�ാ

����െട അന�രഫല�െള�റി�് ഗവ�െമ�് ���റായി എെ��ി�ം പഠന��



നട�ിയി�േ�ാ;  അെ��ി�  വിദ�ധ ഉപേദശം േതടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് ലഭി�

മ�പടി�െട പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ;

(ഡി) ഗവ�െമ�ിന് ഇനി�ം ഏെത�ി�ം വ��കളി�  നട�വ�� ���ികേളാ േകാ��ാ�്

നിയമ�� നട��തി�� അധികാരേമാ ഈ �ാപനെ� ഏ��ി��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം ഉയർ�ാൻ സ��ാരിെ� ഭാഗ�്

എെ��ി�ം നീ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപ�ഷ�  �ായം എ� വ�ഷം വെര ഉയ��ാനാണ് സ��ാ�  ആേലാചി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) െപ�ഷ� �ായം ഉയ��ിയാ� നിലവിെല റാ�് ലി�കളിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക��് എ�കാരം

നിയമനം ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) െപ�ഷ� �ായം ഉയ��ിയാ� ��� ന�മററി ത�ികക� ��ി�് നിലവിെല റാ�് ലി�കളിെല

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അതാത് മാസ�ളി� നിയമനം ന�കാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) വിരമി�� തീയതി ഏകീകരണം നട�ിലാ�ാ� സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എഫ്) വിരമി�� തീയതി ഏകീകരണം നട�ിലാ�ിയാ� ��� ന�മററി ത�ികക� ��ി�് അതാത്

മാസം നിയമനം നട�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ാരിേനാട് വിശദീകരണം േതടിയ വിഷയ�ൾ

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഗവ�ണ�  ഏെത�ാം വിഷയ�ളിലാണ്

സ��ാരിേനാട് േനരി�് വിശദീകരണം ആരാ�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഗവ�ണ�െട ഓഫീസി�നി�ം േരഖാ�ലം അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഗവ�ണ� �ഖ�മ�ിെയ േനരി� വിളി�് വിശദീകരണം

ആരാ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

േഡാ: പി.എ�. ശ�ര� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

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

വിശ�ക�മ സ�ദായ�ിെ� എ�ാവിധ പിേ�ാ� അവ�െയ�റി�ം പഠി�ാനായി നിേയാഗി�

േഡാ:  പി.എ�. ശ�ര�  ക�ീഷ�  സമ��ി� റിേ�ാ��് നട�ിലാ�ാ�  സ��ാ�  നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

എയ� �ി�ക�

16. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ എയ�  �ി�ക�  �ാപി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് എയ� �ി�ക� �ാപി�കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എയ�  �ി�ക��േവ�ി സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�് എ� �ക െചലവഴിേ��ിവ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

നേവാ�ാന സംര�ണസമിതി

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

(എ) നേവാ�ാന ആശയ�േളാട് േയാജി�� എ�ാ വിഭാഗ�െള�ം ഉ�െ���ി സ��ാ�

നേവാ�ാന സംര�ണസമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സമിതി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യായി��െവ� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത സമിതി വി�ലീകരി�ി�േ�ാ;  നിലവി� എ� സംഘടനക� അതി� അംഗ�ളാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത സമിതി�െട �വ��നം �ലം സം�ാനെ� നേവാ�ാന�ല����് സംഭവി� േകാ�ം

തീ��വാ� സാധി�െവ�് വിലയി���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ാ� വിഭാഗ���ളള സാ��ിക സംവരണം

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

(എ) ��ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പി�ാ�ം നി���വ��് േക�സ��ാ�  2019

ജ�വരി �തൽ നട�ാ�ിയ പ�് ശതമാനം സംവരണം സം�ാന�് നട�ാ��തി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ� നിേയാഗി� ക�ീഷൻ റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാനെ�� ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ശിപാ�ശക�  സ��ാ�

അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ��വ�� തെ� ഈ

സംവരാണാ��ല�ം ലഭി��െവ�് ഉറ�വ��വാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



െപാ�ജനെ� ��ി��ി�� ഉേദ�ാഗ��

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

(എ) സം�ാന�് ഗവ�െമ�് ഉേദ�ാഗ�െര സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി നട�ിയ അഭി�ായ

�കടന�ിെ� അടി�ാന�ി� വിവിധ ആവശ���മായി ഗവ�െമ�് ഓഫീസിെല��വ�െട

അേപ�കളിേ�� നിേഷധ സമീപനം സ�ീകരി�് അേപ�കരായ െപാ�ജനെ� ��ി��ി�ക�ം

നി�ാരവ��രി�ക�ം െച�� ഉേദ�ാഗ��െട സമീപന�ി�  മാ�ം ഉ�ാ�ണെമ�്

ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇ�മായി ബ�െ��് െച�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ഉേദ�ാഗ�രി�  ഒ� വിഭാഗം െപാ�ജന��െട അേപ�കളിേ��

സാ��ിക�ിെ��ം സ�ജനപ�പാത�ിെ��ം മറവി� അേപ�കെര തരംതിരി�് ലഭ�മായ

അേപ�കളി�  വിേവചനം ക�ി�് തീ��ാ��തിന് താ��ര�ം കാ��ത് ഗൗരവമായി ക�്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�തിക�െട �ർ�ീകരണം േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി

20. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, എം. സ�രാജ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �ധാന പ�തിക�  േവഗ�ി�  ���ിയാ��തിന്

എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ധാനെ�� പ�തിക�െട നിലവി�� �േരാഗതി,  പ�തിക�  േനരി�� തട���,

പ�തിക�െട നി�ിത െഷഡ��  അ�സരി�� ���ിയാ��  എ�ിവ സംബ�ി�് ച��

െച��തിനായി അവേലാകന േയാഗം േച��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േകരളെ� നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി മാ��തിന് ഈ സ��ാ�  നട�ാ�ി വ��

�തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� വാ�ഷികാേഘാഷ���് െചലവഴി� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ���ം,  ��ാം വാ�ഷികാേഘാഷ���ം എ�

�കയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  1000  ദിവസം ���ിയാ�ിയതിേനാട�ബ�ി�് ആേഘാഷ പരിപാടിക�

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?



കൗമാര�ാരായ വിദ�ാർഥികളിെല മയ�മ��ക�െട �ഃസ�ാധീന�ൾ

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

(എ) മയ�മ��്,  െകാേ�ഷൻ സംഘാംഗ�ളായി നിരവധി വിദ�ാർഥികൾ മാ��താ�ളള വിവരം

സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെനതിെര സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കൗമാര�ാരിൽ വർധി�വ�� ആ�ഹത��െട�ം െകാലപാതക��െട�ം മ� ��തര

���ത���െട�ം എ�ം �മാതീതമായി െപ��� സാഹചര��ിൽ വിദ�ാർഥിക�െട മാനസിക

ആേരാഗ��ം ബൗ�ിക നിലവാര�ം ഉയർ�ി �ല�ാധി�ിതമായ ജീവിതചര� �പെ���വാൻ

കഴി�ം വിധം വിവിധ വ��ക�െട സം�� കർ� പരിപാടികൾ�് �പം നൽ�വാൻ സർ�ാർ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് വിവിധ വ��ക�െട േന�ത��ിൽ നട�ിവ�� കർമ പരിപാടികൾ

വി�ലീകരി�വാ�ം ശ�ിെ���വാ�ം സർ�ാർ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

രാജ��ിെ� മതനിരേപ�ത�െട സംര�ണം

23. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

(എ) ഭരണഘടനാ തത��� ലംഘി�െകാ�് രാജ��ിെ� മതനിരേപ�തെയ അ�ിമറി�ാ�� ചില

സംഘടനക�െട �മ�െള െച���തിന് ബ�ജന �േ��ം സാധ�മാ��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഭരണഘടനാ �ല���  സംര�ിേ��തിെ� ആവശ�കത സംബ�ി�് െപാ�ജന���്

അവേബാധം ന���തിന് എെ��ാം കർ�പരിപാടിക� ആവി�രി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വയനാട് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം െപാ�മരാമ�്

േറാ�ക� നവീകരി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ഈ പ�തി�െട �ിതി�ം നി�വഹണ ഏജ�സി�െട േപ�ം വ��മാ�ാേമാ?



ആല�� നിേയാജക മ�ല�ി� റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി

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

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരളയി�  ഉ�െ���ി ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം

പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കിയി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ി�ം �േത�ക ഏജ�സികെള

�മതലെ���ിയി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

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

വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല �ീ�ഫീ�ഡ് എയ�േപാ�് നി��ാണ �വ��ന��

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

(എ) നാ�കാ��ം ശബരിമല തീ��ാടക��ം ഒ�േപാെല �േയാജനം െച�� വിധം എ�േമലി���്

�ാപി�� ശബരിമല �ീ�ഫീ�ഡ് എയ�േപാ�് നി��ാണ �വ��ന��  ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി െ�ഷ��  ഓഫീസെറ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആരാെണ�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ലം ഏെ���� ഉ�െ�െട�� ���ിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

നി��ാണ �വർ�നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

നേവാ�ാന�ല���െട സംര�ണം

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

(എ) സം�ാന�് നേവാ�ാന�ല��� തക���തിന് ചില േക��� േബാധ���മായ �മ��

നട��തായി വിലയി���േ�ാ;

(ബി) നേവാ�ാന��ാന��  ഇ�ാ� െച� ഏെതാെ� �രാചാര�ളാണ് ��ത േക���

തിരിെക െകാ�വ�വാ� �മി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നേവാ�ാനസംര�ണ�ിനായി സ��ാ� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്

എ�് െവളിെ���േമാ?

മ�ിമാ�െട വിേദശ യാ�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി��െ�െട ഓേരാ മ�ിമാ�ം നട�ിയ

വിേദശ യാ�ക� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;



(ബി) സം�ാന ഖജനാവി�  നി�ം ഇതിനായി െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;

േകാടിക�  െചലവഴി�് നട�� ഇ�രം യാ�ക�  െകാ�് സം�ാന�ിന് എെ��ി�ം

േന����ായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  വിവിധ േമഖലകളി��ായി�� വിേദശ നിേ�പം,  െതാഴിലവസര��  എ�ിവ

�േത�കമായി െവളിെ���ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം വിേദശ സ��ശനം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട േന�ത��ി�  ��് മ�ിമാ�ം ഉേദ�ാഗ��ം ജ�ാ�ം െത��  െകാറിയ�ം

സ��ശി�ത് സം�ാനെ� �വാ�െള ��ി�  ക�െകാ�ം അവ��് �ണകരമായ

കാര��� െകാ�വ��തി�ം േവ�ിയാേണാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�വഴി �വാ���് �ണകരമായ ഏെതാെ� കാര��� സം�ാന�് െകാ�വ�വാ��

ധാരണാ പ��ി� ഇതിനകം ഒ�വ�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��ലം ഏെതാെ� േമഖലകളി�  എ� െതാഴിലവസര��  ��ി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്

വിലയി���ത് എ�റിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമന�ം റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി�ം

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

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 280/18 വി�ാപന �കാര�ളള എൽ.ഡി. ൈട�ി�് (വിവിധം) ത�ികയിൽ

ഇ��ി,  എറണാ�ളം ജി�കളിൽ നി�ം പി.എസ്.സി.�് നിലവിൽ റിേ�ാർ�് െച�െ��ി��

ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�െയ� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ വി�ാപന �കാര�� പരീ�െയ�തിയ ഇ��ി,  എറണാ�ളം ജി�കളിെല ആെക

ഉേദ�ാഗാർഥിക�െട എ�ം െപാ�, സംവരണ വിഭാഗ�ളിലായി ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019 �ൺ മാസം പരീ� നട� 280/18 കാ�ഗറി ന�രാ�� പി.എസ്.സി. പരീ��െട

റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�� നടപടി �മ�ൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ; ലി�് ഏ� മാസം

�സി�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�ഗറി ന�ർ  388/14  വി�ാപന �കാര�� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

�ർ�ിയായി�േ�ാ; ആയ�മായി ബ�െ�� േക�കൾ നിലവി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ ത�ികക�

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

(എ) 2016  േമയ്  25-ന് േശഷം സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളിലായി �തിയതായി എ�

ത�ികകളാണ് ��ി�ത്;



(ബി) വ��് തിരി�ളള വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിയ ത�ികക�

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി എ� �തിയ

ത�ികകളാണ് ��ി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന ആ��ണ േബാ�ഡ് ചീഫ് നിയമന�ിെല �മേ�ട്

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

(എ) സം�ാന ആ��ണ േബാ�ഡ് ചീഫ് നിയമന�ിനാ�� ഇ��വ�വി�  �മേ�ട്

നട�ിെയ� വാ�� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല തിരെ���് രീതി എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

മാ�ഭാഷ ഭരണഭാഷ

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

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് മാ�ഭാഷ ഭരണഭാഷ ആ�ിയി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�ം പല വ��ക�ം സ��ല�ക�ം ഉ�ര�ക�ം ഇം�ീഷിലാണ് ഇറ��ത് എ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് വ��കൾ�് ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ലഹരി വി�� േസന പ�തി

35. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

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

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ലഹരി വി�� േസന� �പം ന�കാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) പ�തി ഉെ��ിൽ ലഹരി വി�� േസന�െട ഘടന എ�കാരമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ലഹരി ഉപേയാഗി�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ?

സ��ാ� ഉ�ര�ക� മലയാള�ി� �സി�ീകരി��തിന് നടപടി

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



(എ) പല സ��ാ� വ��കളി� നി�ം ഇേ�ാ�ം സ��ാ� ഉ�ര�ക� ഇം�ീഷി� �റ�ിറ��ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാ�ഭാഷയി�  ഇറ�ാ�  പ�� ഉ�ര�ക�  േപാ�ം ഇം�ീഷ് ഭാഷയി�  �റ�ിറ��

വ��ക��ം ഉേദ�ാഗ���ം എതിെര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� വ��കളിെല വാഹന��

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

ന��േമാ:

(എ) 2016  േമയ്  25-� േശഷം വിവിധ സ��ാ�  വ��കളി�ം അതിെ� കീഴി�� മ�്

�ാപന�ളി�ം ��തായി എ� വാഹന�� വാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ആെക എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടിയി� േകാർ�് േകാം��്

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

(എ) ചാല�ടിയി�  േകാർ�് േകാം��് അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

ഏ�ഘ��ിലാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നിർ�ാണ�ിന് സാേ�തികാ�മതി ലഭി��തിന് വലിയ കാലതാമസം സംഭവി�ത്

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാലതാമസം വ��ത് ഒഴിവാ�ി ചാല�ടി േകാടതി സ��യ നിർ�ാണം

ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് ഉേദ�ാഗ��െട �� അവധി

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

(എ) െക.എ.എസ്.പരീ��് ത�ാെറ��ാനായി െസ�േ�റിയ�ിെല ഉേദ�ാഗ��  ��േ�ാെട

അവധിെയ��ത് െസ�േ�റിയ�ിെ� �വ��നെ� ബാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവധിെയ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് െപാ�ഭരണ �ി�സി��

െസ��റി േരഖാ�ലം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി�� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ിൽ ഏ�െ���ിയി�� ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം ഏ�െ���ിയ േശഷം െസ�േ�റിയ�ിെല ജീവന�ാ�െട ഹാജ� നിലയി�ം



അ�ട��ി�ം �കടമായ മാ�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) പ�ിംഗിൽ നി�ം ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ി�� ജീവന�ാെര ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ിംഗിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ണെമ�് ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ�ർ ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ

ഇ�ാര��ി�� സ��ാ� നിലപാട് എ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

െസമി െെഹ �ീഡ് െറയി� പ�തി

41. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) തി�വന��ര� നി�് നാ� മണി��െകാ�് കാസർേഗാഡ് വെര എ�ാ�ത��

തര�ി�� െസമി െെഹ �ീഡ് െറയി� പ�തി സംബ�ി� വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട സ�േ� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി�ായി ഏെ��േ�� �മി,  പ�തി�െട െചലവ് എ�ിവ സംബ�ി�� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി സംബ�ി�് വിശദപ�തിേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയത് േക�സ��ാരിന്

സമ��ി�ി�േ�ാ?

വിേദശസഹായം ലഭി�� ��ക�

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

(എ) സം�ാന�് വിേദശസഹായം ലഭി�� എ� ��ക� നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അവ ഏെതാെ�െയ�ം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഓേരാ ��ി�ം

വിേദശ�നി�ം ലഭി� സഹായ�� എ� വീതെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ��ക��് വിേദശ�നി�ം സഹായം ന�കിയത് ആെരാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ക��് ലഭി� സഹായം എെ�ാെ� കാര����ായി വിനിേയാഗി�െവ�് അറിയി�േമാ?

േക�സ��ാരി� നി�് ലഭി� സാ��ിക സഹായ��

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േക�സ��ാരി� നി�് ലഭി� സാ��ിക

സഹായ�� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സഹായ�െള�ാം സം�ാന സ��ാ� ആവശ�െ��ത�സരി�് ന�കിയതാേണാ അേതാ

േക�സ��ാ� സ�േമധയാ അ�വദി�താേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക�സ��ാ�  സ�േമധയാ അ�വദി� �ക�ം സം�ാന സ��ാ�  ആവശ�െ��ത് �കാരം



അ�വദി� �ക�ം എ�യാെണ�് �േത�കം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ക ��വ� വിനിേയാഗി� കഴി�ി�േ�ാ എ�ം ഏെത�ാം ആവശ����േവ�ിയാണ്

വിനിേയാഗി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

2021- െല െസ�സസ് നടപടിക�

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

(എ) 2021-  െല െസ�സസിേനാെടാ�ം എ�.പി.ആ�. നട�ിലാ��തി�� നി�േ�ശം േക�

സ��ാരി� നി�ം സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െസ�സസ്,  എ�.പി.ആ�. നടപടിക�  �ട�ാ�  സ��ാ�

ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  െസ�സസിെ��ം എ�.പി.ആ�-െ��ം േചാദ�ാവലി�െട

പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ�.പി.ആ�. നട�ിലാേ�� എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഭരണഘടനാ സംര�ണം

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

ഭരണഘടന�െട അടി�ാന തത���  േപാ�ം നിലവി�  ഭീഷണി േനരി��ത് സ��ാറിെ�

��യി�െ��േവാ;  എ�ി�  ഇവ സംര�ി�ാനായി സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� �ധാന

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

സി.എ.എ., എ�.പി.ആ�., എ�.ആ�.സി.എ�ിവ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��

നടപടിക�

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

സി.എ.എ., എ�.പി.ആ�., എ�.ആ�.സി.എ�ിവ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ��െട വിവര�ൾ

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളിലായി എ� ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ�� േജാലി െച� വ��

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആവശ�മായ ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള േകഡറി�െ�� എ� ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ��  േക� െഡപ�േ�ഷനി�



േസവനമ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േജ�ബ് േതാമസിെനതിെര�ളള പരാതി

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

(എ) ഡി.ജി.പി.  പദവി�� േജ�ബ് േതാമസ് അനധി�തമായി സ��് സ�ാദി� എ�ാേരാപി�ം

അതി� അേന�ഷണം നട�ണം എ�ാവശ�െ��ം ആെര�ി�ം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ആരാണ് ഇ�ര�ി� പരാതി ന�കിയി��ത്; അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പരാതിയി�  അേന�ഷണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അ�

സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� േജ�ബ് േതാമസ് ഏ� പദവിയാണ് വഹി��െത�റിയി�േമാ?

അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�

49. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�ാപി� �ഖ� വ�കിട അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികളി�

പല�ം �ട�ിയ അവ�യി�  തെ� നി��� സാഹചര��ിന് �ധാന കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�കിട പ�തിക��ായി നീ�ിവ� �കയി�  പല�ം െചലവാ�ാെത�ം പ�തി�് ഒ�

�േരാഗതി�മി�ാെത അന�മായി നീ�േപാ�ക�ം സ��ാ�  ഒ� നടപടി�ം

സ�ീകരി�ാെത�മിരി�� അവ�െയ�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് അവതരി�ി� സം�ാന ബ�ജ�കളി�  �ഖ�ാപി� വ�കിട

പ�തിക�െട �ലെമ��ിെ��ം പ�തിക�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ലിെ��ം ഇേ�ാഴെ�

അവ� വ��മാ�ാേമാ?

അതിേവഗ െറയി� ഇടനാഴി

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

(എ) സം�ാന�് അതിേവഗ െറയി� ഇടനാഴി നി��ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ആേലാചി��െത�് അറിയി�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല റീ- ബി�ഡ് േകരള പ�തി

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



(എ) നവേകരള നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി റീ-  ബി�ഡ് േകരള പ�തി �കാരം കായം�ളം

മ�ല�ി� സ��ാ� നട�ാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ാ��ത്;  ഇതിനായി അ�വദി�ി�� �ക എ�;  പ�തിക�െട

നിലവി�� �േരാഗതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള ഇ�േഷ��ീവ്

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

(എ) സം�ാന��ായ �ളയെ� �ട��് നവേകരള നി��ിതി�ായി റീബി�ഡ് േകരള

ഇ�േഷ��ീവ് എ� സംവിധാനം �പീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �പീകരി� െസ�േ�റിേയ�ി�  ��തായി എ� ത�ികകളാണ് ��ി�ി��ത്;

വിശദവിവരം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) റീബി�ഡ് േകരള ഇ�േഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി വിവിധ േമഖലകളിെല വിദ�െര

ക�സ���്മാരായി നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� േപെര നിയമി�ി��്; െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ക�സ���്മാ�  ഓേരാ����ം �തിമാസം എ�് �കയാണ് േവതന ഇന�ി�ം മ�ം

ന���ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ആ�.െക.ഐ.  െസ�േ�റിേയ�ിെ� �വ��ന�ിന് നിലവി�  വാടക�് എ��ി��

െക�ിട�ിന് �തിമാസം എ�് �കയാണ് വാടകയിന�ി�  െചലവാ��ത്;  വിശദവിവരം

െവളിെ���ാേമാ;

(എഫ്) ആ�.െക.ഐ.  െസ�േ�റിേയ�ിെ� �വ��ന���് എ�് �കയാണ് ഈ വ�ഷെ�

ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയി��ത്;  അതി�  എ�് �ക ഇതിനകം െചലവഴി�;

െവളിെ���ാേമാ?

മാന�വാടി താ��ിെല റീബി�ഡ് േകരള പ�തി �വ��ന��

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

(എ) റീബി�ഡ് േകരള പ�തി �കാരം മാന�വാടി താ��ി�  നട�ിയ �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി� വീ�ം �ല�ം ന�െ��വ��ായി �ലം വാ�ി ന��� പ�തിയി� മാന�വാടി

താ��ി� സ��ാ� �ലം വാ�ി ന�കിയ ആ�ക�െട എ��ം വിലാസ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മാന�വാടി താ��ി� 2019െല �ളയ�ി� 10000 �പ ധനസഹായം ന�കിയ ആ�ക�െട

പ�ിക വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ളയ�ി� ���മാ�ം തക�� വീ�ക� �ന�നി��ി��തിനായി എ� �ണേഭാ�ാ���്

മാന�വാടി താ��ി� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?



േകാതാട്-േച�� പാലം നി��ാണം

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

(എ) ജിഡ ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി�വാൻ നി�േ�ശി�ി�� േകാതാട്-േച��  പാല�ിെ�

േസായിൽ ഇൻെവ�ിേഗഷൻ നട��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ�ു�ിെന �മതലെ���ിയത്

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ നി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി�� മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ��തിൽ കാലതാമസ��ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാലാവ� വ�തിയാന പഠനം

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

േകരള�ി� കഴി� വർഷ�ളി� ഉ�ായി�� കന� മഴ�ം കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം അത്

ഭാവിയി� ആവർ�ി�ാ�� സാധ�ത�ം സംബ�ി�് പഠനം നട��േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി.ആ�.ഇസഡ് നിയമ�ളിെല ഇള�ക�

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

(എ) തീരേദശവാസിക�  തീരേദശപരിപാലന�മായി ബ�െ��് സി.ആ�.ഇസഡ്-െ� അ�മതി

കി�ാ���ലം �യാസം േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സി.ആ�.ഇസഡ് നിയമ�ളി�  ഇള�ക�

ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�െകാ�� െക�ിടനി��ാണം

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

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് സം�ാന�് നി��ി� െക�ിട��െട പ�ിക ന��വാ�

��ീംേകാടതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഏത് വ�ഷം ത�ാറാ�ിയ തീരേദശ പരിപാലന �പടം അടി�ാനമാ�ിയാണ് ച�ലംഘന��

െക�ിട�� കെ��ിയെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�ിക സംബ�ി�് ആേ�പം േബാധി�ി�വാ�  ജന���് മതിയായ അവസരം

ന�കിയി�ാെയ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� പ�ിക സംബ�ി�് ആേ�പം സമ��ി�വാ� ജന���് ��ത� അവസരം ന�കി,



വിദ� സമിതി�െട പരിേശാധന�് േശഷം മാ�ം പ�ിക ��ീംേകാടതി�് സമ��ി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�� േസാ� മാേനെ��് �ാ�

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

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശ ജി�ക��് േവ�ി  2011  െല സി.ആ�.ഇസഡ്.  വി�ാപനം

അ�സരി�് േകാ�� േസാ� മാേനെ��് �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത �ാനിന് േക� വനം,  പരി�ിതി മ�ാലയം അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

കായലി� പതി� മരടിെല �ാ�് അവശി���

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

(എ) മരടി�  നിയ�ിത േ�ാടന�ി�  നാല് �ാ�ക�  െപാളി�് നീ�ിയേ�ാ�  അവശി���

കായലി�  പതി��ം അവശി��ളി�  നി�� െപാടി�ം കായലിെ� ൈജവ വ�വ�െയ

എ�കാരമാണ് ബാധി�െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കായലി� വീണ െപാടി താെഴ��ി�� െച�ജീവിക�െട ആവാസ വ�വ�െയ ബാധി�െമ�

വിദ�ധ�െട അഭി�ായ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ശ�മായ മഴ ഉ�ായാ� േകാ��ീ�് �നകളി� നി�� മാലിന�ം ഒ�കി കായലിെല�െമ�

സാഹചര��ി� ഇത് സംബ�ി� ആശ� അക��തിന് ��മായ നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പരി�ിതി സംര�ണ�ി�ം മാലിന� പരിപാലന�ി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക�.

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പരി�ിതി സംര�ണ�ി�ം മാലിന�

പരിപാലന�ി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �വ��ന�െള ജി�ാ തല�ി�  ഏേകാപി�ി��തി�� ഉേദ�ാഗ� ഘടന

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാേദശിക റസിഡ�സ് അേസാസിേയഷ�കെള ഈ �വ��ന�ളി�  ��ത�

പ�ാളികളാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ിൽ �ടർ�് സ�ീകരി�േമാ?

ജലാശയ�െള മാലിന� വി��മാ��തി�� പ�തിക�



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

(എ) ജലാശയ�െള മാലിന�വി��മാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാനെ� ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലാശയ�െള വീ�ം മലിനെ����ത് തട��തിേല�ായി �ശ�മാധ�മ��െട സാധ�ത

�േയാജനെ���ി േബാധവ��രണം നട��തട��� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�ി�് നിേരാധനം

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

(എ) സം�ാന�് �ാ�ി�് നിേരാധന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��ംബ�ീ �ണി�കെള �േയാജനെ���ി �റ� െചലവി�  �ാ�ി�ിന്

പകരമായി പരി�ിതി സൗ�ദമായ വ��ൾ നി��ി�� കാര�ം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാ�ിക് നിേരാധനം നിലവി� വ��തി� ��പ് വ�ാപാരിക�ം ക�വട�ാ�ം േ�ാ�െച�ി��

നിേരാധിത �ാ�ിക് ഉ�����  േശഖരി�് റീൈസ�ിംഗ് �ണി�ക��് ൈകമാ��തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് തി�വന��രം നഗരസഭ�് �മ�ിയ പിഴ

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

(എ) മാലിന� സം�രണ�ിെല വീ�കെള�ട��് േക� മലിനീകരണ നിയ�ണ നിയമ�കാരം

സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് തി�വന��രം നഗരസഭ�് പിഴ

�മ�ിയതിെ��ം ആയത് തീ��ാ�ിയതിെ��ം വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം പിഴ �മ�ിയ േശഷം നഗരസഭ�് പിഴ ഒഴിവാ�ി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ിൽ ഇതിന് ആധാരമായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ?

േസാ�് െവയ� പക��വകാശ നടപടിക�

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

(എ) ��്സ് േസാ�് െവയ�  പക��വകാശ�മായി ബ�െ��് ൈ�ം നം.  454/സി.ആ�.

/എസ്1/02 േകസ് പി�വലി�ണം എ�ാവശ�െ��െകാ�് സി-ഡി�് �� രജി�ാ� ജി. ജയരാജ്

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



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

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

സമ��ി� പരാതിയി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േക�ി�  ��ീം േകാടതി വിധി സ��ാരിന് അ��ലമായി വ� സാഹചര��ി�

െെഹേ�ാടതി വിധിയി�  ��ത േക�ിന് കാരണ�ാരനാ�ം ��േ�ശ�േ�ാെട സ��ാരിെന

വ�ി�ാനായി �വ��ി� എ�് ��തരപരാമ�ശ��� സി-ഡി�് ��  രജി�ാറിെനതിെര

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

െക.എ.എസ്.െ� ച��പീകരണ�ം ച�േഭദഗതിക�ം

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

(എ) െക.എ.എസ്.  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �സി�ീകരി�േശഷം പി.എസ്.സി.  സ��ാരിേനാട്

ച��ളിേ��  വിശദീകരണം/�ാരിഫിേ�ഷ�  ആരാ�ി�േ�ാ;  ആയതിന് സ��ാ�  മ�പടി

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� മ�പടി �കാരം െക.എ.എസ്.െ� ഓേരാ �ീമി�ം എ� അേപ�ക�

നിരസി�െവ�ം ആയതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യായി��െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) െക.എ.എസ്.െ� ച��പീകരണ�ം ച�േഭദഗതിക�ം സംബ�ി�് ആരംഭി� ഫയ�ക�െട

വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ��ത ഫയ�ക�െട അ��  പക��് ഡിജി��  �പ�ി�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പരീ�ാ നടപടിക�  ആരംഭി��തിന് ��േപ ച��ി�  വ��ത വ���തി�

പി.എസ്.സി.�െട ഭാഗ�് നി�് വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ; പരീ�ാ നടപടിക� ആരംഭി� േശഷം

പി.എസ്.സി. ച��ളി� വ��ത വ���തിന് നിയമസാ�ത�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�ിെല ജീവന�ാെര സ��ാ� ജീവന�ാരായാേണാ പരിഗണി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഒ� വിഭാഗം സ��ാ� ജീവന�ാെര �ീം 2-� നി�് മന:���ം ഒഴിവാ��ത് ഭരണഘടന ഉറ�

ന��� �ല� അവസരം നിേഷധി�കയാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ജി) േലാ െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ��് �ീം  2 � അേപ�ി�ാേമാ;  േലാ െസ�േ�റിയ�ി� നി�ം

െക.എ.എസ്. ത�ികക� എ���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� റിേ�ാ��ക�

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

(എ) �ീ വി.എസ്.  അ�താന��  അ���നായ സം�ാന ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  ഇതിനകം

സ��ാരിന് എ� റിേ�ാ��ക� ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��കൾ ഓേരാ�ം എ�ാണ് സ��ാരിന് സമ��ി�ത്;

(സി) ��ത റിേ�ാ��കളിെല ഏെതാെ� �പാ�ശക�  ഇതിനകം സ��ാ�  അംഗീകരി�്



നട�ാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ� �വ��ന���ായി  2019  ഡിസംബ�  31  വെര എ�് �ക

ചിലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� നാളി�വെര പി.എസ്.സി. വഴി എ� േപ��് നിയമനം നൽകിെയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  വിവിധ വ��കളിലായി എ� �തിയ ത�ികക�  ��ി�െവ�ം

വിവിധ വ��കളിലായി എ� ത�ികക� റ�ാ�ിെയ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം പി.എസ്.സി. ശരാശരി എ� പരീ�ക� നട��െ��ം ശരാശരി എ� റാ�്

ലി�ക� �റെ��വി��െ���� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) റാ�് പ�ിക ത�ാറാ�േ�ാ� സം�ാന സേബാ�ഡിേന�് ച��ളിെല  '14 സി'  ഉ�െ���ി

സംവരണ ക�ാ� ഉറ�ാ�ാ� നിലവി� സ�ീകരി�വ�� മാ���� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) പി.എസ്.സി.  പരീ� നട�ി�ി�ം റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ലി�ം നിലവി�  �ട��വ��

വ�വ�കളി� എെ��ി�ം മാ�ം വ���തിനായി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എെ�ാെ�യാണ് മാ�ം വ��ിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമന��

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

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

ശിപാ�ശക� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  �േഖന ��ത�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േജാലി ലഭ�മാ��തിനായി സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന��

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം  31.12.2019 വെര പി.എസ്.സി.  �ഖാ�രം

എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് 2011 െമയ് �ത� 31.12.2014 വെര പി.എസ്.സി. �ഖാ�രം

എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന��



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

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

നൽ�ക��ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1.6.2016  �തൽ  31.12.2019  വെര പി.എസ്.സി.  �േഖന േജാലി ലഭി�വ�െട കണ�്

ജി�ാടി�ാന�ി�ം വ��് തിരി�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനാംഗീകാരം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�തിന് േശഷം പി.എസ്.സി.  �ഖാ�രം ഇ�വെര എ�േപ��്

നിയമനാംഗീകാരം ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��  6  മാസ�ി�ളളി�  എ�േപ��് നിയമനാംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാനാ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �മേ��ക�

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�േശഷം �റ�് വ�ി�� പി.എസ്.സി.�മേ�ട്

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� �മേ��ക�  പി.എസ്.സി.�ം വിജിലൻ�ം േകരള േപാലീ�ം അേന�ഷണം

നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �മേ��ക�െട പി�ി�  ഉേദ�ാഗ��െട പ�് കെ��ാൻ സാധി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അ�ര�ാർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പി.എസ്.സി.�െട പരി��ി�ം വിശ�ാസ�ത�ം കള�േമ��ാ� രീതിയി�  �േ�ാ�്

േപാ��തിന് സർ�ാർ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരി�ക��� �ായപരിധി

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

(എ) പി.എസ്.സി.  പരി�ക��് അേപ�ി�ാ�� �ായപരിധി ഉയ��� വിഷയം സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ി�ം റാ�് പ�ിക�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�, ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ി�ം റാ�് പ�ിക ദീ�ഘി�ി� നൽ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ാം വ��കളി� ഏെത�ാം �തിയ ത�ികക�

��ി�ി�െ��ം അവ എ� വീതമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ത�ികക�  ഒഴിവാ�കേയാ �ന�വിന�ാസം

നട�കേയാ െച�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന��െ�തിെര ആേരാപണ��

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

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  നട�� നിയമന��െ�തിെര�� ആേരാപണ��

വിവിധ റാ�് േഹാ�േഡ�് അേസാസിേയഷെ� േപരി�  സാ�ഹിക മാധ�മ�ളി�

�ചരി�ി��താ�ം വ�ാപകമായി പണ�ിരിവ് നട��താ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇവ�  നട�� �വ��ന���് തടയി�വാ�  പി.എസ്.സി.  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എ�.പി., �.പി. അ��ാപക നിയമനം

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

(എ) എ�.പി.,  �.പി.  അ��ാപക നിയമന�ിനാ�� പി.എസ്.സി.�െട  31.12.2019  -െല

വി�ാപന�ി�  െക-െട�് പാ�ാകണെമ� നിബ�ന ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഈ നിബ�ന ആയിര�ണ�ിന് ഉേദ�ാഗാ��ികെള �തി�ലമായി ബാധി�െമ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ീസി��വ��് െക-െട�്പരീ� പാസാകാ�  ഇളവ് അ�വദി�ിരി�� സാഹചര��ി�

ഈ വ�ഷെ� പി.എസ്.സി.  വി�ാപന �കാരം അേപ�ി��തി�ം ഇളവ് അ�വദി��

കാര��ി� അ�ഭാവ���ം നടപടി സ�ീകരി�് ഉ�രവ് ന��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ക�നി-േകാ��േറഷ� അസി��് നിയമനം

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

(എ) സം�ാനെ� ക�നി-േകാ��േറഷ� അസി��് നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി 399/2017,

400/2017 എ�ീ കാ�ഗറികളി� എ�ാണ് പരീ� നട�ിയത്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� സാധ�താ ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ;

(സി) അതി� �കാരം സ��ിഫി��് പരിേശാധന എ�ാണ് ���ിയായത് ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി�ത് ;അറിയി�േമാ;

(ഇ) െമ�െ�� സാേ�തിക സൗകര��� നിലവിലിരിെ� റാ�ലി�ക� ത�ാറാ��തി� ��കരമായ

അനാ� പി.എസ്.സി.  �െട ഭാഗ�നി��ായതായ ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ആശ�



പരിഹരി�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇ�ാര��ി� വീ� വ��ിയവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ലാബ് െട�ീഷ�� ത�ിക���െട�ളള വിവിധ പി.എസ്.സി േഷാ��് ലി�ക�

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ലാബ് െട�ീഷ�� ത�ിക�െട ഒഴി�കളിേല�് പി.എസ്.സി. േഷാ��് ലി�്

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ��തായി ��ി�െ�� ഒഴി�ക� ഉ��െട നിക��തിനാ��

േഷാ��് ലി�് �സി�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സിവിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർമാ�െട നിയമനം

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

(എ) സിവിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർമാ�െട  657/2017 കാ�ഗറി ന�റാ�� േകരള പി.എസ്.സി.

റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ��ി�� എ� ഉേദ�ാഗാർഥികൾ�് നിയമനം നൽകിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഉേദ�ാഗാർഥിക�െട നിയമന കാര��ിൽ ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാേ�തികമായ ���ൾ

നിലനിൽ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ിൽ,സാേ�തിക ���ൾ പരിഹരി� ഈ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നിയമനം നൽ��തി�

വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ��ി,േകാ�യം ജി�കളിൽ സിവിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർമാ�െട നിലവി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) നാമമാ�മായ നിയമനം നട�ി�� ഈ റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ�� ഉേദ�ാഗാർഥികൾ�് �േത�ക

പരിഗണന നൽകി എസ്.ഐ.എസ്.എഫ്. േപാ�� �േത�ക േപാലീസ് േസനാവിഭാഗ�ളിേല�്

നിയമി��തി�� നടപടി വ��് സ�ീകരി�േമാ?

െെല�മാ� ത�ിക�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

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

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ഇല�ിക് വിഭാഗ�ി�  െെല�മാ�  ത�ിക നിയമന�ി��

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് ഏെതാെ� ജി�യിലാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി എ�് അവസാനി�െമ�ം ഇൗ ലി�ി�നി�ം ജി� തിരി�്

എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി സമീപമാസ�ളി� അവസാനി�� സാഹചര��ി�

ഒഴി�ക�  ��വ�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ��ത ലി�ി�  നി�ം നിയമനം ലഭി�ി�െ��് ജി� തിരി�്

അറിയി�ാേമാ?

ലാ�്േ�ഡ് സ�വ�് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) സം�ാന�് ലാ�്േ�ഡ് സ�വ�് ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉെ��്

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി�ളള നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല നിയമന�ിനായി നിലവിെല പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് �ാബല��ി�

വ�ത് എ�ാണ്; റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വെരയാെണ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ് നാളി�വെര നിയമനം

ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�രായ അ�മാ��് �ലംമാ�ം

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

(എ) േജാലിസംബ�മായി ഭ��ാവ് �ല�ി�ാതിരി�ക�ം െപ�����മായി ഒ��്

താമസിേ��ിവരിക�ം െച�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�രായ �ീക��് �ലംമാ�ം ന��േ�ാ�

എെ��ി�ം ഇള�ക� ന���േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� എെ��ി�ം ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഇ�ാെയ�ി�  ഇ�ര�ാർ�് �ലംമാ�ം നൽ��തിൽ ഇളവ് അ�വദി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

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

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

ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�� ഏെത�ാം ത�ികകളിൽ ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ന�കിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കംപാഷേന�് എംേ�ാ�െമ�് െസ� �ഖാ�രം ആ�ിത നിയമന�ിനായി കാ�ിരി��വ�െട

പ�ിക കാ�ഗറി തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമന�ി�� അേപ�യി� സ�ീകരി� നടപടി

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



(എ) �ഡീഷ�� സ��ീസി� േസവന�ിലിരിെ� മരണമട� ഇ. െക. ��ാംഗദെ� അവകാശി�്

ആ�ിത നിയമനം ലഭി��തിനായി മകനായ അ��  സമ��ി� അേപ�യി�  നാളി�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അേപ�യി�  േകാ�യം കള�േറ�ി�  നി�ം റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�്

ൈവ�ം താ��ി�ം ക����ി വിേ�ജ് ഓഫീസി�ം ഉ�ായി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക����ി വിേ�ജ് ഓഫീസ�  ഈ റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ�  ക�ിക�െട െമാഴി

േരഖെ���ിയി�േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�  കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ഇ� സംബ�ി�് വിേ�ജ്

ഓഫീസ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�െ��ി� ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) താ��് ഓഫീസി�  ഈ റിേ�ാ��മായി ബ�െ��് എ�ദിവസം ഈ ഫയ�  ഒ� നടപടി�ം

സ�ീകരി�ാെത ൈക�ി� ��ി� എ�റിയി�ാേമാ; താ��് ഓഫീസ� ബ�െ�� ക�ികെള

വിളി� വ��ിയി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് ബ�െ�� ക�ിക�  ന�കിയി�� േക�ിെ�

ജ�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  അ�ണിന് ആ�ിത നിയമനം ലഭി��തി�േവ�ി ന�കിയ

േകാടതി ഉ�രവ് താ��് ഓഫീസ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ; ��ത േകാടതി ഉ�രവ് തഹസീ�ദാ� �ഖവില�െ���ി�േ�ാ;

(ഇ) ൈവ�ം ��സിഫ് േകാടതി�െട ഉ�രവ് തഹസീ�ദാ� സമ��ി� റിേ�ാ��ി� േച��ി�േ�ാ;

ഇ�ാെയ�ി�  കാരണം അറിയി�ാേമാ;  നിലവി�� േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം അ�ണിന്

ആ�ിത നിയമനം ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സ�ദായം

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

(എ) സം�ാന�് ഏത�ാം വ��കളിലാണ് ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സ�ദായം

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ വ��കളി�ം പ�ിംഗ് സ�ദായം നട�ിലാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ��� ഇ��ി���് ഓഫ് ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി ആ�് മാേനെ��് േകരള

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

(എ) ഇ��� ഇ��ി���് ഓഫ് ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി ആ�് മാേനെ��് േകരള-െയ ഡിജി��

സ��കലാശാലയാ�ി മാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക�ം ഭരണപര�മായി സ�യംഭരണാധികാര�� സ��കലാശാല എ� നിലയിലാേണാ

��ത സ��കലാശാല �പീകരി��ത്;

(സി) ��ത സ��കലാശാലയി�  അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�  ഉ�ാ�േമാ;  ഈ

സ��കലാശാലെകാ�് ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ഊ��  ന��വാ�  ഉേ�ശി��ത്;



വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഡിജി��  േമഖലയി�  ഉ�ായി�� മാനവേശഷി�റവ് പരിഹരി�വാ�  ഈ സ��കലാശാല

നിലവി� വ��േതാ��ടി സാധ�മാ�െമ�് വിലയി���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഡിജി�� സാ�രതാ പരിപാടി

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

ഡിജി�� എംപവ�െമ�് ക�ാെ�യി�-െ�  (ഡിജി�� സാ�രതാ പരിപാടി)  നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ?

െവ��� ക�ാപി�� േഫാ� �ാ���് 101

87. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, വി.െക.�ശാ�്

,, െക.െജ. മാ�ി

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

(എ) സം�ാന�് �ാ���ക� ആരംഭി��തി�� �തന ആശയ�� അവതരി�ി�് നിേ�പം

ലഭ�മാ�ാ� േകരള �ാ��പ് മിഷ� 'െവ��� ക�ാപി�� േഫാ� �ാ���് 101' എ� പരിപാടി

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തനാശയ��െട�ം,  സംരംഭക�െട�ം,  �ാ���ക�െട�ം ആവശ���  മന�ിലാ�ാ�ം

അതിന�സരി�� സാഹചര���  ഒ��ാ�ം െടേ�ാളജി ഇ�േവഷ�  േസാ�

�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജന���ിടയി�  നി�ം മിക� ആശയ��  കെ���തിന് �ാ�ഡ് ഇ�േവഷ�

ചല�് എ� േപരി�  മ�രം സംഘടി�ി�് അതിെല വിജയിക��് ആശയ��

നട�ാ��തിന് �ലധന�ം പി�ണ�ം ഉറ�വ���തിന് സ��ാ�  ഉേ�ശി�േ�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

അ�യ േക���

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� അ�യ േക��� ആരംഭി�ി�െ��ം

അവ എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി അ�യ േക���  അ�വദി��തി�� മാനദ���ം നടപടി�മ��ം

എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല അ�യ േക���



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

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  അ�യ േക���  ഉ�െ�െട എ� ജനേസവന േക���

നിലവി� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ� േശഷം അ�യ േക��� ഉ�െ�െട�� എ� �തിയ

ജനേസവന േക��� േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ആരംഭി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ി� �തിയ അ�യ േക��� ആരംഭി��ത് സംബ�ി� അേപ�ക� സ��ാരിന്

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ അ�യ േക��� അ�വദി��തിെ� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈഹേറ�ിെ� കവാടമായ േകാതമംഗലം മ�ല�ി� അ�യ ഉ�െ�െട �തിയ ജനേസവന

േക��� അരംഭി��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടിയിൽ �തിയ അ�യ േക���

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

(എ) �തിയ അ�യ േക��� ആരംഭി��തി�� സ��ാ� മാനദ��ളി� ഉ�െ���ിയി��

ഏ��ം �തിയ നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മാന�വാടി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ��� �േദശ�ളി�  �തിയ അ�യ േക���

ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

സി-ഡി�ിെ� െ�ഷ�� ��സ്

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

(എ) സി-ഡി�ിെ� െ�ഷ�� ��സിന് സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സി-ഡി�ിെല വിവിധ വ��കളിെല േ�ാജ�കളി�

കരാറടി�ാന�ി�  നിയമി�വ�െട എ�ം വിശദമാ�േമാ;  അവ��് നി�യി�

ന�കിയിരി�� ഏ��ം �റ� േവതന�ം �ടിയ േവതന�ം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സി.എം.ഓ./സി.എം. െവൈ��്/േസാഷ�ൽ മീഡിയ എ�ീ േ�ാജ�കളി� കരാറടി�ാന�ി�

േജാലിെച�� ജീവന�ാ��് ശ�ളം �ടാെത �തിമാസം ഇ�െസ�ീവ് ന�കി വ��േ�ാ;

01.06.2016  �ത�  31.12.2019  വെര എ� �പ ഇ�െസ�ീവാ�ം ഓവ�ൈടമാ�ം

�തിഫലം ന�കിയി��് എ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി-ഡി�ി� നി�ം സ��ാരിേല�് 128A1/Admn/2019/C-DIT ന�റി�� 30.05.2019

െല�ം അെത ന�റി�� 15.10.2019 െല�ം ക�ക� സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ഈ വിഷയ�ിേ�� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സി-ഡി�ി� ശ�ള�ം മാ�ാ��ല���ം നി�യി�െകാ�� ഉ�രവി�ാെത ജയരാജ്.ജി എ�

വ��ി �� മാസേ�ാളം അഡ�ാ�സാ�ം �തിഫലമാ�ം ശ�ളം ൈക��ിയത്



��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െെസനികെ� വിധവ�െട അേപ�

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

െെസനികേസവന�ിനിടയിെല എഫിഷ��സി െ�യിനിംഗി� പ�ാബിെല അേബാ� െെസനിക

ക�ാ�ി� മരണമട� െെസനിക� രാേജഷ് �മാറിെ� ഭാര� സൗമ� എസ്. േഗാ�ലം, പാ�നാട്

സമ��ി� അേപ�യി�  െെസനികേ�മവ��് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി

93. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) സം�ാനം �ന��ി��തിനായി സമ� ഇടെപട�ക� നട�വാ� റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി

ആവി�രി�െവ�ി�ം അതിെ� �വ��ന�� മ�ഗതിലാെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനം 2018�ം 2019�ം അഭി�ഖീകരി� �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി� �ന�നി��ാണം

നട�േ�ാ� പഴയത് അേതേപാെല നി��ി�ക എ�ത�,  പകരം െമ�െ�� ജീവിതനിലവാരം

ഉറ�ാ�ക�ം ആ�ിക�  �ന�നി��ി�േ�ാ�  ഭാവിയി�  ഉ�ാ�വാനിട�� �ര���

അതിജീവി�� തര�ി�� സാേ�തികവിദ� ഉ�െ�ാ�് െകാ�� നി��ാണ

�വ��ന�ളാണ് നട�ക എ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വിവിധ വ��ക� വഴി പ�തി േരഖക� ത�ാറാ�ി വിവിധ ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക��് റീബി�ഡ്

േകരള ഇനിേഷ��ീവ് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെതാെ� ഏജ�സിക��ാണ്

സമ��ി�െത�ം അതി�െട എ�് �ക സമാഹരി�വാനായി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േലാകബാ�ി�  നി�ം ഇതിനകം എ� �കയാണ് ലഭി�ത്;  ��ത �ക റീബി�ഡ് േകരള

ഇനിേഷ��ീവിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ� �കയാണ് ൈകമാറിയെത�ം എ�ാണ്

ൈകമാറിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േലാകബാ�ി�  നി�ം ലഭി� �ക ഇം�ിെമേ�ഷ�  ഏജ�സിക��് ൈകമാ��തിന് േക�ം

സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; ��ത സമയപരിധി��ി� �ക ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�വ നിേയാജക മ�ല�ിെല റീബി�ഡ് േകരള പ�തി

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



(എ) റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ആ�വ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തിയി� ഉ�െ��ി�� ആ�വ മ�ല�ിെല വിവിധ വ��കളിെല ���ിക�െട ലി�്

വ��് തിരിച് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ ന�ം

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

(എ) സം�ാന�് ഇ�ഴി� വ�ഷ�ളി�  ഉ�ായ �ളയെ� �ട��� ന��ിെ� വ�ാ�ി

എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എ� �കയാണ് േക��ി�  നി�് സഹായമായി ആവശ�െ��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� �ക േക�ം അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാലറി ചല�്

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

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാരി� നി�ം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് സാലറി ചല�് വഴി

ഇതിനകം എ� േകാടി �പ സമാഹരി�െവ�് വ��മാ�ക;

(ബി) സാലറി ചല�് വഴി െപ�ഷ�കാരി�  നി�ം ഇതിനകം ലഭി� �കെയ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

�ളയ സാ��ിക സഹായം

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

(എ) സം�ാന�് ഉ�ായ �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ലഭി� സാ��ിക സഹായ��

എെ��ാമാണ്; ഇനം തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ ലഭി� ഫ�് ഏത് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�്/  �ഷറി അ�ൗ�്/  ബാ�്

അ�ൗ�ിലാണ് നിേ�പി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

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

ലഭി� അേപ�കളിൽ ധനസഹായം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  ഇനം/ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ നിധി

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



(എ) �ളയ �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് സഹായം അഭ���ി�് �ഖ�മ�ി ഏെതാെ� വിേദശരാജ���

സ�൪ശി�ി�െ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ശന�ിെ� ഫലമായി ഓേരാ രാജ��് നി�ം ലഭി� സഹായം എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ൗഡ് ഫ�ിംഗ് ഇന�ി� ഇതിനകം എ�് �ക ലഭ�മായി�െ�� വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ �ര��തികരണ നിധി

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

(എ) സം�ാന�് 2018�ം 2019�ം ഉ�ായ �ളയെ� �ട��് േദശീയ �ര��തികരണ നിധി

മാനദ�മ�സരി�് സം�ാനം േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ത് എ� േകാടി �പ�െട

�നരധിവാസ സഹായമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േമഖല�ം ആവശ�െ�� �ക എ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അതിെ� അടി�ാന�ി� േക�ം ഇതിനകം എ� േകാടി �പ അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

റീബി�ഡ് േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി ക��� മ�ല�ിെല ���ിക�

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

(എ) റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ക��� മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ി വ���ം

നട�ിലാ�ാ���മായ പ�തിക�ം ���ിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതിനായി എ� �പ

അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി �ാമീണ േറാ�ക�െട

�രന��ാരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര േകരള �ന�നി��ാണം

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

(എ) �ളയാന�ര േകരള �നഃ�നി��ാണ�ിനായി സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി� സാ��ിക

സഹായം എ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഇന�ളിലാണ് ഈ �ക ലഭ�മായത്;  ��ത �ക ഉപേയാഗി�് സ��ാ�

ഇതിേനാടകം ആരംഭി� �നഃ�നി��ാണ �വ��ന�� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ േമഖല�ം അ�വദി� �ക�ം ആയതി� െചലവഴി� �ക�ം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േശഷി�� �വ��ന��  ഏെതാെ�യാണ്;  ആയത് എ�േ��് ആരംഭി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര േക� സഹായ��



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

(എ) സം�ാന�്  2019�  ഉ�ായ �ളയ�ി�  േക� സഹായമായി എ� �ക

അ�വദി�ണെമ�ാണ് സം�ാനം ആവശ�െ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�ം ഇ�വെര എ� �ക ഈയിന�ി� അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018െല �ളയകാല�് ക�ാ�കളി� സൗജന�മായി വിതരണം െച� 89540 ട� അരി�െട

വില ഉട�  ന�കണെമ�് േക�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� �ക

ന�കണെമ�ാണ്ആവശ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�� സം�ാന നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ആല�ഴ ജി��് ന�കിയ �ക

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി� �ളയാന�ര േറാഡ് നി��ാണ�ിന് എ� േകാടി

�പയാണ് അ�വദി�ി��ത്; ആല�ഴ ജി��് ന�കിയ വിഹിതം എ�യാണ്;

(ബി) ആല�ഴ ജി���വദി� �കയി�  മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിന് അ�വദി� �ക

വ��മാ�ാേമാ; പ�ായ�് തിരി�് കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം

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

(എ) കഴി� വ�ഷ�ളിൽ സം�ാന��ായ മഴയി�ം �ളയ�ി�ം തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട

നവീകരണ�ിന് സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ്.-ൽ നി�് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം േറാ�ക��് ആണ് ഇ�കാരം ഫ�് നൽ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറാ�ക�െട �ൻഗണനാ ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) 2018 െല �ളയെ� �ട��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് നാളി�വെര എ�് �ക

ലഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �കയി� നി�ം 2019 ഡിസംബ� 31 വെര എ� േകാടി �പ �ളയ�രിത ബാധിത��്

ൈകമാറിയി�െ��് െവളിെ���േമാ?

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

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

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം

എ� േപ��് ധനസഹായം ന�കിയി��്;  എ� �ക വീതം ന�കിയി��്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�െയ സംബ�ി�� ��ത വിവര��  �േത�കം ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം ന���തിനായി ഏെത�ി�ം ജി�യി�

ജനസ���ം േപാെല�� പരിപാടികൾ സംഘടി�ിേ��ി വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ലഭി�� അേപ�കളി�  ഇേ�ാ�  എ� ദിവസം

െകാ�് തീ��് ക��ി�ാ� സാധ�മാ���്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�� ധനസഹായം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിൽെ�� എ�േപ��്

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�ം ധനസഹായം അ�വദി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 1/6/2016 �തൽ അ�വദി�തിെ� വിശദാംശം �ാമപ�ായ�ടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�.ഡി.ആ�.എഫ്.� നി�ം അ�വദി� �ക

108.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) 2018�  സം�ാന��ായ �ളയെക�തി�മായി ബ�െ��് എ� �പ�െട സാ��ിക

സഹായമാണ് േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി��െത�ം ഇത് �കാരം

എ�.ഡി.ആ�.എഫ്.�  നി�ം േക� സ��ാ�  എ� �പ അ�വദിെ���� വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�െന എ�.ഡി.ആ�.എഫ്.�  നി�ം സം�ാന�ിന് അ�വദി� �കയി�  നാളി�വെര

െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം അത് ഏെത�ാം ഇന�ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  െചലവഴി� �ക�െട ��ിൈലേസഷ�  സ��ിഫി��് യഥാസമയം

േക�സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ആയത്

സമ��ി��തി��ായ കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019�  സം�ാന��ായ �ളയെക�തി�മായി ബ�െ��് എ� �പ�െട സാ��ിക

സഹായമാണ് േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി��െത�ം ഇതി�  എ� �പ നാളി�വെര േക�ം

അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േക� സ��ാരിേനാട് ഇ�ര�ി� ആവശ�െ�� �ക അ�വദി�ി�ിെ��ി� ആയതിന് േക�

സ��ാ� ��ികാണി� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



�ളയ/കാലവ�ഷ �ര���െട പ�ാ�ല�ി� േക� സ��ാ� സഹായം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ളയ/കാലവ�ഷ �ര���െട പ�ാ�ല�ി�

എ� േകാടി �പ�െട സഹായമാണ് േക� സ��ാരിേനാട് അഭ���ി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�വെരയായി േക�സ��ാരി�  നി�ം പണമായി എ� �പയാണ് അ�വദി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല �ളയ �ര�സമയ�് േസവനം ന�കിയ േവ�ാമേസനാ െഹലിേകാ��ക�െട വാടക

ന�കാ� േക�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സമയ�് വിതരണം െച� സൗജന� ഭ�ണ സാധന���് (േറഷ�) വില ന��വാ�

േക�ം സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േക� സ��ാരിൽ നി�� �രിതാശ�ാസ സഹായ��

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

(എ) കഴി� വ�ഷ�ളിൽ ഉ�ായ കന� മഴ�െട�ം ��തി �ര��ിെ��ം സമയ�്

േക�സ��ാ� എെ��ാം സഹായ�� സം�ാന�ിന് നൽകിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സഹായ���് േക�സ��ാ� പണം ഈടാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�െ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ംബ�ൾ�� ന�പരിഹാരം.

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

(എ) ഇ�ാലിയൻ ക��  എൻറിക� െല�ിയിെല നാവികർ ര�് മ��െ�ാഴിലാളികെള െവടിവ�്

െകാലെ���ിയ േകസിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകസ് ഇേ�ാ� ആരാണ് അേന�ഷി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െകാ�െ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ംബ���് ന�പരിഹാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഏ�ി�

വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ഡി) ഈ ��ംബ���് സം�ാന സർ�ാർ എെ��ി�ം സഹായം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം നൽ�േമാ?

'നാം �േ�ാ�്' എ� െടലിവിഷ� പരിപാടി

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

(എ) 'നാം �േ�ാ�്'  എ� �ഖ�മ�ി�െട െടലിവിഷ� പരിപാടി�ായി  2018-19 �ം  2019-20 �ം

�ീ� ��ി� എ�് �കയാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ��ത �കയി� നി�ം എ�് �ക 2018-19 �ം 2019-20 � ഇ�വെര�ം െചലവഴി�െവ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പരിപാടി�െട ചി�ീകരണം െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.�െട കീഴി�ളള ചി�ാ�ലി

�ഡിേയായി� നി�ം മാ�ി സ�കാര� ടിവി ചാനലിന് ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഏത് ചാനലിനാണ് ��ത പരിപാടി�െട ചി�ീകരണ സംവിധാനം ന�കിയെത�ം

അവ��് ഇതിനായി ഇതിനകം എ�് �ക അ�വദി� ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

��ാം വാ�ഷികാേഘാഷ െചലവ്

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ��ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��മായി ബ�െ��് പരസ�ം ന�കിയ വകയി�

എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�-�ശ�-�വ� മാധ�മ�� വഴി�ം േസാഷ�� മീഡിയ വഴി�ം ഉ�ായ െചലവ് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

ലീഗ� ക�സ���മാ�െട നിയമനം

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

(എ) േകരളീയരായ �വാസിക�െട ���� ൈകകാര�ം െച�വാ� ഏെത�ാം രാജ��ളി� ലീഗ�

ക�സ���മാെര നിയമി�െവ�ം ഇവ� ആെര�ാമാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവ��� �തിഫലം എ�യാെണ�ം ഇവ��് ബ�െ�� രാജ��ളിെല േകാടതികളി�

ഹാജരായി േകസ് നട�വാ� അ�മതി ലഭ�മാേണാ എ�ം അറിയി�േമാ?

�വാസി േ�മ പ�തിക�

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

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളിെല സ�േദശിവ��രണം �ലം െതാഴി� ന�െ��് നാ�ി� തിരിെക എ��

�വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

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

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

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

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

എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

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



(എഫ്) �വാസിക��ായി ഏ�െ���ിയി�� േലാ�, െപ�ഷ� ഇവ ലഭി��തി�� നടപടി�മ��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി ഡിവിഡ�് �ീം

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

ന��േമാ:

(എ) �വാസി ഡിവിഡ�് �ീം നിലവി� വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �വാസിക��് ഓൺൈലനാ�ം,  െച�് �ഖാ�ര�ം ഈ പ�തിയി� പണം നിേ�പി�വാൻ

സാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  ഇതിനകം എ� �വാസിക�  േചർ�െവ�ം അതി�െട എ� േകാടി �പ

സമാഹരി�വാൻ കഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം സമാഹരി�� �ക കി�ബി�െട വികസന �വർ�ന���ാേണാ

ഉപേയാഗി��ത്;  കി�ബി എ� ശതമാനം ഡിവിഡ�ാണ് നിേ�പകർ�് ന�ു�ത്;

വ��മാ�േമാ?

�വാസി ഇ��റ�സ്

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

(എ) �വാസിക��് ഇ��റ�സ് ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� െപാ�വായ വിഷയ��  ച�� െച��തി�ം പരിഹരി��തി�മായി ആേഗാള

ഹാ��� സംഘടി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സാ��ന ചികി�ാ പ�തി

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

(എ) �വാസ ജീവിതം കഴി�് നാ�ിൽ തിരിെ��ിയ �വാസിക�െട ചികി��ായി �പീകരി�

സാ��ന ചികി�ാ പ�തിയിൽ എ� േപ� അേപ� സമ��ി�ി��്;

(ബി) ഇതിൽ എ� േപ��് ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�ി�െ��ം എ� േപ��് ചികി�ാ സഹായം

അ�വദി�ാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ടി�ികയായി�� ചികി�ാ സഹായം എ�െയ�ം ഇത് എ�േ��് നൽകാൻ കഴി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാടക വീ�ിൽ കഴി���ം സാ��ികമാ�ം വിവിധ േരാഗ�ളാ�ം ��ി��് അ�ഭവി���മായ

എറണാ�ളം ജി�യിെല ഏ��  ഉേദ�ാഗമ� ൽകരയിൽ മണിയംപറ�ിൽ വീ�ിൽ താമസി��

സജി ടി.  എസ്.-െ� ദയനീയാവ� കണ�ിെല��് അ�വദി� �ക  (എ�.ആ�.എസ്.



27293) ലഭ�മാ�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസിേ�മ പ�തികൾ

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

(എ) മട�ിവ�� �വാസിക�െട �നരധിവാസ പ�തി �കാരം ഇേ�ാ�  എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് നൽ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �നരധിവാസ പ�തി �കാരം ബാ�ക� �േഖന 2016 െമയ് മാസ�ിന് േശഷം 2020 ജ�വരി

ഒ�വെര എ� േപ��് വാ�ാ സൗകര��� നൽകിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയ�സരി�് േമൽ�റ� കാലയളവിൽ സ�ിഡിയാ�ം മാ�ജിൻ മണിയാ�ം എ�

�പ േനാ�� വ��ിന് അ�വദി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �വാസിക�െട �തേദഹ��  സൗജന�മായി നാ�ിൽ എ�ി�ാ�� പ�തി �കാരം എ�

�തേദഹ��  ഏെത�ാം രാജ��ളി�  നി�ം നാ�ിൽ എ�ി�െവ�ം ഇതിനായി എ� �പ

െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) �വാസി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ ഏെത�ാം വിമാന�ാവള�ളിൽ ആണ് ആം�ലൻസ്

സൗകര���  ഏ�െ���ിയി��െത�ം ഈ സൗകര�ം എ�േപ�  �േയാജനെ���ിെയ�ം

അറിയി�േമാ?

�വാസിക��ായി ��തായി ഏ�െ���ിയ ആ��ല���ം പ�തിക�ം

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �വാസിക�ം �വാസം കഴി�്

മട�ിെയ�ിയവ�മായ മലയാളിക��് വ��ി�ി�് ന�കിയ ആ��ല���

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �വാസിക��ായി ��തായി ഏ�െ���ിയ ആ��ല���ം പ�തിക�ം എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  �വാസിക��� േ�മെപ�ഷ�  എ�യാണ്;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം �ക വ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�വാസിക��� േ�മ �വർ�ന��

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

�വാസിക��ായി നട�ിലാ�� േ�മ �വർ�ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േലാക േകരളസഭ െസ�േ�റിയ�്



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

(എ) േലാക േകരളസഭ�െട �വ��ന���ായി �േത�ക െസ�േ�റിയ�് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത െസ�േ�റിയ�ിെ� �വ��ന�ിനായി എ� ത�ികകളാണ് ��ി�ി��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ?

േലാക േകരളസഭ�െട ര�ാം സേ�ളനം

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

(എ) േലാക േകരളസഭ�െട ര�ാം സേ�ളനം  2020  ജ�വരിയി�  തി�വന��ര�്

േച�ക��ാേയാ;

(ബി) ��ത സേ�ളന�ി� �വാസി മലയാളിക�െട ഏെതാെ� ���ളാണ് ച�� െച�െത�ം

എെ�ാെ� തീ�മാന�ളാണ് ൈകെ�ാ�െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2018�  േച�� ഒ�ാം േലാക േകരളസഭയി�  ൈകെ�ാ� തീ�മാന��

എെ�ാെ�യായി��;  അതി�  ഏെതാെ� തീ�മാന��  ഇതിനകം നട�ിലാ�ിെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

േലാക േകരളസഭ�െട നട�ി�മായി ബ�െ�� െചലവ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ�ാം േലാക േകരളസഭയി�ം �ബായ് േമഖലാ സേ�ളന�ി�ം എെ��ാം തീ�മാന��

ൈകെ�ാ�െവ�ം ഇതിേ�� എെ��ാം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഒ�ാം േലാക േകരളസഭ�െട നട�ി�ി�ം �ബായ് േമഖലാ സേ�ളന�ിെ� നട�ി�ി�ം

േനാ�� വ��് ഉ�െ�െട സം�ാന സർ�ാരിെ� വിവിധ വ��ക�  എ�് �ക

െചലവഴി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) തി�വന��ര�് 2020 ജ�വരിയി� നട� േലാക േകരളസഭ�െട നട�ി�ിന് ആെക എ�്

�ക െചലവായിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വിേദശരാജ��ളി� നി��� �തിനിധിക��് യാ�ാബ�യായി എ�് �ക ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

തട�േക��ൾ സംബ�ി� േക� ആഭ��ര വ��ിെ� ക�്

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

(എ) േക�സ��ാരിെ� േദശീയ പൗരത� രജി��  കണെ���ി�  ഇ���  പൗരത�ം

നിേഷധി�െ���വെര പാ��ി��തിന് പണിേയ� തട� േക���െട വി�ാരം,  അതി�

േവ� സൗകര��� �ട�ിയ നി�േ�ശ��ം മാ�കാ ഡിൈസ�ക�ം അട�ം െച� ഔേദ�ാഗിക



ക�് േക� ആഭ��ര വ��ി�  നി�ം സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�ി��േവാ;  എ�ി�

ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ക�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക�സ��ാരിന് ഇത് സംബ�ി�് േകരള സ��ാ�  ന�കിയ മ�പടിക�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�ി�  എെ��ാം �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് സം�ാന സ��ാ�

തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

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

(എ) സം�ാന�് ഈ സാ��ിക വ�ഷം �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 2019  ഏ�ി�  മാസ�ി�േശഷം ഏെത�ാം �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി�െവ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േക�ക�െട ബാ�ല��ം േസവനേമഖല�െട വലി��ം പരിഗണി�് ക�നാഗ��ി േപാലീസ്

േ�ഷെ� അധികാരപരിധിയി�� �േദശം വിഭജി�് തഴവ േക�മാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് െകാ�ം സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണറി�  നി�ം റിേ�ാ��കെളെ��ി�ം

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ?

പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�മായി ബ�െ�� �േ�ാഭം

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

(എ) പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് നട� �േ�ാഭ�ളി�

എവിെടെയ�ി�ം ആ�െ�തിെരെയ�ി�ം േപാലീസ് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല തി�രി� പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെന അ��ലി�െകാ�� െപാ�േയാഗം

നട� ദിവസം കടകളട�് ഹ��ാലാചരി�ാ�  േസാഷ��  മീഡിയയി�െട ആവശ�െ��തിന്

ആ�െ�തിെരെയ�ി�ം േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെന അ��ലി�് നാദാ�ര�് �േകാപനപരമായ ��ാവാക���

വിളി�് �കടനം നട�ിയവ�െ�തിെര േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആ�െ�തിെര

ഏെത�ാം വ��് �കാരം േകെ��� എ�ം അതിെ� �ട�നടപടിക�ം അറിയി�ാേമാ?

പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിന് എതിെര നട� �തിേഷധ �കടന��



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

ന��േമാ:

(എ) പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിന് എതിെര വിവിധ ജി�കളി�  നട� �തിേഷധ �കടന�ളി�

പെ���വ�െ�തിെര എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; രജി�� െച� േക�ക�െട കണ�്

ജി�തിരി�ം േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തിേഷധ �കടന�ളി�  പെ���വ�െ�തിെര േക�ക�  രജി��  െച�വാ�  സം�ാന

േപാലീസ് േമധാവി നി�േ�ശം ന�കിയതാ�� വാ��ക�  സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ആഭ��ര വ��് ഈ വിഷയ�ി� സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സമാധാനപരമായി �തിേഷധി�വെര അറ�് െച�് തടവിലാ�ിയ കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

െപാ��ത�  നശീകരണം,  ഗതാഗതം തട�െ����  �ട�ിയ വ��ക�  �മ�ിയകാര�ം

�ന:പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര സമരം നട�ിയവ�െ�തിെര േകസ്

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

(എ) പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര സമരം നട�ിയവ�െ�തിെര േകസ് എ��ാ� സ��ാേരാ,

ഡി.ജി.പി.േയാ എെ��ി�ം നി�േ�ശം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ന�കിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി�േ�ശം ന�കിയി�െ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� പലഭാഗ�ളി�ം പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര സമരം

നട�ിയവ�െ�തിെര േകസ് രജി��  െച�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലാണ് േകസ് രജി�� െച�ി��െത�ം,ഓേരാ േ�ഷ�കളി�ം

എ�േപ�െ�തിെരയാെണ�തിെ��ം,ഏെത�ാം വ��ക�  �കാരമാണ്

േകെസ��ി��തിെ��ം വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് സ��മായി െക�ിടം

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

(എ) േവ�ര േപാലീസ് േ�ഷന് ആഭ��ര വ��ിെ� ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;ഇതിനായി ഫ�്

വകയി��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നട� സാ��ികവ�ഷ�ി� സം�ാന�് എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് സ��മായി �തിയ

െക�ിടം നി��ി�ി�െ��ം ഇതിനായി എ� ഫ�് വകയി��ിെയ�ം അറിയി�േമാ?



എറണാ�ളം ജി�യി� േപാലീസ് സബ്-ഡിവിഷ� ഓഫീസ്

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  �തിയ േപാലീസ് സബ്-ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് �പീകരി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല പിറവം,�ള���ി,��ാ��ളം എ�ിവയിേലെത�ി�ം

േക�മാ�ി േപാലീസ് സബ്-ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് ആരംഭി��� സംബ�ി�് നടപടിക�

സ�ീകരി�വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി�  ��ത �ല�ളി�  ഏ� �ലം േക�മാ�ി സബ്-ഡിവിഷ�  ഓഫീസ്

�ാപി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�റിയി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ വിഷയം സംബ�ി� ഫയ� നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഔേദ�ാഗിക വാഹന��െട ��പേയാഗം

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസി��െ�െട�� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���് ഔേദ�ാഗികാവശ��ിനായി

അ�വദി�് ന�കിയി�� വാഹന��െട ��പേയാഗം വ�ാപകമാെണ�ി�ം അത് സംബ�മായി

പരാതി ലഭി�ാല�ാെത അേന�ഷണം നട�ി നടപടി സ�ീകരി�ിെ�� നിലപാടി� മാ�ം വ��ി

ബ�െ�� അേന�ഷണ വ��് സ�േമധയാ ��പേയാഗം കെ��ി നടപടി സ�ീകരി�ാ�

നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട ഇ�രം േക�ക�  പരിേശാധി��തി�ം പിടി���തി�ം നിലവിെല

സംവിധാനം അപര�ാ�മായതിനാ�  പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിെ� അധികാരവ�ാ�ി വ��ി�ി�

ന���തി�ം ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ മി�� പരിേശാധന നട��തി�ം ത�ാറാ�േമാ?

അതിർ�ി െച�േപാ�കളിെല �ര�

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

(എ) േകരള-തമി�നാട് അതി��ിയിെല കളിയി�ാവിള െച�േപാ�ി��ായ ആ�മണ�ിെ�

പ�ാ�ല�ി� േകരള�ിെല വ��ം െച��മായ അതി��ി െച�േപാ�കളി� എെ��ാം

��ക�ത� നടപടിയാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) സം�ാനെ� അതി��ി �േദശ�ളി�  �ിതി െച�� െച�േപാ�കൾ അട���

സ��ാ� ഓഫീ�കളിൽ മതിയായ �ര�ാ ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(സി) ഇവ��് ആവശ�മായ േതാ�് ഉ�െ�െട�� ആ�ധ��  ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



പൗരത�േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര�� �തിേഷധം

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

(എ) പൗരത�േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര �തിേഷധി�് സം�ാന�ിെ� വിവിധഭാഗ�ളി� �കടനം

നട�ിയവ�െ�തിെര േപാലീസ് േകെ���ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� ജി�കളി� എ�േപ�െ�തിെര േക�ക� എ��; �ധാനമാ�ം ഏെതാെ�

വ��ക�  �മ�ിയാണ് േകെ���ി��ത്;  ജി� തിരി�� കണ�ം വിശദാംശ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �കടന�ാ��ം സ��ാരി�െമതിെര േമാശമായ ഭാഷയി�  എെ��ി�ം പരാമർശ�ൾ

േപാലീ�കാ�  നട�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര�െ��റി�്

അേന�ഷണം നട�േമാ?

പി�വലി�െ�� �ിമിന� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ിമിന�  േക�ക�  പി�വലി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�െയ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മ�ിമാ�, എം.എ�.എ.മാ�, രാ�ീയ പാ��ിക�െട ജി�ാ േനതാ��ാ�  എ�ിവ�  �തികളായ

േക�ക� പി�വലി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

മലയാളിക�െ�തിെര ക��ാടക േപാലീസിെ� േനാ�ീസ്

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

(എ) കഴി� വർഷം ഡിസംബ�  19-�് മംഗ��വി�  പൗരത�േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര നട�

സമര�ിെ��ം േപാലീസ് െവടിവ��ിെ��ം പ�ാ�ല�ി�  അ�് നഗര�ി��ായി��

ര�ായിരേ�ാളം മലയാളികെള െതര�പിടി�് അേന�ഷണസംഘ�ി� ��ി� ഹാജരാകാ�

ക��ാടക േപാലീസ് േനാ�ീസ് ന�കിയ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) െമാെെബ�  ടവ�ക�  േക�ീകരി�് പരിേശാധന നട�ി േകരള�ി�  നി�് എ�ിയവ�െട

െമാെെബ�  ന��  േശഖരി�ാണ് ക��ാടക േപാലീസ് േനാ�ീസ് അയ�െത� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) േനാ�ീസ് ലഭി�വരി� �ീക�, മ��െ�ാഴിലാളിക�, േജാലി�ാ�, ക�വട�ാ�, വിദ�ാ��ിക�,

ചികി��െ��ിയ േരാഗിക� എ�ിവെര�ാം ഉ�െ��ി�� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) തിക�ം നിരപരാധികളായവെര �തിസ�ിയിലാ�� ഇൗ നടപടി അവസാനി�ി�ാ� സ��ാ�

അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ശബരിമല �വതീ �േവശന വിധി

137.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

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

(എ) ശബരിമലയിെല �വതീ �േവശനം സംബ�ി� ��ീംേകാടതി വിധി നട�ിലാ��തിന്

സം�ാന സ��ാ�  അനാവശ�മായ തി��ം കാണി�താണ് ശബരിമലയി�  കഴി�

വ�ഷ��ായ �����് കാരണെമ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ഈ വ�ഷം സ��ാ� ��നിലപാടി� നി�ം പിേ�ാ�് േപായത്;

(സി) ��ീംേകാടതി വിധി നട�ിലാ�ാെന� േപരി�  ര�് �വതികെള ശബരിമല സ�ിധാന�്

എ�ി�തായി പറയെ��� നടപടി വിശ�ാസ സ�ഹ�ിന് ഉ�ാ�ിയ ആശ��ം �തിേഷധ�ം

കണ�ിെല��ാേണാ ഈ വ�ഷെ� മ�ല-മകര വിള�് കാല�് ശബരിമല കയ�വാ�

�വതിക��് സംര�ണം ന�കാതി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി��ായ �ന�വിചി�നം ഈ സീസണിെല മ�ല-മകര വിള�് മേഹാ�വം ��മ�

രീതിയി� �മസമാധാന ��മി�ാെത ���ിയാ�വാ� സഹായകമായി എ�ത് വ�തയേ�;

വ��മാ�േമാ?

എസ്.ഐ. ത�ികയി� നി�� �ാന�യ�ം

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

(എ) േനരി�� നിയമനം വഴി എസ്.ഐ. ത�ികയി� േജാലിയി� �േവശി� 2005-2007 ബാ�ിെല

�റ് േപ�െ�തിെര അ�ട� നടപടി ഉ�� കാരണം സി.ഐ. ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം

നിേഷധി�ി��േവാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി�  ��ത് േപ�െ�തിെര�� അ�ട� നടപടികളി�  �ിയറ�സ് ലഭി�് അ�ട�

നടപടികളി� നി�് ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഡി.പി.സി. �ടിയി� എ� ഒ��ാരണ�ാ� ഈ ��ത് േപ��് �ാന�യ�ം നിേഷധി�ക�ം

ഇവ�െട �നിയ�മാരായ അ�് േപ��് സി.ഐ.  ത�ികയി�  �ാന�യ�ം ന��ക�ം

െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഡി.പി.സി.  േയാഗം േച��ത് ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ��ത് േപ��്

�ാന�യ�ം ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പി�് േപാലീസ്

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



ൈല�് ഡ��ി എ�് അറിയെ��� പി�് േപാലീസ് സംവിധാന�ി� ജനറ� �ാ��� നിയമം

ഒഴിവാ�ി എ�ാ വനിതാ േപാലീസ് േസനാംഗ���ം അവസരം ലഭ�മാ�� വിധ�ി�

നിലവിെല മാനദ��ളി� ആവശ�മായ മാ�ം വ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല ��� ന�മററി ത�ികയിെല ജീവന�ാ�

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

(എ) േപാലീസ് വ��ിെല ���  ന�മററി ത�ികയി�� ജീവന�ാ�െട േസവനകാലം

�മെ����തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഇ�ര�ി�� എ� ജീവന�ാ�െട േസവനകാലം �മെ���ി;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് േസവനകാലം �മെ���ിയ ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�;

(ഡി) ഇനി എ� ജീവന�ാ�െട േസവനകാലം �മെ���ാ��്; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം �റൽ േപാലീസ് ഡി�ി�് െഹ�ക�ാ�േ��്

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

(എ) െകാ�ം �റൽ േപാലീസ് ആ�ാനം േക�ീകരി�് ഡി�ി�് െഹ�ക�ാ�േ��് ആരംഭി��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ;

(ബി) െകാ�ം �റൽ േപാലീസ് ആ�ാനം േക�ീകരി�് െടലികമ�ണിേ�ഷൻ വിംഗ് ആരംഭി�ാൻ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െകാ�ം �റൽ േപാലീസ് സംവിധാനം ��തൽ കാര��മമാ�ാനായി ഈ സ��ാ� കാലയളവിൽ

നട�ിയ �ധാന ���ിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

സം�ാന േപാലീസിെല ഉയ�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  ഡി.െെവ.എസ്.പി.  തസ് തികകൾ ഒഴി�് കിട��േ�ാ;എ�ിൽ

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2020 മാ��് 31 വെര�ളള െപ�ഷ� ഒഴിവ് �ടി കണ�ാ�േ�ാ� ഇൗ ത�ികകളി� എ�

ഒഴി�കൾ ഉ�ാ�െമ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സീനിയ�േമാ�് ഇൻെ��ർമാർ�് ഡി.െെവ.എസ്.പി.  ആയി ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന���തിന്

നിലവി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തട���  ഉളളതായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡി�ാ��്െമ�� �േമാഷ� ക�ി�ി �പാ�ശ െച� ��വ�േപ��ം �േമാഷ� ന�കിയി�േ�ാ;

��ത ലി�ി�  ഇനി എ�േപരാണ് അവേശഷി��ത്;  അവേശഷി��വ�െട േപ�ം,

വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ഇ) സം�ാന േപാലീസി� ഉയ�� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� യഥാസമയം നിക�ാെത, സം�ാന

േകാ�യി� നി�ം െഎ.പി.എസ്. ത�ിക ലഭിേ�� സമ��രായ ഉേദ�ാഗ��െട അവസരം

ന�െ����ത് ആഭ��ര വ��ിെ� ചില �ാപിത താ�പര��ാ�െട ഇടെപട�

കാരണമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െപാലീസ് സ��കലാശാല

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

(എ) സം�ാന�് നാഷണൽ �ണിേവ�ി�ി േഫാ�  െപാലീസ് സയൻസസ് ആൻഡ് െസക�രി�ി

�ഡീസ് എ� േപരിൽ െപാലീസ് സ��കലാശാല ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഇതിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ

;

(സി) ഇ�രം ഒ� െപാലീസ് �ണിേവ�ി�ി �ാപി��തിെ� ല���� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ആ�ാനം എവിെടയായിരി�െമ�് നി�യി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ �ണിേവ�ി�ി�െട �വ��നം എ�് �ട�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പാവറ�ി േപാലീസ് േ�ഷന് അ�വദി�െ�� ത�ികക�

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

(എ) പാവറ�ി േപാലീസ് േ�ഷന് അ�വദി�െ�� ത�ികക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഷനിെല നിലവി�� ജീവന�ാ�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ��ത േ�ഷനി� ഏെത�ാം ത�ികകളി� നിലവി� ഒഴി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വളെര ��ത� ജന�� ആ�യി�� ഈ േ�ഷനിെല നിലവി�� ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി

നിക�വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

മാേവായി�് ആ�മണം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മാേവായി�് ആ�മണ�ി�  െപാ�ജന��േ�ാ

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��േ�ാ പരിേ���കേയാ മരണം സംഭവി�കേയാ െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസിെ� െവടിവ��ി� എ� മാേവായി�ക� െകാ�െ��ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മാേവായി�് ഭീഷണി േനരി�� സം�ാന���� േക�സഹായം ലഭി��തിന് സ��ാ�

സമ��ി� �പാ�ശയി�  ഏെത�ാം തര�ി�� മാേവായി�് അതി�മ��  സം�ാന�്

നിലവി�െ��ാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



അ�� ഗവ: േബാ�സ് ൈഹ�ളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

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

(എ) അ�� ഗവ: േബാ�സ് ൈഹ�ളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് (എസ്.പി.സി.) അ�വദി���

സംബ�ി� അേപ�യിേ�� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� സാഹചര�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യി� ഏ��ം പഴ�േമറിയ�ം, ഏ��ം ��ത� വിദ�ാ��ിക� പഠനം നട��

�ാധാന�േമറിയ വിദ�ാലയ�ളിെലാ�മായ ഈ �ളി� ൈഹ�� വിഭാഗ�ി� എസ്.പി.സി.

അ�വദി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് സ��ീസിെല �േമാഷന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് സ��ീസി�  ജനറ�  എ�ിക��ീവ് ബാ�ി�  സി.ഐ.,

ഡി.ൈവ.എസ്.പി.മാ�െട എ� േവ��സിക� നിലവി��്; ഇവ�െട �േമാഷ� ൈവകാ��

കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സി.ഐ.,  ഡി.ൈവ.എസ്.പി.മാ�െട ഡി.പി.സി.  ലി�് നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഡി.പി.സി.

�ടാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) അടിയ�രമായി സി.ഐ.,  ഡി.ൈവ.എസ്.പി.മാ��് �േമാഷ�  ന�കാ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  എസ്.ഐ.  ആയി േജാലി െച��വ��് �േമാഷ�  ന��വാ�  കാലതാമസം

ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ിക

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

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പഴയ��, േചല�ര,  െച����ി എ�ീ േപാലീസ്

േ�ഷ�കളി�  എ� സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ത�ിക ഒഴി� കിട��െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിവിശാലമായ േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  വ��ി� േജാലിഭാരം കണ�ിെല��്

ഒഴി�കിട�� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികക� നിക��തിന് അടിയ�ര പരിഗണന

ന��േമാ;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

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



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് എ� െകാലപാതക��

നട�ി�െ��ം അതി� രാ�ീയ െകാലപാതക�� എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി� ഓേരാ�ി�ം െകാ�െ��വ�െട�ം �തിക�െട�ം രാ�ീയ

ബ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി� ഏെത�ി�ം രാ�ീയ െകാലപാതക�ിെല �തികെള ഇനി�ം അറ�് െച�വാ�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) എ� രാ�ീയ െകാലപാതക േക�കളി� േകാടതി വിധി ��ാവി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

�വതിെയ ൈകേ��ം െച� സംഭവം

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

(എ) ശം�ം�ഖം ബീ�ി�  അ��ിെട �����മായി സംസാരി�ി�� െപാ��വ��കയായ

�വതിെയ ൈകേ��ം െച�െവ� പരാതി�മായി വലിയ�റ േപാലീസ് േ�ഷനിെല�ിയ

പരാതി�ാെര േപാലീസ് േചാദ�ം െച�ക�ം േമാശമായി െപ�മാ�ക�ം െച� സംഭവം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി�  'െപാ� ഇടം എേ��ം'  എ� േപരി�  �ീക�െട രാ�ി യാ�

സംഘടി�ി��ത് എ�കാരം �േയാജനകരമാ�െമ� വ��മാ�േമാ?

േപാേ�ാ േക�ക�െട പരിേശാധനാ ഫലം

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

(എ) േപാേ�ാ േക�ക�  രജി��  െച�ാ�  ഒ� വ�ഷ�ിനകം അേന�ഷണ�ം വിചാരണ�ം

���ിയാ�ി വിധി ��ാവി�ണെമ�് നിയമ�ി� വ�വ��േ�ാ;

(ബി) േഫാറ�സിക് ലാബി� നി�ം െകമി�� ലാബി� നി�ം പരിേശാധനാ ഫലം �ത�സമയ�്

ലഭി�ാ�ത് േകസേന�ഷണം നീ�േപാ��തി�ം ��പ�ം സമ��ി��തിന്

കാലതാമസ��ാ��തി�ം കാരണമാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� സം�ാനെ� േഫാറ�സിക് ലാ�കളി�ം െകമി�� ലാ�കളി�മായി എ� േപാേ�ാ

േക�ക�െട പരിേശാധനാ ഫലം െക�ി�ിട��െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ലാ�കളിെല വിദ��െട �റവ് പരിേശാധനാ ഫലം ൈവ��തി�� �ധാന

കാരണമാെണ�ിരിെ�,  ഇവ�െട അധിക ത�ിക ��ി�് നിയമനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാേ�ാ േക�കളിെല ശാ�ീയ പരിേശാധന



152.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

(എ) േപാേ�ാ നിയമം ബാധകമായ ���ത���െട വ�ാപനം തട�� കാര��ിൽ സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളിൽ അവശ�ംേവ� ശാ�ീയ പരിേശാധന യഥാസമയം നട�ാ��െകാ�്

അപരാധിക��് സമയബ�ിതമായി ശി� നൽകാേനാ നിരപരാധികെള ��വി��രാ�ാേനാ

കഴിയാ� അവ� സംജാതമായി��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� േപാേ�ാ േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം

അവയിൽ എ�െയ��ിൽ ശാ�ീയ പരിേശാധന ആവശ�മായി വ�െവ�ം എ�െയ�ം

പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിെയ��� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?

േപാേ�ാ േക�ക�

153.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

(എ) േപാേ�ാ േക�ക� രജി�� െച�് ഒ� വ�ഷ�ിനകം അേന�ഷണ�ം വിചാരണ�ം ���ിയാ�ി

വിധി �ഖ�ാപി�ണെമ�് േപാേ�ാ നിയമ�ി� വ�വ� െച��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി� ശാ�ീയപരിേശാധന�് അയ� െതളി�ക�െട ഫലം േഫാറ�സിക് ലാബി�

നി�ം െകമി��  ലാ�കളി�  നി�ം ലഭി��തി�  കാലതാമസം ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ?

വരാ�ഴ �ീജി�ിെ� ക�ഡിമരണം

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

(എ) വരാ�ഴ �ീജി�ിെ� ക�ഡിമരണ േകസി� േപാലീസ് ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് െകാല��ം �മ�ി ��പ�ം സമ��ി�ി�ളളെത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ആേരാപണ വിേധയനായ അ�െ� എറണാ�ളം �റ� േപാലീസ് ���ിെന �തി��ികയി�

ഉ�െ���ാെത സാ�ി��ികയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� സാഹചര�ം

എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആേരാപണ വിേധയരായ േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര �റ�  എസ്.പി.  സാ�ി പറ�െമ�്



സ��ാ� വിലയി���േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി�, �റ�  എസ്.പി.�െട നി�േ�ശ�കാരമാണ് നിരപരാധിയായ �ീജി�ിെന

ക�ഡിയിെല��െത� സാ�ിെമാഴി�െട അടി�ാന�ി�  അേ�ഹെ� �തി��ികയി�

േച��ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാനെ� സമാനതകളി�ാ� െകാലപാതക��

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

(എ) സാ�രതയി�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� കാര��ി�ം,  മ�് സം�ാന�െള�ാ�

��പ�ിയിലാെണ�് അഭിമാനം െകാ�േ�ാ�ം, സം�ാനം സമാനതകളി�ാ� െകാലപാതക

കാര��ി�ം ��പ�ിയിലായിരി��െവ� കാര�ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ട�ായി െകാലപാതക പര�ര�െട െഞ�ലി�  നി�ം േകരളീയ സ�ഹം ��മാ�ം ��്

സ��ിനായി ���് സ��ം അ�െയ െകാ�ക�ം, പി�ീട് അതിന് സഹായി� ആെള െകാ�്

ശരീര ഭാഗ�� വിവിധ �ല�ളിലായി ഉേപ�ി�ക�ം െച� സംഭവം േകരള സ�ഹ�ി�

വ�ി�� മാ��ിെ� �ചനയായി കാണാേമാ;

(സി) െപാ�ജനാേരാഗ� വിഷയമായി ഈ അവ�െയ പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി� �േത�ക മാനസിക

പരിശീലനം ന��� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

സം�ാനെ� മാേവായി�് ഭീഷണി

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

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�് ഭീഷണി വ��ി�വ��തായി വിലയി���േ�ാ;

(ബി) മാേവായി�് ഭീഷണിയി�നി�ം ജന���് സംര�ണം ന���തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� മാേവായി�കളാണ് േപാലീ�മാ��

ഏ���ലി� െകാ�െ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മാേവായി�ക� െകാ�െ��ത് വ�ാജ ഏ���ലിലാെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�ം

ആയത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) മാേവായി�ക�ം സാ�ധേപാലീ�മാ��ായ ഏ���ലിൽ മാേവായി�ക�  െകാ�െ��

സംഭവ�ി�  രാ�ീയക�ികളി�  നി�് എതി��് ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ിൽ അതി��

സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

���ാടിയിെല �കടനം

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



(എ) മത��� വള��� തര�ി�  ��ാവാക�ം വിളി�് ���ാടിയി�  �കടനം നട�ിയ�മായി

ബ�െ��് േപാലീസ് േക�് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏ� രാ�ീയ

ക�ിയി�െപ�വരാണ് ഈ �കടനം നട�ിയത്;

(ബി) ഇവ�െ�തിെര ഏെത�ാം വ��ക�  േച��ാണ് േകസ് രജി��  െച�ി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മത��� വള���തിന് ല��ംെവ�് ���ാടിയി�  �കടനം നട�ിയവ�െ�തിെര ക�ശന

ശി�ാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ഡി)

ഹ��ാലിേനാട�ബ�ി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക��് വ��ിയ നാശന�����

ന�പരിഹാര�ക

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

(എ) 03.01.2019-ന് സം�ാന�് നട� ഹ��ാലിേനാട�ബ�ി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

�െട  99 ബ�ക��് വ��ിയ നാശന���െട കണ�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�്

ന�കിയതി�  �കാരം ആയത് സംബ�ി� ന�പരിഹാര�ക �തികളായവരി�നി�ം

ഈടാ��തിന് സീകരി� നടപടിക�െട തീയതി സഹിത�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�ി �തികളി�  നി�ം ന�പരിഹാര�ക ഈടാ��തി�

േബാധ��വമായ കാലതാമസം വ���തിന് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് േക�

സ��ാരി� നി�് സ���ം ഉ�ായി�െ��തര�ി�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് േമധാവി സ�േമധയാ ഇ�ാര��ി�  അയ� സമീപനം സ�ീകരി��തായി അറിവ്

ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി� വിവരം എ�ാണ് ലഭ�മായെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ന�പരിഹാര�ക ഈടാ��ത് സംബ�ി� നടപടിക�  നീ�ിെ�ാ�് േപാകാെത എ��ം

േവഗം �ാവ��ികമാ��തിന് �േത�ക സംവിധാനേമ�െ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈ�.നം.1640/13

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

(എ) ക�� ടൗ� േപാലീസ് േ�ഷനി� ൈ�ം.നം.1640/13 ആയി രജി�� െച� േകസി� എ�

�തിക��ായി��; അവ� ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േകസിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�ക�െ�തിെര നടപടി

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



(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�കെള കെ���തിനായി ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം �ിമിന�  സ�ഭാവ�� ഉേദ�ാഗ��ാ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�. എ. പി. എ. േക�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) 2016  ജ�വരി �ത�  എ� േപർെ�തിെര �.  എ.  പി.  എ.  േക�ക�  �മ�ിയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ; േക�ക� �മ�െ��വ�െട േപര് വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േക�കളിെല �ാഥമികമായ കെ���ക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒ� �േത�ക വിഭാഗ�ി��വർെ�തിെരയാണ് ��ത�  േക�ക�ം �മ�ിയെത� കാര�ം

ആഭ��ര വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ വിഷയ�ി� ആഭ��രവ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) �.  എ.  പി.  എ.  �മ�ിയ േക�ക� േകാടതികളി� �യലി� വ�േ�ാ� ആഭ��ര വ��ി�ം

സർ�ാരി�ം എതിരായി പരാമർശം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി� എ� േക�കളി� അ�ര�ി�

പരാമർശം ഉ�ായി�െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �. എ. പി. എ. േക�ക� േപാലീസ് മന:�ർ�ം െക�ി�മ�തായി�� പരാമർശം േകാടതികളി�

നി�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) െത�ായ രീതിയി�  േകസ് ൈകകാര�ം െച��ം അനാവശ�മായ വ��ക�  നിരപരാധികളായ

െച���ാ�െട േപരി�  �മ�ിയ�മായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  ആഭ��രവ��്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�.എ.പി.എ.

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

(എ) �.എ.പി.എ.  �മ�ി ജയിലി�  അട�െ�� അല�, താഹ എ�ീ �വാ��

മാേവായി�കളാെണ�് �ഖ�മ�ി പരാമ�ശി�ാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േരഖക�െട അടി�ാന�ിലാണ് ഇവ�  മാേവായി�കളാെണ�് �ഖ�മ�ി

പരാമ�ശി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�.എ.പി.എ.

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



(എ) േകാഴിേ�ാട് പ�ീര�ാവി� മാേവാവാദി ബ�ം ആേരാപി�് േപാലീസ് ആെരെയ�ി�ം അറ�്

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ� ആെര�ാമാെണ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇവ�െ�തിെര �.എ.പി.എ.  �കാരം േകസ് എ��ി�േ�ാ;  എ�ി� േകസ് എ��വാ��ായ

സാഹചര�ം എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് അറ�് െച� ��ത വ��ിക�  ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിയി�

�വ��ി��വരാേണാ എ� വിവരം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏത് രാ�ീയ പാ��ിയി�  �വ��ി��വരാെണ�ം അതി�  എെ��ി�ം ഭാരവാഹിത�ം

വഹി��േ�ാ എ��� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

�.എ.പി.എ. �മ�ിയ സംഭവം

164.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) അല�  �ൈഹബ്,  താഹ ഫസ�  എ�ിവെര മാേവായി�് ബ�ം ആേരാപി�് അറ�്

െച�ക�ം അവ�െ�തിെര �.എ.പി.എ. �മ�ക�ം െച�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വാ��െ�തിെര �.എ.പി.എ.  �മ�ിയത് എ�് അടി�ാന�ിലാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െ�തിെര േകാഴിേ�ാട് പ�ീരാ�കാവ് േപാലീസ് രജി�� െച� േകസിെ� അേന�ഷണം

മേ�െത�ി�ം ഏജ�സി ഏെ���ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� സാഹചര�െമ�ായി�� എ�്

വ��മാ�േമാ?

�.എ.പി.എ. �മ�െ��വ�ം കാരണമായ ��ക ൃത���ം

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�തി�േശഷം സം�ാന�് എ� േപെര �.എ.പി.എ. ��ം �മ�ി

അറ�് െച�ി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആർെ��ാം എതിെരയാണ് �.എ.പി.എ.  ��ം �മ�ിയത് എ�ം ��ം �മ�ാ��

കെ���ക� എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവർെ�തിെര ത�ാറാ�ിയ എഫ്.ഐ.ആ�.െ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അ��കാല�് േകാഴിേ�ാട് ര�് �വാ�െള മാേവായി�് ബ�ം ആേരാപി�് അറ�്

െച�ക�ം ഇവർെ�തിെര �.എ.പി.എ. ��ം �മ�ക�ം എൻ.ഐ.എ. േകസ് ഏെ���ക�ം

െച�ി�െ�ാ;

(ഇ) ഇവർെ�തിെര �.എ.പി.എ.  �മ��തിന് കാരണമായി േച��ി�� ��ക ൃത���

എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?



സം�ാന�് രജി�� െച� േക�ക� എ�.ഐ.എ. ഏെ����ത്

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

(എ) സം�ാന�് രജി�� െച� എ� േക�കളാണ് നിലവി� എ�.ഐ.എ. അേന�ഷണം നട�ി

വ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ിയ ഏെത�ി�ം േക�ക� സം�ാന േപാലീ�മായി

�ടിയാേലാചനയി�ാെത േക� ഏജ�സി ഏെ���ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �.എ.പി.എ.  �കാരം രജി�� െച� എ� േക�കളാണ് നിലവി� എ�.ഐ.എ അേന�ഷണം

നട��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസിെ� അേന�ഷണം ��ികരമ�ാ�തിനാ�  ഏെത�ി�ം േക�ക�

എ�.ഐ.എ. ഏെ���തായി അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�ര�ി�  േക�ക�  ഏെ���ാ�  ഇടയായെത�്

അറിയി�േമാ?

രാജ�േ�ാഹ��ം �മ�ി രജി�� െച� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം രാജ�േ�ാഹ��ം �മ�ി രജി��  െച�

േക�കളി�െ��വ�െട�ം അറ�് െച�െ��വ�െട�ം പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േക�കളി�ം ഏെത�ാം വ��കളാണ് �മ�ിയി��ത്; അറ�് െച�ാ� ബാ�ി��ത്

എ� േപരാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാഹനാപകട��

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

(എ) വാഹനാപകട�� �ല�� മരണം വ�ഷം േതാ�ം വ��ി�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2019 � സം�ാന��ായ വാഹനാപകട�ളി� എ�േപ� മരണെ��െവ�ം,  എ�േപ��്

��തരമായി പരിേ��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗതാഗത നിയമ��  ക�ശനമായി പാലി��തി�  ഉ�ായി�� വീ�യാണ് അപകട��

വ��ി��തി�� കാരണെമ�് വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) ഗതാഗത നിയമലംഘന���് വ��ക പിഴ ഈടാ�ിയ കാല�് വാഹനാപകട��െട േതാത്

�റ�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ?

വാഹന അപകട��

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



(എ) 2019 വ�ഷം സം�ാന�് എ� വാഹന അപകട�� ഉ�ായി��്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ� മരണെ��; എ�േപ��് മാരകമായി പരി� പ�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ��മായ ൈ�വിംഗ്, അമിതമായ �ീഡ്, മദ�പി�് വാഹനേമാടി�� �ട�ിയ കാരണ��

�ലമാണ് മി� അപകട��ം ഉ�ാ��ത് എ�� കണ�ിെല��് �വാ���ിടയി�ം

ൈ�വ�മാ��ിടയി�ം സ�കാര� വാഹന ഉടമക��ിടയി�ം വിദ�ധെര ഉ�െ���ിെകാ�്

�ാമപ�ായ�് തല�ി�  �ാഫി�് േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  സംഘടി�ി��തി�

േപാലീസിെ� ഭാഗ� നി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ആ�ി�ലി� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷൻ

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

(എ) േദശീയ പാതയി�  െകാ��ി�ം തി�വന��ര�ി�മിടയി�  ഏ��ം ��മായ ഗതാഗത

���് േനരി�� ആ�ി�ലി� ഒ� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷൻ �ാപി�� കാര�ം വ��ിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ �ാഫി�് േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല�ം അംഗീ�ത ത�ിതകക� എ�യാെണ�് ത�ിക

തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

ൈസബ� ൈ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ൈസബ�  േക�ക�െട എ��ി�  ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�� വ�ത�ാസം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ൈസബ�  ൈ�ം സംബ�ി�് െപാ�ജന���ിടയി�  അവേബാധം ��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി� വ��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) �വാ��ഴ േപഴ�ാ��ി േക�മാ�ി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�  അ�വദി��തിെല കാലതാമസം എ�ാെണ�ം ഇ�ാര��ി�  േപാലീസ്

സമ��ി� റിേ�ാ��് എ�ാെണ��ം സംബ�ി� വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േപാലീസ് വ��ി� ���് �ഫ് കാ�ക�



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

(എ) വി.ഐ.പി �ര��െട േപരി� സം�ാന േപാലീസ് വ��ി� �തിയ ���് �ഫ് കാ�ക�

വാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശീകരി�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് നവീകരണ�ി�� േക�ഫ�് ��പേയാഗം െച��തായി�� ആേ�പ��

��യി�െപ�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� സ��ാ� തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�വാ�ം അനാവശ� െചല�ക� നിയ�ി�വാ�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെഹെടക് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

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

സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  െെഹെടക് ആ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�വ��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷ�

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

ക��  ജി�യിെല പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷെ� നി��ാണ �േരാഗതി

സംബ�ി�് വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

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

േകരള�ിെല എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ജനൈമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�കളായി

�ഖ�ാപി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ േകാ��  േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��തിന് പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ��ത പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാ��  േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� ഉൾെ�െട�� ത��ധാനമായ �ാപന�� നിലെകാ��

ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ി�  േകാ��  േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



വാളകം ആ�ാനമായി േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  വാളകം ആ�ാനമായി േപാലീസ് േ�ഷ�  �വ��നം ആരംഭി��ത്

സംബ�ി� സാധ�ത പഠന റിേ�ാ��് േപാലീസ് േമധാവി സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാളകം ആ�ാനമായി േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം ആരംഭി�ാ� ഉമയ�� പ�ായ�ിെ�

അധീനതയി�ളള �ലം ഉപാധിരഹിതമായി േപാലീസ് വ��ിന് ന��ാെമ� പ�ായ�്

സമിതി തീ�മാനം േപാലീസ് അധികാരിക��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) വാളകം ആ�ാനമായി േപാലീസ് േ�ഷ�  �വ��നം ആരംഭി��തിന് സഹായകരമായ

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷെ� �തിയ െക�ിട�ിെ� നി��ാണം

ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം  ,  നി��ാണം എ�േ��് ���ിയാ�ി �വ��നസ�മാ�ാ�

സാധി�െമ�ം അറിയി�േമാ?

ഉ�ളയി� േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി��തിന് നടപടി

180.�ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഉ�ളയി�  േപാലീസ് േ�ഷ�  അ�വദി�ണെമ�

ദീ�ഘകാലെ� ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ��ത േപാലീസ് േ�ഷെ� പരിധി വളെര ��തലായി വ�ാപി� കിട��തിനാ�

അതി��ി �േദശ�� മേ�ശ�രം േപാലീസിന് �മസമാധാന പരിപാലന�ിന് �യാസം

േനരി�� സാഹചര��ി� ഉ�ള ആ�ാനമായി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷൻ അ�വദി��തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

��വാ�� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) ��വാ�� േപാലീസ് േ�ഷ� ക�ാണേ�രിയി� �വ��നം ആരംഭി�ത് എ�് �തലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ��് �മി

കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ലം േപാലീസ് വ��ിന് ൈകമാറി കി�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനായി ഇ�വെര



സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�ഷ�� െക�ിട നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� ഡി.ൈവ.എസ്.പി ഓഫീസ്

182.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  േകാ�ി േക�മാ�ി ഒ� ഡി.ൈവ.എസ്.പി ഓഫീസ്

ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണം

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

(എ) വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണ�ിന് എം.എ�.എ.  �െട ആ�ി വികസന

ഫ�ി� നി�ം എ� ല�ം �പ അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി��തിന് അ�േയാജ�മായ �മി കെ��ിയി�േ�ാ;

ആയതി�േവ�ി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിെല കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷ�  നിലവി�  എ�.ടി.പി.സി.  �െട

േപരി�� ജീ��ാവ�യിലായ െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��ത് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കരീല�ള�രയി�  �വ��ി�� ആല�ഴ �ി�ിംഗ് മി�  വി�ന�കിയ �ല�്

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

മംഗലാ�രം േപാലീസ് േനാ�ീസ് അയ� നടപടി

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

(എ) പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര ഉയ�� �തിേഷധെ� �ട��് മംഗലാ�ര�് ഉ�ായ

അ�മ��മായി ബ�െ��് കാസ�േകാട് ജി�യിെല നിരവധി േപ��് മംഗലാ�രം സി�ി ൈ�ം

റി�ാ�സ് ബ�േറാ അസി��് കമാ��് ഓഫീസി� നി�് മംഗലാ�രം േപാലീസ് േ�ഷനി�

ഹാജരാ��തിന് േനാ�ീസ് ലഭി�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ� േപ��ാണ് േനാ�ീസ് അയ�ത് എ�ം എ�് മാനദ� �കാരമാണ് േനാ�ീസ് അയേ��

ആ�ക�െട ലി�് ത�ാറാ�ിയെത�ം,  സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;



(സി) ഏെത�ാം വ��ക� േച��ാണ് ��ത േനാ�ീസ് അയ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏ��ം അ�� നഗരമായ മംഗലാ�ര�് ൈദനംദിന ആവശ����ായി േപാ��

വിദ�ാ��ിക�, �ീക�  ഉ�െ�െട��വ��ം േനാ�ീസ് അയ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) മംഗലാ�ര�് അ�മം ഉ�ാ�ിയത് േകരള�ി�  നി��വരാെണ� ക��ാടക ആഭ��ര

വ��ിെ� ആേ�പം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  കലാപം നട�ിയത് േകരള�ി�

നി��വരാെണ�് മന���ം �ാപി�ാ�  ക��ാടക േപാലീസ് �മി��ത് സ��ാ�

ഗൗരവമായി പരിേശാധി�േമാ;

(എഫ്) ഇ�മായി ബ�െ��് േകരള സ��ാ�  ക��ാടക സ��ാ�മായി ബ�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീ�കാ� െ�യിനിൽ ടി��ി�ാെത യാ� െച� സംഭവം

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

(എ) ര�് േപാലീ�േദ�ാഗ�ർ  2019  ഡിസംബ�  മാസം ക��-തി�വന��രം ജനശതാ�ി

എ�്��ി�  നി�ിത യാ��് മതിയായ ടി�േ�ാ േരഖകേളാ ഇ�ാെത ��രി�  നി�ം

യാ�െച� സംഭവം ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േപാലീ�കാ�െ�തിെര ആ�.പി.എഫ്.  എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;  വിശദമാ�േമാ;

ആഭ��രവ��് ഇവ�െ�തിെര എെ��ി�ം അ�ട� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എെ��ാം;

(സി) ���ത�ം െച�വ�  നിയമപാലക േസനാംഗ�ളായതിനാ�  അ�ട� നടപടികളി�  നി�ം മ�്

േമ� നടപടികളി� നി�ം ഇവെര ഒഴിവാ��തിന് േസനയിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�� ഇടെപട�

നട�ിയതായ ആേ�പം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആഭ��ര �ര�ാ�മതല

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

(എ) േക� സ��ാ�മാ�� ധാരണ�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര

�ര�ാ�മതല ഏെത�ി�ം സംഘടനെയ എ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഈ സ��ാരിെ� േശഷി� കാലാവധിയി� ഇത് ഏ��ി�ന���തിന് ഏെത�ി�ം

സംഘടന�മായി േനരിേ�ാ ഇടനില�ാ� വഴിേയാ കരാ��ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  നിയമപാലക��് �മതല�� ഏെത�ാം േജാലികളാണ് ���മാേയാ ഭാഗികമാേയാ

ഇ�രം സംഘടനകെള ഏ��ി�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ാ��് പാേ�ാ��് െവരിഫിേ�ഷെ� ഉ�െ�െട�� ഏെത�ാം �മതലക�  ഈ

സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏ��ി�് ന�കി എ�ത് വ��മാ�േമാ;

അതി�ാധാരമാ�ിയ ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;



(ഇ) ഇ�ര�ി� ചില സംഘടനാംഗ���് ആരാധനാലയ��െട�ം അതിെ� പരിസര��െട�ം

സംര�ണ�മതല ഔേദ�ാഗികമാേയാ അ�ാെതേയാ ൈകമാ��ത് ആഭ��ര �ര�െയ

ഏെത�ാം വിധ�ി� േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�ത് മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�രം

നടപടികളി�  നി�് േക� സ��ാരിെ� മാ�ക സ�ീകരി�ാെത സം�ാന സ��ാ�

പി�വാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പൗരത� നിയമ�ിെനതിെര സമരം െച��വ�െട േപരി� േകസ്

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

(എ) പൗരത� നിയമ�ിെനതിെര സമരം െച��വ�െട േപരി�  േകസ് രജി��  െച�വാ�

ആവശ�െ��െകാ�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി സ��ല� �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ഒ� സ��ല� �റെ��വി�വാ��ായ �േത�ക സാഹചര�െമ�ാണ്; ��ത സ��ല�

�റെ��വി��തിന് �ഖ�മ�ി�െട അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  പൗരത� േഭദഗതി

നിയമ�ിെനതിെര�� ജന��െട �തിേഷധെ� അടി�മ��വാ�� സം�ാന േപാലീസ്

േമധാവി�െട തീ�മാന�ിെനതിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

മംഗ�� േപാലീസ് േനാ�ീസ് അയ� നടപടി

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

(എ) മംഗ��വിെല െവടിെവ�മായി ബ�െ��് ഹാജരാകാ�  ആവശ�െ��് മംഗ��  േപാലീസിെ�

േനാ�ീസ് കി�ിയവരി� എ� മലയാളിക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളി�െ�� എ�േപ��ാണ് ഇ�ര�ി�  േനാ�ീസ് കി�ിയെത� കണ�്

സ��ാരിെ� പ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈദനംദിന ജീവിത�ിെ� ഭാഗമായി െതാ��� �േദശമായ മംഗ��വിേല�് േപാ��

മലയാളിക�െ�തിെര േകവലം ടവ�  പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി�  മംഗ��  േപാലീസ്

േനാ�ീസ് അയ� നീതീകരി�ാനാവാ� നടപടിെ�തിെര സം�ാന ഗവ�മ�് ഏ�

തര�ി�� ഇടെപ��ക� നട�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േനാ�ീസ് ലഭി� മലയാളികളി�  ഒ� വ�ഷ�ിലധികമായി നാളി�വെര മംഗ��  നഗരം

കാണാ�വ�ം ഉെ��് പറയെ��� ഇ�ര�ി�� നിരപരാധിക� േകസി�െപടാതിരി�ാ�

സ��ാ� ഇടെപടാ�േ�ശി�� രീതിക� വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ആഭ��ര �ര�

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

(എ) ത���് അസ�ീകാര�മായവെര കായികമായി േനരി��തിന് ഏെത�ി�ം സംഘടനക��് േകരള

െപാലീസ് േനരിേ�ാ മൗനമാേയാ അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) ഇെ��ി�  ഇ�രം സംഘടനക�  േകരള�ിെല സമാധാനാ�രീ�ം തക��� രീതിയി�

നിയമം ൈക�ിെല���തായി അഭി�ായ�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  േകരള�ി�  മേത തരസ�ഭാവ�ം വിവിധ മതവിഭാഗ��  ത�ി�� സൗഹാ���ം

നിലനി���തിെന തക��ാ�� �മം ആ�െട ഭാഗ�് നി��ായാ�ം �ഖം േനാ�ാെത

നടപടി സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ശബരിമലയി�  േപാകാ�  എ�ിയവ�െ�തിെര  26/11/19ന് െകാ�ിയി�  വ�് �ളക് േ�

നട�ിയ ആ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം

വ��കളാണ് ഇയാ��് എതിെര �മ�ി േകെ���ി��ത്;

(ഇ) ഇയാ�െ�തിെര�� േക�ിെ� നിലവിെല �ിതി െവളിെ���േമാ?

പി�വലി� േക�ക�

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

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് എ� േക�ക� പി�വലി��തിന് ഉ�രവ് ന�കിയി��്; ജി�

തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) രാ�ീയസംഘ�ഷ�ളി�  ഉ�െ�� ഏെത�ാം രാ�ീയ�ാ��ിയിെല �വ��ക�െ�തിെര��

േക�ക� പി�വലി�ി��്; രാ�ീയക�ി തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േക�ക� പി�വലി���മായി ബ�െ��് അ�ിമതീ�മാനെമ��ി�ി�ാ� എ� ഫയ�കളി�

ഇേ�ാ� നടപടിക� നട�വ���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പിടിെ��� വാഹന��

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

(എ) വിവിധയിട�ളി�  േപാലീ�ം എൈ��ം േഫാറ�ം പിടി�ി��ം നശി�െകാ�ിരി���മായ

വാഹന�� േലലം െച�് െകാ���തിന് എെ��ി�ം നിയമ തടസ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ

;

(ബി) ആ��ം ഉപകാരെ�ടാെത നശി�െകാ�ിരി�� േകാടിക� വിലമതി�� ഇ�രം വാഹന��

േലലം െച�് വി�പന നട�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�േപാ�കളിെല വിജില�സ് പരിേശാധന

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� വിവിധ അതി��ി െച�േപാ�കളി� കഴി�

ഒ� വ�ഷ�ിനിെട  (2019-ജ�വരി �ത�) എ� തവണയാണ് വിജില�സ് പരിേശാധന

നട�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� �മേ��കളാണ് കെ��ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) �മേ��ക� കെ��ിയ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ത്

എ�് വിശദമാ�േമാ?

േപാേ�ാ േകാടതിക�

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

(എ) ��തായി േപാേ�ാ േകാടതിക� ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ാ�ട താ��് േക�മായി േപാേ�ാ േകാടതി ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എം.എ.സി.ടി. േകാടതിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം തി�വന��രം ജി�യി�  �തിയതായി എ�

േകാടതിക� അ�വദി�ി�െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 17.02.2012-െല സ.ഉ.(സാധാ)നം.1159/ആഭ��രം ഉ�രവ് അ�സരി�� ��ഗണന

പ�ികയി� ഉ�െ�� െന�മ�ാട് എം.എ.സി.ടി. േകാടതി �ാപി��തിന് സ��ാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െന�മ�ാട് എം.എ.സി.ടി. േകാടതി �ാപി���മായി ബ�െ��് ൈഹേ�ാടതി രജി�ാ�െട

നി�േ�ശം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇതി�േമ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാേ�ാ േകാടതിക�

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

സം�ാന�് േപാേ�ാ േകാടതിക�  ആരംഭി��തിന് സാ�ഹ� നീതി വ��് �ഖാ�രം

െ�ാേ�ാസ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാേ�ാ േക�കളിെല �േത�ക പ�ിക് േ�ാസിക���മാ�

197.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം.ഉ��

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

(എ) േപാേ�ാ േക�കളി�  നിയമി�െ��� �േത�ക പ�ിക് േ�ാസിക���മാ�  നിയമ�ി� �റേമ

��ിക�െട മന:ശാ�ം,  െപ�മാ�ം,  ആേരാഗ�ം �ട�ിയ കാര��ളി��ടി പരിശീലനം

സി�ി�വരാകണെമ� ��ീംേകാടതി�െട നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഈ നി�േ�ശ�കാരം സം�ാന�് പ�ിക് േ�ാസിക���മാ�െട ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

��ത� േപാേ�ാ േകാടതിക� �ാപി�വാൻ നടപടി

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

(എ) േപാേ�ാ േക�കളി� അേന�ഷണം േവഗ�ിലാ�ാ�ം,  ��വാളിക��് പരമാവധി േവഗ�ി�

ശി� ഉറ�വ��വാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) േപാേ�ാ േക�കളി� വിചാരണ നടപടിക� ത�രിതെ����തിെ� ഭാഗമായി ��ത� േപാേ�ാ

േകാടതിക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ എ� േകാടതിക� �ാപി�വാ� ഉേ�ശി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം സം�ാന�് �തിയ ഫയ�  ആ�് റ��

േ�ഷ�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ അവ ഏെതാെ�യാെണ�് നിേയാജകമ�ലാടി�ന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷ�ക�  ഇനി�ം അ�വദി��തിന്

ആേലാചി��േ�ാ;ഉെ��ിൽ അതിെ� വിശദവിവര�� നൽകാേമാ?

ഫയ� ആ�് െറ�� സ��ീസസ് െ�ാേമാഷ�

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

(എ) ഫയ� ആ�് െറ�� സ��ീസസ് ലീഡിംഗ് ഫയ�മാ�, െെ�വ� ,െമ�ാനിക് എ�ീ വിഭാഗം

ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ� േറേഷ�ാ എ��ിന് ആ�പാതികമായി നി�യി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി� എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാ��ം േ�ഡ് െ�ാേമാഷന് അ�ഹമാ�� വ�ഷ�ളി�

മാനദ�മി�ാെത േ�ഡ് െ�ാേമാഷ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഫയ�  ആ�് െറ�� സ��ീസസ് ലീഡിംഗ് ഫയ�മാ�, െെ�വ�  ,െമ�ാനിക്,  ഫയ�മാ�

െെ�വ�-കം-പ�് ഓ�േറ��, ഫയ�മാ� എ�ീ വിഭാഗ�ളി�െ�� ജീവന�ാരി� ഏെതാെ�

കാ�ഗറിയി�െപ� എ� ജീവന�ാ� െലസ� െ�യിലി� ശ�ളം വാ��െ��റിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത വ��് െ�ഷ�� �� േഭദഗതി െച�വാ� സ��ാരി� സമ��ി� റിേ�ാ��ി� െലസ�

െ�യി� പരിഹരി�വാ� ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അ�ി ര�ാേസനയി� ൈ�വ� ത�ിക



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

(എ) അ�ി ര�ാേസനയി�  ൈ�വ�  ത�ിക നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി.  റാ�് പ�ിക

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റാ�് പ�ിക നിലവി� വ�ത് എ�ാണ്; റാ�് പ�ിക�െട കാലാവധി എ� മാസമാണ്;

(സി) ��ത റാ�് പ�ികയി� നി�് എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്;

(ഡി) ��ത ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�്;  ഒഴി�ക�  ���മാ�ം പി.എസ്.സി.�്

റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഫയ� േ�ഷ�ക�െട നി��ാണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� ഫയ�  േ�ഷ�ക�  ആരംഭി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം ഫയ� േ�ഷൻ ആരംഭി��തി�� നടപടിക�െട കാലിക �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം ഫയ�േ�ഷനാ�� �ലം ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഉ�ള ഫയ� േ�ഷന് സ��ം െക�ിടം

203.�ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010 ഏ�ിലി� ആരംഭി� ഉ�ള ഫയ� േ�ഷ� മംഗ�പാടി �ാമപ�ായ�ിെ� താ��ാലിക

െക�ിട�ി� അസൗകര�ം െകാ�ം കാല�ഴ�ം െകാ�ം അപകടാവ�യി� �ിതി െച��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫയ� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം പണി��തിന് മംഗ�പാടി പ �ായ�ിെല േസാ�ാ� എ�

�ല�് അ�വദി� റീ സ�േ� നം 50/1-� ഒ�ര ഏ�� �ലം ൈകമാ�ം െച�� നടപടി

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ല�് ഫയ�  േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ചീേമനി ടൗണി� ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) ��രി�� മ�ല�ിെല ക��- ചീേമനി പ�ായ�ിെല ചീേമനി ടൗണി� ഒ� ഫയ� േ�ഷ�

അ�വദി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ല�ം െക�ിട�ം സൗജന�മായി ഏ�െ���ി ന�കിയാ�  ഫയ�േ�ഷ�

എേ�ാ� അ�വദി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?



ആല�� ഫയ� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) ആല��  ഫയ�  േ�ഷന് �തിയതായി െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ��് എെ��ാം

നടപടിക� ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടനി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി� �വ��നം �ട�ാ�  കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

മാ�രി� ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) മാ�രി�  ഫയ�  േ�ഷ�  �ാപി��തിന് താ��ാലിക സംവിധാനെമാ��വാൻ വ��്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) ആയതി� േവ� സൗകര��� �ാമപ�ായ�് �മീകരി� ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) ��ത ഫയ�േ�ഷ� എ�്ആരംഭി�വാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി�വാ� നടപടി

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല ജനസാ�ത�ം ൈദനംദിന വികസന��െട�ം പ�ാ�ല�ി�

നഗര�ി� �തിയ ഫയ� േ�ഷ�ക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

െച��� ഫയ� േ�ഷ�ം �ാഫി�് േപാലീസ് േ�ഷ�ം �തിയ െക�ിടം

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

(എ) 2018-19  ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയി�� െച���  ഫയ�  േ�ഷ�ം �ാഫി�് േപാലീസ്

േ�ഷ�ം �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് സ��ാരിേല�് സമ��ി� അേപ� ആഭ��ര വ��്

അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി�െട�ം ഡി.ജി.പി �െട�ം പരിഗണന�് റഫ�

െച�ി��േവാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ ഉ�രവ് അടിയ�ിരമായി ലഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ിയിൽ അ�വദി�ി�� ഫയർ േ�ഷൻ

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



(എ) പ�ാ�ിയിൽ അ�വദി�െമ�് സം�ാന ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി�� ഫയർ േ�ഷൻ

ആരംഭി��തി�� �വർ�ന�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയർ േ�ഷെ� �വർ�നം ഈ വർഷം ആരംഭി�വാൻ സാധി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി ഫയ�േ�ഷ�

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

(എ) ക�നാഗ��ി ഫയ�േ�ഷ� സ�കാര� െക�ിട�ി� പരിമിതമായ ��പാടിൽ �വ��ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േകാടിക�  വിലമതി�� ഉപകരണ��ം വാഹന��ം ��ി��തിന് സൗകര�മി�ാെത

നശി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഫയ�േ�ഷ�  �ാപി��തി�േവ�ി ആഭ��ര വ��് ൈകമാറിയ�ല�് ഫയ�േ�ഷ�

െക�ിടം നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി നൽ��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� ഫയ�േഫാ�ിന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) ചാല�ടിയി� ഫയ�േഫാ�ിന് �തിയ െക�ിടം അ�വദി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;വ��മാ�ാേമാ ?

ജയി�കളി� കഴി��വ�െട �നരധിവാസം

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

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി�  കഴി��വ�െട �നരധിവാസ�ിനായി സർ�ാർ

ത�ാറാ�ിയി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക� ഇതിേനാടകം ആരംഭി�ാൻ സാധി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

ജയി� �ര�

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

(എ) സം�ാന�് െസ���  ജയി�ക�  ഉ�െ�െട നിലവി�  എ� ജയി�ക�  ഉ�്;  ഇവയി�

െമാ�ം എ� തട�കാ� ഉ�്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജയി�കളി� കഴി�� തട�കാ�െട എ�ം അ�വദനീയമായതി� ��തലാണ്

എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) ജയിലിെല �ിരം �ര�ാജീവന�ാ�െട എ�ം �റവായ��ലം താ�കാലിക ജീവന�ാെര

�ര�ാ േജാലിക��് നിേയാഗി��ത് ജയി� �ര�െയ ബാധി�ം എ� കാര�ം സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ജയി� ഭ�ണ�ിെ� വില

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

(എ) ജയി� ഭ�ണ�ിന് (�ീഡം �ഡ്) വില ��വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ��റി�ം പലവ��ന�ി�ം വില വർ�ി�തിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ജയി�

ഭ�ണ�ിന് വില വർ�ി�ി�വാൻ തീ�മാനി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വില വർ�നവ് �ലം ജയി� ഭ�ണ�ിെ� വി��നയി� �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ി�  �ടി ജയി�  ഭ�ണം വിതരണം െച��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ക�ത� തട�� പാളയ��െട നി��ാണം

215.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) സം�ാന�് അനധി�ത �ടിേയ��ാെര പാ��ി�ാ�  ക�ത�  തട��  പാളയ��

നി��ി���മായി ബ�െ��്  2019�  േക� സ��ാ�  സം�ാന സ��ാരിന് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ; നൽകിയി�െ��ിൽ അതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ക�ിന് സം�ാന സ��ാ� മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ക�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നാളി�വെര

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ക�ത� തട��ക�െട ഡിൈസ� അട�� േരഖക� സം�ാന സ��ാരിന് േക�സ��ാ�

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ജയി� വ��ിെല ഒഴി�കിട�� ത�ിക

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

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

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഷാർ�ർ ഐ.പി.ടി.യി� അ�ടി മ�സിയം



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

െഷാർ�ർ ഐ.പി.ടി.യി�  അ�ടി മ�സിയം �ാപി��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േവേ�ാളി പാലം നി��ാണം

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

(എ) നാദാ�രം-വടകര മ�ല�െള ബ�ി�ി�� േവേ�ാളി പാലം നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിന് ആവശ�മായ �മി ഏ����  സംബ�ി�് നാളി�വെര

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ിെ� ഡിൈസ� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

കാസ�േഗാഡ്-തി�വന��രം ജലപാത

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

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്-തി�വന��രം ജലപാത�െട പണിക� എേ�ാ� ���ീകരി�ാനാ�ം എ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; ഇ�മായി ബ�െ�� �വ��ന��െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ�  രംഗ�് നട�ിയ

വികസന �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്?

മ�ിമാ�െട ജ�ാ� സ��ശനം

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

(എ) 2019  നവംബറി�  �ഖ�മ�ി�ം വ�വസായ വ��മ�ി�ം ഗതാഗത വ��മ�ി�ം ജ�ാ�

സ��ശി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ശന ഫലമായി ഏെതാെ� �തിയ പ�തികളാണ് സം�ാന�്

ആരംഭി��തിനായി കരാറി� ഒ�വ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജ�ാ�ം േകരള�മായി വികസന സഹകരണ സാധ�ത ച�� െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ��ത

ച���െട െവളി��ി� ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ജ�ാെ� സഹകരണം �തീ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സ��ശന�ിനായി സം�ാന സ��ാരിന് എ�് �ക െചലവായി എ�്

അറിയി�ാേമാ?

���മി� േവഫ� സാേ�തിക വിദ�



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

ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ� ബാധി� േകാശ�� നീ�ം െച� േശഷം സമീപ േകാശ�ളിേല�് പടരാതിരി�ാ��

���മി� േവഫ� സാേ�തിക വിദ��് �ീചി� ഇ��ി���ിന് �.എസ്. േപ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സാേ�തിക വിദ� �ലം,  ക�ാ�സ�  ചികി�ാ രംഗ�് എ�് �േ��ം ഉ�ാ�വാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

അവയവ ദാനം സംബ�ി� േബാധവ��രണം

222.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരണാന�ര അവയവദാന�ി�  �മേ��ക�  നട��െ�� െപാ�ജന���ിടയി��

ആശ� പരിഹരി��തിനായി മ�ി�മരണം �ിരീകരി��തിന്അ�ാരാ�തല�ി�

നിലനിൽ�� മാനദ���ം നിബ�നക�ം പാലി�ണെമ� വ�വ� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) അവയവ സ�ീകരണ�ി�െട മാ�ം ജീവ�  നിലനി��ാ�  കഴി�� നിരവധി േരാഗിക�

ദീ�ഘകാലമായി അവയവ���ായി കാ�ിരി�� സാഹചര���തിനാ�

െപാ�ജന���ിടയി�  അവയവ ദാനം സംബ�ി� േബാധവ��രണം ��ത�

ഊ��ിതമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) അവയവദാനം സംബ�ി�ം അവ�െട നടപടി�മ��  സംബ�ി�ം െത�ായ �ചരണം

നട��വ�െ�തിെര എെ��ാം ക�ശന നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െകാേറാണ ൈവറസ്

223.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈചനയി�ം സൗദി അേറബ�യി�ം െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ പട�� പിടി��തായി റിേ�ാ��്

െച�ി�� സാഹചര��ി�  സം�ാന�് എെ��ി�ം ��  ക�ത�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

െകാേറാണ ൈവറസ് �തിേരാധ േബാധവ��രണം

224.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അ�ാരാ�തല�ി�  ആേരാഗ�േലാകം അഭി�ഖീകരി�� െകാേറാണ ൈവറസ് ഭീതി�െട

പ�ാ�ല�ി�  സം�ാന ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ൈവറസ് �തിേരാധ�മായി ബ�െ��് േക�സ��ാ� �േത�ക നി�േ�ശം സം�ാന

ആേരാഗ� വ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� േബാധവ��രണ�ിനായി ��ത� �ചാരണപരിപാടിക� നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ി�ം െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ;

അറിയി�േമാ?

ജീവിത ൈശലീേരാഗ�ൾ

225.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിത ൈശലീേരാഗ��  വ��ി�വ���ം,  �വാ�െള േപാ�ം അത്

കീഴ് െ�����മായ സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജീവിത ൈശലീേരാഗ�െള�റി�ം അതിേല�് നയി�� ജീവിത

ൈശലിെയ�റി�ം 'കിര�' എ� േപരി� സമ�പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പഠന�ിെല �ധാന കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� ജന�െള ജീവിത ൈശലീേരാഗ�ളി�

നി�ം ര�ി��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖല ശാ�ീകരി��തി�� �വ��നം

226.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, ഡി.െക. �രളി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം �ാഥമിക തല�ി�� ആേരാഗ� �ാപന�െള

ശാ�ീകരി��തി� നട�ിയ �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �വ��ന�ളി�െട േദശീയ ആേരാഗ� �ചികയി�  മ� സം�ാന�െള�ാ�  ഏെറ

��ിെല�ി�ാ�  സാധി� േന�ം ��ത�  �േ�ാ� െകാ� േപാ��തിന് പക�� വ�ാധിക�ം

ജീവിത ൈശലി േരാഗ��ം �റ� െകാ� വ��തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട ആവി�രി�ി�� ജനകീയ കാ�യി�  ഫല�ദമാ��തി��

ക��പ�തിെയ �റി�് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) േരാഗ�തിേരാധ ��ിവ��ി� ഏെറ േന�ം ൈകവരി�ാ� സാധി�േ�ാ�ം ചില �േദശ�ളി�

അ�ത�ം അ�വിശ�ാസ �ചരണ�ം െകാ�് ഇ�ാര��ി��ായ പി�ാ�ാവ�

പരിഹരി�ാ� �േത�ക പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) ��ഖ മാധ�മ�ളിെല പരസ�ം വഴി വ�ാജ ചികി�ക� ജന�െള വ�ി��� അവസാനി�ി�ാ�

ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ

227.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈചനയി�  ഇേ�ാ�  പട�� പിടി�� െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ�െട പ�ാ�ല�ി�

േകരള�ി�  എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് ആേരാഗ� വ��ം സ��ാ�ം സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദവിവരം അറിയി�ാേമാ?

ക�ാൻസർ േരാഗനിർണയം, ചികി�, �തിേരാധം

228.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാൻസർ േരാഗിക�െട എ�ം ആശ�ാജനകമായി വർധി��ത് കണ�ിെല��്

ക�ാൻസർ േരാഗബാധ �ാരംഭ ഘ��ി�  തെ� കെ���തിന് താ��്,  ജി�ാ,  ജനറ�

ആ�പ�ിക�ം െമഡി�� േകാേള�ക�ം േക�ീകരി�് േരാഗം നിർണയി��തിനായി എെ��ാം

കർ� പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ; ഇെ��ി� ഇതിനായി �േത�ക കർ�

പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ക�ാൻസർ േരാഗിക�െട എ��ം ക�ാൻസർ േരാഗ�ി�� ചികി�ാ െചല�ം മ��ക�െട

വില�ം വർധി� വ��തിനാ�  അത് �റ��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�  പരിഗണനയി�

ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ാൻസർ േരാഗനിർ�യം,  ചികി�,  �തിേരാധം ഇവെയ�റി�� അവേബാധം �വതല�റ�്

��ി��തിന് ��  േകാേളജ് തല�ളി�  �ാ�ക�  സംഘടി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�ിസം ഉ�െ�െട�� ന�േറാ സംബ�മായ ൈവകല����� ചികി�

229.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിസം ഉ�െ�െട�� ന�േറാ സംബ�മായ ൈവകല����� ചികി�കൾ നിയ�ി�ാൻ

മാനദ��� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�കാര�� കരട് മാനദ�ം  2019  നവംബ�  11ന് ��് ത�ാറാ�ണെമ�് േകാടതി



നി�േ�ശി�ി��േവാ;

(സി) എ�ി� ഈ നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� മാനദ���െട കരട് ത�ാറാ��തി� വീ�

ഉ�ായത്എ�് െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�്

230.�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� ജീവിതൈശലീ േരാഗ��  നിയ�ി��തി�േവ�ി സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടി �മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ��തായി എ� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

ആരംഭി�; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയി� നിലവി� എ� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക� ഉ�്; ��തായി എ�

�ണി�ക�  അ�വദി�ി��്;  ��തായി അ�വദി� �ണി�ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാ�സ� േരാഗബാധിത�െട എ�ം

231.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല ക�ാ�സ�  േരാഗബാധിത�െട കണ�് ആേരാഗ�വ��്

േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം താ��ി�  ക�ാ�സ�  േരാഗബാധിത�െട എ�ം വ��ി� വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ര�ി�  ക�ാ�സ�  േരാഗബാധിത�െട എ�ം വ��ി� വ��ത് സംബ�ി�്

ആേരാഗ� വ��ിെ� േന�ത��ി�  ഒ� വിദ� പഠനം നട�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ി�  വിദ� ആേരാഗ� സംഘെ� നിേയാഗി�് ശാ�ീയ പഠനം നട�ി

ക�ാ�സ� േരാഗം വരാതിരി��തി� േവ� േബാധവ��രണ പരിപാടിക� സംഘടി�ി��തി�

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന��

232.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ആേരാഗ� �ചികയി�  മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് വളെര ��ിലാെണ�്

അവകാശെ��േ�ാ�ം എലി�നി,  െഡ�ി�നി,  എ�്1 എ�1 എ�ിവ ബാധി��വ�െട എ�ം



�ടിവ��െവ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) 2019 � എ�േപെര ��ത േരാഗ�� ബാധി�െവ�ം അതിെല� േപ�  മരണെ��െവ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) 'ആേരാഗ� ജാ�ത'  എ� േപരി�ളള പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന��

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അത് വിജയ�ദമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

108 ആം�ല��ക�

233.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ�  108  ആം�ല��ക�

അ�വദി�ി�െ��ം അവ ഏെതാെ� ആ�പ�ിക��ാെണ�ം ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആം�ല��ക�െട പരിപാലന�ം നിയ�ണ�ം ആ��ാെണ�ം അവ�െട

മാനദ���ം വിശദമാ�ാേമാ?

'��ിേഡാ��' പ�തി

234.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

'��ിേഡാ��'പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െടലി െമഡിസി� സംവിധാനം

235.�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� ആ�പ�ികളി� െടലി െമഡിസി� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് സംവിധാനം ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഏത്

സ��ാ� ഏജ�സിക� �േഖനയാണ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�വന�ിെല ആദിവാസി േകാളനികളി�  െടലി െമഡിസി�  സംവിധാനം ഏ�െ����

കാര��ി�  അഭി�ായം വ��മാ�ാേമാ;  ജി�ാ ആ�പ�ി�മായി ആദിവാസി േകാളനികെള

െടലിെമഡിസി� സംവിധാന�ി� ബ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പി.എ�്.സി.കെള�ം എഫ്.എ�്.സി.കെള�ം ���  െ�ഷ�ാലി�ി സൗകര��� സ��ാ�

ആ�പ�ിക�മായി െടലി െമഡിസി�  സംവിധാന�ി�  ബ�ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കി�നി മാ� ശ��ിയ�് െപ�ഷ� പ�തി



236.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�നി മാ� ശ��ിയ നട�ിയ ആ�ക�െട �ട�ചികി��ം ചികി��മായി �തിമാസം 1000

�പ നിര�ി� ന�ിവ�ി�� െപ�ഷ� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ��ി ജി�യി�  ഈ ഇന�ി�  എ� �ക �ടി�ിക ഉ�്;  ഏ�മാസം �ത��

�ടി�ികയാ��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

അ�താ നിവാരണ പ�തി

237.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�താ നിവാരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ിക�െട കാ� ൈവകല��� പരിേശാധി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�കളിെല അ�താ നിവാരണ സമിതി വഴി സൗജന�മായി �� ��ിക��് താമസം �ടാെത

ക�ട ന���തിന് ജി�ാതല�ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ�തമാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ ഓ�ാ�മി�് േകാ-ഓ�ഡിേന��മാ�െട േസവനം ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീ�കളി�  �ടി

ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ഇ��റ�സ് പ�തി

238.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ണ� ഇ��റ�സ് പ�തി �ാബല��ി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�� ആ�ക��ാണ് ഇ��റ�സ് ന�കിവ��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  ഏെത�ാം േരാഗ���ാണ് ചികി�ാ ആ��ല�ം ന�കി വ��ത്;

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െസാൈസ�ി േഫാ� െമഡി�� അസി�ൻസ് � ദി �വ�

239.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരക േരാഗ��  കാരണം വിഷമത അ�ഭവി�� സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���

േരാഗിക��് െസാൈസ�ി േഫാ� െമഡി�� അസി�ൻസ് � ദി �വ� �ഖാ�രം എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ഈ സ��ാ� ഇ�വെര െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േരാഗിക��് സ��ാ� ഇ�വെര എ� �പ അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?



അശ�േമധം പ�തി

240.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��േരാഗ നി�ണയ�ിനായി നട�ാ�ിയ അശ�േമധം പ�തി�െട ര�ാംഘ�

�വ��ന���് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ക�െട�ം സംഘടനക�െട�ം പ�ാളി�േ�ാെടയാണ് ��ത ��േരാഗ

നി�ണയ ക�ാ�യി� നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േരാഗ നി�ണയ�ി�െട േരാഗം �ിരീകരി�െ���വ��് സ��ാ� ആ�പ�ികളി� എെ��ാം

ചികി�കളാണ് സൗജന�മായി ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ഡി) സ��� ��േരാഗ നി��ാ��ന�ിനായി എെ��ാം േബാധവ��രണ പരിപാടികളാണ്

സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി

241.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി സ��ാ�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ��ത പ�തി സം�ാനെ�

ആേരാഗ�േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയ മാ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി�  ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�വാ�  എ�

�ാപന�െളയാണ് െതരെ���ി��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളി�  െമഡി��,പാരാെമഡി��  വിഭാഗ�ളിലായി �തിയ ത�ികക�

��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സാ�ഹികാേരാഗ� േക���െട�ം,  ��ംബാേരാഗ� േക���െട�ം ഒ.പി.  സമയം

വ��ി�ി�െമ� �ഖ�ാപനം ���േതാതി� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

സാ��ന പരിചരണ പരിപാടിക�

242.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േരാഗബാധിത��് ആശ�ാസ�ം പരിചരണ�ം ന���തിനായി ഈ സ��ാ� 'അരിെക' എ�

േപരി� സാ��ന പരിചരണ പരിപാടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പാലിേയ�ീവ് െകയ�  രംഗ�് നിലവി�  �വ��ി�െകാ�ിരി�� വിവിധ സ��

സംഘടനകെള ഏേകാപി�ി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വീ�ിെല�ി സാ��ന ചികി� നട�� സ�� സംഘടനക��ം �വ��ക��ം

സം�ാനതല�ി�  രജിേ�ഷ�ം പരിശീലന�ം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ െമഡി�� േകാേള�കളി�ം ക��ണി�ി െമഡിസിെ� ഭാഗമായി വിദ� സാ��ന പരിചരണ

േക��� �റ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) അേലാ�തി വിഭാഗ�ിെനാ�ം ആ�ഷ് വിഭാഗ�ിേല�ും സാ��ന പരിചരണം വ�ാപി�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ�ാ പ�തിയി� നി�ം സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട പി�മാ�ം

243.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ�ാ ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി നട�ാ�ിയ� വഴി കി�ാ�� �ടി�ിക�െട േപരി�

സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ിക�  പ�തിയി�  നി�ം പി�മാ�� സാഹചര��ി�

സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ാ���മായി ബ�െ��് ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിക��് പണം ന�കിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;  ഇ� സംബ�ി�് നിലവി�  �ടി�ിക�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ടി�ിക

തീ���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ആേരാഗ� വ��്പ�തിക�

244.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആല�� മ�ല�ി� ആേരാഗ� വ��് ഏെത�ാം

പ�തികളാണ് അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാ�സ� �ര�ാ പ�തി

245.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�ാ�സ� �ര� പ�തി �കാരം എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ഇേ�ാ� ലഭ�മാ�ിയി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ആ�പ�ികെളയാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�ാ�സ�  �ര� പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�യേരാഗനി��ാ��നം

246.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �യേരാഗനി��ാ��ന�ിനായി ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�ി വ��

പരിപാടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �യേരാഗനി��ാ��ന�ിനായി സ�കാര�േമഖല�മായി േച��് പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാെട എെ��ാം േബാധവ��രണ

�വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2025  ആ��േതാെട േകരളം സ���മായി �യേരാഗ�� സം�ാനമാ�െമ�്

േലാകാേരാഗ� സംഘടന വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ��ം പ�തി

247.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എം. നൗഷാദ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ��ം പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിെ� ഭാഗമായി എ� �ാഥമികാേരാഗ�

േക��െളയാണ് ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് െതരെ���ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നാഷണ� ക�ാളി�ി അഷ�റ�സ് �ാ�േഡ�ഡ് �കാരം രാജ�െ� ഏ��ം മിക� ��ംബാേരാഗ�

േക��ളി�  സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം ��ംബാേരാഗ� േക����് ആദ� �ാന�ൾ

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ആേരാഗ� രംഗ�് വിവിധ പ�തിക� ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിനായി േക�സ��ാരിെ�



��ത�  സഹായം ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആ��ം മിഷ� പ�തി

248.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷ� പ�തി�െട ല��െമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��ം മിഷെ� �വ��ന��

249.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, ഡി.െക. �രളി

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ��ം മിഷെ� ഫല�ദമായ നട�ി�ിനായി ആ�പ�ി ജീവന�ാ�െട

�മതലക�ം ഉ�രവാദി���ം �ന:�മീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആ��ം മിഷെ� �വ��ന��  യഥാസമയം അവേലാകനം െച��തിന് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി എ�ാ െമഡി�� േകാേള�കളി�ം ജനസൗ�ദ ഒ.പി.  സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആ��ം മിഷെ� �വ��ന��  ��ത�  ജനകീയമാ�വാ�  എെ��ാം ഏേകാപന

�വ��ന��ം �ചാരണ പരിപാടിക�മാണ് സംഘടി�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

250.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട

�േരാഗതി സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി �തിയ എെ��ി�ം നി�േ�ശം ഈ മ�ല�ിേല�ായി

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവരം ന�കാേമാ?



മാ�� ക�ാ�സ� െസ��

251.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��  െത�ില�ടവി�  കാ�സ�  െസ��  ആരംഭി��തിനായി സ��ാരി� സൗജന�മായി

ലഭി� ആറര ഏ��  �മി�ം െക�ിട��ം ഉപേയാഗെ���ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തെക�ിട�ിെല െമഡി��  ഉപകരണ��  സംര�ി�ാ�  എ� നടപടിയാ� സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇവിെട�� ഉപകരണ��  മ� �ാപന�ളിേല� മാ�ാ�  സ��ാ�  ത�ാറാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

വ��താ ചികി� നിയ�ണ�ിന് നടപടി

252.�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��താ ചികി� നട�� സ��ാ�  �ാപന��/സ�കാര� �ാപന��

എ�യാണ്;

(ബി) ഇവ�െട നട�ി�ിന് സർ�ാർ ൈലസ��ക�  ഉ�െ�െട എെ��ാം അ�മതികളാണ്

ന���ത്;  ��ത ഐ.വി.എഫ്.  െസ��കളി�  സ��ാ�  അ�മതിയി�ാെത

�വ��ി��തായി കെ��ിയവ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��താ ചികി��െട �വ��ന��െ�ാ�ം അ�ം വി�ന�ായി അ��സം�ാന

റാ��കൾ �വ��ി���ം അവ� വഴി സം�ാനെ� സ�കാര� ചികി�ാ േക��� വ� �ക

േശഖരി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� അ�ം വി��ന�ായി എ��വ� പല �ാവശ�ം അ�വി�പന നട�ിയതായി

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത അ� വി�ന അ�ം ദാനം െച�� ���ിയായി കണ�ാ�ി�� അനധി�ത

�വ��നം നട�� ഐ.വി.എഫ്. േക��െള കെ��ി അവ�െട �വ��നം തട�വാ�ം

��ത ���ിക��് �� നി��� സ��ാ� േഡാ��മാെര കെ��ി മാ�കാപരമായ ശി�

അവർ�് ഉറ�വ��ാ�മായി ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി� വ�� �വ��ന��

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ഹൗസ് സ�ജ�സി ലഭി��തിന് നടപടി

253.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ഹൗസ് സ�ജ�സി ലഭി��തിന് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത അേപ� െമഡി�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���് െെകമാറിയി�ിെ��ി� എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് േചവാ�ർ ത��് േരാഗാ�പ�ി

254.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േചവാ�ർ ത��് േരാഗാ�പ�ിയി� ഭ�� - ഭേ��തര സാധന�� വിതരണം െച�

വകയി� േപഷ��്സ് സഹകരണ സംഘ�ിന് 2004 ഏ�ി� �ത� ലഭിേ�� �ടി�ിക �ക

ലഭി��തിന് സംഘ�ി� നി�ം അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ അേപ� എ�ാണ് േകാഴിേ�ാട് ഡി.എം.ഒ.യി� ലഭി�െത�ം എെ��ാം �ടർ

നടപടികളാണ് അേപ�യിേ�� സ�ീകരി�െത�ം തീയതിക� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേപ�യിേ��  നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി�തിെ� കാരണ��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ക അടിയ�രമായി സംഘ�ിന് ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ ?

മലയി�കീഴ് പ�ായ�ി� �തിയ പി.എ�്.സി.

255.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല മലയി�കീഴ് പ�ായ�ി�  ��തായി

പി.എ�്.സി.ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നിലവിെല �ിതി

വിശദീകരി�ാേമാ?

െപ�വ�� സി.എ�്.സി.

256.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�വ��  സി.എ�്.സി.യിൽ കിട�ി ചികി��് അ�മതി നൽകണെമ�്

ആവശ�െ��െകാ�് തി�ര�ാടി േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ റിേ�ാ��് ആവശ�െ��െകാ�്  04.01.2020  തീയതിയായി എം1/95/2019

ന�� ഫയലിൽ ആേരാഗ� വ��് എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� സ��ം െചലവിൽ �ാഫ് നിയമനം നട�ാൻ ത�ാറാണ് എ�ിരിെ�

ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?



െപാ�ജനാേരാഗ� �ാപന�� കാര��മമാ�വാൻ നടപടി

257.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജനാേരാഗ� �ാപന�ളിെല മാേനജ് െമ�് ക�ി�ികൾ ബ��രിപ��ം നിലവി��

ച����ം മാർ� നിർേ�ശ�ൾ�ം അ��തമായി �നഃസംഘടി�ി�ി�ി� എ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�രം മാേനജ് െമ�് ക�ി�ികൾ അടിയ�രമായി

�നഃസംഘടി�ി��തി�� നിർേ�ശം നൽ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ� േക��ളിെല മാേനജ് െമ�് ക�ി�ിക�െട �വർ�നം കാര��മമാ��തിന് 

ക�ി�ികളിെല അംഗ�ൾ�് പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�വാൻ നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ�ജനാേരാഗ� �ാപന��െട വികസന �വർ�ന���് സംഭാവന നൽ�വാൻ

കഴി�െമ� വിവരം ബ��രിപ�ം ജന�ൾ�ം അറിയി� എ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�് െപാ�ജന��െട സംഭാവന സ�ീകരി��തിന് ആവശ�മായ

�മീകരണ�ൾ െപാ�ജനാേരാഗ��ാപന�ളിൽ ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�പ�ിക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിന് നടപടി

258.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ��ല മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിെല

ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിന് എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�േവലി�ടിയിെല മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ി

259.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ക�േവലി�ടി മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ി�െട ഭൗതികസാഹചര�ം

െമ�െ����തിന്15.12.2018  െല സ.ഉ  (സാധാ)നം.  �കാരം  54.45  േകാടി �പ�്

ഭരണാ�മതി ന�ിയ �വ��ി�െട വിശദമായ പ�തി റിേ�ാ��ിന് കി�ബി�െട അംഗീകാരം

നാളി�വെര ലഭി�ാ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�് എ�േ��് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഫാ�മസി�ക�െട അഭാവം



260.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമപരമായി മ��് വിതരണ �മതല��വ�ം ശാ�ീയമായി പഠനം നട�ിയവ�മായ

ഫാ�മസി�ക�െട അഭാവം �ലം ആേരാഗ� േക��ളി�ം ആ�പ�ികളി�ം മ��്

വിതരണ�ി�� �ാേയാഗിക ��ി��ക� സ��ാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി �തിയ ഫാ�മസി�് ത�ികക� ��ി�വാ�ം നിയമന��

നട�വാ�ം വ��് തല�ി� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) േരാഗിക�െട�ം ആേരാഗ� േക���െട�ം എ��ിന�സരി�്  1961  െല �ാഫ് പാേ��

���ി നി�യി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� 108 ആം�ല��ക�െട േസവനം

261.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  108  ആം�ല��ക�െട േസവനം ഏെത�ാം ആ�പ�ികളി�

ലഭ�മാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 108  ആം�ല�സിെ� നട�ി�ം,  �മതല�ം ആ��ാണ് ന�കിയി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വിവിധ ആ�പ�ികളി� അ�വദി�ി�� 108 ആം�ല��കളി�

ൈ�വ�, െട�ീഷ��സ്, ന�് അട��� �ാ�കെള നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 108 ആം�ല�സ് വഴി എെ��ാം േസവന�� ലഭ�മാ�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈഹേറ�ിെ� കവാട�ം, നിരവധി ആദിവാസി േകാളനിക� ഉ�െ����ം, ഇ��ി ജി��മായി

അതി��ി പ�ി���മായ േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ��ത� േക��ളി� 108 ആം�ല�സ്

അ�വദി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ി താ��് ആ�പ�ി

262.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി താ��് ആ�പ�ി എ�് �ത��ാണ് താ��ാ�പ�ിയായി ഉയർ�ിയെത�്

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) നിലവിൽ ��ത താ��ാ�പ�ിയിൽ അ�വദി�െ��ി�� ത�ികക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) താ��ാ�പ�ിയാെണ�ി�ം പരിമിതമായ അടി�ാന സൗകര���  മാ�േമ ഇവിെട��

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അടിയ�ിരമായി െക�ിടം ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര��� ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം



നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

263.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� �ഡ് ബാ�ി�ാ���ലം ജന���് ��ി��്

ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റാ�ി താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��ി� ഒ� �ഡ് ബാ�് �ാപി��തിന് അടിയ�ിര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� അ�വദി� ത�ികക�

264.�ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വയനാട് ജി�യിെല ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി��

�ാപന�ളി� അ�വദി� ത�ികക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി� ത�ികക�െട �ാപനം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  വയനാട് ജി�യിെല ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ളി�  ��്

മാസ�ിലധികമായി ഒഴി� കിട�� എ� �ിരം ത�ികക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?

െച�� സി.എ�്.സി.യി� ഡയാലിസിസ് െസ��

265.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��  പ�ായ�ിെല െച�� സി.എ�്.സി.യി�  ഡയാലിസിസ് െസ��  �ട��തിന്

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െമഡി��  േകാേളജിെ��ം ��മംഗലം േ�ാ�് പ�ായ�ിെ��ം ആേരാഗ�വ��്

ഡയറ��െട�ം നിയ�ണ�ി�� ഇൗ �ാപന�ി�  ഡയാലിസിസ് െസ��  �ട�വാ�

െമഡി�� േകാേളജിന് നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�മറി െഹ��് െസ�� സി.എ�്.സി. ആയി അ�േ�ഡ് െച��തിന് നടപടി

266.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വ�ി��് മ�ല�ിെല പ�ി��  ൈ�മറി െഹ��് െസ��

സി.എ�്.സി.  ആയി അ�േ�ഡ് െച��ത് സംബ�ി�് നിേവദനം ലഭി�ി��േവാ;  ��ത



നിേവദന�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാ�  ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറാട് സ��ാ�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  ഇത് സംബ�ി�് മല�റം ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീസി�  നി�്

റിേ�ാ��് ആവശ�െ��് ക�് അയ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ക�ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  ഓഫീസിെല പി.എ�.ബി1/96895/2019  ന��  ഫയലി�

നടപടിക� ത�രിതെ���ി വ�ി��് മ�ല�ിെല പ�ി�� ൈ�മറി െഹ��് െസ��

സി.എ�്.സി. ആയി അ��ഡ് െച��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�്

267.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയി�കീഴ് താ��് ആ�പ�ിയി�  അ�വദി�െ�� ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ� നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേല�് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�ം �ട�നടപടിക�  എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ� നി�മാണം എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി നവീകരണം

268.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  അ�വദി� േ�ാമാെകയ�  �ണി�ം

സ�ജി�� വാ��ം �വ��ന സ�മാ��തിനായി �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം

ഏ�െ����തി�� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഞാറ�� സ��ാ� ആ�പ�ി നി��ാണം

269.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് അ �് േകാടി �പ െചലവി�  നി��ി�� ഞാറ��  സ��ാ�

ആ�പ�ി�െട നി��ാണ ���ിക�  എ�േ��് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ��തി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���  ഉേ�ാ;  ���ി

നട�ിലാ��തി� കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െപ�വ�ർ സി.എ�്.സി.യിെല ഡയാലിസിസ് െസ�ർ

270.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിയി�  ഇേ�ാ�  നിലവി���ം േനരെ� താ��് ആ�പ�ി

സി.എ�്.സി. ആയി��േ�ാ� േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� കീഴി� ആയി���മായ ഡയാലിസിസ്

െസ�ർ െപ�വ�ർ സി.എ�്.സി.യിേല�് മാ�ി �ാപി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ��

തി�ര�ാടി േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� റിേ�ാർ�് ആവശ�െ�� െകാ�് 04.01.2020 തീയതിയായി എം 1/944/2019

ന�ർ ആയി ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ ഓഫീസിേല�് ആേരാഗ� വ��ി�  നി�ം ക�്

അയ�ി�േ�ാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ ഓഫീസ് ഇ�ാര��ി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� ആേരാഗ� വ��് ഡയറ� ർ ഓഫീസിെല ഫയ� ന�ർ െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി�  നടപടിക�  ത�രിതെ����തി�ം ഡയാലിസിസ് െസ�ർ െപ�വ�ർ

സി.എ�്.സി.യിേല�് മാ�ി �ാപി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാേ�ാ�ി താ��് ആ��േവദ ആ�പ�ി

271.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി താ��ി�  താ��് ആ��േവദ ആ�പ�ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ിയി� താ��് ആ��േവദ ആ�പ�ി�് േവ�ി �ലേമാ, െക�ിടേമാ ലഭ�മായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി�് േവ�ി �തിയ ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െകാേ�ാ�ി താ��ിെല ഏെത�ി�ം പ�ായ�ിെല പ�ായ�് ആ��േവദ ആ�പ�ി താ��്

ആ�പ�ിയായി ഉയ��ാ� േവ� �മി�ം െക�ിട സൗകര���ം ലഭ�മാേണാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

മേ�ശ�രം താ��് ആ�പ�ിയിെല സൗകര���



272.�ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മംഗ�പാടി മേ�ശ�രം താ��് ആ�പ�ിയി�  നിലവി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ�

ഒഴി�കളാണ് ഉളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയി�ം ഇവിെട ആവശ�മായ സൗകര���  ഒ��ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െമഡി�� ഓഫീസ� ഉ��െട മതിയായ േഡാ��മാ�ം മ�് �ാ�ക�ം ഇ�ാ��ം അടി�ാന

സൗകര���  ഒ��ാ��ം കാരണം ആ�പ�ി�െട േസവനം േരാഗിക��് �ത�മായി

ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�  താ��് ആ�പ�ി�െട േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തിന്

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം താ��് െഹ�ക�ാർേ��് ആ�പ�ിയി� �ഡ് ബാ�്

273.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം താ��് െഹ�ക�ാർേ��് ആ�പ�ിയി� �ഡ് ബാ�് �ാപി��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ിരി��െത�ം വിനിേയാഗി�വാൻ ല��മി�� �ക

എ�െയ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈത�ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

274.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ൈത�ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയി� �ൻ സ��ാരിെ� കാല�്

ആരംഭി� െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നി��ാണം എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ���ീകരണ�ിെ� അ�ിമഘ��ിെല�ി ��രവ�ഷ��  പി�ി�ി�ം നാളി�ുവെര െക�ിടം

െപാ�ജന��െട ചികി�ാ സൗകര��ിനായി �റ�െകാ��ാ�  കഴിയാ�തി�� കാരണം

വ��മാ�േമാ; ഇതിേല�ായി നാളി�വെര എ� �കയാണ് െചലവഴി�ി�ളളത്;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ െക�ിട�തിൽ എെ��ാം ചികി�ാ സൗകര���ം സംവിധാന�� മാണ് വിഭാവനം

െച�ിരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ി



275.�ീ.��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�ി സംവിധാനം നിലവിലി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തിന് േശഷം ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയി�  ചികി�

െമ�െ����തിനായി എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് െകാ�വ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ി�െട െക�ിട നി��ാണ�ിനായി വിശദമായ ഡി.പി.ആ�.

കി�ബിയി� അ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാെയ�റി�േമാ?

�ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�്/ൈസക�ാ�ി�് നിയമനം

276.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിൽ ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�് സർ�ിഫി��് ലഭി��തിനായി

�ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�്  /  ൈസക�ാ�ി�ിെ� േസവനം അത�ാവശ�മായതിനാ� �ിനി�ൽ

ൈേസേ�ാളജി�് / ൈസക�ാ�ി�ിെ� നിയമനം നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ിയി� �ീക��ം ��ിക��മായി ആ�പ�ി

277.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാ�ിയി� �ീക��ം ��ിക��മായി ഒ� ആ�പ�ി �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മേ�രിയി� ജനറ� ആ�പ�ി ആരംഭി��തിന് നടപടി

278.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രിയി�  ജനറ�  ആ�പ�ി ആരംഭി�ണെമ� ��  സ��ാരിെ� തീ�മാനം മാ�ാ�

ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മേ�രി  -  െചരണിയി�  ജനറ�  ആ�പ�ി�് ആവശ�മായ �ലം ആേരാഗ�വ��ിെ�

അധീനതയി�  ഉെ�� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആ�പ�ി �ാപി��തിനായി

സാധ�താ പഠനം നട�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജനസംഖ��് ആ�പാതികമായ ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിേല�ായി െചരണിയി�

ജനറ� ആ�പ�ി ആരംഭി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജനറ�  ആ�പ�ി �ാപി�� കാര��ി�  നിലവി�  ഭരണപരമാ�ം സാേ�തികമാ�ം

എെ��ാം തട��ളാണ് നിലനി���െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



�റവില�ാട് താ��് ആ�പ�ി�് െക�ിടം

279.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റവില�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എസ്.പി.വി. ആയി

നി�യി�ി�� േകരള സം�ാന ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് ത�ാറാ�ിയ �ാനി�  മാ�ം വ��ി

സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണം സംബ�ി�്  19/12/2019  �  ആേരാഗ� വ�� മ�ി�െട

അ���തയി� വിളി� േച�� ഉ�തതല േയാഗ�ി� േശഷം ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �ാനി�ം എ�ിേമ�ി�ം േവ�� മാ�ം വ���തിന് േയാഗം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� ഇ�വെര��ായിരി�� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ��ത റിേ�ാ��് എേ��്

സമ��ി�വാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) 19/12/2019  െല മീ�ിംഗി�  എ�� തീ�മാന��  ��ത ആ�പ�ി�മായി ബ�െ��്

എ�മാ�ം നട�ാ�ാ� കഴി� എ�റിയി�ാേമാ; ആയതിെ� മിനി�്സ് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക���

280.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2017-18, 2018-19, 2019-20 വ�ഷ�ളി� എ� ��ംബാേരാഗ� േക���

�ാപി�ി�െ��് വ�ഷാടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വർഷ�ളിൽ പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി�  �പീകരി�/�പീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�െകാ�ിരി�� ��ംബാേരാഗ� േക���െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നിപ ബാധിത �േദശ�ളിെല താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട േജാലി

281.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് നിപ ബാധിത �േദശ�ളി�  ആ�ാ��മായി �വ��ി� െജ.പി.എ�്.എ�.

ആയി േജാലി െച� താ��ാലിക ജീവന�ാ� േജാലിയി� �ട��തിന് സമ��ി� അേപ�യി�

ആേരാഗ�വ��് അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി സ�ീകരി� നടപടിക� വിവരി�ാേമാ?

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല ത�ികക� നിക��തിന് നടപടി



282.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയി�  േഡാ��മാ�േട�ം �ാഫംഗ��േട�ം അ�വദി�െ��

ത�ികക� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� നിലവി�� ഒഴി�ക� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  നിക��തിനായി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�  സംബ�ി� വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

േഹാ��കളി�ം ഭ�ണനി��ാണ �ണി�കളി�ം �ചിത�ം ഉറ�വ��ാ� നടപടിക�

283.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളി�ം ഭ�ണനി��ാണ �ണി�കളി�ം �ചിത�ം ഉറ�വ��ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാപകമായ േതാതി�  �ഡ് കള�ക�ം മ�് വിഷജന� പദാ����ം ഉപേയാഗി�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

പാതേയാര�ളിെല ല� ഭ�ണശാലക�

284.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാതേയാര�ളി�  വ�ാപകമായി ആരംഭി�� ല� ഭ�ണശാലകളിേ�ൽ

വ��ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി� നിയ�ണ�േ�ാ;

(ബി) പല ഭ�ണശാലകളി�ം ഉപേയാഗി� എ� ആവ��ി�് ഉപേയാഗി��ത് വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഇതി�േമ� വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള െമഡി�� സ��ീസ് േകാ��േറഷ� വിതരണം െച� ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� മ��ക�

285.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� മ��ക� േകരള െമഡി�� സ��ീസ് േകാ��േറഷ� വാ�ി വിതരണം

െച� സംഭവ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) ഇതിന് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��  ആെരാെ�െയ�ം,  അവ�െ�തിെര എെ��ാം



നടപടിക� സ�ീകരിെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വഴി സ��ാരി��ായ ന�ം എ�െയ� വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഉപേക���

286.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് ��തായി എ� ആേരാഗ� ഉപേക��� �ട�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തായി ആേരാഗ� ഉപേക��� അ�വദി��തി�� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �തിയ ആേരാഗ� ഉപേക���  ഇനി അ�വദി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ിൽ

വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാപ�തി

287.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : 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 നിലവി�  എ� �പ�െട സൗജന� ആേരാഗ�

പരിര�യാണ് ഉറ� വ���ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� �ണേഭാ�ാ�ളാ��തിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) തി�വന��രം �ീ ചി�ാ െമഡി��  െസ�റിെല ചികി�സ�് കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�

പ�തി �കാരം സൗജന� പരിര� ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) ഇ�ാെയ�ി�  ��ത ആ�പ�ി �ടി പ�തിയിൽ ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശന�ി�� ഫീസ് നി��യം

288.�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല 2017-18, 2018-19, 2019-20 എ�ീ വ�ഷ�ളിെല

എം.ബി.ബി.എസ്.  �േവശന�ി�� ഫീസ് നി��യം സംബ�ി�് സ�ാ�യമാേനെ��ക�

ൈഹേ�ാടതിയി�  ന�കിയ േകസിെ� അടി�ാന�ി�  ഈ വ�ഷ�ളിെല ഫീസ്

�നപരിേശാധന�് വിേധയമാ�ണെമ�് േകാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�ക� ന�കിയ േരഖക�

ശരിയായ രീതിയി� പരിേശാധി�് ഫീസ് നി��യ�ിെല അപാകതക� പരിഹരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഫീ െറ�േല�റി ക�ി�ി മന�ി��ിയ� ഇ�ാര��ി� ഉ�രവ് ഇറ�ിയെത� േകാടതി�െട



��െ���� ഉ�ായത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(ഡി) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്.  ഫീസ് ഇനി�ം വ��ി�ി��ത്

വിദ�ാ��ിക��് താ�വാ� കഴി�കയി� എ�തിനാ� ഇ�ാര��ി� ഗൗരവമായ സമീപനം

സ��ാ� ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാ��തി�ം േകസ് ��ഖരായ വ�ീല�ാെര വ�് വാദി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�ശാ� സ��കലാശാല ൈവസ് ചാൻസല�െട ബി�ദം

289.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ആേരാഗ�ശാ� സ��കലാശാല ൈവസ് ചാൻസല�  േഡാ.  േമാഹന�  ���ലിെ�

ബി�ദം റ�ാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒേര സമയം രാജ��ിെ� ര� ഭാഗ�� സ��കലാശാലകളിൽ നി�് ��ത വ��ി േകാ�ക�

െച� എ� ആേരാപണം ഉ�യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പരിയാരം ഗവ�െമ�്ആ��േവദ േകാേളജ്

290.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല പരിയാരം ഗവ:  ആ��േവദ േകാേളജി� സ��ാ� അ�വദി� �തിയ പി.ജി.

േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഗവ: െമഡി�� േകാേളജി� �തിയ േ�ഡിയ��

291.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഗവ: െമഡി�� േകാേളജിെല േ�ഡിയം പരിസര�് ഒഴി� കിട�� �ല�്

�തിയ േ�ഡിയ�� നി��ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� �തിയ േ�ഡിയം നി��ി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ിയി� ആരംഭി�� െമഡി�� േകാേളജിെ� ഓഫീസ്

292.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാ�ിയി�  ആരംഭി�� െമഡി��  േകാേളജിെ� ഓഫീസ് തി�വന��ര� നി�ം

േകാ�ിയിേല�് മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?



ആ��േവദ മ��ക�െട �ണനിലവാരപരിേശാധന

293.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത ൈവദ�ശാ� രീതിക�െട വാണിജ�വ��രണ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

സം�ാന�് വി��െ��� ആ��േവദ മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിേല�ായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� വ��ളിലട�ം മായം േച���  സ�വസാധാരണമായ ഈ കാലഘ��ി�  ഇ�രം

മ��ക�െട �ണനിലവാരപരിേശാധന കാര��മമാ��തിന് ആവശ�മായ ലേബാറ�റി

സൗകര��� സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം ആരംഭി�േമാ;

(സി) �ണനിലവാരമി�ാ� ആ��േവദമ��ക�  നിേരാധി�ക�ം അ�രം മ��ക�

ഉ�പാദി�ി��വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ക�ം െച�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

ആ�പ�ികളിെല ഫാ�മസി�ക�െട ഒഴി�ക�

294.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1948-െല ��സ് ആ�് േകാ�െമ�ിക് ആ�ിെല െസ�� 48 ന് വി��മായി സ��ാ�

ആ�പ�ികളി�  ഫാ�മസി�് അ�ാെത �ാഫ് േന�്/െജ.പി.എ�്.എ�. എ�ിവ�  മ��

വിതരണം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബ�.  ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ്  WP(c)  33715/2019  തീയതി  10/12/2019  �കാരം

സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  അംഗീ�ത ഫാ�മസി�ക�  മാ�േമ മ�� വിതരണം നട�ാ�

എ�തിെ� അടി�ാന�ി� ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�, സി.എ�്.സി,  പി എ�്.സി,  എഫ്എ�്.സി  .എ�ിവിട�ളിെല

ഫാ�മസി�ക�െട അപര�ാ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�,സി.എ�്.സി,  പി എ�്.സി,  എഫ്എ�്.സി  .  എ�ിവിട�ളി�

േരാഗിക�െട എ��ിന് അ�സരി�് ഫാ�മസി�് ത�ിക അ�വദി��ിെ�� കാര�ം

സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) നിലവി�  ഫാ�മസി�് ത�ിക �റ�� �ല�ളി�  മ�� വിതരണം തട�െ�ടാെത

എ�.എ�്.എം. വഴിേയാ എ�്.എം.സി വഴിേയാ ഒഴി�ക� നിക�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ആ��േവദ മ��ക�െട �ണനിലവാരം

295.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് എ�� ആ��േവദ മ��ക�െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി�ാ�  സം�ാന ��സ് ക�േ�ാ�  േബാ�ഡ് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ��േവദ മ��ക�െട േപരി�  അവേയാെടാ�ം പലവിധ രാസപദാ����ം േലാഹ��ം

കല��ി വിതരണം െച��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�ര�ി�  വിതരണം

െച��വ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� ക�ശന പരിേശാധനക� നട�ാ� േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള സാ�ഹ� �ര�ാമിഷനിെല എ�ിക��ീവ് ഡയറ��െട നിയമനം

296.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സാ�ഹ� �ര�ാമിഷനിൽ എ�ിക��ീവ് ഡയറ��െട േയാഗ�ത�ം,  നിയമന�ം

സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം പരാതി/േകസ് േകരള േലാകാ��യിൽ നിലനിൽ��േ�ാ; എ�ിൽ

ഈ പരാതി/േകസ് സംബ�ി�് േകരള സാ�ഹ� �ര�ാമിഷനിൽ േലാകാ�� അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത േകസിൽ േകരള സാ�ഹ� �ര�ാമിഷ�  േലാകാ���് റിേ�ാ��്

നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) േകരളാ സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനിെല േ�ാ�ാം േകാ�ഡിേന�� ത�ികയിേല�് നി�യി�ിരി��

േയാഗ�തക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േ�ാ�ാം േകാ�ഡിേന�� ത�ികയിൽ േജാലി െച�� �ീ. എസ്. ഷാജി എ� ഉേദ�ാഗ�ന്

േവ�ി േയാഗ�ത�ം,  �ായപരിധി�ം ഇളവ് െച�് നൽകിയി��ത് സ��ാ�  അ�മതിേയാ�

�ടിയാേണാ; എ�ിൽ ഇതിെ� േരഖ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വേയാജന��െട സംര�ണ�ം �� പരിചരണ േക���െട �വ��ന�ം

297.�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ��ക��ിെ� അവശതക�  അ�ഭവി�� ��രായ മാതാപിതാ�െള സംര�ി��തി�ം

അവ��് �ണയാേക�തി�ം പകരം അവെര നടത���ം ��സദന�ളിലാ�ി

ൈകക����ം ��സദന���് േവ�� �ക ന�ാെത അവെര �റംത���മായ �വണത

സം�ാന�ാകമാനം ഉ�ായി വ��ത് സർ�ാരിെ� ��യി�െ��േവാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ ���ത�ം/�ത�വിേലാപം െച�െ�� എ� േക�ക�  ഈ സർ�ാരിെ�

കാലയളവിൽ രജി��  െച�െവ�ം ഇ�രം ���ത���  കാണി�� മ��  ഉ�െ��

��ംബാം���് ശി� ഉറ�ാ��തി�ം �ട�  നടപടിക��മായി സ��ാ�  സ�ീകരി�വ��

�വ��ന�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;



(സി) അ���ംബ ഘടന,  വേയാജന��െട ഉയ�� ജനസംഖ�ാ�പാതം,  ആ�� ൈദ�ഘ�വ��ന

�ട�ി എെത�ാം ഘടക�� എ�കാരം ��ത �വ��ിക��് കാരണമാ��െവ�ം ഇതി�

നി�ം വേയാജന���് സംര�ണം ഉറ�വ��ാനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� �ധാന

�വ��ന�� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സം�ാന�ാകമാനം സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�� പരിചരണേക��ൾ എ�െയ�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ�കാര�േമഖല/ചാരി�ബി�  ഇ��ി��ഷ�/ മതേക���  എ�ിവ�െട കീഴി��

പരിചരണേക��ൾ എ�യാെണ�് സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ എ�

വീതമാെണ� വിഭാഗം തിരി�ം ഇവ�െട �വ��ന�� എ�കാരമാണ് നിരീ�ി�വ��െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) �� പരിചരണ േക���െട മറവി� സംര�ണം ഉറ�പറ�് പണം ത�� പലേക���ം

സം�ാന�് �വ��ി��ത് സ��ാ� പരിേശാധി�േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ��േതാെടാ�ം

ഇവ�െ�തിെര എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) വേയാജന സംര�ണം ഔദാര�മ�, കടമയാണ് എ�് ഉറ�വ��വാ� സ��ാ� സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

'കാ�' പ�തി

298.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ� പരിമിതി��വ��ായി �ാ��് േഫാ� വിതരണം െച�� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 'കാ�'  പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� �ാ��് േഫാ�കളാണ് ആദ�ഘ�ം വിതരണം െച�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;  �ാ��് േഫാ�  വിതരണം െച��തിന് ��ത പ�തി

�കാര�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

ഒ.ബി.സി. വിഭാഗ�ി�� ആ��ല�ം

299.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ.ബി.സി.  വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ�ളിെല ��ംബനാഥ�  മരണെ��ാ�  സാ�ഹികനീതി

വ��ിൽ നി�ം ആ��ല�ം ന��� �തിയ പ�തി�െട േപര് എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം അേപ�കളി� എ� �പ വീതമാണ് ഒ� ��ംബ�ിന് ന���ത്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) അേപ�േയാെടാ�ം എെ��ാം േരഖകളാണ് ഹാജരാേ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?



േ�മ പ�തിക�

300.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  മാർ�് മാസ�ി�  സം�ാന�് നിലവി��ായി�� േ�മ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േ�മപ�തിക�  �കാരം ഏെത�ാം വിഭാഗ���് ഏെത�ാം ആ��ല��ളാണ്

ന�കിെയെത�ം അതിന് സ�ീകരി� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േ�മ പ�തിക��് ആവശ�മായ �ക എ�യായി�� എ�ം അത് ഏത് ഫ�്

ഉപേയാഗി�ാണ് നട�ിലാ�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2020 ജ�വരി മാസ�ി� സം�ാന�് നിലവി�� േ�മ പ�തിക� എെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േ�മ പ�തിക�  �കാരം ഏെത�ാം വിഭാഗ���് ഏെത�ാം ആ��ല��ളാണ്

ന�കിവ��െത�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ��ത േ�മ പ�തിക��് ആവശ�മായ �ക എ�യാെണ�ം ഏത് ഫ�് ഉപേയാഗി�ാണ്

നട�ിലാ�ിവ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

സംേയാജിത ശി�വികസന പ�തി�െട ഭാഗമാ�� സർേ�

301.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത ശി�വികസന പ�തി�െട ഭാഗമാ�� സ�േ�യി�  ജാതി-മത വിവര��

േശഖരി�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ജന����ായിരി�� ആശ�ക�  ഇ�ാതാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സാ��ന ചികി�ാ നയം

302.�ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േരാഗം�ലേമാ അപകടം �ലേമാ �ിരം കിട�േരാഗികളായവ��് േവ�ി സാ��ന ചികി�ാ നയം

നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചികി��ം േ�ഹ���മായ പരിചരണ�ം മ�ാേര�ാ�ം ആവശ�മായ കിട� േരാഗിക��്

�ണേമ��� ജീവിതസാഹചര���  ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(സി) കിട�േരാഗിക�െട ചികി��ം പരിചരണ�ം ഏെ���ാൻ �േ�ാ�വ�� സ�കാര�

സ��സംഘടനകെള �ടി പെ���ി�െകാ�് സാ��ന ചികി�ാരംഗം വി�ല�ം

�േയാജന�ദ�ം ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വീ�ിൽ സഹായ�ിന് ആ�മി�ാെത അവശത അ�ഭവി�� �ിട�േരാഗിക��് �േത�കി�ം

പാവെ�� ��ംബ�ളിെല അംഗ���് ആവശ�മായ മ��ക� �ട�ാെത വീ�ിെല�ി��തിന്

സൗകര�ം ഉ�ാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മി�വിവാഹിത��ാ�� ധനസഹായം

303.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�വിവാഹിത��ാ�� ധനസഹായ�ിനായി േകാ�യം ജി�യിെല എ� അേപ�ക�

സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� പരിഗണനയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േകാ�യം ജി�യിെല എ� അേപ�ക�  സാ�ഹ�നീതി ഡയറ�േറ�ി�

പരിഗണനയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം അേപ�കളി�  തീ�മാനെമ��ാ��ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ധനസഹായം

എ��ം േവഗം ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ� ഇട�� രാ�ികാല�ളി� �ീക��് �ര�

304.�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ിെല െപാ� ഇട�� രാ�ികാല�ളി� �ീക��് �ര�ിതമ�ാ� �ിതിവിേശഷം

സംജാതമായി�േ�ാ;

(ബി) െപാ� ഇടം എേ��െമ� േപരി�  സം�ാന സ��ാ�  �ീക�െട രാ�ിയാ� വിവിധ

നഗര�ളി� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; അതിെ� ഉേ�ശെമ�ായി��; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത രാ�ി യാ� സംഘടി�ി�് ആ�ക� കഴി��തിന് ��് ശം��ഖം കട�തീര�് വ�് ഒ�

�വതി�് സദാചാര ��കളി� നി�ം ആ�മണം േനരിേട�ി വ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സദാചാര ��ക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് അറിയി�േമാ?

യാ��ാരായ �ീക��� �ഷ്-അ�് െസ��ക�



305.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രയാ� െച�� �ീക��് �ചി�റി�ം വി�മ�ല�ം ലഭ�മാ��തിനായി �ഷ്-അ�്

െസ��ക�  ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എവിെടെയാെ�യാണ് അവ

�ാപി�വാൻ തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഈ െസ��കളിൽ ലഭ�മാ��ത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

വനിതക��ം ��ികൾ�ം േനെര�� അതി�മ��െ�തിരായ േബാധവ��രണ പ�തിക�

306.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതക�േട�ം ��ിക�േട�ം േനെര�� അതി�മ��ം �ഷണ��ം അവസാനി�ി��തിനായി

സ��ാ� നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് �തിയതായി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� േബാധവ��രണ

പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

നിയമപരമായ�ാെത കല�ാണം കഴി�് ഉേപ�ി�െ�� �ീക�

307.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമപരമായ�ാെത കല�ാണം കഴി�് ഉേപ�ി�െ�� �ീക�െട എ�ം സം�ാന�്

വ��ി�വ��തായി ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇവ�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ി� വ���തിനായി

ആേലാചി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാനസിക ൈവകല�ം അ�ഭവി��വ��ാ�� പ�തിക�

308.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസിക േരാഗമ�ഭവി��വ��ായി കൗ�സിലിംഗ് നട��തിന് സാ�ഹ�നീതി വ��്

നിലവി� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാനസിക സ����ിെ� ഭാഗമായി വിഷാദേരാഗം,  ആ�ഹത�ാ �വണത,  െപ�മാ�

ൈവകല��� എ�ിവ കെ��ാ� അംഗ�വാടി വ���മാ�െട സ�േ�യി� സംവിധാന�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ൈവകല���  ഉ�വ��് ആശ�ാസേമകാ�  എ� പ�തിയാണ് നട�ിലാ��ത്;

എ�ി� ഇത് വിജയകരമാേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ?



അംഗനവാടി െക�ിട��െട �നർനിർ�ാണം

309.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല മഹാ�ളയെ��ട��് ��ബലമായ അംഗനവാടിെ��ിട�� �ന�നി��ി��തിന്

എെ��ി�ം �േത�കപ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യിെല അയി��  പ�ായ�ിെല �ളയ�ി�  അകെ��  70-� ന��

അംഗനവാടി െക�ിട�ിന് ബല�യം ഉ�ായതിെന�ട��് വാടകെക�ിട�ി�

�വ��ി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�ം �ളയബാധിത അംഗനവാടിക��് �തിയെക�ിടം നി��ി�� പ�തിയി�  ഈ

അംഗനവാടി ഉ�െ���ാെത േപായതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ഫ��വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗനവാടിക�

310.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗനവാടിക�െട �വ��നം പഠി��തി�ം കാേലാചിതമായ

പരി�രണേ�ാെട മിക� പരിചരണം ��ിക��് ലഭി��തി��� നി�േ�ശ��

സമ��ി��തി�ം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ൈഹ-െടക് അംഗനവാടിക�  �േഖന ��ിക��ം ജീവന�ാ��ം എെ��ാം സൗകര���

�തിയതായി ലഭി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് എ� അംഗനവാടികെള ൈഹ-െടക് ആ��തി�� നടപടികളാണ്

നട�വ��െത�ം ഇതിനായി  2019-20-െല ബ�ജ�ി�  എ� �ക മാ�ി വ�ി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ ?

ൈഹെടക് അംഗ�വാടി

311.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈഹെടക് അംഗ�വാടി നട�ിലാ��തിന് സ��മായി എ� െസ�റ്

�ലമാണ് അംഗ�വാടി�ായി ഉ�ായിരിേ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈഹെടക് അംഗ�വാടിക��േവ�ി എ� �പ വീതമാണ് സ��ാ�ം ജന�തിനിധിക�ം

വിഹിതമായി കെ�േ��ത്;വിശദമാ�ാേമാ ?



ഓ�ിസം ചികി�ാ േക���

312.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഓ�ിസം ചികി�ാ േക��� �വ��ി���്; ഇവ�െട ജി� തിരി��

കണ�് ന��േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  എവിെടെയ�ാമാണ് ��ത േക���  �വ��ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ചികി�ാ േക��ളി�  േയാഗ�രായ ഒ�േപഷണ�  െതറാ�ി�കെള നിയമി�ാ��

കാരണം ��ിക��് ആവശ�മായ ചികി� ലഭി��ി�ാെയ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത േക��ളി� േയാഗ�രായ ഒ�േപഷണ� െതറാ�ി�കെള നിയമി��തി��

അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ? വിശദമാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��ായി ഏ�െ���� സൗകര���

313.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ��് �േത�കി�് വീ�െചയറി�  വ��വ��് സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�

�േവശി��തിന് നിലവി�  വളെരേയെറ �യാസം അ�ഭവെ���െ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് ഓഫീ�കളി�  �േവശി��തി�ത�� വിധ�ി�  റാംപ്,  ലി�്,  ൈകവരി എ�ിവ

ഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സംേയാജിത ശി�വികസന േസവന പ�തി�െട ഭാഗമാ�� സ�േ�

314.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത ശി�വികസന േസവന പ�തി�െട  (ഐ.സി.ഡി.എസ്)  ഭാഗമാ�� സ�േ�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ�േ� സം�ാന�് പല ഭാഗ�ളി�ം തട�െ���ിയ സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ�േ�യി�  ജാതി,  മത വിവര��  േശഖരി��താണ് വ�ാപക വിമ�ശന�ി�ം,

തട�െ���ലി�ം കാരണമായത് എ�ത് വ�തയേ�;

(ഡി) സ�േ�യി�  തീ��ം അ�സ�മായ ജാതിമത വിവര��  ആരാ��ത് എ�്

അടി�ാന�ിലാണ്;



(ഇ) വിവര േശഖരണ�ിന് നി��രായി�� അ�ണവാടി ജീവന�ാേരാട് ജന��  േചാദി��

സംശയ���് �ത�മായ മ�പടി ന�കാ�താണ് ഇ�രം �തിേഷധ���്

കാരണെമ�തിനാ�  അവ��് ഈ ദൗത�െ� �റി�് �ത��ം,  സമ��മായി വിവരം

ന���തി�ം ജന��െട ആശ� അക��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനിതാ-ശി� വികസന വ��് �പീകരണം

315.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാ�ഹ�നീതി വ��് വിഭജി�് വനിതാ-ശി� വികസന വ��് �പീകരി� പ�ാ�ല�ി�

സാ�ഹ�നീതി ജി�ാ ഓഫീ�ക��് കീഴി�  ഓഫീ�ക�  �ാപി��തി�ം ജീവന�ാെര

നിയമി��തി�ം സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ�ിന് ലഭി� ഭ��ധാന���

316.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� 2018-2019 വ�ഷ�ളി� ഉ�ായ �ളയ �രിതാശ�ാസമായി േക��ി� നി�്

എെ��ാം ഭ�� ധാന��ളാണ് അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ�ി�ം എ� ട� വീതമാണ് ന�കിയി��െത� വിശദ വിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�െന ന�കിയി�� ധാന���  സൗജന�മായി�ാേണാ അേതാ വില ഈടാ�ിയാേണാ

േകരള�ിന് അ�വദി�ി��െത�തിെ� വിശദ വിവരം ന�കാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില നിയ�ണം

317.�ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, എസ്.രാേജ��

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാണ�െ����ം അനിയ�ിതമായ ഇ�ന വില വ ർ�ന�ം രാജ�െ��ാ�ം നിേത�ാപേയാഗ

സാധന��െട വിലയി�  വലിയ വ ർ�നവിന് കാരണമായ സാഹചര��ി�  സം�ാന�്

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില നിയ�ി��തിന് സർ�ാർ നട�ി വ�� ഇടെപട�ക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സർ�ാർ പി�ട�� നയം വഴി സാധാരണ�ാ�െട േമ�  അധികഭാരം

ഏ�ി��േതാെടാ�ംതെ� െപാ�വിതരണ �ംഖല വഴി ജന���ാവശ�മായ േതാതി�

വിതരണം െച��തിന് േവ�� ഭ��വിഹിതം അ�വദി�ാ�ത് ഉപേഭാ� �ധാനമായ



സം�ാനെ� ജന���് മ�ിട�ളി��തിെന�ാ�  ��ം ��ി�ാതിരി�ാൻ

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) മാർ��ിടെപട�  ശ�ിെ����തിന് സൈ�േകാ നട�� �വർ�ന�െള�റി�ം

സൈ�േകാ�െട സാ��ിക ��ിരത�ായി ആവി�രി�ി�� പ�തികെള�റി�ം

അറിയി�ാേമാ?

വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി

318.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�ായി എ� �ക അ�വദി�െവ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തിയി�  ഉ�െ���തി�ളള മാനദ���  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

എ.പി.എ�- ബി.പി.എ� അപാകം

319.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണനാവിഭാഗം േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി� എ� അന�ഹ�  ഇനി�ം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ.പി.എ�- ബി.പി.എ�  അപാകത പരിഹരി��തിനായി നാളി�വെര എ� അേപ�

കി�ിയി�െ��ം ഇതി�  എ�േപ��് അപാകത പരിഹരി�് ബി.പി.എ�  ആയി

ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�െ�� േറഷ� കാ��ക�

320.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�  എ� േറഷ�  കാ�ഡ്

ഉടമക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അന�ഹെര ��ത പ�ികയി� നി�ം ഒഴിവാ��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ കാ�ഡ് വിതരണം



321.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  എ� എ.പി.എ�.,  ബി.പി.എ�. കാ��ക�െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് അ�വദി��തി�� മാനദ� �� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷൻ കാ�ഡി�ാ� എ� ��ംബ�� സം�ാന�െ��് ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േറഷൻ കാ�ഡി�ാ� ��ംബ���് േറഷൻ കാ�ഡ് ലഭ�മാ�ൻ ആവശ�മായ നടപടി�മ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ.പി.എ�. കാ�ഡ് ബി.പി.എ�. ആ�ാ�� എ� അേപ�ക�  ഇേ�ാ�  തീ��ാകാെത

കിട��െ��് താ��് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ അേപ�കൾ എേ�ാ�  തീർ�ാ�ാൻ

കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

�തിയ ��ംബ���് േറഷ� കാ�ഡ്

322.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� �തിയ ��ംബ���് േറഷ�  കാ�ഡ് ന���തി�� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ര� ��ംബ�ളി� േപ�വ�ി�� ഭാര�ാ-ഭ��ാ��ാ��ം അവ�െട ��ിക��ം �ടി �തിയ

േറഷ�  കാ�ഡ് ന���തി�� മാനദ���  ല�കരി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�� നടപടിക�  ല�കരി��തിെ� ഭാഗമായി �തിയ കാ�� വിതരണം

െച�ാ�  ഉ�രവാദെ�� താ��് സൈ� ഓഫീസ�  തെ� ഇ� സംബ�ി� അേപ�

സ�ീകരി�് ക����  �േഖന പരിേശാധന നട�ി താമസംവിനാ �തിയ േറഷ�  കാ��ക�

വിതരണം െച��തി�� ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ബി.പി.എ� കാ�ഡിനാ�� അേപ�ക�

323.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ി� ഉ�െ����തിനായി ഇ� വെര എ� േറഷ�

കാ��ടമക�െട അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

(ബി) അ�രം അേപ�ക� ���മാ�ം പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അന�ഹരായ ബി.പി.എ�. കാ��ടമക�െട കാ��ക�  റ�ാ��തി�� എെ��ാം

നടപടികളാണ് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?



അ�ഹരായവർ�് ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിേല�് കാ��ക� മാ�ി ന���തിന് നടപടി

324.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  എ.പി.എൽ.  വിഭാഗ�ി�  േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�ി�� സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം

നി��� അ�ഹരായ ��ംബ���് ബി.പി.എൽ.  വിഭാഗ�ിേല�് കാ��ക�  മാ�ി

ന���തി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിേല�് കാ��ക� മാ��തി�േവ�ി േകാതമംഗലം താ��്

സൈ� ഓഫീസി� എ� അേപ�ക� ലഭ�മായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  എ� അേപ�ക��് ബി.പി.എൽ.  വിഭാഗ�ിേല�് കാ�ഡ് മാ�ി നൽകിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ഹരായ ��വ� അേപ�ക��ം ബി.പി.എൽ.വിഭാഗ�ിേല�് കാ�ഡ് മാ�ി ന��തി�േവ�

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

��ഗണനാ വിഭാഗ�ിെല അന�ഹ�

325.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  കാ�ഡ് ഉടമകളി�  ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ��ി��

അന�ഹരായവെര കെ���തി�ം അവെര ഒഴിവാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതിേനാടകം എ� അന�ഹെര ഒഴിവാ�ി എ�് ജി�

തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ഹത��ായി�ം ��ഗണനാ േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�ാെത േപായവരി�  അേപ� ന�കിയ

എ� േപ��് ��ഗണനാ കാ�ഡ് ന�കാ� കഴിെ�� കണ�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� എ� അേപ�ക� ഇനി�ം തീ��ാ�ാെത കിട���്; ഇതിെ� ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഈ അേപ�ക�  എ�േ��് പരിഗണി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ�രി�� േറഷ� കട പ�തി

326.�ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  സ�രി�� േറഷ�  കട പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�

�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല ��ത� പിേ�ാ� �േദശ�ളിേല�് ��ത പ�തി വ�ാപി�ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ?



േറഷൻ വിതരണ രംഗെ� �വർ�ന��

327.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷൻ രംഗെ� മാ��െള�റി�് െപാ�ജന�െള േബാധവ��രി�ാൻ നട�ിയ

�വർ�ന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷൻ വിതരണ രംഗ�് �താര�ത ഉറ�വ��ാൻ ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(സി) േറഷൻ �ണേഭാ�ാ��െട പരാതി പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

ഒ��ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറഷൻ സാധന��െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

പാഴായ െന�്/അരി നീ�ം െച��തി�� െട�ഡ� വ�വ�ക�

328.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയെ� �ട��് സം�ാന�് മി�കളി�  ��ി�ി�� എ� ക�ി��  വീതം

െന�ം അരി�ം േകടായതായാണ് കണ�ാ�െ��ി��ത്;

(ബി) ഇ�കാരം േകടായ െന�ം അരി�ം നീ�ം െച��തിന് സ��ാ�/സിവി�  സൈ�സ്

േകാ��േറഷ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ; തീ�മാനിെ��ി� േകടായ ഭ��ധാന�ം നീ�ം

െച��ത് സംബ�ി� എഫ്.സി.ഐ.-�െട  18.07.2014-െല സ��ല�  �കാര��

മാനദ��� പാലി�് നീ�ം െച��തിനാേണാ സ��ാ�/സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ�

തീ�മാനി�ത്;  ഇത് സംബ�ി�് എ�്,  ഏത് േയാഗ�ിലാണ് തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�െത�റിയി�േമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ി�  േകടായ െന�്/അരി തരംതിരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�,

എ�കാരം തരംതിരി�ാനാണ് തീ�മാനി�ത്;  വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത േയാഗ�ിെ�

മിനി�സ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകടായ െന�്/അരി നീ�ം െച��തി�� െട�ഡ� വ�വ�ക� എെ�ാെ�യായി��െവ�്

അറിയി�േമാ;  നാശമായ ഭ��ധാന���  നീ�ം െച��ത് സംബ�ി� എഫ്.സി.ഐ.

മാനദ��ളിെല വ�വ� 20.9 െട�ഡ� വ�വ�യി��ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െട�ഡറി� എ�േപ�  പെ���;  എ�േപ� േയാഗ�രായി;  എ�ാണ് െട�ഡ� ഉറ�ി�െത�ം

െട�ഡ� ഉറ�ി�േശഷം െട�ഡറി� പെ��� ഏെത�ി�ം �ാപനേ�ാട് ���ിയ െട�ഡ�



സമ��ി�ാ�  ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;  ���ിയ െട�ഡ�  സമ��ി�ാ�

ആവശ�െ��െവ�ി� ആയതിെ� സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� വിതരണം

329.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  വിതരണം ��മ��ം �താര��ം ആ��തിനായി എെ�ാെ� കാര���  ആണ് ഇൗ

സ��ാ� െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡ് ഉടമക��് അ�ഹതെ��ത് ലഭ�മാ���് എ�് ഉറ�് വ��ാ� എെ�ാെ�

നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� സാധന�� �ത�മായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക�

330.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� േയാഗ�മ�ാ� േറഷ�  സാധന��  ചില േഗാഡൗ�കളി�  െക�ി�ിട���ം ആയത്

വിതരണം െച���ം സംബ�ി�് ഉ�ായിരി�� പരാതിക��് പരിഹാരം കെ��േമാ

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) േറഷ� സാധന�� �ത�മായി േറഷ� കടകളി� എ�ി��െവ�് ഉറ�വ��വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇവ �ര�ിതമായി ��ി��തി�ം ആയത് വിതരണം െച��തി�ം സ�ീകിരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) േറഷ� കടകളി� പ�രി�ം മെ���ം �ാമം ഉ�തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) ആയത് പരിഹരി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഈ സാധന����ായിരി��

�ാമ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) േറഷ�  കടകളി�  പ�രി ലഭി�ാ��കാരണം െപാ� വിപണിയി�  പ�രി�് ഉ�ായിരി��

വില�യ��ിന് അടിയ�ര പരിഹാരനടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� സാധന��െട തിരിമറി ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

331.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, സി.മ��ി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േറഷ�  സാധന��െട തിരിമറി�ം കരി���ം വ�ാപകമാണ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഗാഡൗ�കളി� നി�� സാധന�� േറഷ� കടകളി� എ�ി�� �വ��ന�ളി� നി�ം

സ�കാര� കരാ�കാെര ഒഴിവാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി�� ബദ�  മാ����

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� വ���െട �ണേമ�ാ പരിേശാധന

332.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  വ���െട �ണേമ� ഉറ� വ��ാ�  താ��് സെെ� ഓഫീസ�െട േന�ത��ി�

േറഷ�  കടകളി�ം േഗാഡൗ�കളി�ം �തിമാസ �ണേമ�ാ പരിേശാധന �ത�മായി

നട�ണെമ�് േകരള േറഷനിംഗ് ഓ�ഡ� (െക.ആ�.ഒ.) അ�ശാസി��േ�ാ;

(ബി) എ�ാ�  �ാ���റി സംവിധാന�ി�േശഷം ഭ��ഭ�ത നിയമം നട�ാ�ിയേതാെട

�തിമാസപരിേശാധന നട�ാ� സാഹചര��േ�ാ;

(സി) ഇത് േറഷ� വ���െട �ണേമ�െയ കാര�മായി ബാധി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പരിേശാധന�ം �ണേമ��ം ഉറ�വ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�

വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല അരി വിതരണം

333.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല അതിർ�ി പ�ായ�കളായ വിള�ർ,  തി�േവഗ�റ പ�ായ�കളിൽ

മ� അരി�് �ിയം �റവായതിനാൽ ഈ �േദശ�ളിെല േറഷൻ കടകൾ �േഖന പ�രി, ���ലരി

എ�ിവ വിതരണം െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല ൈഹ�� മാ���ക�

334.�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� ൈഹ�� മാ���ക� �വ��ി��േ�ാ; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈഹ�� മാ���ക� വഴി സം�ാന�് �േഹാപകരണ�� വിപണനം െച��േ�ാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� ഇ�ര�ി� �േഹാപകരണ വിപണനം നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ട��യായ െവളളെ�ാ� ഭീഷണി േനരി�� �േദശെമ� നിലയി�  നില��  താ��ി�



�േഹാപകരണ��  വിപണനം െച��തിന് ൈഹ��  മാ���് ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടകളിെല ഭ��ധാന� �ണനിലവാരം

335.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണനിലവാരം �റ��ം ഭ��േയാഗ�മ�ാ��മായ ഭ��ധാന���  േറഷ�  കടകളി�  �ടി

വിതരണം െച��െവ� വ�ാപക പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എഫ്.സി.ഐ. േഗാഡൗ�ക� �േഖന ലഭി�� അരി�െട�ം േഗാത�ിെ��ം

�ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സൈ�േകാ െന�് സംഭരണം �േഖന മി�ക�  ലഭ�മാ�� െന�ിെ� ��രി തെ�യാേണാ

േറഷ� വിതരണ�ിനായി വിനിേയാഗി��െത�് പരിേശാധി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ണനിലവാരം സംബ�ി� പരാതിക�  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  പരിേശാധന

ക�ശനമാ��തിന് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന�കാേമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക�

336.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില ദിനം�തി വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�

െപാ�ജന���് ഏെറ ആശ�ാസകരകമായ മാേവലി േ�ാ�ക� വഴി വിതരണം െച�� മി�

സാധന��െട�ം വില നിലവാരം െപാ�വിപണി�േടതി� �ല�േമാ അതി� ��തേലാ ആെണ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചില േ�ാ�  മാേനജ�മാ�  േലാ��  പ�േ�സിെ� മറവി�  തീെര �ണനിലവാരം ഇ�ാ�

സാധന�� വാ�ി വിതരണം നട��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ണേമ��ളള നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  മാേവലി േ�ാ�ക�  വഴി ലഭ�മാ�ി ജന��െട

വിശ�ാസ�ത വീെ���് മാേവലി േ�ാ�കെള ജേനാപകാര�ദമാ�ി നിലനി���തിനാവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകാ�ിയിൽ ൈഹ�� മാ���്

337.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിേവണി�െട നിയ�ണ�ി�  േകാ�ി ടൗ�  ആ�ാനമാ�ി ആ�നിക രീതിയി�� ഒ�

ൈഹ�� മാ���് അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) ൈഹ�� മാ���് ആരംഭി�ാ� എ� �ലമാണ് േവ�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�് �േഖന �ലം ലഭ�മാ�ിയാ� ��ത ൈഹ�� മാ���് ആരംഭി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സൈ�േകാവഴി �ണേമ��� ഉ�പ���

338.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�െട ഔ�്െല�ക�  വഴി �ണേമ��� ഉ�പ���  വി�ഴി��തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ംബ�ീ�െട വിവിധ ഉൽപ���  സൈ�േകാ വഴി വിതരണം െച��തിന്

ധാരണയായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സൈ�േകാ�െട �വ��നം വി�ലമാ��തിന് നടപടിക�

339.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി�� ��മായ വിലവ��നവ് തട��തിന് സൈ�േകാ�െട ഇടെപട�

സഹായകമായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ�െട �വ��നം വി�ലമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

അറിയി�േമാ;

(സി) സൈ�േകാ ആരംഭി� �േഹാപകരണ��െട വിപണി വിജയ�ദമാേണാ;  എ�ി�  ��ത�

േമഖലകളിേല�് അത് വ�ാപി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) സൈ�േകാ േഷാ�ിംഗ് മാ�ക�  ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാം എ�് അറിയി�േമാ?

സിവി�സൈ�സ് േകാ�പേറഷനിെല ��കാല ജീവന�ാ�െട ശ�ള �ടി�ിക

340.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�സൈ�സ് േകാ�പേറഷനി�  പി.എസ്.സി.  വഴി േജാലിയി�  �േവശി�വ�  മ�

വ��കളിെല ഉയ�� ത�ികകളി� പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമി�െ��� പ�ം അവ� റിലീവ്

െച�ാേണാ അേതാ റിൈസ� െച�ാേണാ േജാലിയി� �േവശിേ��ത് ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  പി.എസ്.സി വഴി മ� േജാലികളി�  �േവശി�വ��് കാലാകാല�ളി�

നട�ിലാ�� ശ�ള ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  േകാ�പേറഷനി�  േജാലി

െചയ് തി�� കാലയളവി�  ലഭ�മാേക� ശ�ള �ടി�ിക �ക ന�കാ�േ�ാെയ�്



വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെ� അ� വ�ഷ�ാലയളവി�(  2014-19)

പി.എസ്.സി. നിയമനം വഴി സിവി�സൈ�സ് േകാ�പേറഷനി� േജാലി െച�ക�ം പി�ീട് മ�്

േജാലി ലഭി�് േകാ�പേറഷനി�  നി�ം പിരി� േപാ�ക�ം െച�വ��് ഈ കാലയളവിെല

ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക �ക േകാ�പേറഷ� ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇവ��് ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക �ക ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െന�് സംഭരണം

341.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  അ�� സീസണിെല െന�് സംഭരണ�ിനായി സിവി�  സൈ�സ് വ��്

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

(ബി) ��� ജി�യി� കഴി� സീസണി� ആെക എ� െന�് സംഭരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ��് ക�ഷക��് ��വ� �ക�ം ന�കിയി�േ�ാ; ഈ ഇന�ി�

�ടി�ിക�െ��ി�  അതിെ� കണ�് ന�കാേമാ;  �ടി�ിക�െ��ി�  അത് െകാ��്

തീ��ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ?

െന�് സംഭരണം സൈ�േകാ ബാ�ക��് ന�േക� �ക

342.�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�് സംഭരി�തിെ� േപരി� ക�ഷക��് ബാ�ക� ന�കിയ പണം സൈ�േകാ ബാ�ക��്

പലിശ സഹിതം ന��വാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പയാണ് ഈയിന�ി� ബാ�ക��് സൈ�േകാ ന��വാ��ത്;

(സി) സ��ാ�  അഭി�ഖീകരി�� സാ��ിക �തിസ�ി�െട േപരി�  സൈ�േകാ ബാ�ക��്

പണം ന�കാ���ലം ബാ�ക�  ക�ഷക��� വാ� നി��ിെവ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െന�് സംഭരി�വകയി� േക��ി� നി�ം എ�് �കയാണ�ഭി�വാ��ത്;

(ഇ) ഇത് ലഭ�മാ�വാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട േക�മായി ന�ായവില േഷാ�്

343.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



കാ�ാ�ട േക�മായി സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷന് കീഴി�  ഭ��ധാന����ാ��

ന�ായവില േഷാ�് ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനാ��

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ിെ� �വാ��ഴയിെല സി�ിംഗ്

344.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ിെ� �വാ��ഴയിെല സി�ിംഗ് നി��ലാ�ിയ കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;;

(ബി) സി�ിംഗ് നിർ�ലാ�ിയി�െ��ിൽ അതി�� കാരണം എ�ാെണ�ം സി�ിംഗ്

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

ലീഗ� െമേ�ാളജി േക�ക�

345.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��് പരിേശാധനകളി�െട സം�ാന�്  2018-19,  2019-20

വ�ഷ�ളി�  എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം ശി�ാ നടപടികളി�െട എ� �ക

ഈടാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച��� നിേയാജകമ�ല�ി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

വിലയിെല�ം ���ിെല�ം െവ�ി�് തടയാൻ നടപടി

346.�ീ.സി.���

,, ആ�ണി േജാ�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിപണിയി�  അധികവില ഈടാ���ം ക��ാസിെ� ഉപേയാഗ�ം തട��തിന്

സം�ാന�് ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അള��� െവ�ി�കാെര പിടി���തിന് വ��് ത�ാറാ�ിയി�� േകാ�െസ��ം �താര�ം

ആ�ിേ�ഷ�ം ��ത� ജനകീയമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പാ��കളി� േരഖെ���ിയ വിലേയ�ാ� അധിക വില ഈടാ���ം �� െച�ാ� അള���

ഉപകരണ��  ഉപേയാഗി���ം തട��തിന് പരിേശാധനക�  ക�ശനമാ�വാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം

347.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 ഡിസംബ� 5-� തീയതി നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�് ഊ��ിതമായി �േ�ാ�്

േപായ വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണ �വ��ന�� �തീ�ി��േപാെല �േ�ാ�്

െകാ�േപാ��തി�  ഈ സ��ാ�  പരാജയെ��താ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഇ�ര�ിൽ ആേ�പം ഉ�യി�െ�ടാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരാ�  അ�സരി�് ഈ �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണം എ�ാണ് ���ിയാേ��ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ�വ��നം ���ിയാ�വാ�  ��ത�  സമയം അ�വദി�ണെമ�് �റ�ഖ

നി��ാണ��നി സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� സമയമാണ്

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി

348.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട �ലി��് നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ പാറ അദാനി ക�ിനി സ��ം

നിലയി� ക�ാറിക� ആരംഭി�് െകാ�വ�െമ� ഉറ�് പാലി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ലി��് നി��ാണ�ിെ� ���ികളി� എ� ശതമാനമാണ്ഇനി�ം ���ിയാ�വാ��ത്;

ഇതിനാ�� പാറ എ�കാരമാണ് സംഘടി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �റ�ഖ പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�  സാധി�െമ�് സർ�ാർ

വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) ചീഫ് െസ��റി അ���നായ േ�ാജ�് ഇം�ിെമേ�ഷ�  ക�ി�ി�ം എംപേവ�ഡ് ക�ി�ി�ം

പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി



349.�ീ.െക. ആ�സല�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എ�. വിജയ� പി�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� ആദ�ഘ� നിർ�ാണം എ� ശതമാനം

���ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട നി��ാണ�േരാഗതി യഥാസമയം വിലയി���തിന് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് സർ�ാർ ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ�വ��ന��  േവഗ�ിലാ�ണെമ�ം നി�ിതസമയ�് തെ�

നിർ�ാണം ���ിയാ�ണെമ�ം അ�ാ� പ�ം ന�പരിഹാരം ന�േക�ിവ�െമ�ം

ക�നിെയ അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) കരി��് അട��ളള നി��ാണസാമ�ിക�െട �ാമം പരിഹരി�് പ�തി യഥാസമയം

���ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖനി��ാണ കരാ�

350.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖനി��ാണ�മായി ബ�െ��് നി��ാണ��നി�് കരാ� കാലാവധി

നീ�ിന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�ിത കാലാവധി��ി� നി��ാണം ���ിയാ�ാ� സാധി�ാെത വ�ാ� കരാ� �കാരം

സം�ാന സ��ാരിന് ന�പരിഹാരം ഈടാ�വാൻ വ�വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഈ ഇന�ി� എ� �ക ലഭി�െവ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) നി��ാണ കാലാവധി നീ���മായി ബ�െ��് ��ത ക�നി�മായി സ��ാ�  ഏെത�ി�ം

തര�ി�� ച��ക� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

351.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റ�ഖ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഒ�ി� കരാറിെല ഏെതാെ� വ�വ�ക�  നിലവി�

പാലി�െ��ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റ�ഖ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എ� �പ െചലവഴി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ?



െകാ�ം �റ�ഖ�ിെ� വികസനം

352.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ�ഖ�ിെ� വികസന�ിന് ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇേ�ാ� നട�ിലാ�ി വ��ത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �റ�ഖ�നി�് ല�ദ�ീപിേല�് യാ�ാക��  സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ�സിയ��െട പരി�രണം

353.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� മ�സിയ�ളാണ് നിലവി� �വ��ി��െത�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാലഘ��ിെ� ആവശ�കത ഉ�െ�ാ�് മ�സിയ�െള കാേലാചിതമായി പരി�രി��ത്

ആേലാചനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അവ� േലഡി ഓഫ് േഹാ�് പ�ി സംര�ിത�ാരകമാ��തി�� വി�ാപനം

354.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല െെവ�ിനി� �ിതിെച�� ��ാ�ക� പഴ��� ആംേ�ാ ഇ��� പ�ിയായ

അവ�  േലഡി ഓഫ് േഹാ�ിെന സംര�ിത�ാരകമാ��തിനായി �ാഥമികവി�ാപനം

�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വി�ാപന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� വി�ാപനം �റെ��വി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ി� കാരണം എെ��ം

വി�ാപനം എ�േ�� �റെ��വി�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മ�ടി േവ���ിദളവാ മ�സിയം വികസനം

355.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ടി േവ���ിദളവാ മ�സിയം വികസന�ിനായി വ��തല�ി�  എെ��ാം �തിയ

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യിെല ചരി��ാധാന��ളള �ല�െള ബ�ി�ി�് ഒ� ചരി� ഗേവഷണ

വി�ാന യാ�ാ പ�തി നട�ിലാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�റി�േമാ?



ആ�ി�ൽ േകായി�ൽ െകാ�ാര�ിെ� സംര�ണം

356.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�ൽ േകായി�ൽ െകാ�ാരം ഏെ���് സംര�ി��തിന് �രാവ� വ��് പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ�� �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് അവിെട നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��യിെല �ി�ീഷ് ഭരണ�ിെനതിരായ ആദ� കലാപമായ ആ�ി�ൽ കലാപ�ിെ� ചരി�ം

വിശദമാ��തി�ളള പ�തിക� ഇേതാെടാ�ി�് നട�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

���രം െകാ�ാര�ിെ� �ന��ാരണം

357.�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ���രം െകാ�ാര�ിെ� �ന��ാരണ �വ��ന��െട ഭാഗമായി എെ��ാം

���ികളാണ് നട�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ിക��ം െചലവഴി�ി�� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തല�ാനെ� േകാ�മതിലിന് ���� അനധി�ത കേ��ം

358.�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയിെല േകാ�മതിലിന് ��ം അനധി�ത കേ��ം നട��തായി ആ��ിേയാളജി

വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േകാ�മതി�  ഉ�െ�െട�ളള ൈപ�കമായി സംര�ിേ��

ഇട�ളി� ഒ� തര�ി�ളള കേ��ം ഉ�ാ�കേയാ അ�വദി�കേയാ പാടിെ��് കാണി�് േക�

ആ��ിേയാളജി വ��് ഡയറ�� എെ��ി�ം നി�േ�ശം എേ�ാെഴ�ി�ം ന�ിയി��ായി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�മതിലിന് ���ളള��െ�െട�ളള അനധി�ത ൈകേ��ം ഒഴി�ിെ����തി�� ബാധ�ത

സം�ാനെ� ഏത് അധികാരിയിലാണ് നി�ി�മായി�ളളത്;

(സി) കിഴേ�േ�ാ�യിെല ��ത മതിലിന് ���ളള െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ഉടമ�തയി�ളള

72.250  െസ�് �ലെ� ൈകേ��ം ഒഴി�ി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�  നിലവി�

ഏ�വെരയായിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈയിട�ളള ൈകേ��ം ഒഴി�ി��മായി ബ�െ��് ആ��ിേയാളജി വ��് റവന� വ��ിന്

എ� തവണ ക�്  /മേ�െത�ി�ം വിധ�ി�ളള ആശയവിനിമയം നട�ിയി��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ക�ിെ� അടി�ാന�ി� എെ��ാം നടപടിക� റവന� വ��് സ�ീകരി�;



(എഫ്) സ��ാ�  അധികാരേമ� നാ�  �ത�  ഈ �ലെ� ൈകേ��ം ഒഴി�ി��മായി ബ�െ��്

മലബാറി�  നി�� സാമാജിക�  നിരവധി തവണ വിഷയം ഉ�യി�ി�ം ഒഴി�ി��

യാഥാ���മാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(ജി) 72.250  �ലേ�തിെല�ി��� ൈകേ��ം ഒഴി�ിെ���് േകാ�മതിലിെ� ൈപ�കം

സംര�ി�ാനാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

��രി�രിെല ചരി��ാരക��െട �ന��ാരണം

359.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ��രി��  മ�ല�ി�െ�� ഏെതാെ� ചരി��ാരക��ം

േ����മാണ് �രാവ� വ��് വഴി സംര�ണം ഏ�െ���ി �ന��രി�ി�് വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�രാേരഖകൾ വീെ����തിന് നടപടി

360.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പഴയ െകാ�ി രാജ��ിെ� ചരി�െ��റി�ം അ�ാലെ� അടിമ��വടെ��റി�ം മ���

േരഖക�  െചൈ� ആ�ൈ��സി�  നി�ം വീെ����തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

27-01-2020

�േ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)].


