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പതിെന�ാം സേ�ളനം

2020 െഫ�വരി 11, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--406]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1853 �ത� 2082 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി
: 2083 �ത� 2211 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 2212 �ത� 2244 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 2245 �ത� 2258 വെര

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

1853. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം നട�ിലാ��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  നിലവി�  ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏെതാെ� ഓഫീ�കളിലാണ്

ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിന് കീഴി�� എ�. ഐ. സി. വികസി�ിെ��� ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിെ�

േപാരാ�ക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം പി�വലി�് പകരം �തിയ സംവിധാനം െകാ�് വ��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  നിലവി�� ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ��മ�താ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

എ�.പി.ആ� �വ��ന��

1854. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.പി.ആ�  �വ��ന��  നി��ി െവ�വാൻ സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� നി�േ�ശം നിലനി��േ�ാ�ം പല ഓഫീ�കളി�ം സ��ല�  വിതരണം െച�്

വിവാദ��  ��ി��താ�ം ��തരമായ �ത�വിേലാപം നട��താ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) എ�ി� അ�രം നിയമലംഘനം നട�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന അ�ട� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇതിനകം കാരണം കാണി��  േനാ�ീസ്

ന�കി നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

പൗരത� േഭദഗതി ബി�

1855. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

(എ) േക�സ��ാ� പാ�ാ�ിയ  2019-െല പൗരത�േഭദഗതി ബി� ഭരണഘടന വിഭാവന െച��

മതനിരേപ� രാ�ം എ�തിന് വി��മാെണ�് സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അതിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത നിയമ േഭദഗതി സം�ാനം നട�ിലാേ�� എ�്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) പാ�ലെമ�് പാ�ാ�� എ�ാ നിയമ��ം നട�ിലാ��തിന് സം�ാന�ിന് ബാധ�ത�േ�ാ;

(ഡി) പൗരത�േഭദഗതി ബി�  സംബ�ി�്  2020-െല നയ�ഖ�ാപന�ി�  18-� ഖ�ികയി�

ഉ�െ�ാളളി�ി�� കാര���  സംബ�ി�് സം�ാന ഭരണ�ലവ�  വിേയാജി�്

േരഖെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള കാരണം സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െസൻസസ് നടപടികൾ

1856. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െസ�സ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടി�മ��  ആരംഭി�ി�െ��ം

എ�ാണ് നടപടിക� ആരംഭി�ത് എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െസ�സ�മായി ബ�െ��� േചാദ�ാവലി ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

ഉെ��ിൽ േചാദ�ാവലി ത�ാറാ�ിയ ഏജ�സി ഏതാെണ�ം േചാദ�ാവലിയി�  സം�ാന

സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� ��ിേ���േലാ ഒഴിവാ�േലാ നട�ിയി�േ�ാ എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) െസ�സ�മായി സഹകരി��തിന് െപാ�ജന���് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�േ�ശം

സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) െസ�സസ് നടപടിക�െട ഭാഗമായി േശഖരി�� വിവര�� എ�.പി.ആ�. െ� ആവശ����്

ഉപേയാഗി�ിെ��് സ��ാ�  ഏെത�ാം രീതിയിലാണ് ഉറ�വ��ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



ഡിൈസ� ഹബ്

1857. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� 'ഡിൈസ� ഹബ്' ആ�ി മാ�ി തീ��ാ� സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  �വ സംരംഭകെര സഹായി��തിന് എെ��ാം �േത�ക പ�തികളാണ്

സ��ാ� നട�ിലാ�ിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണഘടനാ വിദ�ാഭ�ാസം

1858. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാേളജ്,  ��  വിദ�ാ��ിക��് ഇ���  ഭരണഘടനെയ�റി�് ��ത�

അവേബാധം ഉ�ാ�ിെയ���തിേല�ായി  'ഭരണഘടനാ വിദ�ാഭ�ാസം ന��ക'  േപാ��

പ�തി�െട ഉേ�ശ��ം ആയതിെ� �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  അസം�ികളി�  ഭരണഘടന�െട ആ�ഖം വായി���മായി ബ�െ��് നട�ിയ

�വ��ന��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ി ആേഗാളനിേ�പക സംഗമം

T 1859.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയി� നട� ആേഗാളനിേ�പക സംഗമ�ി� എ� പ�തി നി�േ�ശ�� ലഭി� എ�ം

ഇതി�െട എ�േകാടി �പ�െട നിേ�പം ആണ് ലഭി�ക എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിേ�പ ധാരണ പ��ി� ഒ�ി� �ാപന�� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വിരമി� ജീവന�ാ�െട നിയമനം

1860. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�, സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�ം വിരമി� ജീവന�ാെര ഉയ��

ശ�ള�ി� സ��ാ�, അ�� സ��ാ� �ാപന�ളി� നിയമി�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാര�� നിയമനം �ലം സ��ാരിന് വ�  സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ര�ാ��് ന��� േവതന�ി�  എെ��ി�ം നിയ�ണം സ��ാ�

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

പ��വ��ക��് േ�മനിധി േബാ�ഡ്



1861. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� �ാേദശിക പ��വ��ക��് േ�മനിധി േബാ�ഡ് �പീകരി�� കാര�ം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയതിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

മാധ�മ�വ��ക��് േ�മനിധി

1862. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� �ാേദശിക മാധ�മ �വ��ക��് നിലവി�  സ��ാ�

ആ��ല��� ന���േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ാേദശിക മാധ�മ �വ��ക��് ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി, ജി�ാതല തിരി�റിയ� കാ�ഡ്

എ�ിവ ഏ�െ����തി�� നടപടി സ��ാ� ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭയിെല അംഗ�ൾ

1863. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ�െട ഇ� സേ�ളന�ളി�മായി പെ��� സാമാജികര�ാ� അംഗ��െട

പ�ിക�ം അവ� �തിനിധീകരി�� േമഖല�ം സംബ�ി� വിവരം ഓേരാ സേ�ളന�ിെ��ം

അടി�ാന�ിൽ ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;  ഓേരാ അംഗ�െള�ം െതരെ���തിെ�

മാനദ�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഓേരാ��രം സം�ാന�ിെ� സാ�ഹിക

സാ��ിക സാം�ാരിക വികസന�ിന് ന�കിയി�� സംഭാവനക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭയി� നി�് രാജിവ� അംഗ�� ആെരാെ�യാണ്; ഒ�ാം സേ�ളന�ി�

പെ��� ആെരെയാെ�യാണ് ര�ാം സേ�ളന�ിേല�് െതരെ���ാതി��ത്;

അംഗ�െള സ��ാ� ഒഴിവാ�ിയി�െ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ിമിനൽ േക�കളിൽ ഉൾെ�� ആെരെയ�ി�ം അംഗമായി െതരെ���ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശാദംശം ലഭ�മാ�േമാ;  അംഗ�ളായി െതെരെ���െ���വ�െട പ�ാ�ലം

കെ���തിന് ഏ� രീതിയിൽ ആണ് അേന�ഷണം നട�ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േലാക േകരളസഭ

1864. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് വ�്  2020  ജ�വരിയി�  നട� േലാക േകരളസഭയി�  ഏെത�ാം

രാജ��ളി� നി�് എ� �തിനിധിക� പെ���െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സേ�ളന�ിെ� �ധാന ശിപാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?



കാ�ഷിക കട���് േമാറേ�ാറിയം

1865. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കട���് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�വാ�� സം�ാന ഗവ�െമ�ിെ� തീ�മാന

�കാരം എ��ത�  ഏ� തീയതിവെരയാണ് േമാറേ�ാറിയം ഏ�െ���ിയെത�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക കട���് നിലവി�  ഏ�െ���� പലിശ എ�യാെണ�ം േമാറേ�ാറിയം

കാലാവധിയി�ം അതി�േശഷ�ം ഈടാ�� പലിശ എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ര� ല�ം �പവെര�� ക�ഷക�െട കട�� എ�തിത�ാ�� നി�േ�ശം ഗവ�െമ�ിെ�

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഈ കാര��ിെല സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േമാറേ�ാറിയം കാലഘ��ിെല കാ�ഷിക കട��െട പലിശ�േ�ാ അധികപലിശ�േ�ാ സ��ാ�

ഇളവ് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�മാലി-എ�േമലി ശബരി െറയി�േവ പ�തി

1866. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന���ം ശബരിമല തീ��ാടക��ം ഏെറ �േയാജനം െച�� അ�മാലി-എ�േമലി ശബരി

െറയി�േവ പ�തി നട�ാ��� സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ�  ഇേതവെര എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ��തി� നി�ം െറയി�േവ മ�ാലയം പി�ാ�ം േപായതായി സ��ാ�

ക���േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം ക�കേളാ, �റി�കേളാ സം�ാന സ��ാരിന്

ലഭി�ക��ായി�േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാ�  പ�തി നട�ി�ിന് എ� �ക േവ�ിവ�ം എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഈ �ക

എ�െന കെ��നാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്; ഇതിനായി ഇേതവെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ര�ാംഘ�മായി എ�േമലിയി� നി�ം �ന�� വഴി െകാ�േ��് െറയി�േവ

ൈല�  �ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഡ�ഹിയിെല �േത�ക സർ�ാർ �തിനിധി

1867. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ഡ�ഹിയിെല �േത�ക �തിനിധി�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം

െചല�ക��ായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �േത�ക �തിനിധി �മതല ഏെ��� േശഷ�ം സം�ാന�ിന് േക��ി� നി�ം ലഭിേ��

വിഹിതം ���മാ�ം േനടിെയ��ാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;



വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക�-സം�ാന ബ�ം ഏേകാപി�ി��തി� �തിനിധി�െട �വ��നം പരാജയമാെണ�്

ക���േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത പദവി ഒഴിവാ�ി സാ��ിക ബാധ�ത �റ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ജി� എ�.പി.എസ്.എ. (മലയാളം മീഡിയം) നിയമനം

1868. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.പി.എസ്.എ. (മലയാളം മീഡിയം) ത�ികയിേല�� (കാ�ഗറി

ന�ർ  387/2014)  നിയമന�ിനായി എ� ഒഴി�ക�  നിലവിൽ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�്

െച�ി��്;  ഇവയി� എ� എൻ.െജ.ഡി.  ഒഴി�ക�െ��് െപാ�വിഭാഗം,  സംവരണ വിഭാഗം

തിരി�� വിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാർ�് െച�ി�� ഒഴിവിേല�് അൈഡ�സ് അയ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�.പി.എസ്.എ.  തി�വന��രം ജി�ാ റാ�് ലി�ി�  നി�� നിയമന�മായി ബ�െ��്

ബ�.  ൈഹേ�ാടതിയി�  േകസ് നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത േകസിേ��  അ�ിമ

തീ�മാനമായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സം�ാന�ിെ� അധികാരാവകാശ��

1869. �ീ.എം.ഉ��

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

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

ന��േമാ:

(എ) ഭരണഘടന ഉറ�ാ�� െഫഡറലിസ�ിെ� അടി�ാന സവിേശഷതകേളാേരാ�ം േക�

സമീപന�ി� ക�� െവ�വിളികെള േനരി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� അധികാരാവകാശ�െള േക�ം കവ�െ���� നടപടിക�െ�തിെര��

നിലപാട് േക� സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� അധികാരാവകാശ�� േനടിെയ���തി�ം ജനാധിപത� മേതതര സ�ഭാവം

നിലനി��ി�ി�ാ�ം,  അസഹി�തക�  �കടമാ�� േക� നിയമനി��ാണ�ളി�ം

ഭരണപരമായ നടപടികളിേ���� സം�ാന�ിെ� വിേയാജി�് �റ�കാ�ാ�  ഏെത�ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�� �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം

1870. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� ഉ�െ���ി �ാമീണ േറാ�ക� നവീകരി��തിന് �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം അ�വദി� �ക െചലവഴി��തിന് �മതലെ���ിയിരി��ത്

എത് വ��ിെനയാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ �ാമീണ േറാ�കെള ഉൾെ����തിന് എെ��ി�ം മാനദ���

നി�യി�ി�േ�ാ;  ��ത േറാ�ക�  ഏെ����തിെ� നി�േ�ശം മ�ലാടി�ാന�ി�

ന�കാ� വ�വ��േ�ാ; എ� ദിവസ�ി��ി� നി��ാണം ���ീകരി�ാനാണ് നി�േ�ശം

ന�കിയി��ത്?

റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനീേഷ��ീവിെ� ഭാഗമാ�� പ�തിക�

1871. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

(എ) േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി�െട (റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനീേഷ��ീവ്) �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനീേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി അംഗീകാരം ന�കിയി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട�ം �ാേദശിക േറാ�ക�െട�ം �ന�നി��ാണ�ിനാ��

പ�തിക� സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ജനപ�ാളി�േ�ാെട �ാേദശിക �പടം ത�ാറാ�� പ�തി സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) �ടിെവ� പ�തിക�  ���ിയാ��തി�ം പ�െസ�ക�  മാ�ിെവ��തി��� പ�തി�െട

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

റീ-ബി�ഡ് േകരള പ�തി

1872. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

റീ-ബി�ഡ് േകരള പ�തി �കാരം െഷാ��� മ�ല�ി� സ��ാ� നട�ാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ �വ��ി�െട�ം നിലവി�� അവ��ം ഓേരാ�ി�ം

അ�വദി�െ�� �ക�ം അറിയി�ാേമാ?

വാ�� െ�യി� പ�തി

1873. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വാ��  െ�യി�  പ�തി നട�ിലാ���മായി ബ�െ��്  30.01.2019-�

െക-ഡി�് നട�ിയ മീ�ിംഗിെ� തീ�മാന�ളിേ�� നട� വിശകലന�ി� ഈ പ�തി�െട

�ാേയാഗികത സംബ�ി�് ഉയ�� ആശ�ക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;



(ബി) ഈ ആശ�ക� പരിഹരി��തിന് ഈ പ�തി�മായി ബ�െ�� ആ�െടെയ�ി�ം അഭി�ായം

ആരാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇെ��ി�  ഈ ആശ�ക�  പരിഹരി�ാ�

ഉ�ാ�� കാലതാമസ�ിന് കാരണെമെ��ം ഈ ആശ�ക� പരിഹരി��തിന് ഇ�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള�െട ധനേശഖരണാ���� വിേദശ സ��ശനം

1874. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള�െട ധനേശഖരണാ��ം �ഖ�മ�ി �.എ.ഇ.  സ��ശനം

നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  എെ�ാെ�യായി�� സ��ശനെമ�ം ആെരാെ� അേ�ഹെ� അ�ഗമി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത യാ��െട ഫലമായി റീബി�ഡ് േകരള ഇ�േഷ��ീവിന് ഗ�ഫ് രാജ��ളി� നി�ം ലഭി�

�ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� �ന�നി��ാണം നട�വാ� ഉേ�ശി�� ���ിക�

T 1875.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരളയി�  ഉ�െ���ി പ�ാ�ി മ�ല�ി�  �ന�നി��ാണം നട�വാ�

ഉേ�ശി�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റീ ബി�ഡ് േകരളയി� ഉ�െ���ി �ന�നി��ാണം നട�വാ� ഉേ�ശി�� �വ��ിക��്

അ�വ��ിേ�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശാ���ാവ് പാല�ിന് അ�മതി

1876. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ���ി മാേവലി�ര-െച���  മ�ല�ിെന

ബ�ി�ി�� ശാ���ാവ് പാല�ിന് അ�മതി ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;നിലവിെല ഇതിെ� �ിതി വ��മാ�േമാ?

ശബരിമലയിെല �വതീ �േവശന സത�വാ��ലം

1877. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

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



(എ) �വതീ �േവശനം സംബ�ി� വിധി അവസാന വാ�� എ� ��ീംേകാടതി�െട

നിരീ�ണ�ിെ� െവളി��ിൽ ശബരിമല ഭ��െട വികാര��  �ണെ����തായി

ആേ�പ�� നടപടിക� സ��ാ� ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ശബരിമലയിെല േകാടാ�േകാടി വ�� ഭ��െട വികാര�െള �ണെ����തിന് സ��ാ�

ഭാഗ�നി��ായ നടപടി െത�ായിേ�ായി എ�് വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ശബരിമല വിഷയം ��തൽ ജ�ജിമാ�  ഉ�െ�� െബ�ിന് ��ിൽ പരിഗണന�് വ�േ�ാ�

സ��ാ�  നൽകിയി�� സത�വാ��ല�ിൽ മാ�ം വ��ി �തിയത് നൽ�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

മ�ിമാ�െട വിേദശസ��ശനം

1878. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� എ� മ�ിമാ� ��ംബസേമതം വിേദശസ��ശനം നട�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വിേദശയാ�യി�ം മ�ിമാെര അ�ഗമി� ഉേദ�ാഗ��െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി� വിേദശരാജ��ളിെല �ാപന��മായി സം�ാനവികസനം ല��മാ�ി

ഒ�ി� ധാരണാപ��� എ� എ��െ��് അറിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം നട�ിയ വിേദശയാ�ക�

1879. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം നട�ിയ

വിേദശയാ�ക�  എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  സ�രി� രാജ���ം യാ�ാ

സംഘ�ി��ായി�� ഉേദ�ാഗ��ാ�െട�ം �ടംബാംഗ��െട�ം എ��ം േപ�ക�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ യാ��ം െചലവായ �ക�ം സ�ർശി� രാജ��ളി� പെ��� ചട�ക�െട വിശദാംശ�ം

ന�കാേമാ;

(സി) ഈ യാ�ക�  െകാ�് സം�ാന�ിന് ലഭ�മായ�ം ലഭ�ാകാൻ ഇട���മായ േന���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

1880. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിമാ�, �തിപ�േനതാവ്,ചീഫ് വി�് എ�ിവ�െട േപ�ണ� �ാഫി� േനരി�് നിയമനം ലഭി�

ജീവന�ാ��് പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��  ആഭ��ര�ം,വിജില��ം വ��് മ�ി�െട ഓഫീസ് അ��ഡ�ായി  2014-16



കാലയളവി�  േജാലിേനാ�ിയി�� ആല�ഴ ജി�യിെല,�മാര�രം േപാ�്,ആനേകറി പറ�ി�

വീ�ി� പി.രാജന് െപ�ഷ� ആ��ല��� അ�വദി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

(സി) അേ�ഹ�ിന് അ�വദി� െപ�ഷ�  പി�ീട് റ�് െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) മ�ിമാ�, �തിപ�േനതാവ്,ചീഫ് വി�് എ�ിവ�െട േപ�ണ�  �ാഫി�  2013-ന് േശഷം

നിയമിതരായ ആ�െടെയ�ി�ം െപ�ഷ�  ഇ�കാരം റ�് െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആ�െടെയാെ�;

(ഇ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  േപ�ണ�  �ാഫി�െപ�വ��് ബാധകമാ�ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ി�

പി.രാജന് െപ�ഷ�  ആ��ല���  തട� ഉ�രവ് റ�് െച��തി�ം ആ��ല���

അ�വദി��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിേല�� നിയമനം

1881. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിേല�്  (Cat  No.  71/2017)  ഏെത�ാം

വ��കളിൽ നി�ാണ് ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�െ���ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ വ��കളി�ം അതിെ� കീഴി�� ഓഫീ�കളി�ം ഈ ത�ികകളിൽ എ� ഒഴി�ക� ഉെ��്

േവ�തിരി�് നൽകാേമാ;  ഈ ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ വ��കളി�ം അതിെ� കീഴി�� ഓഫീ�കളി�ം 2020 ജ�വരി �തൽ 2020 ഡിസംബ�

വെര ഈ ത�ികയിൽ നി�ം വിരമി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം േവ�തിരി�് നൽകാേമാ;

(ഡി) ഈ ത�ികയിൽ ഉ� ഒഴി�ക�  എ��ംേവഗം പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനിേല�് റിേ�ാ��്

െച�ാ�� നി�േ�ശം നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ��ിക ബാധ�ത

1882. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സാ��ിക ബാധ�ത ഉ� എ� ത�ികക�/സമിതിക�

/ക�ീഷ�ക�/�ന�  നിയമന��  എ�ിവ നട�ിയി��്;  വ��് തിരി�് വിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ��ി� ത�ികക�/സമിതിക�/ക�ീഷ�ക�/ �ന�  നിയമന��  െകാ�്

സം�ാന�ിന് ലഭി� േന��� എെ��ാമാണ് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� നിയമി�വ��ായി �പീകരി� ഓഫീസിെല ജീവന�ാ�/നിയമനരീതി/െചലവ് എ�ിവ

വിശദമാ�ാേമാ?



വനിതാ ജീവന�ാ��ായി െസ�േ�റിേയ�ിെല ഇേ�ണ� ക�ി�ി

1883. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ ജീവന�ാ��് േനെര�� അതി�മ�െള �റി�� പരാതി പരിഹരി�വാ�

െസ�േ�റിേയ�ി�  ഇേ�ണ�  ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആെരാെ�യാണ് ��ത

ക�ി�ിയിെല അംഗ��; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��ത ക�ി�ി ��ാെക എ� പരാതിക� ലഭി�;

അതി� എ� പരാതിക� അേന�ഷി�് റിേ�ാ��് സമ��ി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ി�ി�െട �വ��നം ഫല�ദമ�ാെയ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിന് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ക�ി�ി�െട �വ��നം ഫല�ദമാ��തി�ം പരാതിക�  സമയബ�ിതമായി അേന�ഷി�്

നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

ഓഫീ�കളി� ഫയ� തീ��ാ��തിന് അദാല�ക�

1884. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി�ാതല�ി�ം താ��്തല�ി�ം ഉ� ആഫീ�കളി�  ജന��  ന�കിയ

അേപ�കളി� തീർ�ക�ി��തിന് ചില ഉേദ�ാഗ�� മതിയായ ജാ�ത കാണി��ി� എ�

പരാതി ഉയർ�വ��ത് കണ�ിെല��് ഓേരാവ��ിേല�ം ജി�ാ-താ��് തല ആഫീ�ക�

േക�ീകരി�് ഫയ�കൾ തീർ�ാ��തിന് അദാല�ക�  സംഘടി�ി�വാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയ വ��കളി�  നി�ിത സമയപരിധി��ി�  േസവനം

ന�കിയി��് എ�് ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം

ന��േമാ?

ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

1885. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിേയ�ിന് �റെമ സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളി�ം ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം നട�ിലാ�� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശ�ള വിതരണ േസാ�് െവയറായ �ാ��ി�  ഉ�െ�ടാ� ഓഫീ�കളി�  എ�കാരമാണ്

പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഗവ�െമ�് െസ��റിമാെര പ�ിംഗി�  നി�ം ഒഴിവാ�ണെമ�് അവർ

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ അതി�� കാരണെമ�ാണ്; ഇ�ാര��ി�� സർ�ാർ തീ�മാനം

എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?



ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

1886. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം സ��ാ�  ഓഫീ�കളിലാണ് ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

ഇനി�ം ഏ�െ���ിയി�ി�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബാ�ി�� ഓഫീ�കളി�  ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം നട�ിലാ�� നടപടിക�

എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�ം എ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� സ��ീസി� വനിതാ ൈ�വ�മാ�

1887. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സ��ീസി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം വനിതകെള ൈ�വ�മാരായി നിയമി�ാ�

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ആയതിെ� നിയമന ച� േഭദഗതിക�  പി.എസ്.സി.  അംഗീകരി�ി�േ�ാ എ� വിവരം

െവളിെ���േമാ?

െസ�േ�റിയ�ി� ജീവന�ാ� അവധിെയ��് െക.എ.എസ്. പരീ��് പരിശീലനം നട��ത്

1888. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി�  അ�പേതാളം ജീവന�ാ�  അവധിെയ��് േകരളാ

അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസ് പരീ��് പരിശീലനം നട��തിെനതിെര െപാ�ഭരണ വ��്

െസ��റി �റി�് ന�കിയി�േ�ാ; ഇ�ര�ി� അവധിെയ��വർ േജാലി ഉേപ�ി�് പരീ��്

ത�ാറാ�കേയാ അവധി റ�ാ�ി േജാലിയി� �േവശി�കേയാ െച�ണെമ�് െപാ�ഭരണ വ��്

െസ��റി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അവധിെയ���വ�  റാ�് ലി�ി�  വ�ാ�  അേയാഗ�രാ�ണെമ� നിലപാട്

െപാ�ഭരണ വ��് െസ��റി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  നിയമാ��തം അവധി അ�വദി�െ��

േശഷമാണ് ജീവന�ാ� അവധിയി� �േവശി�ത് എ�ിരിെ� ��ത നിലപാട് നിയമവിേധയ�ം

നീതി���മാെണ�് ക���േ�ാ;

(സി) െഎ.എ.എസ്. ഉേദ�ാഗ���് ഉ�തപഠന�ിന് ശ�ളേ�ാ� �ടി അവധി അ�വദി�ാ�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ജനസംഖ�ാ രജി��

T 1889.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േദശീയ ജനസംഖ�ാ രജി��  �����മായി ബ�െ��് താമരേ�രി തഹസി�ദാ�

കീ�േദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന�ിയി��േവാ;  ഇത് സംബ�ി�് തഹസി�ദാറി�  നി�്

വിശദീകരണം വാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  �ക���ി�  നി�ളള ഏെത�ി�ം

നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ തഹസി�ദാ�  ഇ�ര�ി�  �വ��ി�ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ധാനമായ ഇ�രം കാര��ളി�, തഹസി�ദാ� ഉ�െ�െട�ളള ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�്

നി�് ��കരമായ അ�� ഉ�ായതായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�

ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് മെ�വിെടെയ�ി�ം ഇ�ര�ി�ളള സംഭവ��  റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട വി�ഴി��ം സ�കാര� വ��രണ�ം

1890. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട വി�ഴി��ം സ�കാര�വ��രണ�ം ഊ�ജിതമാ�ിയതിനാ�

��ത �ാപന��െട വ�വകകളി�  സം�ാന സ��ാരിെ� നിയമപരമായ അവകാശം

സംര�ി�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ൈകവശ�� സം�ാന�ിെ� വ�വകക�െട

വിശദാംശ�� ത�ാറാ�ിയി�െ��ി� ആയതിെ� വിവര�� െവളിെ���ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�കളിെല �മേ�ട്

1891. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ��െട സഹായേ�ാെട പി.എസ്.സി. പരീ�കളി� നട�� �മേ�ട്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് തട��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െഫ�വരിയി�  നട�� െക.എ.എസ്.  �ിലിമിനറി പരീ�യി�  ഇ�രം ഉപകരണ��

ഉപേയാഗി��ിെ��് ഉറ�വ���തിനായി എെ��ി�ം �മീകരണം നട�ിയി�േ�ാ;

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിനായി പി.എസ്.സി.  ഉേദ�ാഗ���ം,  ഇ�വിജിേല��മാ��ം ആവശ�മായ പരിശീലന�ം

നി�േ�ശ�ം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പരീ�കളി� �മേ�ട് കാ��വെര �ിരമായി ഡീബാ� െച��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?



�.എ�.സി.സി.എസ്. ന് േനരി�് കരാ� െകാ�� നടപടി

1892. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഊരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് സഹകരണ

�ാപന�ിന്  (�.എ�.സി.സി.എസ്.)  സി-ഡി�ി�  നി�ം ആെക എ� �ക�െട വ��്

ഓ�ഡ� െകാ��ി��്;ഏെതാെ� ���ികളാണ് ന�കിയി�ളളത് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീ�ത ഏജ�സികളി� നി�ം െട�� വിളി�ാെത �.എ�.സി.സി.എസ്. ന് േനരി�് കരാ�

െകാ��ാ�  വ�വ�ക�  അ�വദി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏ� വ�വ� അ�സരിെ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) െട��  വിളി�ാെത കരാ�  െകാ��ാ�  വ�വ� ഇെ��ി�  ഇതിന് ഉ�രവാദികളായ

ഉേദ�ാഗ���് എതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരളാ േപാലീസ് ഊരാ��ലിന് ന�കിയി�� വ��് ഓ�ഡ�  പി�വലി� സാഹചര�ം

നിലനി�െ�,  േകരള േപാലീസി�  നി�ം സി-ഡി�ി� ലഭി� �� െ�ാജ�ക�  സി-ഡി�്

ന�െ���ിയ വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  േ�ാജ�് ന�െ�ടാ��ായ സാഹചര�ം

വ��മാ�ാേമാ; ഇ�മായി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ി� തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിെ� ലംഘനം

1893. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് നി��ാണ�ി�  തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിെ� ലംഘനം ഉെ��് പരാതിെ��്,

1157/പി.എസ്./എ�.ഒ.പി./2019  �കാരം �ഖ�മ�ി�് ലഭി� പരാതിയേ��  എ�

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ േറാഡ് നി��ാണം നട�വാ�  ഉേ�ശി�� �ലം േതാട് നിക�ിയതാെണ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�ാേമാ?

�ള�കാട് േറാഡ് വികസന പ�തി�െട �േരാഗതി

1894. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  ഡിസംബറി�  ���ീകരി�െമ�് വ��മാ�ിയി���ം ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�്

നട�ാ�ി വ���മായ �ള�കാട് േറാഡ് വികസന പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം ���ി

���ീകരി��തി�ളള കാലതാമ�ം എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ാംഘ� ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ാംഘ��ി��െ���ം ഏെ��േ���മായ �മി�െട ഉടമക��് ന�പരിഹാരം ന���തിന്



സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ�/അ�� സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമനം

1895. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�/അ�� സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമനം

ഭാഗികമാേയാ ���മാേയാ നിലവിൽ ഉ� സംവിധാന�ിന് പകരമായി സഹകരണ േമഖലയിൽ

നിലവി�� സ�കാര� േലബ� േകാൺ�ാ�ിംഗ് െസാൈസ�ിയായ ഊരാ��ലിന് നൽ�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ ; എ�ിൽ െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത െസാൈസ�ി�് ചില �ധാന പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�� �മതല

നൽകിയി��തായ റിേ�ാ��ിൽ എെ��ി�ം അടി�ാന�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇതിെ� �ട��െയേ�ാണം ��ത നിയമനാധികാരം ൈകമാറാൻ ഉേ�ശി��െ��ിൽ

അ�ാര�ം ���മായി ഒഴിവാ�േമാ;വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിവി� സ��ീസിെല അഴിമതി തടയാ� നടപടി

1896. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സിവി�  സ��ീസിെല അഴിമതി തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� അഴിമതി േക�കളാണ്

കെ��ിയി�ളളെത�ം എ� േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരിെ��ം വ��് തിരി�ളള കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ?

ചീഫ് മിനിേ��് േലാ�� റീബി�ഡ് േ�ാജ�്

1897. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചീഫ് മിനിേ��് േലാ��  റീബി�ഡ് േ�ാജ�് എ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി പാല�ാട്

ജി�യിെല ഏെത�ാം േറാ�ക��ാണ് ഫ�് അ�വദി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക�  �ന�നി��ി��തി��

െ�ാേ�ാസലാണ് ചീഫ് മിനിേ��് േലാ�� റീബി�ഡ് േ�ാജ�് �ഖാ�ിരം പരിഗണി��െത�

വ��മാ�ാേമാ?

അതിേവഗ െറയി�േവ പാത�െട നിർ�ാണം

T 1898.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ത�  കാസ�േഗാഡ് വെര�ളള അതിേവഗ െറയി�േവ പാത�് െറയി�േവ

മ�ാലയം തത��ി� അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഇതിനായി എ� െഹ��  �ലമാണ് ആവശ�മായി�ളളെത�ം �ലെമ��ി�ളള നടപടിക�

ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി ഏെ����തി�ളള നടപടി േവഗ�ിലാ��തിന് �േത�ക െസ�  �പീകരി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� നി��ാണ �വ��ന���് എ�് �ക ആവശ�മായി വ�െമ�ം അതി� സം�ാന

സ��ാരിെ� ഓഹരി എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇൗ �ക സം�ാന സ��ാ�  എ�കാരം കെ��വാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

നിേ�പ സംഗമം

T 1899.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം വിേദശനിേ�പകെര സം�ാനേ��്

ആക�ഷി�വാനായി നിേ�പ സംഗമം നട�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഇത�സരി�് എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പ പ�തിക�  ആരംഭി��തി�േവ�ിയാണ്

വാ�ദാനം ലഭി�ി��ത്;വാ�ദാനം ലഭി� പ�തിക�  എ�ാം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എവിെടെയ�ാം ഏെത�ാം പ�തിക�  ആരംഭി�ി��് എ�ം ഇതി�േവ�ി എ� േകാടി �പ

നിേ�പം നട�ിയി��് എ�തിെ��ം വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തികളിെല �ടി�ിക

1900. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� ധനസഹായം �ടി�ികയായി�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�ം �ടി�ിക �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ടി�ിക �ക ലഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ�ീവ് പ�തി

T 1901.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയി�  ���നാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം

ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി െട�ർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ത�ാനിമ�ം ��പാല�ിെ� �ന�നി��ാണം ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി



ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിക�

1902. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി�മായി ബ�െ��് െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  എ�

പ�തികളാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��നാട് �േദശ�ളിെല േതാ�ക�െട നവീകരണം

1903. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി��െ���ി ��നാട്, അ�� ��നാട് �േദശ�ളിെല േതാ�ക�െട

ആഴം ���തി�ം �ചീകരി��തി��� ഏെത�ി�ം ���ിക�  ഏെ���ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈലഫ് മിഷ�

1904. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി നിർ�ി� ന�കിയി�� വീ�ക�െട�ം �ാ�് സ��യ��േട�ം ജി�

തിരി�� വിശദ വിവര�� ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� വീ�കളാണ് നിർ�ിതിയി��ത്;2020 മാർ�് 31 നകം എ� വീ�ക� നിർ�ി�

ന��വാനാണ് സർ�ാർ ഉേ�ശി��ത്;വിശദവിവര�� ന��േമാ?

�� ഓഫ് മാ�മാ�ി�ി� �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

1905. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ� സാേ�തിക വ��ിന് കീഴി� ��മംഗല�് �വ��ി�വ�� �� ഓഫ് മാ�മാ�ി�ി�

�തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ആരംഭി�� േകാ�ക� സ�ാ�യ േമഖലയിലാേണാ നട�ാ� ഉേ�ശി��ത്;  എ�

േപ��് �േവശനം ന���തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് �ത� തി�വന��രം വെര�� അതിേവഗ െറയി� പ�തി

1906. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് �ത� തി�വന��രം വെര�� അതിേവഗ െറയി� പ�തി�് �മി ഏെ���ാൻ

സർ�ാർ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;



(ബി) എ� �മിയാണ് സർ�ാർ ഏെ���ക; അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഏെതാെ� വിേ��കളിെല �മിയാണ് ഏെ���ക; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെ��േ�� �മി ഏെതാെ�യാെണ�് നി�ിയി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

�ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക�െട നിേരാധനം

1907. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��്,  �ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക�  എ�ിവ സ���മായി നിേരാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിേരാധി�െ�� തര�ി�� ��ം �ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക�ം ഇേ�ാ�ം വ�ാപകമാണ് എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക��ം ��ക��ം പകരം സംവിധാനമായി എെ�ാെ�യാണ്

ഒ��ിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകാടതി�ം സ��ാ�ം �റെ��വി�ി�ളള ഉ�ര�ക�ം നിയമ��ം ലംഘി��വ�െ�തിെര

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�േമാ?

ത�ീർ�ട��െട അവ� വിലയി���തി�� സമിതി

1908. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി��ായ മഹാ �ളയ�ിന് േശഷം  2.25  െഹ�റി� �കളി�  വി�ീർ���

ത�ീർ�ട��െട അവ� വിലയി���തിനായി പരി�ിതി വ��ിെ� േന�ത��ിൽ വിദ�

സമിതിെയ �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത സമിതി�െട �വർ�ന���ായി നാളി�വെര

എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത സമിതി�െട പഠന റിേ�ാർ�് സ��ാരിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

റിേ�ാർ�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കാലാവ� വ�തിയാനെ��റി�് പഠി�ാ� നടപടി

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

(എ) കാലാവ� വ�തിയാനെ��റി�് പഠി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�  തല�ി�

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�മായി ബ�െ��് റിേ�ാ��ക� സമ��ി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത റിേ�ാ��കളി�േമ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

സി.ആ�.െസഡ്.മായി ബ�െ��് െക.സി.െസഡ്.എം.എ.യിേല�് സമ��ി�� അേപ�ക�



1910. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സി.ആ�.െസഡ്.മായി ബ�െ��് െക.സി.െസഡ്.എം.എ.യിേല�് സമ��ി��

അേപ�ക� ഓ�ൈലനായി സ�ീകരി�വാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ േസാ�് െവയ�ക�  �പെ���വാ�  ഐ.െക.എം.  േപാെല��

�ാപന��െട േസവനം ഉപേയാഗി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് െക.സി.െസഡ്.എം.എ.യിേല�് ന���

അേപ�കളിേ��� നടപടി അന�മായി നീ��കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �തിയ സി.ആ�.െസഡ്.  നിയമം അ�സരി�് അേപ� സമ��ിേ�� രീതികളി�  തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െസ��റിമാ��് അവ��ത നിലനി���ത് പരിഹരി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െക.സി.െസഡ്.എം.എ.യിേല�് വ�� ഫയ�കളി�  െപാ�ജന���് വ��മായ മ�പടി

കി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  ഇതിനാവശ�മായ പ�ിക് റിേലഷ�സ് സംവിധാനം

ഏ�െ���േമാ?

തീരേദശ േമഖലയിെല നി��ാണ ���ിക�

1911. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ േമഖലയിെല നി��ാണ ���ിക�െട �രപരിധി ���ി നി��യി� െകാ�ളള

േക�സ��ാരിെ� �തിയ വി�ാപന�ിെ� പക��് സം�ാന�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� തീരേദശ�േദശ�ളി�  �രപരിധി സംബ�ി�് അ�ിമമായി �ന�നി��യം

നട�ി�ഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ിയ �രപരിധി േകരള�ി�  �ാബല��ി�  വരാ�  ഇനി എ� സമയം �ടി

േവ�ിവ�െമ�ാണ് ക���ത്;  ആയതിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള കാലതാമസ�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

1912. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന�ളി� എെ��ി�ം �മേ��ക�

നട�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മേ��കെള സംബ�ി�് അേന�ഷി�വാ� വിജില�സിെന �മതലെ���ിയി�േ�ാ;



വ��മാ�േമാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� െചയ�മാ�  രാജിെവ�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ാണ്;  േബാ�ഡ്

�നസംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് െചയ�മാെ� രാജി

1913. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് െചയ�മാ�  േഡാ.  അജിത് ഹരിദാസ്

ത��ാന�നി� രാജിെവ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�കാരണ�ാലാണ് അേ�ഹം രാജിെവ�ത്;

(സി) തി�വന��രം നഗരസഭ� പിഴ�മ�ിെയ� കാരണ�ാ�� രാ�ീയസ���ം �ലമാ�

െചയ�മാ� രാജിെവ�ത് എ� ആേ�പ�ി� യാഥാ����േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസ് അേപ�ക�െട �� പരിേശാധന

1914. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസ് അേപ�ക�െട �� പരിേശാധന ���ിയായി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട അേപ�കളാണ് നിരസി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ീം  -III-യി�  അേപ�ി��തി�� െ�ാേബഷ�  ���ീകരണം ഏെത�ി�ം സ��ാ�

വ��ി� നി�് തെ� േവണം എ�് െ�ഷ�� �ളിേലാ, േനാ�ിഫിേ�ഷനിേലാ പരാമ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) �ീം-II, �ീം-III എ�ിവയി� ഏെത�ി�ം വിഭാഗ��െട അേപ� നിരസി�ാ� പി.എസ്.സി�്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അസി��്/ആഡി�� ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി. േനാ�ിഫിേ�ഷനി� ��ത അേപ�ക�

സ��ാ� സ��ീസിേല�� ത�ികയിേല�് എ�് പരാമ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത േനാ�ിഫിേ�ഷ� �കാര�� ലി�ി� നി�ം േജാലി ലഭി�� ഉേദ�ാഗ��െട സ�വീസ്,

'സ��ാ� സ�വീസ് ' ആയി പരിഗണി�േമാ;

(എഫ്) േകരള പി.എസ്.സി.,  േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് എ�ിവയി�  െ�ാേബഷ�

���ീകരി�ക�ം,  െക.എ.എസ്.  െ�ഷ��  ��  �കാരം �ീം-IIIയിേല�് േയാഗ�തക��

ഏെത�ി�ം അേപ� നിരസി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െക.പി.എസ്.സി. നിയമന��

1915. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സ��ാ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� �തിയതായി

എ� ത�ികകളാണ് ��ി�ി��ത്;വിശദവിവരം ന��േമാ;



(ബി) 2019  ഡിസംബ�  31  വെര സം�ാന�� സ��ാ�  െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല

ജീവന�ാ�െട ആെക എ�ം എ�െയ��തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി എ�.ഡി.സി. നിയമനം

1916. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി.സി. ഒഴി�ക�െട റിേ�ാ��് പി.എസ്.സി.�് ലഭി�ി�േ�ാ ;

എ�ി� എ� ഒഴി�ക�െട റിേ�ാ��ാണ് ലഭി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എേ�ാഴാണ്

അവസാനി��ത്; കാലാവധി അവസാനി��തി���് നിയമനം നട�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യിെല റാ�് ലി�ി�നി�ം നിയമനം നട��തിന് വ��കളി�നി�ം എ�.ഡി.സി.

ഒഴി�ക�െട റിേ�ാ��് യഥാസമയം ലഭി�ാ�  സ��ാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി ഓഫീസ� ത�ികയിേല�് െ�ഷ�� റി��്െമ�്

1917. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെല �ഷി ഓഫീസ� ത�ികയിേല�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ��് മതിയായ സംവരണം

വ�ി�ി�ാ�തിനാ�  ഈ ത�ികയിേല�് െ�ഷ��  റി��്െമ�് വഴി ��ത വിഭാഗ�ാ��്

മതിയായ �ാതിനിധ�ം ഉറ�ാ��തി�േവ�ി ഉട� വി�ാപനം �റെ��വി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിവിധ വ��കളിെല ൈ�വ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

1918. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല ൈ�വ� ത�ിക എ� വീത�െ��് വ��് അടി�ാന�ി� ജി� തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  ഓേരാ ജി�യി�ം നിലവി�� ഒഴി�ക�  എ� വീതെമ�് വ��് തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കളി�  എ�െയ�ം െക.പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം എ�െയ�ം

റിേ�ാ��് െച�വാ�െ��ം വ��് അടി�ാന�ി� ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

�തനമായ േകാ�ക� വിേശഷാ� ച��ളി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

1919. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിേശഷാ�  ച���  സമയബ�ിതമായി �പീകരി�ി�ി�ാ�തിനാ�  പല െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ളി�ം അെപ�് സഹകരണ സംഘ�ളി��� നിയമന��  പി.എസ്.സി.  �േഖന

നട�വാ� സാധി�ാ� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) �തനമായ േകാ�ക�  വിേശഷാ�  ച��ളി�  ഉ�െ���ാ�തിനാ�  ��ത േകാ�ക�

പഠി�ിറ�� ��ിക�  പി.എസ്.സി.  അേപ� �ണി� പല ത�ികകളി�ം അേപ�ി�ാ�

േയാഗ�രാ��ിെ��ത് കണ�ിെല��്,  ഒ� േയാഗ�ത�് സമാനമായ ത�ല�മായ

േയാഗ�തക�  ഏെതാെ�യാെണ�് നി�യി�് ബ�െ�� വിേശഷാ�  ച��ി�/എ�ിക��ീവ്

ഉ�രവി� േഭദഗതി വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ിക�െട റാ�് ലി�്

1920. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 44/2015 �കാര�ളള േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ിക�െട റാ�് ലി�്

�സി�ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-െല വി�ാപന�കാരം പരീ� നട�ി നാല് വ�ഷ���േശഷ�ം റാ�് ലി�്

�സി�ീകരി�ി�ി� എ�ത് ഗൗരവമായി ക�് അടിയ�രമായി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

െക.എ.പി. അ�ാം ബ�ാലിയ� സിവിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർ റാ�് ലി�്

1921. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.പി.  അ�ാം ബ�ാലിയ�  സിവിൽ േപാലീസ് ഓഫീസർ ത�ികയി�  ഇ��ി,  േകാ�യം

ജി�കളിെല പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് എ�ാണ് �സി�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാർ�് െച��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇനി എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാർ�് െച�ാ��്; ഇവ പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാർ�്

െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് പ�ിക

1922. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. റാ�് പ�ിക ത�ാറാ�േ�ാ� യഥാ�� ഒഴി�ക�െട എ�ം കണ�ാ�ി അ��ം

േപ�െട റാ�് പ�ിക �സി�ീകരി�ാ� മതിെയ� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത

നിലപാട് സ�ീകരി�ാ� ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത വിഷയെ��റി�് പഠി�ാ�  ഏെത�ി�ം സമിതിെയ നി�യി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�െട എ�ം മാ�ം കണ�ാ�ി റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ിയാ�  സംവരണ

വിഭാഗ�ി�െപ�വെര േദാഷകരമായി ബാധി�െമ� വിഷയം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�്

പരിഹാരമാണ് ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി

1923. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2020 ഏ�ി� 1 �ത� 2021 മാ��്  31  വെര�� വിവിധ സമയ�ളി�

അവസാനി�� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി 1 വ�ഷം �ടി നീ��കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് ഒഴി�കളി� ഗണ�മായ �റ��ായതിനാ� വിവിധ വിഷയ�ളിെല

അ��ാപക ത�ികയട��� ലി�കളി� നി�ം വളെര�റ� നിയമനം മാ�േമ നട�ി�� എ�

കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനിെയാ� അ��ാപക നിയമന�ിന് അേപ�ി�ാ�  കഴിയാ�വ�ം,  �ായപരിധി

കട�ി��വ�മായ ഒേ�െറേപ�  ഈ ലി�കളി�  ഉ�െ��ി��തിനാ�  ഇ�ാര��ി�

അ�ഭാവ���മായ നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

എ�.ഡി.സി., എ�.ഡി.�ി., ലാ�് േ�ഡ് സ�വ�്സ് ത�ികകളിെല റാ�് പ�ിക �കാര��

നിയമന��

1924. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ഡി.സി.,  എ�.ഡി.�ി.,  ലാ�് േ�ഡ് സ�വ�്സ് ത�ികകളി� നിലവി�� റാ�് പ�ിക

�കാര�� നിയമന�� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ത�ികകളിെല െ�ഷ�� റി��്െമ�് ലി�കളിേല�് റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�ക�െട�ം

നാളി�വെര�� നിയമന��െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�നി േബാർഡ് അസി��് ത�ിക�െട റാ�് ലി�്

1925. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നി/േകാ��േറഷ�/േബാ�ഡ് അസി��് ത�ിക�െട  (കാ�ഗറി ന�ർ  399/2017,

400/2017 ) പി .എസ്.സി റാ�് ലി�് എ�് �സി�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് പ�ിക



1926. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരീ�ാ ത�ി�ിെന �ട��് നിയമന നടപടി മരവി�ി� േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് പ�ിക�െട

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ാെര ഒഴിവാ�ി ലിസി�ി�  ഉ�െ��ി�� അ�ഹരായവ��് നിയമനം ന���തിന്

പരിഗണന ന�േമാ;

(സി) റാ�് ലി�ിന് ഇനി  9മാസം മാ�േമ കാലാവധി�� എ�ിരിെ� നിയമന നടപടിക�

ത�രിതെ���ാേമാ?

ക�നി/േകാ��േറഷ�/ േബാ�ഡ് അസി��് നിയമന നടപടി

1927. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. നിയമന�� കാലതാമസം �ടാെത നട��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 05.08.2018-�  പരീ� നട�ിയ ക�നി/േകാ��േറഷ�/ േബാ�ഡ് അസി��്  (കാ�ഗറി

ന��  399/2017,  400/2017)  ത�ിക�െട റാ�് ലി�് ഇനി�ം �സി�ീകരി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�ം നിയമന�ൾ നട��തി�മാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

1928. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 657/2017 �കാരം 01.7.2019-� പി.എസ്.സി. �സി�ീകരി� െക.എ.പി.

II-െല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�െട റാ�് ലി�ി� നി�ം അെെഡ�സ് െമേ�ാ അയ��ത്

െെവകിയ സാഹചര��ി�  ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമന നടപടിക� അടിയ�രമായി നട�വാ� �േത�ക നി�േ�ശം

ന��േമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ ർ റാ�് ലി�ിെ� കാലാവാധി ദീ�ഘി�ി��തിന് നടപടി

1929. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ  657/2017 �കാര�� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ ർ റാ�് ലി�ി� നി��

നിയമനനടപടിക� നാ� മാസേ�ാളം ൈവകിയതിനാ� ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നാ�

മാസേ��് �ടി നീ�ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് കാലാവധി നീ�ി ന�കിയ റാ�് പ�ികക�  ഏെതാെ�െയ�്

െവളിെ���േമാ?

സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

1930. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��്

നിയമനം ന�കി എ�ം, നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി�ാ� ഏതാ�ം ആ�ക� മാ�ം േശഷിെ�, മ�് ജി�കെള

അേപ�ി�് വളെര �റ� നിയമ��  മാ�േമ േകാ�യം ജി�യി�  നട�ി�ള� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�ളള ഒഴി�ക�ം �തീ�ിത ഒഴി�ക�ം എ��ം േവഗം പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��്

െച��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

1931. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  (െക.എ.പി.  v  )  റാ�് ലി�ി�നി�ം

പരിമിതമായ നിയമന�� മാ�േമ നട���െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.� റിേ�ാ��് െച�ിരി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എ.പി.  v  ബ�ാലിയ�േവ�ി ആ�.ആ�.ആ�.എഫ്-െ� ഇ��േറാളം േവ��സിക�

അധികമായി അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത േവ��സിക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക.എ.പി. V ബ�ാലിയനിേല�� നിയമന�� ത�രിതെ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് േ�ഡ്-ര�് റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

1932. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 130/2012 �കാരം എറണാ�ളം ജി�യിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��്

േ�ഡ്-ര�്ത�ികയിേല�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി� തീയതി അറിയി�േമാ;

(ബി) കഴി� �ളയകാല ഘ��ി�� റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി നീ��തിന് എെ��ി�ം

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ടി ലി�ിെ��ം കാലാവധി നീ��തി�� തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



െവാേ�ഷണ� ഇൻ��ർ ഇൻ അ�ി���ർ ത�ികയിെല പി.എസ്.സി. നിയമനം

1933. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ� ഇൻ��ർ ഇൻ അ�ി���ർ ത�ികയിെല നിയമന�ിനായി കാ�ഗറി ന�ർ

267/2014 �കാരം പി.എസ്.സി. എ��് പരീ� നട�ിയത് എ�ാണ്;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല നിയമന�ി�� േഷാർ�് ലി�ി��െ�� ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട �ടി�ാ�

നടപടിക�  �ർ�ീകരി�് അ�ിമ പ�ിക �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  നിയമന നിർേ�ശം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�തിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ക���ർ അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

1934. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ി�് സർ�ീസ് ക�ീഷെ� കാ�ഗറി ന�ർ  245/2018,  254/2018  എ�ിവ

�കാര�� ക���ർ അസി��് ത�ികയിെല നിയമന�ിനായി െപാ�പരീ� എ�ാണ്

നട�ിയത്; എ� ഉേദ�ാഗാർ�ിക� ��ത പരീ�യി� പെ��� ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരീ��െട േഷാർ�് ലി�ം റാ�് ലി�ം എ�ാണ് �സി�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അസി��് െസയിൽ�മാൻ ത�ികയിെല നിയമനം

1935. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷനിെല അസി��് െസയിൽ�ാൻ ത�ികയിൽ തി�വന��രം

ജി�യി� നി�ം എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് എ�േ��് നിയമന ഉ�രവ് നൽകാൻ കഴി�െമ�് പറയാേമാ;

(സി) ഈ ത�ികയിൽ 24/10/2019 െല അേ�ാ�െമ�് ചാ��ിൽ �മന�� 16 ആയി ഒ.ബി.സി.

സംവരണ�ിന് ഒെരാഴിവ് മാ�ിവ�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ഇ�ര�ിൽ ഒെരാഴിവ് ഒഴി�ിടാ��

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ത�ികയിൽ നിയമന ഉ�രവ് നൽ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഒ.ബി.സി.  വിഭാഗ�ിൽ നിയമനം തട�െ���തി��

കാരണെമെ�� വ��മാ�േമാ;



(എഫ്) മതിയായ േരഖകളി�ാെത ഒ.ബി.സി.  വിഭാഗ�ിൽ ആെര�ി�ം ��ത റാ�് ലി�ിൽ കട�

�ടിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഈ ത�ികയിേല�� നിയമന നടപടിക�  എ�േ��് �ന:രാരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�്

പറയാേമാ?

േക�വി�റ��വ��ാ�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

1936. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന��  613/2012  �കാരം േക�വി�റ��വ��ായി പി.എസ്.സി.  എ�.സി.എ.

വി�ാപനം അ�സരി�് �കാരം സ��ാ�, ക�നി, േകാ��േറഷ�, േബാ�ഡ് എ�ിവിട�ളി�

അസി��്/�ാ��് ത�ികയിേല�് 2017-� നിലവി� വ� റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��്

നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�് കാലാവധി എ�വെരയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി�ി��തിനായി റാ�് ലി�ി� േപ�� സാറാ ബാ� ന�ിയ

അേപ� സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത അേപ�യി� സ�ീകരി�ി�� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ത�ികയിേല�ായി �തിയ ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരളാ മിനി�ീരിയ� സേബാ�ഡിേന�് സ�വീസ്

1937. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരളാ മിനി�ീരിയ� സേബാ�ഡിേന�് സ�വീസ് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത സ�വീസിെ� പരിധിയി� വ�� ത�ികക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അംഗീ�ത സ�വീസ് സംഘടനക�

1938. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ െസ�േ�റിയ�ിെല അംഗീ�ത സ�വീസ് സംഘടനക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ�വീസ് സംഘടനക�െട ൈബേലാ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡി�� വിശ�ക�� സ�ദായ�ിന് സംവരണം

T 1939.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിശ�ക�� സ�ദായ�ാ��് േദവസ�ം േബാ�ഡി�� സംവരണം ��് ശതമാനം എ�ത്

ജനസംഖ�ാടി�ാന�ി� എ�് ശതമാനമായി വ��ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



സർ�ാർ നി�േ�ശ�� പാലി�െ���തിന് നടപടി

1940. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ ജീവന�ാ�  ത��െട ��ികെള ഓഫീസിെ� �വ��ന സമയ�് ഒ�ം �െട

നി����മായി ബ�െ��  18/05/2018-െല  112/എ.ആ�.  13(2)/18/  ഉ.ഭ.പ.വ.

സ��ലറിെല നി�േ�ശ��  വ��് േമധാവിക�  പാലി��െ��് ഉറ�ാ�ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓഫീസിെ� �വ��ന സമയ�് ജന���് േസവനം ലഭി��തി��ാ�� അമാ�ത

മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  എ��് പറ�ി�െ��ി�ം ഇെ��ി�ം ഇ�ാര�ം ഉറ�ാേ��

ഭരണ�ടം ��ത ബാധ�ത �ത�മായി നി��ഹി��െവ�് ഉറ�ാ�ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഭരണ സിരാേക��ി��െ�െട�� സർ�ാർ ശ�ളം പ�� എ�ാ ജീവന�ാ��ം

നിയമം പാലി��െ��് ഉറ�ാ��തിെന�റി�് േബാധവ��രണം ന��േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� േവറി� തീ�മാന�ിന് സർ�ാരിന് ഉേ�ശ��െ��ി� അ�ാര�ം െവളിെ���േമാ?

��� ന�മററി ത�ികയിെല അംഗപരിമിത ജീവന�ാ��ളള സ�വീസ് ആ��ല���

1941. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013 �ത� വിവിധ വ��കളി� അംഗപരിമിത ജീവന�ാ� ��� ന�മററി ത�ികയി� േജാലി

െച�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇവ��് �ിരം ജീവന�ാ��ളള സ�വീസ് ആ��ല���  ന���േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് െെ�ബ�ണ�-തി�വന��രം  27.10.2019-െല ഒ.എ.  ന��

2413/2017 �കാരം ��ത ജീവന�ാ��് �ിരം ജീവന�ാ��ളള സ��ീസ് ആ��ല���

അ�വദി�ണെമ�് ഉ�രവി�ി�ം ആയത് ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ിക സംവരണം

1942. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജനറ�  വിഭാഗ�ി�െ�� സാ��ികമായി പി�ാ�ം നി���വ��്  10%  സംവരണം

ന�കാനായി സ��ാ�  ഇറ�ിയ ഉ�രവ് ജി.ഒ.(പി)നം.1/2020/പി  &എആർഡി

03.01.2020  ഇം�ീഷിലാെണ� കാര�ം സ��ാ�  പരിേശാധി�േമാ;  സ��ാ�  ഉ�ര�ക�

നി�ബ�മാ�ം മലയാള�ി�  ഇറ�ണെമ� പി  &എ.ആർ.ഡി.  �െട നി�േ�ശം

നിലനി��േ�ാ� തെ� പി &എ.ആർ.ഡി. �ൾസ് വിഭാഗം ഇ�ര�ി� ഇം�ീഷി� ഉ�രവ്

ഇറ�ിയത് സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇം�ീഷി� ഉ�രവ് ഇറ�വാ�



നി�േ�ശി�ത് ആെര�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം,  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം,  �ാനിംഗ് ആ�്

ഇ�േണാമി�് അഫേയ�് വ��്,  െപാ�ഭരണ  (േകാ�ഡിേനഷ�) വ��് എ�ിവ�  �േത�കം

ഉ�രവ് ഇറ�െമ�് പറ��െ��ത് ഏെത�ാം വ��കളിെല നിയമ�ളിെല

സംവരണെ�യാണ് �ചി�ി��ത്;

(സി) േമ��റ� വ��ക�  അ�ാ� വ��കളിെല സംവരണം സംബ�ി�് ഉ�രവ് ഏത്

വ��ാണ് ഇറ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� വ��് അ�ാ� െപാ�േമഖല �ാപന��, സഹകരണ �ാപന��, സ��ാ�

െ�ാജ�് ഓഫീ�ക� എ�ിവിട�ളി� ഈ ഉ�രവ് ബാധകമാേണാ; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എ�ം

1943. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ്, അധ�ാപക� ഉ�െ�െട�ളള ആെക സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എ�ം

എ�യാെണ�് േസനാവിഭാഗം, അധ�ാപക വിഭാഗം, മ�് ജീവന�ാ� എ�ി�െന പ�ികതിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി� എ� വനിതാ, ��ഷ ജീവന�ാ� ഉെ��് പ�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയതി�  എ�.പി.  എസി�  ഉ�െ��വ�ം,  അ�ാ�വ�ം എ�െയ�് പ�ികതിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

മി�വിവാഹിതരായ ജീവന�ാ��� ആ��ല���

1944. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�വിവാഹിതരായ �ീ/��ഷൻ സ��ാ� ജീവന�ാരാെണ�ിൽ നിലവിൽ അവ� ഏെത�ി�ം

വിധ�ി�� ആ��ല�ം/സംര�ണം എ�ിവ�് അ�ഹരാേണാ;  ആെണ�ിൽ വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) സ��ാ�  ജീവന�ാരൻ/ജീവന�ാരി മി�വിവാഹിത�  ആെണ�ിൽ അവ��് �ലംമാ�ം

ലഭി��തിന് ഇെതാ� മാനദ�മായി പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ േക� സ��ാ� സ��ീസിേല�േപാെല മി� വിവാഹിത��് �ലംമാ��ിന് �േത�ക

പരിഗണന നൽകാൻ സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

േകരള െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ്

1945. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�  ഏെത�ാം �ാപന�ളിെല ഏെത�ാം

ത�ികകളാണ് �തിയതായി ഉ�െ���ിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ഓഫീസ് അ��ഡ�് കാ�ഗറിയി� ഉ�െ��ി�ളള�ം എ�ാ� െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�്

സ��ീസി� ഉ�െ���ിയി�ി�ാ��മായ ത�ികക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ�ഫ�േമഷ� അസി��്, േഫാേ�ാേകാ�ിയ� ഓ�േറ�� എ�ീ ത�ികകെള

െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�  ഉ�െ���ിയി�ി� എ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�െ���വാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര �റെ��വി�ി�ളള എ�ാ സ��ാ�  ഉ�ര�ക�െട�ം പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച� വഴി സ��ാ�  ജീവന�ാരാ��വ��് െസ�േ�റിയ�്

സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സ് �കാരം ഏെതാെ� ത�ികകളി�  ത�ികമാ�ം വഴി

നിയമന�ിന് അേപ�ി�ാ�  സാധി�ം;  ഇ�രം നിയമന���് �േത�ക അ�പാതം

നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

1946. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമനം കി�ിയാ�  ആ�ിതെര േനാ�ണം എ� സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  േജാലി ലഭി�ാ�  ��ംബാംഗ�െള സംര�ി�ാെമ� സത�വാ��ലം ന�കണെമ�

സ��ാ� ഉ�രവിന് ��കാല �ാബല��േ�ാ; ��കാല�ളി� േജാലി ലഭി�വ�െട കാര��ി�

എ� തീ�മാനമാണ് സ��ാ� എ��ിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

വികസന �വ��ന��മായി ബ�െ�� വിവര�� സാമാജിക��് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

1947. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിയമസഭാ മ�ല�ളിെല വികസന �വ��ന��മായി ബ�െ��് വിവിധ വ��കളിേല�്

ന��� േ�ാജ�ക�െട�ം മ�് അേപ�ക�െട�ം പരിേശാധനാഘ� �േരാഗതി�ം ഉ�ര�ക�ം

ബ�െ�� ആഫീ�കളി� നി�് സാമാജിക�െട ൈസ�ി� ലഭ�മാ��തി�� നി�േ�ശം വ��്

തല�ി� ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�ളള െതരെ���്

1948. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�ളള െതരെ���ിന്  2015െല േവാ��പ�ിക

ആധാരമാ��തിന് സ��ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി�  ഇ�വഴി  2019െല േലാക് സഭാ െതരെ���ിെല േവാ��  പ�ിയി�  ഉ�ായി��

പ�ല��ിലധികം േവാ��മാ��് സ�തിദാന അവകാശം ന�െ�ടാനിട�െ�� കാര�ം

��യയി�െ��ി�േ�ാ.

(സി) 2019� ത�ാറാ�ിയി�ളള േവാ��പ�ിക�് പകരം 2015െല േവാ��പ�ിക ഉപേയാഗി��ത് വഴി

എെ��ാം അധികബാധ�ത സ��ാരിന് ഉ�ാ�െമ�ാണ് ക�തെ���ത്;

(ഡി) ഇ�വഴി എെ��ാം ��ി��കളാണ് േവാ��മാ��ം ഉേദ�ാഗ���ം ഉ�ാകാനിട�ളളത്;

വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ?

െക-ൈഫ പ�തി �കാരം സൗജന� ൈവ-ൈഫ

1949. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� െക-ൈഫ പ�തി �കാരം എ� �ല�ളിലാണ് സൗജന� ൈവ-ൈഫ

ലഭ�മാ�ാൻ സർ�ാർ തീ�മാനി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി�  എ� േക��ളി�  സൗജന� ൈവ-ൈഫ സ�മാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

വിശദവിവരം െവളിെ���ാേമാ?

െക-േഫാ� പ�തി

1950. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക-േഫാ� പ�തി നട�ിലാ��തിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ജന���് എെ��ാം �േയാജനമാണ് ലഭി�വാ�  േപാ��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഡിജി�� സ��കലാശാല

1951. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

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

(എ) സം�ാന�് ഡിജി�� സ��കലാശാല �ാപി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇതിെ�

ഘടന, പഠനാവസര��, ഉേ�ശ� ല���� എ�ിവ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഡിജി�� േമഖലയി� �ണനിലവാര�� മാനവ വിഭവേശഷി വികസി�ി�വാ�ം ഐ.ടി.വ�വസായ

വികസന�ി�ം ��ത സ��കലാശാല എ�െനെയ�ാം �േയാജനെ��െമ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;



(സി) ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

സി-ഡി�്

1952. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-ഡി�ിെ� തി�വ�ം െമയി�  കാ�സി�  ആവശ��ിേലെറ �ലം ഒഴി� കിട��

സാഹചര��ി�  �ാച�വി�� നാ�നില െക�ിടം �തിമാസം അ� ല�ം �പ

വാടക�െ���ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; പാെ�ലവ് നിയ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ� േശഷം സി-  ഡി�ിെല ഏെത�ാം േ�ാജ�കളി� ശ�ളം

�ടാെത ഇ�െസ�ീവ് ന�കി വ�� എ� വിശദമാ�േമാ; ഇേ� വെര ന�ിയ ഇ�െസ�ിവ്

എ�െയ�് പറ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സി-ഡി�ിെല േകാ��സ് ഫ�ി�(ഫി�ഡ്

െഡേ�ാസി�്) നി�ം എ� �പ പി�വലി�ി��്; എ�് ആവശ����ാണ് പി�വലി�െത�്

വിശദമാ�േമാ; േകാ��സ് ഫ�ി� ഇനി മി��� �ക�െട വിവരം വിശദമാ�േമാ?

ഡിജി�� സർവകലാശാല

1953. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

(എ) സം�ാനെ� വികസിതമായ മാനവേശഷി കണ�ിെല��് ഐ.ടി. വ�വസായ�ിെ� �ധാന

േക��ളിെലാ�ായി സം�ാനെ� മാ�ി�ീർ��തി� നട�� �വർ�ന��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െടേ�ാളജി ഇെ�ാേവഷൻ േസാൺ,  െടേ�ാസി�ി എ�ിവ ഐ.ടി.  അടി�ാന സൗകര�

വികസനെ� എ�മാ�ം ചലനാ�കമാ�ിയി��്; സം�ാന� �ാപി�� രാജ�െ� ആദ�

ഡിജി�� സർവകലാശാല വഴി ല��മാ�� േന��� എെ��ാമാണ്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.ടി. േമഖലകളി� �ാർ�് അ�ക� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ാർ�് അ�് മിഷൻ ൈകവരി�

േന�ം അറിയി�ാേമാ; വിശദവിവരം െവളിെ���ാേമാ ?

സി-ഡി�ിെ� ക�നിവ�കരണം

1954. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നിവ�കരണ�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാേരാ�ം സംഘടനകേളാ�ം ച��കെളാ�ം

നട�ാെത ഇ�പ�ി നാലാമത് സി-ഡി�് ഗേവണിംഗ് േബാഡി രജി�ാേറാട് െ�ാേ�ാസ�

ന��വാനാവശ�െ��� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;സി-ഡി�് ക�നിവ��രി�വാ�

ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) സി-ഡി�ിന് അ�വദി�ി�� �ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് വ�ഷ�ളായി േകാടി�ണ�ി� �പ�െട

ഉപകരണ��ം േസാ�് െവയ�ക�ം �മവി��മായി വാ�ി��ിെയ� ആേ�പം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  �ാ� ഫ�് വിനിേയാഗം �ണപരമായ രീതിയി� തെ�യാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �വാസി ചി�ി�മായി ബ�െ��് സി-ഡി�ിന് അ�വദി�ി�� �ാ� ഫ�്

വകമാ�ി െചലവഴി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സി.എം.ഒ/സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്. േസാ�് െവയ�

1955. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.എം.ഒ./സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.  േസാ�് െവയ�  നട�ി�മായി ബ�െ��് സി-ഡി�്

പരിപാലി�ി�� വ��ിഗതവിവര�� സ�കാര�ക�നിക��് ൈകമാറിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്. േസാ�് െവയ� നട�ി�മായി ബ�െ��് സ�കാര� ക�നി ജീവന�ാ�

െസ�േ�റിയ�ി� േജാലി െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സി.എം.ഒ/സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.  േസാ�് െവയ� നട�ി�മായി ബ�െ��് ഇേതവെര എ�

�പ�െട ബി�ക�/ഇ�േവായി�ക�  സ�കാര� ക�നികളി�  നി�ം സി-ഡി�ിന് ലഭി�ി��്;

എ� �പ സി-ഡി�് ഇവ��് ഇ�വെര ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

അ�യ േക��� വഴി ലഭ�മാ�� േസവന��

1956. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�യ േക��� വഴി ലഭ�മാ�� േസവന�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�യ േക��� രജി�� െച��തിെ� നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�യ േക����് ഓേരാ േസവന�ി�ം ഇൗടാ�വാ� കഴി�� നിര�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�യ േക����് േസവനേമഖല�് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  പ�ായ�്,

�നിസി�ാലി�ി, േകാ��േറഷ� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

അ�യ േക��ളിെല േസവന���് ഇൗടാ�� ഫീസ്

1957. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�യ േക���  ന��� േസവന���് വ�ത�� നിര�് ഈടാ�� വിവരം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിര�ക� ഏകീകരി�് െസ��കളി� �ദ�ശി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഓേരാ പ�ായ�ി�ം ��ത� അ�യ േക��� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� പരാതി സമ��ിേ��െതവിെടെയ�് വ��മാ�േമാ?



അ�യ േക���െട �വ��നം െമ�െ����തിന് നടപടി

1958. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� അ�യ േക��� �വ��ി���്;

(ബി) ജനസാ�ത��സരി�് ��തൽ അ�യ േക��� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�യ േക���െട ൈലസൻസി�ം അതിെല ജീവന�ാ��ം സ��ാ� േസവന�െള�റി�്

അറിവ് ലഭി��തിന് എെ��ാം സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത് ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� പല അ�യ േക��ളിൽ നി�ം ജന���് ��ികരമായ േസവനം ലഭി��ി�

എ� പരാതി ഉയ��വ�� സാഹചര��ിൽ,  ��ത േക��ളിൽ നി�ം നി�ിത ഫീസിൽ

��ികരമായ േസവനം ലഭി���് എ�് ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ിൽ

അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ആധാ� കാ�ഡ് രജിേ�ഷൻ

1959. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േപ�  ആധാ�  കാ�ഡ് രജിേ�ഷൻ നട�ിയി�െ��ം അത് എ�

ശതമാനം ആെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആധാ�  കാ�ഡിനായി രജി��  െച�വരിൽ ഇനി എ� േപ��് കാ�ഡ് നൽകാ�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം ആ��ല���  ലഭി��തിന് ആധാ�  കാ�ഡ്

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് �റെ��വി�ി�� ഉ�ര�ക�െട പക��ക�

നൽകാേമാ?

േകരള �ന�നി��ാണ പ�തിയിൽ േറാ�ക��് ഫ�്

1960. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ന�നി��ാണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിനായി

െപാ�മരാമ�്, തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് എ�ിവ�െട �മതലയി�ളള േറാ�ക��് എ�വീതം

ഫ�ാണ് അ�വദി�ി�ളളത് എ�് ഇവ�െട ജി� തിരി�ളള പ�ിക സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണ�ം പരിപാലന�ം എ�െന നട�ാനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) പ�നംതി� ജി�യിെല പി.  ഡ��.  ഡി േറാ�ക�, റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല

തേ�ശസ�യംഭരണവ��് േറാ�ക� എ�ിവ��വദി� �ക�ം േറാ�ക�െട േപ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�ികയി�  ഉ�െ�ടാെത േപായ േറാ�ക��് ഫ��വദി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



ഉ�ീവന സഹായ പ�തി �കാരം ലഭി� അേപ�ക�

1961. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018െല �ളയ�ി� ജീവേനാപാധി ന�െ��വ��് സഹായം ന���തിനാ�� ഉ�ീവന

സഹായ പ�തി �കാരം സഹായം ലഭി��തിനായി ൈവ�ിരി താ��ി�  നി�ം എ�

അേപ�ക� ലഭി�ി��്; ഇതി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ലഭി� അേപ�കളി�  ഏെത�ി�ം അേപ�ക�  നിരസി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം

അേപ�ക�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ��ത താ��ി� എ� �പ�െട സഹായം ഇ�വെര വിതരണം െച�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

��നാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി

1962. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�െ���ി ��നാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ േജാലിക� ഏെ���ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത േജാലിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണ സഹായം

1963. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ സഹായമായി േലാകബാ�ിൽ നി�ം വികസന

വാ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ വിശദവിവര�� നൽകാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ഈ �ക വിനിേയാഗി�ക എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

2018, 2019 വ�ഷ�ളി� ഉ�ായ �ളയം സംബ�ി�്

1964. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2018,  2019  വ�ഷ�ളി�  ഉ�ായ �ളയ�ി�  നാശന�ം സംഭവി�

��ംബാംഗ��  എ� േപ�; ഓേരാവ�ഷ�ി�ം ഓേരാ����ം ഉ�ായ നാശന���

തി�െ���ിയതിെ� പ�ിക മ�ലം തിരി�് േപര് വിവരം സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  എ� ��ംബ���് ന�പരിഹാരം ന�കിെയ�ം ഓേരാ����ം

ന�കിയ ന�പരിഹാര�ക േപര് വിവരം സഹിതം മ�ലം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ളയ സഹായ നിധിയിേല�് ലഭ�മായ ആെക �ക�െട (�ളയം സംഭവി� 2018 �തൽ 2019

ഡിസംബ� 31 വെര) വിവരം ന��േമാ;



(ഡി) ��ത �ക ന�കിയത് ആെര�ാെമ�ം �ക എ� വീതമാെണ�ം േപര്,  ലഭ�മാ�ിയ �ക,

തീയതി എ�ീ വിവര�� മ�ലം തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ന��� ധനസഹായ�ിെ� സ�ഭാവം

1965. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭ�ി�  വീ�ം �ല�ം ന�െ���വ��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�

നി�ം ന��� ധനസഹായ�ിെ� സ�ഭാവം വ��ിഗതമാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

വ��ിക��് േനരി�ാേണാ ധനസഹായം ന���ത്;

(ബി) വീ�ം �ല�ം ���മാ�ം ന�െ��വ��് ന��� ധനസഹായം എ�െയ�് തരംതിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തിേ�ാഭ�ി� വീ�ം �ല�ം ���മായി ന�െ�� െപാ�വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �ലം

വാ�ി ന���തിന് ജി�ാ കള��മാെരേയാ മ�് ഉേദ�ാഗ�െരേയാ �മതലെ���ിയ

ഉ�ര�ക�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ാ��് വിവിധ സ��സംഘടനക�  സൗജന�മായി വീട് നി��ി�് ന�കിയാ�

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി�ാതിരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട േ��് എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി

1966. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട േ��് എ�ിക��ീവ് ക�ി�ിയി�  �ഷി,

ഫിഷറീസ് എ�ീ വ��് െസ��റിമാെര ഉ�െ���ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വ��് െസ��റിമാെര �ടി ഉ�െ����തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

��തി �ര��� േനരിടാൻ ക��ണി�ി േവാള�ിയ� േകാ�

1967. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

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

(എ) ഏത് അടിയ�ര സാഹചര��ി�ം �േത�കി�് ��തി �ര���  ഉ�ാ�േ�ാ�  ഇടെപടാ�

കഴി�� വിധ�ി� േവാള�ിയ�മാ�െട േസവനം ഉറ�ാ��തിന് പ�തി ത�ാറാ��േ�ാ;

(ബി) ക��ണി�ി േവാള�ിയ� േകാ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�� �വ��ക�െട രജിേ�ഷ� ആരംഭി�ി�േ�ാ; അതിനാ�� മാനദ���

വ��മാ�േമാ;



(ഡി) േവാള�ിയ�മാ��� പരിശീലന പരിപാടി�െട ൈദ�ഘ��ം അതിെ� സമയ�മ�ം അവ��്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഓണേററിയേമാ പാരിേതാഷികേമാ ന�െമ�ി�  അത് സംബ�ി��

വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് ഒ� �വേന�ത� അ�ാഡമി �ാപി��തിന് നീ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ശ�ീകരി�ാ� നടപടിക�

1968. �ീ.സി.���

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എം. നൗഷാദ്

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

ശാ�ീകരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�് അടിയ�ര സഹായ�ിനായി ന���

അേപ�കളി�  സാ�വായവയി�  ��മണി�റിനകം സഹായധനം ലഭ�മാ�കെയ�

ല��േ�ാെട അേപ�ക�  ൈകകാര�ം െച��ത് അതിേവഗതയിലാ�ാ�  പരിപാടി�േ�ാ;

ഇതിനായി െച� വ�� കാര��� എെ��ാമാണ്;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �രിതാശ�ാസ നിധികളി� നി�� അേപ�കളി� ധനസഹായം

ലഭ�മാ�ാ� ശരാശരി എ� ദിവസെമ��ി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േസവന�ിെ� കാര��മത വ��ി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട െസ�േ�റിയ�ി�  നട�ാ�ിയ

ഫയ�  തീ��ാ��  തീ�യ� പരിപാടി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സിവി�  സ�വീസിെ� കാര��മത വ��ി�ി�ാ�  െപാ�വി�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ?

അതിേവഗ െറയിൽ ഇടനാഴി�െട നി��ാണം

1969. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിേവഗ െറയിൽ ഇടനാഴി നി��ി���മായി ബ�െ��് െഹലിേകാ���

സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�േ� നട��തിന് ഏത് ഏജൻസിെയയാണ് �മതലെ���ിയിരി��െത�ം ഇതിനായി

എ�് �ക ചിലവഴി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�േ� ���ിയായി�െ��ിൽ,  സ�േ� അ�സരി�് ത�ാറാ�ിയ �ാനിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ?

�വാസി �നരധിവാസ പ�തി



1970. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി �നരധിവാസ പ�തി (എൻ. ഡി. പി. ആർ. ഇ. എം.) �ഖ�ാപി� േശഷം 2016 മാ��്

31 വെര വിവിധ ബാ�ക� എ�യാ�ക��് ആെക എ� േകാടി �പ വാ� ന�കിെയ�ം

2016  ഏ�ി�  ഒ� �ത�  2020  ജ�വരി  31  വെര എ�യാ�ക��് എ� �പ വാ�

ന�കിെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ വാ�ാ പ�തി�െട പലിശ എ�യാെണ�ം ഇേ�ാ� എ� ബാ�ക� ഈ പ�തി�മായി

സഹകരി��െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി  2016-17,  2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം േനാ���ം

സം�ാന ഗവ�െമ�ം എ� േകാടി �പ വീതം െചലവഴി�െവ�് അറിയി�േമാ?

േനാ���െട േസവന��

1971. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത േസവന��  ആ�െ�ാെ�യാണ് ലഭി��െത�ം ആയതി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േസവന�� ലഭ�മാകാ� വിേദശ�ളി�ം നാ�ി�ം ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േനാ���െട ഓഫീ�ക�  എ�ാ ജി�കളി�ം �വ��ി��േ�ാെയ�ം അവിട�ളി��

�ാഫട��� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േനാ��യി� നി� ലഭ�മാ�� േസവന�െള�റി�് അവേബാധം ഉ�ാ��തിന് എെ�ാെ�

പരിപാടികളാണ് ആവി�രി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാസിക��് േനാ�� വഴി ന��� സഹായപ�തിക�

1972. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �വാസിക��് േനാ�� വഴി എ� േകാടി �പ�െട

സഹായപ�തിക� ലഭ�മാ�ിയി��്?

അവശതയ�ഭവി�� �വാസിക��് സാ��ന പ�തി

1973. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അവശതയ�ഭവി�� �വാസിക��് സ��ാ�  എെ��ാം സാ��ന പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓവ�സീസ് േകരൈള�്സ് ഇ�െവ�്െമ�് ആ�് േഹാ�ഡിംഗ് ക�നി



1974. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ���െട കീഴി�� ഓവ�സീസ് േകരൈള�്സ് ഇ�െവ�്െമ�് ആ�് േഹാ�ഡിംഗ്

ക�നി�് ആവശ�മായ പ�തിക�ം നിേ�പകെര�ം കെ��വാ�  ക�സ���സിെയ

നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആെരയാെണ�ം എ� കാലയളവിേല�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�സ���ിന് ക�സ���സി ഫീസ് ഇന�ി�  �തിമാസം എ�് �കയാണ്

ന�േക�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േലാക േകരളസഭ - �തിപ� ബഹി�രണം

1975. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരളസഭ�െട ര�ാം സേ�ളനം �തിപ� പാ��ി �തിനിധിക�  ബഹി�രി�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിപ� ബഹി�രണം കാരണം േലാക േകരളസഭ�െട സേ�ളന�ിന് എെ��ി�ം

�യാസ�േളാ േപാരാ�കേളാ അ�ഭവെ��ി�േ�ാ;

(സി) �തിപ�ം േലാക േകരളസഭ�െട സേ�ളനം ബഹി�രി�ത് ശരിയായ നടപടിയായി� എ�്

സേ�ളന �തിനിധിക� വിലയി��ിയി�േ�ാ?

േദശീയ ജനസംഖ�ാ കണെ���ിനാ�� �െ�ാ���ൾ

1976. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ജനസംഖ�ാ കണെ���് നട��തിേല�ാ�� സം�ാന സ��ാ� �വ��ന��

ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇേതാട�ബ�ി�് എന�മേറ��മാെര നിേയാഗി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏെതാെ� വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��/സ��േസവകെരയാണ് ഇതിനായി നിേയാഗി�ാ�

തീ�മാനി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െസ�സസിനാ�� വിവരേശഖരണ�ി�  �താര�ത�ം ഐക��പ��ം ഉറ�വ��ാ�

സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െസ�സസ് �വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തി�ം നിയ�ി��തി�മായി

സം�ാനതല/ജി�ാതല േനാഡ� ഓഫീസ�മാെര നിയമി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��് കാര��മമാ��തിന് നടപടി



1977. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് വ��ി�  ആ�നികവ��രണം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി

എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസിെ� �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ജി�ാ

േപാലീസ് േമധാവിക��് ന�കിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േപാലീസിെ� കാര�േശഷി വ��ി�ി�ാ�ത�ം വിധം എെ��ാം �തിയ പരിശീലന

പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിവിധ േസവന��ം �വ��ന��ം ജന���് ലഭ�മാ�ാ�ം അവ ��ത� �താര�മാ�ാ�ം

േകരള േപാലീസ് േ�ാ�് െചയി� സാേ�തികവിദ� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

മാഫിയാ സംഘടനകെള ഇ�ാതാ�വാ� നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് മ�് മാഫിയാ ഉ�െ�െട വിവിധ മാഫിയാ സംഘടനകെള ഇ�ാതാ�വാ�ം

���ാെര കെ��ി ശി� ഉറ�ാ�ാ�ം ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� �ധാന

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഓേരാവ�ഷ�ം എ� മാഫിയാ സംഘ��െട േപരി�  എ�

േക�ക�  എ��ക��ായി;  എ� േപ�െട േപരി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��;

മാഫിയാസംഘം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഓേരാവ�ഷ�ം മാഫിയാ ആ�മണ�ി�  െകാ�െ��വ�  എ�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത മാഫിയാ �വ��ന��  സം�ാന�നി�ം �ട�നീ�ാനായി സ��ാ�  സ�ീകരി�

വ�� �ധാന �വ��ന�� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ി� ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

1979. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േപാലീസ് സംവിധാനം ��ത� ശ�ിെ����തി�േവ�ി േപാലീസ് വ��ി� ഈ സ��ാ�

ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െസ�സസ് വിവര േശഖരണ ഉ�രവ്

1980. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 31/32 ഫീൽഡ് ഓ�േറഷൻസ്  2019 എ� ന�രി� 2020 ജ�വരി  14-ന് ഡയറ�േറ�്

ഓഫ് െസ�സസ് ഓ�േറഷ� േകരള തേ�ശ�ാപന���യ� സ��ലറി� എ�.പി.ആ�-

െന�റി�് വ��മായി �ചി�ി��േ�ാ;

(ബി) െസ�സസ് വിവര േശഖരണ�ി�ം ഇേത ന�റി�� ഉ�രവ് തെ�യാേണാ

ഉപേയാഗി��ത്;

(സി) തേ�ശ�ാപന��ം താ��് ഓഫീ�ക�ം െസ�സസിനായി ന��� �േത�ക നി�േ�ശ�ി�ം

േരഖെ����ത് ഈ ഫയ� ന�� തെ�യാേണാ;

(ഡി) ഒ� ഉ�രവി�െട എ�.പി.ആ�ം െസ�സ�ം നട�ാ�ാ�  നി�േ�ശം ന�കിയതിനാ�

െസ�സസ് വിവര��  ഉപേയാഗി�് പി�ീട് േദശീയ ജനസംഖ� രജി��  ത�ാറാ�ാ�

േക��ിന് നിയമ തടസം ഉ�ാകിെ�� നിയമവിദ��െട അഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ സാഹചര��ി� െസ�സസി�ം എ�.പി.ആറി�ം വ�ത�� ഉ�ര�ക� �റെ��വി�ാേല

ആശ�ക�  അക�ാ�  കഴി� എ� റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േടാ�� േഫാ� � ത�ി�് േകസ്

1981. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േടാ�� േഫാ� � ത�ി�് േകസി� ക�െക�ിയ വ�വകക� േലലം െച�് നിേ�പക��് �ക

മട�ി ന�കാ�� നടപടി �മ�� ഏ�വെരയാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തി�െട ബാ�് അ�ൗ�ക�  ക�െക�ി അതിെല �ക നിേ�പക��് മട�ി ന��വാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���് ൈഫനാ�സ്

T 1982.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���് ൈഫനാ�സ് ഓഫീസി�  േജാലി െച�ാ�  ത�ാറായി എ�� ജീവന�ാ��് േനെര

കായികമായി ആ�മണ��ാകിെ��് ഉറ� വ��ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി േപാലീസിന്

നി�േ�ശം ന�കിയതിെ� അ�� ദിവസം തെ� �ാപന�ിെ� എം.ഡി.െയ സമര�ാ�

കെ�റി�് പരിേ���ി� സംഭവം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) നിേ�പക�െ�തിരായ ഇ�രം െച�ികൾ സം�ാനെ� വ�വസായ വള���് �ണം

െച�െമ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(സി) ഒ� വശ�് നിേ�പക സംഗമ�ം മ�വശ�് നിേ�പകെര തള��� ഇ�രം സമീപന�ം

നിേ�പകാ��ല സാഹചര��ിെ� കാര��ി� ന�െട പിേ�ാ�ാവ� വ��ി�ി�ാേന ഉത�

എ�് സ��ാ� ക���േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സം�ാന�� അനധി�ത �ടിേയ��ാ�



1983. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 1946 െല േഫാറിേന�സ് ആ�് �കാരം നിയമവി�� �ടിേയ��ാെര കെ��ി ക�ഡിയി�

െവ��തി�ം ഡീേപാ��് െച��തി��� �മതല സം�ാന സ��ാരി� നി�ി�മാേണാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� അനധി�ത �ടിേയ��ാെര ഡീെ��ഷ�  െസ�റി�  ��ിേ�� �മതല

സം�ാന സ��ാരിന് ആേണാ;  എ�ി�  സം�ാന�് നിലവി�  എ� അനധി�ത

�ടിേയ��ാ�െ��ാണ് കെ��ിയി��ത്; അവ� ഏെതാെ� രാജ��ളി� നി��വെര�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവെര തടവി�  ��ി��തിനായി സം�ാന�് നിലവി�  ഡീെ��ഷ�  െസ��

നിർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പി�വലി�െ�� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� �ിമിന� േക�ക�ം വിജില�സ് േക�ക�ം

പി�വലി�ി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) മ�ിമാ�, എം.എ�.എ.മാ�, രാ�ീയ ക�ിക�െട ജി�ാ തലം വെര�� േനതാ�� എ�ിവ�

ഉ�െ�� വിവിധ�ളായ േക�ക� പി�വലി�ി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ജീവന�ാ� ഉ�െ�� വിജില�സ് േക�ക�െട�ം മ�ം േ�ാസിക�ഷ� അ�മതി�ായി സ��ാരി�

എ�ിയ എ� നി�േ�ശ�ളി�  അ�മതി ന�കിയി��്;  എ� എ��ി�  അ�മതി

ന�കാതി��ി��് എ�ിവ�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േ�ാസിക�ഷ� അ�മതി ന�കാതി�� േക�ക��് അവ എ�െകാ�ാണ് ന�കാതി��ത്

എ�തട��� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േപാലീ�േദ�ാഗ��െട ആ�ഹത�

1985. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീ�േദ�ാഗ��  ആ�ഹത� െച�� സംഭവ��  വ��ി�വ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ആ�ഹത�� കാരണമായ വ�തക� പരിേശാധി�ക�ം അതിെ� അടി�ാന�ി�

തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�ക�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�തേപാലീ�േദ�ാഗ��െട മാനസികപീഡന�ം അമിതേജാലിഭാര�ം �ലം

േപാലീ�േദ�ാഗ��െട ഇടയി�  ഉ�ായി�� മാനസികപിരി���ം �റ��തിനായി എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ���  േപാലീസ് അ�ാഡമിയിെല എസ്.െഎ.  അനി��മാ�  ജീവെനാ��ിയ� സംബ�ി�

അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാണ്;  അേ�ഹം ആ�ഹത� െച�തിെ� കാരണം



കെ��ിയി�േ�ാ;  അതി� കാരണ�ാരായവ�െട േപരി�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

�തിയ ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ഓഫീ�ക�

1986. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയതായി െഡപ��ി ���് ഓഫ് േപാലീസ് ഓഫീ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ന�� ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  ഓഫീസിെ� �വ��ന പരിധി വിഭജി�് കട�� േക�മാ�ി ഒ�

െഡപ��ി ���് ഒാഫ് േപാലീസ് ഓഫീസ് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണി�േമാ?

പി�് േപാലീസ്

1987. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീ�ര� ��നി��ി നട�ിലാ�ിയി�� പി�് േപാലീസിെ�

�വ��ന�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പി�് േപാലീസ് �േത�കമായി നി��ഹി�� �മതലക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി�് േപാലീസിെ� �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ��തിനായി ആവി�രി�ി�� ഭാവി

പരിപാടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ിക

1988. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 657/2017 �കാരം പി.എസ്.സി ത�ാറാ�ിയ സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�

ത�ികയി�  ഓേരാ ബ�ാലിയനി�ം,  ഇ�വെര ആെക എ� നിയമന��  നട�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എ.പി.1 ബ�ാലിയ� റാ�് ലി�ി� എ� േപരാണ് ഉ�െ��ി�ളളെത�ം എ� ഒഴി�കളാണ്

ഇതിനകം നിക�ിയെത�ം ��ത ബ�ാലിയനി�  നിയമനം ൈവ��ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േ��് ഇ�ഡ�ിയ�  െസക�രി�ി േഫാ�ി�  ��തായി ര�ായിരം ത�ികക�  ��ി�വാ�

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നാളി�വെര എസ്.ഐ.എസ്.എഫ്-� നിയമനം നട�ിയി��ത് േപാലീസ് േസനയി� നി�ം

ആയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) എസ്.ഐ.എസ്.എഫ് േല�് �േത�ക േസനെയ റി��് െച��തിന് പകരം നിലവി�ളള

േസനയി� നി�ം നിയമനം ന�കി അതി�െട നിലവി�ളള സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസർ റാ�്

ലി�ി�ളളവ��് നിയമനം ലഭ�മാ��തിന് അവസരം ഉ�ാ�േമാ?



സം�ാന േപാലീസ് േസന�് ലഭി� �ര�ാര��

1989. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േപാലീസ് േസന�് �വ��നമിക�

കണ�ിെല��് ഏെത�ാം �ര�ാര�� ആണ് ലഭി�ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസനെയ ��ത�  ജനകീയവ��രി��തിെ� ഭാഗമായി,  പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി�െ��വ�, മ�� െതാഴിലാളിക�  എ�ിവ��ായി �േത�ക റി��്െമ�്

നട�ക��ാേയാ; എ�ിൽ ഈ വിഭാഗ�ി� നി�മായി എ�േപെര വീതം ഇ�വെര നിയമി�;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസി� വനിത �ാതിനിധ�ം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ;ഈ

സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� വനിത സിവി�  േപാലീസ് ആഫീസ�മാ��്

നിയമനം ന�കിയി��്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ിക

1990. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.പി. അ�ാം ബ�ാലിയ� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികയി� ഇ��ി ജി�യി� എ�

ഒഴി�കളാണ് ഇ�വെര പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തീ�ിത ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി റിേ�ാ�� െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

വ��ല േക�ീകരി�് �തിയ ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ഓഫീസ്

1991. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

രാജ��ിെല ഉ�ത പദവികളി�� വ��ിത���  വ��ല ശിവഗിരിയി�ം വ��ല ബീ�ി�ം

സ��ശന�ിനായി എ��തിനാ�  അവ�െട �ര� ഉറ�് വ���തി�ം െസക�രി�ി

സംവിധാനം ഏേകാപി�ി��തി�മായി വ��ല താ��് േക�ീകരി�് �തിയ ഡി.ൈവ.എസ്.പി.

ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�

1992. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�ക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ൈപല�് സംരംഭം എ� നിലയി� സം�ാന�് �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ

; വ��മാ�ാേമാ?



എസ്.പി.സി. �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

1993. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തൽ ൈഹ��കളിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് (എസ്.പി.സി.) �ണി�ക�

ആരംഭി��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) െച���  മ�ല�ിെല എ� ��കളിലാണ് എസ്.പി.സി.  �ണി�ക�  ഉ�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െച���  അ�ാടി�ൽ െത�് ഗവൺെമ�് ൈഹ�ളിൽ എസ്.പി.സി.  ആരംഭി��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ?

��കളിെല എസ്.പി.സി.�ണി�്

1994. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം എ� ��കളിൽ ��തായി എസ്.പി.സി. �ണി�് അ�വദി�ി��്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ണി�് അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല അവിടന��  ജി.എ�്.എസ്.  �ളി�  എസ്.പി.സി.

അ�വദി��തി�� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ അേപ�യി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�ക��്ഫ�്

1995. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളിെല �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�ക��് എെ�ാെ�

ആ��ല��ളാണ് ന�കിവ��ത്;

(ബി) 2014  വെര എസ്.പി.സി.  ഫ�് എ�ഡഡ് �ളി�ം സ��ാ�  �ളി�ം ഒ�േപാെല

െകാ��ി�േ�ാ;  അതിന് േശഷം ഫ�് ന���ി� എ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 2014-ന് േശഷം എസ്.പി.സി. �ണി�് �ട�ിയ എ�ാ സ��ാ� �ളി�ം ഫ�് ന���േ�ാ;

ഉെ��ി�  എ�െകാ�ാണ് ഇതി�  എ�ഡഡ് ��കെള ഉ�െ���ാതിരി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ഡഡ് ��ക��് എസ്.പി.സി.ഫ�് �ട��ം ലഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���

നിലവി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�



1996. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  �ൈല �ത�  2020  ജ�വരി വെര ഇ��ി,  േകാ�യം ജി�കളി�  സിവി�  േപാലീസ്

ഓഫീസ� ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�ായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാെര നിയമി��തിന് പി.എസ്.സി. നിലവി� എ�� നടപടിക�

എെ��ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികയി� സം�ാന�് എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി� റിേ�ാ��്

െച�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികയി� നിയമനം

1997. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി  .നട�ിയ പരീ��െട

അടി�ാന�ി�  െക.എ.പി.  അ�ാം ബ�ാലിയനിേല�് ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�ി�  നി�ം

ഇതിനകം എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

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

(സി) ��തായി നിലവി� വ� ഉ���േചാല, അടിമാലി, ��െ�രിയാ�, െന���ം �ട�ിയ േപാലീസ്

േ�ഷ�കളി�  നിലവി�  ഒഴി�ക�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം ജി� േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് ലി�്

1998. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന��  657/17  �കാരം  2019  �ലായ് മാസം നിലവി�  വ�ി�ളള േപാലീസ്

േകാ��ബി� എറണാ�ളം ജി� റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമന ശിപാ�ശ

ന�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��ി�ളളവ��ായി �തിയ ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ റാ�് ലി�ിേല�ളള ഒഴി�ക�  േവഗ�ി�  റിേ�ാ��് െച��തിന് േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� െഫാറൻസിക് ലാ�കളി� േപാലീ�കാെര നിയമി�� നടപടി

1999. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െഫാറൻസിക് ലാ�കളി�  സയൻസ് വിഷയ�ളിൽ അ�ാഡമിക്

േയാഗ�ത�� േപാലീ�കാെര നിയമി�വാ�  തീ�മാനി� നടപടി സർ�ാരിെ�

അറിേവാെടയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇത് സംബ�ി� ക�ിെ��ം ഉ�രവിെ��ം



പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ േപാലീ�കാെര നിയമി��ത് ശാ�പരിേശാധനകളിെല രഹസ��ം സ�ത��മായ

വിലയി���ക��് തട�മാ�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട �റവിെ� േപരി� േപാലീ�കാെര നിയമി��ത് ��ഹത ഉ�ാ�െമ� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) രഹസ� സ�ഭാവ�� ഇ�രം ലാ�കളി�  േപാലീ�കാെര നിയമി��തിന് ത�ാറാ�ിയ

ഉ�രവ് റ�് െച�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എ.പി.-4 ബ�ാലിയനി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� നിയമനം

2000. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 657/2017 �കാര�� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�് എ�ാണ്

നിലവി� വ�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019 ഡിസംബ� 31 വെര െക.എ.പി.-4 ബ�ാലിയനി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട

എ� ഒഴി�ക�  ഉ�്;  ഈ ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�ാണ് റിേ�ാ��് െച�ാ�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  റാ�് ലി�് വ�തി�േശഷം െക.എ.പി.-4  എ� ബാ�കൾ�

നിയമന���് ഉ�രവ് ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എ.പി.-1,  െക.എ.പി.-2,  െക.എ.പി.-3  എ�ീ ബ�ാലിയ�കളി�  സി.പി.ഒ.  റാ�് ലി�്

വ�തി�േശഷം എ� ബാ�ക��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സി.പി.ഒ. റാ�് ലി�് വ�തി� േശഷം െക.എ.പി.-4 ബ�ാലിയനി� ന�കിയ ആദ�ഘ� നിയമന

ഉ�രവി�  എ� എ�.െജ.ഡി.  റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഇതിേല�് �തിയ നിയമന ഉ�രവ്

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�.െജ.ഡി.�ം ഒഴി�ക�ം ഉ�െ�െട ആെക എ� ഒഴി�കളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ സാ�ദായിക സംഘ�ന�ളി� െകാ�െ��വ��് ധനസഹായം

2001. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം രാ�ീയ-സാ�ദായിക സംഘ�ന�ളി� എ�

േപ� െകാ�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട സംഘടനാ ബ��ം ജി� തിരി�ളള കണ�ക�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതി�  എ� േപ��് സ��ാ�  ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��ം �ക�െട വിശദാംശ�ം

ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ആ�െ��ി�ം സ��ാ�  സ��ീസിേലാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിേലാ േജാലി

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



മല�റെ� ൈപ��രി� ട�ി�� സേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിെല�� േകസ്

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

(എ) മല�റം ജി�യിെല ൈപ��രി�  മത�ിെ� േപരി�  �ടിെവളളം നിേഷധിെ�� ട�ി��

സേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഉ��ി-ചി�മംഗ�ർ എം.പി.  ഉ�െ�െട എ� േപ�െ�തിെര

േപാലീസ് േകെസ��;

(ബി) ഏെതാെ� വ��ക� �മ�ിയാണ് േകസ് രജി�� െച�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ���ി�് േകരള�ി� അവസര�ം സാഹചര��ം ഉ�ാ�ിയവ�െ�തിെര ഏെത�ി�ം

േകെസ��ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇതിന് േ�രണാ��ം �മ�ി േകെസ��് നടപടിക� നട�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ീ �ര�ാ പ�തി

2003. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ�� �മാതീതമായി വർ�ി�വ�� സാഹചര�ം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �ീ �ര��ായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ��തായി നട�ിലാ��ത്;

(സി) �ീക��് സ�യം �തിേരാധ പരിശീലനം ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ��  ��ിക��ിടയി�  ഇ�ാര��ി�  അവേബാധം ��ി��തിനായി �േത�ക പരിശീലന

പരിപാടിക� ആ��ണം െച�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പി�് െപേ�ാ�, പി�് ബീ�് പ�തിക�

2004. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.പി. ഉ�ി

,, െക.��ിരാമ�

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

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട �ര��ായി േപാലീസ് വ��് നട�ിലാ�ി വ�� പി�് െപേ�ാ�, പി�്

ബീ�് �ട�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നി�ഭയ േവാള�ിയ�മാ�െട േന�ത��ി� �ീകെള സ�യര��് �ാ�രാ��തിന് െസ�ഫ്

ഡിഫ�സ് �ാ�ക� സംഘടി�ി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വനിതക���ാ�� പരാതിക�  സ�ീകരി��തി�ം അവ യഥാസമയം പരിഹരി��തി�ം

എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ഡി) െതാഴിലിട�ളി�  �ീക�െ�തിെര��ാ�� അതി�മ��  തട��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;



(ഇ) േപാലീസ് വ��് ജനൈമ�ി സമിതിക� റസിഡ�്സ് അേസാസിേയഷ�ക� �ട�ിയവ�െട

സഹകരണേ�ാെട ഇ� സംബ�ി�് േബാധവ��രണ �ാ�ക�  നട�ി വ��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

�ീക��ം ��ിക��ം എതിെര�� അതി�മ��

2005. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവാഹിതരായ �ീക� േനരി�� ഭ�� ബലാ�സംഘ��ം �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര

െകാലപാതകം ഉ�െ�െട�� അതി�മ��ം വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

കഴി�  5  വ�ഷ�ി��ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം രജി��  െച�െ�� േക�ക�  എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര�� േക�കളിൽ �േത�ക അേന�ഷണ സംഘ��െട

അേന�ഷണം ഉറ� വ��ാ�ം �തിക��് ശി� ഉറ�ാ�ാ�ം വനിതക�െട രാ�ിയാ�

�ര�ിതമാ�ാ�ം �ീക��് സ�യം�തിേരാധ പരിശീലനം ന��വാ�ം േവ�ി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� വ�� �ധാന �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗം െപ���ിക�െ�തിെര�� അതി�മ�� �ലം അവ� ��

പഠനം േപാ�ം നി��� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് തട�വാനായി

സ�ീകരി�� �ധാന �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

�ീക��ം ��ിക��െമതിെര വ��ി�വ�� ൈലംഗികാതി�മ��

2006. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക��ം ��ിക��െമതിരായ ൈലംഗികാതി�മ��  വ��ി�വ��

�ിതിവിേശഷം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഇ�രം േക�കളി�  വ��ന��ായി�േ�ാ;  എ�ി�

കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േക�ക� അേന�ഷി�വാ� �േത�ക പരിശീലനം േനടിയ ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗി�വാ�

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) പരിശീലന�റ�ം അേന�ഷണ�ി�  പാക�ിഴ ഉ�ാ���ം ഇര�് നീതി ഉറ�ാ�വാ�

സാധ�മാകാ� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) വാളയാറിെല �ായ���ിയാകാ� ര�് സേഹാദരിമാെര പീഢി�ി�േശഷം െകാലെ���ിയ

സംഭവ�ിെല �തിക�  ശി�ി�െ�ടാെത േപായത് അേന�ഷണ�ി��ായ വീ��ലമാേണാ;

എ�ി�  �േത�ക പരിശീലനം േനടിയ ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗി�വാ�  നി�േ�ശം ന�കിയത്



ഇ�രം സംഭവ��െട അടി�ാന�ിലാേണാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപാേ�ാ നിയമം

2007. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാേ�ാ നിയമ�ിെ� ��പേയാഗം വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ഒ�� വ�ഷ�ാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ഈ നിയമ�കാരം രജി��  െച�െ��

േക�ക�  എ�;  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;  എ�േപെര ���ാരായി കെ��ി;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാേ�ാ േക�ക�  ൈവരാഗ�ം തീ��ാനായി ഉപേയാഗി�െ����ം ആയത് ��ികെള

േദാഷകരമായി ബാധി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  അ�ര�ി�  കെ��ിയ

േക�ക� കഴി� സ��ാ� കാലയളവിേലത് എ� ഈ സ��ാ� കാലയളവിേലത് എ� എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േപാേ�ാ േക�ക�  ഒ� വ�ഷ�ിനകം വിചാരണ ���ിയാ�ി ���ാ��് ശി�

ഉറ�ാ�ണെമ� വ�വ� നിലനി�െ� വ�ഷ�ളാ�� േക�ക�  തീ��ാ�ാെത

കിട��തി�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ; എ� ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് ��ത കാലതാമസ�ിന്

കാരണ�ാരായി കെ��ിയത്; അവ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�;

(ഇ) ��ത േക�ക� വ�വ�ക� പാലി�് അതിേവഗം തീ��ാ�ാ�� ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ��

വ��മാ�േമാ; അതിേ�� നാളി�വെര എ� നടപടിക� സ�ീകരി�?

ആ��� െകാലപാതക��

T 2008.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) സാം�ാരികമാ�ം വിദ�ാഭ�ാസപരമാ�ം �ൻപ�ിയിെല�വകാശെ��� സം�ാന�് ആ���

െകാലപാതക��ം സദാചാര േപാലീസ് ചമ�� െകാലപാതക��ം �രഭിമാന

െകാലപാതക��ം വർ�ി�വ��തിെല അപകടകരമായ സേ�ശം ഗൗരവ�ർ�ം

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ��ാടിയിെല മ�വിെ� ദാ�ണ െകാലപാതക�ി�േശഷം എെ�ാെ� �ൻക�ത�ക�

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം വിവിധ കാരണ�ൾ ആേരാപി�� ഇ�രം എ�

െകാലപാതക�� നട�ി�െ��തിെ� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?



മാധ�മ�വ��കൻ െക.എം. ബഷീ� െകാ�െ�� േകസിെ� ��പ�സമ��ണം

2009. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാധ�മ�വ��കൻ െക.എം.ബഷീ�  വാഹനമിടി�് െകാ�െ�� േകസിൽ സംഭവം നട�് ആറ്

മാസേ�ാട��ി�ം ��പ�ം സമ��ി�ാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��പ�ം സമ��ി�െ��ാൽ സ�െപൻഷൻ റ�ാ�ാനാകിെ��ിരിെ�,  ��ാേരാപിതനായ

ഉേദ�ാഗ��  സ��ീസിേല�് തിരിെക വ��തിനായി ��പ� സമ��ണ�ിൽ

േബാധ���മായ താമസം വ��കയാണ് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െന സ��ീസിൽ തിരിെ���ാൻ ചീഫ് െസ��റി അ���നായ ഉേദ�ാഗ�

സമിതി സ��ാരിേനാട് ശിപാ�ശ െച�ക��ാേയാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��പ�സമ��ണം ഏതാ�ം ദിവസ��  �ടി താമസി�ാൽ സ�െപൻഷനിൽ ആറ്

മാസം പി�ി�� ഇേ�ഹ�ിന് അനായാസം സ��ീസിൽ തിരിെ��ാൻ ചീഫ് െസ��റി�െട

ശിപാ�ശ സഹായകരമാ�െമ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

കാലടി േപാലീസ് േ�ഷനി� രജി�� െച� ൈ�ം ന�� 25/2020 േക�ിെല അേന�ഷണം

2010. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം �റ� േപാലീസി� കാലടി േപാലീസിെ� പരിധിയി� 09-01-2020 ൈ�ം ന��

25/2020-�  ദീ�വിെ� മരണ�ിന് കാരണമായ വാഹനം േപാലീസ് കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ന ��ംബ�ിെ� ഏക ആ�യമായി�� ദീ�വിെന മരണ�ിേല�് ത�ിവി�വെര

കെ���തിന് കാലടി േപാലീസ് രജി��  െച�  25/2020  ന��  േകസിെ�

അേന�ഷണ�മതല ആ��ാെണ�ം, ��ത അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� നാളി�വെര നട�ിയ

അേന�ഷണ�ിെ� വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അപകടം നട� സമയം ഇ�വഴി ഇ�വശ��േട�ം കട�േപായ വാഹന��െട വിവരം

കെ��ാ�  സമീപ �ലെ� സി.സി.ടി.വി.  �ശ���  േപാലീസ് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ അേന�ഷണം ഊ��ിതെ����തിനായി കാലടി േപാലീസ് േഫാറ�സിക് വിദ��േട�ം,

ആ�.ടി.ഒ. �േട�ം േസവനം ആവശ�െ��് ക�് ന�കിയി�േ�ാ; സംഭവം നട�് എ� നാ�

കഴി�ി�ാണ് േപാലീസ് സി.സി.ടി.വി. �ശ��� പരിേശാധി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സംഭവ�ിെ� ഗൗരവം കണ�ിെല��് യഥാ�� �തികെള നിയമ�ിന് ��ി�  െകാ�്

വ��തിന് ഉയ�� ഉേദ�ാഗ�െര ഉ�െ���ി�� അേന�ഷണ�ിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ� ത�ി�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം



2011. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ി സംഘടനാ േനതാ��  ഉ�െ�� പി.എസ്.സി.  പരീ�ാ ത�ി�മായി ബ�െ��

അേന�ഷണം മ�ഗതിയിലാെണ� ആേ�പം വ�താപരമെ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസിെല �തികളായ നജീബ്,  ശിവര�ി�് �ണവ് എ�ിവ�  െക.എ.പി.  നാലാം

ബ�ാലിയ� പരീ�യി� െസ�റായി കാസ�േകാഡ് ന�കിയ േശഷം തി�വന��രെ� വിവിധ

െസ��കളി� പരീ�െയ�തിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരീ�ാ �മേ�ട് കാണി�വാ� േമ�റ�വ��് പരീ� നട�ി�കാ� തെ� ��നി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ല��ണ�ിന് പരീ�ാ��ികെള വ�ി� ഇ�ര�ാെര നിയമ�ിന് ��ി�

െകാ�വ��തിന് ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം ത�രിതെ����തിനാവശ�മായ ഇടെപട�

ഉ�ാ�േമാ?

മ�വാദ-ആഭിചാര �വ��ന��െ�തിെര ക�ശന നിയമം

2012. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�വാദ-ആഭിചാര �വ��ന��  ഉ�െ�െട�ളള അ�വിശ�ാസ��െട

േപരി� െകാലപാതക��ം ത�ി�ം നട��തായ വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  കഴി� പ�് വ�ഷ�ി�ളളി�  സം�ാന�് എ� െകാലപാതക��ം

ത�ി�ക�ം നട�െവ�ാണ് ആഭ��ര വ��് കണ�ാ�ിയി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാലയളവി�ളളി� ഇ�രം ത�ി�കാ�െ�തിെര എ� േക�ക� രജി�� െച� ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െ�തിെര നിലവി� ഏെത�ാം വ��ക� �മ�ിയാണ് േപാലീസ് ��പ�ം ത�ാറാ��ത്

എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) മ�വാദ-ആഭിചാര �വ��ന��െട േപരി�  നട�� �ഷണ��  തട��തി�ം ഇ�രം

ത�ി�കാ��് കഠിനശി� ഉറ�വ���തി�മായി സമ�മായ ഒ� നിയമനി��ാണം

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

സം�ാന�് നട�� നിയമവി�� ലഹരി ഇടപാ�ക�

2013. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി�്േകായിൻ അട��� �ി�േ�ാ കറൻസിയിൽ പണം നിേ�പി�് നിയമവി��മായി ലഹരി

മ��് ഇറ�മതി�ം, തീ�വാദി ഫ�ി�ം വെര നട�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നിയമവി�� ഇടപാ�ക� നിര�രം നിരീ�ി��തി�ം, നിയ�ി��തി�ം സം�ാന

േപാലീസിൽ നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബി�്േകായിൻ ഇടപാടിൽ ത�ി�ിന് ഇരയാ��വ��് എതിെര േകെസ���തി�ം,  ഇ�രം



നിയമവി�� ഇടപാ�ക� ക�ശനമായി നിയ�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ��ല�് �ക വലി��തി�� പിഴ

2014. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിഗര�് ആ�് അദ� �ബാേ�ാ േ�ാഡ�് ആ�് െസ�ൻ 4 �കാരം െപാ��ല�് സിഗര�്

വലി��തിന് പിഴ ഈടാ��േ�ാ;

(ബി) 2019-ൽ ഈ വ��് �കാരം എ�േപ�െ�തിെര േകെ���െവ�ം, അവരിൽ നി�ം എ�്

�ക പിഴ ഇന�ിൽ ഈടാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ നിയമം നട�ിലാ�ിയത് �ലം െപാ��ല�് �കവലി��വ�െട എ�ം �റ�്

വ��തായി വിലയി���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജിന് ��ി��ായ മ��നം

2015. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 29-11-2019� തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിന് ��ി� വ�് െക.എസ്.� സം�ാന

�സിഡ�് െക.എം. അഭിജിത് ഉ�െ�െട�� െക.എസ്.�. �വ��ക��് എസ്.എഫ്.ഐ.

�വ��ക�െട �രമ��നം ഏ� സംഭവ�ി� ഇതിനകം എ� േപ�െ�തിെര േകെസ��;

(ബി) അതി� ആെരെയ�ി�ം ഇതിനകം അറ�് െച�ി�േ�ാ ;ഉെ��ി� ആെരെയാെ�;

(സി) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ��ക�െട താവളമാ���ം, വിദ�ാ��ിക�െട േപരി� ചില� �ിരമായി

�മസമാധാന ���� ഉ�ാ���ം വ��ി� വ�� സാഹചര��ി� ഇ�ാര��ി� എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം �ല��ാ�� ���ത��� തട��തിന് നടപടി

T 2016.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം �ല��ാ�� ���ത��� സം�ാന�് വർ�ി� വ��

സാഹചര�ം സർ�ാർ ഗൗരവമായി വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ���ത���  ഫല�ദമായി തട��തിന് നിയമനിർ�ാണം നട�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ായ�ർ�ിയാവാ�വർ�് ലഹരി വ��� ന���വ��� ശി�

2017. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 18  വയസി�  താെഴ�� ��ിക��് ലഹരി വ��ൾ ന���വ�െ�തിെര ഏെത�ാം

വ��ക� �കാരമാണ് നിലവി� േകെ����ത്;



(ബി) ഇ�രം ���ത�ം െച��വ�െ�തിെര ��ത�  ക�� വ��ക�  ഉ�െ���ി

േകെ����തി�ം ശി� ഉറ�ാ��തി�ം ആവശ�മായ �േത�ക നിയമനി��ാണം നട��

കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

ൈതേവലി�ക�് �ഹ�ദ് അനസിന് പി.ഡി. സ��ിഫി��്

2018. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പൗരത�േഭദഗതി ബി�ിെനതിെര സമര�ി� പെ����തിെ� േപരി� ആ�വ �.സി. േകാേളജ്

സ�േദശി ൈതേവലി�ക�് �ഹ�ദ് അനസിന് ആ�വ ഈ�് േപാലീസ് േജാലി ആവശ��ിന്

പി.സി.. സ��ിഫി��് നിര�ി�ത് സ��ാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ഹ�ിെനതിെര യാെതാ� േക�ം നിലവിലി�ാതി��ി�ം ആ�വ ഈ�് േപാലീസ് പൗരത�

േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര സമരം െച� എ�തിെ� േപരി�  പി.സി.സി.  സ��ിഫി��്

നിേഷധി�ത് ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട നി�േ�ശെ� �ട��ാേണാ;  എ�ി� ഇതിെ�

വിശദ വിവരം ന��േമാ; ��ത സ��ിഫി��് നിേഷധി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�. എ. പി. എ. േക�ക�

2019. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് രജി��  െച� �.എ.പി.എ.  േക�ക�  എ�െയ�െമ�്

വ��മാ�േമാ; �. എ. പി. എ. േക�ക� രജി�� െച�െ��വ�െട േപ�ം ഏത് സംഭവ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് േക�ക�  രജി��  െച�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;  ��  സ��ാ�

ഏെത�ി�ം �. എ. പി. എ. േകസ് പി�വലി�ി�േ�ാ; ഏെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാ�  എ�� എ� �.  എ.  പി.  എ.  േക�ക�  ഈ സ��ാ�  പി�വലി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ; ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

പാലാ - െപാ���ം േറാഡിെല അപകട��

T 2020. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  ആ�നിക നിലവാര�ി�  നിർ�ാണം ���ിയാ�ിയതി�േശഷം പാലാ  -

െപാ���ം േറാഡി�  ഉ�ായ അപകട�ൾ സംബ�ി� കണ�് സ��ാരി�  ലഭ�മാേണാ;

എ�ി� കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡി� നിര�രം അപകട�� ഉ�ാ��ത് സംബ�ി�് നാ�്പാേ�ാ മേ�െത�ി�ം

ഏജ�സിേയാ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?



ആം�ലൻസ് അപകട�ൾ

2021. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജീവൻര�ാ ദൗത��ിെ� ഭാഗമായി �ാഫിക് നിയമ�ൾ പാലി�ാെത�� ആം�ലൻ�ക�െട

അമിതേവഗത �ലം നിരവധി അപകട�ൾ സംഭവി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2010 �തൽ  2020 വെര�� വർഷ�ളിൽ ഇ�ര�ിൽ സംഭവി�ി�� അപകട��െട�ം

അതിൽ പരിേ��വ�െട�ം മരണെ��വ�െട�ം എ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആം�ലൻ�ക�െട അമിതേവഗത �ല��ാ�� അപകട�ൾ ഒഴിവാ��തിേല�്

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ സംബ�ി�ം ബ�െ�� വ��കൾ�ം ആം�ലൻസ് ൈ�വർമാർ�ം

നൽകിയി�� മാർഗനിർേദശ�ൾ സംബ�ി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിവരസാേ�തികവിദ��െട സാധ�തകൾ ഇ�ാര��ിൽ പരമാവധി �േയാജനെ���� കാര�ം

സർ�ാർ പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് വ��ി� വ�� വാഹനാപകട��

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

(എ) സം�ാന�് വാഹനാപകട�� ൈദനംദിനം വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം രജി�� െച�െ�� വാഹനാപകട േക�ക� എ�

എ�ം, എ� േപ� ഓേരാ വ�ഷ�ം മരണ�ി� വിേധയരാ�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വാഹനാപകട�� തട��തിനായി സ�ീകരി� വ�� �വ��ന�� എെ��ാം എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സം�ാനെ� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�രട��� ഉേദ�ാഗ��

ഉ�ാ�ിയ അപകട�� എ�; എ� േപ� മരണെ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േ�ഷ�  പരിധി പറ�് പരാതിക�  ത�ി�ളി�� �വണത സം�ാന േപാലീസ്

േസനയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ� തട�വാനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�ം,  വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ�ളളി �േദശെ� അപകട��

2023. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ിെല �തിയകാവ്,  ���െത�വ്,  വ�ാ�ാവ് എ�ീ �ല�ളി�

നിര�ര��ാ�� അപകട��ം കാ�നടയാ��ാ��് േറാഡ് �റി�കട��തി�ളള ��ി��ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട �ര�ിതമായ ഗതാഗതം ഉറ�ാ��തി�ം അപകട�� �റ��തി�ം േഹാംഗാ�ഡിെന



നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േദശീയപാതയിെല ഏ��ം തിര�് പിടി� �േദശ�ളി�  �ാഫിക് ലംഘന�ം അമിതേവഗ�ം

നിയ�ി��തിനായി ക�ാമറ �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  േപാലീസ് പേ�ാളിംഗ്

ശ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

അപകട സാധ�ത�� േറാ�കളി� ��ക�ത� നടപടിക�

T 2024.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�ളി�  മരി��വ�െട എ��ി�  ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�്

വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� അപകട�� ഇ�വെര�� കണ�് അ�സരി�് ഏത് ജി�യിലാണ് ��തെല�്

അറിയി�േമാ;

(സി) അപകട സാധ�ത�� േറാ�കളി�  ��ക�ത�ക�  എ��് �ര�ാ സംവിധാനം

കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

കായം�ളം �ാഫിക് േ�ഷന് �തിയ വാഹനം

2025. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷനി�  നിലവി�� േപാലീസ് ജീ�ിന് കാല�ഴ�ം

സംഭവി�തിനാ� ടി േ�ഷനിേല�് �തിയ വാഹനം അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

��ിക�െ�തിരായ ഓ�ൈല� ൈലംഗികാതി�മം

2026. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െ�തിരായ ഓ�ൈല�  ൈലംഗികാതി�മം സംബ�ി� അേന�ഷണം

ഏേകാപി�ി�വാ�ം, നീരീ�ി�വാ��� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ിക�െ�തിരായ അതി�മം �ടിവ�� സാഹചര��ി�  ഇ�ാര��ിനായി

�േത�ക േപാലീസ് സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ��െന�ിന് അടിമയായി�� ��ിക��് കൗ�സിലിംഗ് ഉ�െ�െട�� സഹായം

ഏ�െ����തി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

2027. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി�� വിഷയം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ആഭ��രവ��ിെ� ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ാ�  േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�് േപാലീസ് േ�ഷനാ�ി ഉയ���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഗതാഗത���ം അപകട��ം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  ഇൗരാ�േപ�യി�  �ാഫിക്

േ�ഷ� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം

2028. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�കെള ��ത�  ജനസൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ചിതറ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) ചിതറ േപാലീസ് േ�ഷ�  �വ��നം ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഷെ� �വ��നം ആരംഭി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ഷ� �വ��നം ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി��തി�� തീ�മാനം

2030. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��തി�� തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏഷ�യിെല ഏ��ം ജനസാ�ത�� �േദശ�ളിെലാ�ായ ൈവ�ിനി�  ��തായി േപാലീസ്

േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇമാമിെന ക�ി� �ക�െപാടി വിതറി ആ�മി� സംഭവം

2031. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാസ�േഗാഡ് ടൗ� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� �ിതിെച�� ഒ� പ�ിയിെല ഇമാമിെന

ക�ി� �ക�െപാടി വിതറി ആ�മി� സംഭവ�ി� േക�് എ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംഭവം നട�ത് എേ�ാഴാെണ�ം, േകസ് രജി�� െച�ത് എേ�ാഴാെണ�ം, ഏത് വ��്

�കാരമാണ് േക�് രജി�� െച�െത�ം െെ�ം ന�� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�ി�  �തികെള പിടി�ടണെമ�ാവശ�െ��് സ��ാരി�ം േപാലീസ് വ��ിെല

ഉ�താധികാരിക��ം ആെര�ാം നിേവദനം ന�കിയി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േക�ി�  എ� �തിക�െ��ം അവെര ഇ�വെര പിടി�ടിയി�ിെ��ി�  അതി��

കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആറ��ള േപാലീസ് േ�ഷ� ���ി പണി��ത്

2032. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� േക�പാ�ക� സംഭവി� ആറ��ള േപാലീസ് േ�ഷ� ���ി പണി��തിന് എ�

�കയാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷെ� �ന��ാരണ �വ��ന��െട നിലവി�� �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�വാ�ലം പ�ായ�ി� േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി�� നടപടി

2033. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി,  �മാടം,  അ�വാ�ലം എ�ീ പ�ായ�ക��ായി േകാ�ിയി�  മാ�മാണ് ഒ�

േപാലീസ് േ�ഷ� ഉളളെത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ�വാ�ലം പ�ായ�് േക�ീകരി�് ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

പ�ീരാ�ാവ് േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നിർ�ാണം

2034. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് പ�ീരാ�ാവി�  േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�വാ�  �ലം

ലഭ�മായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവിെട െക�ിടം നി��ി�വാ� സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െച��രി� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

2035. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ��ത�  വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��ത് സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച��രി� ഒ� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷെ� അനിവാര�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ആല�ർ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) ആല�ർ േപാലീസ് േ�ഷ�േവ�ി�� �തിയ െക�ിട നിർ�ാണ നടപടിക�െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നിർ�ാണ �വർ�ന��ം നടപടിക�ം എ�േ��് �ർ�ിയാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാഫിയാ സംഘ�� ഉയ��� ഭീഷണി

2037. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

(എ) സം�ാെ� മ�്, മണ�, ക�ാറി, റിയ� എേ��് മാഫിയാ സംഘ�� ഭീകരാ�രീ�ം ��ി�്

ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീഷണി ഉയ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ം �രയിട�ിെല മ�് മാ���മായി ബ�െ��് തി�വന��രം ജി�യിെല കാ�ാ�ടയി�

സംഗീത് എ� �വാവിെന െജ.സി.ബി.-�െട ബ��് െകാ�് തല�ടി�് െകാലെ���ിയ

േക�ി� �തികളായവെരെയ�ാം ക�ഡിയി� എ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക�് അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാണ�് െവളിെ���േമാ?

േസാഷ�� മീഡിയയിെല വിവാദ പരാമ�ശം

2038. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അേയാധ� വിധി�െട പ�ാ�ല�ി�  േസാഷ��  മീഡിയയി�  അട�ം സംഘ�ഷപരമായ

പരാമ�ശ�� പാടി�ാെയ�് �ഖ�മ�ി നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ിന് വി��മായി ഒ� എം.എ�.എ.  െഫ�സ് ��ി�  േപാ�ി�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിവാദ േപാ�ി� എം.എ�.എ.െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�

ഗവ�ണ� സ��ാരിെ� വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ?

മദ�പി�് വാഹനം ഓടി�് ഉ�ാ�� അപകട��



2039. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�പി�് വാഹനം ഓടി�് ഉ�ാ�� അപകട�� അേന�ഷി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം

എ�ാണ്; ��ത അേന�ഷണ�ിനായി �േത�ക േ�ാേ�ാേ�ാ� ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ��വ��കനായ െക.എം.ബഷീ� വാഹനാപകട�ി� മരി�ാനിടയായ സംഭവം സംബ�ി�

േകസ് ��ബലെ��ത് ഇ�കാരം ഒ� േ�ാേ�ാേകാ�  ഇ�ാതി��ത് �ലമാേണാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് േകരള ൈഹേ�ാടതി എെ��ി�ം പരാമ�ശം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ീറാം െവ�ി�രാമെന സ��ീസി� തിരിെ���വാ� ചീഫ് െസ��റി �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ക�ി��് േകസ്

2040. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എം.ഷാജി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

(എ) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ക�ി��് േക�ിെല �തിയായ ശിവര�ി�ിെ� വീ�ി�  നി�ം

സ��കലാശാല�െട ഉ�ര�ടലാസ്,  ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� ഡയറ��െട സീ� എ�ിവ

കെ��ിയതിെന സംബ�ി�് േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി അേന�ഷണം നട��തി�  േപാലീസിന് വീ���ായി�േ�ാ എ�്

പരിേശാധി�േമാ?

േകരള േപാലീസിന് വാടക�് െഹലിേകാ��

2041. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) േകരള േപാലീസിന് േവ�ി െഹലിേകാ�� വാടകയ് െ����തി� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�ളള �മസമാധാന നില അതീവ ��തരമായതിനാ�  അത്

നിയ�ി��തിന് െഹലിേകാ�റിെ� േസവനം ആവശ�മാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ

;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് ഡി.ജി.പി സം�ാന സ��ാരിന് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഏത് ക�നിയി� നി�മാണ് െഹലിേകാ�� വാടക�് എ���െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഇ) ��ത വിമാനം േപാലീസ് ആവശ��ിന�ാെത മ�് ഏെത�ി�ം കാര����് വിനിേയാഗി�വാ�



ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� ആവശ��ൾ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഓ�േറഷ� േഹാ�്

2042. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� േഹാ�് പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ി �ട�ിേയാ എ�തിെ� വിവര�� ന�കാേമാ?

േകാ�� െസക�രി�ി െ�യിനിംഗ് ��

2043. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാ��  െസക�രി�ി െ�യിനിംഗ് ��  �ാപി��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ�കതമാകാേമാ?

ശി�ാകാലാവധി ���ിയാകാെത േമാചി�ി� തട�കാ�

2044. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-11  കാലയളവിെല എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  ശി�ാകാലാവധി ���ിയാകാെത

തട�കാെര േമാചി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�േപെര; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വി�യ�വരി�  പല�ം വീ�ം �ിമിന�  േകസി�  ഉ�െ��ി�ളളതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ ;

(സി) ഇ�കാരം �ിമിന� േക�കളി� ഉ�െ��ി�ളളവെര തിരിെക ജയിലിേല�് അയ�ണെമ�് ജയി�

േമധാവി സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?

അനധി�തപാ��ിംഗ്

2045. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയി� അ��ള�ര �ത� കമേലശ�രം വെര�� േറാഡിെ� ഇ�വശ�ളി�ം

അനധി�തമായി പാ��് െച�ിരി�� വാഹന��െട ഉടമക��്േമ�  സ�ീകരിേ��

നടപടികളി�  നി�ം ചില കടക�മായി ബ�െ��വെര �ിരമായി ഒഴിവാ��തായ വിവരം

ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(ബി) ഈ �േദശ�് �ാപി�ി�� ക�ാമറകളി� പരിേശാധന നട�ിയാ� �ിരമായി അനധി�ത



പാ��ിംഗ് നട�� വാഹന�െള�റി�് വിവരം ലഭ�മാ�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) �ലെ� ��പാ�ി��െ�െട ഇ�രം അനധി�ത പാ��ിംഗ് �ിരമായി നട�� എ�

വാഹന��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �േദശെ� േഹാ��, ജ�സ് കടക�െട ��ി�  അനധി�തമായി പാ��് െച��

വാഹന��െ�തിെര �ട��യായി നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���് �േത�ക

നി�േ�ശം ന��േമാ?

സി-ഡി�ിെല വിജിലൻസ് േക�ക�

2046. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-ഡി�് േജായി�് ഡയറ��  ആയി റി�യ�  െച� േഡാ.  പി.  വി.  ഉ�ി��െനതിെര എ�

വിജിലൻസ് േക�ക� ഉ�ായി�� എ�ം അവ സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിൽ എ� േക�ക�  �ട�നടപടിക�  ഇ�ാെത തീ��ാ�െ�� എ�ം എ� േക�ക�

തീ��ാ�െ�ടാെത നിലവിൽ ഉെ��ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) തീ��ാ�െ�ടാ� വിജിലൻസ് േക�ക�െട നിലവിലെ� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സി-ഡി�ിെല ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ�െ�തിെര വിജിലൻസ് േക�ക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ

വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� ൈറ�്സ്

2047. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന ഓഫീ�കളി�  ഓ�േറഷ�  ൈറ�്സ് എ�

േപരി� വിജില�സ് വിഭാഗം മി�� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധനയി� എെ��ാം �മേ��കളാണ് കെ��ിയത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �മേ��ക��് ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

�ൻമ�ിമാ��് എതിെര�ളള അഴിമതിേ��ക�

2048. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� മ�ിസഭയിെല എ� മ�ിമാ��് എതിെരയാണ് അഴിമതിേ��ക� രജി��

െച�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി� ഏെത�ാം േക�കളി� ആണ് ��പ�ം സമ��ി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��പ�ം സമ��ി�ാ� ബാ�ി�ളള എ� േക�കളാണ് നിലവി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ ?



ഓ�േറഷ� പിരാന

2049. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗരസഭ േകാ��േറഷ�  ഓഫീ�കളി�  ഓ�േറഷ�  പിരാന എ� േപരി�

വിജില�സ് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ �ധാന

�മേ��ക� എെ�ാെ�യാണ്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ി�� അേപ�കളി�  30  ദിവസ�ിനകം അേപ�കെന തീ�മാനം

അറിയി�ണെമ� വ�വ� പലയിട�ം പാലി�െ���ി�ാെയ�ത് പരിേശാധനയി�

കെ��ിയി�േ�ാ; െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദവിവരം ന�ാേമാ?

ഭ���ര�ാ ഓഫീ�കളിെല വിജിലൻസ് പരിേശാധന

2050. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭ���ര�ാ ഓഫീ�കളിൽ ഓ�േറഷൻ �ര� എ� േപരിൽ വിജിലൻസ്

വിഭാഗം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ �ധാന �മേ��ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) �മേ��കെള �റി�് വിജിലൻസ് നൽകിയ റിേ�ാ��ിെ� െവളി��ിൽ ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാേ�ാ േകാടതിക� ആരംഭി�ാ� നടപടി

2051. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി എ� േപാേ�ാ േകാടതികളാണ് ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാടതിയിേല�് എ� ജീവന�ാെര നിയമി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കരാ� വ�വ�യി� ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി�്

േക��ി� നി�ം എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് സ��ാരിന് ലഭി�ത് ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഡിഷ��  ഓഫീസ�മാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം �ിര നിയമനം സംബ�ി�്

ൈഹേ�ാടതിയി� നി�ം സ��ാരിന് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ലഭി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല താ��ി� േപാേ�ാ േകാടതിക�

2052. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വ��ല താ��ി� േപാേ�ാ േകാടതി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� എ� േപാേ�ാ േകാടതിക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��സിഫ് േകാടതിക�ം �ഡീഷ�� ഫ�്�ാസ് േകാടതിക�ം

2053. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സിഫ് േകാടതികളി�ാ� താ��കളി�  ��സിഫ് േകാടതിക�  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന് േവ�ി െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  െകാേ�ാ�ി,  നില��  താ��കളി�  ��സിഫ് േകാടതി ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ിയി�  �ഡീഷ��  ഫ�്�ാസ് േകാടതി ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ിൽ

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ഡീഷ�� ഫ�്�ാസ് േകാടതി ആരംഭി�ാ�� �ല��െട കാ�ി��് പ�ിക നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� പ�ിക�െട പക��് ന�കാേമാ?

ആല�� േകാ��് േകാം��് അ�വദി��തിന് നടപടി

2054. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  താ��് ആ�ാന�� മജിേ��് ��സിഫ് േകാടതി െക�ിട��െട

േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ േകാ��് േകാം��് നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ആല��  േകാ��് േകാം��് അ�വദി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

��മംഗലം േകാടതി െക�ിടം

2055. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം േകാടതി െക�ിടം നവീകരി��തിന് ബജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� െക�ിടം നവീകരി�ാനാേണാ �തിയത് നി��ി�ാനാേണാ െപാ�മരാമ�് വ��്

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��ത്;

(സി) ബജ�ി� ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ സാഹചര��ി� ���ി സം�ാന ഫ�ി�

നി�തെ� ഏെ���് നട�ാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) േക� ഫ�് �തിയ െക�ിട���് മാ�േമ ഉപേയാഗി�ാ�  സാധി�ക�� എ��െകാ�്

സം�ാന ബജ�ിൽ നീ�ിെവ� ഫ�ി� ഉ�െ���ി ���ി നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



പ��� േകാടതി സ��യം

2056. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� േകാടതി സ��യ നി��ാണ ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െട�� നടപടിക� ���ീകരി�ാ� കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നടപടിക�  ���ീകരി�് എേ�ാ�  ��ത നി��ാണ ���ി ആരംഭി�ാ�  സാധി�ം;

വിശദമാ�േമാ?

ആല�രി� േപാേ�ാ േകാടതി

2057. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല��  താ��് േക�മാ�ി േപാേ�ാ േകാടതി ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ാേ�രി േകാടതിെ��ിടം

2058. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 18.01.2015-�  ആഭ��രവ��്  570  ല�ം �പ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ�ം,

ആ��ിേയാളജി��  സ�േ� ഓഫ് ഇ�� നി��ാണ���ിക��് േ�ാ�് െമേ�ാ

ന�കിയി���മായ മ�ാേ�രി േകാടതിെ��ിട�ിെ� നി��ാണ���ിക�  ബ�െ��

വ��കളി� നി�ം ആവശ�മായ അ�മതി�ം അംഗീകാര�ം ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ നാളി�വെര

ആരംഭി�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിന് ആ��ിേയാളജി�� സ�േ� ഓഫ് ഇ���െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള െെഹേ�ാടതി�െട നി�േ�ശ�കാരം െപാ�മരാമ�് വ��ം, ആ��ിേയാളജി�� സ�േ�

ഓഫ് ഇ���ം ���ിയ പ�തി സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ന��ാരണ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ� വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയിൽ േകാടതി സ��യം

2059. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ിയിൽ േകാടതി സ��യം �ാപി��തി�േവ�ി ഏെ����തിന് ഏെത�ാം

�ല�ളാണ് ഇേ�ാ� പരിഗണനയി�ളളെത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ലേമെ����മായി ബ�െ�� നടപടി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�ട ജലേസചനപ�തി�െട അധീനതയി�ളള �ലം േകാടതിസ��യം നി��ി��തിന്,



ആഭ��രവ��് ഏെ����ത് സംബ�ി�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ആവശ�മായ �ലം ഏെ���് നി��ാണ���ികൾ എ��ം േവഗം ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െന�ാ�ിൻകരയി� ��ംബ േകാടതി ആരംഭി��തി�� നടപടി

2060. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകരയി� ൈഹേ�ാടതി അംഗീകാരം ത� ��ംബ േകാടതി ആരംഭി��തിന് സർ�ാർ

അ�മതി ന���തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല അവ� എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ിൻകരയി�  ��ംബ േകാടതി ആരംഭി��തിന് ഏെതാെ� നടപടി�മ��  ആണ്

�ർ�ീകരിേ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബ േകാടതി ആരംഭി���മായി ബ�െ��് െന�ാ�ിൻകര ബാർ കൗൺസി�  ന�കിയ

നിേവദന�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ�കതമാ�ാേമാ?

പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര ഫയ� െച� സ��് ഹ�ജി

2061. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര ��ീം േകാടതിയി�  ഫയ�  െച� സ��് ഹ�ജിയി�

എെ��ി�ം അപാകതക�  ഉ�തായി േകാടതി ��യി�  െപ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) എ�ി�  എെ��ാം അപാകതകളാണ് ഉ�ായി��െത�ം ആയത് പരിഹരി�് റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��് ഹ�ജി�െട �േരാഗതി െവളിെ���േമാ?

�തിയ ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� അ�വദി��ത്

2062. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷ�  അ�വദി��തിനാ�� ��ഗണനാ പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ഗണന പ�ികയി� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േനര�മംഗലം ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േനര�മംഗല�് �തിയ ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� ആരംഭി��ത് സംബ�ി� സാധ�താ പഠന

റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി� സ�ീകരി� �ട�നടപടി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േനര�മംഗലം േക�ീകരി�് �തിയ ഫയ� ആൻറ് െറ�� േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ഫയ� ആ�് െറ�� സ��ീസസ് ആ�നികവ�കരണം

2063. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ� ആ�് െറ�� സ��ീസസിെന ആ�നികവ�കരി�തി�ം ജീവന�ാ�െട േസവന രീതി�െട

കാതലായ മാ�െ� സംബ�ി�ം ഉേദ�ാഗ�ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� സ��ാരിന് റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫയ�  ആ� െറ�� സ��ീസസിെല ഫയ�മാ�  െെ�വ�-കം-പ�് ഓ�േറ��

(എഫ്.ഡി.സി.പി.ഒ)  എ�തി� പകരം ഫയ�  ആ�് െറ�� ഓഫീസ�  െെ�വ�-കം-പ�്

ഓ�േറ��  എ�ാ�ി മാ�ി ന�കണെമ�് ��ത വ��് സ��ാരിന് ന�കിയ ശിപാ�ശ

നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ജനകീയ �ര� �തിേരാധേസന

2064. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക. ദാസ�

,, �രളി െപ�െന�ി

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

(എ) സം�ാന�് അ�ിര�ാ വ��ി� കീഴി� സ�� േസവകെര ഉ�െ���ി ജനകീയ �ര�

�തിേരാധേസന (സിവി� ഡിഫ�സ് േഫാ�്) �പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തി �ര��� ഉ�ാ�� േവളകളി� അടിയ�ര േസവന�� ന���തി�� എെ��ാം

പരിശീലന�ളാണ് ��ത േസന�് ന�കി വ��ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളി�  നി��വെരയാണ് ജനകീയ �ര� �തിേരാധ േസനയി�

ഉ�െ����െത�ം ഇവെര െതരെ����ത് ആരാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �തിേരാധേസനയി� �ീകെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിയ ഫയ�േ�ഷ� അ�വദി��തിന് നടപടി

2065. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫയ�േ�ഷ� അ�വദി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി��തി�� ��ഗണന പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഈ പ�ിക

ത�ാറാ��തിന് ഏത് മാനദ�മാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?



ഫയ�മാ� ത�ികയി��വ�െട അധികാര��

2066. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ�ിശമന നിലയ�ളി�  ഫയ�മാ�  ൈ�വ�  കം പ�് ഓ�േറ��മാെര

മറികട�് ഫയ�മാ�  ത�ികയി��വ�  ജനറ�  ഡയറി ഉ�െ�െട�� അധികാര��

ഉപേയാഗി��ത് തട���മായി ബ�െ��്  16.06.2017  ൽ  1574  ന�റി�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെല മാനദ���  നിലവി�ം ലംഘി�െ����് എ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് വിശദമായ അേന�ഷണം നട�വാ�  വ��് തല�ിേലാ മ�്

ഏജ�സികെളേയാ �മതലെ���വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത പരാതി�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാ�െട സംഘടനകളി�  നി�ം നിേവദന��

ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�ര�നിവാരണ�ിന് സ�� �വ��കർ

2067. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിശമന �ര�നിവാരണ �വ��ന�ളി�  െപാ�ജന��െട േസവനം കാര��മമായി

ഉപേയാഗി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ഓേരാ ജി�യി�ം സ�� �വ��കെര െതരെ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�േപെരയാണ് ;

(സി) െതരെ���െ��വ��് �േത�ക പരിശീലനം ന���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക��ലം േക�ീകരി�് ഫയ� ആ�ഡ് റ�� േ�ഷ�

2068. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേനാദസ�ാര േക�മായ വ��ലയിെല�� വിേദശ  -  ആഭ��ര വിേനാദസ�ാരിക�

അപകട�ി�െ���ത് ��തലായതിനാ� അവ�െട ജീവ� ര�ി�വാ� ആവശ�മായ േസവനം

യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിേല�് വ��ല ക��ലം േക�ീകരി�് ഒ� ഫയ�  ആ�ഡ് റ��

േ�ഷ� ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� �തിയ ഫയ�േ�ഷ�ക�

2069. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  �തിയ ഫയ�േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) വയനാ�ിെല ഏെത�ാം �ല�ളി�  ആണ് �തിയ ഫയ�േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

െപരിേ�ാം ഫയ�േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

2070. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം ഫയ�േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന്

ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷം തെ� ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കാ�  ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ി� ഫയ� േ�ഷ�

2071. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ്, പരിയാരം സ��ാ�

ആ��േവദ േകാേളജ്,  മാടായി�ാറയി�  േവന��ാല�് ഉ�ാ�� തീപി��ം,

കാലവ�ഷെ��തി ബാധി� െച���്,  കട���ി പാണ�ഴ �ാമപ�ായ�ക�  എ�ിവ

കണ�ിെല��് ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��രി�� ഫയ� േ�ഷനിെല അധിക സൗകര���

2072. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി��  ഫയ� േ�ഷനി� അധിക സൗകര��� ഏ�െ���ാ�� നടപടി ഇേ�ാ� ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട ജീവന�ാ�െട ക�ാ�േ��് ഉ�െ�െട�� സൗകര���  ഏ�െ���ാ�  നടപടിക�

ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� ജയി� വ��ിെല ഒഴി�ക�

2073. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ിരമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജയി�ക�െട �ര�



2074. �ീ.സി.മ��ി

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

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി�  ജയി��ളളിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായ ജീവന�ാരി�

എ�ത് ജയി�കളിെല �ര��് ഭീഷണി ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജയി�ക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ജയി�കളിെല തട�കാ�െട എ��ി�� വ��ന

2075. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളിെല തട�കാ�െട എ��ി�� വ��ന �ര�ാഭീഷണി ��ി��

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജയിലി�ം അ�വദനീയമായ തട�കാ�െട എ��ം നിലവിെല എ��ം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തട�കാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം അ�പാതം ജയിൽ ച��കാരം എ�യാണ്;  ഇത് നിലവിൽ

പാലി��േ�ാ;

(ഡി) അസി��് �ിസൺ ഓഫീസ� ത�ികയിൽ നിലവിൽ എ� ഒഴി�ക�െ��ം ��ത ഒഴി�ക�

നിക�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?

ജയി�ക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

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

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി� അ�വദനീയമായതിെ� ��് ഇര�ി വെര തട�കാെര പാ��ിേ��ി

വ��തായ അവ� സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) തട�കാ�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായ ജീവന�ാരി� എ�ത് ജയി� �ര��് ഭീഷണി

��ി��േ�ാ;

(സി) ജയി�ക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ജയി�കളിെല അേ�വാസിക�െട സ�ഭാവ പരിവ��ന�ം �നരധിവാസ�ം

2077. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, വി. േജായി

,, ഒ. ആ�. േക�

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

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി�  അേ�വാസിക�െട സ�ഭാവ പരിവ��ന�ം �നരധിവാസ�ം

ല��മാ�ി നട�ിലാ�ിവ�� കാലാ��തമായ പ�തിക�  ഏെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) െവ�ം തടവറ എ�തി�പരി തട�കാരി�  ��വാസന ഇ�ാതാ�ി മാ�ഷിക�ല���

വള��ിെയ��് ശി�ാകാലാവധി� േശഷം െപാ�സ�ഹ�ി� മാന�മായി ജീവി�ാ� അവെര

�ാ�രാ�� തര�ി�� എെ��ാം അവേബാധ �വ��ന�ളാണ് ജയി�കളി�

നട�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജയി�  േമാചന�ിന് േശഷം �റ�ിറ�േ�ാ�  വ�മാനം ലഭി�� തര�ി�� എെ��ാം

െതാഴി� പരിശീലന�ളാണ് ജയി�കളി� ന�കി വ��ത്;

(ഡി) ജയി�കളിെല �ര�ാ സംവിധാന�� ��മ�താ��തി�ം ജയി�ക�െട നവീകരണ�ി�മായി

ഈ സ��ാ� ആവി�രി� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ടി.പി. ച�േശഖര� വധേ�സിെല �തിക�

2078. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി.പി.ച�േശഖര�  വധേ�സിെല എ� �തികെളയാണ് വി��  െസ���  ജയിലി�

പാ��ി�ി�ളളെത�ം അവ� ആെരാെ�യാണ് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജയിലി� പക� െസ�ിന് �റ�ിറ�� തട�കാെര രാ�ി എ� മണി�കം െസ�ി�

കയ�ണെമ�ാണ് നിബ�ന എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം �േത�ക വിഭാഗ�ി�  േജാലി െച�� തട�കാ��് ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം

ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� വിഭാഗ�ാ��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി.പി.  ച�േശഖര�  വധേ�സിെല �തിക��് േമ�റ� നിബ�നയി�  �േത�ക ഇളവ്

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ��ക�െട നവീകരണം

2079. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

(എ) സ��ാ� ��ക�െട ആ�നികീകരണ�ിനാ�ളള ��േകാടി �പ�െട പ�തിയി� ഇ�വെര

ഉ�ായി�� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;  സ��ാ�  ��ക�െട നവീകരണെ��റി�് പഠി�

േഡാ.  രാേജ��  ആനയ�് ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�  സ��ാ�

നട�ിലാ�ി�ട�ിേയാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ക�ി�ി റിേ�ാ��് നട�ാ�ാ� കി�ബി വഴി �ക നീ�ി വ�ിരിേ�ാ; കി�ബി�്ഈ ക�ി�ി

റിേ�ാ��് പര�ാ�മ� എ� അഭി�ായ�േ�ാ;  സാേ�തിക വിവര��  ഉ�െ��� വിശദമായ

പ�തി േരഖ കി�ബി�് സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇ�ാെയ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ടി േമഖലയിെല ആ�നികീകരണ�ിനായി െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ി�  ആകാ�

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  ആയതിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) ഇേ�ാ�  സ��ാ�  ��കളി�  ഒ�വിധ�ി��� അ�ടി�ം നട��ിെ��

ആേ�പെ��റി�� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ� ��കെള�റി�� ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക� അറിയി�ാേമാ; ആയത്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ജലെമേ�ാ പ�തി

2080. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല ജലെമേ�ാ പ�തി�് പരി�ിതി അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േബാ�െജ�ിക��ായി കെ��ിയി�� �ല�� എെ���ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) പ�തി ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ജലപാതയിെല എ�ൽ നീ�ം െച��ത് സംബ�ി�്

2081. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല കായ�കളി�ം നദികളി�ം അടി��ടിയി�� എ��/മണ�/മ� വ��� എ�ിവ

നിേ�പി��തിനായി �ലം ലഭ�മ�ാ�തിനാ�ം െകാ�ി�  േപാ��് ��് എ��ം െചളി�ം

�റംകടലി�  നിേ�പി�ാ�  അ�മതി ലഭ�മാ�ാ�തിനാ�ം േദശീയ ജലപാത�െട ഭാഗമായ

ക��ാ�്-െവ�ിം�ട� ഐല�് പാലം �ത� അ�� പാലം വെര അടി��ടിയിരി�� എ��

നീ�ം െച��തിനായി നാളി�വെര എ�ിേമ�് േപാ�ം ത�ാറാ�ി ��ത ���ി�്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��ം ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി എ�േ��്

ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക��� മ�ല�ിെല തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

T 2082.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി നട�ി� വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �ന��ാരണം നട��തിന് ക��� മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളി� നി�ം ലഭി� െ�ാേ�ാസ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് എ� േകാടി �പ�െട ���ികളാണ്

നട�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിേല�് നട�� െതരെ���ിന് ��ായി ��ത ���ിക�



���ീകരി�ാ� കഴി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അരിവാ� േരാഗം ബാധി�വ�

2083. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� അരിവാ� േരാഗം ബാധി�വ�െട എ�ം എ�യാെണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  അരിവാ�  േരാഗം ബാധി�വ�െട എ��ിെ� കഴി� അ�വ�ഷെ�

കണ�് വ�ഷം തിരി�് ന�കാേമാ;

(സി) അരിവാ�  േരാഗിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം �വ��ന��ം പ�തിക�മാണ് ഈ

സ��ാ� നട�ിലാ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹീേമാഫീലിയ ചികി�

2084. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് ര��ാവം ഉ�ാ�േ�ാ� ര�ം ക�പിടി��തിന് ആവശ�മായ

ഫാ�ർ എ�്,  ഒ�ത് എ�ീ ര�ഘടക��  ��ിെവ�ക മാ�മാേണാ ��തരാവ�

ഒഴിവാ��തി�� ഏക മാർ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഒരാ��് മാസ�ി� ഏകേദശം  25,000/-  �ത� 50,000/-  �പ വെര െചലവ്

വ�േമാ;  സം�ാന�്  1600  േരാഗികളാണ് ഈ ഗണ�ി�െ��വരാ��ത് എ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ

2085. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േപ��് ഇതിനകം െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ �ല�� േരാഗം

�ിരീകരി�ി�െ��ം എ� േപ�  നിരീ�ണ�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;  എ� േപ�െട

ര�സാ�ി�ക� �െന ൈവേറാളജി�� ഇ��ി���ിേല�യ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േരാഗ�തിേരാധ�ിനായി സ��ാ� ന��� െപാ� നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സം�ാനം ൈകെ�ാ� �ര�ാ�മീകരണ�ളി�  േക�സംഘം സം��ി

േരഖെ���ക��ാേയാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ



2086. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേറാണ ൈവറസിെനതിെര എെ��ാം �തിേരാധ �വ��ന���ാണ്  'േമാേഡ�

െമഡിസിനിൽ' നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതിെന േനരി��തിനായി ഫല�ദമായ മ��് ലഭ�മാേണാ;  ഇ�ാര��ി�  ആ��േവദ�ി�ം

േഹാമിേയാ�തിയി�ം മ��് ലഭ�മാെണ�� മാധ�മവാ��ക�  സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

െകാേറാണ ൈവറസ് േരാഗം

2087. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ കാര��ൾ�ായി സം�ാന�് നി�� അേനകം ��ിക� െകാേറാണ ൈവറസ്

െപാ�ി�റെ�� ൈചനയി�  നി��� സാഹചര��ി�  ഈ വിഷയ�ി�  ��ത�  ജാ�ത

�ല���േ�ാ;

(ബി) ഇതിനകം ൈചനയി�  നി�ം മട�ിെയ�ിയ എ�േപ�  ആ�പ�ികളി�ം,  വീ�കളി�മായി

നിരീ�ണ�ിലാണ്;

(സി) സം�ാന�് നി� ൈവറസ് ബാധ��ായേ�ാ� അത് പട��് പിടി�ാതിരി�വാ� സ�ീകരി�

��ക�ത�ക� ഇ�ാര��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േരാഗബാധ�ലം സം�ാനെ� ജന�ളി��ായി�� ഭീതി അക��തിന് എെ�ാെ�

മാ��നി�േ�ശ�ളാണ് ആേരാഗ�വ��് ന�കിയി��ത്;

(ഇ) സം�ാനെ� എ�ാ �ധാന ആ�പ�ികളി�ം ഇ�രം പക��വ�ാധിക�  പടരാതിരി�വാ�

ക�ാറൈ�ൻ സംവിധാനം �ിരമായി �ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാേറാണ ൈവറസ് േരാഗം പട��ത് തട��തിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

2088. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാേറാണ ൈവറസ് േരാഗം സം�ാന�് �ിരീകരി� സാഹചര��ി� േരാഗം പട��ത്

തട��തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

െകാേറാണ ൈവറസ് േരാഗബാധ



2089. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകാേറാണ ൈവറസ് േരാഗബാധ �ിരീകരി� സാഹചര��ി�  ആവശ�മായ

ചികി� ലഭ�മാ��തിേല�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ാഥമിക ആേരാഗ�േക�ം �ത� െമഡി�� േകാേളജ് വെര�� ആ�പ�ികളി�

ആവശ�മായ മ��ക� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നി� ൈവറസിെന �തിേരാധി��േപാെല െകാേറാണ ൈവറ�ം പട��

പിടി�ാതിരി�ാ� എെ��ാം ��ക�ത� നടപടികളാണ് സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം േരാഗ���് കാരണമാ�� ൈവറ�കെള കെ���തിന് �െന ൈവേറാളജി

ഇ��ി���ിെ� മാ�കയി�  സം�ാന�് ൈവേറാളജി ഇ��ി���് �ാപി�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െകാേറാണ ൈവറസിെനതിെര�� ജാ�താ നി�േ�ശ��

2090. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകാേറാണ ൈവറസ് �ിരീകരി� സാഹചര��ി� ആേരാഗ� വ��് ന���

ജാ�താ നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െമഡി�� േകാേള�കളി� �േത�ക ഐസേലഷ� വാ��ക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) െപാ�ജന��െട ആശ�യക�വാ�ം ശ�മായ േബാധവ��രണം നട�വാ�ം ആേരാഗ�

വ��് സമയബ�ിതമായ പരിപാടിക� ആ��ണം െച� നട�ാ�േമാ?

െകാേറാണ െെവറസ്

2091. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേറാണ െെവറസ് പരിേശാധന�് േകരള�ി�  എെ�ാെ� സൗകര��ളാ�ളളെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാേറാണ ൈവറസ് സംബ�ി� ആശ� പരിഹരി��തിന് ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിപ �തിേരാധ�ി�  േകരളം േലാക�ി� തെ� മാ�കയായി സ�ീകരി� സമീപനം

െകാേറാണയി�ം സ�ീകരി�ാ�  െപാ�ജനെ� സ�രാ�ാ�  പര�ാ�മായ എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് െച�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന ആേരാഗ� ഏജൻസി



2092. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ആേരാഗ� ഏജൻസി �പീകരി�വാൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഏജൻസി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഏജൻസി �പീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസി� ഇ - ഒാഫീസ് സംവിധാനം

2093. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസി� തപാ�ക� ഏത് രീതിയിലാണ് െെകകാര�ം െച��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസി� ഇ  -  ഒാഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇ  -ഓഫീസ്

സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ��ര�ാ പ�തി

T 2094.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി കാ�ണ� ആേരാഗ��ര�ാ പ�തി എ� േപരി�

വി�ലീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം പ�തി വി�ലീകരി�േ�ാ� നിലവി� കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി �കാരം ചികി��്

അ�ഹത��ായി�� എ�ാവ��ം ചികി� ഉറ�വ��ി സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �തിയ പ�തി�െട ഭാഗമായി േരാഗിക��് അടിയ�രമായി ചികി�ാസഹായം ലഭി��തിന്

നടപടി�മ�� ല�കരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േരാഗിക�െട ചികി� �ഗമമാ��തിന് കാ�് പ�തി �കാരം എംപാന�  െച�െ��

ആ�പ�ിക��് �റേമ ഡയാലിസിസ് െസ��കെള�ം �ടി എംപാന�  െച�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�സ� െകയ� പ�തി



2095. �ീ.വി. േജായി

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക. ദാസ�

,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�സ� �തിേരാധ ചികി�ാ രംഗ�് ��തായി �പീകരി�ാ�േ�ശി�� കാ�സ� െകയ�

േബാ�ഡ് വഴി എെ�ാെ� േന��� ��ി�ാനാണ് ല��മി��ത്;

(ബി) കാ�സ�  ചികി�ാ രംഗെ� വിദ� സൗകര���  വ��ി�ി��തിനായി തി�വന��രം

റീജിയണ�  കാ�സ�  െസ��, മലബാ�  കാ�സ�  െസ��  എ�ിവ�െട വി�ലീകരണ�ി�ം

െകാ�ി കാ�സ� െസ�റിെ� നി��ാണ�ി�മായി നട�ി വ�� ���ിക�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�സ�  ചികി�� േവ�ി വ�� ഭീമമായ െചല� കണ�ിെല�� സ��ാ�  േമഖലയി�

ചികി�ാ സൗകര�ം വ��ി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;  കാ�സ�  െകയ�  പ�തിെയ�റി�്

അറിയി�ാേമാ?

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��� സൗജന� ജീവൻര�ാ മ��ക�

2096. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് സൗജന�മായി ലഭി�െകാ�ി�� ജീവൻര�ാ മ��ക� നിലവിൽ

ലഭ�മാ��ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയത് േരാഗിക��് ലഭ�മാ�ാൻ

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ജീവിതെെശലീ േരാഗ��െട നിയ�ണം

2097. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക��വ�ാധിക�ം ജീവിതെെശലീ േരാഗ��ം കാലാവ�ാ ജന�േരാഗ��ം നിയ�ി��തിനായി

ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�് വ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നട�ി� വ��വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�ം ജീവിതെെശലീ േരാഗ നിയ�ണ�ി��

ചികി�ാ �ിനി�ക�  �ാപി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാ�സ� �തിേരാധ മാ����



2098. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാ�സ�  ബാധിത�െട എ��ം ക�ാ�സ�  ബാധി�� മരണനിര�ം

വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� ഇതിെനതിെര എെ��ാം �തിേരാധ മാ���ളാണ് സ�ീകരി�

വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ�കാര�  -  സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  െപാ�വായ ക�ാ�സ�  ചികി�ാ

മാനദ��� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ�.സി.സി., െകാ�ി� ക�ാ�സ� െസ��, മലബാ� ക�ാ�സ� െസ�� �ട�ിയ െ�ഷ�ാലി�ി

ആ�പ�ികെള െസ��  ഓഫ് എ�ല�സ് ആയി ഉയ��ി േലാേകാ�ര േസവന��

ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ാ�സ�  ക�േ�ാ�  �ാ�ജി�െട ഭാഗമായി െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട�� ക�ാ�സ�

േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  സംഘടി�ി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��ംേകാ� ദ�ീപി� �തിയ െഹ��് സബ് െസ��

2099. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏകേദശം  150-ഓളം പ�ികജാതി ��ംബ��  താമസി�� ��ംേകാ� ദ�ീപ് നിവാസിക�

ചികി��ായി അ�ഭവി�േപാ�� ��ി��ക� കണ�ിെല��് ഒ� െഹ��് സബ് െസ��

�ാപി��തിേനാ െമാെെബ�  െഹ��് �ിനി�ിെ� േസവനം ലഭ�മാ��തിേനാ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പ�ികജാതി-പ�ികവ�� മ�ി�്  21.11.2019-� സമ��ി��ം ��ത

ഓഫീസി�  നി�ം  01.12.2019-ന്  1140/വിഐപി/എം(എസ്.സി

/എസ്.ടി.,ബി.സി.,േലാ&സി)2019  ന��  ക�് �കാരം ആേരാഗ�വ��മ�ി�്

ന�കിയ�മായ നിേവദന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല െമാെെബ� െമഡി�� �ണി�ക�

2100. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി എ�

െമാെെബ� െമഡി�� �ണി�കളാണ് (എം.എം.�.) ഉ�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസി പി�ാ�വിഭാഗ�ളി��വ� വളെര��ത�� േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� ഒ�



െമാെെബ� െമഡി�� �ണി�് (എം.എം.�.) �ടി അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ആ�പ�ികളിെല മ��് പാഴാ��

2101. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ചില ആ�പ�ികളി�  മ��് പാഴാ�ി�ം ഉപേയാഗ�ന�മാ�ി�ം

കള��താ�� മാധ�മവാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�ളള സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റേ�ാ�ി� താമസി�ി�� ��ിക� മ�് വാരിതി�െവ� വാ��

2102. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈകത��ി�  െറയി�േവ �റേ�ാ�ി�  താമസി�ി�� ��ിക�  വിശ�് അട�ാ�  മ�്

വാരിതി�െവ� വാ�� സം�ാന�് നിലനി��� അതീവ ��തര സാഹചര��ിേല��

�ചകമാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� ശി�േ�മ സമിതി സ�ീകരി� നിലപാട് എ�ായി��;

(സി) വിവര�� അേന�ഷി�ാെത, ഉേദ�ാഗ�� ന�കിയ റിേ�ാ��് അ�സരി�് ശി�േ�മ സമിതി

വിഷയ�ി�  എ��ചാടി നടപടി സ�ീകരി�തായി വിലയി���േ�ാ;  ഇതിെ�

അടി�ാന�ി� ശി�േ�മസമിതി ജനറ� െസ��റി�് �ാനം രാജിവ�േ��ി വ�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

അ���േരാഗ�� ബാധി� ��ിക�െട ചികി��് ഫ�്

2103. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ���േരാഗ�� ബാധി�് നി��നരായവ�െട�ം ഇ�രം േരാഗം പിടിെപ�� ��ിക�െട�ം

ചികി��ാ�� ഫ�ിേല�് െപാ�ജന�ളി� നി�ം �ക സമാഹരി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനകം എ��കയാണ് ഈ പ�തിയിേല�് സമാഹരി�ത്;

(സി) ഇതിേല�ായി േക�വിഹിതമായി ഏെ��ി�ം �ക ലഭ�മായി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�?

'�ദ�ം', 'ആേരാഗ�കിരണം' പ�തിക�



2104. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) '�ദ�ം', 'ആേരാഗ�കിരണം' പ�തിക� �കാരം സം�ാനെ� ഏെത�ാം സ��ാ�, സ�കാര�

ആ�പ�ികളിലാണ് ചികിൽസാ സൗകര���ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 2019 വ�ഷ�ിൽ ഈ പ�തി �കാരം സ�കാര� ആ�പ�ിക��് സ��ാ� നൽകിയ �ക,

സ��ാ� നൽകാ�� �ടി�ിക എ�ിവ എ�െയ�് ആ�പ�ി തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  �ടി�ിക തീ��ാ�ത് �ലം സ�കാര� ആ�പ�ിക�, േമൽ പ�തിക�  �കാരം

ചികിൽസ�് വി�ഖത കാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തി��

നി�േ�ശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഇ- െഹ��് സംവിധാനം

2105. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം �ത�  െമഡി��  േകാേളജ് വെര�� ��വ�  സ��ാ�

ആ�പ�ികളി�ം ഇ-  െഹ��് സംവിധാനം ഏ�െ���െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ-െഹ��് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയ ആ�പ�ികളി�  ഇ��ലം ഉ�ായി�� മാ��ൾ

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത സംവിധാനം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

എസ്.എം.എ.പി. ചികി�ാ സഹായ പ�തി

2106. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� െസാൈസ�ി േഫാ�  െമഡി�ൽ അസി�ൻസ് � ദി

�വ�  (എസ്.എം.എ.പി.)  ��ാെക ചികി�ാ സഹായ�ിനാ�� അേപ�ക�

െക�ി�ിട�കയാെണ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ

ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ എസ്.എം.എ.പി.��ാെക എ� അേപ�യാണ് തീ��് കാ�് കിട��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടി അേപ�കളിേ�ൽ തീ�മാനെമ��ാ�� തട��� എെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) എസ്.എം.എ.പി.  യിൽ നി�് സാ��ിക സഹായം അ�വദി��തിന് നിലവിൽ

അംഗീകരി�ി�� മാനദ��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ?



മാ� വ�ന േയാജന പ�തി

2107. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദ� �സവ�ിന്  5000  �പ ധനസഹായം ലഭ�മാ�� മാ� വ�ന േയാജന പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ�� അ�മാ��ാണ് ഈ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��ത്;

(സി) ഈ പ�തി�ായി േക� സ��ാ� എെ��ി�ം �ക അ�വദി�ാ�േ�ാ; എ�ി� 2019-20 �

എ�് �കയാണ് അ�വദി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ� പ�തി

2108. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ� പരിമിതി ഉ�വ��ായി സ��ാ�  നട�ാ��  'കാ�'  എ� പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ

നൽകാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  എ� �ണേഭാ�ാ�െളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ?

�� മാ�ിെവ�വ��് കാ�ണ� പ�തിവഴി�ളള �ീ�ക�

2109. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� മാ�ിെവ�വ��് കാ�ണ� പ�തിവഴി മ��ക�  സൗജന�മായി ന��� പ�തി

നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള ഒ� പ�തി േനരെ� നിലവി��ായി�േ�ാ; എ�ി� അത് നി��ാ� ഉ�ായ

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �� മാ�ിെവ�വ��് ന�കിവ�� ആ��ല��� എെ�ാെ�െയ�് വിവരി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ികളിലാണ് �� മാ�ിെവ��  ശ��ിയ�് സൗകര��ളളത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) സ�കാര� ആ�പ�ിക�  �� മാ�ിെവ��  ശ��ിയ�് വ�ത�� നിര�ക�  ഇൗടാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇൗ നിര�് ഏകീകരി��തിന് നട�ിയ ഇടെപട�ക�

വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� ചികി�ാ സഹായ പ�തിക�



2110. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിൽ എെ��ാം ചികി�ാ സഹായ പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികളിൽ ഓേരാ�ി�ം എ� �ക സാ��ിക

സഹായമായി ലഭി���്; ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഇ�ര�ി�� ചികി�ാ സഹായം

ലഭി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തിയി�ം അേപ� സമ��ി��തിന് വ�മാന പരിധി നി���ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാപ�തി �കാര�� ആ��ല�ം ലഭി��തിന് നടപടി

2111. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ആേരാഗ� പ�തിയിേല�� അേപ�ക�  സ�ീകരി��ി� എ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ പരാതി പരിഹരി��തിന് ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ചിസ് പ�തി �കാരം െഹ��് ഇ��റ�സ് കാ�ഡ് ഉ�വ��് മാ�േമ കാ�ണ�

ആേരാഗ� �ര�ാപ�തി ഇ��റ�സ് ആ��ല��ിന് അ�ഹത�� എ� �ചരണ�ി�

എെ��ി�ം വ�ത ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ചിസ് പ�തിയി�  അംഗ�ള�ാ�വ��് കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാപ�തി

ആ��ല�ം ലഭി��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് ധനസഹായം

T 2112.�ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി��ായി കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

ധനസഹായം അ�വദി��ത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് മംഗലാ�രെ� ആ�പ�ികളി�  ചികി� േതടിയ േരാഗിക��്

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് പ�തി �കാരം ചികി�ാ ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ചികി�ാ ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

2113. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� അ�ഹരായ ��വ�  േപ��ം ആേരാഗ�ചികി�ാ ഇ�ഷ�റ�സ് സൗകര�ം

ഏ�െ����തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇനി�ം ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് കാ�ഡ് എ��ാ�വ�ം േനരെ� ഉ�ായി�� കാ�ഡ്

���ാ�വ�മായ പാവെ�� ��ംബ���് �തിയ കാ��ക� അ�വദി��തിന് അവസരം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ധാനമ�ി ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  അംഗമാ��തി�� നടപടിക�

�താര�മാ��തി�ം അ�ഹരായ ��വ�  േപെര�ം ��ത പ�തി�െട കീഴിലാ��തി�ം

അവസരം ഒ��ാ� ആവശ�മായ ഇടെപട�ക� നട�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സാ��ന ചികി� പ�തി

2114. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േരാഗം പിടിെപേ�ാ അപകടം �ലേമാ കിട�് േരാഗികളായവ��് അരിെക എ� േപരി� സാ��ന

ചികി� പ�തി�് സ��ാ� �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പാലിേയ�ീവ് രംഗ�് ��ത� വിദ� േഡാ��മാ�  ആവശ��ളളതിനാ� ഇതിനായി െമഡി��

േകാേള�കളി� െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗം ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഹീേമാഫീലിയ കി�നി േരാഗിക��് കാ�ണ� �ീമി� നി�് ലഭി�ി�� മ��ക�

2115. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹീേമാഫീലിയ കി�നി േരാഗിക��് കാ�ണ� �ീമി�  നി�് സൗജന�മായി

ലഭി�ി�� മ��ക� ഇേ�ാൾ ലഭ�മാ��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��് ക�നിക��് ധനകാര�വ��് ഫ�് അ�വദി��ിെ�� കാര�ം സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��ിെ� ൈകവശം ഉ� കണ�് �കാരം കി�നി േരാഗിക��ം ഹീേമാഫീലിയ

േരാഗിക��ം മ�� ന�കിയ വകയി� എ� �ക ൈകമാറാ��്;  ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�ണ� െബനഫല�് ഫ�് സംബ�ി�് 2020 മാ��് 31� േശഷ�� അവ�െയ �റി�്

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ആല�� താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

2116. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആല��  താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�് അ�വദി�ി�്

വ�ഷ�ളാെയ�ി�ം �വ��ന�� ഇ�വെര �ട�ിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് �ണി�് �വ��ി�ി��തിേനാട് ബ�െ��് േഡാ��മാ��് പരിശീലനം

ന�കാ�തിന് കാരണെമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിസ�ിക�  നീ�ി ഡയാലിസിസ് �ണി�് എ��ത�  �വ��ന�മമാ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

ജീവിതൈശലീ േരാഗനിയ�ണ�ം ക�ാ�സ� േരാഗ നി�ണയ�ം

2117. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനാേരാഗ�കരമായ�ം വ�ായാമം �റ��മായ ജീവിതൈശലീെകാ�് നെ�ാ� വിഭാഗം

ജന�ളി�  �േമഹം,  �േ�ാഗം,  ക�ാ�സ�  എ�ീ േരാഗ��  പിടിെപ��� കണ�ിെല��്

ജീവിതൈശലീ േരാഗനിയ�ണ�ിന് ആേരാഗ� വ��് നട�� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയിെല ആ�പ�ികളി� വ�� ഭീമമായ ചികി�ാ െചല� നിമി�ം ക�ാ�സ�

േരാഗിക�  ��ി���� കണ�ിെല��് സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ആരംഭ�ി�  തെ�

ക�ാ�സ�  േരാഗം കെ���തി�ം വിദ�ധ ചികി� ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പാലിേയ�ീവ് െകയ� �ിഡ്

2118. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േരാഗബാധിത��് ആശ�ാസ�ം പരിചരണ�ം ന��� �തിയ സാ��നപരിചരണനയം സ��ാ�

അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പാലിേയ�ീവ് പരിചരണം ന���തിന് എ�ാ സംവിധാന�െള�ം ഉ�െ���ി

സം�ാനതല�ി�  പാലിേയ�ീവ് െകയ�  �ിഡ് �ാപി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകയ�  േഹാ�ക�, പക�വീ�ക�  എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാ��് പാലിേയ�ീവ് െകയറി�

പരിശീലനം ന���േ�ാ; ഇെ��ി�, അതിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േന�ാേരാഗ�േക��� ആരംഭി�� പ�തി

2119. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� എ�ാ പ�ായ�കളി�ം േന�ാേരാഗ�േക��� ആരംഭി�� പ�തി നട�ി�

വ���തിനായി ഈ സ��ാ� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ� �ത� ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

ആർ�ം പ�തിയിൽ ��തൽ േ�ാജ�ക�

2120. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആർ�ം പ�തിയി�  ��ത�  േ�ാജ�ക�  ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദവിവര�� ന��േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

2121. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഒ�ം ര�ം ഘ��ളിലായി മണ�� മ�ല�ി� നി�ം െതരെ���

ആേരാഗ� �ാപന�� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ� േക��ളി�  നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ�ി വ���മായ ���ിക�െട

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ആേരാഗ� ജാ�ത പ�തി

2122. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��് ആവി�രി� 'ആേരാഗ� ജാ�ത' പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��ക�മായി േച��ാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി�മായി സഹകരി�� വിവിധ വ��ക�െട േന�ത��ി�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ിതല ആേരാഗ� സംവിധാന�െള ശ�ിെ���ിെ�ാ�്  'ആ��ം മിഷ�' നട��

�വ��ന�� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��ം മിഷൻ പ�തി നട�ാ�ൽ



2123. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷൻ പ�തി നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് െമഡി�ൽ ആഫീസ�,

പാരാെമഡി�ൽ �ാഫ് എ�ീ ത�ികക� ��തായി ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ജി� തിരി��

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ:  ��തായി ��ി�െ��ി�� ��ത ത�ികകളിൽ നിയമന

നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആ��ം മിഷൻ പ�തി നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി െമഡി�ൽ ആഫീസ�മാെര

കരാറടി�ന�ിൽ നിയമി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?

ആ��ം പ�തി �കാരം പി.എ�്.സി.കെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയ���തിന് നടപടി

2124. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി� ആ��ം പ�തി �കാരം നട�ിലാ�� പ�തിക� സംബ�ി�

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം പി.എ�്.സി.കെളയാണ് ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ��ിയി��െത�ം,

മ�് പി.എ�്.സി.കെള ഈ നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി

2125. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി കായം�ളം മ�ല�ിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള

��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�പ�ികളി� ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് നടപടി

2126. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� കീഴി�� വിവിധ ആ�പ�ികളി�  ഒഴി�� ജീവന�ാ�െട ത�ികക�

നിക�ാ�ം ആവശ���ിട�് �തിയ ത�ികക� ��ി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി��െ���ിയ ആ�പ�ിക�� മാ�മായി ത�ിക സ ൃ�ി��

നിജെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(സി) ആ��ം പ�തിയി��െ�ടാ��ം എ�ാ�  ആവശ��ിന് ജീവന�ാ�  ഇ�ാ�തിനാ�

�വ��ന�ിന് തട�ം േനരി���മായ വിവിധ ആ�പ�ികളി�  ആവശ�മായ ജീവന�ാെര

നിയമി��തി�ം ത�ികക� ആവശ�െമ�ി� അവ ��ി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� ൈ�മറി െഹ��് െസ��

2127. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�മറി െഹ��് െസ��ക�  വഴി ന�കിവ�� േസവന��  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� പ�ായ�ി�  ഒ� ൈ�മറി െഹ��് െസ��  എ�ത് നട�ാ�ാ�  സാധി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ൈ�മറി െഹ��് െസ��ക�  ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�  അവ ആരംഭി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈ�മറി െഹ��് െസ��ക� ഇ�ാ� പ�ായ�കളി� അവ �േഖന ന�േക� േസവന��

എ�െനയാണ് നിലവി� ജന�ളിെല�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളി� ഫിസിേയാ െതറാ�ി�ക�െട േസവനം

2128. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ികളി�  ഫിസിേയാ െതറാ�ി�ക�െട േസവനം ലഭ�മാേണാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എ�്.സി.കളി�ം സി.എ�്.സി.കളി�ം ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�ം ഫിസിേയാ െതറാ�ി�ക�

ഇ�ാ�തിനാ� േരാഗിക� അ�ഭവി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഫിസിേയാ െതറാ�ി�ക�െട േസവനം എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വ��ല താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

2129. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��തിനായി ��തായി

നി��ാണം ���ിയാ�ിയി�� െക�ിട�ിെല ഇല�ി�് ���ിക�  ���ിയാ�വാ�

ആവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മ�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇല�ി�് ���ിക��ായി െപാ�മരാമ�് വ��് ഇല�ി��  വിഭാഗം എ�ിേമ�്

സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിന് അടിയ�രമായി ഫ�് അ�വദി�േമാ;  ആയതിെ�



നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

താ��് ആ�പ�ികളി� ��ബാ�് സൗകര�ം

2130. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് ആ�പ�ികളി� ��ബാ�് സൗകര�ം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം താ��് ആ�പ�ികളിലാണ് ��ബാ�് സൗകര���െത� കാര�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവ�ം താ��് ആ�പ�ിയി�  ��ബാ�് സൗകര�ം ഏ�െ���� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

2131. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ� ആ�പ�ികളിലാണ് ��തായി

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക� ആരംഭി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച���  ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല �ാഫിെ� �റവ് �ലം േരാഗിക���ാ�� ��ി��ക�

പരിഹരി��തി�� നടപടിക� േവഗ�ിൽ സ�ീകരി�േമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�െട അപര�ാ�ത

2132. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സ��ാ� ആ�പ�ികളി� നിലവി� എ� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

ഉ�്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�െട �റ�ം േരാഗിക�െട വ��ന�ം �ലം ചികി��ായി അന�

സം�ാനെ� ആ�പ�ികെള ആ�യിേ�� �ിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അവശരായ േരാഗിക��് യാ��ം ഭാരി� സാ��ിക െചല�ം വ��� ��ി��്

ഒഴിവാ��തിേല�ായി വിവിധ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  �തിയ ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

അ�വദി�� വിഷയ�ം നിലവി�� ആ�പ�ികളി�  �ണി�ക�  വ��ി�ി�� വിഷയ�ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പ�നംതി� ജനറ� ആ�പ�ിയി� ആേരാഗ� വ��ിെ� പ�തിക�



2133. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  പ�നംതി� ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ആേരാഗ� വ��ിെ�

എെ��ാം പ�തിക� അ�വദി� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി�െ�� �ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ���ി�െട നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിവര�� െവളിെ���േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല മ��് വിതരണം

2134. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േരാഗിക��് മ��് വിതരണം െച��തി� ഉ�ായി�� �തിസ�ി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� ഫാ�മസി�ക� അ�ാ�വ� മ��് വിതരണം െച��ത്

എ� നി�േ�ശം സ��ാ� ആ�പ�ികളി� നട�ിലാ��േ�ാ;

(ഡി) ഫാ�മസി�ക� ഓഫ് എ��കേയാ ലീവ് എ��കേയാ െച�� ദിവസ�ളി� �ാഥമികാേരാഗ�

േക��ളി� മ��് വിതരണം നട��ത് ആെരാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഫാ�മസി�ക�െട അഭാവ�ി� മ�് ജീവന�ാ� മ��് വിതരണം െച��ത് നിയമപരമായി

ശരിയാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�വ�ിയി� പി.എ�്.സി.

2135. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച�വ�ിയി� �തിയ പി.എ�്.സി.  അ�വദി��ത് സംബ�ി� എഫ്.ഡ��1/113/2017-

െഹ��് എ� ഫയലിെ� നട�് ഫയലിെ��ം �റി�് ഫയലിെ��ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓ�ിറ ഗവ�െമ�് ആ��േവദാ�പ�ിയി� ലഭി�� േസവന��

2136. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ ഗവ�െമ�് ആ��േവദാ�പ�ിയി�  േരാഗിക��് എെ��ാം േസവന��

ലഭി��തിന് സൗകര��െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ��� ജീവന�ാ�െ��് വ��മാ�� �ാഫ് പാേ��

ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) ഇവിെട കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റാ�ി താ��ാ�പ�ിയിെല അസി��് സ�ജ� ത�ിക

2137. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��ാ�പ�ിയി� എ� അസി��് സ�ജ� ത�ികയാ��ത്;

(ബി) ��ത താ��ാ�പ�ിയിെല ആറ് സി.എം.ഒ. ത�ികക� അസി��് സ�ജ�ാ�േടതാ�ി മാ�ി

ന�കണെമ�� സംബ�ി� ഫയ� നിലവിൽ ആ�െട പ�ലാ��െത�് െവളിെ���േമാ ;

(സി) ശബരിമല ഉൾെ��� �േദശെ� താ��ാ�പ�ി എ� നിലയി�ം �തിദിനം ആയിര�ി

അ�േറാളം ഒ.പി. േരാഗിക�� ആ�പ�ി എ� നിലയി�ം ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��

ഫയലി�  അടിയ�രമായി അ��ല ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�ിറ, ആല�ാട് സി.എ�്.സി. കളി� കിട�ി ചികി�

2138. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ,  ആല�ാട് സി.എ�്.സി.  കളി�  കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓ�ിറ സി.എ�്.സി.  യി�  കിട�ി ചികി� ഉ�െ�െട�ളള �വ��ന���ാവശ�മായ

ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ; ഇവി�െ� നിലവിെല �ാഫ് പാേ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തീരേദശ�ാമമായ ആല�ാട് പി.എ�്.സി.  െയ �നാമി �ര�േശഷം സി.എ�്.സി.  യായി

മാ�ക�ം കിട�ിചികി� ഉ�െ�െട�ളള സൗകര���  ലഭ�മാ�ക�ം

െച�െമ�്�ഖ�ാപി�ി��െവ�ി�ം ആവശ�മായ �ലസൗകര�േ�ാെട�ളള െക�ിട�ം മ�്

സൗകര�����ായി�ം ഇവിെട കിട�ി ചികി� ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ?

െകാര�ി ഗാ�ി �ാം ത��് േരാഗാ�പ�ി

2139. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല െകാര�ി ഗാ�ി �ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല ചിതറി�ിട���ം

ജീ��ി��മായ െക�ിട��� പകരം ഒ� െക�ിട സ��യം നി��ി�് എ�ാ വിഭാഗ��ം ഒ�

�ട�ീഴിലാ�വാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഗാ�ി �ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയി�  േപഷ��്സ് സ��ീസിനായി െതരെ���വ�െട

നിയമനം അംഗീകരി��തി�� അേപ�യി� സ��ാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



എളവ�ി ഫാമിലി െഹ��് െസ�റിന് ��മതി�

2140. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട �േത�ക വികസന ഫ�്  (എസ്.ഡി.എഫ്.)-�  നി�ം �ക വിനിേയാഗി�്

മണ��  മ�ല�ിെല എളവ�ി ഫാമിലി െഹ��് െസ�റിന് ��മതി�  നി��ി��

���ി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി നി��ഹി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത തട�ം നീ�ി ���ി ആരംഭി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�യം ജനറ� ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

2141. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�ാ ആ��േവദ ആ�പ�ിയി�  െതറാ�ി�ക�െട �റവ് ഉ�താ�� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത �റവ് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാ�യം ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ� �റവ് �ലം േരാഗിക�

ക�െ���താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ �തിയതായി ഡയാലിസിസ്

�ണി�് ആരംഭി�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം സർ�ാർ ആ��േവദ േകാേളജ്

2142. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരിയാരം സർ�ാർ ആ��േവദ േകാേളജിെല �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ി എേ�ാ� ���ിയാ�വാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത ആ��േവദ േകാേളജിെല േലഡീസ് േഹാ�ലിെ� നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക���

2143. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി� എ� സി.എ�്.സി.ക�ം പി.എ�്.സി.ക�മാണ് ഉ�െത�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� അ�വദി�ി�� േഡാ��, പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�  എ�ീ

ത�ികക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഒഴി�കിട��െത�ം ഒഴി�ക�െ��ി� അവ നിക�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളി� നട�ിയ നവീകരണ �വ��ന��

2144. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ സ��ാ�

ആ�പ�ികളി�  നട�ിയ നവീകരണ �വ��ന��ം അടി�ാന സൗകര� വികസന

�വ��ന��ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് നിലവി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��െത�ം അവ�െട ഇേ�ാഴെ�

�ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഞാറ�� സ��ാ� ആ�പ�ിയിെല ഭൗതിക സാഹചര���

2145. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഞാറ��  സ��ാ�  ആ�പ�ിയി�  നിലവി�� ഭൗതിക സാഹചര���  എെ�ാെ�െയ�ം

ന�കിവ�� േസവന�� എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി നട�വ�� നി��ാണ ���ിക� എെ�ാെ�െയ�ം ഇതിനായി എ� �കയാണ്

െചലവി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഡയാലിസിസ് െസ��ക� �ാപി��തിെല അനാ�

2146. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�്  80  ല�ം �പ ഉപേയാഗി�് നില��

ജി�ാ�പ�ിയി�ം ���റ സി.എ�്.സി.യി�ം 40 ല�ം �പ വീതം െചലവഴി�് ഡയാലിസിസ്

െസ��ക� �ാപി��തി�� സർ�ാർ ഉ�രവായി�� ���ി�െട നിലവിെല അവ�

അറിയി�ാേമാ; ��ത ഉ�രവി� ആരാണ് നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��് വ�ഷമായി�ം ��ത ���ി നട�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ത� നി��ഹണ�ി�  വീ� വ��ിയ നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാമാണ്  :വീ�



വ��ിയവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ���ി എ�േ��് നട�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ാ�ി താ��ാ�പ�ി�െട വികസനം

2147. �ീ.�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�ി�െട െക�ിടം ഉ�െ�െട�� സമ� വികസനം നട�ിലാ��തിനായി

റവന��മി ലഭി�ി�� സാഹചര��ി�  ബജ�കളി�  അ�വദി� അ�േകാടി �പ

ഉപേയാഗ�ദമാ�ി ആ�പ�ി വികസന�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� വികസന �വ����

2148. �ീ.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 മാന�വാടി ജി�ാ

ആ�പ�ിയി� എെ��ാം പ�തിക��ായി �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� നാഷണ� െഹ��് മിഷ� �േഖന നട�ാ�� വികസന

�വ����െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� നട�വ�� ��വ� വികസന �വ��ന��െട�ം നിലവിെല

�ിതി അറിയി�ാേമാ?

നില�� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� കാ�ഡിേയാളജി വിഭാഗം

2149. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� താ��ി� �േ�ാഗ നി��യ�ി�ം ചികി��ം സൗകര��� സ��ാ� ആ�പ�ിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില�� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� കാ�ഡിേയാളജി വിഭാഗ�ം േഡാ��മാെര�ം അ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�ാ ആ�പ�ി

2150. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  പ�നംതി� ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ആേരാഗ� വ��ിെ�

എെ��ാം പ�തിക� അ�വദി� എ�് െവളിെ���േമാ;



(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി�െ�� �ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�മായി ബ�െ�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിവര��

െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രം ജനറ� ആ�പ�ിയിെല �തിയ െക�ിടം

2151. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  നി��ി�ി�ളള �തിയ െക�ിട സ��യം

ഉപേയാഗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� േ��് ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി�� എജ�േ�ഷ�

ആ�് െടേ�ാളജി ഓഫീ�ം േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിം�ം �വ��ി�ി��തിന് ��ത െക�ിട�ി�

�ലസൗകര�ം അ�വദി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ലസൗകര�ം ഇ�ാെത വീ����� ജനറ�  ആ�പ�ി�െട സമ� വികസന�ി�ം

േരാഗിക��് ��ത�  സൗകര���  ഒ���തി�ം കഴി�� തര�ി�ളള മാ��  �ാ�

നട�ാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം േഫാർ�് താ��ാ�പ�ിയിെല �തിയ െക�ിടം

2152. �ീ.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 േഫാർ�് താ��ാ�പ�ിയി� �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് അ�് േകാടി �പ

െചലവി�  നിർ�ി� െക�ിടം േരാഗിക��ായി �റ�െകാ��ാ�തി�� കാരണ��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മെ�ാ� െക�ിടം നിർ�ി��തിന് ആറ് േകാടി�പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി��തിെ�

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) 24  േഡാ�ർമാ�െട േസവനം ലഭ�മായി�� േഫാർ�് താ��ാ�പ�ിയി�  ഇേ�ാ�  18

േഡാ�ർമാ�െട േസവനം മാ�ം ലഭ�മാ�� സാഹചര��ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന്

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� ഹൗസ് സ�ജ�ാ�െട നിയമനം

2153. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ഹൗസ് സ�ജ�ാെര നിയമി�ണം എ� �ലം

എം.എ�.എ.�െട നിേവദന�ിേ�� എ�നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ഹൗസ് സ�ജ�ാെര നിയമി�ണെമ�ി�  ഏെതാെ�



തര�ി�� സൗകര��� ആണ് േവ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി ഹൗസ് സ�ജ�ാെര നിയമി��തിന് �ാവ��� െകാ�ി� െമഡി�� കൗ�സിലിെ�

നിബ�നക� വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� വിതരണം െച� ഉപകരണ��

2154. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  2019-20  വ�ഷ�ി�  ഏെതാെ� ഉപകരണ��

വിതരണം െച��തിന് െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷന് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപകരണ��  ന���തിന് ഏെതാെ� സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  �കാരമാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കിയത് എ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷ� െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി� വിതരണം െച�

ഉപകരണ��െട എ��ം വില�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി വിതരണം െച�ാ�  ബാ�ി�� െമഡി��  ഉപകരണ��  ഏെതാെ�െയ�

വിശദമാ�േമാ?

പ�ിക് െഹ��് േകഡ�

2155. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�  പ�ിക് െഹ��് േകഡ�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് �ന�വിന�സി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��ി�  എ� േകഡ�  ത�ികകളാണ് നി�യി�ിരി��ത്;  ഓേരാ�ിെ��ം �മതലക�

വിവരി�ാേമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ��

2156. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�തിദിനം  1500  േപ�  ചികി� േതടിെയ�� കായം�ളം ഗവ�െമ�് ആ�പ�ിെയ

താ��ാ�പ�ി ആയി�് ഉയ��ിെയ�ി�ം ഇവി�െ� �ാഫ് പാേ�� പരി�രി�െ��ി�ി� എ�

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  �ാഫ് പാേ��  പരി�രി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



�റി�� അ��� �ീ.ഷാ�.എസ്.െ� ആ��ല���

2157. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ഗവ�െമ�് െമഡി��  േകാേളജിെല �റി��  അ���  �ീ.ഷാ�.എസ്.  ന്

01-05-18-� അ�വദി� ആ�പാതിക �ാന�യ��ിെ� ആ��ല��� അ�വദി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ� െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ.ഷാ�വിെ� സ��ീസി�  �ന�േവതനാവധി ഒഴിെക�� ഏെത�ി�ം കാലയളവി�  ശ�ളം

ന�വാ� പാടി�ാെയ� സ��ാ� ഉ�ര�ക� നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 10-� ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ശ�ള നി��യം നട�ി �ീ.

ഷാ�വിന് അ�ഹതെ�� ശ�ള�ം �ടി�ിക�ം ന�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ശ�ള�ം �ടി�ിക�ം അ�വദി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല �ാഫ് പാേ��

2158. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1961-� നിലവി�വ� ആേരാഗ�വ��ിെല �ാഫ് പാേ�ണിന് സമ�മായ ഒ� മാ�ം വ��ാ�

കഴി�ി�ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2008-�  �ാഫ് പാേ�ണി�  എെ��ാം േഭദഗതികളാണ് െകാ�വ�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  സ��ാ�  ആവി�രി�ി�� ആ��ം മിഷ�  �േഖന ഓേരാ �ാപന�ി�ം

ഉ�ായിരിേ�� ത�ികകേള�ം േസവന�െള�ം സംബ�ി�് നി�ിതമാനദ����് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 1961-�  നിലവി�  വ� ആേരാഗ�വ��ിെല �ാഫ് പാേ�ണി�  കാലാ��തമായ മാ�ം

വ��ാ� 2020-21 സാ��ിക വ�ഷ�ി� തെ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

എഫ്.എ�്.സി.യിെല നിയമനം

2159. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�� എഫ്.എ�്.സി.യി� ലാബ് െട�ീഷ�േന�ം േത�ി�ാലം എഫ്.എ�്.സി.യി� ലാബ്

െട�ീഷ�െന�ം  ,�ാഫ് ന�ിേന�ം നിയമി��ത് സംബ�ി�് നിേവദനം

ലഭി�ി��േവാ;വ��മാ�േമാ;



(ബി) ��ത നിേവദന�ിേ��  റിേ�ാ��് ആവശ�െ��് െകാ�് ആേരാഗ� വ��് െസ��റി

04.01.2020-െല എം1/945/2019  ന�രായി ആേരാഗ� വ��് ഡയറ���്

ക�യ�ി�േ�ാ;െവളിെ���േമാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�� ഓഫീസി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് ഫയ�

ന�� സഹിതം വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല എ�.ഡി.സി. നിയമനം സംബ�ി�്

2160. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െചേ��തായ ആേരാഗ�

വ��ിെല എ�.ഡി.സി.  ഒഴി�ക�  മ� തര�ി�  വകമാ��ത് അവസാനി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ിെല ആ�ിത നിയമനം പരിധിയി�  കവി�താ�� പരാതിെയ �റി�്

അേന�ഷണം നട�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  കഴി� ര�് വ�ഷ�ം ആേരാഗ� വ��ി�

എ�.ഡി.സി.  ത�ികയി� ആ�ിത നിയമനം മാ�മാണ് നട�ി��െത� കാര�ം ഗൗരവമായി

പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��ിെല എ�.ഡി.സി.  ഒഴി�ക�  േകാടതി വിധി മറികട�വാ�  വകമാ�ം

െച��താ�� റാ�് േഹാ�േഡ�ിെ� പരാതിയി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ി� 2016 ജ�വരി �ത� 2020 ജ�വരി വെര എ�ാ�ിെ��്

െസ�നി�  ഇരി�� ���്,  ���് ആെരാെ�യാണ്;  ��ത സീ�ി�  ഇവ�  ഇരി�ാ�

�ട�ിയി�് എ� വ�ഷമാെയ�ം ഇവ��് സീ�് മാ�ം ന�കാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ�  ൈവര�നിര�ാതന ��ിേയാെട െപ�മാ�� എ� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ?

��േ�രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെല ഒഴി�ക�

2161. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ��േ�രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  �ാഫ് ന�്

േ�ഡ്-I,  െല�സി ഇ�െ���, ലാബ് െട�ീഷ��, േഹാ�ി��  അ��ഡ�  േ�ഡ്-I  എ�ീ

ത�ികകളി� ഒഴിവ് നിലവി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി എ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ��ത ഒഴി�ക�

ഉട� നിക�ാ� േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ ?



സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ളി� �ിരം െഡ�ി�ിെന നിയമി��തിന് നടപടി

2162. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ളി�ം �ിരം െഡ�ി�ിെന നിയമി��തി��

നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം; ഇത് എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ദ�ാേരാഗ� വിഭാഗ�ി� ��ി�െ�േട� ത�ികകെള�റി�് പഠി�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തിന്

സ��ാ�  �മതലെ���ിയതിെ� അടി�ാന�ി�  ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  വിശദമായ

െ�ാേ�ാസ�  ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�േമാ;  ഇതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ��ം പ�തിയി��െ���ി എ� െഡ�� സ�ജ�ാ�െട ത�ികക� ��ി�; വ��മാ�േമാ

?

സ�കാര� ലാ�കളി� വ�ത�� പരിേശാധനാ ചാ��ക�

2163. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ�കാര� ലാ�ക�  ഒേര പരിേശാധനാ ഫല���ായി വ�ത�� ചാ��ക�

ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ�കാര� പരിേശാധന ലാ�ക�  ഏകീ�ത ചാ��് ഈടാ�� തര�ി�

നിമയം െകാ�വ�വാ� സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� ലാ�ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��� സാ��ികസഹായം

2164. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��ായി നാളി�വെര സം�ാന

സ��ാ� എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ീംേകാടതി വിധി ഉ�ായി�ം േക�സ��ാ�  നാളി�വെരയായി എ�േഡാസ�ഫാ�

�രിതബാധിത��ായി സാ��ികസഹായം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ഇന�ി�  �ക ആവശ�െ��് േക�സ��ാരിന് സം�ാന സ��ാ�  െ�ാേ�ാസ�

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?



�ഡ് ആ�് േസ�ി രജിേ�ഷൻ ഫീസ് വ��നവ്

2165. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ് ആ�് േസ�ി രജിേ�ഷൻ ഫീസ് വ��ി�ി�വാൻ സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) അമിതമായ ഫീസ് വ��നവ് കാ�റിംഗ് േമഖലയിൽ പണിെയ���വ��് ഉ�ാ�ിയി��

��ി��ക� പരിഗണി�് അത് �റ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ; വിശദമാ�േമാ?

മായം കല�� മ�� വിപണനം

T 2166.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� മായം കല�� മ�� വിപണന�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�

രജി�� െച�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മായം കല�� മ��െ� സംബ�ി� വിവരം വ��ിന് ലഭ�മാ��െത�െനെയ�റിയി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി �േത�ക ഏജ�സിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  മായം കല�� മ��ം പിടിെ���് നശി�ി�ക�ം �ട���

പരിേശാധനയി�  ഹാനികരമായ മായം കല��ി�ി� എ�് കെ��ക�ം െച� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം െത�ായ �ചന�െട ഫലമായി നശി�ി�െ�� മ���ിെ� വില ന�പരിഹാരമായി

െതാഴിലാളിക��് അ�വദി� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ീ� �ീ�് �ഡ് ഹബ് പ�തി

2167. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് �ീ�  �ീ�് �ഡ് ഹബ് പ�തി ആരംഭി��െത�ം,

എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ീ� �ീ�് �ഡ് ഹബ് പ�തി�െട ഉേ�ശ ല���� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

േഫാ�മലി� കല���ം പഴകിയ�മായ മ����െട വി�പന

T 2168.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േഫാ�മലി�  കല���ം പഴകിയ�മായ മ����െട വി�പന വ�ാപകമാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ ഇ�രം മ��വി�പന തട�വാ�  ഫല�ദമായ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആരാധനാലയ�ളിെല �സാദ�ിന് �ഡ് േസ�ി ൈലസ�സ്

2169. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആരാധനാലയ�ളി�  വിതരണം െച�� �സാദ�ിന് �ഡ് േസ�ി

ൈലസ�സ് എ��ണെമ�് �ഡ് േസ��ി ആ�് �ാ�േഡ��സ് അേതാറി�ി ഓഫ്

ഇ���െട നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സം�ാന�് എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക��ാടകയി� ഒ� ആരാധനാലയ�ി� നി�ം വിതരണം െച� �സാദം കഴി�് പതി��് േപ�

മരി�വാനിടയായ സാഹചര��ി�  ആരാധനാലയ�ളി�  ��ത ൈലസ�സ്

നി�ബ�മാ�� കാര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പ��റി�െട�ം മ���ിെ��ം �ണനിലവാര പരിേശാധിന�് �ിരം സംവിധാനം

2170. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം േകരള�ിെല വിപണിയിേല�് െകാ�വ�� പ��റി�െട�ം

മ���ിെ��ം �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് സം�ാനെ� അതി��ികളിൽ �ിരം

പരിേശാധനാ സംവിധാനം നിലവിൽ ഉേ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ �ിരം സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് ആേലാചി�േമാ;  വിശദവിവര��

നൽകാേമാ?

ഭ��വ��ളി� മായം േച���

2171. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ിേല�് െകാ�വ�� പ��റികളി�ം മ��

മാംസാദികളി�ം വലിയ േതാതി� ശരീര�ിന് ഹാനികരമാ�� വിഷവ��� അട�ിയി�െ��

വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ പരിേശാധി�െ���െവ�് ഉറ�വ���തി�ം വിഷവ���  അട�ിയവ കെ��ി

നശി�ി��തി�ം അവ െകാ�വ��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി എ���തി�ം സ��ാ�

സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��ത�  ഉേദ�ാഗ�െര ഉ�െ���ി അതി��ി െച�് േപാ�കളിൽ ക�ശന �ര�ാ

പരിേശാധന നട��തിന് എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െഡ�ി�നി �തിേരാധി��തിന് നടപടി

2172. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2020- � െഡ�ി�നി പടരാ� സാധ�ത�െ��് ആേരാഗ� വിദ�� ��റിയി�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഉ�ാ�� കാലാവ� വ�തിയാന�ം ൈവറ�ക�െട �ട��യായ

ആ�മണസ�ഭാവ�ം �ലം േകരള�ി�  െഡ�ി�നി പട�വാ�� സാധ�ത വ��ി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെന �തിേരാധി��തിന് ആേരാഗ� വ��് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) േനരെ� െഡ�ി�നി പട��്പിടി� �േദശ�ളിെല േ�ാ�് മാ�് ത�ാറാ�ി ��ത �േദശ�്

�േത�ക �� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സമ� ആം�ല�സ് പ�തി

2173. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, ബി.സത��

,, സി.���

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� േ�ാമാ െകയ�  പ�തി�െട ഭാഗമായി ജീവ�ര��ായി സമ�

ആം�ല�സ് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് �മതല ആെരയാണ് ഏ�ി�ിരി��െത�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി

ജീവന�ാ��് പരിശീലനം ന���തി�� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സമ� ആം�ല�സ് പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ��തി�േവ�ി ആ�പ�ികളി� േനാഡ�

ഓഫീസ�മാെര നിേയാഗി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി േബസിക് െെലഫ് സേ�ാ��്  (ബി.എ�.എസ്.)  സംവിധാന�� എ�

ആം�ല��കളാണ് നിര�ിലിറ�ാ� ഉേ�ശി��െത� വ��മാ�ാേമാ?

�ര�താപം ഏൽ�ാതിരി�ാൻ �ൻക�ത�കൾ



T 2174.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജ�വരി മാസ�ി�  അ�ഭവെ��� �ട് ശരാശരിയി�  നി�ം വളെര

ഉയ��തായി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ജ�വരി മാസം തെ� �ര�താപം ഏ��� �ിതിവിേശഷം സ��ാ�  ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത�സരി�് ജന�� സ�ീകരിേ��  ��ക�ത� സംബ�ി�് എ�് നി�േ�ശമാണ്

ന�കിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��� മ��ിെ� ദൗ�ലഭ�ം

2175. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് കാ�ണ� ഫാ�മസിക� വഴി വിതരണം െച�വ�ി�� ജീവ� ര�ാ

ഔഷധമായ ഫാ��ക��് വലിയ ദൗ�ലഭ�ം േനരി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവ� ര�ാ ഔഷധ�ിന് ഇ�കാരം ദൗ�ലഭ�ം േനരിടാ��ായ കാരണം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ണ� ഫാ�മസിക� �േഖന വിതരണം െച�� ��ത ഔഷധ�ിെ� ലഭ�ത ഉറ�വ��ാ�

അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവ�ം പരിേശാധി��തിന് നടപടി

2176. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മലീമസമായ �ടിെവ�ം നിരവധി േരാഗ���് കാരണമാ�� എ��ത് െകാ�് ആേരാഗ�

വ��ിന് താ��് തല�ിൽ സ�കാര� കിണ�കളിേലതട�ം �ടിെവ�ം പരിേശാധി��തി��

സൗകര��� ഏ�െ���വാ� സാധി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

കനിവ് 108 ആം�ല�സ് സ��ീസ്

2177. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��  സ��ാരിെ� കാല�് എ�  108  ആം�ല��ക�  സ��ീസ്

നട�ിയി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കനിവ്  108  ആം�ല�സ് സ��ീസ് ആരംഭി�േശഷം ��പ് സ��ീസ് നട�ിയി��



വാഹന��  മാ�ി �തിയ ക�നി�് കരാ�  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��പ് സ��ീസ്

നട�ിയി�� വാഹന��  േലലം െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഈ വാഹന��െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) കനിവ് 108 ആം�ല�സിെ� �വ��ന�ിന് ഏത് ക�നി�മായി�ാണ് കരാ� ഒ�ി�െത�ം

എ� വാഹന�� സ��ീസ് നട��െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ കിേലാമീ�റി�ം എ� �പ നിര�ിലാണ് വാഹന�� സ��ീസ് നട��െത�ം ഇവ

ഓേരാ�ം എവിെടയാണ് സ��ീസ് നട��െത�ം അറിയി�ാേമാ;  നാളി�വെര എ� �പ

ഇതിനായി െചലവഴി�ി��്; ഓേരാ വാഹന�ി�മായി െചലവഴി� �ക ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�ായി നിലവി� ഓേരാ വാഹന�ി�ം ന�കി വ�� �ക�ം നിര�ം ��തലാെണ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ ആേ�പം സംബ�ി�് ��ത� പരിേശാധനക�

നട�േമാ; വ��മാ�േമാ?

24 മണി�� േപാ�്േമാ��ം അ�വദി� സ��ാ� ഉ�രവ്

2178. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 24  മണി��  േപാ�്േമാ��ം അ�വദി�് സ��ാ�  �റെ��വി�  26.10.2015-െല സ.ഉ.

(എം.എസ്) 239/2015/ആ.�.വ. ഉ�രവിന് എതിെര േകരള െമഡിേകാ ലീഗൽ െസാൈസ�ി

ഫയൽ െച�  33874/2015 ന�� റി� െപ�ീഷന് എതിെര സ��ാ� എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ േകസിൽ സ��ാ�  എതി�  ക�ിയാെണ�ിൽ സ��ാരിന് േവ�ി േകസ് വാദി�ാൻ

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ െപാ�താൽപര� വിഷയ�ിൽ േവഗ�ി�  തീ���ാകാൻ സ��ാരിന് സ�ീകരി�ാ��

നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ��ത നടപടിക�  ത�രിതെ���ി ഈ േകസിൽ േവഗ�ി�

വിധി��ാകാൻ സ��ാ� �മി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

ബി.ഡി.എസ്. വിദ�ാ��ിക��് ഫീസ് ഇളവ്

2179. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ബി.ഡി.എസ്.  വിദ�ാ��ിക��് അ�വദി�ി�� ഫീസ് ഇളവ്

നി��ലാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ആ��ല�ം നി��ലാ�ാ�� കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇത് �ന�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എം.ബി.ബി.എസ്,  എ�ജിനീയറിംഗ്,  ആ��ിെട�്,  ഫാ�മസി വിദ�ാ��ിക��് ഫീസാ��ല�ം

�ട�േ�ാ�  ഇ�ാര��ി�  ബി.ഡി.എസ്.  വിദ�ാ��ിക�  േനരി�� വിേവചനം



��യി�െ��ി�േ�ാ?

െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് േഡാ��മാ�െട ശ�ള പരി�രണം

2180. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല േഡാ��മാ�െട�ം മ�് അ��ാപക വിഭാഗം

ജീവന�ാ�െട�ം ശ�ള പരി�രണ നടപടിക� ഏ�ഘ�ം വെരയാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പ�് വ�ഷ�ിെലാരി��  നടേ�� ശ�ള പരി�രണ നടപടിക�  ൈവ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�  പണി�ട�് നട�െമ� �ഖ�ാപനം ��യി�െപ�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ൈവ�ം ആ��േവദ ആ�പ�ി

2181. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം ആ��േവദ ആ�പ�ിെയ താ��് ആ��േവദ ആ�പ�ിയായി ഉയ���ത്

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� വ�� േരാഗിക�െട എ�ം പരിഗണി�് ഇവിടെ� കിട�ക�െട എ�ം

വ��ി�ി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ��് വിതരണ�ിന് േയാഗ�രായ ഫാ�മസി�ക�െട അഭാവം

2182. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല ആ�പ�ികളി��� ഫാ�മസികളി�  മ��് വിതരണം െച��ത്

േയാഗ�രായ ഫാ�മസി�ക� അ�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഫാ�മസി�ക�െട അഭാവ�ി�  േഡാ��മാ�െട േമ�േനാ��ി�  മ�് ജീവന�ാ��് മ��്

വിതരണം നട�ാ� സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ��ത ഉ�രവ് േകരള ൈഹേ�ാടതി

േ� െച�ി�േ�ാ;

(സി) ആ�പ�ികേളാട് അ�ബ�ി�� ഫാ�മസികളി� േയാഗ�രായ ഫാ�മസി�ക� മാ�േമ മ��്

വിതരണം നട�ാ�െവ� ക�ശന നി�േ�ശം ബ�െ��വ��് ന��േമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന



2183. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�പന നട�� മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാ�  സ��ാ�

ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന�ായി സം�ാന�് എ�.എ.ബി.എ�. അംഗീ�ത

ലാ�ക� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പട��ാട് ജി�ാ ആ��േ�ദ ആ�പ�ി അ��േഡഷൻ

2184. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ആേരാഗ�േമഖലയിെല പി�ാ�ാവ� കണ�ിെല��്

എൻേഡാസ�ഫാൻ േരാഗിക� ഉ�െ�െട��വ� ആ�യി�� പട��ാട് ജി�ാ ആ��േ�ദ

ആ�പ�ി  100  െബ�് സൗകര��� ആ�പ�ിയായി അ�േ�ഡ് െച�ാൻ നടപടിക�

ഉ�ാ�േമാ ; വ��മാ�ാേമാ;

ക�ാ�സ� ബാധിതെര കെ��� േ�ാജ�്

2185. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം മംഗല�രം േക�മാ�ി പതിനാേറാളം പ�ായ�കളി� ഭവന സ��ശനം നട�ി

ക�ാ�സ�  ബാധിതെര കെ���തിന് േവ�ി�ളള േ�ാജ�ി�  എ� േപ�  േജാലി

െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവരി�  ആെരെയ�ി�ം പിരി�വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ിെ� അടി�ാന�ിെല�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ� എ�കാലമായി ഈ േ�ാജ�ി� േജാലി െച�� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പിരി�വി�വെര തിരിെ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാ�ി� വിദ�ാ��ിനി പാ�കടിേയ�് മരി�വാനിടയായ സംഭവം

2186. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാ�ി�  വിദ�ാ��ിനി �ാ�് �റിയി�  പാ�കടിേയ�് മരി�വാനിടയായ സംഭവെ�

സംബ�ി�് സം�ാന ബാലാവകാശ ക�ീഷ�  അതിെ� റിേ�ാ��് സ��ാരിന്

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന കെ���ം ശിപാ�ശക�ം എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;



(സി) സം�ാന ബാലവകാശ ക�ീഷ�  അേന�ഷി� ��ത സംഭവ�ി�  േദശീയ ബാലാവകാശ

ക�ീഷ�  ഇടെപ�ക�ം അേന�ഷി�ക�ം െച� �ിതി ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത്

സം�ാന ബാലാവകാശ ക�ീഷെ� അധികാര�ി�� കട�കയ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല �തീ�ാ/�ത�ാശാ ഭവ�ക�

2187. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� സാ�ഹ�നീതി വ��ി�കീഴി� എ� �ത�ാശാ/�തീ�ാ ഭവ�കളാ��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യി�  �തീ�ാ/�ത�ാശാ ഭവ�ക�  ഇെ��ി�  േകാ�ി ആ�ാനമാ�ി ഒ�

�തീ�ാ ഭവ� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി�, എ�േ��് ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?

'േന�വഴി' പ�തി

2188. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാളിക�െട പരിവ��ന�ം,  �നരധിവാസ�ം സംബ�ി�് സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ��

േന�വഴി പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��വാളികെള�ം,  ശി�ാകാലം കഴി�് ��വി��രാ�െ��വ�െട�ം �നരധിവാസ�ിനായി

നിലവി� എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

എെ� �ട് പ�തി

2189. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം രാ�ികാല ആേരാഗ��ിനായി ആവി�രി�ി�� എെ� �ട്

പ�തി�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എെ� �ട് പ�തിക� എവിെടെയ�ാമാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എെ� �ട് പ�തി�ായി േക���  െതര െ����തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എെ� �ട് പ�തി സം�ാന�് ��ത�  ഇട�ളി�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ ?



േന�വഴി പ�തി

2190. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േന�വഴി പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ�ാ ജി�കളി�ം ��ത പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈകവരി�ാനായ �ധാന േന��� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം

െവളിെ���േമാ?

വിധവക�െട െപ�മ���� വിവാഹ ധനസഹായം

2191. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� വിധവക�െട െപ�മ����

വിവാഹധനസഹായ�ിന് േവ�ി �നിസി�ാലി�ികളി� ലഭി� അേപ�കളി� ഏത് വ�ഷം ഏത്

തീയതി വെര��താണ് നിലവി� വിതരണം െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ��ല�ം വിതരണം െച��തിന് കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േ�ഹ���ം പ�തി

2192. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ഹ���ം പ�തി �കാരം സം�ാനെ� ��ിക��് ലഭിേ�� ധനസഹായം ലഭി��തിന്

കാലതാമസം വ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ���ി ആംേ�ാ ഇ���  �ളിെല  (�യിസ് �.പി.എസ്,കാ���ി)  അേപ�കരായ

വിദ�ാ��ിക��് കഴി� വ�ഷ�ളി� ലഭിേ�� േ�ഹ���ം പ�തി �കാര�� സഹായം

അടിയ�രമായി അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വനിത - ശി�വികസന വ��ിെ� വിഭജനം

2193. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വനിത  -  ശി�വികസന വ��ിെ� വിഭജനം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇതിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  ഇത് എ�േ��്

���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?



വനിത വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

2194. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.വി.വിജയദാസ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വനിത വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീക�െട ഉ�മന�ിനായി വനിത വികസന േകാ��േറഷ� നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ വാ�ാ

പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീ �ര��ായി അടിയ�ര ഘ��ളി�  േസവന��ം സഹായ��ം ലഭ�മാ��തിന് മി�

181 എ� െഹ�പ് ൈല� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ�� �ീക�െട ഉ�മന�ി�ം അവ�  അഭി�ഖീകരി��

����  പരിഹരി��തി�മായി വനിത വികസന േകാ��േറഷ�  �േത�ക പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മാതാവ് മരണെ�� െപ���ിക�െട വിവാഹ�ിന് ധനസഹായം

2195. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ാവ് മരണെ�� �ീക�� ��ംബ�ിെല െപ�മ��െട വിവാഹ�ിന് ധനസഹായം

ന��� പ�തി സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭാര�യാണ് മരി�െത�ിൽ ഈ പ�തി �കാരം വിവാഹ ധനസഹായം നൽകാ� വിഷയം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഭാര� മരി�തി�േശഷം മ�െള േനാ�ാെത ര�ാംവിവാഹം കഴി�് ജീവി�ക�ം ആദ�ഭാര�യിെല

െപ�മ��  ക�ത അ�ഭവി�ക�ം െച�� സാഹചര��ി�  േമ�  പ�തിയി�  കാതലായ

മാ�ം വ��ി അ� മരണെ�� െപ���ിക��ം വിവാഹ ധനസഹായം ന��� വിഷയം

പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

സ�� േകരളം പ�തി

2196. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി��തിന് നട�ിലാ�� സ��

േകരളം പ�തി സം�ാന വ�ാപകമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്



സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി േക�സ��ാ� �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ബാലാവകാശ ക�ീഷ� അ���െ� പദവി

2197. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബാലാവകാശ ക�ീഷ�  അ���ന് ചീഫ് െസ��റി�െട പദവി�ം ശ�ള�ം

ഉ�െ�െട�� ആ��ല��� ന���തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ പദവി ന���ത് �ലം ഉ�ാ�� അധിക െചലവ് എ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

െസാെെസ�ി േഫാ� െമഡി�� അസി��് � ദി �വ� പ�തി

2198. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസാെെസ�ി േഫാ�  െമഡി��  അസി��് � ദി �വ�  പ�തിയി�  2018-19,  2019-20

സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ധനസഹായമായി അ�വദി� �ക എ�യാണ്; ഇതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഓേരാ വ�ഷ�ളി�ം �ാ�ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി� �ക എ�യാണ്;  ��ത

�കക� ��ണമാ�ം െചലവഴി�ി�േ�ാ എ�തിെ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ആശാ വ���മാ�െട േവതനം

2199. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആശാ വ���മാ�െട നിലവിെല േവതനം മ�ാ��ല��� എ�ിവ എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ആശാ വ���മാ��് അത�മാസം ഓണേററിയം ലഭി��ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട േവതനം അത�മാസം തെ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ആശാ വ���മാ�െട േവതന�ം മ�ാ��ല���ം ഉയ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇത്

സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



തി�വന��രം മ�ല�ി� മാ�കാ അ�ണവാടി െക�ിട��

2200. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാ�കാ അ�ണവാടി െക�ിട��  നി��ി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി

തി�വന��രം നിേയാജക മ�ല�ിെല വലിയ�റ,  ശം��ഖം എ�ിവിട�ളി�

അ�ണവാടിക�  �ാപി��തിന് �ലം നി�േ�ശി�ി��തിേ��  സാ�ഹ�നീതി വ��്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ണവാടിക� എ��ം േവഗം യാഥാ���മാ��തിന് വലിയ�റ െസ�് േസേവ��് നഗറിെല

െഡയറി െഡവല�്െമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� �മി,  ശം��ഖം േപാലീസ് േ�ഷന്

സമീപ�� റവന� വ��ിെ� അധീനതയി�� �മി എ�ിവ സാ�ഹ�നീതി വ��ിന്

ൈകമാ���മായി ബ�െ�� ഫയലിെ� വ��ിെല ഇേ�ാഴെ� �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�് ര� വ�ഷം പി�ി�ി�ം ഇനി�ം കാലതാമസം ഉ�ാ�ാെത പ�തി

നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

��� ന�മററി ത�ികയി� നിയമി�െ�� ഭി�േശഷി�ാ�

2201. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ിയി�  ���  ന�മററി ത�ികയി�  നിയമി�െ��വ�

ൈഹേ�ാടതിയി� ഫയ� െച� WP(C) No. 9832 of 2016 റി�് െപ�ിഷനി� �റെ��വി�

ഉ�രവ് സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണഘടന�െട ആ��ി�ി� 14-െ��ം  16െ��ം ലംഘനം ഈ വിധിയി� ��ി�ാണി�ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ���  ന�മററി ത�ികയി�  നിയമി�െ�� ഭി�േശഷി�ാ��് െ�ാേബഷ�  ഡി�േറഷ�,

െ�ാേമാഷ�  �ട�ിയ ഇതര ജീവന�ാ��� ആ��ല���  ന���തിന് സ��ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െ�ഷ�ൽ ��ക��് സാ��ികസഹായം

2202. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� െ�ഷ�� ��ക��് സ��ാ� �ാ�് ന�കിവ��േ�ാ;എ�ിൽ

ഈ ഇന�ി�  2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളി�  എ� �പ വീതം ന�കിെയ�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) മ��്,  ഫിസിേയാെതറാ�ി,  ,  റീ-ഹാബിലിേ�ഷ�  �വ ൃ�ിക�, �ാ�േ�ാ��് �ട�ിയ



ഇന�ളിൽ ഏത് ഇന�ിൽ െ�ഷ�ൽ ��ക��് സാ��ികസഹായം ലഭ�മാേ��ത്

എ�ത് സംബ�ി�് സ��ാ�  ഉ�രവ്  /സ��ല�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അവശ�ം േവ� ചില ഇന�ളി�  ��ക�െട ആവശ�കത�െട അടി�ാന�ി�  �ക

അ�വദി��ത് സ��ാ� പരിഗണി�േമാ എ�റിയി�േമാ?

ബധിര��് ആശയവിനിമയം എ��മാ��തി�� േഫാ�

2203. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വികലാംഗേ�മ േകാ��േറഷ�  വഴി ഭി�േശഷി�ാ��് സൗജന� സഹായ ഉപകരണ��

ന��� പ�തിയി� ബധിര��് ആശയവിനിമയം എ��മാ��തി�� �ാ��് േഫാ�/ടാബ്

എ�ിവ വിതരണം െച�� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െവാേ�ഷണ� െ�യിനിംഗ് െസ�� േഫാ� ഫിസി�ലി ഡിേസബി�ഡ്

2204. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി�  േകാ�ി ആ�ാനമാ�ി െവാേ�ഷണ�  െ�യിനിംഗ് െസ��  േഫാ�

ഫിസി�ലി ഡിേസബി�ഡ് ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� എ�േ��് ��ത െസ�� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

വികലാംഗേ�മ േകാ��േറഷനിെല ജീവന��െട �ിരെ����

2205. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷനിെല ജീവന�ാെര �ിരെ���ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ �ിരെ���ാൻ തീ�മാനി�ത് എ�േപെരെയ�ം ആെരെയാെ�യാെണ�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാെര �ിരെ����തി�� മാനദ��� എെ�ാ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ജീവന�ാെര �ിരെ�����മായി ബ�െ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അംഗപരിമിത��� നിയമനം

2206. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അംഗപരിമിത�െട നിയമന�ിന് അ�േയാജ�മായ ത�ികക�  കെ�േ��ത് സ��ാരിെ�

�മതലയാെണ�് ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

�ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ അംഗപരിമിത��ായി നീ�ിവ�� ത�ികക�െട പ�ിക എ� വ�ഷ�ിലാണ്

����െത�് അറിയി�ാേമാ;  ഇത് ��് വ�ഷ�ിെലാരി�ൽ �ന:പരിേശാധി��തിന്

നി�േ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ വിഭാഗം അംഗപരിമിത��് �േത�ക പ�ിക ത�ാറാ�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ിക� വിശ�ട�ാൻ മ�് തി�തായ വാർ�

2207. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം എ�ാ രംഗ�ം ഒ�ാമതാെണ�് അവകാശെ��േ�ാ�ം ൈകത��ി� െറയി�േവ

�റേ�ാ�ി� താമസി�� ��ംബ�ിെല ��ിക� വിശ�ട�വാൻ മ�് തിേ��ി വ�െവ�

വാർ� സർ�ാർ അവകാശ വാദ���് തിരി�ടിയാെയ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയം സ�ഹ�ി�  നിലനി��� �രിത���മായ വ�തകെള െവളി��്

െകാ�വ�വാൻ വഴി െവ�െവ�് വിലയി���േ�ാ;

(സി) ��ിക� വിശ�ട�ാൻ മ�് തി�തായി േനരി�് േബാധ�െ��തായി സം�ാന ശി�േ�മസമിതി

ജനറ� െസ��റി ��ികാണി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അതിെ� അടി�ാന�ി� അേ�ഹ�ിന് തെ� �ാനം രാജി െവേ�� അവ���ാേയാ;

(ഇ) ��ിക�െട �നരധിവാസ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ത്

എ�് െവളിെ���േമാ?

േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓ�ഡ് ഏജ് േഹാ�ക�

2208. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  സാ�ഹ� നീതി വ��ിന് കീഴി�  എ� ഓ�ഡ് ഏജ്

േഹാ�കളാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഓ�ഡ് ഏജ് േഹാം േഫാർ പി.എ�്. ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

��� വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷെ� കീഴി�� പ�ായ�് െക�ിടം



2209. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിൽ ��� വട�് പ�ായ�ി� ഒ�ാം വാ�ഡി� ജി�ാപ�ായ�് വക വ��ം

െക�ിട�ം വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷെ� വികലാംഗ സഹായ യ� നി��ാണ�ിനായി

ൈകമാറിയത് എ�ായി��;

(ബി) ��ത �ാപനം �വ��നരഹിതമായി�് എ� വ�ഷമായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപനം ഒഴി�തരണെമ�് കാണി�് ജി�ാ പ�ായ�് വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷന്

എ� ക�ക� ന�കിയി��; ക�ക�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക�ിടം ഒഴി� ത��തിന് സ�തമറിയി�െകാ�് വികലാംഗേ�മ േകാ��േറഷ�

ജി�ാപ�ായ�ിന് ക�് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �ാപനം ദീ�ഘനാളായി �വ��നരഹിതമായതിനാ�ം ആവശ�മായ അ����ണിക�

നട�ാതി��തിനാ�ം േമ��ര തക��് െക�ിടം നാേശാ�ഖമായിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ��ത �ാപനം ൈവദ�തി ചാ�ജ് വാ��ചാ�ജ് ഇന�ി�  �ടി�ിക വ��ിയി�േ�ാ;

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) എ��ം േവഗം �ാപനം ഒഴി�െകാ��് ��ത െക�ിട�ം വ��ം തിരിെക

ജി�ാപ�ായ�ിന് ൈകമാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മി�വിവാഹിത��� ധനസഹായ�ിന് �ീ.മേനാജ് വി.െക., േകാ�യം സമർ�ി� അേപ�യിേ��

നടപടി

2210. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�വിവാഹധനസഹായ�ിന് അേപ� ന�കിയി�� �ീ.മേനാജ് വി.െക.,

െവ�ാരംകാലായി�, െവ��ി പി.ഒ.,  േകാ�യം ബ�.ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി� നിേവദനം ന��ക�ം,  ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  നം.112/2019

/എസ്.െജ.ഡി , തീയതി 23.02.2019 �കാരം ധനസഹായ�ി�� അ�വാദം ന��ുക�ം

െച�ി��െവ�ി�ം നാളി�വെര ��ത സഹായം ലഭി�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ി�് ജി�ാ സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  നി�് ഇ�വെര�ം സഹായം ലഭി�ി�ി�ാ�

സാഹചര��ിൽ ഇകാര�ം പരിേശാധി�് എ��ം േവഗം �ക അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

2019-െല ദിശ നിയമം

2211. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാനഭംഗേ��കളി�  21  ദിവസ�ിനകം ശി� നട�ിലാ��തി�� ദിശ നിയമം  2019

ആ�ാ�േദശി� നട�ിലാ�ിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �ീക�െ�തിരായി�� ൈലംഗികാതി�മ��ം,  ആസിഡ് ആ�മണ��ം

വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�  ആ�ാ�േദശി�  െകാ�വ� നിയമ�ിെ� മാ�കയി�

സം�ാന�ം നിയമം െകാ�വ�� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�

2212. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�  ഏ�െ���ിയ േശഷം സം�ാന�് എ� േകാടി �പ�െട

ഭ��ധാന��ളാണ് �തിമാസം േറഷ� േഷാ�കളി� അധികമായി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് വ��്അഴിമതി രഹിതമാ��തിന് നടപടി

2213. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�െട കാ�േ�രി ഡിേ�ായി�  416 ചാ�് േറഷനരി അധികം കെ��ിയതായി

റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി വിഷയം സംബ�ി�് തി�� താ��് സൈ� ഓഫീസ� മല�റം ജി�ാ സൈ� ഓഫീസ��്

അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിേ�� എെ��ാം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സമാനമായ �മേ��ക�  സം�ാന�് വ�ാപകമാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സിവി�  സൈ�സ് വ��് അഴിമതി രഹിതമാ��തി�ം ���ാ�െ�തിെര മാ�കാപരമായ

ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ; വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��വ���െട സംഭരണം

2214. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഭ��വ���െട സംഭരണ�ി�ം

സംര�ണ�ി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ��ത� പ�തിക� നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?



േറഷ� കാ��ക� വിതരണം

2215. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�ക�െട റസിഡ�സ് സ��ിഫി��് ഇ�ാെത േറഷ�  കാ�ഡ് അ�വദി�െമ�

സ��ാ�  �ഖ�ാപന�ിെ� ഉ�രവ് ബ�െ�� ആഫീ�കളി�  ലഭ�മ�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച��� മ�ല�ി� േറഷ� കാ��ക��ായി എ� അേപ�കളാണ് സൈ� ആഫീസി�

ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് േറഷ� കാ��ക� വിതരണം െച�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡി�ളള മാനദ���

2216. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം തര�ി�� േറഷ� കാ��കളാണ് ഇേ�ാ� ന�കിയി��ത്; ഓേരാ

കാ��ം അ�വദി��തി�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ കാ��ക��് േറഷ�  കടയി�  നി�ം ലഭി�� സാധന��  ഏെതാെ� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

എ�ാവ��ം േറഷ�കാ�ഡ്

2217. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. �േകഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേഗാള ദാരി�� �ചികയി� രാജ��ിെ� �ാനം ഇടി�േ�ാ�ം സാ���ിക െപാ�വിതരണ

സ�ദായ�ം എഫ്.സി.ഐ.-െയ�ം തക��� േക� സ��ാ�  നയം ��ി�� ��ം

മറികട�െകാ�് സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി വീടി�ാ�വ��ം �റേ�ാ�ി�  കഴി��വ��ം ഉ�െ�െട�� എ�ാവ��ം

േറഷ�കാ�ഡ് സമയബ�ിതമായി ന�കാ� പരിപാടി�േ�ാ; ഇ-േറഷ� കാ�ഡ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സഹായസ��രായ സംഘടനക�െട �ടി പ�ാളി�േ�ാെട വിശ� രഹിത േകരളം പ�തി

സം�ാന�് എ�ായിട�ം നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?



�റേ�ാ�ി� താമസി��വ��് േറഷ� കാ�ഡ്

2218. �ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, സി.മ��ി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റേ�ാ�ി� താമസി��വ��് േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം നിയമ തട�ം

ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാേ�തികമായ തട�ം ഒഴിവാ�ി ഇ�ര�ാ��ം േറഷ�കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�റേ�ാ�ി� താമസി��വ��് േറഷ� കാ�ഡ്

2219. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റേ�ാ�ി�ം വഴിവ�ി�ം �ടി�ക�  െക�ി താമസി��വ��് തിരി�റിയ�

കാ��ക�  ഇ�ാ�തിനാ�  േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭ�മാ�ാ� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയതിനാ�  േറഷ�  േപാ�ം ലഭി�ാെത ഇവ�  പ�ിണിയി�ം �രിത�ി�മാ�ക�ം ��ിക�

വിശ�ക�ാ� മ�തി�� സാഹചര�ം സംജാതമാെയ��� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം ��ംബ���് േറഷ�  കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് ��ഗണന പ�ിക

2220. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ഇന�ളിലായി എ� േറഷ�  കാ��കളാണ് നിലവി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരായിന�ി�ം അ�വദി� വ�� സാധന�� എെ��ാമാണ്; വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(സി) േറഷ�  കാ�ഡിനായി വിവിധ സൈ� ഓഫീ�കളി�  ലഭി�ി�� അേപ�ക�

സമയബ�ിതമായി തീ��ക�ി�വാ�  കഴി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറഷ� കാ�ഡ് ��ഗണന പ�ികയി� ഉ�െ����തിനായി ലഭി� അേപ�ക�െട കണ�് ജി�



തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) മാനദ�ം അ�സരി�് എ� ല�ം ��ഗണനാ േറഷ� കാ��കളാണ് ന�കാ� കഴി�ക ; ഈ

അേപ�ക��് ��ഗണനാ പദവി ലഭി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ���  ഉേ�ാ;

വ��മാ�േമാ ;

(എഫ്) ��ഗണനാ പ�ികയി�  വ�� ഒഴി�ക�  അതാ� ജി�യി�  തെ��� അേപ�ക��്

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ജി) അനധി�തമായി ��ഗണനാ കാ��ക�  ൈകവശ�� എ� സ��ാ�  ജിവന�ാരാണ്

ഉ�െത�് അറിയി�ാേമാ ; എ�ി� ഇവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് ��ഗണനാ ലി�ിെല അന�ഹ�

2221. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ� കാ�ഡ് ഉടമകെള ��ഗണനാ ലി�ി� ഉ�െ����തി�� കാര���

ഏത് ഓഫീസി� നി�ാണ് െച��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ��ഗണനാലി�ി�  ഉ�െ����തി�� മാനദ���  എ�ാെണ�ം അതിെ�

നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാണ�ം അറിയി�ാേമാ?

േകരള േറഷനിംഗ് ഓ�ഡറിെ� പരി�രണം

2222. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േറഷനിംഗ് ഓ�ഡ�  പരി�രി�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ�ാവശ��ം െപാ�ജന സൗകര��ം പരിഗണി�് പരി�രണ�ിെ� ഭാഗമായി �തിയ

െപാ�വിതരണ േക��� അ�വദി��ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) െപാ�വിതരണ േക���െട ൈലസ�സികെള നി�യി�ാ�ളള നടപടി�മ�ളിെല

കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടക� വഴി�� േസവന��

2223. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�വിതരണ സ�ദായം കാര��മമാ��തി�ം േറഷ� കടക� വഴി ��ത� േസവന��

ലഭ�മാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



െപാ�വിതരണ സംവിധാനം

2224. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എഫ്.സി.ഐ. യി� നി�ം േറഷ�കടകളി� എ�ിേ��� ഭ��ധാന� ചാ�കളി� അളവി�

�റ��താ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എഫ്.സി.ഐ.  യി�  നി�ം ഭ�� വ���  േറഷ�കടകളിേല�് വിതരണ�ിനായി

എ�ി�േ�ാ�� പാ�ിംഗ് സംവിധാനം ആ�നികവ�കരി�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ആ�നികവ�കരി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് ഔ�്െല�കളി� അവശ� സാധന��െട ദൗ�ലഭ�ം

2225. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� സാ��ിക �തിസ�ിേയാെടാ�ം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട ��മായ

വില�യ�ം സാധാരണ�ാ�െട ��ംബ ബജ�ിെ� താളം െത�ി�� അവ� ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �തിസ�ിയി� നി�ം സാധാരണ�ാരായ ജന�െള ര�ി�വാ� സിവി� സൈ�സ്

വഴി എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) അവശ� സാധന���് മാേവലി േ�ാ�കളി�ം സിവി� സൈ�സ് ഔ�്െല�കളി�ം ഉ�ായി��

ദൗ�ലഭ�ം െപാ�കേ�ാള�ിെല വിലവ��നവിന് കാരണമായി��തായി വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� സിവി� സൈ�സ് വ��് ശ�മായ നിലയി� കേ�ാള ഇടെപട�ക� നട��തിനായി

��ത� �ക ബ�ജ�ി� ഉ�െ�ാ�ി�വാ� ആവശ�െ��േമാ?

സവാള�െട വിലവ��നവിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

2226. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��രംഗ�് ഒ� �തിസ�ി ഉടെല��േ�ാ�  സത�രമായി സ��ാരിെ� ഇടെപട�

ഉ�ാകാ�േ�ാ; അതിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാമം േനരി�� അവശ�വ���  വിപണിയിെല�ി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം

കാര��മമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െപാ�കേ�ാള�ി�  സവാള�െട വില കിേലാ�്  200  �പയിലധികമായി

വ��ി�ി�� അവസര�ി�  ജന��െട ��ി��ക�  പരിഹരി��തിനായി സ��ാ�

വിപണിയി� ഇടെപ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�കാരം; വിശദമാ�േമാ;



(ഡി) ��ത കാലയളവി� സെെ�േകാ വഴി �റ� വില�് സവാള ന��വാ� സാധി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

െന�് സംഭരണ�ിെല �തിസ�ി

T 2227.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക��് െന�വില ന�കിയതി�  ബാ�ക��്സൈ�േകായി�  നി�ം കി�ാ��

�ടി�ിക�െട േപരി�  കാ�ഷിക വാ�കെള കി�ാ�ടമായി �ഖ�ാപി�� രീതി�് പരിഹാരം

കെ��േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ െന�് സംഭരി�േ�ാ� ക�ഷക��് ന��� രസീതിെ� ഈടി�േമ� ബാ�ക�

ന��� പണ�ിന് സ��ാ�  �ടി�ിക വ��ിയേതാെട ക�ഷക� േനരി�� �തിസ�ി�്

എ�് നടപടിയാണ് പരിഹാരമായി സ�ീകരി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സീസണി�ം ബാ�ക� ���� പണം ന�കിയാേല െന�് സംഭരണം നട�ക�� എ�

സാഹചര��ി�, ഇതി�നി�ം ബാ�ക� പി�മാ�� അവ��് �തിവിധി കെ��േമാ;

(ഡി) െന�് സംഭരണ�ിന് അ�വദി�� വാ��െട കാലാവധി ഒ� വ�ഷമാ�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈഹ�� മാ���ക�

2228. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ��ത� ൈഹ��  മാ���ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

െപാ�കേ�ാള�ിെല വില വ��നവ്

2229. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�കേ�ാള�ിെല വില വ��നവ് പിടി�് നിർ�ാൻ സിവി�  സൈ�സ് േകാർ�േറഷൻ

�ഖാ�രം എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

മാേവലി േ�ാ�ക� അ�വദി��തിന് നടപടി



2230. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� മാേവലി േ�ാ�ക� അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��� എ�

നിേവദനം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് മാേവലിേ�ാ�  അ�വദി�ണം എ�് ആവശ�െ���െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിേവദന��  പരിേശാധി�് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എവിെടെയ�ാമാണ് മാേവലി േ�ാ�ക�  അ�വദി��തിന് അ��ലമായ റിേ�ാ��്

ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി മാേവലി േ�ാ�ക�  അ�വദി��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈവ�ം �ൻസി�ാലി�ിയി� �േഹാപകരണ വി�നേക�ം

2231. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം �ൻസി�ാലി�ിയി�  സിവി�  സൈ�സ് േകാർ�േറഷ�കീഴി�  �േഹാപകരണ

വി�നേക�ം ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ലം ന��വാൻ സ��ത �കടി�ി�െകാ�� അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയവയിേ�� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷ� താ��ാലിക ജീവന�ാ�

2232. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�സെെ�സ് േകാ��േറഷെ� വിവിധ �ാപന�ളി�  നിലവി�  േജാലി െച�വ��

താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട േവതനം തിക�ം പരിമിതമാെണ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാെര �ിരെ����തിേനാ ഇവ�െട േവതനം കാേലാചിതമായി

പരി�രി��തിേനാ േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?

കീരംപാറ പ�ായ�ിെല നാ�കാണി �േദശ�് �തിയ മാേവലിേ�ാ�

2233. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  കീരംപാറ പ�ായ�ിെല നാ�കാണി �േദശ�് �തിയ

മാേവലിേ�ാ�  ആരംഭി��തി� േവ�ി �േദശവാസിക�  ന�ിയ നിേവദനം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  കീരംപാറ പ�ായ�്,കവള�ാ�് പ�ായ�്,  േകാതമംഗലം

��സി�ാലി�ി എ�ിവ�െട സംഗമ�ലം �ടിയായ നാ�കാണി �േദശ�് �തിയ മാേവലി േ�ാ�

ആരംഭി��ത് പരിേശാധി�ാേമാ;

(സി) കീരംപാറ,  കവള�ാട് പ�ായ�കളിേല�ം േകാതമംഗലം ��സി�ാലി�ിയിേല�ം

അ�ായിരേ�ാളം വ�� സാധാരണ�ാരായ ��ംബ���് വലിയ �േയാജനം

ലഭ�മാ��തിനാ�  നാ�കാണി �േദശ�് �തിയ മാേവലി േ�ാ�  ആരംഭി��ത്

പരിഗണി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം ��സി�� ൈല�ററി ബി�ഡി�ി� �വ��ി� വ�� മാേവലി േ�ാ�

2234. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  20  വ�ഷ�ിലധികമായി േകാതമംഗലം ��സി��  ൈല�ററി ബി�ഡി�ി�

�വ��ി� വ�� മാേവലി േ�ാ� ��ത െക�ിട�ി� നി�ം മാ�വാ�� �മം സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളിെല ൈലസ�സ് ��സി�ാലി�ിയി�  നി�ം ���ാ�ത്

�ലമാണ് ഇ�ര�ി�  െക�ിടമാ� വിഷയം വ�ി��ത് എ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) 20  വ�ഷ�ിലധികമായി ��ത െക�ിട�ി�  �വ��ി� വ���ം സാധാരണ�ാരായ

നിരവധി �േദശ വാസിക��് �േയാജനം ലഭി���മായ ��ത മാേവലിേ�ാ�

��സി�ാലി�ി�മാ�� ൈലസ�സ് ���ി ��ത െക�ിട�ി�  തെ� �ട��്

�വ��ി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ിയി� സൈ�േ�ാ ��� മാ���് 

2235. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ിയി�  സൈ�േ�ാ ���  മാ���് ആരംഭി��തി�� എെ��ി�ം ആേലാചനക�

സ��ാ� തല�ി� നട�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) താ��് ആ�ാനമായ പ�ാ�ിയി� സൈ�േ�ാ ��� മാ���് ആരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� ൈഹ��മാ���്



2236. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  സിവി�  സൈ�സിെ� ൈഹ��മാ���് ആരംഭി��തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�� �ല�് ൈഹ��മാ���് �ാപി��തിന്

അ�മതി ലഭ�മാ��തട��� നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ര�ാം വിള െന�് സംഭരണം

2237. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ വ�ഷെ� ര�ാം വിള െന�് സംഭരണ�ിനായി മി�ടമക�മായി ഇതിനകം

കരാറിേല�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഉട�  തെ� കരാറിേല�െ��് ക�ഷക�െട ആശ��ം

അനി�ിതത��ം പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

െന�് സംഭരണം

2238. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ��് െന�ക�ഷക��് കഴി� വ�ഷം ഉ�ായി�� ��ി��്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ��ി� ക�െകാ�് ര�ാം വിള െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ��് വ��് നട�ിയി��

�െ�ാ���� വിശദമാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരി� വകയി� ക�ഷകർ�്ന�കാ�� പണം

T 2239.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�് സംഭരി� വകയി�  സ��ാ�  ക�ഷകർ�് പണം ന�കാ� സാഹചര��േ�ാ;  ഈ

ഇന�ിൽ 1460 േകാടി �പ സ��ാ� ന�കാ�േ�ാ;

(ബി) സൈ�േകാ തിരി�ട�െമ� വ�വ�യി� ബാ�ക� ഇ��ം �ക ആറ് മാസെ� വാ�യായി

ക�ഷക��് ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) തിരി�ടവ് �ട�ിയേതാെട ഒ� ല�ം ക�ഷകെര�ി�ം കടെ�ണിയി�ം �തിയ വാ� കി�ാ�

�ിതിയി�മായി�േ�ാ;

(ഡി) വാ� ���ി ന�കാനാവിെ��് റിസ�വ് ബാ�് അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ �തിസ�ി

പരിഹരി�ാ� സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?



പാചകവാതക വിതരണ�ിെല �മേ��ക�

2240. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാചകവാതക വിതരണ രംഗെ� അപാകതക�ം �മേ��ക�ം പരിഹരി�വാൻ സം�ാന

സ��ാ� എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പാചകവാതക സിലി��ക� �ല�� അപകട��

2241. �ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എസ്.രാേജ��

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാചക വാതക സിലി��ക� െപാ�ിെ�റി�ം േചാർ� സംഭവി�ം അപകട��

ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� കാരണ��  പരിേശാധി�് �ര� ഉറ�ാ�വാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;െവളിെ���േമാ;

(സി) ഗ�ാസ് സിലി��കളി�  അപാകതക�  കെ��� സാഹചര��ി�  അപകട��

ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരിേ�� �ൻക�ത�ക�  സംബ�ി�് ഉപേഭാ�ാ���് �ത�മായ

അവേബാധം ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േക� സർ�ാർ പാചകവാതക�ിന് അനിയ�ിതമായ വില വർ�ി�ി��� �ലം

ജന����ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം ഇടെപട�ക�  നട�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��രി�ർ മ�ല�ി� ലാഭം ��ർ മാർ��്

2242. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി�ർ മ�ല�ിെല ചി�ാരി��  േക�ീകരി�് ലാഭം ��ർ മാർ��് ആരംഭി�ാൻ

നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ല�ം െക�ിട�ം ഏർെ���ി ന�കിയാ� ��ർ മാർ��് ഉടൻ ആരംഭി�ാൻ

കഴി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഉപേഭാ�നയം



2243. �ീ.െക. രാജ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് �േത�കമായി ഉപേഭാ�നയം �പീകരി�േമാ;  എ�ി�  ��ത നയ�ിെ�

ഉൗ�� ഏെതാെ� േമഖലകളി� ആയിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�കാര� വ��ിന് �േത�ക ഡയറ�േറ�് �പീകരി�വാൻ േക�സ��ാ�

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�കാര� ഡയറ�േറ�് �പീകരി��ത് സംബ�ി� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാ���് ത��െട അവകാശ�െള�റി�ളള േബാധവ�രണ �വ��ന��

നട��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െപാ�ജന���് ഉപേഭാ� അവകാശ��, പരാതിക�, മ�് ഉപേഭാ� വിവര�� എ�ിവ

ന��തിനായി ജി�ാതല െഡ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ?

ഉപേഭാ�ാ��െട അവകാശസംര�ണം

2244. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേഭാ�ാ��െട അവകാശ�െള�റി�് അവെര േബാധവാ�ാരാ��തിന് ഈ

സ��ാ� എെ��ാം �ചാരണ പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി� വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ����ാ�� ����  പരിഹരി��തി�ം അവെര സഹായി��തി�മായി

ജി�ാതല സഹായക േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ��െട സൗകര��ിനായി സം�ാന തല�ി�  റിേസാ�് െസ��  ആരംഭി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളി�  ക�സ�മ�  ��ക�  �പീകരി�് �വ��നം

കാര��മമാ�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി കരാ� സംബ�ി� �ഡീഷ�� അേന�ഷണം

2245. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണ പ�തി�െട കരാ� ന�കിയതി� അഴിമതി നട�തായ

ആേ�പ�ിെ� െവളി��ി�  വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണം സംബ�ി�് �ഡീഷ��

അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ഡീഷ��  അേന�ഷണ ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക�/ കെ���ക�

എെ�ാെ�യായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �റ�ഖ കരാ� ന�കിയതി� ��ത ക�ീഷ� അഴിമതി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക�െട/കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  ഇതിനകം

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) ��ത �ഡീഷ�� അേന�ഷണ ക�ീഷെ� �വ��ന�ിന് എ�് �കയാണ് െചലവഴി�ത്?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട നിർ�ാണ �വർ�ന��

2246. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�� വിലയി���തിനായി ചീഫ് െസ��റി

അ���നായ ഉ�തതല സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;  ആെരാെ�യാണ് ��ത സമിതിയിെല

അംഗ��;

(ബി) ��ത സമിതി ഇതിനകം എ� തവണ േയാഗം േചർ�് �റ�ഖ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി

വിലയി��ിെയ�് വ�ക�ാ�േമാ;

(സി) കരാർ �കാരം പ�തി�െട 25 ശതമാനം പണിക� എ�ാണ് �ർ�ീകരിേ��ിയി��ത്;

(ഡി) ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ �വർ�നം �ർ�ിയാ�വാൻ അദാനി ��ിന് സം�ാന സർ�ാർ

എ�വെരയാണ് സമയം അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ി�� പാറ�െട ലഭ�ത

2247. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നിർ�ാണ പ�തി�െട ഭാഗമാ�� �ലി��ിെ� നിർ�ാണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;  ഇതിനാ�ളള പാറ എവിെടനി�ം െകാ�വ�വാനാണ് അ�മതി

ന�കിയി�ളളത്എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) പാറ ലഭ�മാ�ാൻ സം�ാന�് ഏെതാെ� �ല�ളി�  ക�ാറിക��് അ�മതി

ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

വിഴി�ം പ�തിയിെല �ലി��ക�െട അൈല�െമ�്



2248. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�മായി ബ�െ��് �ലി��ക�െട അൈല�െമ�്

മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം വ��ക�മായി സ��ാ�  ച�� െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണം

2249. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണ �വ��ന��െട ആദ�ഘ��ി�  ഏെതാെ�

നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് അദാനി ��് കരാ� �കാരം നി��ഹിേ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2019  ഡിസംബ�  വെര ഇതി�  ഓേരാ ���ി�െട�ം എ� ശതമാനം �വ��നമാണ്

���ിയാ�ിയത്;  േശഷി��വ ���ിയാ�വാ�  ഇനി എ� സമയം ആവശ��െ��ാണ്

ക�നി അറിയി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െച�കിട �റ�ഖ��െട വികസനം

2250. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക. ആ�സല�

,, എം. �േകഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട �റ�ഖ��െട വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െച�കിട �റ�ഖ�ളി�െട എെ��ാം വ�വസായ,  വാണിജ� ഇടപാ�കളാണ്

നട�ിവ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ േറാഡ്,  െറയിൽ മാ���ളി�െട നട�� ചര�് ഗതാഗതം താരതേമ�ന െചലവ്

�റ��ം പരി�ിതി സൗഹാ��പര�മായ ജലഗതാഗത േമഖലയിേല�് ആക�ഷി��തിനായി

െച�കിട �റ�ഖ�� വി�ലീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�െകാ�് യാ�ാ��ൽ സ��ീസ് നട��തി�� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

��ി�ിറ മ�സിയം �റ�ന��വാ� നടപടി



2251. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ി�ിറ മ�സിയം െപാ�ജന���് ഉട�  �റ�്

ന��� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) ��ത മ�സിയ�ിെ� നിലവിെല അവ� എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം മ�സിയ�ിെ� വികസനം

2252. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം മ�സിയ�ിെ� വികസന�ിനായി നട�ാ�ി വ�� േക�സ��ാരിെ�

പ�തികെള സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�സിയ�ിെ� വികസന�ിനായി സം�ാന സ��ാരിെ� എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി� നട�ാ�ിവ��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�സിയം ��ത�  ആക�ഷകമാ��തിനായി മെ�െ��ി�ം പ�തിക�  നട�ാ�ിവ��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

മ�സിയ���ായി �തന പ�തിക�

2253. �ീ.എസ്.ശർ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ചരി��ം െെപ�ക�ം �തിഫലി�� ക�ാടികളായി �വ��ി��

മ�സിയ�െള സാ�ഹ� �തിബ�ത�� �ാപന�ളാ�ി മാ��തിന് എെ��ാം �തന

പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�സിയം നി��ിതിയി�  െപാ�ജന��െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തി�ം

മ�സിയ���ാവശ�മായ �ദ�ശന വ���  േശഖരി��തി�ം നവീകരണ�ി��

ആശയ��  �പവ�കരി��തി�ം അത� �േദശെ� വിദ�ാ��ി സ�ഹ�ിെ��ം മ�

സാം�ാരിക സംഘടനക�െട�ം േസവനം �േയാജനെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) മ�സിയ�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�ം േകവലം �ദ�ശന ശാലക�

എ�തിന�റം തീമാ�ിക് മ�സിയം എ� �തന സ���ിേല�് അവെയ

പരിവ��നെ����തി�ം എെ��ാം �ഹത് പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



��ണി�റയിെല ൈപ�ക പാലം

2254. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ണി�റയി�  �തിയ പാല�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി�േ�ാ�  െപാളി� മാ�� ൈപ�ക

പാലം  (ഇ�� പാലം) ��ണി�റ ഹി� പാലസ് മ�സിയ�ി� �ാപി�് സംര�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

��ണി�റ ഹി� പാലസ് മ�സിയം

2255. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ ഹി�  പാലസ് മ�സിയ�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം

ഏെത�ി�ം പ�തിക� നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത�  പ�തിക�  ഇവിെട നട�ാ��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ?

മാടായി പ�ിെയ ചരി� �ാരകമായി സംര�ി�ാ� നടപടി

2256. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  �ിതി െച�� ചരി� �സി�മായ മാടായി പ�ിെയ ചരി�

�ാരകമായി സംര�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�രാവ� സംര�ണ�ി�േവ�ി�� പ�തിക�

2257. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �രാവ� സംര�ണ�ി�േവ�ി ഏെത�ാം

പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ�ാ�ിൈപ�ക േ�ാജ�് 

2258. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



പ�ാ�ിയിെല അതി�രാതന േ���ളായ പ�ാ�ി പടി�ാേറ മഠം,  ഞാ�ാ�ിരി ഭഗവതി

േ��ം,  തി�മി�േ�ാട് വി�േ��ം എ�ിവ ഉ�െ���ിെ�ാ�് പ�ാ�ിൈപ�ക േ�ാജ�് 

നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-02-2020

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


