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മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1613 �ത� 1801 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം

വ��മ�ി
: 1802 �ത� 1914 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 1915 �ത� 1962 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 1963 �ത� 1973 വെര

ആദ� െെന�് െെലഫ് നഗരമാ�� തി�വന��ര�ിെ� മാ�ം

1613. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരജീവിതം ��ത�  ആസ�ാദ�കരമാ��തിന് സം�ാനെ� ആദ� െെന�് െെലഫ്

നഗരമായി തി�വന��രെ� മാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി തി�വന�ര�രം നഗര�ി�  24  മണി��  സജീവമാ�� ക�വട

�ാപന�� ഏെതാെ� �േദശ�ളി� ആരംഭി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) െപാ�ജന��െട �ര� ഉറ�ാ�ി െമ�െ�� രീതിയി�  ഇത് നട�ാ��തിന് എെ�ാെ�

സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;  ഏെതാെ� വ��ക�െട ഏേകാപനം ഇതിന്

ആവശ���് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� മ�് നഗര�ളി�  �ടി ഈ പ�തി വ�ാപി�ി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

വികസന േ�മ �വ��ന���ായി അ�വദി�ി�ളള �ക

1614. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വികസന േ�മ �വ��ന���ായി ഓേരാ

ജി�ക��ം അ�വദി�ി�ളള �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ആല�ഴ ജി�യി� ഉ�െ�� ഓേരാ

മ�ല���ം ഇ�ര�ി� അ�വദി�ി�� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



വ�കിട പ�തിക�

1615. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഉ�ഘാടനം െച��ം എ�ാ�  ��  സ��ാരിെ�

കാല�് ആരംഭി��മായ വ�കിട പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി�് ഉ�ഘാടനം െച� വ�കിട പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

ഇനി�ം ഉ�ഘാടനം െച�ാ��ം �േരാഗമി�െകാ�ിരി���മായ പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� വ�കിട പ�തിക��ായി ആെക എ� �ക ഇതിേനാടകം

വിനിേയാഗി�ി��്; ഇനി എ� �ക ഇതിനായി മാ�ിവ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ിക പിേ�ാ�ാവ���വ��് സംവരണം

1616. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

(എ) �േ�ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ിക പിേ�ാ�ാവ� ഉ�വ��് പ�് ശതമാനം സംവരണം

ന���തിന് ശശിധര� നായ� ക�ീഷ� എെ��ാം മാനദ��ളാണ് നി�യി�ിരി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�രവി�  അേപ�കെ� ��ംബം എ� നി��ചന�ി�  ആെരെയാെ�യാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പ�് ശതമാനം സാ��ിക സംവരണം എ��ത�  നട�ാ�ം എ�് സ��ാ�  ഉ�രവി�

വ��മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ��ത� നട�ാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാ� വിഭാഗ���� സാ��ിക സംവരണം

1617. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���വ��് സംവരണം

ന���തി�� ഭരണഘടനാ േഭദഗതി നിയമം േക� സ��ാ� പാ�ാ�ി ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം

സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക പിേ�ാ�ാവ�യി�  ഉ�വ��് പ�് ശതമാനം സംവരണം ന���തിെ�

മാനദ�ം നി�യി�് �ീ ശശിധര�  നായ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ��ത

റിേ�ാർ�ിെല �ധാന ശിപാർശക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അേപ�കെ� ��ംബ�ിെ� വ�മാന�ം �വി�തി�ം കണ�ാ��തിന് ��ംബം എ�

നി��ചനം സംബ�ി�് ക�ീഷ� ന�കിയ ശിപാ�ശ എ�ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) സ��ാ� ഇതി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം ഒ� മാ�ം വ��ിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

��ിരവികസന ല��ം 2030 െ� ഭാഗമാ�� സാ��ിക സ�േ�

1618. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐക�രാ�സഭ�െട ��ിരവികസന ല��ം  2030 െ� ഭാഗമാ�� സാ��ിക സ�േ�

േദശീയ �ാ�ി�ി�ൽ ഓ�ഗൈനേസഷൻ സം�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവര േശഖരണ�ിന് എ�� ഉേദ�ാഗ�െര ജന��  സംശയേ�ാെട കാ���ം

ആ�മി�വാൻ �തി���മായ സംഭവ��  സം�ാന�് ഉ�ായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ി�� ജന��െട ആശ� അക��തി�ം സ�േ� നടപടിക� തട�ം �ടാെത

നട��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര�ി�� അദാല�കൾ

1619. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, പി.െക. ശശി

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

(എ) സ��ാ� ��തായി �ഖ�ാപി�ി�� ക�മപരിപാടിയി� െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര�ിന് താ��്

തല�ി�  അദാല�് നട�ി ��വ�  പരാതിക�ം ഈ വ�ഷം തീ��ാ�  ല��മി��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) താരതേമ�ന കാര��മത �ടിയ�ം അഴിമതി �റ��മായ സം�ാന സിവി�  സ�വീസ്

പൗരസ�ഹേ�ാട് ��ത�  ഉ�രവാദി����ം വികസനേ�മ പരിപാടിക�  ��ത�

കാര��മതേയാെട നട�ിലാ�ാ�  �ാ�ി���മാ�ി�ീ���തിന് സ�ീകരി�് വ��

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� തീ��് ക�ി�ാനായി നട�ിയ ഫയ� തീ��ാ��

യ�ം ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിത േസവന��  സാധാരണ�ാരായ െപാ�ജന���് �ടി

അനായാസം െെകകാര�ം െച�ാ�� രീതിയി�  ഉപേഭാ� സൗ�ദമാ�ി�ീ��ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ി� ബയ�� സീനിയ� േ�ഡ് ത�ിക

1620. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല�ം ഗവ. ��ിെല�ം ബയ�� ത�ിക�െട ശ�ള െ�യി�ക� ത�ി� വലിയ

അ�രം നിലവി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബയ�� സീനിയ� േ�ഡ്, �നിയ� േഫാ�മാ� എ�ീ ത�ികക� െസ�േ�റിയ�ി� അ�വദി�്

ഗവ.  ��ിേലതിന് സമാനമായ രീതിയി�  േറേഷ�ാ െ�ാേമാഷ�  അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ�് �ാമ സഭകളിൽ പെ���വാൻ അവധി

1621. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ�് സ��ം താമസ�ല�� �ാമസഭകളിൽ പെ���വാൻ കഴി��ി�

എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ം പരിഹരി�വാൻ �ാമസഭ നട�� ദിവസം ���ി ദിവസമാെണകിൽ െ�ഷ�ൽ

കാഷ�ൽ ലീവ് ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ഭരണ െസ�േ�റിയ�ിെല അംഗീ�ത സ��ീസ് സംഘടനക�

1622. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീകാരം ലഭി�ി�� സ��ീസ് സംഘടനക�െട ൈബേലാ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല ഹാജ� നില

1623. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളിെല ഹാജ�  നില ഉറ�വ���തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ സ��ാ�  ഒാഫീ�കളി�ം ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സ�ദായം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയത് എ�് നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല ലി�കളിെല ഡ��ി സംവിധാനം

1624. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി� എ� ലി�കളാണ് നിലവി��െത�ം ലി�് ഓ�േറ��മാ�െട�ം

ലി�് ���ൈവസ�മാ�െട�ം എ�ം എ� വീതമാെണ�ം ത�ിക തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ലി�് ഓ�േറ��മാ�െട�ം ���ൈവസ�മാ�െട�ം ഡ��ി സമയം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലി�് ���ൈവസ�മാ�  പ�െച� േശഷം ഓഫീസ് സമയം സ�കാര� ആവശ����ായി



�റ�് േപാ��ത് വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�ിെല �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസ് �ിതി െച�� അ�ാം ന�� ലി�ി� വനിതാ ലി�്

ഓ�േറ��മാെര ഡ��ി�് നിേയാഗി��തി�  വില�് ഏ�െ���ിയിരി��തി�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അവധി ദിവസം ഒഴിെക�� ���ി ദിവസ�ളി� �ഖ�മ�ി സ�രി�� ലി�ി� വനിതാ ലി�്

ഓ�േറ��മാെര ഡ��ി�് നിേയാഗി�ാ�  പാടി� എ� നി�േ�ശം ലി�് ���ൈവസ�മാ��്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആരാണ് നൽകിയത് എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് ഉേദ�ാഗ�ർ നട�� പരീ�ാ പരിശീലന േക���

1625. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഉേദ�ാഗ�� പി.എസ്.സി. പരീ�ാ പരിശീലന േക��� നട��താ��

പരാതിയി� അേന�ഷണം നട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ�െര േചാദ�ം െച�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം �ല�ളി�  സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��  പി.എസ്.സി.  �ാ�ക�

എ���െ��ാണ് വ��മായി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�് ഉേദ�ാഗ�� പരിശീലനേക��ളി� �ാ�് എ��ാ� എ�ിയതിന് െതളി�ക�

ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ

1626. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�കളിേ�� അടിയ�ര തീ���ാ�ാ�ം അേപ�ക��്

യഥാസമയം തീ��് ലഭ�മാ�ാ�മായി ഈ സ��ാ�  അദാല�ക�  ഉ�െ�െട എെ��ാം

നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;  ആയ� വഴി എ� ഫയ�ക�  തീ��ാ�ാ�  കഴി�

എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�  കെ��ി യഥാസമയം അവ തീ��ാ�ാ�ം

അവകാശനിേഷധ�െ��ി�  അേപ�കന് മ�് മാ����  സ�ീകരി�ാ�ം േവ�ി

െസ�േ�റിയ�ി�  ഓേരാ �� മാസ�ി�ം ഫയ�കളി�േമ��  (കാലതാസ��വയിേ��)

അദാല�ക� നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ീചി� ഇ��ി���ിെല നിയമന�ളിെല സംവരണം

1627. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ീചി� ഇ��ി���ിെല നിയമന�ളി�  സംവരണം പാലി��ിെ�� പരാതി സം�ാന

സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് ലഭി� പരാതിക�  ഇ��ി���ിന്

അയ�െകാ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതിക� േക�സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� േക�സ��ാരി� നി�ം ഇത്

സംബ�ി�് എെ��ി�ം മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള സ��ാ� �ീചി� ഇ��ി���ിന് നിലവി� ആെക എ� ഏ�� �ലം ലഭ�മാ�ിയി��്;

�ീചി��് േവ�ി സ��ാ� ത�ാറാ�ിയ തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജ് െഡവല�െമ�്

�ീമി� നി�ം �ീചി� ആവശ�െ�� �ലം സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ; എ� ഏ�� ന�കി;

�ലം സൗജന�മായി�ാേണാ ലഭ�മാ�ിയത്; വിശദമാ�േമാ?

ബ�ി�� യാ�ാ നിേരാധനം

1628. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ി��  യാ�ാ നിേരാധനം നീ�ണെമ�് േകരള നിയമസഭ ഐകകേ�ന പാ�ാ�ിയ

�േമയ�ിെ� അടി�ാന�ി� ഈ സ��ാ� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മാന�വാടി-േഗാണി��-ൈമ��  ബദ�  പാത സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ�

��ീംേകാടതിയി� സത�വാ��ലം ന�കിയി�േ�ാ; ബദ� പാത സംബ�ി�് സ��ാ� നിലപാട്

എ�ാണ്;

(സി) യാ�ാ നിേരാധനം നീ�ി ആകാശപാത നി��ി�ണെമ�് സം�ാന സ��ാ�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ��ത പാത നി��ി��തി�േവ�ി ബജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

േലാകേകരളസഭയിൽ ഭ�ണ�ിനായി െചലവഴി� �ക

1629. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയിൽ വിശ�കാരണം ��ിക�  മ� തി�് വിശ�ട�ിയതാ�� വാ��

റിേ�ാ��് െച�െ��ത് സ��ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഭരണസിരാേക��ിന��്

പ�ിണിയി�ം ദാരി���ി�ം സ�ഹ മന:സാ�ിെയ െഞ�ി� തര�ി�� സംഭവം ഉ�ായത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വിശ�് മാ�ാൻ ഒ� േനരെ� ഭ�ണം ലഭി�ാ� ��ിക� ഉ�തായ സംഭവ��

റിേ�ാ�� െച�െ��േ�ാ�ം േലാകേകരളസഭ�െട സേ�ളന�ിൽ പെ��� �തിനിധിക��്

ഭ�ണ�ിന് വൻ�ക െചലവഴി�താ�� ആേ�പം സ��ാരിെനതിെര െപാ�സ�ഹ�ിൽ

അവമതി ��ി��തിന് ഇടയാ�ിയി�െ��് ക���േ�ാ;

(സി) േലാകേകരളസഭയിൽ �തിനിധിക�െട�ം മ��വ�െട�ം ഭ�ണ�ിനായി മാ�ം എ� �ക

െചലവഴി�ി�െ��ം എ� േപ��ാണ് ��ത �ക െചലവഴിേ��ിവ�െത��� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ?



ഇ��ി ജി�യി� റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി

1630. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഇ��ി ജി�യി�  ഏെതാെ� ���ികളാണ് െച�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത ���ിക�  നിേയാജകമ�ലം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റീ ബി�ഡ് േകരളയിെല ��ത ���ിക� നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള പ�തി

1631. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയാന�ര �നരധിവാസ�മായി ബ�െ��് �ഖ�ാപി� റീബി�ഡ് േകരള

പ�തി�െട കീഴി� നാളി�വെര ലഭി� വിവിധ വാ�ക� ഏെത�ാമാെണ�ം, അവ ആെക എ�

�കയാെണ�ം, എ�ാണ് അത് ലഭി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് എെ��ാം പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്

എ�റി�ാേമാ;  ഇതി�  എ� പ�തിക�  ���ീകരി�ി��്;  ഇനി�ം എ� പ�തിക�

���ീകരി�വാ��്; വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� കീഴി� സം�ാനെ� �ാമീണ േറാ�ക� നവീകരി��തിനായി എ� �ക

അ�വദി�ി��്;  ഏെത�ാം ജി�കളി�  എ� കിേലാമീ��  േറാ�ക�  നവീകരി��തിനാണ്

പ�തിെകാ�് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല റീ ബിൽഡ് േകരള പ�തിക�

1632. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബിൽഡ് േകരളയിൽ ഉ�െ���ി നി��ാണം നട��തിന് ഏെത�ാം െ�ാേ�ാസ�കളാണ്

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിൽ നി�് ലഭ�മായെത�് വ��മാ�ാേമാ;

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

അവ� എ�ാെണ��� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട ��ാം ഘ��ി� �ീ ഫാബ് െടേ�ാളജി

1633. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ൈലഫ് പ�തി�െട കീഴി�  ��ാം ഘ��ി�  നട�ിലാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�� കാര���

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ീ ഫാബ് െടേ�ാളജി ഉപേയാഗി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  �ളയം ഉ�െ�െട��

��തിേ�ാഭെ� അതിജീവി�വാ� പര�ാ�മായ സാേ�തിക വിദ�യാേണാ ഉപേയാഗി��ത്;

(സി) സം�ാന�് ഉപേയാഗി�� �ീ ഫാബ് സാേ�തിക വിദ� സം�ാന�ിെ� ���തി�ം

കാലാവ��ം അ�േയാജ�മാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ��ത �ീ ഫാബ് �ാ�ക� നി��ി��തിന് െതരെ���െത�ം

ഓേരാ �ാ�ി�ം നി��ാണ െചലവ് എ�യാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�� നിർ�ാണ �വ��ന�ൾ

1634. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നി��ി�ാ�േ�ശി�� േകാതാട്-േച��  പാല�ിെ� �വ��ന

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ള�കാട് ��ാഘ��ി��െ�� േറാ�വികസന ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� സ�കാര� വ��ിക�െട �മിയാണ് ഏെ���ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത �േദശെ� ��ിലി�ി ഷി�ി�് ���ിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇവ

എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) േറാഡ് നി��ാണ ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��മംഗലെ� �� ഓഫ് മാ�മാ�ി�്

1635. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ഏെത�ാം േകാ�ക� ആരംഭി��തിനാണ് സ��ാ� തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�ക�  നട��തി�� സൗകര���  ��ത �ാപന�ി�  ഒ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗൺസി� �പീകരി�തിെ� ല����

1636. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗൺസി�  �പീകരി�തിെ� ല����

എെ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ�ത� ശാ� �ാപന�ിെ� ഭരണഘടനാ �കാര�� അധികാരിക�

ആെരാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ��ത �ാപന�ിെല ജീവന�ാ�െട സർ�ീസ് സംബ�മായ കാര��ളി�  സർ�ാരിന്

ഇടെപ�് നിർേ�ശ��  ന��വാൻ സാധി�ിെ��് ൈഹേ�ാടതി�ം ��ീം േകാടതി�ം

വ��മാ�ിയി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാടതി വിധി ഉ�ായി�ം േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗൺസിലിെല ജീവന�ാ�െട

സർ�ീസ് സംബ�മായ കാര��ളി�  സർ�ാർ ഇടെപ�് നിർേ�ശ��  ന���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് ശരിയായ നടപടിയാേണാെയ�് പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േകാടതി വിധി സംബ�മായ കാര��ളി� ശാ� സാേ�തിക വ��് സം�ാന നിയമ

വ��ിെ� അഭി�ായം േതടിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അഭി�ായം എ�ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സി�

1637. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തി�േശഷം േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിന്

2016-17,  2017-18,  2018-19,  2019-2020 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� �ാ� ഫ�ി�

എ� �കയാണ് ഓേരാ വിഭാഗ�ി�മായി വകയി��ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ സ��ിക വ�ഷ�ം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�മായി എ� �കയാണ് ന�കിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ;  2019-2020  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� �കയാണ് ഓേരാ

വിഭാഗ�ി�മായി ഇ�വെര ന�കിയെത�ം എ�ാണ് ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ; ഫ�്

ന�കിയിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിന് ഫ�് ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  ഗേവഷക

വിദ�ാ��ിക�െട െഫേ�ാഷി�് ന���ത് തട�െ�� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; തട�െ��

െഫേ�ാഷി�് ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��കാല�ളിെല ശാ� ഗേവഷണ �ചരണ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ എ� പ�തിക��ാണ്

പണം ന�ാ�  ബാ�ി��ത്;  ഇതിനായി എ� �കയാണ് വിവിധ �ാപന���്

ന�വാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെ� �ാപന�ളിെല ഗേവഷണ പ�തിക�

ഫ�് ലഭി�ാ�തിനാ�  �ട�ിയിരി�� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഫ�്

ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല ഏെത�ാം ശാ�

പ�തികളാണ് നി��ിെവ�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െെവേറാളജി ഗേവഷണ േക��ിെ� നി��ാണ�ം �വ��ന�ം

1638. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� പക��വ�ാധിക�െട സാഹചര��ി�  സം�ാന സ��ാരിെ� െെവേറാളജി

ഗേവഷണ േക��ിെ� നി��ാണ�ം �വ��ന�ം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധയിനം െെവറ�ക�െട പരിേശാധന�ം ഗേവഷണ�ി�ളള സൗകര��ം ��ത



ഇ��ി���ി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ� സം�ാന�് �ാപി�ാ� ഉേ�ശി�� ഈ �ാപന�ിൽ �െനയി�ളള ലാബി�

ലഭ�മാ��തിേന�ാ� മിക� പരിേശാധന ലഭ�മാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഏത് വ��ിെ�

കീഴിലാണ് ഇൗ �ാപനം �വ��ി�ക എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് അഡ�ാ��ഡ് ൈവേറാളജി

1639. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത നിലവാര�ി�� ഇ��ി���് ഓഫ് അഡ�ാ��ഡ് ൈവേറാളജി

(ഐ.എ.വി) ആരംഭി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇ��ി���ി�  എ�ാ വിധ ൈവറസ് േരാഗ നി��യ�ി�ം,  ഗേവഷണ�ി�ം

സാധ�മാേണാ?

എസ്.ഇ.ഐ.എ.എ. യിൽ പാരി�ിതിക അ�മതി ന��� നടപടി

1640. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി�ിതിക അ�മതി ന���തിന് േവ�ി േകരള സ��ാരിന് കീഴി� �വ��ി�് വ��

എസ്.ഇ.ഐ.എ.എ.എ� �ാപന�ി�  ലഭി�� അേപ�ക�  പരിേശാധി���ിെ��ം

അ�മതി ന���തിെ��ം നടപടി�മം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  അേപ�ക�  ന�കിയി�് ���മാ�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ എ���് എ�്

അറിയി�ാേമാ; ജി�ാതല�ി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മതി ഇനി�ം ലഭി�ാ� അേപ�ക�െട വിശദാംശ�� ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

അ�മതി നൽകാ�തി�� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല എേ�ാ�ീ� ബാ�സ് ക�നി

1641. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

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

(എ) ക��  ജി�യി�  പിണറായി പ�ായ�ി�  എേ�ാ�ീ�  ബാ�സ് എ� ക�നി�െട ഉടമ

ഷംനാസ് േപാലീസിന് ന�കിയ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ�� എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ി� അലി�� ക�ാരിബാ�ക� ഉപേയാഗി�ാെമ�് പരി�ിതി വ��് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

ഈ ഉ�രവ് ഇേ�ാ� നിലവി� ഉേ�ാ; ഉ�രവ് പി�വലി�ി�െ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവ് പി�വലി�ി�ിെ��ി� �വാസിയായ ഷംനാസിെ� എേ�ാ �ീ� ബാ�സ് എ� ക�നി

അട� ��ാ�ം അവിെട ഉ�ാദി�ി�� ക�ാരിബാ�ക�  ഉപേയാഗി�വാ�  പാടി� എ�ം

അധികാരിക� നി�േ�ശം ന�കിയെത�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) മ�ി�  അലി���ം അലിയാ��മായ ക�ാരിബാ�ക�  ത�ി�  േവ�തിരി�് അറി�വാ�

സാധി��ി� എ� കാരണ�ാ� ബാ�് േലാെണ��ം വാ� വാ�ി�ം �ട�ിയ ക�നി അട�

��ാ� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് പണിത െക�ിട�ളെട വിശദാംശം

1642. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് സം�ാന�് പണിത െക�ിട�െള സംബ�ി�

വിശദാംശം ��ീംേകാടതി�െട നി�േ�ശ �കാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� െക�ിട�ളാണ് നിലവി� നിയമം ലംഘി�് പണിതതായി കെ��ിയി��ത്;

(സി) 2011 െല തീരേദശ പരിപാലന സംര�ണ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ��ത പ�ിക

ത�ാറാ�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിയമ�ി� 2019 � വ��ിയ ഇളവിെ� അടി�ാന�ി� �തിയ തീരേദശ �ാ�ം,

�പട�ം ത�ാറാ�ി േക� അംഗീകാര�ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഇ) മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��തിന് േക� ഏജ�സിയായ േദശീയ ഭൗമശാ� പഠന

േക�െ�യാേണാ ആ�യി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഇവെര മാ�ം ആ�യി��ത് കാലതാമസം ഉ�ാ�െമ�തിനാ�  മ�് ഏെത�ി�ം

ഏജ�സിക�െട സഹായം �ടി ഇ�ാര��ി� േത�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാര�� �രപരിധി

1643. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാരം വീ�ക�ം മ�ം നി��ി��തി�� �രപരിധി എ�െയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഈ പരിധി��ി�  നി��ി� വീ�ക��് ന��  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  �ിര

ന�റാേണാ താ��ാലിക ന�� ആേണാ ന�കിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) അ�� മ�ല�ിെല പ�ായ�കളി� ഇ�ര�ി� ന�� ന�കിയി�� വീ�ക�െട എ�ം

പ�ായ�് തിരി�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േക�സ��ാ� വി�ാപനം അ�സരി�ളള തീരേദശ �ാ�

1644. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എം. നൗഷാദ്

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



(എ) പരി�ിതി സംര�ണ�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��് ചില േക�കളി�  േകാടതി

സ�ീകരി�� ക�ശന നിലപാടിെ� പ�ാ�ല�ി� റാംസ� പ�ികയി�െ�� േവ�നാ�് കായ�

ച��ി�  സ��ാ�  �മി െെകേയറി തീരേദശപരിപാലന നിയമം ലംഘി�െകാ�് നി��ി�

കാ�ിേ�ാ റിേസാ��് െപാളി�ണെമ� േകാടതി��രവ് നട�ിലാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�

വ��േ�ാ;

(ബി) തീരേദശ ജി�കളിെല കള��മാ�  തീര�് നി� �� മീ�റി�ളളി�ളള െക�ിട��െട

കണെ���ാ� നി�േ�ശി�ി�െ��് പറ��ത് വ�ഷ�ളായി തീര�് വസി��വ��ിടയി�

വ�ാപകമായ ആശ� ��ി�ി�ളള കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ര പരിധിയി�  �റവ് വ��ിെ�ാ�്  2019  ജ�വരിയി�  േക�സ��ാ�  �റ�ിറ�ിയ

വി�ാപനം അ�സരി�ളള തീരേദശ �ാ� ത�ാറാ�ി േക�സ��ാരി� നി�ം അംഗീകാരം

വാ��തിന് നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െക.എ.എസ് പരീ��െട നട�ി�്

1645. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസ് പരീ��െട �ിലിമിനറി പരീ� ��മ� രീതിയി� നട��തിന്

പി.എസ്.സി.�് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാസ�േകാഡ് സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  പരീ�യി�  നട�ിയ രീതിയി�� തിരിമറി

െക.എ.എസ് പരീ�യി�ം നട�ാതിരി�വാ� ൈകെ�ാ� ��ക�ത�ക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  പരീ�ക�  ��മ��ം പ�തട� രീതിയി�ം നട��തി�ം അതിെ� വിശ�ാസ�ത

നിലനി���തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം പര�ാ�മാേണാ;  എ�ി�  ഇത് ��ത�

പരി�രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എ.എസ് �ിലിമിനറി പരീ��െട ആറ് േചാദ���,  2001-  െല പാ�ി�ാ�  സിവി�

സ��ീസ് പരീ��െട േചാദ���  അേതപടി പക��ിയതാെണ� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; അത് എ�കാരം സംഭവി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എ.എസ്.പരീ� സംബ�ി� ആേ�പ��

1646. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്.  പരീ� സംബ�ി�് പി.എസ്.സി.�െട േപരി�  ചില ആേരാപണ���ായത്

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�ം ഇവയി�ാതാ�ാ�  സ��ാ�ം പി.എസ്.സി.�ം നട��

�ട��വ��ന�� എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പരീ��മായി ബ�െ��് ആേരാപണവിേധയമായ പി.എസ്.സി.  പരീ�

പരിശീലനേക���, അവ�െട വാ�സ്അപ് ��ക�, ��ത പരിശീലന േക����്

പി.എസ്.സി.�മാ�� ബ�ം,  ആയ�വഴി േചാദ��ടലാ��ാ��വ�മാ�� ബ�ം



എ�ി�െന പി.എസ്.സി�െട േപരി� ഇ�രം ത�ി�ക�െ��ി� ���ാെര കെ���തി�ം

മാ�കാപരമായ ശി� ഉറ� വ���തി�മായി ഈ സ��ാ� നട�� �ധാന �വ��ന��

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.�െട വിശ�ാസ�ത ഉറ�ി�ാ�ം െക.എ.എസ്.  േപാ�� പരീ�യിെല

ആേരാപണ�� പരിേശാധി�് ക�ശന നടപടിക��മായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം െച�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി പരീ�ാ പരിശീലന േക���െട മറവി� �ഷണം

1647. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  പരീ�ാ പരിശീലന േക���െട മറവി�  നട�� ഉേദ�ാഗാ��ി �ഷണം

അവസാനി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പരീ�ാ പരിശീലന േക���െട �വ��ന�ിന് ക�ശന മാനദ���

ഏ�െ����തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം ലഭി�വ�െട എ�ം

1648. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�� സ��ാ� പി.എസ്.സി. �ഖാ�രം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കിയി�െ��ം

നിലവി�� സ��ാ� പി.എസ്.സി. �ഖാ�രം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��ം ത�ിക

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �ഖാ�രം നട�ിയ നിയമന�ൾ

1649. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�േശഷം പി.എസ്.സി �ഖാ�രം സം�ാന�് നട�ിയ

നിയമന��െട വിശദവിവരം വ��ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന-ജി�ാതല നിയമന��െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാതല�ി� നട� നിയമന�� വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �ഖാ�ര�� നിയമന നടപടി

1650. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�  റിേ�ാ��് െച�� ഒഴി�ക��് പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് അയ��തിൽ

കാലതാമസം വ��� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�ാര�ം േവഗ�ിലാ��തി�

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളിെല ത�ികക� �ന� വിന�ാസം നട��� സംബ�ി�് മാ��നി�േ�ശ��െട



വിശദാംശ�� സ��ാ� �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഇതിൽ ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�� �ന�വിന�ാസമാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; ഇത്

പി.എസ്.സി.യിൽ നി�� നിയമന�െള എ�േ�ാളം ബാധി�� എ�തിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�ിനായി ഒഴി�ക�െട അ�് ശതമാനം നീ�ി വ�ണെമ� വ�വ� മി�

വ��ക�ം ലംഘി��താ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�രം

വ��ക�െ�തിെര നിയമ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തീ�ിത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��ി� എ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന�ി�� �റ� �ായപരിധി

1651. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  വിവിധ ത�ികകളി�  െപാ�നിയമന�ിന് വി�ാപനം

�സി�ീകരി�േ�ാ�  നി�യി�ി�� അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത േനേട�ത് അേപ�

സ�ീകരി�� അവസാന തീയതി�െട അടി�ാന�ിലാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗാ��ിക�  അേപ� സമ��ി��തിന് നി�യി�ി�� �റ� �ായപരിധി

േയാഗ�ത�െട ഗണ�ി� ഉ�െ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�. ച�ന എ� ഉേദ�ാഗാ��ി ഫയ�  െച�  OP(KAT)  No.22  OF  2020  േകസി�

22.01.2020 ന് േകരള ൈഹേ�ാടതി �റെ��വി� വിധിന�ായ �കാരം ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട

�റ� �ായം കണ�ാ��തിന് വി�ാപനം �സി�ീകരി�� വ�ഷം ജ�വരി ഒ�്

അടി�ാനമാ��േതാെടാ�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക�  അേപ� സമ��ി��തിന് നി�യി�ി�ളള

അവസാനതീയതി�ം മാനദ�മാ�ി �ായപരിധി വ�വ� േഭദഗതി െച�് അടിയ�ര ഉ�രവ്

�റെ��വി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി.�് വി� ത�ികകളി� നിയമനം നട�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം

1652. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.ബഷീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

ന��േമാ:

(എ) വിേശഷാ�  ച���  ത�ാറാ�ാ�തിനാ�ം ച��ളി�  ആവശ�മായ േഭദഗതിക�

വ��ാ�തിനാ�ം പി.എസ്.സി.�് വി� ചില ത�ികകളി� നിയമന�� നട�ാ� കഴിയാ�

അവ� ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ച���  �പീകരി��തി�  വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?



ഭാഷാ ന�നപ����ാ�ളള ��കളി� പി.എസ്.സി �േഖന�ളള നിയമന��

1653. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭാഷാ ന�നപ����ാ�ളള ��കളി�  പി.എസ്.സി �േഖന അ��ാപക

നിയമന��  നട�േ�ാ�  ��ത നിയമന��  ഭാഷാ ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ��

ഉേദ�ാഗാ��ികളി� നി�ം മാ�മായി നിജെ����തിന് നിലവി�ളള ഏെതാെ� ച��ളിലാണ്

മാ�ം വ�േ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ഭാഷ െെകകാര�ം െച�ാനാകാ�വ�  ഭാഷാ

ന�നപ����ാ�ളള ��കളി�  നിയമനം േന��ത് തടയാ�  നിലവി�ളള ച��ളി�

വ�വ�യി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി നിയമന�ി�  നിലനി��� ഇൗ അനൗചിത�ം പരിഹരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി

1654. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ��ാ�  വ��കളി�  ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് സമയബ�ിതമായി

റിേ�ാ��് െച��ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര വ��ിെ� അ�ിനിേ��ീവ് വിജില�സ് വിഭാഗം എ�ാ വ��കളി�ം

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

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) 2019-� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇ�കാരം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി

1655. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉ�െ�െട�� േസനക�െട ത�ികകളി�  നിയമി�െ���തിന് പി.എസ്.സി

ത�ാറാ�� റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി ഒ� വർഷമായി നിജെ���ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ�ാ�ളള റാ�് ലി�് കാലാവധിയാണ് ഒ�

വർഷമായി ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  ഇ�രെമാ� തീ�മാനെമ��ാ��ായ

സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��� ഉേദ�ാഗാർ�ികെള ഈ തീ�മാനം �യാസെ����തായ ആേ�പം

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  സർ�ാർ ഒ� �നരാേലാചന�്

ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



എ�്.എസ്.എസ്.ടി മാ�മാ�ി�് ത�ികയിേല�� നിയമനം

1656. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എസ്.ടി മാ�മാ�ി�്  (�നിയ�) ത�ികയിേല�് േനരി�� നിയമനം വഴി

നികേ�� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച�ി��്; എ�.സി.എ -�് മാ�ിെവ�

ഒഴി�ക�, അവ റിേ�ാ��് െച� തീയതി,  അംഗപരിമിത��ാ�� ബാ�് േലാഗ്

നിക��തിനാ�� ഒഴി�ക�െട എ�ം, അവ റിേ�ാ��് െച� തീയതി എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഗറി  331/2017  ത�ിക�െട അൈഡ�സിനായി നീ�ിെവ� ഒഴി�ക�െട എ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�്.എസ്.എസ്.ടി �നിയ�  � സീനിയ�  �േമാഷ�  നട�േ�ാ�  �നിയ�  ത�ികയി��ായ

ഒഴി�കളി� എ� എ�ം പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

1657. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി നം.  653/2017  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  (�മ�  േപാലീസ് േകാ��ബി�)

നിയമന�ി�� റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

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

വ��മാ�േമാ?

��ാം േ�ഡ് ഓവ�സീയ�/േ�സ� ത�ികയിെല നിയമനം

1658. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാം േ�ഡ് ഓവ�സീയ�/േ�സ� (െപാ�മരാമ�്/ ജലേസചനം) ത�ികയിെല നിയമന�മായി

ബ�െ��് േകരള അ�ിനിേ��ീവ് െെ�ബ�ണലി� ഏെത�ി�ം േകസ് നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി�

��ത േകസിെ� ന�� ഉ�െ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല നിയമന�ിനായി എ� ഒഴി�ക� നാളി�വെര പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��്

െച�ി��്;  ഇവയി�  എ� എ�.െജ.ഡി ഒഴി�ക�െ��ം അവ�െട െപാ�വിഭാഗം,

സംവരണവിഭാഗം എ�ി�െന തിരി�ളള വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട നിയമനം

1659. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികയി� നിലവി� ഒഴി�ക�

റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;



(ബി) റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�കളി�  പി.എസ്.സി.  നിയമനം നട��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� റിേ�ാ��് െച�ി�� സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�  എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

1660. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ� (��ഷ�മാ�) റാ�് ലി�് നിലവി� വ�് ര�് വ�ഷമായി�ം

ആവശ�മായ നിയമന�� നട�ി�ിെ�� വ�ത സ��ാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�ം റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�ം ജീവന�ാ�െട അപര�ാ�ത �ലം

�യാസെ��� എൈ�സ് വ��ി�  നിയമന��  നട�ാ�തിെ� കാരണ��

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��ിെ� കാര��മമായ �വ��ന���് നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�ം ��ത

ഓഫീസ�മാെര നിയമി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� നിലവി�ളള ഒഴി�ക�

1661. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ഉെ��് ജി�, വ��് തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�വ എ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് റാ�് ലി�് നിലവി�ളളെത�ം അതി�  എ�േപ��്

ഇ�വെര നിയമനം ന�കി എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല എ�.ഡി.സി. നിയമന ശിപാ�ശ

1662. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� എ�.ഡി.സി (േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��്) ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി. വഴി

2016 ജ�വരി �ത� ന�കിയ നിയമന ശിപാ�ശക� എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം, േപാലീസ്, വി.എ�്.എസ്.ഇ., ഹയ�െസ��റി �ട�ിയ വ��കളി�

2016 ജ�വരി �ത� എ� എ�.ഡി.സി ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ ജി�കളി� 2016 ജ�വരി �ത� പി.എസ്.സി.  ശിപാ�ശ െച� എ�.ഡി.സി.മാ�െട

എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി� എ�.ഡി.സി.മാ�െട നിയമന ശിപാ�ശ മ� ജി�കെള അേപ�ി�് �റവാെണ�



ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല എ�.ഡി ���് ത�ിക�െട റാ�് ലി�്

1663. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

22.02.2016-�  ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല എ�.ഡി ���് ത�ികയിേല�്

പി.എസ്.സി.  നട�ിയ പരീ��െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ��ത റാ�് ലി�ി�

നി�ം എ� േപ��് ഇതിനകം നിയമനം ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

അസി��് െസയി��മാ� ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

1664. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷനിെല അസി��് െസയി��മാ� ത�ികയി� തി�വന��രം

ജി�യി�  നി�ം എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് എ�േ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  24/10/2019െല അേ�ാ�െമ�് ചാ��ി�  �മന��  പതിനാറ് ആയി

ഒ.ബി.സി.  സംവരണ�ിന് ഒെരാഴിവ് മാ�ി വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ര�ി�  ഒെരാഴിവ്

ഒഴി�ിടാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയി�  നിയമന ഉ�രവ് ന���തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

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

കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ; മതിയായ േരഖകളി�ാെത ഒ.ബി.സി. വിഭാഗ�ി� ആെര�ി�ം

��ത റാ�് ലി�ി� കട�് �ടിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ ത�ികയിേല�� നിയമന നടപടിക�  എ�േ��് �നഃരാരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഗറി ന�� 613/2012-െ� റാ�് ലി�് കാലാവധി

1665. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�വി�റ��വ��ായി സ��ാ�/ക�നി/േകാ��േറഷ�/േബാ�ഡ് എ�ിവിട�ളി�

അസി��്/���് ത�ികയി� എ�.സി.എ വി�ാപന�കാരം (കാ�ഗറി ന�� 613/2012)

2017-� നിലവി� വ� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമന ശിപാ�ശ

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�് ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ��ത റാ�്

ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി��തിന് ��പായി �തിയ േവ��സി റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�്�മാ� േ�ഡ്-III ത�ിക�െട ഉ�ര �ചിക

1666. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി 20/11/2019-ന് നട�ിയ �ാ�്�മാ� േ�ഡ്-III ത�ികയിേല�് (കാ�ഗറി

ന�� -085/2018) നട�ിയ പരീ��െട ൈഫന� ആ�സ� കീ �സി�ീകരി�തിന് േശഷം

ൈഫന� ആ�സ� കീ  (റിൈവ�ഡ്) �സി�ീകരി�ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരീ��െട ൈഫന� ആ�സ� കീ,  ൈഫന� ആ�സ� കീ  (റിൈവ�ഡ്)  എ�ിവ

ത�ാറാ���മായി ബ�െ�� നടപടിക� സ�ീകരി� പി.എസ്.സി �െട ഓഫീസ് ഏതാെണ�ം

ആയതിെ� ഫയ� ന��ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത ഫയ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

എസ്. സി/എ�.ടി െ�ഷ�� റി��്െമ�്

1667. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്. സി/എ�.ടി െ�ഷ�� റി��്െമ�് വഴി നിയമനം ലഭി� ത�ികയി� നി�ം ആെര�ി�ം

േജാലി രാജി വ�കേയാ ഏെത�ി�ം വിധ�ി�  േജാലിയി�  നി�ം പിരി�് േപാ�കേയാ

െച�ാ� എസ്.സി/എസ്.ടി െ�ഷ�� റി��്െമ�് റാ�് ലി�് നിലനി���ിടേ�ാളം ���

േവ�ൻസി െ�ഷ��  ആയി തെ� പി.എസ്.സിെയ അറിയി�ണം എ�  G.O.

(MS)268/92/GAD dt 15.7.1992 �കാരം ഈ സർ�ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം

എ� വ��ി�  ഇ�ര�ി�  നിയമനം നട�െവ�് ത�ിക തിരി�ം വ��് തിരി�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം ഏെത�ാം വ��കളി� ഏെത�ാം ത�ികകളി� നിയമനം നട�ിയി�ി�

എ�ം ഈ ത�ികക� ഇേ�ാ�ം ഒഴി�് കിട�കയാേണാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈഹേ�ാ�ാഫിക് സ�േ� വിംഗി� അസി��് മൈറ� ത�ികയി� ഇ�ര�ി� േവ��സി

യഥാസമയം പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ�ത് കാരണം �ീ.  സനീഷ് എ� വ��ി�്

അവസരം ന�മായത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഉേദ�ാഗ��െട അനാ� കാരണം ഒ� ഉേദ�ാഗാ��ി�് േജാലി ന�മായതിന് എ�്

പരിഹാര നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.സി./എസ്.ടി. �ായി റിസ�വ് െച� ത�ികകളിെല നിയമനം



1668. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവി�  എസ്.സി./എസ്.ടി.�ായി റിസ�വ് െച� ത�ികകളി�

നാളി�വെര നിയമനം നട�ാ� എ� ത�ികകക� നിലവി� ഉ�്; അവ�െട വ��്, ത�ിക

എ�ിവ തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് എസ്.സി./എസ്.ടി.�ായി റിസ�വ് െച�െകാ�് ഇറ�ിയി��

സ��ാ� ഉ�ര�ക� ഏെത�ാം ആണ്; ആയതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  നാളി�വെര നിയമനം നട�ാ� ഇ�രം ത�ികക�െട വ��് തിരി��

കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗ�ാ��ായി ത�ികക�

1669. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  എ�ിയേശഷം എ� ത�ികക�  എസ്.സി./എസ്.�ി.

വിഭാഗ�ാ��ായി മാ�ം റിസ�വ് െച�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�െ��് വ��്, ത�ിക തിരി�്

ഉ�ര�ക�െട പക��് സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� റിസ�വ് െച� ത�ികകളി� എ� എ��ിൽ നിയമനം നട�െവ�് വ��്,

ത�ിക തിരി�് കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാ� സ��ീസി� എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം

1670. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.സി  /  എസ്.ടി ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട നിയമനം സംബ�ി�  1978-െല  G.O.(MS)

594/78/Fin/dt.29/07/1978 എ� സ��ാ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� ഈ സ��ാ�

കാലയളവി�  എ� ത�ികകളി�  നിയമനം നട�ിയി�െ��് വ��ം ത�ിക�ം തിരി�്

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ�ി എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം സ��ാ�

സ��ീസി� ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉ�രവി�  പറ�� �കാരം നടപടി സ�ീകരി�ാ� വ��് േമധാവിക�െ�തിെര എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ്

1671. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�  ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് �തിയതായി

ഉ�െ���ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) �തിയതായി ഉ�െ���ിയ ത�ികക��് ശ�ള െ�യി� നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ത�ിക

തിരി�് ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�് സ��ീസിെല പാ��് ൈടം �� ൈടം ജീവന�ാ��് ഏെത�ാം ത�ികകളി�

ൈബ �ാ��� �േഖന�� നിയമന�ിന് അ�ഹത��്; വിശദമാ�േമാ?

ആ�ിത നിയമന അേപ�യിൽ സ�ീകരി� നടപടി

1672. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി� േജാലി െച�െവ 27.02.2008-� മരണമട� െജയിംസ് എം.എസ്.(CPO

K. 6382)-െ� ആ�ിതനായ െജറി� െജയിംസിന് ആ�ിത നിയമന വ�വ�യി� നിയമനം

ന���ത് സംബ�ി�� അേപ�യി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ.െജറി� െജയിംസിെ� അേപ� ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാണ്; ഈ ഫയ� സ��ാരിേല�്

എ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  എ�ി�  ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ�  ന��ം

ആയതിെ� ക���� ന��/റസീ�് ന�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമന�ിനാ�� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടി

1673. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന �കാരം േജാലി�് അേപ�ി�ി�ം ഇ�വെര�ം േജാലി ലഭി�ാ� എ�

േപ�െ��ം അവ��് േജാലി ന���തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം എ� േപ��് ആ�ിത നിയമനം ന�കി;  െപാ� ഭരണ

സി.ഇ. െസ�ിെല സീനിേയാറി�ി പ�ികയി��വ��് കാലതാമസം �ടാെത േജാലി ന���തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�ിനായി ലഭി�� അേപ� തീ��് ക�ി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

ഐ.ടി. േമഖല വി�ലീകരി��തിന് പ�തി

1674. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ശാ� സാേ�തിക ഗേവഷണ വികസന �ാപന�െള�ം,

സം�ാന സ��ാരിെ� കീഴി� �വ��ി�� ഐ.ടി. മിഷെന�ം സമാന �ാപന�െള�ം,

ഐ.ടി. േമഖല�മായി ബ�െ��് �വ��ി�� മ�ിതര �ാപന�െള�ം ��ിയിണ��തിന്

എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഇവ�െട �വ��നം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



െക-േഫാ� പ�തി

1675. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�ം െക.എസ്.ഐ.�ി.എ�.ഉം േച��് ക�നി��ാ�ി വീ�ക��ം സ��ാ�

�ാപന���ം ൈഫബ�  െന�് വ��് �േഖന അതിേവഗ േ�ാഡ് ബാ�് കണ�ിവി�ി

ലഭ�മാ�� െക-േഫാ�  (േകരള ൈഫബ�  ഓ��ിക് െന�് വ��്)  പ�തി�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�  �ാപന�െള ഒേര െന�് വ��ി�  െകാ�വ��തി��

െക.എസ്.ഡ��.എ.എ�.(േകരള േ��് ൈവഡ് ഏര�ാ െന�് വ��്)െ� �േരാഗതി

വിശദീകരി�േമാ; ഈ പ�തി �േഖന�� േന��� അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�ജന�ിന് നി�ിത ഇട�ളി� സൗജന� ൈവൈഫ സൗകര�ം ലഭ�മാ��ത് ഏെതാെ�

രീതിയി� �േയാജനകരമാ�ം എ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക-േഫാ�  പ�തി �ാവ��ികമാ���വഴി ഡിജി��  ഭരണ സംവിധാന�ി�െട സ��ാ�

േസവന�� ��ത� കാര��മമായി ലഭ�മാ��തിന് സാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�യ േക��� അമിത ഫീസ് ഈടാ��ത് തട��തിന് നടപടി

1676. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ചില അ�യ േക��� അമിത ഫീസ് ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  അ�യ േക��ളിെല േസവന���� ഏകീ�ത നിര�ക�  നി�യി�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അമിത ഫീസ് ഈടാ��ത് ��യി�െ��ാ�  നടപടിക�  എ��ാ�  ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

��്സ് ജനേസവന േക���െട �വ��നം

1677. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��കലാശാലയിെല പരീ�ാ ഫീസ് സ�ീകരി��തി�  നി�ം ��്സ് ജനേസവന

േക��െള വില�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� കാരണം അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��കലാശാലാ വിദ�ാ��ിക��് ഉപകാര�ദമായി�� ��ത സൗകര�ം

�ന:�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��്സ് ജനേസവന േക���െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(ഡി) ��്സ് ജനേസവന േക���െട �വ��നം വി�ലീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ആല�� താ��ി� �തിയ അ�യ േക���

1678. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ആല��  താ��ിെല എ� േക��ളി�  �തിയ അ�യ േക���

ആരംഭി��തിന് അേപ� ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.�ി. േമഖലയിെല വികസനം

1679. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഐ.�ി.  േമഖലയി�  മാ�മായി എ�

െതാഴിലവസര�� ��ി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇതിനായി എെ�ാെ� കാര���  ആണ് നട�ാ�ിയി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ജി�യി�ം ഐ.�ി. പാ��ക� �ാപി�െമ� സ��ാരിെ� �ഖ�ാപനം എ� ജി�കളി�

നട�ാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബാ�ി�� ജി�കളി� ഐ.�ി.  പാ��ക� �ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� ആണ്

സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയിെല േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ിക�

1680. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര നവേകരള നി��ിതി�ായി �പീകരി�ി�� റീ-ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�

ഉ�െ���ി േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എെ��ി�ം ���ിക� നട� വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഓേരാ ���ി�ം ഏതാെണ�ം ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി�ി�� �ക എ�

വീതമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ി�  റീ ബി�ഡ് േകരള�മായി ബ�െ�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം

���ീകരി�ാ� �വ ൃ�ിക� എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള �ന:��ി�� വിേദശധനസഹായം ലഭ�മാ��

1681. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയം �രിത�ിലാ�ിയ േകരളെ� �ന:��ി�ാ�  ഏെതാെ� വിേദശ രാജ��ളി�  നി�ം

സഹായം ലഭി� എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) വിേദശഫ�് സ�ീകരി��തിന് എെ�ാെ� തട��ളാണ് േനരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �ളയം തക�� േകരള�ിെ� �ന:��ി�് ��ത�  വിേദശ സഹായം ലഭ�മാ��തി�ം

നവേകരള നി��ാണ �വ��ന�� ത�രിതെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസം വകമാ�ി െചലവഴി��

1682. �ീ.പി.ഉൈബ��

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

ന��േമാ:

(എ) �ളയ �രിതാശ�ാസം വകമാ�ി െചലവഴി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� ഉയ��

വ�ി�� വ�ാപക പരാതിക� അേന�ഷി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�ാ കളക്േ��ി� അഡീഷണ� ജി�ാ മജിേ��ിെ� �സ�െനയി�ം പാ�് േവ�ം

ഉപേയാഗി�് �ക വകമാ�ി െചലവഴി�ത് സംബ�ി� വിഷയം അേന�ഷി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി�

എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം ���ാ�െ�തിെര എ�് അ�ട� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയ �രിതാശ�ാസം ഇനി�ം ലഭി�ാ� അ�ഹരായവ��് ധനസഹായം എ�ി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

നവേകരള കർ� പ�തി�മായി ബ�െ�� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

1683. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നവേകരള കർ� പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ഹരിത േകരള മിഷൻ,  ആ��ം മിഷൻ,

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം, ൈലഫ് മിഷൻ എ�ിവയി� ഓേരാ�ി�ം നിലവി� എ�

േപർ േജാലി െച���്;  അവരി�  കരാർ/താ�ാലിക നിയമന�ി�  േജാലി െച��വർ

എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ മിഷനി�ം േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം/ഓണേററിയം ഇന�ി�

31.01.2020 വെര എ�് �ക െചലവഴി�;

(സി) ഹരിത മിഷൻ ഉപാ����് ശ�ളയിന�ി�ം മ�ിന�ി�ം ഇതിനകം എ�് �ക െചവഴി�;

(ഡി) നവേകരള കർ� പ�തി േകാ-ഓർഡിേന�ർ�് ശ�ളയിന�ി�ം മ�ിന�ി�ം ഇതിനകം എ�്

�ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

റീബി�ഡ് േകരള വഴി�� �വാ��ഴ മ�ല�ിെല ���ിക�

1684. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി�  റീബി�ഡ് േകരള പ�തി �കാരം അ�വദി�ി��

���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�ം എ�ം

അറിയി�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ� ഭാഗമാ�� െകാ�ം ജി�യിെല ���ികൾ

T 1685.�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി െകാ�ം ജി�യി�െ��� ഏെത�ാം ���ിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട വിശദാംശ��ം നിലവിെല �ിതി�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ���ിക�െട നി��ഹണ�മതല ന�കിയിരി��ത് ആ��ാണ് എ�തിെ� വിശദാംശ��

ന��േമാ?

റീബി�ഡ് േകരള ഇ�േഷ��ീവി� ക�സ���സി േസവനം

1686. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള ഇ�േഷ��ീവി�  സാേ�തിക വിദ�രി�ാ�തിനാ�  ക�സ���സിെയ

നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�സ���സിയി� നി�ം എെ��ാം േസവന�ളാണ് ലഭി��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) റീ ബി�ഡ് േകരള�് ഏെത�ാം േ�ാത�കളി� നി�ാണ് �ക കെ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി)

സം�ാന�ിെ� �ന� നി��ിതി�ാ�� ക�സ���സി

1687. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �ന� നി��ിതി�ാ�� ക�സ���സി 2018 � െക.പി.എം.ജി. ക�നി�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�നിെയ പി�ീട് ഒഴിവാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അതി�� കാരണെമ�ായി��;

(സി) ��ത ക�നിെയ വീ�ം ക�സ���ായി നിയമി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എെ�ാെ� വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിലാണ് അവെര നിയമി�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉ��െ�ാ�ലിെന �ട��് നാശം സംഭവി� �േദശ��െട �ന�നി��ാണ�ം നാശന���

സംഭവി�വ��ളള സഹായധനവിതരണ�ം

1688. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2019-െല െവളളെ�ാ��ി�ം,  ഉ��െപാ�ലി�ം നാശന���  സംഭവി�വ��ളള

സഹായധനം വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക�െട സഹായമാണ് േക�സ��ാരിേനാട് സം�ാനം ആവശ�െ��െത�ം

േക�സ��ാ� അ�വദി�ി�െ��ി� അത് എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റെ� കവള�ാറ�ം, വയനാ�ിെല ��മല�ം ഉ�െ�െട വലിയ ഉ��െ�ാ�ലിെന �ട��്

സ��നാശം സംഭവി� �േദശ��െട �ന�നി��ാണ�ിനാ�ളള നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം അന�ഹ��് �ക ൈകമാറിയത്

1689. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �ളയ�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ളയ ബാധിതന�ാ� ഭരണക�ിയിെല ഒ�

രാ�ീയ പാ��ി�െട �ാേദശിക േനതാവിെ� അ�ൗ�ിേല�്  10.54  ല�ം �പ

ൈകമാറിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ഇ�കാരം അന�ഹ��് �ക ൈകമാറിയത്

സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�

നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018�  �ളയ�രിതാശ�ാസ ഫ�് തിരിമറി നട�ിയ േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്; എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇതിനകം നടപടി സ�ീകരി�; ഇെ��ി� അതിെ�

കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം

1690. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ �ളയ�ി�  തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി ഒ�

െ�ഷ�� പാേ�ജിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി മല�റം ജി�യിെല �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് എ� �പ

ന�കിയി��് എ�ത് നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� േറാ�ക�  നവീകരി��തിന് വ��്

തല�ി� നടപടിക� സ�ീകരി� വ��; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി



1691. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാേദശിക േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി �ഖ�മ�ി�െട േറാഡ്

�ന��ാരണ പ�തി എ� ഒ� പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ

നി�് ഈയിന�ിൽ �ക െചലവഴി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈയിന�ിൽ ആെക വകയി��ിയ �ക�ം ഓേരാ ജി�യി�ം െതരെ��� ���ിക�ം

ഏെതാെ�;  ഇവ�് ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ���ിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാര�� േറാ�കെള െതരെ���തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ; ഇതിന് നിേയാഗി�ത് ആെരെയാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

��തി�ര��� േനരിടാ� സാ�ഹ�സ��േസന�െട �പീകരണം

1692. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, എം.ഉ��

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

(എ) ��തി�ര���  ഉ�ാ�േ�ാ�  ആവശ�മായ സഹായം എ�ി��തിനായി

സാ�ഹ�സ��േസന �പീകരി�വാ� ആേലാചന�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ി അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� മതി� �ന�നി��ാണം

1693. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-െല �ളയ�ി�  െച��  േതാ�ിെല െവ�ം കയറി തക�� െകാ�ി അ�ാരാ�

വിമാന�ാവള�ിെ� മതി� ഇേ�ാ� ��ത� ബലവ�ായി �ന�നി��ാണം നട�ിവ�േ�ാ�

കാ��, �ീ�ലനഗരം,  െച�മനാട്,  െന��ാേ�രി എ�ീ പ�ായ� �േദശ�ളിെല

ജന��െട �ര��ായി എെ��ാം ��ക�ത�  നടപടികളാണ് സിയാ�ം സ��ാ�ം

സ�ീകരി�ി��െത�ം സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള ൈകമാ��ിെനതിെര�� നടപടി

1694. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം അദാനി ��ിന് ൈകമാ��തി�� േക�

തീ�മാന�ിെനതിെര സം�ാന സ��ാ� ��ീംേകാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ�ാെ� കാര���െട അടി�ാന�ിലാണ് സം�ാന സ��ാ�  ��ീംേകാടതിെയ

സമീപി�ത് ;

(സി) ��ത േകസ് വാദി��തിന് �റ�നി�� �ഗ�രായ അഭിഭാഷക�െട േസവനം



േതടിയി�േ�ാ ; എ�ി� ആ�െടെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത വിമാന�ാവള ൈകമാ��ിെനതിെര സം�ാന സ��ാ� േക�െ� സമീപി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി�� േക�സ��ാരിെ� �തികരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം വിമാന�ാവളം സ�കാര�വ��രി��തി�� തീ�മാനം

1695. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം വിമാന�ാവളം സ�കാര�വ��രി��തി�� അ�ിമ തീ�മാനം ൈവ��

സാഹചര��ി� വിമാന�ാവള വികസനം �തിസ�ിയിലായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ാമെ� െട�മിന�  നി��ി��തിന് �മി ഏെ����തി�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്; എ� ഏ�� �ലം ഇനി�ം ഏെ��േ����്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിമാന�ാവള�ി� നി�ം ഓ�േറ�് െച�ി�� പല അ�ാരാ� വിമാന സ��ീ�ക�ം

നി��ലാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പല വിമാനക�നിക�ം തി�വന��ര�് നി�ം നട��തിെ� പ�തി നിര�ി� െകാ�ിയി�

നി�ം ആഭ��ര സ��ീ�ക� നട��തിനാ� വിമാന�ാവള വികസനം വഴി��ി നി���

സാഹചര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം വിമാന�ാവള�ിെ� സ�കാര�വ��രണം

1696. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ��

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

(എ) തി�വന��രം വിമാന�ാവളം സ�കാര�വ��രി�ാ�� തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�ണെമ�

സം�ാന സ��ാരിെ� ആവശ��ിേ�� േക� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  തീ�മാന�ിെനതിെര ��ീംേകാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

െസമി ൈഹ�ീഡ് െ�യി�

1697. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ത�  കാസറേഗാഡ് വെര�� െസമി ൈഹ�ീഡ് െ�യി�  പ�തി�െട

ഇ�വെര�� �വ��ന�ം �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ഏ� വ�ഷ�ി� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െറയി�  നിലവി�� െറയി��ാത�െട ഓര� �ടിയാേണാ നി��ി�ാ�  വിഭാവനം



െച�ിരി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

സ��ാരിെ� വാ�ഷികാേഘാഷ�േളാട�ബ�ി�് േസാഷ�� മീഡിയ വഴി �ചരണം

1698. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ഒ�ാം വാ�ഷികം,  ര�ാം വാ�ഷികം,  ആയിരം ദിവസം എ�ിവേയാട്

അ�ബ�ി�് േസാഷ��  മീഡിയ വഴി �ചരണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ഏജ�സി

വഴിയാണ് ��ത �ചരണം നട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ചരണ�ിന് എ�് �ക ഓേരാ തവണ�ം ��ത ഏജ�സി�് ന�കിെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

'ഒെഡെപക്' -െ� �ാ�് ആഫീസ് െച��രി� ആരംഭി�ാ� നടപടി

1699. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ര േസവനം ഉ�െ�െട�� െതാഴി�  േമഖലകളി�  വിേദശ രാജ��ളി�  െതാഴി�

േതടിേ�ായി��വ� ��ത�ം മ�� തി�വിതാം�റി� നി�ാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �വാസിക�െട ����ം ആവശ���ം സംബ�ി�്  'ഒെഡെപക്'  (ODEPEC)

തി�വന��രം ആഫീ�മായി ബ�െ�േട�ി വ�� സാഹചര�ം പരിഗണി�് 'ഒെഡെപക്'-െ�

ഒ� �ാ�് ആഫീസ് െച��രി�  അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

�വാസി േ�മനിധി

1700. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�ളള �വാസി േ�മനിധിെയ സംബ�ി� വിശദവിവര��

ന�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നി�ം എ� ആ�ക�  �വാസി േ�മനിധിയി�

അംഗ�ളായി�െ��ം എ� േപ��് േ�മനിധി ആ��ല���  ലഭി�വ���് എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� അ�പത് വയ�കഴി� ആ�ക��് �വാസി േ�മനിധിയി� േച�വാ� കഴിയാ�

സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) െതാഴി�  ന�െ��ം േരാഗബാധിതരാ�ം നാ�ി�  തിരിെ��� അ�പത് വയ�കഴി�

�വാസിക��ായി ഒ��വണ �ക അട�് �വാസി േ�മനിധിയി�  അംഗത�െമ���തിന്

േവ� നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി �നരധിവാസ പ�തി



1701. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മട�ി വ�� �വാസിക��ാ�� �നരധിവാസ പ�തി �കാരം  2017-18,  2018-19,

2019-20  വ�ഷ�ളിൽ എ� �വാസിക��് ബാ�ക�  �േഖന സാ��ിക ആ��ല�ം

നൽകിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േമ��ചി�ി� ഓേരാ സാ��ികവ�ഷ�ം ഇതിേല�ായി മാ�ജിൻമണിയാ�ം പലിശ

സ�ിഡിയാ�ം േനാ�� എ� �പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി വി�ലീകരി�ാൻ എെ��ി�ം നി�േ�ശ��  പരിഗണനയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േലാക േകരള േക��ിെ� നിർ�ാണം

1702. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� േലാക േകരള േക��ിന് �ലം ഏെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ല�് േലാക േകരള േക��മായി ബ�െ��് നിർ�ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണ �വർ�നം എ�് ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�വാസിക�െട �തേദഹം നാ�ിെല�ി��തി�� െചല�ക�

1703. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക�െട �തേദഹം നാ�ിെല�ി��തി�� െചല�ക��ായി  2018-19,  2019-20

വ�ഷ�ളി� എ� േകാടി �പ വീതമാണ് ബജ�ി� വകയി��ിയെത�ം ഇതി� എ� േകാടി

െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� ഏെത�ാം രാജ��ളി� നി�ം എ� �തേദഹ�ളാണ് നാ�ി� എ�ി�ാ�

സഹായി�െത�ം ഇവ ഓേരാ�ി�ം എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വിമാന�ാവള�ളി�  �വാസിക��ായി ആം�ല�സ് സ��ീസ്

ഇതിേനാടകം ഏ�െ���ിയി�െ��ം ഇതിന് എ� �പ െചലവാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ?

േനാ�� ��്സ് വഴി�� സാ��ന സഹായ പ�തിക�

1704. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�� ��്സ് വഴി നട�ാ�� സാ��ന സഹായ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് അേപ�ി��തി�ളള മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



േലാക േകരള സഭ�െട േന���

1705. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകെ� എ�ാ മലയാളികെള�ം സം�ാന�ിെ� സമ�വികസന�ിെ� ഭാഗമാ�ാനായി

ആരംഭി� ഒ�ാം േലാക േകരള സഭ വഴി േനടിെയ�� �ധാന േന��� എെ��ാമാെണ�ം

ര�ാം േലാക േകരള സഭ വഴി നട� വ�� �ധാന �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ�ം ര�ം േലാക േകരള സഭകളി� എ� രാജ��ളി� നി�ം എ� �തിനിധിക� പെ���;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �വാസിക�െട ����  ഉ�െ�ാ�ാ�ം സം�ാന ആവശ���  അവെര ധരി�ി�ാ�ം

അവ�മായി ആശയവിനിമയം നട�ി ��ത ആവശ��ളിേ��  �ട�നടപടിക��മായി

നാളി�വെര നട�ിയ �ധാന �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ�െട ഉേ�ശല����

1706. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

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

(എ) ഒ�ാം േലാക േകരള സഭയി� ഉയ�� നി�േ�ശ�� ഫല�ദമായി നട�ാ��തിന് �പീകരി�

�ാ�ിംഗ് ക�ി�ിക�  സമ��ി� �ധാന ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

ഇതിേ�� സ�ീകരി� �ട�നടപടികെളെ��് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓവ�സീസ് േകരൈള�്സ് ഇ�െവ�്െമ�്  & േഹാ�ഡിംഗ് ക�നി എ� നിേ�പ ക�നി

�ാപി�തിെ� ഉേ�ശല���� അറിയി�േമാ;

(സി) എ�.ആ�.ഐ ക���� ക�നി�െട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� തര�ി��

നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് ��ത ക�നി �േഖന നട��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) വനിതാ �ടിേയ��ാ�െട ����  പരിഹരി��തിന് േനാ��ാ ��്സി�  വനിതാ െസ�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� �വ��നം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) എയ�േപാ��കളി�  ഇമിേ�ഷ�  െഫസിലിേ�ഷ�  െസ��  (Immigration  Facilitation

Centre),  പാേ�ാ��് ഓഫീ�കളി�  �ീ-എംബാ�െ��് ഓറിയേ�ഷ�  െസ��

(Pre-embarkment Orientation Centre) എ�ിവ �പീകരി�ണെമ� ശിപാ�ശ േക�

സ��ാരിന് ന�ിയി�േ�ാ; അവ �പീകരി��തിെ� ഉേ�ശല���െളെ��് അറിയി�േമാ?

ഒ�ാം േലാക േകരള സഭ

T 1707.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ�ാം േലാക േകരള സഭ�െട നട�ി�ിന്  2018-19,  2019-20  എ�ീ സാ��ിക

വ�ഷ�ളിൽ അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ�ാം േലാക േകരള സഭ�െട െചല�ക� �ാ���റി ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ

��ത ഓഡി�ിംഗ് സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ര�ാം േലാക േകരള സഭ�െട ഭ�ണ ഇന�ി�� െചലവ്

T 1708.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ര�ാം േലാക േകരള സഭയി� പെ��� �തിനിധിക�െട ഭ�ണ ഇന�ി� ഒ� �തിനിധി�്

ഒ� ദിവസെ� െചലവ് എ� �പയായി എ�് െവളിെ���േമാ?

ര�ാം േലാക േകരള സഭ�മായി ബ�െ��് േസാഷ�� മീഡിയ വഴി �ചരണം

1709. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ര�ാം േലാക േകരള സഭ�മായി ബ�െ��് േസാഷ�� മീഡിയ വഴി �ചരണം നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ��ത �ചരണ �മതല ന�കിയെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നിെയ െതരെ���തിെ� മാനദ�ം എ�ായി��;  േലാക േകരള സഭ�െട

േസാഷ�� മീഡിയ �ചരണ�ിന് എ� �ക െചലവഴി�; വിശദമാ�ാേമാ?

സിംസ് പ�തി�െട കരാറിെ� �ീക�ാളിഫിേ�ഷ� വ�വ�ക�

T 1710.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

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

(എ) േപാലീ�ം െക�േ�ാ�ം സം��മായി നട�� സിംസ് പ�തി�െട കരാറിെ� െട�ഡ�

നടപടിക�െട �ീക�ാളിഫിേ�ഷ� വ�വ�ക� എെ�ാെ�യായി��;

(ബി) െട�ഡ� നടപടികളി� പെ��� ക�നിക�െട വിശദാംശ��ം ഗാലേ�ാ� എ� ക�നിെയ

െതരെ���ാ�� കാരണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സിംസ് പ�തിയി� െക�േ�ാണിെ� പ�ാളി�ം

T 1711.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  സിംസ് എ� �ര�ാ പ�തി നട�ിലാ��തി�  െക�േ�ാണിെ�

പ�ാളി�ം എെ��ാമാെണ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് പരിചയ സ��ത�ം േയാഗ�ത��� ക�നികളി� നി�്



െക�േ�ാൺ താ�ര�പ�ം �ണി�ി��േവാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എ� ക�നിക�  അേപ�

ന�കിയി��; ��ത ക�നിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സിംസ് പ�തി നട�ി�ിന് ഗാലേ�ാൺ എ� ക�നി�് കരാർ ന��വാ��ായ മാനദ�ം

എ�ാണ്;  െടൻഡറി�  പെ��� മ�് ക�നികെള�ാ�  ഗാലേ�ാൺ ക�നി�� അധിക

േയാഗ�ത�ം പരിചയ സ��ത�ം സംബ�ി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ഗാലേ�ാൺ ക�നി െക�േ�ാണി�  സമർ�ി�ി�� േരഖകളി�  ഇതിെ� ഡയറേ��്

ഉ�െ�െട��വ�െട വിവരം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) 2017  �  ആരംഭി� ഗാലേ�ാൺ ക�നി സമാനരീതിയി�� േ�ാജ�ക�  െച� പരിചയ

സ��ത�ം അ�ഭവ�ാന�ം സംബ�ി�് െക�േ�ാൺ പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് സംബ�ി�� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(എഫ്) െക�േ�ാ�ം ഗാലേ�ാൺ ക�നി�ം ത�ി�  സിംസ് പ�തി സംബ�ി�് ഉ�ാ�ിയി��

കരാറിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) സിംസ് പ�തി കരാർ ഗാലേ�ാൺ ക�നി�് ന�കിയതിെനതിെര എെ��ി�ം പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� പരാതി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േദശ�ര�െയ ബാധി�� കാര���

1712. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശ�ര�െയ�െ� ബാധി�� കാര���  സം�ാന�് അടി�ടി ഉ�ായി�ം സ��ാ�

ഇ�ാര��ി� ഗൗരവതരമായ ഇടെപട� നട��ി�െയ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കളിയി�ാവിളയി�  എസ്.ഐെയ െവടിെവ�് െകാ�വ�  ഒ� തീ�വാദി സംഘടന�മായി

ബ���െവെര� കെ���ം �ള��ഴയി�  പാ�ി�ാ�  നി��ിത�ം ൈചനീസ്

നി��ിത�മായ െവടി��ക� കെ��� സംഭവ�ം േപാലീസിെ� പ�� നി�ം ആ�ധ��ം

െവടി��ക�ം ന�െ��െവ� റിേ�ാ��ക�ം ജന�ളി�  ഉ�ാ�ിയി�� ഭീതി�ം ഉ�ക��ം

ശമി�ി�വാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനം തീ�വാദിക�െട�ം േദശവി�� ശ�ിക�െട�ം താവളമാ��ത് തട��തിന്

നിതാ� ജാ�ത �ല���തി�ം ��വാളികെള നിയമ�ിെ� ��ി�  െകാ�വ��തി�ം

ശ�മായ ഇടെപട�ക� ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാടതികളി� പരാജയെ��� േക�ക�

1713. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് രജി��  െച�� വിവിധ േക�ക�  േകാടതികളി�  എ�േ�ാ�

തളളിേ�ാ�� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2016  ജ�വരി �ത�  2019  ഡിസംബ�  വെര എ� േക�ക�  ഇ�ര�ി�  വിവിധ



േകാടതികളി� തളളിേ�ായി��്; ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േക�ക�  രജി��  െച�േ�ാ��ാ�� താ�ര�ം ഉേദ�ാഗ���് പി�ീട് ഇെ�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) 2016 ജ�വരി �ത� 2019 ഡിസംബ� വെര ഇ�ര�ി� തളളിേ�ായ േക�ക� രജി��

െച� ഉേദ�ാഗ��െട േപ�വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇൗ ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  ഉയ�� ഉേദ�ാഗ��  വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദീകരണ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� േക�ക� രജി�� െച��തി� ജാ�ത കാണി�ാ� നിരവധി

ഒാഫീസർമാർ ഉെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; ഇവ�െട വിവരം ആഭ��ര വ��ിെ� െെകവശം

ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സി&എ.ജി. റിേ�ാ��ിേ�� �ഡീഷ�� അേന�ഷണം

1714. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭയി�  കഴി� ഇ�പത് വ�ഷ�ളി�  സമ��ി� സി.&എ.ജി.  റിേ�ാ��കളി�േമ�

സ��ാ�  എേ�ാെഴ�ി�ം �ഡീഷ�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഏത് വ�ഷെ�

റിേ�ാ��ിലാണ് അേന�ഷണം നട�ിയെത�ം ഏത് വിഷയ�ിലാണ് അേന�ഷണം

നട�ിയെത�തിെ��ം വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) 2020  െഫ�വരിയി�  നിയമസഭയി�  സമ��ി� സി.&എ.ജി.  റിേ�ാ��ി�  പരാമ�ശി�ി��

േപാലീസ് വ��ിെല അഴിമതിെയ സംബ�ി�് ��  സി.&എ.ജി.  റിേ�ാ��കളിേ�ൽ

െച��േപാെല �ഡീഷ��  അേന�ഷണം നട�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

േപാലീസ് വാഹനപരിേശാധന�െട ഭാഗമായി പിരിെ��� ൈഫ�

1715. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന പരിേശാധന�െട േപരി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇ�വെര എ�

�പ ൈഫ� ഇന�ി� ലഭി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് ഡി�ാ��്െമ�് വാഹനപരിേശാധന�െട ഭാഗമായി ൈഫ�  പിരിെ����തിനായി

ഓേരാ േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ��ം ടാ�ജ�് നി�യി�് ന���തായ വാ��ക��്

അടി�ാന�േ�ാ; നി�ാര നിയമ ലംഘന���േപാ�ം വലിയ �ക ഈടാ��തായ പരാതി

പരിേശാധി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ൈഫ� ഇന�ി� ലഭി� �ക ഏെത�ാം ആവശ����ായി വിനിേയാഗി� എ�ം എ� �ക

വീതെമ�ം അറിയി�ാേമാ?

എ�്േറ �ാന�ക� ഘടി�ി� വാഹന��



1716. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  എ�്േറ �ാന�ക�  ഘടി�ി�ി�� ര�് വാഹന��  വാ�ിയതി�

�മേ��െ��് സി&എ.ജി. കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��  സ��ാ�  നട�ിയ െടൻഡ�  നടപടികളി�  മതിയായ േയാഗ�ത ഇ�ാ�തിനാ�  മാ�ി

നി��ിയ ക�നിയി� (എസി� റാപി�ാൻ) നി�ം െക�േ�ാൺ എ�്േറ �ാ�ക� വാ�ിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ിരി��ത്;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

െവടി���ം േതാ�ം കാണാതായ സംഭവം

1717. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േപാലീസി� െവടി���ം േതാ�ം കാണാതായ സംഭവം സംബ�ി� ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം

ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് തി�വന��രം െ�ഷ��  ആംഡ് േപാലീസ് ക�ാ�ി�  നട�ിയ

പരിേശാധനയി� വ�ാജ െവടി��ക�ം കാലിേ��ക�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് േകരള ൈഹേ�ാടതി എെ��ി�ം റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ��ത

േകസി�  ഒ� മ�ി�െട ഗ�മാെന �തി േച��ി�േ�ാ;  അേ�ഹെ� ഇേതവെര േചാദ�ം

െച�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െവടി�� കാണാതായത് സംബ�ി�് സി.ആ�് എ.ജി. ആഡി�് ക�റിയി� പരാമ�ശി�േ�ാ�

സം�ാന േപാലീസ് േമാധാവി എ�്4/178579/പി.എ�്.ക� ഫയലി� ഉ�രവ് ന�കിയി�ം,

അേന�ഷണം മ�ഗതിയി� ആയത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(ഇ) രാജ��ിെ� �ര�െയ ബാധി�� ഇ�രം േക�കളി� സത�ര അേന�ഷണം നട��തി�ം

���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െവടി��ക� കാണാതായത് സംബ�ി�്

1718. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എ.പി. ക�ാ�ി� േപാലീസിെ� െവടി�� കാണാതായ േക�ി� ഇ�വെര എ� അറ�്

നട�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�ാലിയ�കളി�  നി�് എ� െവടി��ക�  ന�മാെയ�ാണ് സി.എ.ജി.  റിേ�ാ��ി�



പറ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് െവടി��ക�െട കണെ���ി�േ�ാ എ�ം ��ത കണെ���ി� കാ�� ന�ം

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െവടി��ക�  കാണാതായത് സംബ�ി�് ആഭ��ര �ി�സി��  െസ��റി സ��ാരിന്

റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ി� പറ��െത�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.െഎ.എസ്.എഫ്.േലത് ഉൾെ�െട�� ഒഴി�കളിെല നിയമനം

1719. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� ത�ികകളാണ് േ��് ഇ�ഡ�ിയ�  െസക�രി�ി േഫാ�്  (എസ്.െഎ.എസ്.എഫ്.)  �്

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിയമന�� നിലവി�� േപാലീസ് ലി�ി� നി�ാേണാ നിക�ാ� ആേലാചി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) 2021  ഡിസംബ�  31  വെര ഏഴ് ബ�ാലിയ�കളി�� �തീ�ിത ഒഴി�ക�  നിലവി��

േപാലീസ് റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിക��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഓേരാ

ബ�ാലിയനിേല�ം എ� ഒഴി�കളാണ് ഈ തീയതി�കം �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�േ��ഡ് പ��സ് െ�യിനിംഗ് േവ��സി ഏഴ് ബ�ാലിയ�കളി�ം നിലവി�� േപാലീസ്

റാ�് ലി�ി� ഉ�വ��് എ� വീതം ന�കാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഏഴ് ബ�ാലിയ�കളി�ം നിലവി� എ� ഒഴി�ക� വീതം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

ഇനി എ� ഒഴി�ക� വീതം റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ചീഫ് െകമി�� എ�ാമിേന�് ലാബിെല െത�ായ പരിേശാധനാ റിേ�ാ��്

1720. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

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

(എ) തി�വന��രം ചീഫ് െകമി�� എ�ാമിേന�് ലേബാറ�റിയി� നി�ം വ�ാജമദ� േക�കളിെല

സാ�ി� പരിേശാധി�് െത�ായ പരിേശാധനാ റിേ�ാ��് ന�കിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�കാരം േകാടതികെള കബളി�ി� ഉേദ�ഗ��െ�തിെര അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സിംസ് പ�തി

T 1721.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�



�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) േകരള േപാലീ�ം െകൽേ�ാ�ം സം��മായി നട��  'സിംസ്'  (സി.ഐ.എം.എസ്)

പ�തി�െട കരാ�  ലഭ�മായ ഗാലേ�ാൺ എ� സ�കാര� ക�നി�് വിേദശ രാജ��ളിൽ

ഉെ�� പറ�� ���ിപരിചയം വ�ാജമാേണാ എ�ത് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സിംസ് പ�തിയിൽ അംഗമാ�� ക�നികേളാ വ��ികേളാ െകൽേ�ാണിൽ നി�ം

ഉപകരണ�� വാ�ണം എ�് നി��ഷി��േ�ാ;

(സി) ��ത ഉപകരണ�� െകൽേ�ാൺ ഏത് ക�നിയിൽ നി�ാണ് ലഭ�മാ��ത്; വിശദാംശ��

നൽകാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയിൽ അംഗമാ��വരിൽ നി�ം �സ�  ഫീ ഈടാ��േ�ാ;  വിശദാംശ��

നൽകാേമാ?

സിംസ് പ�തി

1722. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, അനി� അ�ര

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

(എ) േകരള േപാലീസി� സിംസ് പ�തി ��് മാ�കയി� നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� െട�ഡ�  വ�വ�യി�  െട�ഡറി�  പെ����വ��് ��് വ�ഷെ�

�വ��ന പരിചയ�ം ഇ��യിേലാ വിേദശേ�ാ ഇത് നട�ിലാ�ിയതിെ� പരിചയ�ം

നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(സി) സിംസ് പ�തി അ�വദി�് ന�കിയ ഗാലേ�ാ�  ഇ��  നാഷണ�  ക�നി�് േമ�പറ�

േയാഗ�ത�േ�ാ;

(ഡി) 2017 �ൈല 10 ന് മാ�ം രജി�� െച� ��ത ക�നി�് ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം ഇളവ്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഇ) ഗാലേ�ാ�  ക�ിനി�െട ര�് ഡയറ�ർമാെര കരി��ികയി�  ഉ�െ���ിയി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െെഹേവ േപാലീസ് സംവിധാനം

1723. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതക�  ��തി�ളമാ�േ�ാ�  അവിെട ഗതാഗത �ര�ിതത�ം ഒ�േ�� െെഹേവ

േപാലീസിെ� പരിേശാധന െവ�ം വഴിപാടായി മാ��െവ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  എ� െെഹേവ േപാലീസ് �ണി�കളാണ് സം�ാന�് �വ��ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;



(സി) വ�ി ഇടവഴിയി� ഒ��ി േപാലീസ് ഉേദ�ാ�� ഉറ��താ�ം യാ��ാെര ഭീഷണിെ���ി

പണം വാ��താ�ം വിജില�സിെ� പരിേശാധനയി� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െെഹേവകളി�  പരിേശാധന ക�ശനമാ�ി നിയമലംഘകെര കെ���തി�ം

െെഹേവ േപാലീസ് സംവിധാനം കാര��മമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് വ��് വാ�ിയ വാഹന�ൾ

1724. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) േമാഡൈണേസഷൻ ഓഫ് േപാലീസ് േഫാ�് പ�തി മാർ� നിർേ�ശ �കാരം േപാലീസ്

േ�ഷ�കളി�ം ഔ�് േപാ�കളി�ം വിന�സി��തിനായി ജീ�കൾ,  േമാേ�ാർ ൈബ�കൾ,

മീഡിയം/െഹവി വാഹന��  എ�ിവ മാ�ം വാ��തിന് അ�വദി�േ�ാ�  അതിന്

വി��മായി വാഹന�� വാ�ിയതിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിൻ കീഴി� െടേയാേ�ാ �ി�, ഇേ�ാവ, മാ�തി ഡിസയർ, മാ�തി എർ�ിഗ, സ�ി�്

ഡിസയർ �തലായ വാഹന��ം ആഡംബര വാഹന��ം വാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�

വാഹന�� വാ�ി എ�ം അതിന് ആെക എ�് െചലവ് വ� എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം വാ�ിയ വാഹന�ളി�  ഏെത�ി�ം ഒ�് ചീഫ് െസ��റി�െട

ഉപേയാഗ�ിനായി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വാഹനം ഏെത�ം അതിെ� വിലെയ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ി� വാഹന�� വാ�ിയ നടപടി

1725. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി� െവടി�� �തിേരാധ വാഹന�� വാ��തിന് ഈ സ��ാ� ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� വ�വ�ക��് വിേധയമായി�ാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഭരണാ�മതിയിെല വ�വ�ക��് വി��മായി ഹി��ാ�  േമാേ�ാർ ഫിനാൻസ്

േകാർ�േറഷനി� നി�ം മി�് ��ഷി പേജേറാ വാഹനം വാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ വാഹനം വാ��തിന് �ൻ�ർ വില ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് �ക;  അതിന്

സർ�ാരിെ� അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വാഹന��  വാ��തിന് സം�ാന േപാലീസ് ചീഫ് തീ�മാനെമ��ത്

േമാഡൈണേസഷൻ ഓഫ് േപാലീസ് േഫാ�ിെ� മാർ�നിർേ�ശ���് അ��തമായി�ാേണാ;

അെ��ി� എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േ�ാർ പർേ��സ് മാ�വലിെല നിബ�നക��് വി��മായി ��ത വാഹനം വാ�ി��തിന്



തീ�മാനി�തിെ� കാരണം േപാലീസ് ചീഫ് ഫയലി�  േരഖെ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് പരിശീലന�ിൽ പരി�ാര��

1726. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് പരിശീലന�ിൽ പരി�ാര�� വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എഫ്.ഐ.ആ�  ത�ാറാ��തി�  േപാലീ�കാ��് േവ� പരിശീലനം ന��വാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  റി��്െമ�ിെ� ഫിസി��  െട�ി�  കാേലാചിതമായ മാ���

പി.എസ്.സി �മായി ച�� െച�് നട�ിലാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസനയിെല �ീ �ാതിനിധ�ം ഉയ���തി�ം േപാലീ�കാ�െട പരിശീലനം േപാലീസ്

അ�ാദമിയി� മാ�ം നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െമ�ൽ ഡി���ക� വാ�ിയ നടപടി

1727. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിൽ �ര� ഒ���തിെ� ഭാഗമായി േപാലീസ് ഡി�ാ��്െമ�് െമ�ൽ ഡി���ക�

വാ�ിയതിൽ അഴിമതി നട�തായ മാധ�മ വാ��ക�െട നിജ�ിതി �റ�െകാ�വ�വാൻ

േപാലീസ് ഡി�ാ��്െമ�ിന് �റ�� ഏജൻസിെയെ�ാ�് അേന�ഷി�ി�വാൻ സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ �ര�ാ ഉപകരണ��  വാ�ിയ�മായി ബ�െ��് െട�ി�ൽ ക�ി�ി�െട

അഭി�ായ��  അവഗണി�െകാ�് െകൽേ�ാണിെന ഇടനില�ാരാ�വാൻ കാരണെമെ��്

അറിയി�േമാ;

(സി) �ര�ാ ഉപകരണ��െട വാ��മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം �ാപന��  ക�േ�ഷൻ

നൽകിയി�� എ�ം ഓേരാ���ം ക�ാ�് െച� �ക എ� എ�ം വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് ക�ാ�ി�കളി� സ��ാ� ജീവന�ാ��് സാധന�� വാ��തിന് അ�മതി

1728. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� േപാലീസ് ക�ാ�ി�കളി�  േപാലീസിതര സ��ാ�  ജീവന�ാ��് �ടി

സാധന��  വാ��തിന് അ�മതി ന��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ�

വിശദവിവരം ന��േമാ?



േപാലീസി� സേ�ശം ൈകമാ��തി�� സംവിധാനം

1729. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസി� അതിേവഗം സേ�ശം ൈകമാ��തി�� ക��ണിേ�ഷ� ബാ�് േബാ� സി�ം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� സി.ഒ.ബി.  �ണി�കളാണ് �വ��ി��ത്;  ��ത

�ണി�ക��ായി കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� ക����ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം വാ�ി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� ല�ം �പ�േടെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത സി.ഒ.ബി.  നി��ലാ�ി േപാലീസിെ� ക����  അധി�ിത ഐ എ പി എസ് �െട

സേ�ശ��  ന��വാ�  തീ�മാനം ആയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

േറാേബാ�ിക് െമാൈബ� എ�് േ�ാസീവ് ക�� െവഹി�ി�

1730. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാടക വ���  ൈകകാര�ം െച��തി�ം നി��ീര�മാ��തി�ം േറാേബാ�ിക് െമാൈബ�

എ�് േ�ാസീവ് ക��  െവഹി�ി�  എ� ഉപകരണം േപാലീസ് വാ�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് �ാപന�ി�  നി�മാണ് വാ�ിയെത�ം എ�് വില�ാണ് വാ�ിയെത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െട�� നടപടികളി�െടയാേണാ ഇത് വാ�ിയത്; അെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഗാലേ�ാ� ക�നി�െട േയാഗ�ത

T 1731.�ീ.അനി� അ�ര

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

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

(എ) േകരള േപാലീ�ം െക�േ�ാ�ം സം��മായി നട�� 'സിംസ്' പ�തി�െട െട�ഡ� ലഭി�

ഗാലേ�ാ�  ക�നി�െട ഒ� ഡയറ�െറ  31/10/2021  വെര�ം മെ�ാ� ഡയറ�െറ

31/10/2022 വെര�ം േക� ക�നികാര� മ�ാലയം അേയാഗ�രാ�ിയി�� സാഹചര��ി�

ക�നി നിയമം  2013  �കാരം ഈ ക�നി�് നിയമസാ�ത�േ�ാെയ�് വ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ൈല 2017-� �പീകരി� ഗാലേ�ാ� എ� സ�കാര� ക�നി�് ഈ േമഖലയി� ��് വ�ഷം

���ി പരിചയ��് എ�് െക�േ�ാ� ഉറ�് വ��ിയെത�ിെനെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



േ�ാ� പ�േ�സ് മാ�വ� പാലി�ാെത ഉപകരണ�� വാ�ിയ നടപടി

1732. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ� പ�േ�സ് മാ�വ� പാലി�ാെത വിലപിടി�ളള ഉപകരണ�� വാ�ിയേശഷം സ��ാരി�

സ��ദം െച��ി നടപടിക�  �മെ���ി വാ�� േപാലീസിെല ഉ�ത�െട നീ�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െ��ം അനെെലസ� വാ�ാ� സ��ാ� നി�േ�ശി� ക�നിെയ മാ�ി പകരം സ��ം നിലയി�

ബംഗ��വിെല ഒ� സ�കാര� ക�നി�മായി ഡി.ജി.പി.  കരാ�  ഉറ�ി� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) േ�ാ� പ�േ�സ് മാ�വ� പാലി�ാെത നട�ിയ ഇൗ ഇടപാടി� ച�ലംഘനം േബാധ�െ�െ��ി�ം

സ��ദ�ിന് വഴ�ി ��ത നടപടി സർ�ാർ �മവ��രി�ക�ം േമലി�

ഇതാവ��ി��െത�് താ�ീത് ന��ക�ം ഉ�ാേയാ;

(ഡി) എ�ാൽ  2018-�  നട� ഒ� േകാടിയിേലെറ വില�ളള �ളള�് �ഫ് വാഹനം വാ��

ഇടപാടി�ം ഇേത ച�ലംഘനം ആവ��ി�ക�ം പി�ീട് അത് �മവ��രി�ക���ാേയാ;

(ഇ) േ�ാ�  പ�േ�സ് മാ�വ�ം േക� വിജില�സ് ക�ീഷെ� മാ��നി�േ�ശ��ം

അവഗണി�െകാ�ളള ഇ�രം ച�ലംഘന���് സ��ാ�  പി�ണ�െ���

ആേ�പ�ിൽ നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�ാര�ം സ��ാരി� �റ�ളള ഒ� ഉ�ത ഏജ�സിെയ െകാ�് പരിേശാധി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േപാലീസിെ� ആവശ��ിേല�ായി െഹലിേകാ��

1733. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസിെ� ആവശ��ിേല�ായി െഹലിേകാ��  വാടക�് എ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഏത് ക�നിയി�  നി�ാെണ�ം അതിെ� കരാ�  വ�വ�ക�  എെ��ാമാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െഹലിേകാ�റിന് �തിമാസം വാടക ഇന�ി� എ� �ക ന�കണം എ�ം ഇതിനകം

എ� �ക ��ത ക�നി�് ന�കി എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െഹലിേകാ�� ഇതിനകം ഏെതാെ� ആവശ����ാണ് വിനിേയാഗി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള േപാലീസ് മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�

1734. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് മിനി�ീരിയ� വിഭാഗ�ിെല താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് അ�ഹതെ�� പ�്

ശതമാനം െ�ാേമാഷ�  ലഭ�മാ��തി�  കാലതാമസം േനരി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതി�� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) എ�് �ത� ഇ�രം ജീവന�ാ��് െ�ാേമാഷ� ന�കാനാ�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള സിവി� േപാലീസ് േകഡർ

1735. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സിവി� േപാലീസ് േകഡറി� േ�ാ�ഡ് എ.ആറിൽ നി�� ആർ.ഐ.,എ.സി.,ഡി.സി.

ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�ം െ�ാേമാഷ�  ത�ികയിെല ഒഴി�ക�ം നിക���മായി ബ�െ��്

എെ��ി�ം തടസ�േളാ േകാടതി വ�വഹാരേമാ ഉേ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആർ.ഐ.,എ.സി.,ഡി.സി.  ത�ികക� േകരള സിവി� േപാലീസ് േകഡറി� ലയി�ി��തിന്

തീ�മാനമായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയി� പതിന�് ശതമാനം വനിതാ �ാതിനിധ�ം

1736. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി�  പതിന�് ശതമാനം വനിതാ �ാതിനിധ�ം ഉറ� വ���തിനാ��

നടപടി�മ�� ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി എ�ാ വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം മതിയായ വനിതാ േപാലീ�കാ�െട �ാതിനിധ�ം

ഉറ�വ��ാ� സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

���, പാല�ാട് ജി�കളി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ഒഴി�ക�

1737. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���, പാല�ാട് ജി�കളി�  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  ത�ികയി�  എ� ഒഴിവ്

നിലവി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ���, പാല�ാട് ജി�കളി� 01.01.2020 �ത� 30.06.2020 വെര വിരമി�� �ലം സിവി�

േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികയി� ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െകമി�� എ�ാമിേന�് ലേബാറ�റിയിെല െട�ി�� അസി��് നിയമനം

1738. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െകമി��  എ�ാമിേന�് ലേബാറ�റിയി�ം െകാ�ി,  േകാഴിേ�ാട് റീജിയണ�

ലാ�കളി�ം താ�കാലിക അടി�ാന�ി�  െട�ി��  അസി��മാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� േപ�; നിയമന ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െട�ി�� അസി��മാെര െതരെ���ത് എ�് അടി�ാന�ിലാണ്;  േയാഗ�ത,

െതരെ���് രീതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) െതരെ���ി�� അറിയി�ക�  ഏെതാെ� പ�മാധ�മ�ളി�  ന�കിയി�� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ; �ടാെത മേ�െത�ി�ം രീതിയി� അറിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) െകമി��  എ�ാമിേന�് ലാബി�ം റീജിയണ�  ലാബി�ം ഏ� തരം പരിേശാധനകളാണ്

നട��െത�് അറിയി�േമാ;  ടി ലാ�കളി�  പരിേശാധനാ ഫലം ലഭ�മാ�ാ�� എ�

േക�ക� നിലവി� ഉ�്; ഇവ�െട എ�ം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ലാ�കളി� നട�ിയ താ�കാലിക നിയമന�ി� സംവരണതത�ം പാലി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എ.പി. 4-� ബ�ാലിയനി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ഒഴി�ക�

1739. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.പി.  4-� ബ�ാലിയനി�  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  ത�ികയി�  നിലവി�  2020

ജ�വരി 31 വെര എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� നിലവി�ളള റാ�് ലി�ി� നി�് എ� േപെരയാണ് നിയമി�ി�ളളത്;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എേ�ാഴാണ് അവസാനി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

െക.എ.പി. ബ�ാലിയ�-5 െല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�െട ഒഴി�ക�

1740. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയ�-5 � സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�െട എ� ഒഴി�കളാണ്

നിലവി��ത്;  ഇതി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഇനി എ�

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ി�ം യഥാസമയം ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ�തിന് കാരണെമ�ാണ്;

ഒഴി�ക� യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ�തിന് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി�നി�ം ഏെത�ി�ം

തര�ി�� വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ���ലം ഉേദ�ാഗാ��ിക���ാ�� ��ി��്

പരിഹരി��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ ബ�ാലിയനി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികയി� 31.12.2020 വെര �തീ�ി��

ഒഴി�ക� എ�യാണ്; ഒഴി�ക� ഉ�ാ�� തീയതി തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എ�ഡഡ് ��കളി� എസ്.പി.സി.

1741. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� എ�ഡഡ് ��കളി� എസ്.പി.സി. �വ��ി��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) എസ്.പി.സി.�െട �വ��ന���ായി എ�ഡഡ് ��ക��് എെ��ി�ം സാ��ിക

സഹായ�� ന���േ�ാ;  ഇെ��ി� എസ്.പി.സി.  �വ��ി�� എ�ഡഡ് ��ക��്



സാ��ിക സഹായം ന��� എെ��ി�ം തീ�മാന��  പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

1742. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് എ� രാ�ീയെകാലപാതക��

നട�ി��്; ജി� തിരി�ളള കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര �തികളായി എ�േപെര അറ�് െച�ി��്;  ഓേരാ രാ�ീയ ക�ികളി�ം

ഉ�െ��വ� എ�വീതെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) രാ�ീയ െകാലപാതക��  നിയ�ി��തിനായി സ��ാ�  തല�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�് നി�ം കാണാതായ �ീക�ം ��ിക�ം

1743. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 �ത� 2018 വെര�� കാലയളവിൽ ഓേരാ വർഷ�ം സം�ാന�് നി�ം കാണാതായ

�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം എ�ം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ ��ത കാലയളവിൽ േദശീയതല�ി�  സം�ാന�ിെ� �ാനം

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട െകാലപാതകം

1744. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  േമയ്  25  ന് േശഷം സം�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ�

െകാ�െ��; അതി� �ീകെള� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െകാലപാതക േക�കളിെല എ� �തികെള ഇനി�ം അറ�് െച�വാ��് എ�്

െവളിെ���േമാ?

േപാലീ�േദ�ാഗ��െട ൈബ�കളി� നി�ം േമാഷണം

1745. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിന് ��ി� ഡ��ിയി��ായി�� േപാലീ�േദ�ാഗ��െട

ൈബ�കളി� നി�ം െപേ�ാ�ം െഹ�മ�ം േമാഷണം േപായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�ം ��വാളിക� ആരാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?



ലഹരി മ��് വ�ാപനം

1746. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പലതരം ലഹരി മ��് വ�ാപനം നട�� �ിമിന�  പ�ാ�ല�ളളവ�  സം�ാന�് ചില

�ല�ളി�  ��ക�െട സമീപ�ളി�  വിദ�ാ��ികെള വഴിെത�ി�� �വണത ��യി�

വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള എ� േക�കളാണ് ഈ വ�ഷം ചാ��െച�ി�ളളത്;

(സി) െച��� മ�ല�ി� എ� േക�ക� േരഖെ���ിയി��്;

(ഡി) ഇവ തട��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള ക�ശനനടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ാമി സ�ീപാന�ഗിരി�െട ആ�മ�ിെല വാഹന�� തീെവ� േകസ്

1747. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�ാമി സ�ീപാന�ഗിരി�െട ആ�മ�ിെല വാഹന��  തീെവ�് നശി�ി� േകസിെല

അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസി�  എ� �തിക��്;  അതി�  എ� േപെര ഇതിനകം അറ�് െച�;  അവ�

ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിയിേലാ സംഘടനയിേലാ അംഗ�ളായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െതാഴിലാളി സംഘടനക� നട�� മൗലികാവകാശ ലംഘനം

1748. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിെല��് ജീവി�വാ�� അവകാശം രാജ��് ഓേരാ പൗര�ം ഭരണഘടന ഉറ�്

ന��േ�ാ� ത�� നി�യി��� േപാെല മാ�േമ ആ�ക� പണി െച�ാ� എ�് െതാഴിലാളി

സംഘടനക� ഭീഷണിെ���� നടപടി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് എല�രിെല ഓേ�ാ ൈ�വറായ രാേജഷ് എ� �വാവിന് െതാഴി�  എ��്

ജീവി�വാ�� മൗലികാവകാശം നിേഷധി�ക�ം മ�് മാ�ഗ�ളി�ാെത അയാ�  ആ�ഹത�

െച��മായ സംഭവം സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഏെത�ി�ം െതാഴിലാളി സംഘടന�െട

ഭീഷണിയാേണാ ഈ �വാവിെന ആ�ഹത�യിേല�് നയി�ത്;  ഇ�ാര��ി�  ഇതിനകം

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

അ�വിശ�ാസ��െട േപരി�� ചികി�ാ പീഡനേക�ക�

1749. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അ�വിശ�ാസ��െട േപരി�  സം�ാന�് നട�� വിവിധതരം ചികി�ാ പീഡന��ം

മരണ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് അവസാനി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ��� എ� േക�ക� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം രജി��

െച�ി��്; ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ഡി മരണ��

1750. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ക�ഡിയി�  ��ി�� എ�ാ വ��ികേളാ�ം വളെര മാന�മായി മാ�േമ

െപ�മാ�വാ� പാ��െവ� നി�േ�ശ�ം അവേബാധ�ം േപാലീസിന് ന���േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം അവേബാധം ന�കിയി�ം ക�ഡി മരണ�� ആവ��ി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ഇതിനകം എ� േപ� േപാലീസ് ക�ഡിയി�ം എൈ�സ്

ക�ഡിയി�ം �ഡീഷ�� ക�ഡിയി�ം െകാ�െ��ക��ായി എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ഡീഷ��  ക�ഡി മരണം സംബ�ി�് അേന�ഷി��തിനായി നിലവി�  എ� �ഡീഷ��

അേന�ഷണ ക�ീഷ�ക�  �വ��ി���്;  അവ ഏെതാെ� എ�ം ഓേരാ ക�ീഷ�ം

ഇ�വെര എ�് �ക െചലവായി എ�ം െവളിെ���േമാ?

��തരമായ ���ത�ം െച�� േപാലീ�കാെര പിരി�വിടാ�� നടപടി

1751. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഡി മ��നം ഉ�െ�െട ��തരമായ ���ത�ം െച�� േപാലീ�കാെര പിരി�വിടാ��

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��തരമായ േക�ിെല �തികളായ േപാലീ�കാ�െ�തിരായാണ് പിരി�വിട�

നടപടിെയ��ാ�  േപാലീസ് േമധാവി ആഭ��രവ��ിന് ശിപാർശ ന�കിയിരി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ശിപാർശ ആഭ��ര വ��് അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് ഉ�രവ്

ഇറ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ിമിന� േക�കളി� �തികള ായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��

1752. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� �ിമിന� േക�കളി� �തിയായ എ� േപ��്;  അവ�െട

റാ�് തിരി�� പ�ിക ന��േമാ;

(ബി) 24.04.2018-െല ഡി6/56574/പി.എ�്.ക� ഉ�രവ് �കാരം �പീകരി� ക�ി�ി ഇ�രം



േക�ക� റിവ� െച�ി�േ�ാ; ��ത ക�ി�ി�െട തീ�മാനം എ�ാണ്;

(സി) �ിമിന� േക�കളി� �തികളായ എ� ഉേദ�ാഗ�� നിലവി� സ��ീസി� �ട��െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈഹേവ പേ�ാളിംഗ്

1753. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈഹേവ േപാലീസിെ� �വ��നം െമ�െ���ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈഹേവ പേ�ാളിംഗിനായി നിലവി� എ� �ണി�കളാണ് ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഡിജി�ൽ ഗതാഗത േമൽേനാ� പ�തി

1754. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് വിവിധ �ല�ളിൽ ക�ാമറക�  �ാപി�െകാ�� ഡിജി�ൽ ഗതാഗത

േമൽേനാ� പ�തി (ഇ��േ��ഡ് ഡിജി�� �ാഫിക് എ�േഫാ�്െമ�് സി�ം) നട�ിലാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതിെന�റി�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ക�നികളിൽ നി�് െട��  �ണി�ി�േ�ാ;  ഇത് നട�ിലാ��തിനായി

ക�നിക�മായി സ��ാ�  ഏ�െ��� കരാറിെ� വ�വ�ക�  എെ�ാെ�;  ��്

നി�യി�ി��തിൽ നി�ം കരാ�  വ�വ�ക�  ഏെത�ി�ം ���ി നി�യി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

വാഹനാപകട�� �റ�വാ� നടപടി

1755. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനാപകട��െട എ�ം ദിനം�തി വ��ി�േ�ാ�ം സ��ാ�  അത് �റ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി��ി� എ� ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) സീ�് െബ��ം െഹ�മ�ം നി�ബ�മാ�ിയി�ം സം�ാന�് ഉ�ാ�� വാഹനാപകട��

�ല�� മരണസംഖ�യി� �റവ് ഉ�ായി�ി�ാെയ�ത് വ�തയേ�െയ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ക�ശന നടപടികളി�െട മാ�േമ ഗതാഗത ച�ലംഘന��ം അ� വഴി അപകട��ം �റ�വാനാ�

എ�ിരിെ� ഇ�ാര��ി� ക�ശന നിലപാട് സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അവിനാശിയി��ായ വാഹനാപകട�ി� 19 മലയാളിക�െട ജീവ� ന�െ�� സാഹചര��ി�

സം�ാനെ� നിര�ക�  �ര�ിതമാ��തി�ം നിയമലംഘക�െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി��തി�ം നി�േ�ശം ന��േമാ?

േഫസ് ��ിെല വ�ാജ ബിസിനസ് അ�ൗ�് വഴി ത�ി�്



1756. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫസ് ��ി� വ�ാജ ബിസിനസ് അ�ൗ�ക� �ട�ി നിലവാരമി�ാ� �ണിക� ഓ�െെല�

വഴി അയ�െകാ��് ത�ി�് നട�� സംഘ�െള സംബ�ി�് േപാലീസിന് കഴി� ര�്

വ�ഷ�ിനിടയി�  എ� പരാതിക�  ലഭി�ി�െ��് പറയാേമാ;  ഇൗ പരാതികളി�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��് ൈ�ൽ,  ഫാഷൻ ബസാർ ഡീൽ,  ഫാഷൻ ആൻഡ് ൈ�ൽ,  േദശി ഫാഷൻസ്,  ദി

ല�ിെമൻസ്, ഓഫർ ഓൺ േകാൾ, ൈ�ലിഷ് ഫാഷൻ, ഷർ�്സ് കള�ൻ, റിൈ� െ�ൻഡ്

�ട�ി നിരവധി േപ�കളി� വ�ാജ േഫസ് ��് വ�ാപാര അ�ൗ�ക� �ട�ി േകരള�ിെല

ജന�െള സാ��ികമായി ത�ി�് നട�� സംഘ��െ�തിെര േകരള േപാലീസിെല

െെസബ� െസ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വ�ാജ ബിസിനസ് അ�ൗ�ക� േഫസ് ��ി� നി�് നീ�ം െച��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ത�ി�് നട�� സംഘ��െ�തിെര െെസബ�  നിയമ�കാര�ളള നിയമ നടപടി

എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െെസബ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

1757. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആഭ��ര വ��ിെ� ആ�നികവ�കരണ�ിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ��തായി െെസബ�  േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��തായി എവിെടെയ�ാമാണ് െെസബ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�ഹമാ��മ�� വഴി�� അസത� �ചരണം

1758. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ഹമാ��മ��  വഴി�ം മ�് പലവിധ മാ���ളി�െട��� അസത�

�ചരണ�� �ടി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ���ചരണ�ാരായവെര കെ��ി ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�ം ഒ�ം

ജാമ�മി�ാവ��ക� ഉ�െ�െട �മ�ി േകെസ��ാ��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ�സ�ഹ�ിന് ��ി�  നടമാ�� ��ത ���വണത ഇ�ാതാ�ാനായി മ�് എെ��ാം

നടപടിക� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ� കാലയളവി� നാളി�വെര എ� േപെര അറ�് െച�; അവ�

ആെര�ാം;  അവ�െ�തിെര നിയമപരമായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി� വ��;



വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

1759. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി�വാനാണ്

തീ�മാനം എ��ത്;  അതി�  ഇതിനകം എ�െയ�ം �വ��നം ആരംഭി�;  അവ

എവിെടെയ�ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ� വള�ി� ��ി�ിരി�� വാഹന��

1760. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) സം�ാന�് പല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം േക�കളി� പിടി�െ��� വാഹന�� േ�ഷ�

വള�ി� ��ി�ിരി��ത് േ�ഷ�ക�െട �വ��നെ� സാരമായി ബാധി��െവ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വാഹന�� േ�ഷന് സമീപെ� േറാഡിെ� ഇ�വശ�ം ��ി��ത് യാ��ാ��്

��ി��ാ�ക�ം അത് �ലം അപകട��  വ��ി�ക�ം െച�� സാഹചര��ി�  അവ

സമയബ�ിതമായി നീ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജനസൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

1761. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.��ഷ� കട��ി

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ജനസൗ�ദപരമാ�ി അവെയ ജനേസവന േക���  എ�

�ിതിയിേല�് െമ�െ����തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന��, റസിഡ�്സ് അേസാസിേയഷ�ക�, ജന�തിനിധിക�  എ�ിവ�െട

സഹകരണേ�ാെട ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം ശാ�ീകരി�് �മസമാധാനം ഉറ�ാ�ാ�

പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) ���ത���  തട��തിന് േപാലീസി�  നട�ിവ�� ആ�നികീകരണ �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

സ��മായി െക�ിട�� ഇ�ാ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�



1762. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��മായി െക�ിട��  ഇ�ാ� എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

�വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക� ഇ�ാ� എ� േ�ഷ�ക� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ?

ചിതറ േപാലീസ് േ�ഷ�

1763. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചിതറ േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��െവ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചിതറ േപാലീസ് േ�ഷ�  �വ��നം ആരംഭി��തിന് ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ചിതറ േപാലീസ് േ�ഷ� എ�് �വ��നം ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാഗമൺ,��െ�രിയാർ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി

1764. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിെല വാഗമൺ,��െ�രിയാർ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണ

�േരാഗതിെയ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�ടി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

1765. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�ടി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��

പ�തി നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണം എ�േ��് ���ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ബാലരാമ�ര�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

1766. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാലരാമ�ര�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  നി��ി��തിന് �ലം

കെ��ിയി�േ�ാ;പ�ായ�് വക �ലം െെകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) േ�ഷ� നി��ാണം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷനിെല ജീവന�ാ�

1767. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷനിെല വിവിധ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

നിലവിെല �ാഫ് െ��ത് എ�യാെണ�ം ഒഴി�� ത�ികക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഒഴി�� ത�ികയിേല�് അടിയ�രമായി നിയമനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േ�ഷൻ പരിധിയിെല �മസമാധാന ����� �േദശ�ളിൽ സാ�ധ േപാലീസ്

ബ�ാലിയ�കളിൽ നി�് ��തൽ േപാലീ�കാെര നിയമി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

േപാലീസ് ഹൗസിങ് ആ�് ക���� േകാ��േറഷെ� �വർ�നം

1768. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�ാ��  േപാലീസ് േ�ഷ�  നി��ാണ�ിെ� കരാ�  ആദ�ം േപാലീസ് ഹൗസിങ് ആ�്

ക���� േകാ��േറഷെന ഏ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പി�ീട് ഈ ���ി അവരി� നി�് എ��മാ�ി ഹാബി�ാ�് എ� സ�കാര� ക�നി�്

ഒ� േകാടിയിേലെറ ഉയ�� �ക�് ൈകമാ�ക��ാേയാ;  എ�ി�  െമാ�ം എ� േകാടി

�പ�ാണ് ഈ കരാ�  അവ��് മറി�് ന�കിയത്;  ഇ��ടാെത േപാലീസിെ� ഏെതാെ�

നി��ാണ ���ികളാണ് ��ത ക�നി േനരേ� നി��ഹി�ി��ത്;

(സി) ഇേ�ാ�  ഈ ക�നി േപാലീസിെ� ഏെതാെ� നി��ാണ ���ികളാണ് നട��ത്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) െതാ��ി ഒ�് ജീവന�ാ�� േപാലീസ് ക����  േകാ��േറഷെ� നി��ാണ

�വ��ന���് �ണനിലവാര�ം േവഗത�ം ഇെ��് ക���േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇതിെന നവീകരി��േതാ അെ��ി� �വ��നം അവസാനി�ി��േതാ ആയ കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

മരട് പ�ായ�് �ൻ �സിഡ�ിെന േചാദ�ം െച��തിന് അ�മതി

1769. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരട് �ാ�് നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന�കിയ�മായി ബ�െ��് അ�െ� മരട് പ�ായ�്

�സിഡ�ിെന േചാദ�ം െച��തിന് അ�മതി േതടി െഡപ��ി ���് ഓഫ് േപാലീസ് െെ�ം

�ാ�് െസ���  �ണി�് എറണാ�ളം,  അഡീഷണ�  ഡയറ��  ജനറ�  ഓഫ് േപാലീസ്

െെ�ം�ാ�ിന് ന�കിയ ക�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) D13/18815/CB/19  ന�ർ ആയി  06.12.2019  ന് ഡയറ��  ഓഫ് െെ�ം�ാ�്

സ��ാരിേല�് ന�കിയ ക�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) M3/272/2019/Home  തീയതി  20.01.20  ന��  �കാരം ഡയറ��  ജനറ�  ഓഫ്

േ�ാസിക�ഷ� ന�കിയ ക�ിന് മ�പടി ലഭി�േവാ; എ�ി� ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?



മര ട് �ാ�് അ�മതി�മായി ബ�െ�� ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം

1770. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മര ട് �ാ�ിന് അ�മതി ന�കിയ�മായി ബ�െ��് അ�െ� മരട് പ�ായ�ിെല ഏെതാെ�

പ�ായ�് അംഗ�െളയാണ് ൈ�ം�ാ�് േചാദ�ം െച�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ�ൻമാെര േചാദ�ം െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവെര േചാദ�ം െച��തിന് ൈ�ം�ാ�് സ��ാരിേനാട് അ�മതി േതടിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� ചാ��കളാണ് �തികളായി േച��െ��വ�െട േപരി� ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല �റ� േപാലീസിെ� നിരീ�ണ ക�ാമറക�

1771. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�ാ സംവിധാന���ായി െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ജി�യിെല അതി��ികളി� നിരീ�ണ

ക�ാമറക� �ാപി�് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം സംവിധാന�� അട�ിയ ക�ാമറകളാണ് �ാപി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ൈ�വെറ മ��ി�െവ� പരാതി

1772. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ.ഡി.ജി.പി.  �േദഷ് �മാറിെ� മക�  എസ്.എ.പി.  ബ�ാലിയനിെല ൈ�വ�  ഗവാ�െറ

മ��ി�െവ� പരാതിയിേ��� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ആരാണ് ��ത അേന�ഷണം നട��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) പരാതി�് ആ�ദമായ സംഭവം നട�ി�് ര�് വ�ഷം കഴി�ി�ം ഇ�ാര��ി�� അേന�ഷണം

���ിയാ��തിന് സാധി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  അതിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െന െവടിെവ�െകാ� സംഭവ�ിൽ സം�ാനെ� അേന�ഷണം

1773. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കളിയി�ാവിളയി�  ഡ��ിയി�  ഉ�ായി�� ഒ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െന െവടിെവ�െകാ�

സംഭവ�മായി ബ�െ��് �തിക�  എ�് സംശയി��വ�  സം�ാന�് ഒളി�താമസി�ത്

സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എവിെടെയാെ�യാണ് അവ� ഒളിവി� താമസി�ത്, ആരാണ് അവ��് ഒളിവി� താമസി�വാ�



സൗകര�ം ന�കിയത് എ�ിവ സംബ�ി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരളം തീ�വാദിക�െട ഒളിസേ�തം ആ�� എ� ആേ�പം സംബ�ി�് വിശദമായ

അേന�ഷണം നട�വാ� ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േജാ�ജ് ഇൻറ�നാഷണ� ക�നി�െട േജാലി ത�ി�്

1774. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം പന��ി നഗറിെല േജാ�ജ് ഇൻറ�നാഷണ�  എ� ക�നി േജാലി വാ�ാനം

ന�കി േകാടിക�  ത�ിെയ�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ക�നിെ�തിെര േക�് എ��ി�േ�ാ; ഏത് േ�ഷനിലാണ് േക�്എ��ിരി��െത�ം �ട�

നടപടിക� ഏ�വെരയായി എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� േപ��ാണ് േജാലി വാ�ാനം ന�കി ത�ി�് നട�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സംഭവ�മായി ബ�െ��് എ� േപെര അറ�് െച�ി��് എ�ം ഈ �ാപനം ഇേ�ാ�ം �റ�

�വ��ി��േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി ത�ി�് നട�ാതിരി�ാ�  �ാപനം അട���ി��തി�ം ത�ി�ിന് ഇരയായവ��്

ന�പരിഹാരം വാ�ിെ�ാ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

താ�രി� േപാലീസ് ക�േ�ാ� �ം

1775. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  താ�രിന് അ�വദി� േപാലീസ് ക�േ�ാ�  �ം

താ�രി��െ� ആരംഭി�ണം എ�് ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് ന�കിയി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) �ര��ം താ�രിെല സംഘ�ഷ സാധ�ത�ം കണ�ിെല��് താ�രിന് അ�വദി� േപാലീസ്

ക�േ�ാ� �മിെ� നിലവിെല �വ��ന �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) താ�� ഒ� ��ബാധിത േമഖലയാെണ� �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��്,ൈഹേ�ാടതി

നി�േ�ശ�കാരം േപാലീസ് ക�േ�ാ�  �ം താ�രി�  �വ��ന�മമാ��തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി േകാളനിയി� �ടിെവ�ം നിേഷധി� സംഭവം

1776. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പൗരത� നിയമ േഭദഗതിെയ അ��ലി�തിെ� േപരി�  വളാേ�രി ൈപ��ർ െത�ം�റി

പ�ികജാതി േകാളനിയി� �ടിെവ�ം നിേഷധി� സംഭവം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ അേന�ഷണം നട�േമാ; �ടിെവ� വിതരണം �ന:�ാപി�വാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) േകാളനി നിവാസിക��് എതിെര ഉ�ാ�� ഭീഷണി�ം ഒ�െ����ം സംബ�ി�് അേന�ഷണം



നട�ി ���ാർെ�തിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി�വാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ���ാർെ�തിെര പ�ികജാതി പീഡന നിേരാധന നിയമ�കാരം നടപടി എ��വാൻ ത�ാറാ�േമാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

പ��� വയ�െലസ് റി�ീ�� േ�ഷ�

1777. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േപാലീസിെ� വാ��ാവിനിമയ േക�മായ പ���  വയ�െലസ് റി�ീ��

േ�ഷനി�  ഡ��ി എ��� േപാലീ�േദ�ാഗ��  അ�ഭവി�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭ�ണം പാചകം െച��തി�ം മ�ം ആ�യി� ഒരി�� മാ�ം െവളളെമ�ി��തിന് പകരം

�ിരമായി െവളളം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 1974�  �ാപിതമായ റി�ീ��  േ�ഷനി�  ഇ�വെര േടായ് ല�് സൗകര�മി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  റി�ീ��  േ�ഷ�  �വ��ി�� താ��ാലിക െഷഡി�  മി��  ര�ാചാലകം

ഇ�ാ�ത് െകാ�ം ഇട�ിെട പാ�ക�  കയ��ത് �ല�ം ജീവന�ാ�െട ജീവന് ഭീഷണി

ഉളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� മി�� ര�ാചാലകം ഉ�െ�െട�ളള �ര�ിതമായ

െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ാ�പ�ിയിൽ െസക�രി�ി ഉേദ�ാഗ�െന ത�ി�ത� സംഭവം

1778. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 27.01.2020 ന് തല�ാനെ� ക�ാ�പ�ിയിൽ െപാ�ജന���് െപ�ഡ് പാ��ിംഗ്

നട��ിട�് ഫീസ് പിരി��തിനായി നിേയാഗി�ിരി�� െസക�രി�ി ഉേദ�ാഗ�െന,ര�്

ദിവസമായി ഈ �ല�് പാ��് െച�ി�� െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാരെ� വാഹന�ിന്

ഫീസ് ആവശ�െ��തിന് �രമായി ത�ി�ത� സംഭവ�ിൽ േപാലീസ് േകസ്

എ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ സംഭവം നട�് എ� ദിവസം കഴി�ാണ് േപാലീസ് ഈ വിഷയ�ിൽ

േകസ് രജി�� െച�ത്;ഏെതാെ� വ��ക� �മ�ിയാണ് േകസ് രജി�� െച�ി��ത്;

(ബി) െപാ�ജന��  ഫീസ് നൽകി പാ��് െചേ�� ഗവൺെമ�് �ല�ളിൽ ഗവൺെമ�്

വ��കളിെലേയാ ഓഫീ�കളിെലേയാ ഏെത�ി�ം തല�ിൽെ�� ഉേദ�ാഗ�െര അവരവ�െട

സ�കാര� വാഹന�� സൗജന�മായി പാ��് െച��തിന് നിയമ�ിൽ ഇളവ് നൽകി ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ആയതിെ� പക��് നൽ�േമാ ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ നിയമ�ിൽ ഇളവ് ലഭ�മ�ാെയ�ിൽ അതിന് ത��  േജാലി േനാ��

�ാപന�ിെ� േപര് പറ�് പാ��ിംഗ് ഫീസിൽ ഇളവിന് നി�ബ�ി��ത്

ച�വിേധയമായി�ാേണാ;  അെ��ിൽ െസക�രി�ി ഉേദ�ാഗ�െന ത�ിയ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര

വ��് തല�ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ; നടപടി ഒഴിവാ�ി നൽകിയി�െ��ിൽ

ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?



േപാലീസ് വ��് വാ�ിയ വാഹന�ൾ

1779. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

2019  െല �ളയ�ി�  തകരാറായ വാഹന�ളാണ് േപാലീസ് വ��് കഴി� ആറ്

മാസ�ി��ിൽ വാ�ിയെത��ം അതി�  നിരവധി വാഹന��  ഇതിേനാടകം

�വ��നരഹിതമായി എ��ം വ�തയാേണാ; അറിയി�േമാ?

ഭരണ രംഗെ� അഴിമതി നി��ാ��നം

1780. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ഭരണ രംഗെ� അഴിമതി അവസാനി�ി�ാൻ

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� ഇ�വെര�� കാലയളവിൽ ൈക�ലി വാ�ിയ�മായി ബ�െ��് എ�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര േകെ���ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻ മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് േകസ്

1781. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവിഹിത സ��് സ�ാദനം,  പ�തി നട�ി�ിെല �മേ�ട്,  നി��ാണ ���ികളിെല

അപാകത �ട�ിയ ��തരമായ ആേരാപ�െള�ടർ�് കഴി� സ��ാരിെ� കാലെ� എ�

മ�ിമാ�െ�തിെരയാണ് ഇേ�ാ�  വിജില�സ് േകസ് നിലനി���ത്;  എ� േപ�െ�തിെര

വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭരണതല�ിെല ഇ�രം ��തരമായ �മേ��ക�െ�തിെര രജി��  െച� േക�ക�െട

ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ?

വിജില�സ് േകസി� ഉ�െ�� ഐ.എ.എസ്./ഐ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ��

1782. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.എ.എസ്./ഐ.പി.എസ്.  േകഡറി�ളള എ� ഉേദ�ാഗ��  ഇേ�ാ�

വിജില�സ് േകസ് േനരി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട കണ�് െവേ�െറ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െഎ.എ.എസ്./െഎ.പി.എസ്.  േകഡറി�ളള എ�

ഉേദ�ാഗ�െര ��വി��രാ�ിയി��്; േപ�വിവരം െവളിെ���ാേമാ?



വിജിലൻസ് രജി�ർ െച� അഴിമതി േക�ക�

1783. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിജിലൻസ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷൻ ബ�േറാ

29.02.2020 വെര എ� അഴിമതി േക�ക� രജി�ർ െച� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�കളി� എ�െയ��ി� ഇതിനകം േകാടതി ശി� വിധി� എ�റിയി�ാേമാ?

മല�റം ��ംബ േകാടതി സ��യ നി��ാണം

1784. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ��ംബ േകാടതി സ��യ നി��ാണ ���ികൾ ഇേ�ാ�  എ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �മി ൈകമാ� നടപടിക� ���ീകരി�ി�ം െക�ിട നി��ാണം ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ ���ികൾ ആരംഭി�വാ�ം േകാടതി സ��യം യാഥാ���മാ�വാ�ം സത�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഫയർ േ�ഷ�കളി� �തിയ ത�ികക�

1785. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��തായി എ� ഫയർ േ�ഷ�ക�

അ�വദി�ി�െ��ം ആയതിെ� ഭാഗമായി �തിയ എ� ത�ികക�  ��ി�ി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� & റ�� േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി

1786. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  ചാ�ം�ട് േക�മാ�ി ഫയ�  &  റ�� േ�ഷ�

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത �േദശം നിലനി��� കായം�ളം-�ന�� േറാഡി� കായം�ള�ി�ം അ�രി�ം മേധ��ം

െകാ�ം-േതനി േദശീയ പാതയി� ആല�ഴ-െകാ�ം ജി��െട അതി��ി �േദശ�ളി�ം ഫയ�

േ�ഷ�ക� ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ടി വ�തക� പരിേശാധി�് ഫയ� & റ�� േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വിശദമാ�േമാ?



അ�ി �ര�ാ വ��് നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന��

1787. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ആല�� മ�ല�ിൽ �ര�ാ േമഖലയിൽ അ�ി

�ര�ാ വ��് നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

നാദാ�രം ഫയ� േ�ഷ�

1788. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നാദാ�രം ഫയ�  േ�ഷന് സൗജന�മായി �മി ലഭ�മാ�ിയ സാഹചര��ി�  െക�ിടം

നിർ�ി��തിന് ഫ�് അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പേരാ� അ�വദി��തി�� മാനദ���

1789. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി�െ�� പേരാ�ക�

എ�യാണ്; കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പേരാ�  അ�വദി��തി�� മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  പേരാ�  അ�വദി��തി��

അധികാരം ആ�െ��ാമാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പേരാ�  അ�വദി��തിെല മാനദ��ളി�  ഈ സ��ാ�  ഇളവ് വ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ി�ം വ��ിക��് പേരാ� മാനദ��ളി�

ഇളവ് അ�വദി�് ��ത� പേരാ� അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇവർ�് ഉേദ�ാഗ� തല�ി�ം പി�ീട്

�ഖ��ി�ം പേരാ�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി� ���മായ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) എ�ി� ഇ�ര�ി� ��ത� പേരാ� അ�വദി�ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ?

ജയി�കെള�ം േകാടതികെള�ം ബ�ി�ി�� വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിംഗ് സംവിധാനം

1790. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�കെള�ം േകാടതികെള�ം ബ�ി�ി�� വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിംഗ് സംവിധാനം എ�

ജി�കളിലാണ് നട�ിലായി�ട�ിയത്;

(ബി) നിലവി� എ� േകാടതിക�ം ജയി�ക�മാണ് പ�തി�െട ഭാഗമായി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) തട�കാെര ജയിലി� നി�ം േകാടതിയിേല�ം തിരി�ം െകാ�് വി��തിനായി �തിദിനം എ�

േപാലീ�കാെര എേ�ാ��് ഡ��ി�ായി �തലെ���ാ�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സ് സംവിധാനം ��വ�  േകാടതികളിേല�ം ജയി�കളിേല�ം



വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

തട�കാ��� െതാഴി� പരിശീലന പ�തിക�

1791. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, പി.െക. ശശി

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

(എ) സം�ാന�് തട�കാ� ജയി� േമാചിതരാ�േ�ാ� അവ��് വിവിധ െതാഴി�കളി� ഏ�െ��്

ഉപജീവന�ി�� മാ��ം കെ��വാ�ം അ�വഴി സ�ഹ�ിെല ഉ�മ പൗര�ാരായി

ജീവി�വാ� അവെര �ാ�രാ��തി�ം എെ��ാം െതാഴി� പരിശീലന�ളാണ് ജയി�കളി�

ന�കി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജയി�കളി�  നി�ം െപാ�ജന���് �റ� നിര�ി�  ഭേ��ാ����  ഉ�ാ�ി വി�ന

നട�� പ�തി ��ത�  വിജയകരമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തട�കാ�െട േസവനം ഉപേയാഗി�് ഉ�ാദി�ി�� പ��റി, പാ�, ഇറ�ിേ�ാഴി എ�ിവയി�െട

വ�മാനം ഗണ�മായി വ��ി�ി��തി�ം ഇവ അവ�െട ഭ�ണ�ിനായി ഉപേയാഗി��തി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വനിതാ തട�കാ��ായി നട�ാ�ി വ�� �േത�ക െതാഴി�  പരിശീലന പരിപാടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പീ�േമട് സബ് ജയിൽ നവീകരണം

1792. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പീ�േമട് സബ് ജയിലിൽ വളെര പരിമിതമായ അടി�ാന സൗകര��ൾ മാ�മാണ്

നിലവി��ത് എ� കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ��ത ജയിൽ

നവീകരണ�ിന് പ�തികൾ സർ�ാർ പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

നാദാ�ര�് ജയി�

1793. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�ര�് അ�വദി� ജയി�  �ാപി�ാ�  നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജയി� �ാപി�ാ� േപാലീസ് വ��ിെ� അധീനതയി� വളയ�് ഉ� �മി ജയി� വ��ിന്

ൈകമാറാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �മി ജയി�  വ��ിന് ൈകമാറാ�  നിലവി�  നിയമ തട���  ഉേ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?



കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ ജയി� നി��ാണ�ി�ളള �ലം

1794. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ ജയി�  നി��ി�ാ�  �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി െപരിയ വിേ�ജി� അ�േയാജ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) കെ��ിയ �ല�് ആയത് �ാപി��തിന് ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ജയി� നി��ാണം

1795. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ജയിലിെ� ��ാംഘ� നി��ാണ

�വ��ന���ാവശ�മായ �ക അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�ാ ഫാറം േ�ാ�

1796. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�ാ ഫാറം േ�ാ�  എ�ാണ് അ�വദി�െത�ം ഇതിനായി �േത�കം െക�ിടം

നി��ി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�ാ ഫാറം േ�ാറി� ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

ഇെ��ി� എ�കാരമാണ് അവിെട�� േജാലി നി��ഹി��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വയനാട് ജി�ാ ഫാറം ഓഫീസി�േവ� ത�ികക�  ��ി�ാ�  അ�ടി വ��് ഡയറ��

ആവശ�െ��ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വയനാട് ജി�ാ ഫാറം േ�ാറി�  ആവശ�മായ ത�ികക�  അ�വദി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

��് ജീവന�ാ��് അധികേവതന �ടി�ിക

1797. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ��് ജീവന�ാ��് അധിക േജാലി െച� ഇന�ി� നിലവി� എ�

�പ േവതനമായി ന��വാ� �ടി�ികയായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല  11  ��കളി�  ഓേരാ�ിെല�ം ജീവന�ാ��് അധികേവതനം �ടി�ികയായി

ന�കാ�� �ക, ��് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?



ഇ�േ��ഡ് അ�ബ� റീജനേറഷ� ആ�് വാ�� �ാ�േ�ാ��് സി�ം

1798. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗര�ിെല കനാ�കെള ഉ�െ�ാ�ി� െകാ�് നട�ിലാ�� ഇ�േ��ഡ് അ�ബ�

റീജനേറഷ� ആ�് വാ�� �ാ�േ�ാ��് സി�ം എ� സമ� ജലഗതാഗത പ�തി�ായി എ�

��ംബ�െള മാ�ി പാ��ിേ��തായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �നരധിവസി�ിേ��തായ ��ംബ��െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി�പാത നി��ാണം

1799. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെത�ാം നിേയാജക മ�ല�ളി�െടയാണ് െസമി ൈഹ�ീഡ്

െറയി�പാത കട� േപാ��െത�് വ��മാ�േമാ;  ഓേരാ മ�ല�ി�ം എ� �ലം

പ�തി�ായി ഏെ��േ��ി വ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ല�ി�ം ഏെ��േ��ി വ�� �ല�ിെ� വിശദാംശം (സ�േ� ന�� ഉ�െ�െട)

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നടപടിക� ���ീകരി�് എ�േ��് �ലം ഏെ���� ആരംഭി�ാനാ�െമ�ാണ് സ��ാ�

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

താലസീമിയ ജനിതക േരാഗം �ലം ��ി��� ��ംബം

1800. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല മ�ാേ�രി േലാേബാ ജം�ഷന് സമീപം േഗലാേസ�് പറ�ി� വാടക�്

താമസി�� പട�ക� വീ�ി� �ബാറ�് - ൈസ��ീസ ദ�തിക�െട മ�ളായ ആ�വയ��

അഹ�ദ് ൈഫസി,  അ� വയ�� ൈഫഹ െമഹറി�, ര� വയ�� അഹ�ദ് ഫായിസ്

എ�ിവ� താലസീമിയ എ� ജനിതക േരാഗ�ാ� ��ി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചികി��ാ�ം സാമ��� �ലേകാശ��  ലഭി��തിനാ�ം ��ത ��ംബം അ�ഭവി��

ക��ാ�ക�  കണ�ിെല��് ��ിക�െട ജീവ�  ര�ി��തിനായി അടിയ�ിര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?



േകരള�ിന് ലഭി�ി�� അവാ��ക�

1801. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േക� സ��ാരിെ��ം മ�് വിവിധ ഏജ�സിക�െട�ം

എ� അവാ��കളാണ് േകരള�ിന് ലഭ�മായി��ത്; ഇവ ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അവാ��ക��് മാനദ�മാ�ിയിരി�� കാലയളവ് വിശദമാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� ക�ാ�സ� േരാഗപഠനം

1802. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� ക�ാ�സ� േരാഗെ���ി ആേരാഗ�വ��് ഏെത�ി�ം തര�ി� പഠന��

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി� ക�ാ�സ� േരാഗ�ിെ� എ��ി� വ��നവ് ഉ�ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വ�ഷം തിരി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� �േത�ക കാരണ��  ക�ാ�സ�  േരാഗ�ിെ�

വ��നവിന് കാരണമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ി� മരണം �ിരീകരി��ത് സംബ�ി� മാ��നി�േ�ശ��

1803. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ി� മരണം �ിരീകരി��ത് സംബ�ി� മാ��നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ��  അവയവദാന പ�തിയായ �തസ�ീവനി�് സഹായകരമാേണാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പക�� വ�ാധി വ�ാപനം തട��തിന് നടപടി

1804. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക�� വ�ാധിക�െട വ�ാപനം തട��തിേല�ായി എെ��ാം ���ിക�

നട�ിവ��െവ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) ഈ �വ��ന�ളി� െപാ�ജന��െട �ടി പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിന് സ��ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� പരിപാടിക��് െമഡി�� ടീമിെന വി�ന�കിെ�� സ��ാ� ഉ�രവ്

1805. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� പരിപാടിക��് െമഡി��  ടീമിെന വി�ന�കിെ��് സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�െ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�േ�ാ�സവ-പ�ിെപ��ാ�  സീസ�കളി�  അപകട സാധ�ത�� ഒേ�െറ

ആേഘാഷപരിപാടിക� ഉ�തിനാ� അത�ാഹിത�ി�െ���വ��് ൈവദ�സഹായം ന�കാ�

െമഡി�� ടീമിെന വി�ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

അവയവദാനം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

1806. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് എ� േപ�  ��,കര�  എ�ിവ

മാ�ിവ��തിനായി അേപ� ന�കിയി�െ��ം ഇതി�  എ� േപ��് അവയവദാനം

അ�വദി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയവദാനം കാര��മമാ�ി േരാഗികെള ര�ി�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളിെല േഡാ��മാ�െട സ�കാര� �ാ�ീസ്

1807. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളിെല േഡാ��മാ�െട സ�കാര� �ാ�ീസ്

നിേരാധി�ി�െ��ി�ം പല�ം സ�കാര� �ാ�ീസ് നട��െ�� പരാതി ഉ�ായി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പരാതിക�  നിരീ�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം െമഡി��  വിജില�സ്

�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉപേയാഗ�ന�മായ മ��ക�െട സം�രണം

1808. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരളം ഒ� വ�ഷം വാ��ത് 12,350 േകാടി �പ�െട അേലാ�തി മ��കളാെണ�ം ഇത്

േദശീയ മ��് ഉപേയാഗ�ിെ� പ�് ശതമാനമാെണ��� റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) ഇതി� കാലാവധി കഴി��ം ഉപേയാഗി�ാ��മായ ഏതാ�് ഇ�പതിനായിരം ട� മ��്

ഒ�വ�ഷം �റംത��ത് �ലം വലിയേതാതി�� മലിനീകരണം ��ി��െവ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  ഇത് സം�രി��തിന് സം�ാന�് സംവിധാന�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

തി�വന��ര�് നട�ാ�� �ൗഡ് പ�തി സ��ാ� സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമാേണാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അെ��ി�  �ീ�  േകരള പ�തിയി��െ���ി ഉപേയാഗ�ന�മായ മ��ക�െട സംഭരണം

നി��ഹി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�െബ�േസാ� �ളികക�െട �ണനിലവാരം

1809. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വിരവി��ി ദിന�ി� ��ിക��് വിതരണം െച��തിന് എ�ി� ആ�െബ�േസാ�

�ളികക� �ണനിലവാരം ഇ�ാ��െകാ�് വിതരണം െചേ�� എ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏത് �ാപനമാണ് ��ത മ��് നി��ി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ണനിലവാരം ഇ�ാ� മ��് ഉ�ാദി�ി� ക�നി�െട വിശദീകരണം േതടിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ?

ആ�െബ�േസാ� �ളികക�

1810. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിരവി��ി ദിന�ി�  എ�ാ ��കളിെല�ം ��ിക��് ആ�െബ�േസാ�

�ളികക� വിതരണം െച�ാ�േ�ാ; എ�് �തലാണ് ഇൗ പ�തി നിലവി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാ�ളള ആ�െബ�േസാ�  �ളികക�  എവിെട നി�ാണ് ലഭ�മാ��ത്;  ഇതിെ�

�ണനിലവാരം പരിേശാധി�െ�ടാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ഴി� വിരവി��ി ദിന�ി�  ഇ�കാരം വിതരണം െച� �ളികകളി�  ചിലത്

�ണനിലവാരമി�ാ�താെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ഇത് പരിേശാധി�് ���ാരായവ�െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?



േകാവിഡ് -19 (െകാേറാണ)

1811. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവിഡ് -19 (െകാേറാണ) ബാധി�് നാളി�വെര സം�ാന�് മരി�വ� എ�; എ� േപരി�

േരാഗം �ിരീകരി�;

(ബി) ��ത േരാഗം ബാധി�വരി� നി�ം േരാഗം പടരാ�� സാധ�ത എ�േ�ാളം എ� സ��ാ�

പരിേശാധി�േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ��ത േരാഗബാധ എ�ര�ി� ബാധി�;

(ഡി) നിരീ�ണ�ി��ായി��വരി�  േരാഗബാധ ഇ�ാ�തായി കെ��ിയവ�  എ�;  ഇേ�ാ�ം

നിരീ�ണ�ി��വ� എ�; �ട� ചികി� േവ��വ� എ�; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െകാേറാണ ചികി��ായി ഏെത�ാം മ��കളാണ് സർ�ാർ ലഭ�മാ��ത്?

പീ�േമട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഡ�് േഡാ�ർ പ�തി

1812. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ �ഡ�് േഡാ�ർ പ�തി പീ�േമട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ

നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട �േരാഗതി�ം േന���ം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

1813. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആയാസരഹിത ചികി� ഉറ�് വ���തിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി വ�� ഈ

- െഹ��് പ�തി വഴി ലഭ�മാ�� േസവന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ഏെത�ാം ആേരാഗ� േക��ളി�  ഇ-െഹ��് പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ��ത പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചികി� ആയാസ രഹിതമാ��തിെ� ഭാഗമായി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ��ത�

േക��ളി� ഇ - െഹ��് പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

താേലാലം പ�തി

1814. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) താേലാലം പ�തിയി� ഉ�െ���ി എ�േപ��് ചികി� ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) താേലാലം പ�തി സം�ാന�് ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് നട�ാ�ി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) താേലാലം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ചികി� നട�ിയ ഇന�ി�  സ��ാ�  എ� �പ

െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ ആ�പ�ികളി� കാ�് ലാബ് പ�തി

1815. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം കാ�് ലാബ് എ� പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

െകാേറാണ േരാഗ �തിേരാധ നടപടി

1816. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേറാണ േരാഗം �തിേരാധി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി�  എ� േപ��് െകാേറാണ േരാഗം പിടിെപ�ി��തായി കെ��ിയി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

�ാൻസ് ഫാ�് �ീ േലാേഗാ ഉപേയാഗി�ാൻ അ�മതി

1817. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�റികൾ,  മിഠായി കടകൾ �ട�ിയ ക�വട �ാപന�ളിൽ �ാൻസ് ഫാ�് �ീ എ�

േലാേഗാ ഉപേയാഗി�ാൻ അ�മതി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;  എ�ിൽ ഇതിനാ��

മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ.  ഈ വിഷയം സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിർേ�ശ�ൾ സം�ാന

സർ�ാരിന് നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ിതര ചികി� ആ��ല�ം

T 1818.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് ആ��ല�ം ���മാ�ം നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;

ആയതിന് പകരം ഏ�െ���ിയി�� പ�തി�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;



(ബി) �തിയ പ�തി �കാരം ഏെത�ാം േരാഗചികി��ാണ് ധനസഹായം അ�വദി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ പ�തി �കാരം ചികി� ആ��ല�ം ലഭി��തി�� അ�ഹതാ മാനദ���

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാര�� ധനസഹായ�ിന് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാസഹായം

T 1819.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ണ� പ�തി നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� മാനദ��ളി� ഏെത�ി�ം

തര�ി�� മാ��� വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി �കാര�� ആ��ല�ം ഇേ�ാ�ം ന�കിവ��െ��ി� പരമാവധി എ� ദിവസ�ിനകം

േരാഗിക��് ആ��ല�ം ന����്;  ആ��ല�ം ലഭ�മാ���വെര�� നടപടി�മ��

വ��മാ�േമാ;

(സി) വ ൃ� േരാഗിക��ം ഡയാലിസിസ് നട�ി വ��വ��ം പരമാവധി എ� �ക ന�കാ��്;

സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  ചികി� നട�� ഡയാലിസിസ് േരാഗിക��് ആ��ല�ം

ന���തിന് തട��േ�ാ;

(ഡി) ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തി�� വ�മാന പരിധി എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) സർ�ാർ േമഖലയി�  ആവശ��ിന് ഡയാലിസിസ് േക���  ഇ�ാ�തിനാ�  ��തരമായ

�� േരാഗം ബാധി� പല േരാഗിക�ം സ�കാര� ആ�പ�ികെള ആ�യിേ��ി വ��ത് കാരണം

പ�തി �കാര�� ആ��ല�ം നിേഷധി�െ��� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇത് പരിഹരി�േമാ?

ൈതേറായിഡ് േരാഗ �തിേരാധ�ിന് നടപടി

1820. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��മിടയി�  ൈതേറായിഡ് േരാഗം വ��ി�വ��ത് ആേരാഗ�വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈതേറായിഡ് േരാഗ�ിെ� ചികി��ം �തിേരാധ�ി�മായി ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി�വ��

നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

പക�� വ�ാധികെള േനരി��തിന് �ിരം സംവിധാനം



1821. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരകമായ പക�� വ�ാധിക� �ട��യായി ഭീഷണിയാ��തിെ� അടി�ാന�ി� നിലവിെല

െപാ� ആേരാഗ� സംവിധാനമ�ാെത ഒ� �ിരം സംവിധാനം സ�ീകരി�� കാര�ം

ആേലാചി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഭീഷണി�യ��ിയ പക�� വ�ാധികെള െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട അതിജീവി�ാ�

കഴിെ��ി�ം ഇ�രം സാഹചര��ി� െപാ� ആേരാഗ� സംവിധാനം േനരി�� അമിത േജാലി

ഭാരം പരിഗണി�് �ിരം സംവിധാനം ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പക�� വ�ാധികെള സംബ�ി�് െപാ�ജന�ിന് ശാ�ീയ അവേബാധം ന���തിന് ��ത�

ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�സ� േരാഗികളായ ��ിക��് സൗജന� ചികി�

1822. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിെന�് വയ�വെര�� കാ�സ�  േരാഗികളായ ��ിക��് സൗജന� ചികി� ന��

പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഈ സ��ാ� എ� േപ��് ചികി� ന�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേല�് എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

സാം�മിക േരാഗ�� തട��തിന് നടപടി

1823. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാം�മിക േരാഗ��  ഫല�ദമായി തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട

വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക�  എ�മാ�ം

വിജയ�ദമായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിപ,  െകാേറാണ േപാെല�ളള േരാഗ�െള ഫല�ദമായി തട��തി�ം േരാഗ��െട

വ�ാപനനിര�് �റ��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സാം�മിക േരാഗ�െള തട��തിനായി �തിയ എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�തിതരംഗം പ�തി

1824. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



�തിതരംഗം പ�തിയി� ഉ�െ���ി േകാ�ിയാ� ഇം�ാേ�ഷ� സ�ജറി നട�ിയ ��ിക��്

ഇം�ാ�് െച� ഉപകരണ�� േകടാ��പ�ം സ��ീസ് നട�ാ�ം മാ�ിെവ�ാ�ം സ��ാ�

തല�ി� എെ��ി�ം പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വേയാജന��െട ആേരാഗ� പരിപാലന പ�തിക�

1825. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന��െട ആേരാഗ� പരിപാലന�ിനായി എെ��ി�ം �േത�കമായ

പ�തിക� / �വ��ന�� നട�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല �വ��ന�� ��ത� വി�ലീകരി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മാനസികാേരാഗ� സംര�ണ പ�തിക�

1826. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന��െട മാനസികാേരാഗ�ം സംര�ി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം പ�തിക�  /

�വ��ന�� നട�ി വ��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ��ത�  വി�ലീകരി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� �ദ�ം പ�തി

1827. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് �ദ�ം പ�തി �കാര�� ചികി�

ആ��ല��� ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�� ചികി�ാ ആ��ല���  ലഭ�മാ��തി�� മാനദ���ം

നടപടി�മ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി ��ത�  ആ�പ�ികളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി



1828. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� �ാപന�ളിലാണ് ആ��ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തി�ായി എ� േകാടി �പ ആെക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി

1829. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ�ം ര�ം ഘ��ളിലായി മണ��  മ�ല�ി�  നി�ം

െതരെ��� ആേരാഗ� �ാപന�� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ�േക��ളി�  എെ��ാം ���ിക�  നട�ിലാ�ി എ�ം ഇനി എെ��ാം

���ിക� നട�ാ�ാ� ബാ�ി��് എ��ളള വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ആ��ം പ�തിയിെല ��ംബാേരാഗ�േക���

1830. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആ��ം പ�തിയി��െ���ി എ� �ാഥമിക

ആേരാഗ� േക��െളയാണ് ��ംബാേരാഗ�േക��ളായി ഉയ��ിയത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി��െ���ി പാല�ാട് ജി�യി�  എ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െളയാണ്

��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി ഉയ��ിയത്; ഏെത�ാെമ�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി ഉയ��േ�ാ� എെ��ാം അധിക

േസവന�ളാണ് െപാ�ജന���് ലഭ�മാ�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബാേരാഗ�േക��ളായി ഉയ��െ�� എ� പി.എ�്.സി.ക� �വ��നസ�മായി എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

1831. �ീ.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�ി�  ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ�ിയ

���ിക�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഈ മ�ല�ി�  എ� ത�ികക�  ��ി�െവ�ം അവ



ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിെല�ം വ��മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തിയി�െ���ിയ ഫാ�മസി�ക�െട ത�ിക

1832. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സം�ാന�് എ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള

��ംബാേരാഗ� േക��ളായി വികസി�ി�;  ഇതിനായി ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�� ജീവന�ാെര

അധികമായി നിയമി�;

(ബി) ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ി എ� ഫാ�മസി�ക�െട ത�ിക �ഷി�ി��്;

(സി) മ��ക�െട ��പേയാഗ�ം ആ�ിബേയാ�ി�ിെ� അശാ�ീയമായ ഉപേയാഗ�ം ��തരമായ

ആേരാഗ�����  ��ി�� കാലഘ��ി�  മ��കെള �റി�് ശാ�ീയമായി പഠി�

ഫാ�മസി�കെള ��തലായി ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നിയമി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��ിയ ആ�പ�ിക�

1833. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷ�  �കാരം ��ംബാേരാഗ� േക���  ആ�ി ഉയ��ിയ റാ�ി

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം എ� േഡാ��മാ�െട േസവനം

ലഭ�മാ�ിയി�െ��് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��ിയ ആ�പ�ികളി�  ദിവേസന എ� മണി��

േഡാ��മാ�െട േസവനം ഉറ�ാ���്;  എെ�ാെ� �തിയ സൗകര���  ഇവിെട

ഏ�െ���ി;

(സി) �ാമീണേമഖലയിെല ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�  േഡാ��മാ�െട േസവന�ം

ചികി�ാസൗകര��ം ഉറ�ാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ�േക���

1834. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സം�ാന�് ഇ�വെര എ� പി.എ�്.സി.കെളയാണ്

��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി വികസി�ി�ി��ത്;  ��ംബാേരാഗ�േക��ളി�  എ�

ത�ികകളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് െമാ�ം എ� പി.എ�്.സി.കെളയാണ് ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി



വികസി�ി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ംബാേരാഗ�േക��ളിെല �വ��ന സമയം �ന:�മീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�ഴ െമഡി�� േകാേളജിെ� വികസനം

1835. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െമഡി��  േകാേളജിെ� സൗകര���  വ��ി�ി��തിന് ല��മി�ി�� പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാഹനാപകട�ി� പരിേ��വ� നിര�രം വ�െകാ�ിരി�� ആല�ഴ െമഡി�� േകാേളജി�

ന�േറാ സ�ജ� ഉ�െ�െട�� �ധാന േഡാ��മാ�െട അഭാവം രാ�ിയി� ഉെ��� പരാതി

��യി� വ�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവ പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

പരിയാരം സ��ാ� ആ��േ�ദ േകാേളജ്

1836. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  പരിയാരം സ��ാ�  ആ��േ�ദ േകാേളജി�  ഇേ�ാ�  നട� വ�� ���ിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം ���ിക� എേ�ാേഴ�് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� ബജ�ി� ��ത േകാേളജിെ� ���ിക��് എ� ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�� വിജില�സ് �പീകരണം

1837. �ീ.എം.ഉ��

,, പാറ�� അ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളിെല േഡാ��മാ�െട സ�കാര� �ാ�ീസ്

നിേരാധി�ി�െ��ി�ം പല�ം സ�കാര� �ാ�ീസ് നട��െ�� പരാതി ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പരാതിക�  നിരീ�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം െമഡി��  വിജില�സ്

�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കെള ശ�ിെ���ാ� നടപടി



1838. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കെള

ശ�ിെ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �തിയ ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളിെല നിയമന��

1839. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� അ�വദി� ത�ികകളില�ാെത നട�� നിയമന�ളി�

സംവരണം പാലി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� വഴി അ�ാെത 2010 ജ�വരി �ത� നാളി�വെര ഓേരാ െമഡി��

േകാേളജി�ം എ� നിയമന�� നട�ി�െ��� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�  സ��ാരിെ� അംഗീകാര�� എ�

�ാപന��  �വ��ി��െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം എ� അ�� സ��ാ�

�ാപന�� �വ��ി��െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�പ�ി വികസനസമിതിക�  വഴി ഓേരാ െമഡി��  േകാേളജി�ം  2010  ജ�വരി �ത�

നട�ിയ നിയമന��  എ�െയ�ം ഈ നിയമന�ളി�  സംവരണം പാലി�ി�ിെ�� പരാതി

പരിേശാധി�േമാെയ�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െമഡി��  േകാേളജ്  (���  െ�ഷ�ാലി�ി)  ആ�പ�ികളിെല �ീനിംഗ്,  േന�ിംഗ് അസി��്

േജാലിക�  ഏെത�ി�ം ഏജ�സിക�  വഴിയാേണാ നട��െത�ം ഇ�കാരം സ�കാര�

ഏജ�സിക�  വഴി േസവനം നട��തിന് സ��ാ�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം

സം�ാന�് എ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഇ�ര�ി�  സ�കാര� ഏജ�സിക�

�വ��ി��െ��ം ഇവ��്  2010  ജ�വരി �ത�  ന�കിയ �ക എ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളിെല ഫാ�മസികളി� േരാഗിക��ാവശ�മായ മ��് േ�ാ�്

െച��ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാെയ�ം സം�ാനെ� സ��ാ�  െമഡി��

േകാേള�കളി�  എ� ഫാ�മസി�ക� നിലവി�െ��ം ഇതി�  പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം

കി�ിയവ� എ�െയ�ം ആ�പ�ി വികസന സമിതി നിയമി�വ� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

അപകട�ി�െപ��വ��് േ�ാമാെകയ�, ആം�ല�സ് സംവിധാന��

1840. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക. ബാ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�



വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട�ളി�  ��തരമായി പരിേ����വ�െട എ�ം വ��ി� േതാതിലായതിനാ�

അപകട�ി�െപ��വ�െട ജീവ�  ര�ി��തിനായി േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം

ശ�ിെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) അപകട�ി�െപ��വ��് അടിയ�ര ചികി� ലഭ�മാ�ിയാ�  ജീവ�  ര�ി�ാ�ം

അംഗെെവകല�ം �റ�ാ�ം കഴി�െമ�തിനാ� എ��ം െപെ��് വിദ� ചികി�ാ സൗകര��ളള

ആ�പ�ികളി� എ�ി��തിന് �േത�കം സ�ീകരി� 108 ആം�ല�സ് പ�തിെയ �റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െട�ഷ�റി തല സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല�ാം എമ�ജ�സി െമഡിസി�  സംവിധാനം

ഏ�െ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

റാ�ി താ��് ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം

1841. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��് ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി ന�കിയ െ�ാേ�ാസലിേ���

നടപടിക�  എ�ാെയ�ം നടപടിക�  �ർ�ിയാ�ി എ�േ��് നിർ�ാണം ആരംഭി�ാൻ

കഴി�െമ��� വിവര�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി �ലം ഏെ���� നടപടിക� ഏ�ഘ�ം വെരയായി; എ�

െസ�് �ലമാണ് ഏെ���ക;

(സി) �ലം ഏെ���� നടപടിക� എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�ം എ�് അറിയി�േമാ?

ജി�ാ ആ�പ�ിക� െമ�െ����തിന് നടപടി

1842. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകരള�ിെല ജി�ാ ആ�പ�ികെള

െപാ�ജന���് ഉപകാര�ദമാ�ം വിധം െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ��ി�െ�� �തിയ ത�ികക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ആ�പ�ി�േട�ം ക�ാ�േ��ിേ��ം നി��ാണം

1843. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  േഡാ��മാ�െട ക�ാ�േ��്

നി��ാണം (ൈ�സ് ഐ.ഡി.ന�� ബി.എ�/2019/5062), ��േ�രി ഗവെ��് ആ��േവദ



ആ�പ�ി�് െക�ിട നി��ാണം  (ൈ�സ് ഐ.ഡി.  ന��  ബി.എ�/2017/6201)  എ�ീ

���ിക��് േവ�ി ഇ�ഡ��  സി�ം ഓഫ് െമഡിസി�സ് ഡയറ���് സമ��ി�ി�ളള

എ�ിേമ�ി�േമ� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��  എെ��ാെമ�്

അറിയി�േമാ?

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

1844. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം സ��ാ� താ��് ആ�പ�ിയി� നിലവി�� ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക� സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േഡാ��മാ�േട�ം പാരാെമഡി��  �ാഫിെ��ം നിലവി�� ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി

നിക��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല മ���ാമം

1845. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ക�� മ���ാമം ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� അതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�� ക�നിക��് �ടി�ിക ന�കാ�േ�ാ എ�ം എ�ി�  �ടി�ിക �ക എ�െയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സാ��ിക വ�ഷ�ിെല അവസാനപാദ�ി�  ന�േക� ഇ�പ��്ശതമാനം േ�ാ�്

ക�നിക� എ�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�� സാ��ിക വ�ഷേ��� െട�� നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാെയ�ം കരാറിൽ

ഒ�ിടാൻ എ�ാ ക�നിക�ം സ��മാേണാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ�ി�� മാേന�െമ�് ക��ിക�

1846. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജനാേരാഗ�േക���, താ��്,  ജി�ാ ആ�പ�ിക�, ജനറ� ആ�പ�ി,  ക�ാ�പ�ി

എ�ിവ�െട �വ��ന�ളി� ജനപ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിനായി �പീകരി�ി�� േഹാ�ി��

മാേന�െമ�് ക��ിക� ഒ� വ�ഷ�ി� എ� തവണ േയാഗം േചരണെമ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) വ�ി���ാവ് മ�ല�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ിയി�ം ജനറ�

ആ�പ�ിയി�ം ക�ാ�പ�ിയി�ം �പീകരി�ി�� േഹാ�ി��  മാേന�െമ�് ക��ിക�

2019-20 കാലയളവി� എ� തവണ േയാഗം േച��ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േഹാ�ി��  മാേന�െമ�് ക��ിക�  ��ത�  ജനകീയമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� കഴി�കെയ�് അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം ക�ാ�പ�ി െക�ിട �മ�യം

1847. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ക�ാ�പ�ിയി�  �തിയ െക�ിട സ��യ�ിെ� നി��ാണം ���ിയാ�ി

ഉ�ഘാടനം െച�ി�െ��ി�ം ��� േതാതി�  �േയാജനെ����തിന് കഴി�ി�ി�ാ�

സാഹചര��ി�  ഇൗ െക�ിട �മ�യം ���മായി �വ��ി�ി��തി�ളള നടപടിക�െട

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ാ�പ�ി�െട അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി��തി�ളള എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി�ളളത്;

(സി) ക�ാ�പ�ിയി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് േഹാ��  സൗകര�ം ഏ�െ����തിന്

എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) തി�വന��രം ക�ാ�പ�ിയി�  �തിയതായി നി��ി� െക�ിടം തിരേ�റിയ

പി.ഡ��.ഡി.േറാഡിെ� എതി�വശ�ാെണ�ത് േരാഗിക��് ഏെറ ��ി��്

��ി��തിനാ� പഴയ െക�ിട�ം �തിയ െക�ിട�ം ത�ി� ബ�ി�ി�� �ട് ഓവ� �ി�ജ്

�ാപി��തിന് പ�തി ഏെ���േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള�ം താ��് ആ�പ�ികെള�ം ശ�ിെ����

1848. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള�ം താ��്

ആ�പ�ികെള�ം ശ�ിെ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ��ി�െ�� �തിയ ത�ികക� എ�യാണ്; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ;

(സി) ��ത നടപടിക�െട ഭാഗമായി സ�കാര� ആ�പ�ികെള ആ�യി�ി�� വലിെയാ� വിഭാഗം

ജന��  സ��ാ�  ആ�പ�ികെള തെ� ചികി��ായി ആ�യി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി� താരതമ� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

എളവളളി ഫാമിലി െഹ��് െസ�റിന് ��മതി�



1849. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല എളവളളി ഫാമിലി െഹ��് െസ�റിന് ��മതി� നി��ി��തിനായി

എം.എ�.എ.�െട �േത�ക വികസന നിധി (എസ്.ഡി.എഫ്.) യി� നി�ം എ� �ക അ�വദി�

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നി��ഹി���മായി ബ�െ��് ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െകാര�ി ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗ ആ�പ�ി

1850. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െകാര�ി ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗ ആ�പ�ിയിെല ��വ�

വിഭാഗ�േള�ം ഒ� െക�ിട സ��യ�ി� കീഴിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; നിലവി�

ആയത് ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�െട �റ് ഏ�േറാളം വ�� �ല�് ആേരാഗ� േമഖലയി� ഒ� �ധാന

േ�ാജ�് അ�വദി�് നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പീ�േമട് മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1851. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം പീ�േമട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ സർ�ാർ

േമഖലയി�� ആേരാഗ� േക��ളിൽ നട�ാ�വാൻ കഴി�ി�� വികസന പ�തികൾ

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ , പ�തി�െട േപര് , അ�വദി� �ക , പ�തി�െട �േരാഗതി എ�ീ

�മ�ിൽ ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ ?

��വിള സി.എ�്.സി. ആ�പ�ി �ാഫ്

1852. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��വിള സി.എ�്.സി.  ആ�പ�ിയി� സി.എ�്.സി.-യി�

ഉ� സാ�ഷ�ഡ് േപാ�് �കാരം ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;  സാധാരണ ഒ�

സി.എ�്.സി.-യി� ഉ�ാേക� �ാഫ് െ��ത് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ��വിള സി.എ�്.സി.-യിെല �ാഫ് െ��ത് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��വിള േപാെല നാ�റിന് �കളി�  ഒ.പി.�ം ��തിന് �കളി�  ഐ.പി.�ം ഉ� തീരേദശ

സി.എ�്.സി.-യി�  ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�വാ�



ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� താ��് ആ�പ�ിയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�

1853. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��  താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിയി�

എെ��ാം അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക� നട�ിലാ�ി എ�റിയി�ാേമാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� താ��് ആ�പ�ിയിെല അസി��് സ�ജ�

1854. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിയി�  അസി��് സ�ജ�  ത�ിക വ�ഷ�ളായി

ഒഴി�ി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(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?

പാണ�ാട് െഹ��് െസ�൪ നിർമാണം

1855. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി� മല�റം നഗരസഭയിെല പാണ�ാട് െഹ��് െസ�റിന് സ��മായി

െക�ിടം നി��ി��തിന് �മി ഏെ���� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാമ�യ�് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� ഇ�പ��് െസ�് �മി പ�തി�്

അ�േയാജ�മാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി ലഭി��തിന് ആേരാഗ� വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഇ�ാര��ി� ഇടെപട�ക� നട�േമാ;

(ഡി) പാണ�ാട് െഹ��് െസ�റിന് സ��ം െക�ിടം നി��ി�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�േ�ാ� ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിെല നി��ാണ �വ��ന��

T 1856.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല �േ�ാ� ക��ണി�ി െഹൽ�് െസ�റിൽ ആ�ിവികസന

ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�� നി��ാണ �വ��ന�ിന് എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായത്

എ�ം ���ി കരാറിൽ ഏ�െ�� തീയതി എ�ാെണ�ം കരാ� കാലാവധി എ�യാെണ��ളള

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) എ� നാളായി ഈ നി��ാണം �ട�ിയി�് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ �ിതി�് ഉ�രവാദിയായ കരാ�കാരെനതിെര സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദാംശ��

തീയതി സഹിതം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത നടപടി സ�ീകരി��തിൽ കാലതാമസം വ�തി�� കാരണെമ�ാെണ�ം ഇതിന്

ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ിൽ ആയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

നില�� ജി� ആ�പ�ിയിെല േന� വിഭാഗം േഡാ��മാ�

1857. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� ജി� ആ�പ�ിയി� േന� വിഭാഗം േഡാ�� അവധിയി� േപായതിെന�ട��് േന�

ശ��ിയ �ട�ിയിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േന� ശ��ിയ �നരാരംഭി��തിന് േന� വിഭാഗം േഡാ��മാെര നിയമി��തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ആ�പ�ിയി�  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലാണ് േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ളളത്;  ആയത്

നിക��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം നില��  മ�ല�ി�  ജി�ാ ആ�പ�ിയിലട�ം

ആേരാഗ�േമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പ�തിക�ം ��തായി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��

പ�തിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ� േക���

1858. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�

േക��ളായി ഉയർ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

പ���ി താ��് ആ�പ�ി േകാ�ൗ�ിെല െക�ിടം



1859. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സീെമ�് േകാേളജ് ഓഫ് ന�സിംഗിെല വിദ�ാ��ിക�െട േഹാ�� സൗകര�ം ��ണി�റയിേല�്

മാ�ിയേതാെട ഉപേയാഗ �ന�മായി കിട�� പ���ി താ��് ആ�പ�ി േകാ�ൗ�ിെല

െക�ിട�ം അ�ബ��ല�ം ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി ഉപേയാഗെ���ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െക�ിട�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം ആ�െട േപരിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െക�ിട�ി� ഡയാലിസിസ് െസ�� ആരംഭി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െപ�വള�� ആ��േവദ ഡിെ��സറി െക�ിട നി��ാണം

1860. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�വള�� ആ��േവദ ഡിെ��സറി െക�ിട നി��ാണ�ിന് േവ�ി ഭരണാ�മതി ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��േവാ;  ��ത ഉ�രവി� െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് േരഖെ���ിയി��േവാ;

ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പ�െട ���ി�� ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയെത�ം ആരാണ് ഭരണാ�മതി

ഉ�രവ് �റെ��വി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് േഭദഗതി െച�ണെമ�്

ആവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ വിഷയ�ി�  ആ�ഷ് വ��ിെ� എ1/70/  ന��  ഫയലി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട ജനറ� ആ�പ�ിയിെല ഒ.പി. േ�ാ�ിെ� നി��ാണം

1861. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട ജനറ�  ആ�പ�ിയിെല നി��ാണ�ിലിരി�� ഒ.പി.  േ�ാ�ിെ�

���ീകരണ�ിനാവശ�മായ �ക അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെ� �ാഫ് പാേ��

1862. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മല�റം ജി�യി�  എ� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�  �വ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെ� �ാഫ് പാേ�� എ�െനയാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വ�ി��് മ�ല�ിെല െപ�വ�� ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി� േഡാ��മാ� ഉ�െ�െട

എ� �ിരം ജീവന�ാ� �വ��ി��െ��് കാ�ഗറി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപ�വ��  സി.എ�്.സി.യി�  ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െപരി��മ� ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േപാ�േമാ��ം നടപടിക�

1863. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ഔ�്േപഷ��് വിഭാഗ�ി�  ചികി�യിലിരിെ� േരാഗം

���ി�് വീ�ി�  വേ�ാ ആ�പ�ിയിേല�ളള യാ�ാമേ��േയാ മരണെ���വെര ആ�പ�ി

അധി�ത�  േപാ�േമാ��ം നടപടിക��് വിേധയമാ�ിയതിന് േശഷം മാ�േമ �തശരീരം

ബ����് വി�ന�കാ�ള�െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��തരേരാഗം ബാധി�് മരണെ��� േരാഗികെള േപാ�േമാ��ം നട��തിന് ഇ�ര�ി�

ആവശ�െ���ത് കാരണം ആ�പ�ി അധി�ത�ം മരണെ���വ�െട ബ���ം ത�ി�

പലേ�ാ�ം ത�����് കാരണമാകാ�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ

ത���� ഉ�ാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കഴി� ��് മാസ�ിനിടയി� െപരി��മ� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� എ� േപാ�േമാ����

നട�ിയി��്;  കണ�ക�  ലഭ�മാ�േമാ;  എ� േപാ�േമാ���ളാണ് ജി�ാ ആ�പ�ിയി�

നി�ം മേ�രി െമഡി��  േകാേളജിേല�് റഫ�  െച�ി�ളളത്;  ഈ സാഹചര��ിന്

കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േപാ�േമാ��ം നടപടിക��് ആവശ�മായ സൗകര���  ഉ�ായി�ം െപരി��മ� ജി�ാ

ആ�പ�ിയി�  നി�ം മേ�രി െമഡി��  േകാേളജിേല�് റഫ�  െച����ലം

മരണെ���വ�െട ബ�����ാ�� �യാസ��  പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

��രി�� താ��് ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�്

1864. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി��  താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ� ഉ�ഘാടനം മാസ��  �െ�

കഴി�ി�ം �ണി�് �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴിയാെത വ�െത�െകാെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ഡയാലിസ് െസ�� എ� �ത� �വ��ി� �ട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



ആശാവ���മാ�െട േസവനം

1865. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആശാവ���മാ�  �േഖന എെ��ാം �വ��ന��  നട�ിവ��

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േസവനം സം�ാന�് എ�ായിട�ളി�ം ലഭ�മാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട �വ��നം ��ത�  െപാ�ജന���് �േയാജനെ��� തര�ി�

വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട റിേ�ാ��്

1866. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�  നി�് വിരമി� അ��  സലാം എ�യാ��് അ�ഹതെ�� �ക

തിരി�ന���ത് സംബ�ി�്  H1/281/2018/H&FWD  ഫയലിേ��  ആേരാഗ� വ��്

ഡയറ��െട റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഏത് തീയതിയിലാണ് റിേ�ാ��് ആവശ�െ��്

ക�യ�ി��ത്;

(ബി) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസി�  ഇ� സംബ�ി�് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�ാര��ി�  റിേ�ാ��് ലഭ�മാ��തി�  കാലതാമസം വരാനിടയായ

കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

സി. എ�്.സി. കളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

1867. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.  എ�്.സി.കളി�  �ാഫ് പാേ�ൺ ഏകീകരി��ത് സംബ�ി� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� നിലവിെല ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട�ം

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

േഡാ��മാ��് ദീ�ഘകാല അവധി

1868. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : 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��ി� എ� േഡാ��മാ��് ദീ�ഘകാല

അവധി അ�വദി�; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� എ� േഡാ��മാ��് അവധി അ�വദി�ി��്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ദീ�ഘകാല അവധി അ�വദി��ത് സം�ാനെ� െമഡി�� േകാേള�ക�െട

�വ��നെ� ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ദീ�ഘകാല അവധി അ�വദി�േ�ാ�  പകരമായി ഈ ത�ികകളി�  ഏത്

രീതിയിലാണ് േഡാ��മാെര നിയമി��െത�് െവളിെ���േമാ?

െഡ�� സ�ജ�ാ�െട ത�ിക

1869. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഡ�� സ�ജ�ാ�െട �തിയ ത�ികക� ��ി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആേരാഗ�വ��ി�  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�  എ�

വീതം �തിയ ത�ികക� ��ി�; വിശദമാ�ാേമാ?

െഡ�ൽ സ�ജ�ാ�െട ത�ിക

1870. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ളി�ം െഡ�ൽ

സ�ജ�ാ�െട േസവനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� �തിയ ത�ികക� ��ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െ�ഷ�ാലി�ി േകഡറിെല േഡാ��മാ�െട േസവനം

1871. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ഏെതാെ� വിഭാഗ�ിലാണ് െ�ഷ�ാലി�ി േകഡറി�  ഉളള

േഡാ��മാ�െട േസവനം നിലവി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െെഗനേ�ാളജി �നിയ� ക�സ���് ത�ിക സീനിയ� ക�സ���് ആയി ഉയ��ണെമ�

ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?



അയ� സം�ാന�ളി� നി�� മ���ിെ� �ണനിലവാരം

1872. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�് േകരള�ി�  വി��ന�് എ�ി�� മ���ിെ�

�ണനിലവാരം അതി��ികളി�വ�് പരിേശാധി��തി�ം വിഷമയമായവ നശി�ി��തി�ം

���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം സം�ാനാതി��ികളി�  �ിരം

സംവിധാന�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി ഈ സംവിധാനം ഒ��േമാ;

(ബി) അതി��ി കട�് സം�ാന�് വിഷമയമായ മ��ം വി��ന�് എ�ി��ത് വ�ാപകമാ��

സാഹചര��ി� ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�ിര�ഴ പ�ായ�ിെല എ�േഡാസ�ഫാ� ബാധിത�

1873. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കാ�ിര�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല െനാ�മല �േദശ�്

അംഗൈവകല�ം ബാധി�വ�െട ����മായി ബ�െ��് �ലം എം.എ�.എ.  ന�കിയ

നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ; ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം

പഠനം നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �േയാഗം �ലമാണ് ഇ�കാരം സംഭവി�െത�് നാ�കാ�  പരാമ�ശി��

സാഹചര��ി� വ��മായ പഠനം നട�ി �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��� സഹായം

1874. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�െട ചികി��ം �നരധിവാസ�ി�ം �� സ��ാ� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ളളിയാ�  പ�ായ�ിെല �തല�ാറയി�  ഇ�പ�ിയ�് ഏ��  �ലം

2015� ൈകമാറിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �നരധിവാസ െസ�റിെ� നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  അതിെ� നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് അത് ഏ�ി�ി�ളളത് എ�് അറിയി�േമാ?



എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�

1875. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാസ�േഗാഡ് മാ�മാേണാ എ�േഡാസ�ഫാെ� ഇരകളായി �രിതബാധിതരായി�ളളത്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല മേ�െത�ി�ം ജി�കളി�  ഇ�രം േക�ക�  വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�  എ�േപ�  ഈ മാരകവിഷ�ിെ� ഇരകളായി േകരള�ി��്;  ജി� തിരി�ളള

വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഭ�ണ പദാ���ളി� ഹാനികരമായ രാസവ���

1876. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�ണ പദാ����െട വിപണന�ി�  ഏ�െ��ിരി�� �ാപന�െള�ാം രജിേ�ഷേനാ

ൈലസ�േസാ എ��ിരി�ണെമ� നിബ�ന സം�ാന�് �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) െവളിെ��,  പാ�  �ട�ിയ ഭ�ണ പദാ���ളി�  ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ

രാസവ��� േച��തായി കെ��ിയ നിരവധി �ാ�ക� നിേരാധി�തി�േശഷം അവ േപ�

മാ�ി വീ�ം വിപണനം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�

ഭ���ര� വ��ിെ� �വ��നം ��ത� കാര��മമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഭ�ണ പദാ���ളി� മായ�ം ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ രാസവ���ം േച���മായി

ബ�െ��് എ� േക�ക� ഭ�� �ര� വ��് 2019-� രജി�� െച�ി��്; ഇതി� എ�

േക�കളി� ശി�ാ നടപടി എ��ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭ�� വ��ളിെല മായം

1877. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� വ��ളി� മായം േച���ത് കെ��വാ� ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ��വ��ളി�  മായം േച�� എ� േപ��് എതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

മ�� വ�ാപാരേമഖലയി� ഭ���ര�ാവ��് പരിേശാധന



1878. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��വ�ാപാര േമഖലയി� ഭ���ര�ാവ��് പരിേശാധന ക�ശനമാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േക� ഭ���ര�ാ അേതാറി�ി മ��വി��ന േമഖലയി�  നട�ിലാ�� നി�േ�ശ��

സം�ാന ഭ���ര�ാ വ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�ം ��ത നി�േ�ശ�� നട�ിലാ�വാ�

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

വിപണിയി� �ലഭമായ നിേരാധിത െവളിെ�� �ാ�ക�

1879. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ വ��് നട�ിയ പരിേശാധനയി�  �ണനിലവാരമിെ��് ക� െവളിെ��

�ാ�ക� ഈ വ�ഷം നിേരാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ�;

(ബി) നിേരാധി� �ാ�ക�  േവെറാ� ക�നി�െട േപരി�  വിപണിയി�  വീ�ം ഇറ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) നിേരാധി� �ാ�കേളാ, ഏജ�സികേളാ, േവെറാ� േപരിേലാ, മെ�ാ� ഏജ�സി�െട േപരിേലാ

െവളിെ�� �റ�ിറ�ി െപാ�ജന�െള കബളി�ി��തിെനതിെര ശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

��ിമപാ�

T 1880.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിമപാ� വിതരണം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തട��തിനായി ഡയറി ഡവല�െമ�് വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം പാലിെ� വിതരണ�ം ഉ�ാദന�ം തട��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭ���ര� ഉറ�ാ�ാ�� �വ��ന��

1881. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, പി.വി. അ�വ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�



വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�ിത ആഹാരം ആേരാഗ��ിന് ആധാരം എ� ��ാവാക�ം �ാവ��ികമാ��തിന്

ഭ���ര�ാ വ��് നട�ിയ കാര��മമായ �വ��ന�ിെ� ഫലമായി ഭ���ര�ാ

�ചികയി� സം�ാന�ിന് രാജ��് ഒ�ാം �ാനം േനടാനായി�േ�ാ;

(ബി) ഭ�ണ പദാ����  വി���വെര�ാം ൈലസ�േസാ െപ�മിേ�ാ എ��ി�െ�� കാര�ം

ഉറ�ാ�ാ�ം അവ�  ഭ���ര�ാ നിയമ�കാര�� വ�വ�ക�  പാലി��െ��്

ഉറ�വ��ാ�ം നട�� �വ��നെ��റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജീവിതൈശലിയി�  ഉ�ായ വ�തിയാനം െകാ�് േഹാ��  ഭ�ണ�ം േബ�റി�����ം

പാചക�ിന് ത�ാറായേതാ പ�തി പാകം െച�േതാ ആയ ഭ�ണ പദാ����ം

വ�ാപകമായി��തിനാ�  ഇവ ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായി��വയെ��് ഉറ� വ��ാ�

ശ�മായ നടപടി��ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��വ��ളി� മായം േചർ��ത് തട��തിന് നടപടി

1882. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��വ����, മ�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  എ�ിവയി�  മായം േചർ�് വി��ന

നട�� �വണത തട��തി�ം അേന�ഷണ�ി�ം പരിേശാധനയി�ം ���ാെര�്

കാ��വെര ശി�ി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കേ�ാള�ിെല കിടമ�രമാണ് ഇ�രം �വണതക��് കാരണെമ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം �വണത കർശനമായി തട��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭ��വ��ളി�  മായം േചർ��ത് തട��തിന് നിലവി�� നിയമ��  പര�ാ�മെ��്

ക���േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) മായം േചർ� ആഹാരസാധന��  പരിേശാധി��തി�� ലാ�കളി�  പരിേശാധനാ

സംവിധാനം കാര��മമെ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ആഹാരസാധന�ളി�  മായം േചർ��ത് സംബ�ി�് െപാ�ജന�ളി�  േബാധവ��രണം

നട�ിവ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മ��ക�െട വിലനിയ�ണം

1883. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�



വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ക�െട ഉ�ാദന െചലവിന��തമായി വില നി�യി��തി�പകരം േക�സർ�ാർ

നട�ാ�ിയ വിപണി അധി�ിതമായി വില നി�യി�ക എ� അശാ�ീയ രീതി േക�

െപാ�േമഖലാ മ�� നിർ�ാണ ക�നികെള ഇ�ാ� െച��തി�ം സ�കാര� ക�നിക��്

മ�� വിലയി� അമിതമായ ലാഭെമ���തി�ം വഴിെതളി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അശാ�ീയ മ�� വില നിയ�ണരീതി�െട ഫലമായി മാർ��ി�  ലഭ�ത�റെവ� േപരി�

പ��ിനം അവശ�മ��ക��് േക�സർ�ാർ വളെരയധികം വില വർ�ി�ി�വാൻ അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�� വില നിയ�ണം േക�സർ�ാരിെ� അധികാര പരിധിയിലായതിനാ�  ��ത

വിഷയ�ി� സം�ാന സർ�ാരിന് െച�ാൻ കഴി�� കാര��� എെ��ാെമ�ം രാജ��്

ആദ�മായി ഒ� സം�ാന�് �പീകരി�� സം�ാന ഫാർമസ��ി�� ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ്

& റിേസാ�് �ണി�് െസാൈസ�ി വഴി നട�ാൻ ഉേ�ശി�� ഇടെപട�ക� എെ��ാെമ�ം

അറിയി�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� ആ�ഷ് ആ��േ�ദ ചികി�ാ േക�ം

1884. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  അ�വദി� ആ�ഷ് ആ��േ�ദ ചികി�ാ േക��ിെ� നി��ാണം

ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ചികി�ാ േക��ിന് അ�രി� ആ��േ�ദാചാര��  പ��ഷ�  ൈവദ��ഷണം

രാഘവ�  തി���ാടിെ� േപര് ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) തി���ാടിെ� േപര് ന�കണെമ� ചാല�ടി നഗരസഭാ കൗ�സിലിെ� അേപ� പരിഗണി�്

ഉ�രവിറ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപവിഷബാധ�ല�� മരണ�ൾ

1885. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-� സം�ാന�് േപവിഷബാധേയ�് എ� േപ� മരണെ��ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േപവിഷ �തിേരാധ��ിവ�് സൗജന�മാ�ിയി�ം േപവിഷബാധേയ�് മരണ��  ഉ�ാ��ത്

കണ�ിെല��് േപവിഷബാധ�െ�തിെര േബാധവ��രണം നട��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി�് ത�ികക�



T 1886.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��് ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ിയായി �ഖ�ാപി�െവ�ി�ം ജി�ാ

ആ�പ�ി���തമായ ത�ിക നിലവിലി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  ജി�ാ ആ�പ�ി���തമായ ത�ിക ��ി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അനധി�ത മ��് വി��ന

1887. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാജ മ��് ക�വടം നിയ�ി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വ�ാജ,

അനധി�ത,  �ണനിലവാരമി�ാ� മ��ക�െട പരിേശാധന�് ��സ് ക�േ�ാ�

വിഭാഗ�ി� �േത�ക വിഭാഗം ഏ�െ���േമാ;

(ബി) �ണേമ� �റ��ം ശരിയായ അളവി� രാസേച�വക� േച��ാ��മായ അനധി�ത മ��

വി��ന നട��വ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിയമപരമായി അ�മതിയി�ാെത ഓ�ൈല� മ��് വി��ന�ം വ�ാജ �റി�ടി�െട മറവി�

മ��് വാ�� രീതി�ം േകരള�ി� സജീവമാെണ� വ�ത മന�ിലാ�ി ��സ് ക�േ�ാള�

വഴി അനധി�ത മ��് വി��ന�ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി നട�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന ��സ് ക�േ�ാ�  വിഭാഗം േവ�� ജീവന�ാരി�ാെത ഒ� പരിേശാധന�ം

നട�ാെത വ�ാജ മ�� േലാബിെയ സഹായി�� നിലപാട് സ�ീകരി�� എ�

പരാതിെയ�റി�് അേന�ഷണം നട�േമാ;

(ഇ) വ�ാജ മ��ക� നിരവധി പാ�ശ� ഫല�� േരാഗിക��് വ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് പരിേശാധി�േമാ?

��സ് ക�േ�ാ� വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തിന് നടപടി

1888. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന��െട ആേരാഗ�െ� അപകടകരമായി ബാധി�� തര�ി� സം�ാന�് വ�ാജമ��്

വി���വ�െട ഒ� േ�ണി �വ��ി��െവ�തിെ� ഗൗരവം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ണേമ� �റ��ം അനധി�ത�മായ മ��ക�െട േശഖരം അ�� കാല�് സം�ാന�്

നി�ം പിടിെ���ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� ജി�കളി� നി�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം അപകടകരമായ വ�ാജ മ��ക�െട വി�ന നിരീ�ി��തി�ം നടപടി



സ�ീകരി��തി�ം സം�ാന�് ��സ് ക�േ�ാ�  വിഭാഗ�ിന് ആവശ�മായ

സംവിധാന��ം ഉേദ�ാഗ���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ��സ് ക�േ�ാ�  വിഭാഗെ� ശ�ിെ���ി വ�ാജമ��ക�െട വര�ം

വി�ന�ം നിയ�ി��തിന് അടിയ�ര ഇടെപട�ക� നട�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അവശ�മ��ക�െട വില നിയ�ണ�ിന് നടപടി

1889. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി.െക.�ശാ�്

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം അവശ� മ��ക�െട വിലയാണ് േക� ഔഷധ വില നിയ�ണ

അേതാറി�ി നിലവി�� വിലേയ�ാ� അ�ത് ശതമാനേ�ാളം വ��ി�ി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഔഷധ വിപണിയി� അവശ�മ��ക�െട വില നിയ�ണ�ിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാന ഔഷധ വില നിയ�ണ റിേസാ�് �ണി�് �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സ�കാര� മ��് ക�നിക�െട സ������് വഴ�ി േക�സ��ാ�  യാെതാ�

നീതീകരണ�മി�ാെത അവശ�മ��ക�െട വില വ��ി�ി�തി�ം ഔഷധവില അമിതമായി

ഉയരാെത പിടി� നി���തി� നി�ണായക പ�് വഹി�� െപാ�േമഖല ഔഷധ ക�നികെള

അവഗണി��തി�ം എതിെര സം�ാന�് എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ാ�

സാധി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിെല േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി

1890. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ിെല നാര�ാനം പ�ായ�ി�  േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി

ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഡിെ��സറി �വ��ി��തിനാവശ�മായ െക�ിട സൗകര���  �ാമപ�ായ�്

സ�മാ�ിയി�� സാഹചര��ി�  ഡിെ��സറി�െട �വ��നം കഴിവ�ം േവഗം

ആരംഭി�ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

പാര�ര� െെവദ��മാ��് െെലസ�സ്



1891. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാര�ര� െെവദ� ചികി� നട��വ��് െെലസ�സ് ന��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇതി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� ��ംബേ�മ വ��ി� നി�ം ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാര�ര� െെവദ� ചികി� നട��വ� ഉ�ാദി�ി�് വിതരണം നട�� ആ��േ�ദ മ��ക�െട

�ണനിലവാരം ഉറ� വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സാ��ന ചികി�ാ പ�തി

T 1892.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ന ചികി��ം എ�ഡ�  െകയറി�മായി �േത�ക സംവിധാനം നിലവി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട ഓേ�ാേമ�ഡ് ക�ാമറക�െട നിരീ�ണ�ി�

സമ�മായ പി�ണാസംവിധാനം ഈ േമഖലകളി� ഒ��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�സ���ം,  നാഡിമിടി�്,  ഓ�ിജ�  നില �ട�ി അടി�ാന ആേരാഗ��ചക��

ഓേ�ാമാ�ി�ായി ആേരാഗ�േക��ളി� ലഭി��തി�ളള സംവിധാനം ഏ�െ���ാേമാ;

(ഡി) നി��ിത ��ി�െട സഹായേ�ാെട കിട�േരാഗിക�െട അസ�ാഭാവിക ചലന��ം മ�ം

ഏ��മ�� സാ��ന േക��ിേലാ ആേരാഗ� �വ��കേനാ ലഭ�മാ��തിന് �തന

സംവിധാന��  ഏ�െ���ാേമാ;  ഇ�ര�ി�ളള പ�തി എവിെടെയാെ� നട�ിലാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െെക�ിരി നാളം പ�തി

1893. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, പി.വി. അ�വ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തി �ര����ം �ളയ�ി�ം ഇരയായവ��് ജീവിതമാ��ം

കെ���തിന് സാ�ഹ�നീതി വ��് െെക�ിരി നാളം എ� േപരി�  �തിയ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) ഇ�കാര��വ��് ഉപജീവനമാ��ം കെ���തിന് സഹായകമായ എെ��ാം െതാഴി�

പരിശീലന�ളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തിേ�ാഭ���് ഇരയായ ��ത�  േപ��് �ണഫലം ലഭ�മാ�ംവിധം പ�തി ��ത�

വി�ലീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആശ�ാസകിരണം പ�തി

1894. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ� നട�ിലാ�� ആശ�ാസകിരണം പ�തി �േഖന ആ��ല���

ലഭ�മാ��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് േവ�ി  2019-20  സാ��ികവ�ഷം എ� �പയാണ് െചലവഴി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി അ�ഹതെ��വ��തെ� ലഭ�മാ��െ��് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

�തിതരംഗം പ�തി

1895. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��് നട�ിലാ�� �തിതരംഗം പ�തി�െട ഉേ�ശ ല���� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിതരംഗം പ�തിയി�െട നട�ിലാ�� േകാ�ിയ� ഇം�ാ�് ശ��ിയ കഴി� ��ിക��്

അ�ബ� ഉപകരണ��െട പരിപാലന െചലവിനായി എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സ��ാ�

നിലവി� െച��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��് നട�ിലാ�ിയ േ�മ�വ��ന��

1896. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�

നട�ിലാ�ിയ േ�മ�വ��ന��െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ��ി� നി�ം െപാ�ജന���് ലഭ�മാ�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ത ആ��ല����് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?



വനിത-ശി� വികസന വ��് �േഖന�� �തിയ പ�തിക�

1897. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം വനിത-ശി� വികസന വ��ിെന �േത�ക വ��ാ�ി

മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിന് ആവശ�മായ �തിയ ത�ികക�  ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) വനിത-ശി� വികസന വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  നട�ിലാ�� �തിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദവിവര�� ന�ാേമാ?

കിേശാരി ശ�ി േയാജന

1898. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി. ഉ�ി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതര��� ��കളിൽ കൗമാര�ായ�ി�� െപൺ��ിക��ായി 'കിേശാരി

ശ�ി േയാജന' എ� േക�ാവി�ത പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) കൗമാര�ാരായ െപൺ��ിക�െട മാനസികാേരാഗ�ം ശ�ിെ����തിനാവശ�മായ

കൗൺസിലി�ം മാ��നി�േ�ശ��ം നൽ��തിന് എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഈ പ�തിയിൽ

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവിൽ ��ത പ�തി എ� ��കളിൽ നട�ിലാ�ി വ��;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട ഫല�ദമായ നട�ി�ിനായി സം�ാന ബജ�ിൽ എ� �ക

വകയി��ിയി�െ��് വ��ാമാ�ാേമാ?

െഷൽ�� േഹാമി�� സാ��ിക �ാ�്

1899. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക പീഡന�ിന് ഇരയാ�� �ീകെള�ം ��ികെള�ം താമസി�ി�വാനായി സാ�ഹ�നീതി

വ��് സാ�ഹ�േ�മ േബാ�ഡ് �ഖാ�ിരം േകരള�ിൽ �വ��ി�� സ�� സംഘടനക�

വഴി �ട�ിയ െഷൽ�� േഹാം അഥവാ അഭയേക��ിന് 2016-2017 സാ��ിക വ�ഷെ�

�ാ�് ലഭി�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; �ാ�് ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േമൽ പ�തി�്  2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ� അ�മതി�ം �ാ�ം ലഭ�മായി�ി� എ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



െ�ഷ�� ��ക� േനരി�� �തിസ�ി

1900. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െ�ഷ�� ��ക� േനരി�� �തിസ�ി�് പരിഹാരം കെ��വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ാപന��െട നട�ി�ിന് ആവശ�മായ �ക സ��ാ�  ന��� കാര�ം ഗൗരവതരമായി

പരിഗണി�േമാ;

(സി) മി� ��കളിേല�ം അധ�ാപക� ��മായ ശ�ള�ി� േജാലി െച�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�്

ഉചിതമായ നടപടി ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബാലനീതി നിയമ�ിെ� ക�ശന നിബ�നക�ം സ��ാരിെ� അവഗണന�ം െ�ഷ��

��കളിെല ��ികെള�ം നട�ി�കാെര�ം ഒ� േപാെല �തിസ�ിയിലാ�ിയിരി��

സാഹചര�ം പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ശി���െട ആേരാഗ�സംര�ണ പ�തിക�

1901. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശി���െട ആേരാഗ�സംര�ണം ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിവ��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ��ത�  വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആേരാഗ�സംര�ണം

1902. �ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി അവർ�ാവശ�മായ േപാഷകാഹാരം

ലഭ�മാ��തിന് േക�ാവി�ത പ�തിയായ േപാഷൺ അഭിയാൻ സം�ാന�് നട�ാ�ി

വ��േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി നട�ബജ�ി�  എ� �ക വകയി��ിയി�െ��്



വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികവർ� േമഖലകളിെല �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി��തിന്

ഈ പ�തി ��ത േമഖലകളി�  ��ത�  ഫല�ദമായി നട�ിലാ�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ൈഹ-െടക് അ�ണവാടിക�

1903. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹെടക്-അ�ണവാടിക�  �ാപി��തി�െട സാ�ഹ�നീതി വ��് ല��മി� കാര���

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈഹ-െടക് അ�ണവാടിക�  അ�വദി��തിന് നി��ഷി�ിരി�� മാനദ���

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യി�  എ� �ാ��് അ�ണവാടിക�െട നി��ാണം ���ീകരി�;  ഏെത�ാമാണ്

��ത അ�ണവാടിക� വിശദമാ�േമാ?

��ികെള അ�ണവാടിയിൽ േച���തി�� �ായം

1904. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ികെള അ�ണവാടിയിൽ േച���തി�� �ായം ��് വയ�ിൽ നി�ം �റ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അതി�� കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് അ�ണവാടി കം ��ക�  ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ

എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

അംഗ�വാടിക�െട �വ��ന സമയ�ി� പരി�രണം

1905. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടിക�െട �വ��നസമയം ദീ�ഘി�ി�ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  എ�ി�  എ�്

പരി�രണമാണ് സമയ�മ�ി� വ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗ�വാടിക�െട �വ��നസമയം വ��ി�ി��തിേനാെടാ�ം ജീവന�ാ�െട എ��ി�

വ��നവ് വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാെര നിയമി�േ�ാ�  അതിനായി ഏ�െ���� േയാഗ�താ മാനദ���ം

േസവന-േവതന വ�വ�ക�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� �തിയ അംഗ�വാടിക�

1906. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ��തായി

അംഗ�വാടിക� ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അംഗ�വാടിക�  ആരംഭി��തിെ� ഭാഗമായി െ�ാേ�ാ��ക�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല സ��മായി െക�ിടമി�ാ� അ�ണവാടിക�

1907. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി� സ��മായി െക�ിടമി�ാ� എ� അ�ണവാടിക� നിലവി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; �ാമപ�ായ�ടി�ാന�ി� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല എ�ാ അ�ണവാടിക��ം സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട േ�മം

1908. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഭി�േശഷി��വ�െട േ�മ�ിന് നട�ിലാ�ിയ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  ഭി�േശഷി�ാ�െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട ചികി�

1909. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ�െട ചികി��ം വിദ�ാഭ�ാസ�ി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ വ�ഷം

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�െട പരിചരണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�്

വ��മാ�േമാ?



ഭി�േശഷി�ാ��് സൗജന� സഹായ ഉപകരണ�� നൽ�� പ�തി

1910. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വികലാംഗേ�മ േകാ��േറഷൻ വഴി ഭി�േശഷി�ാ��് സൗജന� സഹായ ഉപകരണ��

നൽ�� പ�തിയിൽ ബധിര��് ആശയവിനിമയം എ��മാ��തി�� �ാ��് േഫാൺ/ടാബ്

എ�ിവ വിതരണം െച�� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��് അ�േയാജ�മായ ത�ികക� കെ���തി�� ക�ി�ി

1911. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കീഴി� ഭി�േശഷി�ാ��് അ�േയാജ�മായ ത�ികക� കെ���ത്

സംബ�ി�് എ�്െപ��് ക�ി�ി ശിപാ�ശക�ം അവ നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ��് െ�ാേമാഷനി� സംവരണം ഏ�െ����ത് സംബ�ി�� ��ീംേകാടതി

വിധി�െട പ�ാ�ല�ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ സ��ാ�  വ��കളിെല�ം ത�ികകളി�  േകഡ�  െ��തിെ�  4%  സംവരണം

ഉറ�ാ�ണെമ� ൈറ�് ഓഫ് േപ�സൺസ് വി�് ഡിസബിലി�ീസ് ആ�് - 2015 െസ��

34-െല നി�േ�ശ��  െ�ാേമാഷന് ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിസി�ൽ െമഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിേ�ഷനിൽ നട� വികസന

�വ��ന��

1912. െ�ാ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 കേ��ംകരയിെല നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിസി�ൽ െമഡിസിൻ ആൻഡ്

റീഹാബിലിേ�ഷനിൽ ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവിൽ എെ�ാെ� വികസന �വ��ന�ളാണ്

നട�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് നാളി�വെര എ� �പ�െട വികസന �വ��ന���ാണ് അ�മതി

ലഭ�മാ�ിയി��ത്; വ�ഷം തിരി�് കണ�് നൽകാേമാ;

(സി) ൈഹേ�ാ െതറാ�ി െസ��  ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ?



മഴവി�് പ�തി

1913. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എം. �േകഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യി� ആദ�മായി �ാൻ�െജൻഡ�ക��ായി നയം �പീകരി� സം�ാനെമ� നിലയി�

അവെര സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിേല�് െകാ�വ��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാൻ�െജൻഡ�ക�െട േ�മ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി ഈ സ��ാ� മഴവി�് എ� േപരി�

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �ാൻ�െജൻഡ�ക�െട ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം, മ�ര പരീ�ക��് ത�ാെറ���വ���

പരിശീലന�ിനാ�ം എെ��ാം സഹായമാണ് ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാൻ�െജൻഡ�ക��ായി വിവിധ ൈന�ണ� വികസന പരിപാടിക�  സംഘടി�ി��തി�ം

അവ��് സ�യം െതാഴി�  സംരംഭ��  �ട��തി�� സൗകര���  ഏ�െ����തി�ം

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

ആശ�ാസകിരണം

1914. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആശ�ാസകിരണം പ�തി വഴി എ� േപ��് എ�

�പ�െട ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആശ�ാസകിരണം പ�തി�െട മാനദ��ളി�  പറ�� ��ംബവാ�ഷിക വ�മാന പരിധി

ഉയ��� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള ഏ�ി��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ആശ�ാസ കിരണം പ�തി വഴി�� ധനസഹായം �ടി�ികയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അഴിമതി അവസാനി�ി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

1915. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം സിവിൽ സൈ�സ് വ��ിൽ അഴിമതി

അവസാനി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) �ത�നി��ഹണ�ിൽ വീ� വ��ിയതിെ��ം �മേ��കളി�  ഉ�െ��തിെ��ം േപരിൽ ഈ

സ��ാരിെ� കാലയളവിൽ ��ത വ��ിെല എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ാനടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

1916. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;  ഈ പ�തി എ�ാ ജി�കളി�ം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സൗജന� ഭ�ണ�ിന് അ�ഹരായ നിരാലംബ�െട പ�ിക എ�െനയാണ് ത�ാറാ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�, ��ംബ�ീ �വ��ക�, ആശാ വ���മാ�,

അംഗ�വാടി ജിവന�ാ�  �തലായവെര ഇ�ാര��ി�  ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി��തി�

സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

1917. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി എ� േപരി� ഒ� പ�തി സം�ാന�് നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷെ� ബജ�ി�  വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�് എ� �ക വകയി��ിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ടി പ�തി എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ?

വിശ�രഹിത േകരളംപ�തി

1918. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� നട�ിലാ�� വിശ�് രഹിത പ�തി�െട നട�ി�് രീതി�ം വിശദാംശ��ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി��ത്;  എ�ാ ജി�കളി�ം ഈ

പ�തി നട�ിലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



അ���� പ�തി

1919. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, എസ്.രാേജ��

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തി�� പൗര�ാ��് ഭ���ര� ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി േക� �ാമവികസന മ�ാലയം നട�ാ�� േദശീയ സാ�ഹ� സഹായ പരിപാടി�െട

ഭാഗമായ അ���� പ�തിയി� എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) അ���� പ�തി �കാരം സൗജന�മായി ലഭി�� ഭ��ധാന���  എെ��ാമാെണ�ം

പ�തിയി� അംഗമാ��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വീേടാ �ലേമാ ഇ�ാ�വ��് േറഷ� കാ�ഡ്

1920. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് സ��മായി വീേടാ �ലേമാ ഇ�ാ�വ��് േറഷ�  കാ�ഡ്

അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇവ��് ��ഗണനാ

േറഷ� കാ�ഡാേണാ അ�വദി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡിന് അേപ�ി��വ��് ഉ�ാ�� ��ി��്

1921. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡി�  ��ംബാംഗ��െട ���ി�  േപര് ഉ�െ��ി�ളള�ം വിവാഹിത�മായവ��്

�തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി��തി�ളള നടപടി �മ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ായ���ിയായ ഒരാ��് �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി��തിന് നിലവി�  േപ�ളള

േറഷ�കാ�ഡി�  നി�ം �റവ് െചേ���േ�ാ;  ഇ�െന �റവ് െച��തിന് നിലവി�ളള

േറഷ� കാ�ഡിെല ��ംബനാഥ�െട അ�വാദം ആവശ��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം വ�വ�ക�  നിലനി���ത് �തിയ േറഷ�  കാ�ഡിന് അേപ�ി��വ��്

�ാേയാഗിക ��ി��് ഉ�ാ��തിനാ�  ��ത വ�വ�ക�  ല�കരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?



വീ�ം �ല�ം ഇ�ാ�വ��് േറഷ�കാ�ഡ്

1922. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സ��മായി വീ�ം �ല�ം ഇ�ാ�വ��ം േറഷ�കാ�ഡ് അ�വദി�െമ�് സ��ാ�

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ഇവ��് േറഷ� കാ�ഡിന് അേപ�ി��തി�� നടപടി�മം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് �േഖന ന�കിവ�� അരി�െട അളവ്

1923. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  2018,  2019  വ�ഷ�ളി�  എ� േറഷ�  കാ��കളാണ് നിലവി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ഗണേനതര വിഭാഗ�ി�െ��വ��ം സബ് സിഡി നിര�ി�  എ� കിേലാ അരിയാണ് ഒ�

വ��ി�് ന�ി വ��െത�ം എ� �പ�ാണ് ന���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ� ന�കി വ�� അരി�െട അളവ് വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� എ.പി.എ�. കാ�ഡ് ബി.പി.എ�. ആ�ി മാ�� നടപടി

1924. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം വിവിധ ജി�കളി� അ�വദി� േറഷ� കാ��ക�െട എ�ം

ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മാരകമായ േരാഗം ബാധി� എ.പി.എ�. കാ�ഡ് ഉടമക��് ബി.പി.എ�  ആ�ി മാ��

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വയനാട് ജി�യി�  എ� �ണേഭാ�ാ���് ഈ ആ��ല�ം

ലഭി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  കാ�ഡ് സംബ�മായ പരാതിക�  പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി�� നടപടികെളെ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

െക�ിട ന�� ഇ�ാ�വ��് േറഷ� കാ�ഡ്

1925. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട ന��  ഇ�ാ�തിനാ�  േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി�ാ� സാഹചര�ം നിലവി��ായി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) െക�ിട ന��  ഇ�ാ�തിനാ�  അ�ഹരായ നിരവധി േപ��് േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�ാ�

സാഹചര��ി� �� പരിഹാര�ിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അ�ഹരായ എ�ാവ��ം േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി��തിന് മാനദ��ളി�  ആവശ�മായ മാ�ം

വ���തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നില�� താ��ി� േറഷ� ��ഗണന വിഭാഗം

1926. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  താ��ി�  േറഷ�  ��ഗണന വിഭാഗ�ി�  അന�ഹരായി കെ��ിയ ആ�ക��്

പകരം അ�ഹരായ ആ�കെള ലി�ി�  ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�ളള മാനദ���, െതരെ��� രീതി, ആ�ക�െട എ�ം, േപ�ം വിലാസ�ം, േറഷ�

കാ�ഡ് ന�� എ�ിവ സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േറഷ�കാ�ഡ് ബി.പി.എ�. ആ�ി മാ�ി ന�കാ� നടപടി

1927. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� മാരക േരാഗ�� ബാധി� ��ംബ�ളിെല എ.പി.എ�. േറഷ�കാ�ഡ്

ബി.പി.എ�. ആ�ി മാ�ി ന�കാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  �കാരം എ�േപ��് ബി.പി.എ�.

കാ�ഡ് ഇനി�ം ന�കാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�റേ�ാ�കളിെല താമസ�ാ��് േറഷ� കാ�ഡ്

1928. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ്, േതാട്, െറയി� �റേ�ാ�കളി� താമസി��വ��് േറഷ� കാ�ഡ് ന��� നടപടി

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇവ��് ��ഗണേനതര വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���ിയാണ് കാ�ഡ് ന�കിയെത� ആേ�പം

ശരിയാേണാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതിനകം ഇവരി� എ� േപ��് കാ�ഡ് ന�കിെയ�ം ഇവ��് ��ഗണേനതര വിഭാഗ�ി�

െപ��ി കാ�ഡ് ന�കിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ �ൻഗണന പ�ികയിൽ അന�ഹ�



1929. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാരം സം�ാന�് �ൻഗണന പ�ികയിൽ ഉ�െ���ിയത് എ�

േപെരയാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അന�ഹമായി �ൻഗണന േറഷൻ കാ�ഡ് ൈകവശംവ�് േറഷൻ സാധന�� ൈക��ിയ�മായി

ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�വെര എ� ��ംബ�െള �ൻഗണന പ�ികയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷൻ �ൻഗണനാ ലി�് ��ീകരണം

1930. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷൻ �ൻഗണന ലി�ിെ� ��ീകരണ നടപടിക�െട �േരാഗതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അനർഹരാെണ�് കെ��ി എ� കാർ�ടമകെള  2019  �  �ൻഗണനാലി�ി�  നി�ം

ഒഴിവാ�ി െപാ�വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ൻഗണനാർഹെര കെ���തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഇത് ��ത�  ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് ��ിയ പരിഗണന

ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േറഷ� �ൻഗണനാ പ�ികയി� നി�് അന�ഹെര ഒഴിവാ��

1931. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദ�ം �സി�ീകരി� േറഷ� �ൻഗണന പ�ികയി� നി�് അനർഹരാെണ�് കെ��ി എ�

േപെരയാണ് ഇ�വെര ഒഴിവാ�ിയി��ത്;  അതിന് പകരമായി എ�േപെരയാണ് ��തായി

ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒഴിവാ��വർ�് പകരമായി ഉ�െ��േ��വെര ഏെത�ാം മാനദ�മ�സരി�ാണ്

തിരെ����ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� താ��് സൈ� ഓഫീസിെ� പരിധിയി� നി�് ഒഴിവാ��വർ�് പകരമായി ആ താ��്

സൈ�സ് ഓഫീസിെ� പരിധിയി�  വ��വെരയാേണാ ഉ�െ����ത്;  അെ��ി�

സം�ാന തല�ി� ഒ� �ണി�ായി പരിഗണി�ാേണാ ഉ�െ����െത�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കരി��

1932. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് േറഷ�  കരി�� വ�ാപകമാ��െവ�ം �ണനിലവാരമി�ാ� േറഷ�

സാധന�� കടകളി�െട വി���െവ��� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� സാഹചര��ിലാണ് േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് യ��െള മറികട�് മാ�വ�

ഇടപാടിന് നി�േ�ശം ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കടകളിെല ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം

1933. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടകളി�െട വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാര പരിേശാധന �ത�മായി

നട��െ��് ഉറ�വ��ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എഫ്.സി.ഐ.യിെല ക�ാളി�ി ക�േ�ാള�  ഉ�െ�െട�� ഉേദ�ാഗ��ം സൈ�േകാ

ഉേദ�ാഗ��ം ഇ�ാര��ി�  നീതി��മായ �വ��നം കാ�വ��േ�ാ എ�്

പരിേശാധി�ാ�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉ�ത തല ഉേദ�ാഗ�� േറഷ� കടകളി� മി�� പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� സാധന��െട െെകകാര� കിഴിവ്

1934. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ ഡിേ�ായി�  നി�ം േറഷ�കടകളിേല�് േനരി�് േറഷ�  സാധന��

എ�ി�േ�ാ� ഉ�ാ�� ന�ം പരിഹരി��തിന് ൈകകാര��ിഴിവ് കണ�ാ��േ�ാ;

(ബി) ൈകകാര��ിഴിവ് ന�കാ���ലം ഉ�രവാദി�െ�� ജീവന�ാ�െട േമ� ക�� സാ��ിക

ഭാരം വ�േച��ത് ഒഴിവാ��തി�ം ജീവന�ാ��് �ഗമമായി ���ി െച��തി���

അ�രീ�ം സൈ�േകാ ഡിേ�ാകളി�  ��ി��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിെ���ിെ��ം വിതരണ�ിെ��ം ഇടയി��ാ�� സാധന��െട ന�ം ജീവന�ാ�െട േമ�

െക�ിവ��ത് ഒഴിവാ��തി�ം ൈകകാര��ിഴിവ് അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സൈ�േകാ ഡിേ�ാകളിെല ഭ��ധാന���െട കണെ���്

1935. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സൈ�േകാ ഡിേ�ാകളി�ം സബ് ഡിേ�ാകളി�ം ഭ��ധാന���െട േ�ാ�ിെ�

കണെ���് �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര�� പരിേശാധനയിൽ ഏെതാെ� ഡിേ�ാകളിൽ/സബ് ഡിേ�ാകളിൽ ഭ��ധാന��ൾ

ഉപേയാഗ�ന�മായതായി കെ��ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;



(സി) ഇ�രം �മേ�ട് നട� �ല�ളിൽ ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ?

െകാ�ാര�ര താ��ിെല േറഷ� േഗാഡൗ�ക�

1936. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സാധന��  ��ി�ാ�  െകാ�ാര�ര താ��ി�  എ� േഗാഡൗ�ക�  ഉ�്;  ഇവ

എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േഗാഡൗ�ക�െട�ം �മതല�ളള ജീവന�ാ�െട ത�ിക�ം എ��ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഓേരാ േഗാഡൗണി�ം ശരാശരി എ� അളവി� ഭ��ധാന�ം ൈകകാര�ം െച��െവ�തിെ�

കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േഗാഡൗ�കളിേല�് എ�� ഭ��ധാന���െട അളവ് േഗാഡൗണി�

േരഖെ����േ�ാെയ�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േറഷ�കടക� വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന�ം

1937. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കടക� വഴി വിതരണം െചേ�� ഭ��ധാന�ം െക�ി�ിട�് നശി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�

ക�ി�റ� ഭ��ധാന�മാണ് നശി�െത�ം ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ഗ��� ��വരി� അരി�ം േഗാത�മാണ് ര� മാസം ��് േറഷ�കടകളിെല�ി�െത�

ആേ�പം ശരിയാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അ�കാരം വിതരണ�ിെന�ി� അരി പി�ീട് എ�് െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകടായ ഭ��ധാന��� �ചീകരി�് �ന�പേയാഗി�ാ�ം അതിന് കഴിയാ�വ കാലി�ീ��്

ന�കാ�ം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത തീ�മാനം അ�സരി�്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ഭ��ധാന���െട ലഭ�ത�ം �ണനിലവാര�ം

1938. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത നിയമം അ�സരി�് എ� ഭ�� ധാന���  േക� സ��ാ�  സം�ാന�ിന്

ന���െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� വിഹിത�ി� ഓേരാ മാസ�ം �റവ് വ��േ�ാ;  എ�ി� അതിെ� കാരണെമെ��്

വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ഭ��സാധന�� എഫ്.സി.ഐ.യി� നി�ം േശഖരി�േ�ാ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാ�

എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�ം ഇത് ഫല�ദമാേണാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി േ�ാ� വഴി �ണനിലവാര�� പലവ��ന��

1939. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ലാഭ�ി�  �വ��ി�� എ� മാേവലി േ�ാ�ക�  ഉെ��ം അവ

ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ണനിലവാര�� പലവ��ന��  മാേവലി േ�ാ�  വഴി വിതരണം െച�� എ�റ�്

വ���തിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വില�യ�ം തടയാ� നടപടി

1940. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട�ം പ��റി�െട�ം വില �മാതീതമായി ഉയ��

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) വില�യ�ം �ലം �രിത�ിലായ സാധാരണ�ാ��് ആശ�ാസം ന���തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷന് കേ�ാള ഇടെപട� നട��തിന് സ��ാ� അ�വദി��

�ക പര�ാ�മാേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 2020-21-�  ��ത ആവശ��ിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി�ളളത്;  �ക

പര�ാ�മെ��ി�  അധിക �ക അ�വദി�ണെമ�് വ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

��ിെവ��ിന് ഏകീ�ത വില

1941. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വിപണനം നട�� ��ിെവ��ിന് വില നിയ�ണം െകാ�വ�വാ�ം

ഏകീ�ത വില ഏ�െ���വാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

അറിയി�ാേമാ?



പി.ആ�.എസ്. വാ� ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

1942. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാഡി െറസീ�് ഷീ�് �േഖന ലഭി�വാ�� �ക ലഭി�ാ���ലം െനൽ ക�ഷക� ��ി���

�ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) പി.ആ�.എസ്.  വാ� �കാരം സൈ�േകാ ബാ�ക��് നിലവിൽ എ�് �കയാണ്

നൽ�വാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ബാ�ക��് �ക നൽ�വാ�� സാ��ിക �ിതി സൈ�േകാ�് ഇ�ാ�പ�ം ക�ഷകെര

സഹായി�വാൻ സ��ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ബാ�് �ടി�ിക സ��ാ� അട�് ര�ാം �ഷി�� പി.ആ�.എസ്. വാ� ലഭ�മാ�വാൻ േവ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� സാധന��െട �ണനിലവാര�ം േറഷ� വിതരണ�ിെല �മേ��ക�ം

1943. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാ��ിയ�് ശതമാനം േഗാഡൗ�കളി�ം അല��മാ�ം അശാ�ീയമാ�മാണ്

ഭ��ധാന��� ��ി�ി�ളളെത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരണം ��ഗ��ളള�ം ��വരി��മായ അരി�ം േഗാത�മാണ് ഡിസംബ�  മാസ�ി�

വിതരണ�ിന് എ�ിയെത� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  കട വഴി വിതരണം െചേ�� പതിനാലായിരം ക�ി��  ഭ��ധാന�ം െക�ി�ിട�

നശി�താ�ം െകാ�ാര�ര സൈ�േകാ ഡിേ�ായി� നി�് ഒ� ല�ം കിേലാ േറഷ� സാധനം

കാണാതായതാ�ം ഭ��വ�� നട�ിയ പരിേശാധനയി�  കെ��ക��ാേയാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  ഭ��വ��് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�ം ന�പരിഹാരം ഈടാ�ാ�ം വീ� വ��ിയവെര നിയമ�ിന് ��ി�

െകാ�വരാ�ം സ�ീകരി� നടപടികെളെ��് വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി-�ിേവണി േ�ാ�ക�

1944. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം ആരംഭി� മാേവലി-�ിേവണി േ�ാ�ക�െട എ�ം ജി�

തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) െപാ�വിപണിയിെല വിലനിലവാരം പിടി� നി��ാ�  ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ

�വർ�ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് േഗാഡൗ�ക� നവീകരി��

1945. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സിവി� സൈ�സ് േഗാഡൗ�കളി�ം ഭ�� ധാന��� �ര�ിതമായി

��ി��തി�� ഭൗതിക സൗകര��� ലഭ�മാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭ��ധാന���  േക��ടാെത ��ി��തിനായി സിവി�  സൈ�സ് േഗാഡൗ�ക�

നവീകരി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷന് അ�വദി� സബ് സിഡി

1946. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് മാേവലി േ�ാ�കളി�െട അവശ�സാധന�� വില�റ�് ന��തിന്

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷന് എ� �കയാണ് സബ് സിഡിയായി അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നാളി�വെര എ� �കയാണ് ഈയിന�ി�

സബ് സിഡിയായി അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

സൈ�േകായിെല േകാമൺ സ��ീസ് ��

1947. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകായിെല േകാമൺ സ��ീസ് �� േകരള പ�ി�് സ�വീസ് ക�ീഷന് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പി.എസ്.സി.�് ന�കിയ �ളിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.�് ന���തിന് ��് േ�ഡ് �ണിയ�ക�മായി കരട് �� ച�� െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ��  അംഗീകരി��തിന് ��പ് സംഘടനക�മായി ച�� െച�് അപാകതക�

പരിഹരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) സൈ�േകായിെല മാേനജീരിയ�  സ��ീസ് ��  അ�സരി�് എ� മാേനജ�മാ�  േജാലി

െച��െ��് ഇവ�െട േപ�ം വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േജാലി�് േച�� സമയ�് ��ത മാേനജ�മാ���ായി�� അ�ാദമിക് േയാഗ�താ

സ��ിഫി��ക�  പി.എസ്.സി.  അംഗീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത സ��ിഫി��ിെ� പക��്



ലഭ�മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സൈ�േകായിെല �മേ��കളി� വിജില�സ് അേന�ഷണം

1948. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സൈ�േകാ�മായി ബ�െ��് ഉയ��വ�ി�� വിവിധ �മേ��ക� സംബ�ി�് വിജില�സ്

അേന�ഷണ�ിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

െച��� മ�ല�ിെല സൈ�േകാ മാ���ക�

1949. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സിെ� എ� ���  മാ���കളാണ് െച���  മ�ല�ി�

�വ��ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�ക�  െച���  മ�ല�ി�  �വ��ി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സൈ�േകാ�െട ചി�റ വി��നശാലക�  പ�ായ�് തല�ി�  വനിതക�  �േഖന

നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിൽ ��� മാേവലി േ�ാ�ക�

1950. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ എവിെടെയ�ാം

��� മാേവലി േ�ാ�ക� ആരംഭി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല എ�ാ മാേവലി േ�ാ�ക�ം ���  മാേവലിേ�ാ�കളായി

വികസി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മാേവലി േ�ാ�കളിൽ അവശ�സാധന��െട ലഭ�ത ഉറ�ാ��തി�േവ�ി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) മാേവലി േ�ാ�ക�വഴി ��തൽ അളവിൽ സ�ിഡി നിര�ി�� അരി വിതരണം െച��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െന� കർഷക��് സൈ�േകാ ന�കാ�� �ടി�ിക

1951. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2018,  2019  വർഷ�ളിൽ സൈ�േകാ�് െന�് നൽകിയ ഇന�ി�� �ക ���മാ�ം

കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ എ� �കയാണ് �ടി�ികയായി ഉ�ത് എ�് അറിയി�േമാ; ��ത �ടി�ിക എ��ം

േവഗം കർഷകർ�് ലഭ�മാ�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െന�് സംഭരണ�ിന് ച�ം �പീകരി�ാ� നടപടി

T 1952.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െന�് സംഭരണ�ിൽ മി�് ഉടമക�ം ഉേദ�ാഗ��ം നട�� �ഷണം തടയാൻ സംഭരണ

ച����് �പം നൽ�വാ�ം സംഭരണ വില കാലതാമസമി�ാെത ക�ഷക��് ലഭ�മാ�വാ�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ര�ാം വിള െന�് സംഭരണം

1953. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ��് െന� ക�ഷക��് �� കാല�ളി� ഉ�ായി�� ��ി��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ി��ക� ��ി���് ര�ാം വിള െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ��് നട�ിയി��

�െ�ാ���� വിശദമാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരണം

1954. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം സം�ാന�് ക�ഷകരി�  നി�ം എ�മാ�ം െന�് സംഭരി� എ�തിെ�

കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ാേദശിക ക�ഷകരി�നി�ം െന�് സംഭരി�ക വഴി അരി�െട വില�ിരത ഉറ� വ��ാ�

സൈ�േകാ�് കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�വഴി അന� സം�ാന�ളി� നി�ം അരി വാ��തി� �റവ് വ�ി�െ��ി� അതിെ�

കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ആറ��ള നിേയാജക മ�ല�ി�  2018-19  കാലയളവി�  സംഭരി� െന�ിെ� അളവ്

വ��മാ�േമാ;  സംഭരി� െന�ിെ� പണം സൈ�േകാ ക�ഷക��് ന��� നടപടി�മം

���ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?



പാല�ാട് ജി�യി� ര�ാം വിള െന�് സംഭരണം

1955. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ഈ വ�ഷെ� ര�ാം വിള െന�് സംഭരണ�ിന് മി�ടമക�മായി

കരാറിേല�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കരാറി�  െന�ിെ� കയ�ിറ�് �ലി സംബ�ി�് എെ��ാം വ�വ�ക�  ആണ്

ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

എഫ്.സി.ഐ. േഗാഡൗ�കളിെല ഭ��സാധന��െട �ണനിലവാരം

1956. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എഫ്.സി.ഐ.  േഗാഡൗ�കളി�  �ണേമ�യി�ാ� ഭ��സാധന�ളാണ്

േ�ാ�് െച�ിരി��െത�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എഫ്.സി.ഐ. േഗാഡൗ�കളി� �ത�മായ ഇടേവളകളി� പരിേശാധന നട��തിന് നിലവി�

എ�് സംവിധാനമാ��ത്;  ഇ�കാരം പരിേശാധന നട�� കാര��ി�  ഉേദ�ാഗ���

വീ�പ��േ�ാെയ�് നിരീ�ി�ാ� സംവിധാന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എഫ്.സി.ഐ.  േഗാഡൗ�കളി�  നിലവി�� േ�ാ�ക�െട �ണനിലവാരം അടിയ�രമായി

പരിേശാധി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ര�ാം വിള െന�് സംഭരണം

1957. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ര�ാം വിള�െട െന�് സംഭരണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം െന�് സംഭരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ര�ാം വിള�മായി ബ�െ��് ഓേരാ

ജി�യി�ം നാളി�വെര എ� ട� െന�ാണ് സംഭരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െട�ഡ� വ�വ� �കാരം പ�സാര ലഭ�മാ�ാതി�� ക�നിക�െ�തിെര നടപടി

1958. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷ�  െഹഡ് ഓഫീസിെ� പ�േ�സ് ഓ�ഡ�  �കാരം സെെ�

െചേ��ിയി�� പ�സാര െട�ഡ�  വ�വ� �കാരം യഥാസമയം ലഭ�മാ�ാ�തിനാ�

ധരണി �േഗ�്  &  െകമി��സ് ലിമി�ഡ്,  െപാ�ി �ഗ�  (ഈേറാഡ്)  ലിമി�ഡ് എ�ീ

ക�നികളി�  നി�ം പിഴയിന�ി�  1.22  േകാടി �പ ഈടാ�വാ�ം നിയമനടപടിക�

സ�ീകരി�വാ�ം ധനകാര� പരിേശാധന വിഭാഗം ന�കിയ ശിപാ�ശയി�േമ�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�നിക��് ച�വി��മായി പ�േ�സ് ഓ�ഡ�  ന�കിയ എ�്.ഒ.എം.സി.

അംഗ��െ�തിെര ക�ശന അ�ട�നടപടി സ�ീകരി�വാ� ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം

ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട വിശദവിവര��

ലഭ�മാ�േമാ?

ജി�ാ ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ളിെല �സിഡ�മാ�െട �മതല

1959. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ളിെല �സിഡ�മാ�  �ാനം ഒഴി�േ�ാ�

�സിഡ�ിെ� �മതല �ട��് ആരാണ് വഹിേ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കൺസ�മ�  െ�ാ��ൻ ആ�് �കാരം �സിഡ�ിെ� അഭാവ�ിൽ �സിഡ�ിെ� �മതല

ആ��ാണ് ൈകമാേറ�ത്; ആ�ിെല ഇത് സംബ�ി� വ��് ഏെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ �സിഡ�ിെ� ഒഴി�� േഫാറ�ളി� ഇ��കാരമാേണാ �മതല നൽകിയിരി��ത്;

അെ��ിൽ ആ��ാണ് �മതല നൽകിയിരി��ത്;  ആയതി�ളള കാരണെമെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �സിഡ�ിെ� �മതല ആ�് �കാരമ�ാെത മ�ാ�െ��ി�ം ആണ് നൽകിയിരി��െത�ിൽ

ഏത് നിയമ �കാരമാെണ�ം ആയതിെ� നിയമ സാ�ത േചാദ�ം െച�െ��ി�േ�ാ എ�ം

അറിയി�ാേമാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) �സിഡ�ിെ� അഭാവ�ിൽ �സിഡ�ിെ� �മതല ആ�് �കാരം നി��ഷി�ി�� ആ�ക��്

തെ� നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സിനിമ തിേയ��കളിെല ഭ�ണ പാനീയ��െട അമിത വില

T 1960.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ �േദശ�ളിെല സിനിമ തിേയ��കളി� ഭ�ണ പാനീയ�� വി���

ഏജ�സിക�/വിതരണ�ാ� ഇര�ിയിലധികം വില ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സിനിമ തിേയ��കളി�  ഭ�ണ പാനീയ��  വിതരണം െച�� ഏജ�സിക��്/കടക��്

എം.ആ�.പി.  േയ�ാ�  �ടിയ വില�് സാധന��  വി���തിന് �േത�ക അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) ഇ�ര�ി�  െപാ�വിപണിയി�  നി�ം വ�ത��മായി എം.ആ�.പി.െയ�ാ�  �ടിയ വില�്

വിവിധ ഭ�ണ പാനീയ��  വിതരണം നട�� േഷാ�ക�/തിേയ��  ഉടമക�െ�തിെര

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; ഏെത�ാം തിേയ��കെള�് ജി� തിരി�് വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സിനിമാ തിേയ��കളി�  ഇ�ര�ി�  പരിേശാധന നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��

ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഇവ�  �ത�മായ ഇടേവളകളി�  തിേയ��കളിെല ഭ�ണ

പാനീയ േഷാ�കളി� പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  വിലവ��നവ് ��യി�െ��ാ�  ഉപേഭാ�ാ��  ആ��ാണ് അടിയ�രമായി

പരാതി സമ��ിേ��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��ന��

1961. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��ന��

കാര��മമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ലീഗ� െമേ�ാളജി സ��ി� ഓഫീ�ക�

1962. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ലീഗ�  െമേ�ാളജി�െട എ� സ��ി�  ഓഫീ�കളാണ്

നിലവി��െത�ം ��ത ഓേരാ ഓഫീ�ം എവിെടയാണ് �വ��ി� വ��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലീഗ�  െമേ�ാളജി േകാഴിേ�ാട് സ��ി�-��ിെ� ഓഫീസ് ��മംഗലം മിനി സിവി�

േ�ഷനിേല�് മാ��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശ�ിേ��  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ�കാര� വ��ിെ�  101/സിഎ3/19  ന��  ഫയലിേ��  എ�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

ക�ർ അഴീ�� േപാർ�്

1963. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി� ക�ർ അഴീ�� േപാർ�ിനായി 500 േകാടി �പ വകയി��ിയതിൽ എ�

�പ�െട വികസന �വർ�ന�� േപാർ�ി� നട�ിലാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം നട�ിലാ�ിയ േപാർ�് വികസന �വർ�ന�� എെ��ാം എ�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) ഇനി എെ��ാം �തിയ ���ികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

മണ� ��ജ് െച��തി�ളള പ�തിക�

1964. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ� നി�ം മണ� ��ജ് െച�് ഉപേയാഗ�ദമാ��തി�ളള ഏെത�ി�ം പ�തിക�

സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�റ�ഖ വികസന നി��ാണ പ�തിക�

1965. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  നട�ിലാ�ി വ�� �റ�ഖ വികസന നി��ാണ പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ നി��ാണ പ�തിക��് ഓേരാ�ി�ം സ��ാ� കണ�ാ�ിയി�� അട�� �ക

എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത �റ�ഖ വികസന നി��ാണ പ�തിക��ായി േക�സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ; എ�ി�

എ� �ക വീതെമ�് െവളിെ���ാേമാ ?

പഴയ പ��� േപാലീസ് േ�ഷ� ചരി� ൈപ�ക മ�സിയമാ�� ���ി

1966. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴയ പ���  േപാലീസ് േ�ഷ�  ചരി� ൈപ�ക മ�സിയമാ�� ���ി

���ീകരി��തിനായി 2019-20 വ�ഷം എ� �കയാണ് നീ�ി െവ�ി��ത്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �ട�നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ചരി� �ാരക��

1967. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ചരി� �ാരക�െള സംര�ി�ാ� വയനാട്

ജി�യി� നട�ി� വ��ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?



മാമാ� േരഖക� ��ി��തിന് സംവിധാനം

1968. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാമാ� �ാരക�ിെല നിലപാ�തറയിേല�് െപാ�വഴി ഇ� എ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലപാ�തറയിേല�് എ�� സ�ാരിക��് �ഗമമായി എ�ിേ���തിന് �ലം ഏെ���്

പാതെയാ���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മാമാ� േരഖക�  സ�ാരിക��ം വ�ം തല�റ�ം ഗേവഷക��ം �േയാജനെ��ംവിധം

��ി��തിന് മിക� സംവിധാന�� ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കായം�ളം ���രം െകാ�ാരം

1969. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം ���രം െകാ�ാര�ി�  2016  �ത�  നാളി�വെര �രാവ� വ��് വഴി

നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�, �ക എ�ിവ എ�െയ�ം പ�തിക�െട നിലവി�ളള �േരാഗതി

എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� ക�പാലം സംര�ി�വാ� പ�തി

1970. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തഴവ �ാമപ�ായ�ി� പാ���് സമീപ�� വളെര പഴ�ംെച� അ�� ക�പാല�ിെ�

�ാധാന�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �രാവ� വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ ഈ �ലം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പാലം സംര�ി��തിന് േവ�ി എെ��ാം പ�തികളാണ് നി�േ�ശി�ി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

�രാവ� അവേശഷി�ക� കെ���തിന് നടപടി

1971. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �രാവ� അവേശഷി�ക�  െതര��തി�ം കെ���തി�ം സ��ാ�

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



(ബി) �രാവ� അവേശഷി�ക�  കെ���തി�ം സംര�ി��തി�ം എ� േപ�  സ��ാരി�

േസവനം അ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� �രാവ� അവേശഷി�ക�

കെ��ിയി�െ��ം എവിെടെയ�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െച��രിെല പഴയ േകാടതി െക�ിടം

1972. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��രിെല പഴയ േകാടതി െക�ിട�ം �ല�ം �രാവ� വ��് ഏെ���ി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ��ാ�ക�  പഴ��ളള ഈ െക�ിടം ഏെ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

തി�വിതാം�ർ േ��് േകാ��സ് സേ�ളനം േച��തിെ� �ാരകം

1973. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാത��സമര�മായി ബ�െ��്  1938  ഡിസംബ�  22  ന് നിേരാധനാ� ലംഘി�്

വ�ി���ാവി�  തി�വിതാം�ർ േ��് േകാ��സ് സേ�ളനം േച��തിെ� �ാരകം

െപാ�ജന�െള�ം ചരി� വിദ�ാ��ികെള�ം �റി�കെള�ം പരിചയെ����തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് �രാവ� വ��് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റി�ക��് ഈ �ാരകം സ��ശി�ാ�  കഴി�ം വിധ�� എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ്

നട�ാ� കഴി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാരകം സ��ശി�ാ� എ��വ��് �േയാജനകരമാംവിധം െപാ�ശൗചാലയം,  ഓ��

എയ�  തീയ��, ���കിടി,  ��ിക��� കളി�ലം എ�ിവ സ�ീകരി�ാ�� സാധ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

02-03-2020

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


