
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പെ�ാ�പതാം സേ�ളനം

2020 മാ��്  02, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--327]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 186 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി
: 187 �ത� 281 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 282 �ത� 317 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 318 �ത� 327 വെര

െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി� പ�തി

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

(എ) െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി� പ�തി സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ���  ജി�യി�  ഏെത�ാം വിേ��കളി�െടയാണ് ��ത െറയി�പാത കട�േപാ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ - അ��േദശീയ �ര�ാര��

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം വിവിധ വ��ക�െട �വ��ന മികവിെ�

അടി�ാന�ി�  എ� േദശീയ അ��േദശീയ �ര�ാര��  ലഭി�ി��്;  അവ

ഏെതാെ�യാെണ�് തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ ജനസംഖ�ാ-പൗരത� രജി��ക�

3. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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



(എ) േദശീയ ജനസംഖ�ാ രജി�� (എ�.പി.ആ�.)െസ�സസിെ� ഭാഗമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

െസ�സസ്,  എ�.പി.ആ�. എ�ിവ ഏെത�ാം കാരണ�ളാലാണ് വ�ത�ാസെ��ിരി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ ജനസംഖ�ാ രജി��  (എ�.പി.ആ�.)  ത�ാറാ��തി�� േചാദ���  2021-െല

െസ�സസി� ഉ�െ���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജനസംഖ� കണെ���മായി ബ�െ��് സം�ാന�് ഉയ��് വ�ി�� ആശ�ക�

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േദശീയ പൗരത� രജി�� (എ�.ആ�.സി.) നട�ാ�ാ� േക�ം തീ�മാനി�ാ�, സം�ാന�ിെ�

നിലപാട് എ�ായിരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആയത് നട�ാ�ാതിരി��തിന് സം�ാന�ിന് സ�ാത���േ�ാെയ�് ഭരണഘടനാ

വ�വ�ക� സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

േക� സ��ാ� ബ�ജ�് നി�േ�ശ��

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

(എ) 2020-21-െല േക� ബ�ജ�ി� സം�ാനെ� അവഗണി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േക�േ�ാട് സം�ാന സ��ാ� എെ��ാം ആവശ�െ��;  അതി� ലഭ�മായവ ഏെതാെ�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േക� സ��ാ� ബ�ജ�് നി�േ�ശ�� വഴി െപാ�േമഖലാ �ാപന�� വി�ഴി�ാ�� നടപടി

സ�ീകരി��ത് സം�ാനെ� എ�ര�ി�  ബാധി�െമ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െസ�സസ് �വ��ന��

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

(എ) സം�ാന�് െസ�സസ് �വ��ന�� ഇതിനകം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�േ��്

ആരംഭി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െസ�സസ് വിവര��  എ�.പി.ആ�.�ം എ�.ആ�.സി.�ം ഉപേയാഗെ���െമ� ആശ�

െപാ� സ�ഹ�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അ��ാപകെര എന�മേറ��  േജാലി�് വി�െകാ��േതാെട ത��ാലേ�െ��ി�ം അവ�

േക�സ��ാ� നിയ�ണ�ിലാ�െമ�ം ഈ കാലയളവി� സം�ാന സ��ാരിന് അവ�െട

േമ� നിയ�ണേമ�െ���ാനാവിെ���� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) ഈ സാഹചര��ി� പൗരത� നിയമ േഭദഗതി േക� സ��ാ�  പി�വലി���വെര

സം�ാന�് െസ�സസ് �വ��ന��  നി��ിവ�� കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?



��ാ� സ�ദായ�ളിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���വ��� സംവരണം

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

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

ആ��ല��ിന് േയാഗ�താ മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) �വി�തി കണ�ാ�ാ�  "��ംബം"  എ� നി�വചന�ി�  ആെരെയ�ാമാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) സാ��ിക സംവരണാ��ല��� േക� സ��ാ� എ��തലാണ് �ാബല��ിലാ�ിയെത�ം

േകരള�ി�  സം�ാന സ��ാ�  �ഖ�ാപി� ആ��ല���  എ��ത�  �ാബല��ി�

വ�െമ�ം െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രം - കാസ�േഗാഡ് െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി�പാത

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

(എ) തി�വന��രം - കാസ�േഗാഡ് െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി�പാത�് െറയി�േവ േബാ�ഡിെ�

തത��ി�� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അംഗീകാര�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന സ��ാ�  ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ാ�� വാല� കാ�ചറിംഗ്,  ധനസമാഹരണം എ�ിവ സംബ�ി�് വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട നി��ാണ �മതല ആ��ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;  െമാ� െചലവിെ� എ�

ശതമാനമാണ് സം�ാന സ��ാ� വഹിേ��ത് എ�ം അത് എ�കാരം സമാഹരി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത് എ�ം െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� റയി�േവ വികസന�ിൽ േക� അവഗണന

8. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

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

(എ) 2020-െല ബജ�ി� േക�സ��ാ� സം�ാന�ിെ� റയി�േവ വികസനേ�ാട് നിേഷധാ�ക

സമീപനമായി�േ�ാ സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�മാലി-എ�േമലി ശബരിപാത,  ��വാ��-തി�നാവായ പാത,  അ�ല�ഴ-എറണാ�ളം പാത

ഇര�ി�ി�� എ�ിവ�് െവ�ം ആയിരം �പ മാ�ം വകയി��ിയിരി��ത് സം�ാനേ�ാ��

തിക� അവേഹളനമായി ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം-കന�ാ�മാരി പാത ഇര�ി�ി�ലിന് 133.5 േകാടി �പ നീ�ിവെ��ി�ം അതി�



അ�് േകാടി �പ മാ�േമ �മി ഏെ����തിന് ഉപേയാഗി�ാ�  കഴി� എ�് വ�വ�

െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  പാത ഇര�ി�ി�ലിന് നിലവി�  �മി ഏെ����തിന് തെ� ഇ��റ്

േകാടിയിലധികം �പ ആവശ�മായി വ�� സാഹചര��ി�  ഈ �ക അപര�ാ�മാെണ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േനമം, െകാ�േവളി േകാ�് െട�മിന�, െകാ�ം െമ�െഷ�്, എ�. എ�്. ബി. േകാ�്ഹാ�ഡ�ിങ്

സംവിധാനം, എറണാ�ളം മാ�ഷലിംഗ് യാ�ഡ് വികസനം, എറണാ�ളം-െഷാ��� ��ാംപാത

�ട�ി സം�ാന�ിെ� െറയി�േവ വികസന�ിന് അത��ാേപ�ിതമായ പ�തിക��്

പണം അ�വദി�ാ� േക� അവഗണന േകരള സ��ാരിേനാ�� രാ�ീയ പകേപാ�ലാെണ�്

ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആംേ�ാ ഇ��� വിഭാഗ�ിന് ഉേദ�ാഗ സംവരണം

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� ആംേ�ാ ഇ���ാ�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�്  124  ആംേ�ാ ഇ���ാ�  മാ�മാണ് ഉ�െത�് േക� നിയമമ�ി

േലാകസഭയി� െവളിെ���ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആംേ�ാ ഇ���  വിഭാഗ�ിന് നിലവി�  ഉേദ�ാഗ സംവരണം ന���േ�ാ;  എ�ി�  എ�

ശതമാനെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന നിയമസഭയിെല ആംേ�ാ ഇ���  േനാമിേനഷ�  �നഃ�ാപി�ണെമ�്

അഭ���ി�� നിയമസഭാ �േമയ�ിന് േക��ിെ� �തികരണം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

െസൻസസ് നട�വാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടി

10. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

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

(എ) സം�ാന�് െസൻസസ് നട�വാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�.പി.ആ�  നടപടിക�  ആരംഭി�വാേനാ അ�മായി ബ�െ��� �ട�  നടപടികളി�

സഹകരി�വാേനാ കഴിയി� എ�് സം�ാനസ��ാ�  േക� സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് േക� സ��ാരിന് അയ�ി�� ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  എ�.പി.ആ�  നടപടിക�  നി��ിെവ��മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

സിവി� സ��ീസ് കാര��മമാ��തിന് നടപടി

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



(എ) സിവി�  സ��ീസ് കാര��മമാ��തിന് സ��ാ�  നട�ിലാ�ിവ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണതല�ി�� അഴിമതി �റ��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഹാജ� നിലവാരം നിരീ�ി��തിനായി ഏ�െ���ിയ ബേയാെമ�ിക്

സംവിധാനം എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സാ��ിക സംവരണ�ി�� മാനദ���

12. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�ാ�ജനവിഭാഗ�ി�  സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���വ��ായി  10%  സംവരണം

ഏ�െ����തി�� മാനദ��� നി�യി�് സ��ാ� ഉ�രവാേയാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക സംവരണ�ി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം കാര����ാണ് ��ത സംവരണം ബാധകമാ��ത്;

(ഡി) ��ത സംവരണ ആ��ല�ം ലഭി�� വിഭാഗ�ാ��് ഇത് വഴി ലഭി�� മ�് േന���

വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം േപരി�� േക�ക�

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

(എ) സം�ാന �ഖ�മ�ി�െടേയാ മ�ിമാ�െടേയാ േപരി�  �ിമിന�  േക�ക�  നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) അതി� രാ�ീയ േക�കള�ാ�വ�േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ���െട�ം േപരി�� േക�ക�െട

എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം േപരി�� �ിമിന�

േക�ക� പി�വലി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആ�െടെയ�ാമാണ്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�തിയ ത�ികക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ�ാ വ��കളി�മായി എ� �തിയ ത�ികക�

��ി�ി�െ��് വ��് തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അ�് വ�ഷ�ിനിെട എ� ത�ികക�  ��തായി

��ി�ി��; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�തിയ ത�ികക�



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

ന��േമാ:

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

��ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��കളി� ത�ികക� ��ി� എ�തിെ� കണ�ക� ന�കാേമാ?

വിവിധ വ��കളിലായി ��ി� �തിയ ത�ികക�

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

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

ത�ികകളാണ് ��ി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭരണ നി��ഹണ മാന��ക�െട പരി�രണം

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

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഭരണ നി��ഹണ മാന��ക� പരി�രി��തിനായി

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

��തായി ��ി� ത�ികക�

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എ�െമ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എ��ം ത�ിക�ം സംബ�ി� കണ�് വ��തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� അധിക ത�ികക� അ�വദി�ി��്;

(ഡി) ��ത ത�ികക�െട എ�ം വ��ം കാ�ഗറി�ം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� ഏ��മധികം ത�ിക ��ി�ത് ഏത് വ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ീസ് സംഘടനക�

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

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എ� സ��ീസ് സംഘടനക� �വ��ി� വ��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഘടനക�  �വ��ി��തിന് സ��ാ�  നി��ഷി�ി�ളള വ�വ�ക�

പാലി�െ���േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട വ��് തിരി�ളളസംഘടനക� (കാ�ഗറി സംഘടനക�) എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) കാ�ഗറി സംഘടനക�  യഥാസമയം വരവ് െചലവ് കണ�ക�  സ��ാരിെന

അറിയി�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട കാര��മത

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

(എ) ജനപ��ം കാര��മ�മായ സിവി� സ��ീസ് ഉറ�് വ��വാ� ഫല�ദമായ നടപടിക� ഈ

സ��ാരിെ� കാല�് സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ നടപടിക�  ഓഫീ�ക�െട കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം അവെയ

ജനസൗ�ദമാ��തി�ം എ�മാ�ം സഹായകമായി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  നി�ം അയ�� ക�കളി�  ഓഫീസ് �ിതി െച�� �ലം,

സാ��െ���� ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ�ിന് താെഴ ഇ-െമയി�, േഫാ�  ന��  എ�ിവ

േരഖെ���ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ��ത നി�േ�ശം പല ഉേദ�ാഗ��ം ഇേ�ാ�ം

പാലി��ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഓഫീ�ക�െട സൗകര�ം വ��ി�ി�് ഓഫീസ് അ�രീ�ം മിക��താ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

റവന�വ��് ജീവന�ാ�െട പണി�ട�്

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

(എ) 2020  െഫ�വരി  19-ന് റവന�വ��് ജീവന�ാ�  നട�ിയ പണി�ട�് േനരി��തിന്

ഡയേ�ാ� ബാധകമാ�ിയ നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പണി�ട�ിന് ആധാരമായ വിഷയ��  ��യി�വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2020  െഫ�വരി  19  ന് പണി�ട�ിയ എ� ജീവന�ാ��ാണ് ഡയേ�ാ�

ബാധകമാ�ിയെത�് ജി�തിരി�് കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െറയി� പ�തിക��് േക� ബജ�് വിഹിതം

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

(എ) സം�ാനെ� െറയി� പ�തിക��് �തിയ േക� ബജ�ി� എ�് �കയാണ് നീ�ിവ�ി��ത്

എ�് അറിയാേമാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാത ഇര�ി�ി��, േനമം,  െകാ�േവളി േ�ഷ�ക�െട വികസനം എ�ിവ�് ബജ�് വിഹിതം

എ�യാണ് ;

(സി) േതജസ് േമാഡ� െ�യിൻ സം�ാന�് ആരംഭി�വാൻ സാധ�ത�േ�ാ; എ�ി� ഏത് ��ി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ?



എമ�ജിങ് േകരള നിേ�പ സംഗമം

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

ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് െകാ�ിയി�  െവ� നട�ിയ എമ�ജിങ് േകരള എ� േപരി��

നിേ�പക സംഗമ�ിന് എ� �പ െചലവഴി� എ� വിവരം ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�  വിശദ

വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി�െട ഭാഗമായി എ� സംരംഭ�� േകരള�ി� ആരംഭി�;

(സി) ��ത പരിപാടി�െട പരസ��ിനായി �ക െചലവഴി�ി�േ�ാ; എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

'��ിര വികസന ല����' എ� പ�തി

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

(എ) 2030-േതാെട എ�ാ രാജ��ളി�ം വികസനം ല��മി�െകാ�് െഎക�രാ� സംഘടന വിഭാവനം

െച�ി�ളള  '��ിര വികസന ല����' എ� പ�തി�െട ല���� െെകവരി��തിന്

സം�ാന തല�ി� നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ചീഫ് െസ��റി അ���നായി േ��് െലവ�  �ിയറിംഗ് ക�ി�ി

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ിര വികസന ല����  െെകവരി��തിന് ആവശ�മായ ക��പ�തി�് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള ഇൻേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായ �േത�ക വിഹിതം

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

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള ഇൻേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി �ളയ ബാധിത തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���് ലഭി� �േത�ക വിഹിതം വിനിേയാഗി��തി�� മാർ�േരഖ

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാർ�േരഖ �കാരം പ�തിക�  നട�ിലാ�േ�ാ�  �ൻഗണനാ�മ�ം

അർഹതാമാനദ��ം പാലിേ���േ�ാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�യിെല െവളിയനാട് �ാമപ�ായ�് ത�ാറാ�ിയി��ത് ��ത മാർ�േരഖ

അ�സരി�� പ�തികള� എ�ം  2018 െല മഹാ�ളയം സാരമായി ബാധി� വാർ�കെള

തീർ�ം അവഗണി�െകാ�ം പ�പാതപര�മായി�ാണ് പ�തിക�  ത�ാറാ�ിയി��ത്

എ��� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� െവളിയനാട് �ാമപ�ായ�ിെല ബ�െ�� േ�ാജ�ക��് അംഗീകാരം ന���തിന്

��് മാർ�േരഖ �കാര�� �ൻഗണനാ �മ�ം അർഹതാമാനദ��ം പാലി�ി�േ�ാ എ�



കാര�ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�േമാ?

വാ�ഷിക പ�തി വിഹിതം

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

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന വാ�ഷിക പ�തി വിഹിതം എ� േകാടിയായി�ാണ്

നി�യി�ത്;

(ബി) വാ�ഷിക പ�തിയി� ഓേരാ വ��ി�ം എ� േകാടി �പ നീ�ിവ�െവ�ം, അതി� എ� േകാടി

�പ ഇ�വെര െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019-20 െല വാ�ഷിക പ�തിയി� എെ��ി�ം െവ�ി�റവ് വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�

ശതമാനം െവ�ി�റവാണ് വ��ിയെത�ം അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� േക�ാവി��ത പ�തി

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

(എ) സം�ാനെ� േക�ാവി��ത പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന�് എ� േക�ാവി��ത പ�തിക�  നട�ിലാ�ി വ���്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി സം�ാന�ം േക��ം െചലവഴി�� �ക എ� വീതമാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േക�ാവി��ത പ�തി അവസാനി�ി�േ�ാ�  സം�ാനം നട�ാ�വാ�  ബാധ��മായ�ം

േക�സഹായം ആവശ�മായ�മായ പ�തിക��് േക�സഹായം ലഭി�വാ�  മെ�െ��ി�ം

മാ��ം പരിഗണി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ശാ� സാേ�തിക �ാപന��െട ശ�ീകരണം

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� ശാ� സാേ�തിക

�ാപന��ം േക���ം ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശാ� സാേ�തിക േമഖലയി� �തിയ �ാപന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

�തിയ പരി�ിതി നയ�ിെ� ആവശ�കത



29. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

(എ) കാലാവ� വ�തിയാനം കാരണ�� �ര��� രാജ�േ��് വ�ാപി��താ�� െസ�� േഫാ�

സയ�സ് ആ�ഡ് എ�വേയാ�െമ�ിെ� ഏ��ം �തിയ പഠന റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�,

ഇ�ര�ി�  സം�ാന��ാകാ�� �ര��െള ഫല�ദമായി േനരി��തിന് ഈ

സർ�ാർസ�ീകരി��ം സ�ീകരി�വ���മായ നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) മഴ�ല�� ��തി�ര���  വ��ി��തിേനാെടാ�ംതെ� ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�്

മഴ�റ�ം േനരി��െവ�തിെ� അടി�ാന�ി�  ഒ� �തിയ പരി�ിതി നയം

�പീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

േദവി�ളം ബേയാ-ൈഡേവ�സി�ി പാ��്

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

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� േദവി�ളം ബേയാ-ൈഡേവ�സി�ി

പാ��മായി ബ�െ�� ���ിക� നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാ��് യാഥാ���മാ��തിന് സ��ാ�  വ��ക�/ �ാപന��  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാ��മായി ബ�െ�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�� സം�ാന ബേയാ-ൈഡേവ�സി�ി

േബാ�ഡിെല ഫയ� ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� ��വ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന �ാ�

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

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�മായി ബ�െ��് �രപരിധിയി� ഇളവ് അ�വദി�െകാ�് 2019-�

വി�ാപനം �റെ��വി�തി� േശഷം തീരേദശ പരിപാലന �ാ� ത�ാറാ�ി േക� സ��ാരിെ�

പരിഗണന�് സമ��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട അ�മതി

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

(എ) പ�ിമ െകാ�ി േപാ�� തീര�േദശ�ളി� സ��ാ� �ക വകയി��ിയി�� പാലം, ആ�പ�ി

െക�ിടം, �� െക�ിടം �ട�ിയവ�െട നി��ാണ�ിനായി തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട

അ�മതി ആവശ��േ�ാ;

(ബി) ��ത അ�മതി ലഭി�ാ� േനരി�� കാലതാമസം �ലം ജേനാപകാര�ദമായ പല ���ിക�ം

ആരംഭി��തി� ഉ�ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജിെല മ�രക�നി പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി

നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം 278 ല�ം �പ�ം എം.പി. ഫ�ി�

നി�ം  80  ല�ം �പ�ം വകയി��ിയി�ം  30.11.2019-ന് െകാ�ി ��സി��

േകാ��േറഷനി� നി�� അ�മതി�ായി സമ��ി� ക�ിെ� അടി�ാന�ിൽ നാളി�വെര

അ�മതി ലഭി�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അ�മതി എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�� േസാ� മാ�്

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

(എ) 2019  െല തീരേദശ പരിപാലന േഭദഗതി നിയമ�ിെ�റ അടി�ാന�ിൽ സം�ാന�്

േകാ�ൽ േസാൺ മാ�് ത�ാറാ�� നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ എ�ാണ്

ആരംഭി�ത്;

(ബി) ��ത �വർ�നം എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഈ

ല��ം �ൻനിർ�ി സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�േമാ?

ജലം, വാ�, മ�് എ�ിവെയ മലിനീകരണ��മാ��തി�� നടപടി

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

(എ) സം�ാനെ� ജലാശയ��, �ഴക�, അ�രീ�ം എ�ിവ മലിനമായ അവ�യിലാെണ�

കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ജലം,  വാ�,  മ�് എ�ിവെയ മലിനീകരണ��മാ��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല �ധാനെ�� നദിയായ ഭാരത�ഴെയ മലിനീകരണ��മാ��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

�ാ�ിക് നിേരാധനം

35. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് നിേരാധനം യാഥാ���േബാധേ�ാെട നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ാ�ിക് നിേരാധനം നിലവി�  വ� േശഷം നിേരാധനം ലംഘി�വ�െ�തിെര

നാളി�വെര സ�ീകരി� നിയമ നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�ാ�ിക് നിേരാധന�ിെ� �േരാഗതി

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



(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ിയ �ാ�ിക് നിേരാധന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാ�ഡഡ് ഉ�����െട കവ�ക� തിരിെ���� കാര��ി� അനി�ിതത�ം നിലനി���

സാഹചര��ി� എ� നടപടിയാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  �ാപന��  ഒഴിെക�� ഉ�പാദക�ം വിതരണ�ാ�ം ഇ�വെര മാലിന�

േശഖരണ�ിനായി �ീ� േകരളാ ക�നി�മായി കരാറി� ഏ�െ��ി�ി� എ� വ�ത സ��ാ�

പരിേശാധി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് സ��ീ�ം െക.എ.എ�ം

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

(എ) അ�ിനിേ��ീവ് െസ�േ�റിയ�്,  ഫിനാ�സ് െസ�േ�റിയ�് എ�ിവിട�ളി� നി�ം നിലവി�

എ� ഉേദ�ാഗ�� െഡപ�േ�ഷനി� മ�് ഓഫീ�കളി� േജാലി െച��െ��് ത�ിക തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് സ��ീസിെന െക.എ.എസ്-� ഉ�െ����ത് സംബ�ി�് പഠി��തിനായി

ഉേദ�ാഗ�തല സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ��ത സമിതി റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി നിയമന���് അെെഡ�സ് െമേ�ാ ന��� രീതി

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

(എ) പി.എസ്.സി നിയമന���് അെെഡ�സ് െമേ�ാ ന��� രീതിയി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� �തിയതായി അവലംബി�ിരി�� രീതി വിശദീകരി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�ക�െട വിശ�ാസ�ത

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  നിയമന�ിന്  2018  �െെലയി�

പി.എസ്.സി.  നട�ിയ പരീ�യി�  ചില വിദ�ാർ�ി സംഘടനാ േനതാ�ൾ �മേ�ട്

നട�ിയത് സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ി�  ഇതിനകം കെ��ിയ കാര���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരീ�യി� എ�കാര�� ത�ി�ാണ് നട�ി��െത�്അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.  കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി�  നട�ിയ മേ�െത�ി�ം പരീ�കളി�  ഇ�രം

�മേ�ട് നട�തായി അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�

പരീ�കളിെല�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�രം പരീ� ത�ി�് ആവ��ി�ാതിരി�വാ� എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് പി.എസ്.സി.



സ�ീകരി�ി��െത�്അറിയി�ാേമാ;  പരീ� ഡ��ി�് നി��രായ ജീവന�ാ�െട സഹായം

��ത ത�ി�ിന് ലഭി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) പി.എസ്.സി.  പരീ�ക�െട വിശ�ാസ�ത വീെ����തി�ം പരീ� എ��� ല��ണ�ിന്

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ആ� വിശ�ാസം ഉ�ാ��തി�ം ഉത�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�്അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�കളിെല �മേ��ക� തട��തിന് നടപടി

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

(എ) പി.എസ്.സി.  നട�� പരീ�കളി�  വ�ാപകമായ �മേ��ക�  ഉ�ാ��െവ�

ആേ�പ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത �മേ��ക�  തട��തിന് എെ�ാെ� �തിയ

നടപടികളാണ് പി.എസ്.സി. ൈകെ�ാ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േചാദ�േപ��  ത�ാറാ��വ�  ൈഗ�കളി�  നി�ം േചാദ���  പക���െവ� വ�ാപക

പരാതിക�  ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ�രം പരാതി�് ഇട ന��ംവിധം �വ��ി� വ��ികെള േചാദ�േപ��  ത�ാറാ��

പാനലി�  നി�ം �ിരമായി നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  2019�  എ�

േപ�െ�തിെര അ�ര�ി� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിയമന ശിപാ�ശ ലഭി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് എസ്.എം.എസ് �േഖന അറിയി�് ന���

നടപടി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇത് വിജയ�ദമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ിവ് സ��ീസ് പരീ�

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

(എ) െക.എ.എസ് പരീ��് അ�ിനിേ��ീവ് െസ�േ�റിയ�്, ഫിനാ�സ് െസ�േ�റിയ�് ഉ�െ�െട

െഷഡ�� 1-� പരാമ�ശി�ിരി�� വിവിധ വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം �ീം III �കാരം

പി.എസ്.സി �് ലഭി� അേപ�ക�െട എ�ം വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എ.എസ് പരീ��് �ീം  II  �കാരം ലഭി�ി�� അേപ�ക�െട എ�ം വ��് തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

ക�നി / േകാ��േറഷൻ അസി��് ത�ികയിൽ പി.എസ്.സി നിയമനം

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

(എ) ക�നി  /  േകാ��േറഷനിേല�് അസി��് നിയമന�ി�� പി.എസ്.സി പരീ��ം �ട�

നടപടിക�ം ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി� നിലവി� എ� ഒഴിവ് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;



(സി) ��ത ത�ിക�െട റാ�് ലി�് എ��ം േവഗം �സി�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എ.പി അ�ാം ബ�ാലിയനിെല നിയമനം

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

(എ) േകരള േപാലീസി� െക.എ.പി.  അ�ാം ബ�ാലിയനിേല�് നിയമനം ന���തി�േവ�ി��

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസർ റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി� െമയി� ലി�ി�ം സ�ിെമ�റി ലി�ി�ം എ� േപർ വീതം ഉ�െ��ിരി��െവ�ം ഇത്

എ�് നിലവി�  വ�െവ�ം ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വസാനി�ം എ��� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� നിലവിലിരി�� റാ�് ലി�ിന് ��് �സി�ീകരി� റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��വർ നിയമനം

സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േകസ് ഫയ�  െച�ി�േ�ാ;  േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�

എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക.എ.പി.  അ�ാം ബ�ാലിയനിേല�� സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസർ റാ�് ലി�ി�  നി�ം

േവഗ�ി� നിയമന ശിപാർശ ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി

ദീ�ഘി�ി� ന��ക��ായി; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക� ദീ�ഘി�ി� ന�കിയത് �േഖന എ� േപ��് അതിെ� �ണം ലഭി�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� േപ��് പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം ന�കി;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ� �നിയ� അസി��് ത�ിക

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

(എ) ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�  �നിയ�  അസി��് ത�ികയിേല�്  (കാ�ഗറി

നം.399/2017) ഒ�ാം റാ�് പ�ികയി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�ളള ര�ാം റാ�് പ�ികയി� (കാ�ഗറി നം.400/2017) എ� ഒഴി�ക�

റിേ�ാ��് െച�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആദ�െ� പ�ികയി�  നി�ം നിയമന ശിപാ�ശ ലഭി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് തെ�

ര�ാമെ� പ�ികയി� നി�ം നിയമന ശിപാ�ശ ന�കാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) ഈ സാഹചര��ി� ഒ�ാം പ�ികയി� നി�ളള നിയമന ശിപാ�ശ സ�ീകരി�ാ� ഉേദ�ാഗാ��ി

േനരിെ��േ�ാ� തെ� ര�ാം പ�ികയി� നി�ളള നിയമന�ിന് പരിഗണിേ��തി� എ�

സ�തപ�ം വാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് ൈ�വർ റാ�് ലി�്

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

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ  659/2017  �കാരം പരീ� നട�ി  476/19/ഡി.ഒ.ഇ.  �കാരം നിലവി�

വ�ി�� എൈ�സ് ൈ�വർ റാ�് ലി�ി� െമയിൻ ലി�ി�ം സ�ിെമ�റി ലി�ി�മായി എ�

ഉേദ�ാഗാർ�ിക� ഉ�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിലവി�  എ� േപർ�് നിയമന ശിപാർശ ന�കിയി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം ന���തിേല�ായി ഏെത�ി�ം ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�്

െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

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

(എ) പി.എസ്.സി.  �സി�ീകരി� സിവി�  എൈ�സ് ഓഫീസ�  റാ�് ലി�ി�  എ�േപ�

ഉ�െ��ി��്;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�ം 2020 ജ�വരി 15 വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം ലി�ിെ�

കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് വളെര �റ�േപ��് മാ�ം നിയമനം ന�കിയ സാഹചര��ി�

നിലവി�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ര�് വ�ഷമായി വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�ം െവളിെ���ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി ���് ഒഴി�കൾ

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി ���് ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ: എ�ി�

എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

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

നി�ം ഒഴി�ക� യഥാസമയം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?



��� ന�മററി ത�ികകളിെല അംഗപരിമിതരായ ജീവന�ാ�

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

(എ) 2013 �ത� വിവിധ വ��കളി� ��� ന�മററി ത�ികകളി� അംഗപരിമിതരായ ജീവന�ാ�

േജാലി െച� വ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് �ിരം ജീവന�ാ��� സ��ീസ് ആ��ല���  ലഭി��ിെ�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ� ഉ�രവ് �കാരം ഇവ��ം �ിരം ജീവന�ാ��� സ��ീസ്

ആ��ല��� ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട ക�ാ�യി� അന�ഹ��്േജാലി

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

(എ) വ�ാജ െമഡി��  സ��ിഫി��ിെ� പി�ബല�ി�  വിവിധ സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�

ഭി�േശഷി�ാ�െട ക�ാ�യി�  േയാഗ�തയി�ാ�വ�  േജാലിയി�  �േവശി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇ�രം ജീവന�ാ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ��് ന��� ��� വാഹനം ഉ�െ�െട�� ആ��ല���  ൈക��ി മറി�്

വി���തായ പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

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

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

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

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

റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

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

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െതരെ���്

52. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

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



(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െതരെ���് എ�േ��് നട�വാനാണ്

പ�തിയി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െതരെ���ിന്  2019-െല േവാ��  പ�ിക�് പകരം  2015-െല േവാ��  പ�ിക

ഉപേയാഗി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള സാഹചര�െമ�ായി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2015-െല േവാ��  പ�ിക ഉപേയാഗി�വാ�ളള വി�ാപനം െെഹേ�ാടതി ഡിവിഷ�  ബ�്

റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  േകാടതി ��ത വി�ാപനം റ�ാ��തിന് ഉ�ായ

കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െെഹേ�ാടതി ഡിവിഷ�  ബ�ിെ� തീ�മാന�ിെനതിെര അ�ീ�  ന��വാ�  സം�ാന

െതരെ���് ക�ീഷ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇ�കാരം അ�ീ�  ന���ത് െതരെ���്

നടപടിക� താമസി�ി�വാ� ഇടയാ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത േകസ് ��ീം േകാടതിയി�  വാദി�വാ�  �റെമ നി�ളള അഭിഭാഷക�െട േസവനം

ഉപേയാഗി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ആ�െട േസവനമാണ് ഇ�ാര��ി�  േത��ത്

എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇ��െന�് നയം

53. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ജന���ം ഇ��െന�് അവകാശമായി �ഖ�ാപി� െകാ�ളള സ��ാ�

നയം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നയം �ാവ��ികമാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓ��ി�� ൈഫബ� ൈല�ക� �ാപി�� ���ി സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� �ാപന��മായി േച��ാണ് ��ത പ�തി നട�ാ��െത�ം ഓേരാ

�ാപന��െട�ം പ�ാളി�ം ഏെതാെ� വിധ�ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

അ�യ േക���

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

(എ) സം�ാനെ� അ�യ േക���  വഴി ��ത�  േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം അ�യ

േക��െള ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ക��  ജി�യി�  എ� അ�യ േക��ളാണ്

നിലവി��െത�റിയി�ാേമാ;

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



എെ��ാെമ�റിയി�ാേമാ?

അ�യ േക��� അ�വദി�വാ� നടപടി

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാരി�  നി�ം ലഭി�� േസവന��  ഓ�ൈല�  ആയിെ�ാ�ിരി��തിെ�

പ�ാ�ല�ി�  സം�ാന�് ��ത�  അ�യ േക���  ആവശ�മായി വ��േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി� അ�യ േക��� അ�വദി��തി�� മാനദ��ളി� �ധാനമായത് അ�യ

േക��� ത�ി�� �രപരിധി ആേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ��ത മാനദ��ി�  മാ�ം വ��ി ഓേരാ പ�ായ�ിെല�ം ജനസാ�ത�െട

അടി�ാന�ി� അ�യ േക��� അ�വദി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �തിയ അ�യേക����� അേപ�

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം േക��ളിലാണ് �തിയ അ�യേക��� ആരംഭി��തിന്

അേപ� �ണി�ത്; എ�ാണ് ��ത അേപ� �ണി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േക����മായി എ� അേപ� ലഭി�;  ��ത അേപ�കളിേ��  നാളി�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ത� േസാ�് െവയ�

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

(എ) സ�ത� േസാ�് െവയ�  േ�ാ�ാഹി�ി�� നയം �ഖ�ാപി�േ�ാ�ം,  മ�ഭാഗ�് ��ക

േസാ�് െവയ�ക��് വഴി ഒ��� നടപടിയാണ് സ��ാ� ഭാഗ�് നി�ം ഉ�ാ��െത�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഓഫീ�കളിെല ഫയ�  െെകകാര�ം െച��തി�ളള സംവിധാനമായ എ�.ഐ.സി

ത�ാറാ�ിയ ഇ-ഓഫീസ് ഒഴിവാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള

കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ഒഴിവാ�ി ഇ�ാര��ിനായി സ�കാര� േസാ�് െവയറിനായി െട�ഡ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം എ� ക�നികളാണ് െട�ഡ� നടപടികളി� പെ���ത് എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിെല േപാരാ�ക�  കെ��ി പരിഹാരമാ����  സമ��ി�വാ�

സ��ാ�  ഏെത�ി�ം ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ��ത ക�ി�ി�െട �പാ�ശക�

എെ�ാെ�യാണ്;



(ഇ) േസാ�് െവയറി�  എെ��ി�ം േപാരാ�കേളാ,  അ�േഡഷേനാ ആവശ��െ��ി�  ആയത്

െച�ാെമ�് എ�.ഐ.സി സ��ാറിന് േരഖാ�ലം ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇതിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�� കാ�ി�� േഫാ� �ാ��് അപ് 101

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

(എ) േകരള �ാ��പ് മിഷ�  സംഘടി�ി��  'െവ��  കാ�ി��  േഫാ�  �ാ��പ്  101'  എ�

പരിപാടി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന�ളി�  നി�് മിക� ആശയ��  കെ���തി�� എെ��ി�ം പരിപാടിക�

നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയിെല ��� ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

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

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി നവീകരി��തിനായി ��� ജി�യി�

നി�ം െതര െ��� െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�ത് സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) െവ�ിട�്-  കേ�ാ�്-�� േറാഡിെ� ���ീകരി�ാ�  ബാ�ി��  3.5  കി.  മീ േറാഡിെ�

നി��ാണം റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി� േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരളയി� ഉ�െ���ി�� നി��ാണം

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

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരളയി� ഉ�െ���ി നി��ാണം നട��തിന് ഓേരാ വ��ി�ം �േത�കമായി

ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് എ� �പ വീതെമ�ം ഏെത�ാം വ��ക��ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ�ിേല�� സംഭാവന

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

(എ) �ളയ �രിതാശ�ാസ�മായി ബ�െ��് വിവിധ സംഘടനക� എ� �ക സം�ാന സ��ാരിന്

സംഭാവനയായി ന�കിയി�െ��റിയി�േമാ;  ഓേരാ സംഘടന�ം ന�കിയി�� �ക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിേദശരാജ��ളി�  നി�ം വിവിധ സംഘടനക�ം വ��ിക�ം എ� �ക വീതം സംഭാവന

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;



(സി) �ളയ�മായി ബ�െ��് �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  ആെക എ� �പ സംഭാവനയായി

സ��പി�ി��്;  എ� �പ െചലവഴി�ി��്;  എ� �പ ഇനി ബാ�ി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയിെല ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ���ിക�

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

(എ) റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ����തിനായി ഏെത�ാം �േ�ാസ�കളാണ് ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം ലഭ�മായെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് അംഗീകരി�െ��െത�ം ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല

അവ� എ�ാെണ�ം വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ്

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

(എ) സം�ാന�് റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് വഴി അഭി��ിെ���� പി.ഡ�ി�.ഡി

േറാ�ക�െട ലി�ി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നി�ം ഏത് േറാഡാണ് പരിഗണി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േറാഡി�  ഹി�ൈഹേവ�െട ഭാഗമായി എ� കി.മീ.  േറാഡ് ഉ�െ���ിയി��്;

വിശദാംശം�� അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി� ന� ഗതാഗത േയാഗ��ം ഹി�ൈഹേവ�െട ഭാഗമായി വികസി�ി���മായ ��ത

േറാഡ് ജി.ഒ(ആ�.ടി)നം.25/2019/ആ.സാ.വ.  തീയതി  13/08/2019  ഉ�രവി�  നി�്

ഒഴിവാ�ി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �ഥമ പരിഗണന ന�േക� െച��ള-ജാ���  േ��്

ൈഹേവ അഭി��ിെ����  �വ ൃ�ി േമ�  ഉ�രവി�  ഉ�െ���ണെമ� ആവശ��ി�

എെ��ി�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് റീബി�ഡ് േകരള ഇനീേഷ��ീവിെ� പരിഗണനയി�� ആ�.െക.ഐ(1)84/19

ഫയലി� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

കവള�ാറയിെല �ളയബാധിത��് ന�കിയ സഹായ��ം െചലവഴി� �ക�ം

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

(എ) കവള�ാറയി�  ഉ�ായ �ര��ി�  ജീവ�ം സ��ി�ം നാശന���ായ എ� േപ��്

എെ��ാം തര�ി�� സഹായ��  വിതരണം െച�ി��്;  ഇനി എെ��ാം സഹായം

ന�കാ� ബാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയാന�ര �നരധിവാസ�ി�ം �ന�  നി��ാണ�ി�മായി േലാകബാ�ി�  നി�ം എ�

�പയാണ് കടെമ��ി��ത്;  ഇതി�  എ� �ക ഇതിനായി െചലവഴി�ി��്;  മേ�െത�ി�ം

കാര��ിന് ഈ �ക െചലവഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?



2018-െല �ളയ�ി� ��ിയ കടക�

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

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  പ�നംതി� ജി�യിെല ഏെതാെ� �േദശ�ളിെല കടകളാണ് ��ി

േപായത്; ഇവ�െട എ�ം താ��് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവെര ര�ി��തി� േവ�ി സം�ാന സ��ാ�  എ� േകാടി �പയാണ് ഉ�ീവനം

പ�തിയി�െട ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� ക�വട�ാ��് ഉ�ീവനം പ�തി വഴി �േയാജനം

ലഭി�ി��്; ആെക എ� േകാടി �പ ഇവ��് ന�കി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ണ സംഗീത നിശ �േഖന ലഭി� �ക

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

(എ) െകാ�ി മ�സിക് ഫൗേ�ഷെ� ആഭി�ഖ��ി�� ക�ണ സംഗീത നിശ �േഖന �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ധനസമാഹരണം നട��തിനായി െകാ�ി രാജീവ് ഗാ�ി ഇ�േഡാ�

േ�ഡിയം സൗജന�മായി അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഗീത നിശയി� നി�ം ലഭി� �ക അതിെ� ഭാരവാഹിക� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ

നിധിയിേല�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �ക ന�കിെയ�ം എ�ാണ് ന�കിയെത�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) സംഗീത നിശ നട�ിയി�് അതി� നി�ം ലഭി� ആദായം സമയബ�ിതമായി �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ന�കാതി�� ഭാരവാഹിക�െ�തിെര എെ��ി�ം അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് എ� േപരി� ഇ�രം പരിപാടിക� സംഘടി�ി�് ല��ണ�ിന്

�പ പിരി�േശഷം �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് സമയ�് പണം അട�ാ�വ�െട േപരി�

ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വർ�ല താ��ി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� സഹായം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം വർ�ല താ��ി�� എ�േപർ�് സഹായം

ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് വിേ�ജ് തിരി�് എ� �പ വീതം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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



(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം എ� �പ

വിതരണം െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�

നി�ം എ� �പ വിതരണം െച�ി��്; വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം വിതരണം െച��തി��

മാനദ��� അട�ിയ �റി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട ധനസഹായം വ�ഷം േതാ�ം ന�ിവ��ത് ഏെത�ാം സ��ഭ�ളിലാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�നി�് േറാഡ് �ന��ാരണ�ിന് �ക

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

(എ) �ളയെ��തിയി� നാശന�ം സംഭവി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട കീഴി�� േറാ�ക�

�ന��രി�വാ�  ആെക എ� �പയാണ് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം

അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇന�ി� േകാഴിേ�ാട് ജി��ായി അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ �വ��ന��

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ഓേരാ വ�ഷ���ായ �ളയ�രിതം ഉ�െ�െട��

�രിത�െള തരണം െച��തിനായി സം�ാന സ��ാ�  എ�േ�ാളം േക�സഹായം

അഭ���ി�െവ�ം എ� േക�സഹായം ലഭ�മായിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �രിത���് വിേധയരായ ��ംബ���ായി സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ��ായി ��ത�  േക�സഹായം ലഭ�മാ�ാനായി സ��ാ�  നട�� �ട�നടപടിക�

എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി

71. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

(എ) േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി  (റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ്) സംബ�ി� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) �ര��െള അതിജീവി�ാ� േശഷി�� േകരളം നി��ി�ക എ� ല���ിേല����തിനായി

ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് പരി�രണം നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തി�ര���  ആവ��ി�ാ�  സാധ�ത�� �േദശ��  കെ��ി ജന�െള അവിെട

നി�ം മാ�ി�ാമസി�ി��തി�ം �ര���  േനരി��തിന് സ�രാ��തി�ം നട��

�വ��ന�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വന�ിെ��ം ത�ീ��ട��െട�ം പാരി�ിതിക സ�ഭാവം നിലനി���� സംബ�ി�്

തീ�മാന��  എ��േ�ാ�  �ാേദശിക സ�ഹ��െട ഇടെപട�  ഉറ�ാ�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള �ന� നി��ാണ പ�തി

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

(എ) േകരള �ന� നി��ാണ പ�തി�െട ഇ�വെര�ളള �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള �ന� നി��ാണ പ�തി �കാരം ആവി�രി�� പ�തിക��് അംഗീകാരം ന���

ക�ി�ി�െട ഘടന വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� ഇ�വെര എ� ���ിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിക�െട നട�ി�മായി ബ�െ�� �േരാഗതി വിലയി���േ�ാ;

(ഇ) െച���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയെത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാഡ് െപരിയയി� െച�വിമാന�� ഇറ�ാ�� എയ��ിപ് പ�തി

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

(എ) കാസ�േകാഡ് െപരിയയി� െച�വിമാന�� ഇറ�ാ�� എയ��ിപ് പ�തി നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനായി േക� സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ഏ�� �ലമാണ് ��ത പ�തി�് ആവശ�മായി വ��െത�ം എ� േകാടി �പയാണ്

ഇതിന് െചലവ് വ��െത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി� സ��ാരിന് എ� ശതമാനം ഓഹരികളാണ് ഉ�ാ�കെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െസമി െെഹ�ീഡ് െറയി� പ�തി

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

(എ) തി�വന��രം-കാസ�േഗാഡ് െസമി െെഹ�ീഡ് െറയി�  പ�തി�െട ഓഹരി പ�ാളി�ം

�വാസിക��് ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട െചലവ് എ� �പയാെണ�ം �ാരംഭ െചലവിനായി എ�് �കയാണ് നീ�ി

വ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ��ത പ�തി�് പണം �ട�വാ�  ഏെത�ി�ം വിേദശ ഏജ�സിക�  �േ�ാ�് വ�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട അെെല�െമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� ഡി.പി.ആ�. എ�േ��്

േക��ിന് സമ��ി�വാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാ� നദീജല കരാ�

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  നദീജല കരാ�  ���ി

നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� ഫലമാ��ായി�� േന��� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം

ന��േമാ?

പ�ിക് റിേലഷ�സ് വ��് അ�ടി� ��ക��

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ഇ�വെര പ�ിക് റിേലഷ�സ് വ��് വഴി �ഖ�മ�ി�െട

േപരി�  ഏെത�ാം തലെ��കളി�  ��ക��  അ�ടി� വിതരണം നട�ിയി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ ഓേരാ�ം എ� വീതം അ�ടി� ന�ിയി��്; ഓേരാ ��ക�ം �ി�് െച��തി�� െചലവ്

എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ഇവ �ി�് െച�ി��ത്;  ആെക എ� �ക �ി�ിംഗ് ചാ��്

ആയി��്; �ി�ിംഗ് ചാ��ിന�ി� ഇനി�ം എ� �ക ��ക��് ന�കാ��്; അവ ഏത്

അ�ൗ�് ശീ�ഷക�ി� നി�മാണ് ന�േക�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� േന��� പരസ�െ���ാനായി െചലവഴി� �ക

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

(എ) വ�� തേ�ശസ�യംഭരണ െതരെ���ിന് ��ായി സ��ാരിെ� േ�മ�വ��ന��

വിശദീകരി�� പരസ�േബാ��ക�  �ാപി��തിനായി പി.ആ�.ഡി.�് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സ��ാ� േന��� പരസ�െ���ാനായി നാളി�വെര െചലവഴി�

�കെയ�; ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി �ാപി�ാ�  തീ�മാനി�ി�ളള എ�.ഇ.ഡി.  �ീ�  അട�� േഹാ�ഡി�ക�

�ാപി��തിെ� �തീ�ിത െചലെവ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ െതാഴി� അേന�ഷക��് പരിശീലനം



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

(എ) കഴി� ഒ� ദശാ�േ�ാളമായി േകരള�ി�  നി�് വിേദശ രാജ��ളിേല�ളള �ടിേയ�ം

�റ�് വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �വാസം �റ�് വ��തിെ� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മാറിയ െതാഴി�  സാധ�തക�  കണ�ിെല��് വിേദശ�് െതാഴി�  േന��തിനാവശ�മായ

െതാഴി�  പരിശീലനം സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഗ�ഫ് നാ�കളിെല�ം മ�് വിേദശ രാജ��ളിെല�ം �തിയ െതാഴി�  സാധ�തക�

കണ�ിെല��് വിേദശെതാഴി�  അേന�ഷക��് ��ത�  വിദ�പരിശീലനം ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസി ഡിവിഡ�് പ�തി

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

(എ) �വാസി നിേ�പ��  ജ�നാടിെ� വികസന �വ��ന���് ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗി�വാ�േ�ശി�് �വാസി ഡിവിഡ�് പ�തി നിലവി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനകം എ�േപ�  ഈ പ�തിയി�  അംഗമാെയ�ം എ�േകാടി �പ സമാഹരി�ാ�

കഴി�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതിനകം സമാഹരി� �ക കി�ബി�് െെകമാറിയി�േ�ാ; കി�ബിയി� നി�ം എ� ശതമാനം

ഡിവിഡ�ാണ് �വാസിക��് ന��കെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ഡിവിഡ�് വിഹിതം പരമാവധി ഒ� ശതമാനമായി നിജെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �വാസിക�  ന��� നിേ�പ�ിന് സ��ാ�  ഗ�ാര�ി ന�കിയി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

എമ�ജിംഗ് േകരള പ�തി

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

(എ) 2012 � സം�ാന�് നട�ിയ എമ�ജിംഗ് േകരള പ�തി�െട ല��െമ�ായി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പമാണ് േകരള�ി� ഇതിെ� ഭാഗമായി ലഭി�ത്; ഇ�കാരം ലഭി�

നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എമ�ജിംഗ് േകരള പ�തി�ായി സ��ാ�  എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം ഏെത�ാം

ആവശ����ായി�ാണ് ��ത �ക െചലവഴി�ി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ� നിേ�പക�  ��ത പരിപാടിയി�  പെ���െവ�് വ��മാ�േമാ;  എ� ദിവസമാണ്



പരിപാടി സംഘടി�ി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

�വാസിക�െട േഡ�ാ ബാ�്

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

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന �വ��ന�ളി�  വളെരയധികം പ�് വഹി�� �വാസിക�െട

ആധികാരിക വിവരം അട�ിയ േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആധികാരിക േഡ�ാ ബാ�് ഇ�ാ�ത് �വാസിക��ാ�� പല േ�മ�വ��ന�ളി�ം

വിഘാത��ാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആധികാരിക േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�വാസിക��� പ�തിക�

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

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം �വാസിക��ായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

��തായി നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േനാ�� ��്സ് �േഖന ന�കിവ�� േസവന��

83. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�� ��്സ് �േഖന നിലവി�  ന�കിവ�� േസവന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേദശ�് േജാലി�് �മി�� കാസ�േകാട് ജി�യിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സ��ിഫി��്

അ�േ�ഷ�  െച��തിന് സമയന���ാ��തിനാ�  കാസ�േകാട് േനാ�� ��്സിെ�

േസവനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േലാക േകരള സഭ

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

(എ) 2020 ജ�വരിയി� തി�വന��ര�് നട� േലാക േകരള സഭയി� ഏെത�ാം രാജ��ളി�

നി�ളള എ� �തിനിധികളാണ് പെ���ത്; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക സ��ാ� െചലവഴി�; ഇനം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി���് നട� േലാകേകരള സഭകളി�  എ��ി�ളള തീ�മാന�ളി�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സഭയി� പെ��� എ�ാ �തിനിധിക��ം �തിയ േലാക േകരളസഭയിേല�് �ണം

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാണ് കാരണെമ�് െവളിെ���ാേമാ?



േലാക േകരള സഭ വഴി�� വികസന�വ��ന��

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

(എ) ഇ�വണെ� േലാക േകരള സഭ വഴി എെ�ാെ� വികസന�വ��ന�ളാണ് ആ��ണം

െച�ിരി��െത�ം എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�  തീ�മാനി�െത�ം

വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  ഏെതാെ� േമഖലകളി�  ഏെതാെ� ക�നികളാണ് പണം

�ട�ാ� തീ�മാനി�ിരി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

േലാക േകരളസഭ

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

(എ) 2020 ജ�വരിയി� നട� േലാക േകരളസഭയി� �തിനിധികളായി എ� േപ� പെ���െവ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത സഭയി� എ� എം.എ�.എ.മാ�ം എം.പി.മാ�ം പെ���ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം രാജ��ളി�  നി�ം എ� �തിനിധിക�  വീതമാണ് േലാക േകരളസഭയി�

പെ���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിേദശ രാജ��ളി� നി�ം വ� എ� �തിനിധിക��് വിമാന�ലി ന�കിെയ�ം ഇതിേല�ായി

എ� ല�ം �പ െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േലാക േകരളസഭയി�  പെ��� എ� �തിനിധിക��് േഹാ�ലി�  താമസ സൗകര�ം

ഏ�െ���ിെയ�ം ഇതിേല�ായി എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ;  ഇതിെ�

നട�ി�ിന് ആെക എ� �പയാണ് െചലവ് വ�െത�ം ഇതി�  �തിനിധിക�െട

ഭ�ണ�ിനായി എ� �ക െചലവാ�ിെയ�ം െവളിെ���േമാ?

ര�ാം േലാക േകരള സഭ

87. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

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

(എ) �വാസിക�  നിലവി�  അഭി�ഖീകരി�� വിവിധ ����  പരിഹരി��തിന് േലാക

േകരളസഭ�െട ഇടെപട� എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ര�ാം േലാക േകരളസഭാ സേ�ളന�ി�  ഉ��ിരി�വ� �ധാന നി�േ�ശ��

എെ�ാെ�യാണ്;  അവ �ാവ��ികമാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) �വാസിക�െട �����് സത�ര പരിഹാരം കാ��തിനായി ജി�ാ �വാസി പരാതി പരിഹാര

ക�ി�ിക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െട �വ��നം ഏേകാപി�ി�വാ�  നിലവി�ളള

സംവിധാനം എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ര�ാം േലാക േകരളസഭയി� പെ��� �തിനിധിക��് പ�ന�� േഹാ�� സൗകര���ം

പ�ന�� ഭ�ണ�ം ഉ�െ�െട�ളളവ ന�കി വ�  ���് നട�ിയതാ�ളള ആേ�പം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം ആേ�പ��  വ�താപരമാേണാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ര�ാം േലാക േകരള സഭ

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

(എ) 2020  ജ�വരിയി�  നട� ര�ാം േലാക േകരള സഭ�െട �ധാന ശിപാ�ശക�

എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിെന അടി�ാനമാ�ി എെ��ി�ം നിയമനി��ാണം നട�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

േലാകേകരള സഭ�െട �വ��ന �േരാഗതി

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

(എ) േലാകമലയാളിക� ഏെറ �തീ�േയാെട കാ�� േലാകേകരള സഭ�െട �വ��ന �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) േലാകമലയാളി സ�ഹം വളെര �േ�യെമ�് വിലയി��ിയ േലാകേകരള സഭ�െട ല����

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ സാഹചര��ി�  വിേദശ�ളി�  െതാഴി�  ന�െ��് തിരിെ��� �വാസിക��ായി

േലാകേകരള സഭ �േ�ാ�് വ�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെ� സാ��ിക-സാം�ാരിക രംഗ�് �വാസി മലയാളിക�െട പ�ാളി��റ�ി�ാ�

േലാകേകരള സഭ �േ�ാ�് വ�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല ആ�ഹത�ാ നിര�്

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയി� ആ�ഹത�ാ നിര�് വ��ി��താ�� വ�ത സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�ഹത�ക� �റ��തി�ം േപാലീസ് േസനെയ മാനസികമായി ശ�രാ��തി�ം

േവ�ി ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;



(സി) േമ�േദ�ാഗ��ം കീ�േദ�ാഗ��ം ത�ി�� ബ�ം ആേരാഗ�കരമാ�� രീതിയി�

മാ�ിെയ���തിനായി സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവായി�് ഭീഷണി േനരി��തിന് നടപടി

91. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി. െക. ശശീ��

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

(എ) സം�ാന�ിെ� വട�� േമഖലകളി� മാേവായി�് സാ�ി��ം ശ�മാ�� സാഹചര��ി�

മാേവായി�് ഭീഷണി ഫല�ദമായി േനരി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഗാ�വ�� േമഖലകളി��െ�െട മാേവായി�ക�  സ�ാധീന�റ�ി��ത് തട��തി�ം

മാേവായി�ക��് കീഴട��തി�ളള അവസരം ഒ�����െ�െട�ളള കാര���  ച��

െച��തി�മായി ഉ�തതല േയാഗം േച��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കീഴട�� മാേവായി�ക��് െതാഴി� ന���ത് ഉ�െ�െട�ളള �നരധിവാസ പ�തിക�

ആവി�രി�ാ� ആേലാചന�േ�ാ;

(ഡി) മാേവായി�ക�െട സാ�ി��ം �കടമായി�ളള �േദശ�ളി�  പേ�ാളിം�ം മ�് നിരീ�ണ

സംവിധാന��ം ശ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീ�േദ�ാഗ��െട മാനസിക സംഘ�ഷം

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

ന��േമാ:

(എ) അമിതമായ േജാലിഭാര�ം േമ�േദ�ാഗ��െട പീഢന�ം �ല�� മാനസിക സ���ം കാരണം

േപാലീ�േദ�ാഗ��  ആ�ഹത� െച�� സംഭവ��  വ��ി�വ�� സാഹചര�ം സ��ാ�

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം നാളി�വെര എ� േപാലീ�േദ�ാഗ�� ആ�ഹത� െച�;

(സി) േപാലീ�േദ�ാഗ��െട മാനസിക സംഘ�ഷം ല�കരി��തിന് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; ��ത പ�തിക� �േയാജന�ദമാെണ�്കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ��ക� കട�് െച�് േപാലീ�കാെര ഭീഷണിെ���� സ��ഭം

േപാ�ം ഉ�ാ��െവ� കാര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാ?

സി & എ.ജി. റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശ��

93. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.അ� റ�്



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

(എ) സം�ാന േപാലീസിെ� കാര��മത സംബ�ി� സി & എ.ജി. റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശ��െട

െവളി��ി� സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഴിമതി നട�െവ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� വിശദമായ അേന�ഷണ�ിനായി �േത�ക

സംഘെ� നിേയാഗി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ അവ�െട റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�ം േപാലീസ് േസന�െട വിശ�ാസ�ത

ഉറ�വ��വാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സി ആ�് എ.ജി റിേ�ാ��ിെല പരാമർശ�ൾ

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

(എ) േതാ�ക�ം െവടിേ�ാ�ക�ം കാണാതായത് സംബ�ി� സി ആ�് എ.ജി റിേ�ാ��്

എ�ായി��െവ�ം ഈ റിേ�ാ��് ശരിയാേണാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ശരിയെ��ി�

വിശദീകരണം ന�കാേമാ ;

(ബി) േ�ഷ�ക��് വാഹനം വാ�ാ�� പണം ഉപേയാഗി�് ആഡംബര വാഹന�� വാ�ിെയ�

സി ആ�് എ.ജി.  റിേ�ാ��് ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ശരിയെ��ി� സർ�ാരിെ�

വിശദീകരണം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േമധാവി�ം എ.ഡി.ജി.പി.മാ��ം ച�വി��മായി വി�ക� പണി� എ� സി ആ�്

എ.ജി. റിേ�ാ��ി� വ�ത�േ�ാ; ഇെ��ി� വ�ത വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ���് �ഫ് വാഹനം ഓ��  െട�ഡറി�െട വാ�ിയിെ�� സി ആ�് എ.ജി.  റിേ�ാ��്

വ�താപരമാേണാ; അെ��ി� വിശദീകരണം ന�കാേമാ?

സി.ആ�് എ.ജി. റിേ�ാ��് േചാ��താ�� ആേ�പ�ി�േമ� അേന�ഷണം

95. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) േപാലീസ് നവീകരണ ഫ�് വകമാ�ിയ�ം ആ�ധ��ം െവടിേ�ാ�ക�ം കാണാതായ�ം

സംബ�ി� പരാമർശ��� സി.ആ�് എ.ജി.�െട  2019  വ�ഷെ� നാലാമത് റിേ�ാ��്

നിയമസഭയി� വ��തിന് ��് േചാ��െവ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിന് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് േചാ��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ി�ം അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ കാര���  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ?



േപാലീസ് നവീകരണ�ി�� �ക വകമാ�ി വാ�ിയ വാഹന��

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

(എ) േപാലീസ് നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി േക�ം അ�വദി� �ക ആഭ��ര വ��ി� കീഴി�

വകമാ�ി ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���ായി നാ��ിെയാ� കാ�ക�  വാ�ിെയ�

സി.ആ�്എ.ജി.�െട റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരളം അതിതീ�മായ �ളയെ��തിയി�  അകെ��  2018  സ�ംബ�,  2019  ആഗ�്

മാസ�ളി� 30 ല�േ�ാളം �പ വില വ�� ര� ജീ�് േകാ�സ് വാഹന�� (KL 01 CH

5999, KL 01 CL 9663) േപാലീസ് വാ�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി�  ഈ കാ�ക�  ആെരാെ�യാണ് ഇതിനകം ഉപേയാഗി�ത്;  ഇ�െന ഫ�് വകമാ�ി

വാ�ിയ മ� കാ�ക� ഇേ�ാ� ആെരാെ�യാണ് ഉപേയാഗി��ത്; ഓേരാ�ിെ��ം വാ�ിയ

വില എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈറഫി�ക�, െവടി��ക� എ�ിവ കാണാതായ സംഭവം

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

(എ) സം�ാന�് രാജ��ര�െയ ബാധി�� തര�ി�  േപാലീസ് െ�ഷ��  ആംഡ്

ബ�ാലിയനി� 5.56 എം. എം ഇൻസാസ് ൈറഫി�ക�, വിവിധ അള�കളി�� െവടി��ക�

ഇവ കാണാതായതായി സി ആ�് എ.ജി ഓഡി�് റിേ�ാ��ി�  പരാമ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) കാണാതായ കാ�ി��ക��് പകരമായി ��ിമ കാ�ി��ക�  െവ�് സി ആ�് എ.ജി

ഓഡി�ിെന െത�ി�രി�ി��തിന് �മ��ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ഉ� സാധന�� ൈകകാര�ം െച��തി�� നടപടി �മ�� എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സംഭവം എ�് നട�െത�ാെണ�ം ഇ�ാലയളവി�  ഇവ�െട �മതല വഹി�ി��

ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാമാെണ�ം അവ�  ഇേ�ാ�  എവിെടയാണ് േസവനമ��ി��ത്

എ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത സംഭവ�ി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ���ാരായവ�െ�തിെര എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ശബരിമല �ര�ാ പ�തി

98. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

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



(എ) ശബരിമല�ായി ��ത് �ര�ാ ഉപകരണ�� വാ�ാ� ഇൗ സ��ാ� 11.36 േകാടി �പ�െട

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി െക�േ�ാണിന് ന�കിയത് വഴി സ��ാരിന് ഭീമമായ ന�ം സംഭവി� എ�് സി

ആൻറ് എ.ജി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) െക�േ�ാ� സമ��ി� െട�ഡ� കേ�ാളവിലേയ�ാ� 2-3 ഇര�ിയിലധികമാെണ�് േപാലീസ്

െട�ി�� ക�ി�ി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പൗരത�നിയമ�മായി ബ�െ�� �തിേഷധ��െട േപരി�� േക�കൾ

99. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

(എ) േദശീയ ജനസംഖ� രജി��  �����മായി ബ�െ��്  22/01/2020െല  SS1/57

/LGS/െപാ�ഭരണ വ��് ന�� ക�് �കാരം സം�ാന സ��ാ� േക��ിനയ� ക�ിന്

മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പൗരത�നിയമ�മായി ബ�െ��് നട� സമാധാനപരമായ �തിേഷധ �കടന�ളി� പെ���

നിരവധി േപ�െട േപരി�  സം�ാന േപാലീസ് േകസ് എ��ി��ത് ആഭ��ര വ��്

പരിേശാധി�േമാ;

(സി) നിരപരാധിക�െട േപരി�  േക�ക�  എ��ി�െ��ി�  അത് പി�വലി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പൗരത� നിയമ�മായി ബ�െ��് എ� മലയാളിക�െട േപരി� മ� സം�ാന�ളി� േക�ക�

എ��ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) മ� സം�ാന�ളി�  അനാവശ�മായി എ�� േക�ക�  പി�വലി���മായി ബ�െ��്

സം�ാന സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാ�ിയ കാ�ക�

100.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

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

(എ) േപാലീസ് വ��ിെ� നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ആവശ��ിന്

വാഹനം വാ��തി�� �ക ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട ഉപേയാഗ�ിനാ�� കാ�ക�

വാ��തിനായി വകമാ�ി ഉപേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് വ��ിെ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാ�ിയ കാ�ക� േപാലീസ് വ��ില�ാ� സ��ാ�

ഉേദ�ാഗ��ാ� ഉപേയാഗി��േ�ാ; എ�ി� ആെരാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ;



(സി) ഇതിന് സ��ാരിെ� അ�മതി േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േപാലീസ് ചീഫിന് െചലവഴി�ാ�� �ക�െട പരിധി

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് ചീഫിന് ഒ� വ�ഷം െചലവഴി�ാ�� പരമാവധി �ക ഇൗ സ��ാ�

നിലവി� വ�േ�ാ� എ� േകാടി �പയായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക�െട പരിധി വ��ി�ി�ണെമ�് സം�ാന േപാലീസ് ചീഫ് ആഭ��ര വ��ിേനാട്

േരഖാ�ലം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ആവശ�െ��ത്;

(സി) ��ത ആവശ�ം ഉ�യി�തി�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസ് ചീഫിെ� അഭ���ന മാനി�് അേ�ഹ�ിന് െചലവഴി�ാ�� �ക�െട

പരിധി വ��ി�ി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േകാടി �പയായി�ാണ്

വ��ി�ി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െ�ഷ�� ആംഡ് േപാലീസ് ���ം വ�ാജ െവടി��ക�ം

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

(എ) െവടി���ം കാലി െക��ം ഉ��ി നി��ിെ��് ക��� െ�ഷ�� ആംഡ് േപാലീസ് ���ം

വ�ാജ െവടി��ക�ം പിടിെ���ി�േ�ാ ;

(ബി) എ� വ�ാജ െവടി��കളാണ് പിടിെ���െത�ം േപാലീസിെ� ഏത് വിഭാഗം എവിെട നി�ാണ്

ഇവ കെ��ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ാജ െവടി�� പിടിെ���ത് സംബ�ി�് േക�് രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  �തിക�  ആെരാെ�യാെണ�ം രജി��  െച� േക�് ന��  എ�യാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

എം.ഒ.പി.എഫ്. ഫ�് ഉപേയാഗി�് ക�ാ�േ��കൾ

103.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) എം.ഒ.പി.എഫ്. പ�തി ഉപേയാഗി�് 30 അ�� സേബാ�ഡിേന�് ക�ാ�േ��കൾ നിർ�ി�ാനായി

2013-14  വ�ഷ�ി�  വകയി��ിയ  4.35  േകാടി �പ ഡി.ജി.പി.�ം എ.ഡി.ജി.പി.�ം

ക�ാ�േ��് പണിയാ� ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േജാലി െക.പി.എ�്.സി.സി.െയ ഏ�ി�തിെന �ട��് ഫ�് ൈകമാറാ�  2015

െസ��ംബറി� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; ഉ�രവിെ� പക��് ന�കാേമാ;



(സി) ��ത ഉ�രവ് സ��ാ� റ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) എം.ഒ.പി.എഫ്.  ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഡി.ജി.പി.�ം എ.ഡി.ജി.പി.�ം ക�ാ�േ��് പണിത നടപടി

സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഡി.ജി.പി.�് ഉപേയാഗി�ാ�� �ക�െട പരിധി

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

(എ) േപാലീസിന് അ�വദി�� നവീകരണ ഫ�ി� ഡി.ജി.പി.�് ഉപേയാഗി�ാ�� �ക�െട പരിധി

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക�െട പരിധി കഴി�വ�ഷം വെര എ�യായി��െവ�ം നിലവി� ഇതിെ� പരിധി

ഉയ��ിയി�േ�ാ എ�തിെ��ം വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത �ക�െട പരിധി ഉയ��വാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ഡി.ജി.പി എെ��ി�ം ക�ിടപാ�ക� സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാ; ഇതിെ�

പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ��ത ഫ�ക�  ഒാേരാ വ�ഷ�ം ഏെത�ാം

���ിക��ാണ് വിനിേയാഗി�ത് എ�തിെ� വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ?

ഡി.ജി.പി.�ം മ�് ഉേദ�ാഗ���ം വി� നിർ�ാണം

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

(എ) സം�ാന�് എം.ഒ.പി.എഫ്.  പ�തിയി� േപാലീസിെല താ� വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ���േവ�ി

(സി.പി.ഒ.,  സീനിയ�  സി.പി..,  എസ്.  ഐ,  അഡീഷണ�  എസ്  .ഐ.)  പാ��ിട

നി�മാണ�ി�ം പാ��ിേടതര നി��ാണ�ി�ം അ�വദി� �ക വകമാ�ി ഡി.ജി.പി.�ം മ�്

ഉേദ�ാഗ���ം വി�ക�  നി��ി��തിന് ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ;  ഏത് തീ�മാന�കാരമാണ്

ഇ�ര�ി� വകമാ�ിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നി��ാണ ���ിക��ായി ��ത ഫ�് ആ��ാണ് ൈകമാറിയി��ത്;

(സി) എ�ി� എ� �ക ഇ�ര�ി� വകമാ�ി വി�ക� നി��ി�ി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� വകമാ��തിന് സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത സ��ാ�

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  എം.ഒ.പി.എഫ്-െ� നിബ�നക��് വി��മായി �ക വകമാ�ി െചലവഴി�തായി

കെ��ിയതിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�  തല�ി�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േകരള േപാലീസ് ചീഫിന് േവ�ി നി��ി� വി�



106.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) േകരള േപാലീസ് ചീഫിന് േവ�ി തി�വന��ര�് �തിയതായി നി��ി� വി��െട വി�തി

എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ�ിന് േവ�ി എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(സി) ഈ വി��െട�ം അ�ബ� സൗകര���െട�ം നി��ാണം ���ിയാ�ിയതിന് െചലവായ �ക

എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇത് എ�ിേമ�് �കേയ�ാൾ അധികരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആെക നി��ാണ�ക എ�ിേമ�് �കെയ�ാ� അധികരി�ി�െ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േപാലീസ് ആ�ാനെ� േറാേബാ�്

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

(എ) േകരള േപാലീസ് ആ�ാന�് സ��ശകെര സ�ീകരി��തിനായി ത�ാറാ�ിയ െക.േബാ�്

േറാേബാ�ിെന ഏത് ക�നിയി� നി�ാണ് വാ�ിയെത�ം അതിനായി എ�് �ക ഇതിനകം

െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറാേബാ�ിെ� �വ��നം ഘ�ം ഘ�മായി നിരീ�ി�ി�ാേണാ േശഷി�� �ക ക�നി�് ന��ക

എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത േറാേബാ�ിെ� �വ��നം ��ികരമാേണാ;

(ഡി) ��ത േറാേബാ�് േകരള േപാലീസ് ആ�ാന�് നി�ം േവെറ എവിെടെ��ി�ം മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േപാലീസിെന ആ�നികവ��രി��തിന് േക�സ��ാരി�  നി�ം ലഭി� �ക

ഉപേയാഗി�ാേണാ ��ത േറാേബാ�് വാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ?

നീതി നിർ�ഹണ�ിന് ഡിജി�� സംവിധാനം

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

(എ) ��ം െച��വ��് േവഗ�ി�  ശി� ഉറ�ാ��തി�ം നീതി നട�ിലാ��ത് അന�മായി

നീ��ത് ഒഴിവാ��തി�മായി �ഡീഷ�റി,  േപാലീസ്,  ജയി�, േഫാറ�സിക് വിഭാഗം എ�ിവ

ത�ി� ഡിജി�� �ംഖല വഴി േകാ��ിണ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനാ�� ഡിജി��  സംവിധാനം ഒ���ത് ഏത് ഏജ�സിയാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േദശീയ തല�ി�� േപാലീസിെ� �ിമിന� �ാ�ിംഗ് െന�് വ��് േഡ�ാ േബസിേല�് ഈ

സംവിധാനെ� ബ�ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



സിംസ് പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) േപാലീസിനായി ഉപകരണ�� വാ�ിയതി� േക� വിജിലൻസ് ക�ീഷെ� നിർേ�ശ��ം േ�ാർ

പർേ��സ് വ�വ�ക�ം ലംഘി�തായി സി.ആ�് എ.ജി.  റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക�േ�ാ�മായി േചർ�് േപാലീസ് നട�ിലാ�ിയ സിംസിെ� േമ�േനാ� �മതല ആർ�ാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) സിംസിെ� �വർ�ന��  ഏേകാപി�ി��വഴി നാളി�വെര എ� �ക ലഭി�;  ഇതി�

െക�േ�ാൺ വിഹിതം എ� എ�ം സർ�ാർ വിഹിതം എ� എ�ം എ�റിയി�ാേമാ ;

(ഡി) സിംസിെ� �മതല�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആെര�ാെമ�ം െക�േ�ാൺ ഇതിെ�

േമ�േനാ��ിനായി �മതലെ���ിയവർ ആെര�ാെമ�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) േപാലീസ് ആ�ാന�് ര�ായിരം ച�ര� അടി�� െക�ിടം സിംസി� േവ�ി

ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) സിംസിെ� േസവനം വ��ിക��് ലഭി�ാൻ എ� �ക ന�കണെമ�ം �ാപന���്

ലഭി�വാൻ എ� �ക ന�കണെമ�ം അറിയി�േമാ?

സിംസ് പ�തിയിെല ആശ�

110.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

(എ) േപാലീസ് േസനെയ ജനകീയമാ��തി�ം അവ�  ജന��െട സംര�കരാെണ� േതാ��

ഉ�ാ��തി�ം ഉത�� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഈ സ��ാരിെ� കാല�്

ആവി�രി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സിംസ് പ�തി �കാരം അതി�  േച��വ��ം �സ�  ഫീ ന��� �ാപന���ം

വ��ിക��ം േപാലീസ് നിരീ�ണ�ം സംര�ണ�ം ന��ക�ം സിംസിെ� ക�ാമറ

െവ��തിേനാ �സ�ഫീ അട��തിേനാ സാ��ികേശഷി ഇ�ാ�വ��ം �ാപന���ം

അത് നിേഷധി�ക�ം െച��ത് നീതീകരി���താേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ഉളവായി�� ആശ� പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

േപാലീസ് പരിശീലന ക�ാ�കളി� ന��� ഭ�ണം



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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ േപാലീസ് ബ�ാലിയ�കളി� �തിയ ബാ�ി�� പരിശീലന ക�ാ�കളി�

ന��� ഭ�ണ�ി� നി�ം ബീഫ് ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) േപാലീസ് അ�ാദമിയി� ത�ാറാ�ിയ പരിശീലക��� െമ�വി� ബീഫ് ഉ�െ���ാതി��ത്

ആേരാഗ�കരമായ ഭ�ണ�മം ത�ാറാ��തിെ� ഭാഗമായി ലഭി� നി�േ�ശ�കാരമാേണാ;

എ�ി� ആ�െട നി�േ�ശ�കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല നവീകരണ��

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

(എ) ൈസബ� കാലഘ��ിൽ സം�ാന േപാലീസ് വ��ി� ആ�നിക സംവിധാന�േളാ� �ടിയ

എെ��ാം നവീകരണ�ളാണ് നട�ിലാ�വാ� സ��ാ� ല��മി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  എ� ജനൈമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ് ഉ�ത്;  വിശദാംശം

നൽ�േമാ ;

(സി) ��ത�  ജനൈമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് വിഭാഗ�ിെല എ�്.ആ�.എ. നിയ�ണം

113.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ���് വിവാഹേശഷം മാ�േമ എ�്.ആ�.എ.  അ�വദി���

എ� വിഷയം സംബ�ി�് നാളി�വെര ഇറ�ിയി�� ഉ�ര�ക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് വിഭാഗ�ിൽ നിലനി��� എ�്.ആ�.എ.  നിയ�ണ�ി�  മാ�ം വ���തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടിക�  നട�വ��േ�ാ;  എ�ി�  അ�ബ� വിവര��

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� േപാലീസ് വിഭാഗ�ി� നിലനി��� എ�്.ആ�.എ. നിയ�ണ�ി� പരി�രണം

വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;ഇെ��ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േപാലീസ് ക�ാ�ി� നി�് വ�ാജെവടി�� പിടിെ��� സംഭവം

114.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

(എ) തി�വന��രം െ�ഷ��  ആംഡ് േപാലീസ് ക�ാ�ി�  നി�് ക�ാ�ിെല ���ം

വ�ാജെവടി��ക�ം ൈ�ം�ാ�് പിടിെ���ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ഈ ���െട നി��ാണ ���ി ആ��ാണ് ന�കിയെത�ം ഇത് എ�െകാ�ാണ്

നി��ി�ിരി��െത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ ���െട നി��ാണ�ിന് െവടി���ം കാലി െക��ം ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി�

അേന�ഷണം നട��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാലീസ് േസനയിേല�് വാ�ിയ നിരീ�ണ ക�ാമറക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േപാലീസ് േസന�െട ആ�നീകരണ�മായി

ബ�െ��് അ�റ് നിരീ�ണ ക�ാമറക� േ�ാ�കാ�ിങ് ക�സ���് ഇ�ഡ�ാ ലിമി� ഡ്

എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ി� നി�് വാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) 4 ജി സിം ഉപേയാഗി�് ക�ാമറാ �ശ���ം ശ��ം ജി.എസ്.എം. സംവിധാനം വഴി ക�േ�ാ�

�മിേല�ം മ�ം ലഭ�മാ��തി�ം ബ�െ�� ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ഇവ പരിേശാധി�്

ആവശ�മായ നി�േ�ശ�� ന�കാ�ം സഹായകമാ�ം എ�് �തീ�ി�ി�� ��ത ക�ാമറക�

വാ��തിന് എ�് െചലവ് വ�ി��് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ��ം വലിയ �ക െചലവഴി� വാ�ിയ ക�ാമറക�  �രിഭാഗ�ം ഇേ�ാ�  �വ��ന�മമ�

എ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ക�ാമറക� വാ�ിയത് സംബ�ി�ം ക�ാമറക� ഒ� വ�ഷം ആ��തി� ��് തെ�

േകടായത് സംബ�ി�ം അേന�ഷണം നട�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

േപാലീസ് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�നികവ�കരണം

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

(എ) േപാലീസ് വ��ിെ� ആ�നികവ�കരണ�ിെ� ഭാഗമായി 2016-17, 2017-18, 2018-19

സാ��ിക വർഷ�ളി� േപാലീസ് െഹ�ക�ാ�േ��ി� എ� �പ�െട നിർ�ാണ ���ിക�

നട�ിയി��്; ഇനം തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� 3 വർഷ�ി��ി� (2016-2019) േപാലീസ് െഹ�ക�ാ�േ��ിെ� ഉപേയാഗ�ിനാ�ം

ഉേദ�ാഗ�ർ�ാ�ം എ� വാഹന�� വാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ��േവ�ി വി� നിർമാണം

117.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

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

(എ) േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി അ��  സേബാ�ഡിേന�് ജീവന�ാ��്

ക�ാ�േ��് പണി��തിന് 4.35 േകാടി �പ മാ�ിെവ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ��ത �ക സീനിയ�  ഓഫീസ�മാ��േവ�ി നാല് വി�ക�  പണി��തിന്

വകമാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം വക മാ��തിന് സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് �ണിേഫാമി� ഘടി�ി�� ക�ാമറക�

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

(എ) േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി �ണിേഫാമി�  ഘടി�ി�ാ��

ക�ാമറക� വാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�� എ� ക�ാമറക�  വാ�ിെയ�ം ഏത് ക�നിയി�  നി�ാണ്

വാ�ിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി െട�ഡ�  വിളി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ക�നികളാണ് ��ത െട�ഡറി�

പെ���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െട�ഡ� വിളി�ി�ി�ാെയ�ി� അതി�� �േത�ക അടിയ�ര സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ��ത ക�ാമറക�  നിലവി�  �വ��ന�മമാേണാ;  എ�ി�  എ�െയ�ം

�വ��ന�മമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ക�ാമറക� വാറ�ി ഉ�വയാേണാ; എ�ി� േകടായ ക�ാമറകളി� എ�െയ�ം ഇതിനകം മാ�ി

ന�കിെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ആഭ��ര വ��ി� െട�ഡറി�ാെത നട�ിയ വാ��ക�ം നി��ാണ �വ��ന��ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ആഭ��ര വ��ി�  െട�ഡറി�ാെത നട�ിയ വാ��ക�,

നി��ാണ �വ��ന�� എ�ിവ�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആഭ��ര വ��ി�  െട�ഡറി�ാെത നട�� പ�േ��ക�  ഏത് വ�വ� �കാരമാണ്

സാ�കരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െട�ഡറി�ാെത�� വാ��ക��ം നി��ാണ �വ��ന���ം േവ�ി ഏെത�ി�ം

ച��ി� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് ���� അ�മതിയി�ാെത െെകകാര�ം െച�ാ�� പണ�ിെ�

പരിധി എ�യാണ്;  ഇതി�  സമീപകാല��ായ മാ���  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദീകരി�ാേമാ?

ത��േബാ��് സംഘ�ിനായി ൈന�് വിഷ� റിേമാ�് ക�ാമറക�

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



(എ) മാേവാവാദി േവ��് സ�മാ�ിയ ത��േബാ��് സംഘെ� ആ�നികവ��രി�വാ�

എെ�ാെ� സംവിധാനമാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ത��േബാ��ിെ� ആവശ��ിനായി ൈന�് വിഷ� റിേമാ�് ക�ാമറക� വാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

എ�് �ക�് എ�െയ�ം വാ�ിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏത് �ാപന�ി�  നി�ാണ് ��ത ക�ാമറക�  വാ�ിയത്;  ൈന�് വിഷ�  റിേമാ�്

ക�ാമറക� വാ��തിന് െട�ഡ� വിളി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� �ാപന�ളാണ് െട�ഡറി�

പെ���െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ക�ാമറക�  േപാലീസിന് ലഭി��തിന് ��് തെ� ക�ാമറക�  ലഭി�തായി േപാലീസ്

ആ�ാനെ� സീനിയ� �ാ��് ആഭ��രവ��ിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ; ��ത ക�ിെ�

അടി�ാന�ി� ക�നി�് �ക ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) വാ�ിയ ക�ാമറക�  നിലവാരം �റ��ം ഉപേയാഗി�വാ�  കഴിയാ�താെണ�ം കാണി�്

വയനാട്, മല�റം എസ്.പി.മാ�ം ആ�ി െടററി�് എസ്.പി.�ം റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ��ത ക�ാമറക�  വാ�ിയ സമയെ� നവീകരണ�ിെ� �മതല�� എ.ഡി.ജി.പി.

ആരായി��;  നിലവാരം �റ� ക�ാമറ വാ�ിയതിെ� അടി�ാന�ി�  ആ�െ��ി�ം

എതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ബി എസ്-4 സീരീസ് വാഹന�� വാ�ിയ നടപടി

121.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.ബഷീ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ബി.എസ്-4 എ�ി൯ സീരീസി�െ�� ഇ���ി ര�് 

�തിയ െബാലീേറാ വാഹന�� േപാലീസ് േസന�െട ആവശ��ിനായി വാ�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ബി.എസ്-4  എ�ി൯ സീരീസി�െ�� വാഹന��  വാ��ത് നിേരാധി�െകാ�് ��ീം

േകാടതി�െട വിധി നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാ� മലിനീകരണ സാധ�ത ��ത�ളള ��ത ഇനം വാഹന�� 2020 ഏ�ി� മാസ�ി�

േശഷം വി��ന നട��െത� േക� ഗതാഗത വ��ിെ� നി�േ�ശം നിലവിലിരിെ�, ഉ�രവ്

നട�ാ�ാ�  ആ�ക�  മാ�ം അവേശഷി�േ�ാ�, ഈ സീരീസി�െ�� വാഹന��

വാ�ി��ിയതി� ��ഹത��് എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട��തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള േപാലീസ് വാ�ിയ ഭാരത് േ�ജ്-4 എ�ി� വാഹന��

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



(എ) 2020 ഏ�ി� ഒ� �ത� രാജ��് ഭാരത് േ�ജ് 4 (ബി.എസ് 4) എ�ി� സീരിസി�െ��

വാഹന�� വി��ാ� പാടിെ��് ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ��ായി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ി�  സം�ാന േപാലീസ് കഴി� ജ�വരിയി�  ബി.എസ്-4  എ�ി�

സീരിസി�െ�� 202 �തിയ െബാലീേറാ എസ്.�.വി.ക� വാ�ക��ാേയാ; എ�ി� ഇതിനായി

എ� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാടതി വിധി�െട െവളി��ി�, ബി.എസ്-4 സീരിസി� �റ�ിറ�ിയ വാഹന�ൾ വി��ാ�

കഴിയാെത േകാടി�ണ�ിന് �പ ന�െ��ം എ� സാഹചര��ി�  ��ത ക�നി ഈ

വാഹന��  േകരള േപാലീസിെ� തലയി�  െക�ി വ�കയായി�� എ� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഇടപാടിെന േപാലീസിെല തെ� ഒ� വിഭാഗം അ�് ശ�മായി എതി��ി�� എ�

റിേ�ാ��ക�  പരിേശാധി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  എ�ി�ം വാഹന��  വാ�ാ��ായ

സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസി� േവ�ി വാ�ിയ ബി.എസ്.4 വാഹന�ൾ

123.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

(എ) േപാലീസ് നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ബി.എസ്.4  എ�ി�� െബാേലേറാ എസ്.�.വി.

വാഹന�� കഴി� ആ� മാസ�ി��ി� േപാലീസ് േസന�് േവ�ി വാ�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എ�ാണ് ��ത വാഹന�� വാ�ിയെത�ം എ�െയ�ം വാ�ിെയ�ം അതിനായി

എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) രാജ��് വാ�മലിനീകരണം അനിയ�ിതമായ സാഹചര��ി�  2020  ഏ�ിലിന് േശഷം

ബി.എസ്.4  ഇന�ി�െപ� വാഹന��  വി�ന നട�വാ�  പാടി�ാെയ� നി�േ�ശം

നിലവി��േ�ാ�  വ�േതാതി�  ഇ�ര�ി�� വാഹന��  വാ�ിയതി�� �േത�ക

സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാം ഗാ��ക�െട നിയമനം

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

(എ) സം�ാന�് േഹാം ഗാ��കെള നിയമി��തിെ� രീതി�ം അവ�െട േയാഗ�ത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം എ� േഹാം ഗാ��കെള നിയമി�െവ�ം വി��ഭട�ാെര

�ടാെത േവെറ ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ��വെരയാണ് േഹാം ഗാ��കളായി

നിയമി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) നിലവി� ഇവ��് ന��� േവതനം എ�യാണ്; അത് പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ആംഡ് റിസ��് വിഭാഗ�ിെല ഹവി�ദാ� െട�്

125.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  ആംഡ് റിസ��് വിഭാഗ�ിെല ഹവി�ദാ�  െട�ം ജനറ�  എ�ിക��ീവ്

വിഭാഗ�ിെല എ�്.സി. െട�ം സമാനമായി പരിഗണി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയ�മായി ബ�െ�� ഉ�രവ്/സ��ല�ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആംഡ് റിസ��് വിഭാഗ�ി�  നി�ം ജനറ�  എ�ിക��ീവ് വിഭാഗ�ിെല�� എ�് വ�ഷം

���ീകരി� ജീവന�ാ��് ഇ�ര�ി�  എ�്.സി.  െട�് പാ�ായി�ിെ��ി�  ��േ�ഡ്

അ�വദി�െ���ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��േ�ഡ് ന�കാെത അ�ക�ാളിൈഫഡ് ഹയ�േ�ഡ് എ�് �ചി�ി�് ഈ വിഭാഗം

ജീവന�ാ�െട ശ�ളം പരിമിതെ����� സംബ�ി�് നിലവി�  നിലനി��� സ��ാ�

ഉ�രവ്/ സ��ല�ക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം േ�ഡ് നിേഷധ നടപടി എ�ാ ജി�കളി�ം സമാനമായി നട�ിലാ��ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ?

െക. എ. പി -3 സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� നിയമനം

126.�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല െക. എ. പി.-3 പ�നംതി� ബ�ാലിയനിേല�ളള സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� റാ�്

ലി�ി�  നി�ം ഇനി എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് �ടി നിയമനം ന�കാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് നിലവിെല റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപെര നിയമി�ി��; നിലവി�

എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ�� വിവരം െവളിെ���േമാ?

എസ്.പി.സി �ണി�ക�

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

(എ) സം�ാന�് ��ത� െെഹ��കളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�ക� ആരംഭി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� ��കളിലാണ് എസ്.പി.സി. �ണി�ക� ഉളളെത�്

അറിയി�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�ക�



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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സം�ാനെ� ഏെത�ാം ��കളിലാണ്

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�ക� അ�വദി�ി��െത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എയിഡഡ് ��കളി� എസ്.പി.സി അ�വദി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

129.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പരമാവധി വിദ�ാലയ�ളി�  �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്സ് പ�തി

നട�ിലാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  സം�ാനെ� എ� ��കളി�  �തിയതായി എസ്.പി.സി

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��് സ് �ളിെ� േപ� സഹിത�� വിവര��  ജി� തിരി�്

വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എസ്.പി.സി.  പ�തി�െട ശ�ീകരണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം �തിയ

നടപടികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എസ്.പി.സി പ�തി അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് അ��  മ�ല�ി�  നി�ം

ഉചിതമാ�േ�ന ന�കിയ എ� അേപ�കളി�േമ�  നടപടി നട� വ�� എ�ളളതിെ�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) അ�� ഗവ. േബാ�സ് െഹ�ളി� എസ്.പി.സി അ�വദി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാേ�ാ േക�ക�െട എ�ം

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� േപാേ�ാ േക�കളാണ് രജി�ർ െച�െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതി� എ� േക�ക� ഇതിനകം വിചാരണ ആരംഭി�;

(സി) എ� ശതമാനം േപാേ�ാ േക�കളിലാണ് �തിക��് ശി� ലഭി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ�ാ ജി�കളി�ം േപാേ�ാ േകാടതിക� �ാപി�വാൻ ആേലാചന�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ായ�് ഓഫീ�ക� വഴി പരാതി സ�ീകരി�� നടപടി

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

(എ) വനിതാ േപാലീ�േദ�ാഗ�� ആ�യിെലാരി�� പ�ായ�് ഓഫീസ് സ��ശി�് �ീക��ം

��ിക��െമതിരാ�ളള അതി�മം സംബ�ി�് പ�ായ�് തല�ി�  പരാതി സ�ീകരി��

നടപടി വിലയി��ിയി�േ�ാ;



(ബി) ��ത ഇടെപട� ഉ�ായി�ം �ീക��ം ��ിക��െമതിരാ�ളള അതി�മ�� സം�ാന�്

ദിനം�തി വ��ി��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ഹസാഹചര��ളിെല മരണ��

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

(എ) സം�ാന�് ഒ�പ� വ�ഷ�ിനിെട ഒ� വീ�ിെല ആ���ിക�  മരി� സംഭവമട�ം

��ഹസാഹചര��ളി� ��ിക�ൾെ�െട��വർ മരണെ���ത് ��യി�െ��േവാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി� സം�ാന�് ഇ�ര�ി��ായ മരണ�� കെ��വാ�ം

ആയത് വീ���ാ��ത് തട�വാ�മായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� �ധാന

�വ��ന�� വ��മാ�േമാ?

ക�ഡി മരണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് എ� ക�ഡി മരണ��

ഉ�ായി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�ഡിമരണ�� സി.ബി.ഐ.�് വിടാ� സ��ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ി� നിലവി�

ഏെത�ാം േക�കളാണ് സി.ബി.ഐ.�് വിടാ� തീ�മാനെമ��ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ഡിമരണ�� അേന�ഷി��തി� സം�ാന േപാലീസിെ� ഭാഗ�� അലംഭാവമാണ് ഇത്

ആവ��ി��തിന് ഇടയാ�ിയി��െത�് ക���േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� അേന�ഷണം േക�

ഏജ�സി�് ൈകമാ��ത് ഈ സാഹചര��ിന് മാ���ാ�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

��ാ ആ�മണ േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� കാല�് സം�ാന�് എ� ��ാ ആ�മണ േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ാ ആ�മണ സംഭവ��  വ��ി�വ��ത് കണ�ിെല��് �തിേരാധി�ാ�  സ��ാ�

െച� വ�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ��ാ ആ�് �കാരം ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ാ ആ�മണ�� അമ�� െച��തിന് േപാലീസിെ� �േത�ക സംഘം �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?



�.എ.പി.എ. �മ�ിയ േക�കൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� എ� േക�കളി� �.എ.പി.എ. �മ�ിയി��്;

(ബി) ഏെതാെ� േക�കളിലാണ് �.എ.പി.എ. �മ�ിയത് എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) �.എ.പി.എ. �മ�ിയ എ� േക�ക� എ�.ഐ.എ. ഏെ���ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�വാ��െ�തിെര �.എ.പി.എ. �മ�ിയ നടപടി

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

(എ) മാേവാവാദി ബ�ം ആേരാപി�് �.എ.പി.എ.  �മ�ി ജയിലിലട� അല�, താഹ എ�ീ

�വാ���് മാേവാവാദിക�മായി ബ��� കാര�ം സംശയാതീതമായി െതളി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ�െ�തിെര ലഭി�ി�� െതളി�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എ�.െഎ.എ. ഏെ��� ��ത േകസ് തിരിെക സം�ാനെ� ഏ�ി�ണെമ�് ആവശ�െ��്

�ഖ�മ�ി േക� ആഭ��ര മ�ി�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത കാര��ി�� േക� നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െക.എം.ബഷീർ െകാ�െ�� േകസി� അേന�ഷണം

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

(എ) മാധ�മ�വ��ക� െക.എം.ബഷീർ അമിതേവഗ�ിെല�ിയ കാർ ഇടി�് െകാ�െ�� േകസി�

േപാലീസ് ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ; ആെരാെ�യാണ് ��ത േകസിെല �തിക�, ഏെതാെ�

വ��ക� �കാരമാണ് ��പ�ം സമ��ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസിെ� അേന�ഷണ �മതല ആ��ായി��;

(സി) േകസിെ� േമ�േനാ� �മതല ൈ�ം�ാ�് ഐ.ജി.�ായി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��്

അറിയി�േമാ?

ഗതാഗത നിയമലംഘന�� കെ���തിനായി എജ�സി

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

(എ) ഗതാഗത നിയമലംഘന�� കെ���തിനായി സം�ാന�ിന് �റ�നി�� ഏജ�സിെയ

ഏ�പി��തിന് ഏെത�ി�ം പ�തി ആഭ��ര വ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിെ� �വ��നം

എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ക�നികളി�നി�് െട��  �ണി�ി�േ�ാ;  ആയതിെ� വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;



(സി) സം�ാന�ിന് �റ�നി�� ഏജ�സിെയ ഏ��ി���വഴി എ� �ണമാണ് വ��ി�ം

സം�ാന�ി�ം ഉ�ാ�കെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാഫിക് നിയമലംഘന പിഴ

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

(എ) 2016  ��  ഒ�ിന് േശഷം �ാഫിക് നിയമലംഘന��െട േപരി�  പിഴ �മ�െ�� വാഹന

ഉടമകളി�  നി�ം വ�  �ക ലഭ�മാ�വാ�േ�ാ;ഉെ��ി�  എ� �കയാണ്

ലഭ�മാ�വാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പിഴ �മ�െ���ം �ക ലഭ�മാ�ാ���മായ വാഹന ഉടമകെള കരി��ികയി� ഉ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ലഭ�മാ�ാ�� �ക കി��തിനായി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫിക് നിയമലംഘന�� കെ��വാ� വാ�സ് ആ�് ��്

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

(എ) �ാഫിക് നിയമലംഘന��  നട��വെര കെ��വാ�  തി�വന��ര�് �ാഫിക്

േപാലീ�കാെര ഉ�െ���ി �തിയ വാ�സ് ആ�് ��് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം കെ��ിയ േക�കളി�  ഇതിനകം എ�േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം

അതി�െട എ� �ക പിഴയായി ലഭി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) വാ�സ് ആ�് െപ�ി,  �ി��  െപ�ി എ�ി�െന�� ൈഫ�  പല�ം അട�ാ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ; സമയബ�ിതമായി ഇ�ര�ാരി� നി�ം പിഴ ഈടാ��തിനായി എ�്

സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

അവിനാശിയിെല ബ�് അപകടം

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

ന��േമാ:

(എ) തമി�നാ�ിെല അവിനാശിയി�  നട� ബ�് അപകട�ിെ� കാരണ��  ലഭ�മായി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം ഇ�ര�ി�� അപകട േമഖലകളി�  അപകട��

ഒഴിവാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് �റ�് ഇ�ര�ി�  അപകടസാധ�ത�� േ�ാ�കളി�  അപകട��

ഒഴിവാ��തി�േവ� ജാ�ത കാണി�വാ� സം�ാന�� ത�ി� േയാജി� നീ�ം നട�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി തമി�നാട്,  േകരളം,  ക��ാടകം,  ആ�ാ�േദശ് സം�ാന�ളിെല �ാ�േ�ാ��്



ഉേദ�ാഗ��െട�ം മ�ിമാ�െട�ം സം�� േയാഗം വിളി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

നിര�കളി� ക�ാമറ �ാപി��

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

(എ) നിര�കളി� ക�ാമറ �ംഖല തീ��് ഗതാഗത നിയമലംഘന���് പിഴ �മ�ാ�� പ�തി

സ��ാ� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� �പ�െട പ�തിയാണിെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� �ല�ളി� എ� ക�ാമറകളാണ് �ാപി��െത�ം ഓേരാ ക�ാമറ�ം �ാപി�ാ��

െചലവ് എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� കരാ� ന���ത് സാേ�തിക സമിതിയാേണാ; ഈ സമിതി�െട േയാഗ�ി� ക��

ഭി�ത ഉയ��ത് കാരണം പ�തി �ംഭനാവ�യിലാെണ� ആേ�പം ശരിയാേണാ;

(ഇ) സാേ�തിക സമിതിയിെല അംഗ�ൾ ആെരാെ�യാെണ�ം ഈ സമിതി �പീകരി�തിെ�

മാനദ�െമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വാഹനാപകട�� നിയ�ി�ാ� നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് വാഹനാപകട��  നാ��നാ�  വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  കഴി� പ�വ�ഷ�ാലയളവി�  ഇ�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് രജി��  െച�

േക�ക�െട എ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  വാഹനാപകട��  ���തി�� കാരണ��  േപാലീ�ം ആഭ��ര വ��ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� അ�് വ�ഷ�ാലയളവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�ം സ�കാര�

ബ�ക���ാ�ിയ അപകട േക�ക� എ�; എ�േപ� മരണെ��; അവ��് എ�് സഹായം

ലഭ�മാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം വാഹനാപകട�� �റ�ാ�ം ���ാെര കെ��ി ശി� ഉറ�ാ�ാ�മായി ആഭ��ര

വ��് സ�ീകരി� വ�� �ധാന �വ��ന�� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 20.02.2020 ൽ തി��രിൽ നട� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.േവാ�േവാ ബ�പകടം സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; എ�േപ� മരണെ��; മ� ചികി� ആവശ��ളളവ� എ�; സം�ാന

സ��ാ� എ�് സഹായം ഉറ�ാ�ി; വിശദമാ�േമാ?

േസാഷ�� മീഡിയ വഴി�� വ�ാജ സേ�ശ��

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



(എ) േസാഷ��  മീഡിയ വഴി �ചരി�� വ�ാജ സേ�ശ��െട ആധികാരികത പരിേശാധി�വാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വ�ാജ സേ�ശ�� �ചരി�ി��വെര കെ���തി�ം അവ�െ�തിെര നടപടിക�

സ�ീകരി��തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�കാരം വ�ാജ സേ�ശ��  �ചരി�ി�തിന് എ� േക�ക�

രജി�� െച�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  �ചരി�� വ�ാജ സേ�ശ��െ�തിെര െപാ�ജന���് ജാ�താ

നി�േ�ശ��  ന��വാ�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല വാഹന��െട �റവ്

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

(എ) േപാലീസ് വ��ിെല ഉപേയാഗേയാഗ�മായ വാഹന��െട ലഭ�ത�റവ്, അപര�ാ�തകൾ എ�ിവ

��ി�ാ�ി സം�ാനെ� വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ നി�ം  2016  �ത�  2019

വെര�� വർഷ�ളിൽ അേപ�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ��ത അേപ�ക�െട

അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലാണ് ഉപേയാഗേയാഗ�മായ വാഹന�ൾ

ഇ�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �വ��നം െമ�െ����

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �വ��നം െമ�െ����തി�� വ�ഷമായി 2020

ആചരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� േമഖലകളി�� �വ��ന�ളാണ് െമ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  േസവനാവകാശ നിയമം ബാധകമാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��  നീ�ം െച�ാ�  നടപടികളായി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) ഇ�രം വാഹന��  വ�ഷ�ളായി ���് പിടി�് ആ��ം ഉപേയാഗി�ാ�  കഴിയാെത

നശി��ത് ഒഴിവാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ശി�സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

148.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  എ� ശി�സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �തിയതായി

അ�വദി� എ�� വിവരം ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ശി�സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ��

കാേലാചിതമായ �തിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  കാ���ക�  �ദ�ശി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി�് സമാനമായി

ശി� സൗ�ദ േ�ഷ�കളി�ം ��ിക��് എ���ി�  സാ�ഹ����െള�റി�് േബാധ�ം

വ��തിന് സഹായകമാ�� തര�ി�� കാ���ക� �ിരമായി �ദ�ശി�ി��തിന് േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

പ��� മ�ല�ിെല െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാവറ�ി േപാലീസ് േ�ഷനിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി േപാലീസ് േ�ഷനി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വളെര തിരേ�റിയ ഈ േ�ഷെ� �ഗമമായ �വ��ന�ിനായി നിലവി�� ഒഴി�ക�

അടിയ�രമായി നിക�വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�� ജി�യി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) ക��  ജി�യി�  �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�ളള െ�ാേ�ാസ�ക�

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ���  മ�ല�ിെല െവേ�ാറ വിേ�ജി�  �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  �ട�� കാര�ം



സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) അതിര�ിളളി �ാമപ�ായ�ിെല മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണം ഉട�  ���ിയാ��തി�ം �തിയ െക�ിട�ി�  �വ��നം

ആരംഭി��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �ലം മാ�ം

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

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  േ�ഷ�  ഹൗസ് ഓഫീസറട�ം എ� േപാലീ�കാ�െ��് േ�ഷ�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒേര േ�ഷനി� ഏ��ം ��ത� വ�ഷം േജാലി െച�വ� ആെരാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��് വ�ഷ�ി�  ��ത�  ഒേര േ�ഷനി�  േജാലി െച�ാ�  പാടിെ�� നിയമ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��് വ�ഷം ഒ� േ�ഷനി� േജാലി െച�തി� േശഷം അ��� േ�ഷനിേല�് �ലം മാ�ം

വാ�ി അവിെട �റ� മാസം േജാലി െച�് വീ�ം പഴയ േ�ഷനിേല�് തിരി� േപാ��വ�േ�ാ

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� അ�ര�ി�െ�� എ�േപ�െ��് േ�ഷ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട േക�മായി �തിയ ഡി.ൈവ.എസ്.പി ഓഫീസ്

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

കാ�ാ�ട േക�മായി �തിയ ഡി.ൈവ.എസ്.പി ഓഫീസ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നംതി�യി� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�

155.�ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി�യി�  അ�വദി� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�  �വ��നം ആരംഭി��തിന്

അവേശഷി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ� എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�ാണ് ഇേ�ാ�

�തീ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?



ചാ� - േകാവളം ൈബപാസ് േറാഡി� വാഹന��െട അമിതേവഗം

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

(എ) ചാ� �ത�  േകാവളം വെര�� ൈബപാസ് േറാഡി�  വാഹന��െട അമിതേവഗം �ലം

അപകട�� പതിവാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 2019-� ഈ േമഖലകളി��ായ അപകട�ളി� എ� േപ� മരണെ��; െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ാഫിക് നി�േ�ശ��  അട�ിയ േബാ��ക� �ാപി�ം ഗതാഗത പരിേശാധന

ക�ശനമാ�ി�ം ��ത േറാഡിെല അപകട��  �റ�വാ�  അടിയ�ര ഇടെപട�ക�

നട�േമാ; വിശദ വിവരം ന�കാേമാ?

േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക�െട നവീകരണം

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

(എ) െവ�റട �ാമപ�ായ�ി�  ആന�ാറ ജം�ഷനി�  ആഭ��ര വ��ിെ� ഉടമ�തയി��

ജീ�ണാവ�യിലായ േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക� നവീകരി��തി�� നടപടി പരിഗണയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�് ആഭ��രവ��ിെ� ഉടമ�തയി� എ� �ലമാ��െത�് വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായം�ളെ� അനധി�ത വാഹന പാ��ിംഗ്

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

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി�  കായം�ളം-�ന��  േറാഡി�ം കായം�ളം-തി�വ� േറാഡി�ം

അനധി�തമായി വാഹന��  പാ��് െച����ലം ദിനം�തി ഗതാഗത���്

വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അനധി�ത പാ��ിംഗ് നിേരാധി��തിന് ആവശ�മായ ക�ശന നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ആ�ാനമാ�ി അ�വദി� േപാലീസ് പരിശീലന േക�ം

159.�ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ആ�ാനമാ�ി അ�വദി� േപാലീസ് പരിശീലന േക�ം സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) ��ത പരിശീലന േക�ം �ട��ത് സംബ�ി� നടപടി�മ��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരിശീലന േക�ം എ�േ��് �ട��തിനാണ് നിലവി�  ആേലാചി�ി��ത്



എ�റിയി�ാേമാ?

പ�നംതി�യിൽ ആഭ��ര വ��ിെ� അധീനതയി�ളള �ലം

160.�ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�ാ ആ�ാന�് ആഭ��ര വ��ിെ� അധീനതയി�� �ല�ിെ�

വി�ീ���ിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട ഓഫീസിേനാട് േച��ം അതി� ��ി�മാ�ളള

�ല�് �തിയ പ�തിക� ആരംഭി��തിന് ആഭ��ര വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിന് ��ി� പ�ലി�് സമരം നട��വ�െ�തിരായ നടപടി

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

(എ) അതീവ �ര�ാേമഖലയായ െസ�േ�റിയ�ിന് ��ി� പ�ലി�് സമരം നട��തിന് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� നിയ�ണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത നിയ�ണ�� വകെവ�ാെത െസ�േ�റിയ�ിന് ��ി� പ�ലി�് സമരം നട��വ�െട

പ�� െപാളി�് നീ��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ജ�ിസ് േഫാ�  വാളയാ�  കി�സ് േഫാറം സമരം നട�� പ��  െപാളി�് നീ�വാ��

നീ��ം ഇത് നീതീകരി�ാ��ത� എ��ം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ?

അഴിമതി നി��ാ��നം

162.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) അഴിമതി നി��ാ��ന�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

��ത നടപടിക�െട ഫലമായി അഴിമതി ഏ��ം �റ� സം�ാനെമ� ഖ�ാതി

േനടാനായി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാരായി��വരി�  എ� േപ�െ�തിെര വിജില�സ്

േക�ക� രജി�� െച�ി��്; അവ�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�നി�ം അഴിമതി ���മാ�ം നി��ാ��നം െച�ാ�  സാധ�മാ�ം വിധം

വിിജില�സ്&  ആ�ി കറ�ഷ�  ബ�േറാെയ ശ�ിെ���ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ?



വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) വി.ഇ  3/2017/ടി.എസ്.ആ�  ന��  വിജില�സ് അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം റിേ�ാ��് സ��ാരിേല�് സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ� ഉ�െ�� അഴിമതി േക�ക�

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

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സ��ാ�  ജീവന�ാ�  ഉ�െ�� എ� അഴിമതി

േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം ഇൗ േക�ക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് �ിയറ�സ്

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

(എ) ��കര �ാമപ�ായ�ിെല 2015-2016 ബജ�ി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ അ�്

േറാഡ് ���ിക�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് �ിയറ�സ് ലഭ�മാ��തി�  േനരി��

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ� കണ�ിെല��് വിജില�സ് �ിയറ�സ് എ�േ��്

ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറാഡ് ���ിക�  �നരാരംഭി��തിന് വിജില�സ് അേന�ഷണം തട�മാേണാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിജില�സ് �ിയറ�സ് ലഭ�മാ�ിയി�െ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിജിലൻസ് േകാടതിക�

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

(എ) 1988 െല അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�കാരം അഴിമതിേ��കൾ വിചാരണ നട��തിന് േവ�ി

മാ�മായി �ാപി� സം�ാന എൻക�യറി ക�ീഷൻ  & െ�ഷ�ൽ ജ�ജിെ�  (വിജിലൻസ്)

േകാടതികളിൽ ഇ�ര�ി�� േക�കൾ �ടാെത മ� സിവിൽ േക�കൾ വിചാരണ

നട��തിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;  േകാ�യം,

��ർ വിജിലൻസ് േകാടതികളിൽ അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�മായി ബ�െ�� േക�കൾ

വിചാരണ െച��തിന് �ൻഗണന നൽകാെത മ� സിവിൽ േക�കൾ വിചാരണ നട��തിന്



�ൻഗണന നൽ��ത് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ; ഇതിൽ സർ�ാരിെ� നിലപാട് എ�ാണ്;

(ബി) ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 227 മായി ബ�െ��് ബ�.��ീംേകാടതി �റെ��വി�

വിധിന�ായ�ൾ�് വി��മായി  05.09.2019  ൽ ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതി

ഒ.പി.(�ിമിന�)580/ 2017 എ� േകസിൽ �റെ��വി� വിധിന�ായം അംഗീകരി��േ�ാ; ഈ

വിധിെ�തിെര അ�ീൽ സമർ�ി�ാൻ വിജിലൻസ് വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വിജിലൻസ് വ��ിെ� ഭരണനിയ�ണ�ിൻ കീഴിൽ �വർ�ി�� സം�ാന എൻക�യറി

ക�ീഷൻ  &  െ�ഷ�ൽ ജ�ജിെ�  (വിജിലൻസ് േകാടതി)  വ��ിെല ജീവന�ാെര

ൈഹേ�ാടതി�െട ഭരണ നിയ�ണ�ിേല�് മാ��തിേനാ വിജിലൻസ് േകാടതിയിേല�്

സേബാർഡിേന�് �ഡീഷ�റിയിൽ നി�് െഡപ�േ�ഷൻ വ�വ�യിൽ നിയമനം നട��തിേനാ

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിൽ സർ�ാരിെ� നയം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിജിലൻസ് േകാടതികളിേല�് െഡപ�േ�ഷൻ വഴി നിയമനം നട�കയാെണ�ിൽ നിലവിൽ ഈ

വ��ിൽ േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗ�െര സമാന ത�ികക�� ഗവ.െസ��റിയ�്/  േകരള

പ�ിക് സർ�ീസ് ക�ീഷൻ/  േ��് ആഡി�് വ��്  /  അഡ�േ��് ജനറൽ ഓഫീസ്

എ�ിവിട�ളിേല�് �നർവിന�ാസം നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഒ.പി.  (�ിമിന�)580/  2017  എ� േകസിൽ �ഖ�മ�ി ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധി�്

അ�മതി നൽകിയ േശഷമാേണാ ഈ േകസിൽ നിയമ വ��് െസ��റി�ം വിജിലൻസ്  (സി)

വ��് െഡപ��ി െസ��റി�ം കൗ�ർ അഫിഡവി�് ൈഹേ�ാടതിയിൽ സമർ�ി�ത്;  േമൽ

ഉേദ�ാഗ�ർ ഈ കാര��ളിൽ സ�ീകരി� നടപടി സം�ാന സർ�ാരിെ� നയ�ിന്

അ��തമാേണാ;  നയ�പീകരണം സർ�ാരിെ� ഉ�രവാദി�മായിരിെ� ഇ�ാര�ം

ൈഹേ�ാടതി�് വി� നൽകിയ െഡപ��ി െസ��റി�് എതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം സം�ാനെ� വിജിലൻസ് േകാടതിക�ം,

വിജിലൻസ് ൈ�ബ�ണ�ക�ം ശ�ിെ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

വിജിലൻസ് േകാടതിക�ം വിജിലൻസ് ൈ�ബ�ണ�ക�മായി ബ�െ��് സർ�ാരിെ� നയം

എ�ാണ്;  എ.ജി.  �െട നിർേദശ�കാരം വിജിലൻസ് േക�കളിൽ  (എൻക�യറി ക�ീഷൻ  &

െ�ഷ�ൽ ജ�ജ്)  െസ�േ�റിയ�ിെല വിജിലൻസ് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ നട�ിയി��

പരിേശാധന ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം നിർ�ിവ�തി�� കാരണം

എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ േപാേ�ാ േകാടതിക�

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

(എ) സം�ാന�് ��തായി േപാേ�ാ േകാടതിക�  �വ��നം ആരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� േപാേ�ാ േകാടതികളാണ് ആരംഭി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��തയി ആരംഭി�� േപാേ�ാ േകാടതികളി�, സിവി�  േകാടതി ജീവന�ാെര �ിര

ത�ികകളി� നിയമി��തി�ം കരാ� അടി�ാന�ി�� നിയമനം ഒഴിവാ��തി�ം നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

േപാേ�ാ േകാടതികൾ

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

(എ) െകായിലാ�ിയി� �തിയ േപാേ�ാ േകാടതി അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി �ാപി�െ��� േപാേ�ാ േകാടതികളിെല ജീവന�ാ�െട നിയമനം ഏത്

വിധ�ിലായിരി�ം എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ��തായി േപാേ�ാ േകാടതി അ�വദി� �ല��െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� േപാേ�ാ േകാടതി

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

(എ) ആല��  മ�ല�ി�  േപാേ�ാ േകാടതി ആരംഭി��തിന് സ��ാ�  അ�മതി

ന���തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല അവ� എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാേ�ാ േകാടതി ആരംഭി���മായി ബ�െ��് ആല��  ബാ�  കൗ�സി�  ന�കിയ

നിേവദന�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം േകാ��് േകാം��് നി��ാണം

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

(എ) ഒ��ാല�് േകാ��് േകാം��് നി��ി��തിനായി ഭരണാ�മതി നൽകിയെത�ാണ്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം േകാ��് േകാം��് നി��ാണ�ിെ� കാലിക�ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� േപാേ�ാ േകാടതിക�

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� േപാേ�ാ േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േപാേ�ാ േകാടതിക�  ആരംഭി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� തീ�മാന�കാരം തി�വന��രം ജി�യി� എവിെടെയ�ാമാണ് േപാേ�ാ േകാടതിക�

ആരംഭി��ത്;  ഇ�ാര��ിൽ എെ��ാം �ട�  നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?



വ�ാജ േപാേ�ാ പരാതിക� തടയാൻ നടപടി

172.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

(എ) േപാേ�ാ നിയമം വ��ിപരമായ വിേദ�ഷം തീ���തിനായി ഉപേയാഗി�� �വണത

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമികാേന�ഷണ�ി�േശഷം മാ�േമ നിയമനടപടിയിേല�് േപാകാ�െവ�് ൈച�ഡ് ൈല�

�വ��ക��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമാഴിെയ���തിെ��ം െതളിെവ��ിെ��ം േപരി� ��ികെള ��ി��ി��ത് എ� നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിവാഹേമാചനേ��കളി�ം ��ംബ വഴ�കളി�ം ��ികെള ക�വാ�� എ�

ആേ�പെ��റി�് സ��ാ� വിശദമായ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ ജ�ജിയായി നിയമി�െ���തി�� മാനദ���

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

(എ) ജി�ാ ജ�ജിയായി നിയമി�െ���തിന് േവ�ി അേപ� സമ��ി��തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അഡ�േ��ായി എ�േറാ�  െച�േശഷം �ട��യായി എ� വ�ഷം �ാ�ീസ് ഉ�വ��ാണ്

അേപ�ി�വാ� സാധി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ ജ�ജിയായി നിയമി�െ���തിന് അേപ� സമ��ി�� സമയ�് അഡ�േ��ായി

�ാ�ീസ് െച�ണം എ� നിബ�ന നിലവി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

അ�ി �ര�ാ വ��ി� നട�ിലാ�ിയ വികസന �വർ�ന��

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അ�ി �ര�ാ വ��ി� നട�ിലാ�ിയ വികസന

�വർ�ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ി �ര�ാ ജീവന�ാർ�് അതി�തനമായ �ര�ാ സംവിധാന�� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) േകരള�ി� �തിയ അ�ി ര�ാ നിലയ�� അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



കാ�തീ േനരി��തിന് അ�ി �ര�ാ േസന�് നിലവി�� സംവിധാനം

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

(എ) സം�ാന�് കാ�തീ �ല�� മരണ��ം കന� നാശന���ം ഉ�ാ�� കാര�ം സ��ാ�

ഗൗരവതരമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�തീ േനരി��തിന് സം�ാന അ�ി �ര�ാ േസന�് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

അത് ഫല�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(സി) വനേമഖലേയാട് േച��് കിട�� ഫയ�  േ�ഷ�കളി�  കാ�തീ തട��തിന് ആവശ�മായ

എെ�ാെ� ��ത� സൗകര��ളാണ് വ��് ആവശ�െ��ി��ത്; അത് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) വട�ാേ�രി െകാ���രി�  ഏ��  കണ�ിന് വനം ക�ിനശി�ക�ം ��് വനം വ��്

ജീവന�ാ�  െവ�് മരി�ക�ം െച� സംഭവം ഉ�ായത് വട�ാേ�രി ഫയ�  േ�ഷനി�

ഇടവഴികളി�െട സ �രി��തിന് ആവശ�മായ വാഹനം ഇ�ാതി��ത് െകാ�ാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  വനേമഖലേയാട് േച��് കിട�� ഫയ�  േ�ഷ�കളി�  കാ�തീ നിയ�ി�വാ�

ആവശ�മായ ആ�നിക ഉപകരണ�� ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര ഫയ� & റ�� േ�ഷ�

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

(എ) മാേവലി�ര ഫയ�  &  റ�� േ�ഷ�  നിലവി�  �വ��ി�� ഓഫീസ് െക�ിടം

േശാചനീയാവ�യിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ�ഷന് �തിയ ഓഫീ�ം ക�ാ�േ��ം �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ�ി�ളള �ക അ�വദി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നില�� ഫയ� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

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

(എ) നില�� ഫയ� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം പണി��തിനായി പ�ികജാതി വ��ിന് കീഴി��

�മി ഏെ���� നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നില��  േ�ാ�് ഓഫീസ്,  മിനി സിവി�  േ�ഷ�  �ട�ിയ െപാ� ആവശ����്

ഉപേയാഗി�ാ�  �മി വി�് ന�കിയത് േപാെല െപാ� ആവശ�മായ നില��  ഫയ�  േ�ഷ�

െക�ിടം നി��ി��തിന് പ�ികജാതി വ��ിന് കീഴി�� �മി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



േനര�മംഗല�് �തിയ ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷ�

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫയ�  ആ�് െറ�� േ�ഷ�  അ�വദി��തി� േവ�ി�ളള

��ഗണനപ�ികയി� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േനര�മംഗലം ഉ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േനര�മംഗല�് �തിയ ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷ� ആരംഭി��തി�േവ�ി�ളള സാധ�ത പഠന

റിേ�ാ��് സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�ളള �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �മിശാ�പരമായ �േത�കത�ം വ�ത�� വ�വസായ േക���  �ിതി െച���ം ഇ��ി

ജി�േയാട് േച��് കിട���ം മ�് നിലയ�ളി� നി�ം വളെര �ര�് �ിതിെച���മായ

േനര�മംഗല�് �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ജലപാത�മായി ബ�െ�� വർ�ല �ര�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി

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

(എ) ജലപാത�മായി ബ�െ�� വർ�ല �ര�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലപാതയി�െട�� ഗതാഗതം എ��ത� ആരംഭി�ാെമ�ാണ് സർ�ാർ നി�യി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ടി.എസ്. കനാ� മലിനീകരണ നിയ�ണം

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

(എ) േദശീയ ജലപാത�െട ഭാഗമായ ടി.എസ്. കനാലിെല മലിനീകരണം നിയ�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കനാലിെ� ഓര�ളി�  �വ��ി�� ചകിരി ഉ�പാദനേക���, േബാ�് വ��്േഷാ�ക�,

െക�ിട സ��യ��  �ട�ിയവ മാലിന���  കനാലിേലെ�ാ���ത് നിയ�ി��തിന്

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

(സി) ഇ� വഴി കട�േപാ�� മ��ബ�ന യാന�ളി� നി�് മെ���ം മ�് ഇ�നാവശി��ം

കായലിേല�് പര��ത് തട��തിന് ഏെത�ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

അതിേവഗ ൈഹേ�ാേഫായി� പാസ�� സ��ീസ്

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

(എ) തി�വന��രം,  െകാ�ി,  േകാഴിേ�ാട് നഗര�െള ബ�െ���ിെ�ാ�് അതിേവഗ

ൈഹേ�ാേഫായി�  പാസ��  സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�



വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ി�� പാ��� ക�� വാ��തി�ം സ��ീസ് ൈകകാര�ം െച��തിന്

േയാഗ�രായ ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഏെത�ാം േക��ളിലാണ് പാസ�� െട�മിന�ക� �ാപി�കെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സ��ീസ് എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

182.�ീ.എസ്.ശർ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക-സാ�ഹ� വികസനം സാധ�മാ��തിന് ആവി�രി� ��ധാന

അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക� കാര��മമായി �ാവ��ികമാ��തി� നട��

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് �മി ഏെ��� ന�കാതി��തിനാ� ഉേപ�ി�െ��ി�� െകാ�ി-

മംഗലാ�രം, െകാ�ി-േകായ��� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വീ�കളിേല�് ��തി വാതകം എ�ി�� സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന �ാ�

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

(എ) 2019-െല തീരേദശ വി�ാപന �കാര�� തീരേദശ പരിപാലന �ാ�  ത�ാറാ�ി

സമ��ി��തിന് തി�വന��രെ� േക� ഭൗമ ശാ� പഠന േക�െ� സ��ാ�

�മതലെ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത �ാനിെ� കരട് ത�ാറാ�ി സമ��ി��തിന് അ�വദി�ിരി�� സമയപരിധി

എ�വെരെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കരട് തീരേദശ പരിപാലന �ാ�  ത�ാറാ�േ�ാ�  പരിഗണി��തിനായി േകരള തീരേദശ

പരിപാലന അേതാറി�ി ഏെത�ി�ം തര�ി�� അഭി�ായ�േളാ നി�േ�ശ�േളാ

സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കരട് �ാ�  േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� െട�ി��  ��ിണി ക�ി�ി�്

��ാെക അവതരി�ി��തി�� സമയപരിധി എ�വെരെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ള�കാട് ര�ാംഘ� േറാ�വികസനം



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

(എ) �ള�കാട് ര�ാംഘ� േറാ�വികസന ���ിക�  എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ശതമാനം ���ിക� ���ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

കെ��� േലാറിക�െട പാ��ിംഗ്

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

(എ) ൈവ�ി�  േഗാ�ീ�ാല�ി�ം അേ�ാ�് േറാ�കളി�ം കെ���  േറാഡി�ം അനധി�തമായി

കെ���  േലാറിക�  പാ��് െച����ലം ഗതാഗത���ം അപകടമരണ��ം

പതിവായിരി�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര�ം

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016  �ത�  നാളി�വെര ��ത പാതകളി�  കെ���  േലാറി�മായി ��ിയിടി�് എ�

അപകട�� ഉ�ാെയ�ം എ�േപ��് ജീവഹാനി സംഭവി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കെ��� േലാറിക�െട പാ��ിംഗിന് സൗകര�ം ഒ�േ��തിെ� ഉ�രവാദി�ം ആ��ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പറ�ി�ളം - ആളിയാ� കരാ�

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

(എ) പറ�ി�ളം  -  ആളിയാ�  കരാ�  ���ണെമ�് ര�് സം�ാന�ളിെല�ം �ഖ�മ�ിമാ�

നട�ിയ ച��യി� ധാരണയായി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ�യടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള�ം തമിഴ് നാ�ം ത�ി� ഇതിെ� ഭാഗമായി ഔേദ�ാഗിക ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ച��യി�  സം�ാനം �േ�ാ�് വ� നി�േ�ശ��  എെ�ാെ�യാണ്;  അതിേനാ��

തമിഴ് നാടിെ� �തികരണം വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�േമഖല�െട ആ�നിക വ��രണം

187.�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിവ�ാപനേശഷി�ളള െകാവിഡ് -19 എ� മാരക െെവറസ് േരാഗെ� �ശംസനീയമാംവിധം

നിയ�ണ വിേധയമാ�ിയ�വഴി സം�ാനെ� ആേരാഗ�േമഖല�െട ക�� െതളിയി� േന�ം



��ിരമാ��തിന് നട�� �വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േകരളീയ സ�ഹം ആേഗാളവ��തമായ സാഹചര��ി�  േലാക�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�

െപാ�ി�റെ��� വിവിധ െെവറസ് േരാഗ�െള �ാരംഭ ദിശയി�  തിരി�റി�് നിയ�ണ

വിേധയമാ��തിന് ആവശ�മായ അത�ാ�നിക െെവേറാളജി ഇ��ി���് �ാപി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി� വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ിതല�ളി��ളള ആ�പ�ിക�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് നട�ിയി�ളള

�വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡീ-അഡി�� െസ��

188.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�� ഡീ-അഡി��  െസ��ക�  ഏെതാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി ഡീ-അഡി��  െസ��ക�  ആരംഭി��തിന് സ��ാ�

ആേലാചി��േ�ാ;വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

െകാേറാണ ൈവറസ് േരാഗ വ�ാപന�ിെനതിെര�ളള ��ക�ത�ക�

189.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈചനയി�  പട��് പിടി� െകാേറാണ ൈവറസ് േരാഗം സം�ാന�് പട��്

പിടി�ാതിരി�വാ�  ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി� ��ക�ത�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� േപ��് ഈ ൈവറസ് േരാഗം ഇതിനകം �ിരീകരി�െവ�ം നിലവി�

എ�േപ� ആ�പ�ികളി�ം വീ�കളി�മായി നിരീ�ണ�ി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ സംബ�ി� പരിേശാധന�ായി �നയിെല ൈവേറാളജി

ഇ��ി���ിെന ആ�യിേ�� സാഹചര��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� പരിേശാധന ���മാ�ം സം�ാന�് തെ� നട��തിന് എ�്

സംവിധാനമാണ് ഒ��ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) തി�വന��ര�് �ാപി�� ൈവേറാളജി ഇ��ി���ിെ� �വ��നം എ�േ��്

���േതാതി� ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്; വ��മാ�േമാ?

െകാേറാണ േരാഗബാധ�ം ചികി�ാ നടപടിക�ം

190.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െകാേറാണ േരാഗബാധ ഭീഷണിെയ �ട��് സം�ാന�് എ� േപ�  നിരീ�ണ�ി�

ഉ�ായി��െവ�ം ഇതി� എ� േപ��് േരാഗം �ിരീകരി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  എെ�ാെ� ചികി�ാ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം േരാഗം വരാതിരി�ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;  േരാഗം ബാധി�വ� ��ണമാ�ം

േരാഗ വി��രാേയാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ� േരാഗം ബാധി� ആെര�ി�ം സം�ാന�് ഉേ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ര�ം ക�പിടി�ാൻ സഹായി�� ഘടക��െട ലഭ�ത

191.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിക�  ഉ�െ�െട�� ഹീേമാഫീലിയ േരാഗികൾ�്,  ര�ം ക�പിടി�ാ�

സഹായി�� ഫാ�� എ�ം ഒ�പ�ം ഘടക�ൾ ലഭ�മാ��തിേല�� രജിേ�ഷ� നടപടിക�

നിലവിൽ നട��േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ര�ം ക�പിടി�ാൻ സഹായി�� ഘടക��  ലഭി��തിനായി ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക�

ആ�യി�ി�� കാ�ണ� െബനവല�റ് ഫ�് സഹായം  2020  മാർ�്  31  ന് േശഷ�ം

ലഭി��െവ�് ഉറ�ാ��തിനായി സ��ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം

192.�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി�  ഒ� ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം ഉ�ാകണം എ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ വിഷയ�ി� സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മഴ�ാല ��� �ചീകരണ �വ��ന��െട �േരാഗതി

193.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വരാ�  േപാ�� മഴ�ാലെ� ആേരാഗ�േ�ാെട അതിജീവി��തിന് ഇേ�ാ� നട�ിലാ�ി

വ�� മഴ�ാല��� �ചീകരണ �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��മായി സഹകരി�് ���ിയാേ�� മഴ�ാല ��� �ചീകരണ

�വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം ����

അഭി�ഖീകരി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;



(സി) പക��വ�ാധിക�ം മ�ം തട��തിന് മഴ�ാല ��� �ചീകരണ �വ��ന��  സമയ

ബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ൈവേറാളജി ഇ��ി���്

194.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധ �ീരീകരി�ത് �ലം ജന���് ഉ�ായ ആശ�

പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ�രംഗ�് നാം ��പ�ിയിലാെണ�് അവകാശെ��േ�ാ�ം, എ�ാ തരം �തിയ ൈവറസ്

ബാധ�ം സം�ാന�് ഉ�ാ�� കാര�ം ഗൗരവമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ന�െട േഡാ��മാ�ം ആേരാഗ��വ��ക�ം നട�� �വ��നം ഇ�രം േരാഗ�� ��ത�

േപരിേല�് പകരാതിരി��തി�ം മരണം ഉ�ാകാതിരി�വാ�ം ഇടയാ�ിയി��തായി

വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ സ�ീകരണ�േളാ�ം �ടിയ ൈവേറാളജി ലാബ് സം�ാന�് ആരംഭി�െമ�

�ഖ�ാപനം നട�ിയി�് ര�് വ�ഷം കഴി�ി�ം ഇ�വെര അത് �ാവ��ികമാ�വാ�

സാധി�ി�ി�ാെയ��ം,  ഇേ�ാ�ം േരാഗബാധ �ിരീകരണ�ിന് �െന ൈവേറാളജി

ഇ��ി���ിെന ആ�യിേ��ി വ��െവ��ം വ�തയേ�;

(ഇ) എ�ി�  സം�ാന�് ആരംഭി�വാ�  തീ�മാനി�ി�� ൈവേറാളജി ഇ��ി���് എ��ം

െപെ��് ���േതാതി� �വ��ന �മമാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ദ�ാേരാഗ� ചികി�ാരംഗെ� കരട് ബി�

195.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദ�ാേരാഗ� ചികി�ാരംഗെ� സംബ�ി�� കരട് ബി�  േക� സ��ാ�  �സി�ീകരി�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ബി�ി�  െഡ��  െെഹജീനി�്,  െഡ��  െമ�ാനിക് ത�ികകെള �റി�് പരാമ�ശം

ഇ�ാെയ�ത് ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വരി� ഉ�ാ�ിയി�� ആശ� പരിഹരി��തിന് ��ത

ബി�  സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ�  നി�േ�ശ��  സമ��ി�േ�ാ�  പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാ�സ� ചികി��ളള �തിയ സൗകര���

196.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ക�ാ�സ�

േരാഗചികി�� മാ�മായി ഏ�െ���ിയ �തിയ സൗകര���  എെ��ാെമ�് ഓേരാ

െമഡി�� േകാേളജിെന�ം അടി�ാനെ���ി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ാ�സ�  േരാഗചികി�ാ വിഭാഗ�ിേല�് മാ�മായി എ� �തിയ ത�ികകളാണ്

��ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആെക എ� േകാടി �പ�െട വികസന �വ��ന�ളാണ് ക�ാ�സ� േരാഗ ചികി�ാരംഗെ�

െമ�െ���ാ� സ��ാ� വിനിേയാഗി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പാരാെമഡി�� �ാപന��െട �ണനിലവാരം

197.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ���ി�� ലാ�ക�െട�ം മ�് പാരാെമഡി��  �ാപന��െട�ം

�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് ഏെത�ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വിവിധ സ�കാര� ഏജ�സിക�  നട�� പാരാെമഡി��  േകാ�ക�െട

ആധികാരികത�ം അവ�  ന��� സ��ിഫി��ിെ� സ�ീകാര�ത�ം പരിേശാധി��തിന്

നിലവി� എെ��ാം നടപടികളാ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അംഗീകാരമി�ാ� പാരാെമഡി��  േകാ�ക�  നട�� �ാപന�െള നിയ�ി��തി�ം

പാരാെമഡി��  �ാപന��  നട�� െട�ക�െട നിര�് �ാപന�ളി�

�സി�ീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ികളിെല�ം കൗമാര�ാരിെല�ം മാനസികാേരാഗ� ����

198.�ീമതിവീണാ േജാ��്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക. ബാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികളിെല�ം കൗമാര�ാരിെല�ം മാനസികാേരാഗ� ����  ആരംഭ�ി�

തെ� ക�പിടി�് പരിഹാരം കാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�

സാധി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ികളിെല വള��ാപര�ം സ�ഭാവപര�ം ൈവകാരികപര�മായ ൈവകല���  ��

തല�ി��െ� ക�പിടി�ാ�ം ആവശ�മായ �ാഥമിക ഇടെപട�ക�  നട�ാ�ം

അ��ാപകെര പരിശീലി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം പരിശീലനം ലഭി� അ��ാപക�െട േന�ത��ി�  എ�ാ വിദ�ാലയ�ളി�ം

കൗ�സിലിംഗ് െസ��ക� ആരംഭി��തിെന�റി�് പരിേശാധി�േമാ?



െപാ�ജനാേരാഗ�നയം

199.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ജനാേരാഗ�നയം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ� നയം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി വ��് തല�ി�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നയ�ിെല �ധാന വിഷയ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പക��വ�ാധിക�

200.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം പലതര�ി��ളള �തിയ പക��വ�ാധിക�െട േക�മാ��ത് സ��ാ� ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ശരീര ��ി�ം,  വ��ി �ചിത��ി�ം േപ�േക� േകരളീയെര �ടെര �ടെര പക��വ�ാധിക�

ബാധി��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) 2019-�  പക��വ�ാധിക�  �ലം എ�േപ�  ചികി� േതടിെയ�ം,  അതിെല� േപ�

മരണെ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പക��വ�ാധിക� തടയാ� നടപടി

201.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക��വ�ാധിക�  ബാധി��വ�െട എ�ം വ��ി�വ�� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-�  പക��വ�ാധിക�  പിടിെപ�് മരി�വ�െട�ം ചികി� േതടിയവ�െട�ം എ�െമ�;

ഏ� പക��വ�ാധി ബാധി�ാണ് ഏ��ം ��ത�േപ� മരണമട �ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഓേരാ മഴ�ാല�ം പലതരം െകാ��ക�  പര�� പക��വ�ാധിക�  ഒേ�െറേപ�െട

മരണ�ിന് കാരണമാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് തട��തിനായി പരിസര �ചീകരണം,  മാലിന� നി��ാ��നം,  െകാ�ക് നിവാരണം

എ�ിവ ശ�ിെ����തിന് എെ��ി�ം അടിയ�ര നടപടിക�  ൈകെ�ാ�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?



േകാവിഡ്-19 (െകാേറാണ) ൈവറസ്

202.�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവിഡ്-19  (െകാേറാണ)  ൈവറസ് ഇ�� ഉ��െട പല രാജ��ളി�ം �േത�കി�്

സം�ാന�ം റിേ�ാ�� െച� സാഹചര��ി� ആേരാഗ� വ��് െച� �ധാന �വ��ന��

എെ��ാെമ�ം എ� േപ�  നിരീ�ണ�ിെല�ിെയ�ം നിലവി�  അവ�െട അവ�

എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േരാഗബാധ�െട ചികി��ായി േക� സഹായം ഉ�െ�െട േലാക രാജ���െട�ം

േലാകാേരാഗ� സംഘടനക�െട�ം എെ��ാം സഹായം സം�ാന ആേരാഗ� വ��ിന് ലഭ�മായി

എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �വ��ന���ം േരാഗബാധിതെര സഹായി�വാ�മായി എെ��ാം സഹായം

സം�ാന സ��ാ�ം ആേരാഗ�വ��ം േക�സ��ാരിേനാടഭ���ി�െവ�ം ലഭ�മായവ

എെ��ാെമ�ം െവളിെ���േമാ?

സൗജന� മ��വിതരണം

203.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ഫാ�മസി വഴി ഹിേമാഫീലിയ േരാഗിക��് സൗജന�മായി ന�കിയി�� മ��ക�െട

വിതരണം സം�ാന�് നില� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അടിയ�രമായി ��ത മ��ക�െട വിതരണം �ട��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയിെല കി�ബി പ�തിക�

204.�ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയി�  കി�ബി വഴി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�പ�ികളി� കി�ബി വഴി എെ�ാെ� സൗകര��� ഒ��ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി മേ�ശ�രം താ��ാ�പ�ിയി� സൗകര��� ഒ���തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ട� ചികി��േവ�ി�� ധനസഹായ പ�തി



205.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�നി മാ� സ�ജറി നട�ിയ ആ�ക�െട �ട� ചികി��് എെ��ി�ം ധനസഹായ പ�തി

നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� പാല�ാട് ജി�യി� ഈ ഇന�ി� എ� �ക വിതരണം െച�ി��്;  നിേയാജക

മ�ലാടി�ാന�ി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

206.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.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) സം�ാന�് സാ�വ�ിക ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി സ��ാ�  നട�ിലാ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി�െട സവിേശഷതക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� എെ��ാം ആ��ല��� ലഭ�മാ�െമ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ��റ�സ് �ീമിന് �റ���ം മ�് ആേരാഗ�പ�തികളി�  ഉ�െ�ടാ��മായ

��ംബ���് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ാ��് പഴയ കാ�ണ� �ീമിെ� ആ��ല��� ലഭ�മാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് �ീം

207.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ണ� െബനവല�് �ീമിെ� ഏജ�സി മാറിയതിെന�ട��് ഓ�ൈല�  രജിേ�ഷ�

���ീകരി�ാ�തിനാ�  ��ത �ീമിെ� ആ��ല�ം ലഭി��ി� എ� കാര�ം ��യി�

വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജനറ� ആ�പ�ിയിെല വികസന പ�തിക�

208.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എറണാ�ളം ജനറ� ആ�പ�ിയി� എെ��ാം

അടി�ാന സൗകര�വികസന പ�തിക�  നട�ിലാ�ി എ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇവ�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



സി�ി� െസ� അനീമിയ

209.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�ി�  െസ�  അനീമിയ േരാഗിക��് ന�കിവ�� ആ��ല���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സി�ി�  െസ�  അനീമിയ േരാഗിക��് �േത�ക പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട കീഴി� ഉ� പ�തിക�

210.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട കീഴി�  ഉ� എ� പ�തികളാണ് നിലവി�  സം�ാന�്

നട�ിലാ�ിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േലാകാേരാഗ�സംഘടന�െട ഫ�് ഉപേയാഗി�് എ� വാഹന��  സം�ാന�് വിവിധ

ജി�കളി� വാ�ിയി��്; കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വാഹന�� ഒൗേദ�ാഗിക ആവശ�����ാെത ��പേയാഗം െച��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ആേരാഗ�കിരണം പ�തി

211.�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  18  വയസ് വെര�� അ�ഹതെ�� എ�ാ േരാഗിക��ം സൗജന� ചികി�

ലഭ�മാ��തിനായി 'ആേരാഗ�കിരണം' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഇ�രം േരാഗിക�െട ഏെത�ാം െചല�കളാണ് വഹി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി �കാരം േരാഗിക��് ലഭ�മാ�� അ�ബ� െെവദ� േസവന�� എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി ഓേരാ ജി��ം േകാ��സ് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



ആേരാഗ�േമഖലയിെല �തിയ പ�തിക�

212.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി� േശഷം ആേരാഗ�േമഖലയി�  എ� �തിയ പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കനിവ് 108 ആം�ല�സ് പ�തി

213.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കനിവ് 108 ആം�ല�സ് പ�തി �കാരം സം�ാന�് ആെകെയ� ആം�ല��കളാണ്

അ�വദി�ി��െത�ം ��ത ആം�ല��കളി�  എെ��ാം സൗകര��ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം പാല�ാട് ജി�യി�  എ� ആം�ല��കളാണ് അ�വദി�െത�ം

ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് അ�വദി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െഡ�റ� സ�ജ� നിയമനം

214.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െഡ�റ� സ�ജ� നിയമന�ിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി� ത�ിക അ�വദി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി�ം സാ�ഹ� ആേരാഗ�േക��ളി��� �ിരം

ത�ികക�െട അഭാവം ആ�പ�ിക�െട �വ��നെ� ബാധി��േ�ാ; ആയതിന് പരിഹാരം

കെ��േമാ?

ആ��ം പ�തിക�

215.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ��ംബ�ിെല എ�ാേപ��ം സമ� �ാഥമിക ആേരാഗ� പരിചരണം ലഭ�മാ��തിന് ആ��ം

മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മിഷെ� ഭാഗമായി ര�ാം ഘ��ി� െതരെ��� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള

�ടംബാേരാഗ� േക��ളാ�� നി��ാണ �വ��ന��  ���ിയാ�വാ�  സാധി�ാ�

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളിെല േസവന േമഖല വി�ലെ����തിെ� ഭാഗമായി ഇതിനകം

നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആേരാഗ�േമഖലയിെല േസവന��  കാര��മമാ��തി�ം ആ�നിക ഉപകരണ��

ലഭ�മാ��തി�ം സ��ാരിെ� നിലവി�ളള സാ��ിക �ിതി തട�മാ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

216.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാ�ാട് മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

���ീകരി�വാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഓേരാ ���ി�െട�ം �േരാഗതി വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി �േഖന നട�ിയി�� �വർ�ന��

217.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� 2019-2020� ആ��ം പ�തി�െട 2-� ഘ��ിെ� ഭാഗമായി

��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയർ�ിയ �ാഥമിക ആേരാഗ� േക���െട നിലവിെല �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� 2019-2020� ആ��ം പ�തി �േഖന ആേരാഗ� േമഖലയി�

നട�ിയി�� �വർ�ന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി�െട കീഴി� പാല�ാട് ജി�യി� നട�ാ�� പ�തിക�

218.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം പ�തി �കാരം പാല�ാട് ജി�യി� എെ��ാം വികസന പ�തിക� ആണ് ഇതിനകം

നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�� പി.ജി. വിദ�ാ��ിക��� ൈ�െപ�്

219.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െെ�വ�് െമഡി��  േകാേള�കളി�  പഠി�� േപാ�് �ാ�േവ�്

വിദ�ാ��ിക��് നിലവി� നി�യി�ിരി�� ൈ�െപ�് എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) സ��ാ�ം എം.സി.ഐ.�ം നി�യി� ൈ�െപ�് സ�കാര� െമഡി��  േകാേള�ക�

ന���ിെ�� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല എ� െമഡി�� േകാേള�കളി� പി.ജി.  വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ� നി�യി�

ൈ�െപ�് ന���ി�ാെയ�ം അവ ഏെത�ാം േകാേള�കളാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  നി�യി� ൈ�െപ�് ന�കാ� േകാേള�ക�െട വിവരം എം.സി.ഐ.

ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) പി.ജി., �.ജി. വിദ�ാ��ിക�െട ൈ�െപ�് സംബ�ി�് എം.സി.ഐ.�െട േനാ�ിഫിേ�ഷെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ൈ�െപ�് ന�കാ� േകാേള�ക�െ�തിെര ആേരാഗ� സ��കലാശാല,

ആേരാഗ� വ��് െസ�േ�റിയ�്,  ഫീസ് െറ�േല�റി ക�ി�ി ഇവ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ?

മാലിന�സം�രണം

220.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജി�  മാലിന���  സം�രി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം

സംവിധാന�ളാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവി�െ� മാലിന���  സം�രി��തിന് �തിയ എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�െ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വിദ�ാർ�ികളിെല ദ�സംര�ണം

221.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളെര െചറിയ ��ികളിെല ദ��യം േനരെ� ക�പിടി��തി�ം അതി� േവ�

�തിവിധിക� നി�േ�ശി��തി��� എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ��കളി�  ദ� പരിേശാധനാ ക�ാ�ക�  നി�ബ�മാ�ം

സംഘടി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കി�ബി ഫ�് വിനിേയാഗി�് �തിയ ആ�പ�ി െക�ിട��

222.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  കി�ബി ഫ�് വിനിേയാഗി�് എ� �തിയ ആ�പ�ി െക�ിട���്

നി��ാണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ആ�പ�ി െക�ിട��  നിർ�ി��തി�ം അടി�ാന സൗകര���

വർ�ി�ി��തി�ം കി�ബിയി�  നി�ം ഫ�് ലഭി��തിന് �പേരഖ�ം എ�ിേമ�ം



ത�ാറാ��തിന് എ�്.പി.വി.െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം ആ�പ�ിക�

എസ്.പി.വി.െയ�മതലെ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

താ��് ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനപ�തിക�

223.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം താ��് ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര�

വികസന���ായി എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി�െ��് വിശദാംശസഹിതം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ണി�റ താ��് ആ�പ�ി,  പള���ി താ��് ആ�പ�ി എ�ിവിട�ളി�  എെ��ാം

പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

�ാഥമിക ആേരാഗ�േക���െട വികസനം

224.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� എ� �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��� ��ംബാേരാഗ�

േക��ളായി ഉയ��ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് സ��ാ�

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ി�െട വികസനം

225.�ീ.�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�ി ഒ� താ��് ആ�പ�ി�െട നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ി�ി� എ�

ആേ�പം നിലനി�െ� ആ�പ�ി�െട സമ� വികസന�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിൽ ഉ�ത്; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� സി.എ�്.സി ക�െട അടി�ാന സൗകര�ം

226.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സി.എ�്.സി.ക�െട അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തി�ം നിലവാരം

ഉയ���തി�മായി എെ��ി�ം പ�തി ഗവ�െമ�് ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇെ��ി�  സി.എ�്.സി.ക�െട അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ���ാ�  ഫ�് അ�വദി�ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ��ക� വിതരണം െച��തിന് േന�മാെര നിേയാഗി�� നടപടി

227.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം െമഡി��  േകാേള�കളി�ം മ��ക�  വിതരണം െച��തിന്

േന�മാെര നിേയാഗി�ാ�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മ��് വിതരണം ഫാ�മസി�കെള െകാ�തെ� െച�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��� നടപടി

228.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി ഉയ��ിയി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദവിവരം ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) ���ി�റ നിയമസഭാ മ�ല�ിെല എ� �ാഥമികാേരാഗ�േക���  ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി ഉയ��ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ഉയ��െ��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം മാ���  ��ത ആ�പ�ികളി�

വ��ിയി��് എ�് അറിയി�േമാ?

െ�ഷ�ലി�് േഡാ�ർമാ�െട േസവനം

229.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എ�്.സി.-  സി.എ�്.സി.-  എഫ്.എ�്.സി.  എ�ിവിട�ളി�  െ�ഷ�ലി�് േഡാ�ർമാ�െട

േസവനം ഇേ�ാൾ ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളിൽ ആ�യിൽ ഒരി�െല�ി�ം െ�ഷ�ലി�് േഡാ�ർമാ�െട േസവനം

ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ികളിൽ പീഡിയാ�ിക്, ൈഗനേ�ാളജി എ�ീ വിഭാഗം േഡാ�ർമാ�െട േസവനം

ആ�യിൽ ��് ദിവസെമ�ി�ം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?



മലയി�കീഴ് താ��ാ�പ�ി�െട നവീകരണം

230.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയി�കീഴ് താ��ാ�പ�ി നവീകരി��ത് സംബ�ി�് കി�ബി വഴി നട�ിലാ��

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയി�  നി�ം സാ��ികാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� �ട�  നടപടികെളെ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി�െട നി��ാണ �േരാഗതി

231.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴയ�ാടി താ��് ആ�പ�ിയിെല �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി�െട നി��ാണ

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നബാ�ഡിെ� ആ�.െഎ.ഡി.എസി�  ഉ�െ���ി  6  േകാടി�െട ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ി

എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�റട സി.എ�്.സി.യിെല �ാഫ് പാേ�� പരി�രണം

232.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�റട സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ി� ജീവന�ാ�െട �റ��ലം ൈദനംദിന �വ��ന���്

തടസം േനരി��തായ ആേ�പം പരിഹരി��തി�� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) െവ�റട സി.എ�്.സി.യിെല �ാഫ് പാേ�� പരി�രി��തിനായി സമ��ി�ി�� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

233.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� അസി. സ�ജ� ത�ിക നിലവിലിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േരാഗിക�െട �ാേയാഗിക ��ി��ക�  കണ�ിെല��് അസി.  സ�ജ�  ഉ�െ�െട��

േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�െട�ം ഒഴി�ക�  നിക�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

234.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  ഈ സ��ാരിെ�റ കാലയളവി�  ആേരാഗ�വ��്

നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ�ിനായി വകയി��ിയ �ക

എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െവ�റട, െപ��ടവിള എ�ീ സി.എ�്.സി.-കെള ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി അ�േ�ഡ്

െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാറ�ാല,  പര�വ��  പി.എ�്.സി.-കെള ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ���തി��

നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

ഡയാലിസിസ് െസ�� മാ�ി �ാപി��തി�� നടപടി

235.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിയി�  ഇേ�ാ�  നിലവി���ം േനരെ� താ��് ആ�പ�ി

സി.എ�്.സി. ആയി��േ�ാ� േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� കീഴി� ആയി���മായ ഡയാലിസിസ്

െസ�� െപ�വ�� സി.എ�്.സി.യിേല�് മാ�ി �ാപി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് �ലം

എം.എ�.എ.�െട ശിപാ�ശ സഹിതം തി�ര�ാടി േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� നിേവദനം

ലഭി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��് ഇ�ാര��ി�  റിേ�ാ��് ആവശ�െ��െകാ�്  04.01.2020  തീയതി

എം1/944/2019  ന��  ആയി ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  ഓഫീസിേല�് ക�്

അയ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�� ഓഫീസി� എ�ാണ് ലഭ�മായെത�് അറിയി�ാേമാ;

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  ഓഫീസ് ഇ�ാര��ി�  നാളി�വെര സ�ീകരി� �ട�  നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് ഫയ� ന�� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ി

236.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  േ�ാമാെകയ�, സ�ജി��  വാ�ഡ്

എ�ിവ�െട നി��ാണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ിയി�  മാലിന� സം�രണ �ണി�് �ാപി��തിന് നടപടി



സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി�െട വികസനം

237.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിെയ ആ�നിക നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് കി�ബി

�ഖാ�രം �ക അ�വദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത പ�തി ആരംഭി��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േകാട് െമഡി�� േകാേളജിെ� നിർ�ാണ �വർ�നം

238.�ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് െമഡി�� േകാേളജിെ� നി��ാണ �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ��ത

നി��ാണ ���ി എേ�ാ� ���ിയാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േരാഗിക��് എ��ം േവഗം ചികി� ലഭ�മാ��തിനായി അ�ാദമിക് േ�ാ�ി�  ഒ.പി

ആരംഭി��തിനാവശ�മായ �മീകരണം നട�വാ�� തീ�മാനം അ�സരി�് എേ�ാ� ഒ.പി

ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി��  േകാേളജിെ� നി��ാണ ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ി ഉടെന

�വ��ന സ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപ�വള�� സി.എ�്.സി

239.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�വള��  സി.എ�്.സി.യി�  കിട�ി ചികി��് അ�മതി ന�കണെമ�്

ആവശ�െ��െകാ�് �ലം എം.എ�.എ.  �െട ക�് സഹിതം തി�ര�ാടി േ�ാ�്

പ�ായ�ിെ� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ആേരാഗ� വ��് 04.01.2020 തീയതിയായി എം1/95/2019 ന�� ഫയലി�

ഡയറ�േറാട് റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� സ��ം െചലവി� �ാഫ് നിയമനം നട�ാ� ത�ാറാെണ�് േ�ാ�്

പ�ായ�് േരഖാ�ലം സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാെയ�ം ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാഫ് നിയമനം നട�ാ�  േ�ാ�് പ�ായ�് ത�ാറായി�ം ഇ�ാര��ി�  തീ�മാനം

െെവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�� ഓഫീസ് ഇ�ാര��ി�

നാളി�വെര സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�് ഫയ�  ന��  സഹിതം



വ��മാ�ാേമാ?

പ�ി�� ൈ�മറി െഹ��് െസ��

240.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വ�ി��് മ�ല�ിെല പ�ി��  ൈ�മറി െഹ��് െസ��

സി.എ�്.സി ആയി അ�േ�ഡ് െച��ത് സംബ�ി�് മല�റം ജി�ാ െമഡി�� ഓഫീസറി�

നി�് റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  ഓഫീസിെല പി.എ�.ബി െസ�നി�  എെ��ാം

�ടർനടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റിേ�ാ��് സർ�ാരി�  ലഭ�മാ�ി വ�ി��് മ�ല�ിെല പ�ി��  ൈ�മറി െഹ��്

സി.എ�്.സി ആയി അ�േ�ഡ് െച��തിന് നടപടി ത�രിതെ���േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ക�േവലി�ടി മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ി

241.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  സാധാരണ�ാരായ ജന��  ചികി��ായി ആ�യി��

ക�േവലി�ടി മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ിയി�  29  ല�ം �പ വിനിേയാഗി�് �തന

ഉപകരണ�േളാെട 2019 െസ��ംബ� മാസ�ി� ഉ�ഘാടനം െച� േന�ശ��ിയ �ണി�്

നാളി�വെര ഉപേയാഗി�ാെത കിട��തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ല��ണ�ിന് �പ �ട�ി സ�ീകരി� ��ത �ണി�ിെ� �േയാജനം ജന���്

ലഭ�മാ��തിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

�ഴ�ാ�ിരി �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

242.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് നട�ി വ��

�ഴ�ാ�ിരി �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിെ� നി��ാണ ���ി�െട നിലവിെല �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കി നാേളെറയായി�ം നി��ാണ ���ി

���ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ ���ി എ��ംേവഗം ���ീകരി�് െപാ�ജന���് �റ�്

െകാ���തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��ാ� നടപടി

243.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി��െ�� ഏെതാെ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െളയാണ് ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി ഉയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ംബാേരാഗ� േക��ളിേല�െ���� സൗകര���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

108 ആം�ല�സ്

244.�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മല�റം ജി�യിെല 95 ശതമാനം ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െപ� ജന��ം താമസി�� നില��

മ�ല�ിെല ആദിവാസിക��് �േയാജനെ����തിനായി �േ�ടം  ,  ക�ളായി എ�ീ

പി.എ�്.സിക��്108  ആം�ല�സ് അ�വദി�� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�േ�ാ;ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ ?

ആേരാഗ� വ��ിെല നിയമന��

245.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�  സം�ാന�് വിവിധ ത�ികകളിലായി എ� �ിരം ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക�  �ിരമായി നിക�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിവര��  ജി�തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല വിവിധ ത�ികക�

246.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി�  െമഡിസി�, സ�ജറി,  പീഡിയാ�ി�്,  ഇ.എ�.ടി.  എ�ീ വിഭാഗ�ളി�

നിലവി�� ത�ികക�ം അവ അ�വദി�ി�� �ാപന��െട വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� നാല് െ�ഷ�ാലി�ികളി�  ഓേരാ�ി�ം നിലവി�  എ� �നിയ�  ക�സ���്

ഒഴി�ക�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�  അസി��് സ�ജനായി േജാലി െച� വ�� പി.ജി.  േയാഗ�ത��വ�െട�ം



െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ� േപാ�ിംഗ് കാ�ിരി��വ�െട�ം എ�ം യഥാ�മം െ�ഷ�ാലി�ി തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

നിയമാ��തമ�ാെത േജാലിയി� നി�് വി� നി�ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

247.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� നിയമാ��തമ�ാെത േജാലിയി� നി�് വി� നി�ി�� ഉേദ�ാഗ�� എ�

േപരാണ്; ത�ിക തിരി�് കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േജാലിയി�  നി�് വി�് നി�വെര സ�വീസി�  മട�ി െകാ� വരാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നടപടികെള �ട��് എ� േപ� സ��ീസി� തിരിെക എ�ിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) നിയമാ��തമ�ാെത േസവന�ി�  നി�് വി� നി� എ� േപെര സ��ീസി�  നി� നീ�ം

െച�െവ�് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫ് േന�് ത�ികക�

248.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷ�  പ�തി �കാരം പാല�ാട് ജി�യി�  എ� �ാഫ് േന�് ത�ികക�

��ി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിയതായി ത�ിക ��ി�േ�ാ��ായ ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ൈവേറാളജി ഇ��ി���്

249.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�െന ൈവേറാളജി ഇ��ി���് മാ�കയി� സം�ാന�് ഏെത�ി�ം ൈവേറാളജി ഇ��ി���്

ആേരാഗ�വ��ിെ� കീഴി� �വർ�ി��േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

��ിമപാ� വിപണനം

250.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വഴിേയാര�ളി�� ത�കടകളി�ം േഹാ��കളി�ം ചായ�ായി ഉപേയാഗി��

'പാ�' രാസപദാ����  േച��് ��ിമമായി ഉ�ാ�ി വിപണനം െച��താെണ��



മാധ�മവാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി� വിശദവിവരംം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ി�  ആേരാഗ�വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  ഇത് തട��തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ക; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് എ� േക�ക� എ��ി�െ��് അറിയി�േമാ ?

"സ�ാവലംബം" പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി

251.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ത,  കാ��റവ്,  ��ിൈവകല�ം എ�ിവ ഉ�വ�, ചലനേശഷി ഇ�ാ�വ�, ��േരാഗ

വി��� എ�ിവ��േവ�ി�� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയായ "സ�ാവലംബം"പ�തി�െട

�വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  നാളി�വെര എ� േപ��് അംഗത�ം ന�കിയി��്;  അതിെ�

നടപടി�മ�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  അംഗമായവ��് ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ചികി�ാ

സൗകര�ം ലഭ�മാ��ത്; അതിെ� നടപടി�മ�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� നി��ാണ ���ിക�

252.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� �ാപന��െട വിവിധ

നി��ാണ ���ിക�ം നവീകരണ ���ിക�ം നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�  അ�ഡി�ഡ്

ഏജ�സിക��് കരാ� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക��ാണ്

കരാ� ന�കിയി��െത�ം ���ിക�ം േപ�ം �ക���െ�െട�� വിശദവിവര�ം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  മ�രാധി�ിത െട�ഡ�  നടപടിക�  ഇ�ാെതയാേണാ ന�കിയി��ത്;

എ�ി� ഇ�കാരം ന��വാ��ായ സാഹചര�ം എെ��് വിശദമാ�േമാ?

�േ�ാഗ ശ��ിയാ നിര�്

253.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�ാഗ ചികി��് ഏ��ം െചല� �റ� െ��് �ാ�ം,  ടിപ് ക�ാ�ച�ം സം�ാന�്

ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �േ�ാഗ ശ��ിയ�� എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ഇ�രം േസവനം ലഭ�മാ�ാ�

കഴി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) െചലവ് �റ� െ��് �ാ�ി�ം,  ടിപ് ക�ാ�ചറി�ം എ� വിലയാണ് നി�യി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �േ�ാഗ ശ��ിയ�െട െചലവ് �റ��തിന് േവ�ി സ��ാ�  ആവി�രി� മ� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ�കാര� ആ�പ�ികളി� �േ�ാഗ ശ��ിയ�െട നിര�് ഏകീകരി��തിന് േവ�ി സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ജീവിതെെശലീേരാഗ��

254.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വ��ി�വ�� ജീവിതെെശലീേരാഗ��  നിയ�ി��തിന് എെ��ി�ം

പ�തിക� ആേരാഗ�വ��് നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

��ംബാ��ണം

255.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബാ��ണരംഗ�് നിലവി�  നട�ിലാ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ��ംബാ��ണരംഗ�് നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട�ം ഹൗസ് സ�ജ�മാ�െട�ം െെ�െപ�്

256.�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  േജാലിേനാ�� വിദ�ാ��ിക�െട�ം ഹൗസ്

സ�ജ�മാ�െട�ം െെ�െപ�് ന���തി� �ടി�ിക വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �ടി�ിക വ��ാെത �തിമാസം െെ�െപ�് വിതരണം െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കളമേ�രി െമഡി�� േകാേളജിെല വികസന പ�തിക�

257.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കളമേ�രി െമഡി�� േകാേളജി� എെ��ാം

വികസന പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ�� എ�് വിശദാംശസഹിതം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െമഡി��  േകാേളജി�  എെ��ാം അടി�ാന സൗകര� വികസന �വ��ന��

നട�ിലാ�ി വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ജ� ഔഷധിക�

258.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ജ�  ഔഷധികളി�  നി�് ആവശ�മായ മ��ക�  ലഭി��ി�

എ� പരാതി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  മ��ക�െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ ജ� ഔഷധിക� അ�വദി��തി�� മാനദ���ം നടപടി�മ��ം വ��മാ�േമാ?

മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� േഹാമിേയാ ആ�പ�ി

259.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി ആരംഭി���മായി ബ�െ��

െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് നട�ിയി�� സ��ാ� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േമ�  വിഷയ�മായി ബ�െ��് വ��് തല�ി�  പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം

260.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാജ മ��േലാബി �വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം വ�� �ണനിലവാരമി�ാ� മ��ക�  �റ� വില�്

വി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വി�ഴി�െ��� മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ� വ���തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?



െന�ി�ഴി പ�ായ�ിെല ആ�ർേവദ ആ�പ�ി

261.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴി പ�ായ�ി� �ിതി െച�� ആ�ർേവദ ആ�പ�ി

അ�േ�ഡ് െച�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് െസ�േ�റിയ�ിെല ആ�ഷ് വ��ി� A1 234/18 എ� ഫയ�

�കാരം ആവശ�മായ ത�ികക� ഉ�െ���ി ഒ� െപാ� പാേ�ജ് സമ��ി�വാൻ ഭാരതീയ

ചികി� വ��് ഡയറ���് നിർേ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) A1 234/18 എ� ഫയലി� ഭാരതീയ ചികി� വ��് ഡയറ�േറാട് ആവശ�െ�� ���ിയ

െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �റ് കണ�ിന് േരാഗിക� നിേത�ന ആ�യി�� ��ത ആ��േവദ ആ�പ�ി അ�േ�ഡ്

െച��തി�േവ� നടപടി േവഗ�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��േവദ ഡിെ��സറിക�

262.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െഷാ���  മ�ല�ി�  സ��ാ�  േമഖലയി�  എ� ആ��േവദ ഡിെ��സറിക�

�വ��ി���് എ�് അറിയി�ാേമാ; ��ത ആ�പ�ിക�െട േപ�ം ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം

അ�വദി�െ�� ത�ികക�െട വിശദവിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി� ഡിെ��സറി ആരംഭി�ാ� നടപടി

263.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴി പ�ായ�ി�  സി� ഡിെ��സറി ആരംഭി��ത്

സംബ�ി�് ആ�ഷ് ഡയറ�� ന�ിയ െ�ാേ�ാസ� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലി� സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 50,000� അധികം ജനസംഖ����ം വി�ത�മായ െന�ി�ഴി പ�ായ�് േക�ീകരി�് സി�

ഡിെ��സറി ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

'ആ�ഷ�ം' പ�തി

264.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ "ആ�ഷ�ം" പ�തി നി��� െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ആശാവ���മാ��് ന��� ആ��ല���

265.�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� ആശാവ���മാ��് ന��� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാെര �ാ�് േഫാ�  ജീവന�ാരായി അംഗീകരി�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��  എ�് തീ�മാനമാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ��് �ണിേഫാം അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അത് അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അതീജീവനം പ�തി

266.�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ ശി�വികസന വ��് വഴി നട�ിലാ�� അതിജീവനം പ�തി�െട വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര ഈ പ�തിയി�  എ� േപ�  അേപ� ന�കിെയ�ം അതി�  എ� േപ��്

ആ��ല��� ന�കിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതിജീവനം പ�തി�് അേപ� ന�േക� തീയതി അവസാനി�ി�ം വ�ാജ �ചരണ�ളി�െട

��ത� േപെര വ�ി�താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ര�ി� വ�ാജ�ചരണം

നട�ിയവ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള സാ�ഹിക �ര�ാമിഷനി� േ�ാ�ാം േകാ�ഡിേന��

267.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സാ�ഹിക �ര�ാമിഷനി� േ�ാ�ാം േകാ�ഡിേന��മാരായി കരാ�  അടി�ാന�ി�

എ�േപ� േജാലി െച���്; ഇവ� ആെര�ാമാെണ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ടി ത�ികയിേല�് തിരെ���് നട�ിയത് ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട എ�് േയാഗ�ത�െട

അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016 െഫ�വരി മാസ�ി� േ�ാ�ാം േകാ�ഡിേന�� ത�ികയി� കരാ� കാലാവധി കഴി�

�ീ.  എസ്.  ഷാജിെയ  18/08/2016-െല ഉ�രവ് �കാരം െക.എസ്.എസ്.എം എ�ിക��ീവ്

ഡയറ��  വീ�ം കരാ�  അടി�ാന�ി�  നിയമി�ത് എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�്



വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ� പരസ�േമാ,  മ�് ഇതര പരസ��േളാ ന�കി�ം,  ഇ��വ� നട�ി�മാേണാ

18/08/2016-െല ഉ�രവ് �കാരം �ീ.  എസ്.  ഷാജിെയ േ�ാ�ാം േകാ�ഡിേന��

ത�ികയി�  നിയമി�ത്;  ഇ��വ� നട�ിയി�െ��ി�  ഇ��വ� നട�ിയ തീയതി;  ഇ��വ�

േബാ�ഡിെല അംഗ�� ആെരാെ�; എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.എസ്.എം-�  േ�ാ�ാം േകാ�ഡിേന��  ത�ിക�െട േയാഗ�ത എം.എസ്.ഡ�ി�/

എം.എ േസാേഷ�ാളജി ആെണ�ിരിെ�, ടി േയാഗ�ത ഇ�ാ� �ീ. എസ്. ഷാജിെയ േ�ാ�ാം

േകാ�ഡിേന�� ആയി 18/08/2016-െല ഉ�രവ് �കാരം എ�ിക��ീവ് ഡയറ�� നിയമി�ത്

എ�് അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ; ടിയാെ� നിയമന�ിന് ��ത േയാഗ�തകളി�

സ��ാ�  ഇളവ് വ��ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) 18/08/2016-െല എ�ിക��ീവ് ഡയറ��െട ഉ�രവ് �കാര�ളള നിയമനം ബ�.  മ�ി

െചയ�മാനാ�ളള ഗേവണിംഗ് േബാഡി േയാഗം അംഗീകരി��ം,  സ��ാ�  സാ�കരി��ം

നിയമപരമായി ശരിയാേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) ടി നിയമനം െക.എസ്.എസ്.എം ഗേവണിംഗ് േബാഡി അംഗീകരി�തിെ��ം,  സ��ാ�

സാ�കരി�തിെ��ം ഫയ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വേയാജന േ�മപ�തിക�

268.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ബി.സത��

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വേയാജന സൗ�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി ഇൗ സ��ാ�  നട�ാ�ിവ��

േ�മപ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �േമഹ േരാഗബാധിതരായ �തി�� പൗര�ാ��ായി വേയാമ�രം പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ പ�തി �കാരം �േമഹേരാഗികളായ വേയാജന���് എെ��ാം ചികി�ാ

സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �േമഹം േപാ�ളള ജീവിത െെശലീ േരാഗ�� സംബ�ി�് �തി�� പൗര�ാ��ായി എെ��ാം

േബാധവ��രണ �വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ� നട�ിലാ�� പ�തിക�

269.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നി��ന േരാഗിക��് ജീവ�ര�ാ ചികി�ാ സഹായം ന���തിനായി സം�ാന�്

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികെള�റി�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ചികി�ാ സഹായം ലഭ�മാ��തിന് അേപ� സമ��ിേ��ത് സംബ�ി�

മാനദ��� വ��മാ�േമാ;

(സി) നട� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�  വഴി ഇതിനകം എ� േരാഗിക��്

ചികി�ാ ധനസഹായം ന�കിെയ�ം, ജി� തിരി�് യഥാ�മം എ� �ക വീതം ന�കിെയ�ം

വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹിക േ�മവ��ിെല േക�ാവി�ത പ�തിക�

270.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹിക േ�മവ��് �േഖന സം�ാന�് നട�ിലാ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നട�ി�ിന് േക�വിഹിതം �ത�മായി ലഭി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ� േ�മവ��് നട�ിലാ�� േക�ാവി�ത പ�തികളി�  വ��ിഗതാ��ല�ം ന���

പ�തിക�േ�ാ; എ�ി� അതിനായി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

വിധവക�െട െപ����� വിവാഹ ധനസഹായം

271.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� വിധവക�െട െപ�മ���� വിവാഹ

ധനസഹായ�ിനാ�� അേപ�കളി� ക�� ജി�യിെല പ��� ��സി�ാലി�ി പരിധിയി�

എത് വ�ഷം ഏത് മാസം വെര�� അേപ�ക��ാണ് സാ��ിക സഹായം

അ�വദി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

���ത��� �റ��തിനാ�� സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� പ�തിക�

272.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ത��� �റ��തി�ം െചറിയ ���ത����് ശി�യായി ജയി� ശി��് പകരം ന�

നട�് ന���തി�ം േവ�ി സാ�ഹ� നീതി വ��് എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



വനിതാ ശി�വികസന വ��് ത�ാറാ�� പ�തിക�

273.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏകാ�യമായ ��ംബനാഥ�  കിട�ിലാ�കേയാ മരി�കേയാ െച����ലം �രിത�ിലാ��

��ംബ���ായി വനിതാ ശി�വികസന വ��് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി��വ��ാണ് പ�തി�െട സഹായം ലഭ�മാ��െത�ം

പ�തി�െട മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി� നി�� സഹായം ലഭ�മാ��തിന് ഹാജരാേ�� േരഖക�ം മ�് നടപടി�മ��ം

സംബ�ി� വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ?

ബാലനിധി പ�തി

274.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ�ി� ഏ��ം ��ത� വിഷമതക� അ�ഭവി�� ��ിക�െട സംര�ണ�ം േ�മ�ം ഉറ�്

വ��വാ� നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇവ��് ധനസഹായം ന���തിനായി ബാലനിധി എ� േപരി� ഒ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

ഇതിനകം എ�േപ��് ഇതി� നി�ം സഹായം ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ിക�െ�തിരാ�ളള അതി�മ�� വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� അവ�െട അവകാശ�െള

സംബ�ി�് ��ികളി�  അവേബാധം ��ി��തിന് എെ��ി�ം �തിയ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�രം പ�തിക��ായി ബാലനിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

അതിജീവനം പ�തി

275.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, അ�പ് േജ�ബ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വനിതാ ശി�വികസന വ��് വഴി നട�ിലാ�� അതിജീവനം പ�തി�െട വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനകം ഈ പ�തിയി�  എ� േപ�  അേപ� ന�കിെയ�ം അതി�  എ� േപ��്

ആ��ല��� ന�കിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതിജീവനം പ�തി�് അേപ� ന�േക� തീയതി അവസാനി�ി�ം വ�ാജ�ചാരണ�ളി�െട

��ത�  േപെര വ�ി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  വ�ാജ�ചാരണം

നട�ിയവ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�നീതി വനിതാവികസന വ��ക�െട വിഭജനം

276.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വനിതാവികസന വ��ക�െട വിഭജനം ഏ� ഘ��ിെല�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ�നീതി വനിതാവികസന വ��കളിെല ജീവന�ാ�െട നിയമനം,  �ാന�യ�ം,

�ന�വിന�ാസം എ�ിവ�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) വനിതാ-ശി�വികസന വ��ി�  വികസന വിഭാഗ�ി� �റേമ എ�േഫാ�്െമ�റ് വിഭാഗം

�വ��നമാരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

��െസ��ക�െട �വ��നം

277.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  െസ���  േസാഷ��  െവ�ഫയ�  േബാ�ഡിെ�

ധനസഹായേ�ാെട എ� ��െസ��ക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ഷ് െസ��കെള സം�ാന സ��ാ�  അംഗീകരി�ക�ം ഏെ���ക�ം

െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷ് െസ��കളി�െട �����് ലഭി�� േസവന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന���് സ��ാ� �ാ�് ന�കാ�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

അംഗ�വാടി �ാപി�ാ� നടപടി

278.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� മാ�ക അംഗ�വാടി അ�വദി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി� മാ�ക

അംഗ� വാടി �ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം



അംഗ�വാടികളാണ് നവീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല മാ�ക അംഗനവാടി

279.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല മാ�ക അംഗനവാടി�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികെള സംബ�ി�്

വിശദമാ�േമാ?

പ�ി�� 108-� ന�� അംഗ�വാടി�് െക�ിടം

280.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ി��  108-� ന��  അംഗ�വാടി�് െക�ിടം

നി��ി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ആയതിെ� നിലവിെല

�ിതി സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

" േ�ഹ���ം "േ�ാള�ഷി�് പ�തി

281.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനാഥ ��ിക��് ന�കി വ��  "േ�ഹ���ം"  േ�ാള�ഷി�് പ�തി�െട വ�മാന പരിധി

ഉയ��ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാമ �േദശ�ളി�ം നഗര�േദശ�ളി�ം നിലവി�� വ�മാന പരിധി പതിന�് വ�ഷം ��്

നിലവി� വ�താെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� വ�മാന പരിധി കാേലാചിതമായി ഉയ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ൻഗണന പ�ികയിെല അനർഹർ

282.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമം  2013  �കാരം ത�ാറാ�ിയ �ൻഗണന പ�ികയി�  അനർഹർ

കട��ടിെയ� പരാതി�െട അടി�ാന�ി� അവെര നീ�ം െച��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയിരം ��യർഫീ�ി�  ��ത�  വി�ീർ��� വീ��വെര�ം സ��മായി നാ�ച�വാഹനം



ഉ�വെര�ം �ൻഗണനാ പ�ികയി�  നി�ം നീ�ം െച�േ�ാ�  അതി�  �േത�ക പരിഗണന

അർഹി�� ക�ാൻസർ േരാഗിക� അട���വ� ഒഴിവായി എ� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ര�ാെര ലി�ി� ഉ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ലി�ി� ഇനി�ം അനർഹർ കട� �ടിയി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; ഇ�ര�ാെര

ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��് മാസ�ിലധികം േറഷൻ വാ�ാ� �ൻഗണനാ പ�ികയി�െ�� ��ംബ��െട ലി�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ��ത ��ംബ�െള �ൻഗണനാ പ�ികയി� നി�ം ഒഴിവാ��തി� ��്

�േത�ക പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േറഷൻ സാധന�� വാ�ിയ അനർഹരി� നി�ം കേ�ാള വില ഈടാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിനകം എ�് �ക ഈടാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േറഷ� വിതരണ�ിെല ത�ി�ക�

283.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക� ഉ�ായി�ം േബാധ���ം മാന�� ഇടപാടി�െട േറഷ�

വിതരണം നട��തിെ� നെ�ാ� ശതമാന�ം കരി��യിേല�് േപാ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േറഷ� വിതരണ�ിെല ത�ി�ക� ���മായി ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വില�യ�ം നിയ�ി�ാ� മാേവലി േ�ാ�ക�

284.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, പി. ഉ�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവശ�സാധന��െട വില�യ�ം നിയ�ി�് നി���തിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വ��നം ��ത� കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാേവലി േ�ാറിെ� വി��ന േക��ളി�ാ� �ാമപ�ായ�കളി�  മാേവലി േ�ാ�ക�

ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േറഷൻ കാർഡിെല തി���കൾ



285.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷൻ കാർഡിൽ ��ിേചർ�േലാ െവ�ി���േലാ നട�േ�ാൾ പഴയ േറഷൻ കാർഡിൽ ��ത

വിവരം എ�തി േരഖെ���� രീതി�് എെ��ി�ം മാ�ം വ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത തി���കൾ സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ി ക���ർ ��ണം െച�്

അേപ�ി�ാ�ടൻ അവ ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ േറഷൻ കാർഡ് ലഭ�മാ��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാടക വീ�കളി� താമസി��വ��് േറഷ� കാ�ഡ്

286.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാടക വീ�കളി�  താമസി��വ��് േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �റേ�ാ�ി�  താമസി�� ആ��ാ��് േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം

തട���േ�ാ;  ആയതിേല�ായി സ�ീകരി�ി�ളള മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

��ഗണനാ കാ�ഡ് ന���തിെല �േരാഗതി

287.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ.പി.എ�. കാ��ക�  ബി.പി.എ�. കാ�ഡാ�ി മാ�വാ�� എ�

അേപ�കളാണ് ലഭി�െത� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇവയി�  എ� േറഷ�

കാ��ക� ബി.പി.എ�. ആ�ി ന�കിെയ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് ��ഗണനാ കാ�ഡ് ന���ത്;

(സി) അ�ഹതെ��വ�െ��ാം േറഷ� കാ�ഡ് ബി.പി.എ�. ആ�ി ന�കാ� എ�േ��് സാധി�ം;

അടിയ�രമായി ��ത കാ�ഡ് ന�കാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� ��ഗണനാ പ�ിക

288.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി സൈ� ഓഫീസ് പരിധിയി�  അന�ഹരായ എ�േപെര േറഷ�  ��ഗണനാ

പ�ികയി� നിെ�ാഴിവാ�ിെയ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ��ത സൈ� ഓഫീസ് പരിധിയി�  ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ���ണെമ�ാവശ�െ��്

നിലവി�  എ�േപ�െട അേപ� തീ�മാനമാകാെത�െ��ം എ� േപ�െട അേപ�യി�

തീ�മാനെമ��െവ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ഗണനാപ�ികയി�  ഉ�െ���ണെമ�ാവശ�െ��് സമ��ി� അേപ�ക�

സമയബ�ിതമായി തീ��് ക��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േറഷൻ കടകൾ അ�വദി��തി�� മാനദ�ം

289.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�തിയ േറഷൻ കടകൾ അ�വദി��തിന് അ�വർ�ി� വ�� മാനദ��ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടക� വഴി പലവ��ന��

290.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടകെള ��ത�  ജേനാപകാര�ദമാ��തിന് പലവ��ന��  ഉ�െ�െട��

സാധന�� വിതരണം െച��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�� നടപടിക� ഏ�ഘ�ംവെരയായി എ�റിയി�ാേമാ?

േറഷൻകട ഉടമക��� �തിഫല�ം ക�ീഷ�ം

291.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�ത നിയമ�കാരം േറഷൻകട ഉടമക��് �തിഫല�ം ക�ീഷ�ം യഥാസമയം

ലഭ�മാ��േ�ാ; ആയതിെ� മാനദ�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി�  സർ�ാരിന് എ� �കയാണ് ആവശ�മായി വ��െത�്

കണ�ാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േറഷ� ത�ി�ക� ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

292.�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടകളിെല ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക��് പകരം േബാധ���ം മാന�� ഇടപാടി�െട േറഷ�

വിതരണം നട��തിെ� നെ�ാ� ശതമാന�ം കരി��യിേല�് േപാ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േറഷ� ത�ി�ക� ���മായി ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എഫ്.സി.ഐ േഗാഡൗ�കളി� നി�� പ�രി വിതരണം

293.�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ�, ഏറനാട്, നില�� താ��കളി� വിതരണം െച�ാ�� ഭ��ധാന��� ഏത്

എഫ്.സി.ഐ േഗാഡൗ�കളി�  നി�ാണ് ലഭ�മാ�ി െകാ�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

അ�ാടി�റം എഫ്.സി.ഐ േഗാഡൗണി�  നി�ം േമ�  താ��കളിേല�് ഭ��ധാന���

വിതരണം െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എഫ്.സി.ഐ േഗാഡൗ�കളി� നി�് നിലവി� േറഷൻ കടകളിേല�് വിതരണ�ിനായി പ�രി

ലഭ�മാ��ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  റംസാൻ �തം ആരംഭി�ാനിരിെ� പ�രി

വിതരണം െച��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാല�ാട്  ,െപരി��മ�-അ�ാടി�റം എഫ്.സി.ഐ േഗാഡൗ�കളി�  എ� ടൺ പ�രി

േ�ാ�െ��് വിശദമാ�േമാ;  േ�ാ��ായി�ം േറഷൻ കടകളിേല�് േബായി�ഡ് ൈറസ്

മാ�ം വിതരണം െച��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� വിതരണ സംവിധാന�ിെല േപാരാ�ക�

294.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� റീെ�യി� വ�ാപാരേക���െട ഏകീകരണ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ �തന ഇലേ�ാണിക്

സംവിധാന�ിെല �റ�ക� എെ��ാെമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആയവ കാേലാചിതമായി പരി�രി�് പരിഹാരം കെ���തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േറഷ� വിതരണം ശ�ിെ���വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� കടകളിെല ഇ-േപാസ് സംവിധാനം

295.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടകളിെല ഇ-േപാസ് െമഷീ� പകരം േബാധ���ം മാന��  ഇടപാടി�െട േറഷ�

വിതരണം നട��തിെ� നെ�ാ� ശതമാന�ം കരി��യിേല�് േപാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�്



വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ� കടകളിെല ത�ി�ക� ���മായി ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിതരണ സ�ദായ�ിെ� നവീകരണം

296.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എസ്.രാേജ��

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�വിതരണ സ�ദായം കാര��മമാ��തി�ം

ആ�നികവ��രി��തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ�വ��് േറഷ�  സാധന��  വാ��ത് എ��മാ��തിന്

സ�രി�� േറഷ�  േഷാ�ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഇത്

�ാവ��ികമാ�ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ണേഭാ�ാ���് മെ�ാ� സം�ാന� നി�ം അവ��് അ�ഹമായ േറഷ� സാധന��

വാ��ത് സാധ�മാ��തിന് ഇ��  േ��് േപാ��ബിലി�ി വിതരണ സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭ��ധാന��� നശി��ത് തടയാ� നടപടി

297.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ധാന���  യഥാസമയം േറഷ�കടക�  വഴി വിതരണം െച�ാ�� �ലം അവ

നശി�േപാ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തിന് െമാൈബ�  ��ാ�ക�  �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണസംവിധാനം �താര�മാ�ാ� നടപടി

298.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�വിതരണസംവിധാനം �താര�മാ��തിനായി എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ്

നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



േഹാ�� ഭ�ണവില ഏകീകരി��ത് സംബ�ി�്

299.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��കളി�  ഒേര ഭ�ണ�ിന് വ�ത�� വില ഈടാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാനെ�ാ�ാെക ഒേര േ�ഡി�� േഹാ��കളിെല സമാനവിഭവ��െട വില

ഏകീകരി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിലവ��നവ് നിയ�ി��തി�� നടപടിക�

300.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം വിലവ��നവ് പിടി� നി��ാ� സിവി� സെെ�സ്

േകാ��േറഷ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സാധന�ളാണ് സ�ിഡി നിര�ി� ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷ�  വഴി വിതരണം െച�� സാധന��െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഭ�� ധാന���െട �ണനിലവാരം

301.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ �ാപന��ം േറഷ�  കടക�ം വഴി വിതരണം െച�� ഭ�� ധാന���െട

�ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് നിലവി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിതരണ �ംഖല വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട�ം മ� സാധന��െട�ം

�ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് േമാണി�റിംഗ് ശ�മാ��തി�ം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�

ഉപേയാഗെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി

302.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സം�ാന�് ��ത�  മാേവലി േ�ാ�ക�ം മാേവലി ���

മാ���ക�ം ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക�െട വി�ലീകരണം

303.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി േ�ാ�ക� വി�ലെ���ി �േഹാപകരണ��ം മ�് സാധന��ം വിതരണം െച�ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഒ� നിേയാജക മ�ല�ി�  ഒ� �ലെ��ി�ം ഇ�രം പ�തി നട�ിലാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സൈ�േകാ വഴി ശബരി �ാ�ഡ് ഉ�����

304.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരി �ാ�ഡ് മ��െപാടി, �ളക് െപാടി, മ�ിെപാടി, കറിമസാല എ�ിവ സൈ�േകാ വഴി

വിപണനം െച��േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

സൈ�േകാ�െട �േഹാപകരണ വിതരണശാലക�

305.�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േഹാപകരണ വിതരണരംഗ�് സൈ�േകാ നട�ിയ ഇടെപട�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ�െട േന�ത��ി�  ആരംഭി�ി�� �േഹാപകരണ വിതരണശാലക�

എവിെടെയ�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

സൈ�േകായിെല സാധന��െട �ണനിലവാരം

306.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അവശ�സാധന��െട വില നിയ�ി��തിന് സൈ�േകാ നട�� വിപണി ഇടെപട�ക�

ഫല�ദമാകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പതിനാലിനം അവശ�സാധന��  സ�ിഡി നിര�ി�  സൈ�േകാ വഴി വിതരണം

െച��െ��് �ഖ�ാപി�േ�ാ�ം െപാ�കേ�ാള�ി�  അവശ�സാധന��െട വില

�തി�യ��് സാധാരണ ജന��െട ജീവിതം �രിത�ിലാ��െവ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സൈ�േകാ വഴി വിതരണം െച�� സാധന��െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സൈ�േകാ വഴി വിതരണം െച� െവളിെ��യി� പാരഫി� വാ�് േച��താ�� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം മായം േച���ക� ക�പിടി��തി�ം വിതരണ�ാെര

കരി��ികയി�  ഉ�െ����തി�ം അവ�െ�തിെര നിയമ നടപടി സ�ീകരി��തി�ം നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാ?

സിവി�സൈ�സ് മാ���് വഴി �േഹാപകരണ��

307.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�സൈ�സ് മാ���് വഴി �േഹാപകരണ��  ഉ�െ�െട��വ വിതരണം െച�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം നാളി�വെര ഈ ഇന�ി� എ� േകാടി �പ�െട

സ�ിഡിയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� സാധന�� കളവ് േപായ സംഭവം

308.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര സൈ�േകാ ഡിേ�ായി�  നി�് േറഷ�  സാധന��  കളവ് േപായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� കിേലാ സാധന�ളാണ് കളവ് േപായെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകസി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സമാനമായി സം�ാന�് േറഷ�  സാധന��  േമാഷണം േപായ മ� േക�ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഇല�ി പ�ായ�ിെല പഴം-പ��റി സം�രണ �ണി�്

309.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പിറവം മ�ല�ിൽ ഇല�ി പ�ായ�ിെല നിർ�ി� പഴം-പ��റി സം�രണ �ണി�്

�വർ�ന�മമാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ണി�് എ��ം േവഗം �വർ�നമാരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടികൾ

സ�ീകരി�ാേമാ?

ആറ��ള മ�ല�ിെല സൈ�േകാ ഔ�്െല�ക�

310.�ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ആറ��ള നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� സൈ�േകാ

ഔ�്െല�ക� നവീകരി� എ�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� ��ത നിേയാജകമ�ല�ി� സൈ�േകാ�െട എ� �തിയ �ാപന��

ആരംഭി� എ�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഈ നിേയാജകമ�ല�ി� സൈ�േകാ�െട അധീനതയി� �വ��ി�വ�� �ാപന��െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല മാേവലി േ�ാ�ക�

311.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഖ�ാപി�ി��

�തിയ മാേവലി േ�ാ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാേവലി േ�ാ�കളി�  ഏെതാെ� സമയബ�ിതമായി ആരംഭി�വാനാെയ�ം

ആരംഭി�ാനാകാ�വ�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പ��രി� താ��് സൈ� ഓഫീസ്

312.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

��തായി �പീകരി� പ���  താ��് േക�മാ�ി താ��് സൈ� ഓഫീസ്

ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അതിര�ി�ിയി� ��� മാേവലി േ�ാ�

313.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അതിര�ി�ിയിെല മാേവലി േ�ാ�  ���  മാേവലി േ�ാറായി ഉയ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെല ആ�ിതനിയമനം

314.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡ് പ�നംതി� റീജിയണ�  ആഫീസിെല ജീവന�ാരനായ എ.ഹരി�മാ�

സ��ീസിലിരിെ� �ളയം �ലം ഉ�ായ െവ�െ��ി�  അകെ��്  2018  ആഗ�്  15ന്

മരണമട��മായി ബ�െ��് ആ�ിതനിയമന�ിനായി ഉചിതമാ�േ�ന�� അേപ�

ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതി�േമ� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�ബ� വിഷയ�ി� ഇ��റ�സ് ആ�ിത��് ലഭ�മാ��തിനായി�� നടപടി�മ��െട

വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�ി�േമ� ആ�ിതനിയമന�ി�ം ഇ��റ�സ് ലഭ�ത��� വ��തല നടപടിക�

ത�രിതെ���േമാ?

െന�ിെ� സംഭരണ വില

315.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� െന�ിെ� സംഭരണ വില എ� �പയായി��െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന�ിെ� സംഭരണവിലയി�  വ��ിയ മാ���

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഓേരാ സീസണി�ം സംഭരി� െന�ിെ� അളവ്

എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ളിെല െമ��മാ�െട നിയമനം

316.�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഉപേഭാ� ത�� പരീഹാര ക�ീഷനി�ം ഏെതാെ�

ജി� ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ളി�ം ��തായി െമ��മാെര നിയമി�ി��്;  അവ�

ആെരാെ�െയ�ം ഏെതാെ� ജി�കളിെല�ം െവളിെ���ാേമാ;



(ബി) െമ��മാെര തിരെ���� അഭി�ഖ പാനലി�  ആെരാെ�യാണ് അംഗ�െള�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) െമ��മാരായി തിരെ���െ�േട�വ�െട പാന� ആേണാ അെ��ി� ഒ� േപ� മാ�മാേണാ

അഭി�ഖം കഴി�േശഷം സ��ാരിേല�് സമ��ി��ത്;

(ഡി) അഭി�ഖം കഴി�് ജി�കളിേല�് നിയമി�െ��വാ� േവ�ി ഇ��വ� േബാ�ഡ് സ��ാരിേല�്

ന�കിയ െമ��മാ�െട ലി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െമ��മാെര തിരെ���േ�ാ�  ��പ് െമ��മാരായി േസവനം അ��ി�വ�െട ���ി

പരിചയം ഇ��വ� േബാ�ഡ് അധിക േയാഗ�തയായി കണ�ിെല��ാ�േ�ാ;  ��പ്

െമ��മാരായി േസവനം അ��ി�വ�  അഭി�ഖ�ി�  പെ���് പാനലി�  ഒ�ാമതായി

എ�ിയി�ം അവെര തഴ�് ���ി പരിചയം ഇ�ാ�വെര െമ��മാരായി നിയമി�ി�േ�ാ;

അവ� ആെരാെ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(എഫ്) ��പ് െമ��മാരായി േസവനം അ��ി�ക�ം അഭി�ഖ�ി� പെ���ക�ം െച�വ� പാനലി�

ഉ�െ�ടാെത വ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ഉപേഭാ�ത�� പരിഹാര ക�ീഷ� അംഗ��െട നിയമനം

317.�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഉപേഭാ�ത�� പരിഹാര ക�ീഷനി� ഇ��റ�സ് ക�നിയി� നി�ം വിരമി�വെര

െമ�റായി നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാ േഫാറ��െട വിധികളി�  അ�ീ�  അധികാരി സം�ാന ഉപേഭാ�ത�� പരിഹാര

ക�ീഷ� ആേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ധാരാളം ഇ��റ�സ് േക�കളി� ജി�ാ േഫാറ�ളി� നി�ം വിധി വ�� സാഹചര��ി�

അതി�േമ�  അ�ീ�  േക��ാ�  അേത ക�നിയി�  നി�തെ� വിരമി� വ��ിെയ

നിയമി�തിെ� സാംഗത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  സ��ീസി�  നി�ം വിരമി� എ�േപെര സം�ാന ഉപേഭാ�ത�� പരിഹാര

ക�ീഷനി�ം ജി�ാ േഫാറ�ളി�ം െമ��മാരായി നിയമി�ി��്; അവ� ആെരാെ�; ഏെതാെ�

വ��കളി�  നി�ം വിരമി�വരാെണ�ം ഏെതാെ� ജി�കളി�  ആണ് െമ��മാരായി

നിയമി�െത�ം വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നിർ�ാണ�േരാഗതി

318.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം വളെര �തീ�േയാെട കാ�� വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ; നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നിർ�ാണം നിലവിെല സാഹചര��ി�  എേ�ാ�  �ർ�ിയാ�ാൻ

കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതിെയ തട�െ���� എെ��ി�ം ����

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�റ�ഖ വ��് നട�ാ�ിയ പ�തിക��ായി നീ�ിവ� �ക

319.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �റ�ഖ വ��് നട�ാ�ിയ പ�തിക��ായി �ാ�,

േനാ� �ാ� ഇന�ി� നീ�ിവ� �ക�ം െചല�ം വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈപ�ക േക���െട സ�കാര�വ��രണം

320.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ൈപ�ക േക���െട നട�ി�് �മതല േക� സ��ാ� സ�കാര� ക�നിക��്

ൈകമാ�േ�ാ� അ���ി� േകരള�ിെല ഏെത�ി�ം ൈപ�ക േക�ം ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ

അവ ഏതാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ക�നിക��ാണ് ഈ േക���  ൈകമാ��ത് എ�ത് സംബ�ി�് ൈപ�ക

േക��െള ��നി��ി�� പ�ിക ന�കാേമാ?

ൈ��ക േക���െട സംര�ണം

321.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈ��ക േക��� സംര�ി�വാ� ഈ സ��ാ� കഴി� ര�് വ�ഷ�ളി�

എെ�ാെ� പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ൈ��ക േക���  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് �ിതി െച��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈ��ക േക���െട �ന��ാരണ�ിനായി േക�സ��ാ� കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി�

എ� �ക ലഭ�മാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� പൗരാണിക �ാരക��െട സംര�ണം

322.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.��ിരാമ�



,, സി.���

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പൗരാണിക �ാരക��െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� �രാവ� വ��ിെ� കീഴി� എ� സംര�ിത �ാരക�ളാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പൗരാണിക െക�ിട��െട നി��ിതി സംര�ണം,  രാസ സംര�ണം,  �മ�  ചി���െട

സംര�ണം എ�ിവ�ായി സ�ീകരി� വ�� ശാ�ീയമായ നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാനദീ തീരെ� ര�ാംഘ� �രാവ� ഖനനം

323.�ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാനദീതട തീര� നി�ം കെ��� ശി���  സംര�ി��തിനായി �രാവ� വ��്

സ�ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ര�ാംഘ� ഖനന�ിെ� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ര�ാംഘ� ഖനന�ിനായി ആ��ിേയാളജി��  സ�േ� ഓഫ് ഇ���െട െെലസ�സ്

ആവശ��േ�ാ;

(ഡി) ��ത െെലസ�സിനായി സം�ാന �രാവ� വ��് അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ; ഓ�െെല�

വഴിയാേണാ അേപ� സമ��ി�ത്;  ഏത് തീയതിയിലാണ് അേപ� സമ��ി�െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) �ട�ഖനനം തട�െകാ�് ആ��ിേയാളജി�� സ�േ� ഓഫ് ഇ�� അധി�തർ നി�േ�ശ�േളാ

നടപടി�മ�േളാ അറിയി�ി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�രാവ� വ��ിെ� ഉ�ഖനന �വ��ന��

324.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, വി.െക.�ശാ�്

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��ിെ� �വ��ന�� കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ാ� ആവി�രി� �തന

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �രാവ� വ��ിെ� േന�ത��ി� നട� �ധാന

ഉ�ഖനന �വ��ന�� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ഉ�ഖനന�ളി�  നി�ം കെ��� ചരി�ാവശി���  േവ�വിധം സംര�ി�്



പരിപാലി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െച��രി� മ�സിയം/�രാവ� വ��മായി ബ�െ��് പ�തി

325.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പി��ിം �റിസ�ിന് ഏ��ം ��ത� സാധ�ത�� െച��രി� മ�സിയം/�രാവ� വ��മായി

ബ�െ��് ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ിലാ��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ?

�രാവ�വ��ിെ� �വ��ന��

326.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് എ�� സ�ാരിക��ം ��തല�റ�ം ന�െട സം�ാരെ��ം

നേവാ�ാന�ല��െള�ം �റി�് അവേബാധം ന���തിന് �രാവ�വ��് എെ�ാെ�

�വ��ന�ളാണ് ആരംഭി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

�രാവ���െട�ം ൈപ�ക�ാരക��െട�ം സംര�ണം

327.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ���െട�ം ൈപ�ക�ാരക��െട�ം സംര�ണ�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ൈപ�ക �ാരക�� സംര�ി��തിന് േലാകെമ�ാ�ം സ�ീകരി�ി�� നവീനമായ രീതിക�ം

സാേ�തിക വിദ�ക�ം �രാവ�വ��ിന് ലഭ�മാേണാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് വ��് ഉേദ�ാഗ���് എെ��ി�ം �േത�ക പരിശീലനം ന���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി��� ചരി� �ാരക��, െകാ�ാര��  എ�ിവെയ സംബ�ി� വിവര��

ത�ാറാ�ി നവമാധ�മ �ാ�്േഫാ�കളി�  ന��� ഏെത�ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ  ;

ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

24-02-2020



�േ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)].


