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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

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

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

ആേരാഗ�േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��

*151.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ആേരാഗ�േമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത പരി�ാര��  �ലം െപാ�ജന���് ��തായി ലഭ�മാ�ിയ േസവന��

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�  ന� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ിെയ�് അവകാശെ��േ�ാ�ം

െപാ�ജന���് സ�കാര� ആ�പ�ികെള പല േസവന���ം ആ�യിേ��ിവ�� എ�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  ആ�പ�ികെള ��ത�  േരാഗീ സൗ�ദമാ��തി�ം എ�ാ�രം ചികി�ാ

സൗകര���ം താ��് തലം വെര�ളള സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ലഭ�മാ�ി ജന��െട

ആേരാഗ� �ര� ഉറ�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ി�ര�ാ സംവിധാനെ��റി�് പരിേശാധന

*152.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െജയിംസ് മാത�



,, ��ഷ� കട��ി

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

(എ) സം�ാന�് വ�ാപാരശാലകളി� ഇട�ിെട ഉ�ാ�� വ� തീപിടി��ിെ� പ�ാ�ല�ി�

വ�ാപാര �ാപന�ളിെല�ം മ�് ബ�നില െക�ിട�ളിെല�ം അ�ി�ര�ാ

സംവിധാനെ��റി�് പരിേശാധന നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഫയ� ഓഡി�ിംഗിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് വിവിധ ഭാഗ�ളി� നട�ിയ പരിേശാധനയി�

�രിഭാഗം െക�ിട�ളി�ം മതിയായ അ�ി�ര�ാ സംവിധാനമിെ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ിശമന ര�ാേസന�െട �വ��നം ശാ�ീകരി�ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ി�ര��മായി ബ�െ��് നാഷണ�  ബി�ഡിംഗ് േകാഡ് അ�ശാസി��

വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ി� ഫയ�േഫാ�് ആ�് പരി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗതം

*153.�ീ.െക. ആ�സല�

,, എം. �േകഷ്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സൗഹാ���ം െചല��റ��മായ ഗതാഗത മാർ�െമ� നിലയി� തീരേദശ ക��

ഗതാഗതം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജലഗതാഗതം അനാക�ഷകമാ�� േവഗതയി�ാ� പരിഹരി�് യാ��ാെര ആക�ഷി�വാൻ

ൈഹേ�ാേഫായി� േബാ�് സ�വീസ് ആരംഭി�വാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ �റ�ഖ��െട വികസന�ിന് കി�ബി ഫ�പേയാഗി�ം പി.പി.പി.

അടി�ാന�ി�ം ഉ�െ�െട നട�� �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േലാക േകരളസഭെയ ഫല�ദമാ�ാ� നടപടി

*154.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, രാ� എ�ഹാം

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

(എ) നാടിെ� വികസന�ി� േലാകെ��ാ��� �വാസി മലയാളിക�െട സ�ാദ�േ�ാെടാ�ം

അവ�െട വിവിധ േമഖലകളി�� ൈവദ��ം �ടി �േയാജനെ����തിനായി േലാക

േകരളസഭെയ ഫല�ദമാ�ാ� െച�വ�� കാര��� അറിയി�ാേമാ;



(ബി) േലാക േകരളസഭ�െട െസ�േ�റിയ�ിെ��ം വിഷയാടി�ാന�ി�� േമഖലാ �ാ�ഡിംഗ്

ക�ി�ിക�െട�ം �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അവിദ� െതാഴിലാളിക�  ഉ�െ�െട മട�ിവ�� �വാസിക�െട എ�ം വ��ി�വ���ം

ഇവ�െട െതാഴി�  പരിചയം ഉപേയാഗെ���ാ�  കഴി�� സാഹചര�ം സം�ാന�്

നിലനി���ി� എ��ം കണ�ിെല��് �വാസിക�െട ��ം പരിഹരി�ാ� എ�ാ ജി�കളി�ം

�വാസിേ�മ സമിതി �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ഭ�� വ���െട വില നിയ�ണം

*155.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക. ബാ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക�െട ഉ�����് ന�ായമായ വില ലഭി�ാതിരി�ക�ം ത�മയം തെ�

ഉപേഭാ�ാ�� അമിത വില ന�കാ� നി�ബ�ിതരാ�ക�ം െച�� �ിതി രാജ��ാെക

നിലനി��� സാഹചര��ി�  സം�ാന�് ഭ�� വ���െട വില നിയ�ണ�ിനായി

നട�ി വ�� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അരി��െ�െട�� ഭ�� ധാന����് ഇതര സം�ാന�െള ആ�യിേ��ിവ���ം

അനിയ�ിതമായ ഇ�ന വില വ��ന�ം സം�ാന�് ഭ��ധാന���െട വില വർ�നവിന്

വഴിെയാ��ാതിരി�ാനായി ഭ�� വ��് നട�ി വ�� ഭ��ധാന� സംഭരണ വിതരണ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിതരണ �ംഖലെയ ശാ�ീകരി�െകാ�ം വില�ിരതാഫ�് ഉപേയാഗി�െകാ�ം

നട�ി വ�� വില നിയ�ണ �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജന സൗ�ദ േപാലീസ്

*156.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

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

(എ) ൈ�ം റിേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട കണ�് �കാരം സം�ാന�് രജി��  െച�െ���

േക�ക�െട എ��ി�  ഗണ�മായ �റവ് വ�ി�േ�ാ;  ഈ മികവ് നിലനി���തിനായി

ജന��െട �ടി പ�ാളി�േ�ാെട േപാലീസ് സംവിധാനം ശാ�ീകരി�ാ�  നട�ി വ��

�വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസിെ� ഭാഗ�നി�ം ഒ�െ���ാ�� ��െച�ിക� ക�ശനമായി തട�െകാ�് �ീക�ം

��ിക�ം ഉ�െ�െട��വ��് അഭിമാന�ത��ാകാെത േപാലീസിെ� േസവനം േതടാ��



തര�ി�  േപാലീസിെ� ഇടെപട�  ജനസൗ�ദമാ�ി�ീ��ാ�  പരിശീലനഘടനയി�  േവ�

രീതിയി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇവ�െട െമ�െമെ��്

അറിയി�ാേമാ?

ആ�പ�ിക�െട നവീകരണം

*157.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എസ്.ശർ�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�െട നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ ആ�പ�ിക�  നവീകരി��തിെ� ഭാഗമായി മാ��  �ാ�ക�  ത�ാറാ�� ���ി

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം കാ�ഡിേയാളജി,  ന�േറാളജി,  െനേ�ാളജി �ണി�ക�

ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭ�ണപദാ���ളിെല മായം തടയാ� ക�ശന നടപടി

*158.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�ണപദാ����െട വിപണന�ി�  ഏ�െ��ിരി�� �ാപന�െള�ാം രജിേ�ഷേനാ

െെലസ�േസാ എ��ിരി�ണെമ� നിബ�ന സം�ാന�് സ���മായി

�ാവ��ികമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ക�ശനമായ ഇടെപടലിെ� ഭാഗമായി മ��ം,  മാ�ഴം ഉ�െ�െട�ളള പഴ��

�ട�ിയവയി�  രാസവ���  േച���ത് നിയ�ി�ാനായി�െ��ി�ം ഇേ�ാ�  വീ�ം

ഇ�ര�ി�  രാസവ���  േച�� ആഹാരപദാ����  വി���െവ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിെനതിെര ��ത�  ക�ശന

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െവളിെ��, പാ� �ട�ിയവയി� ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ രാസവ��� േച��തായി

കെ��ിയ നിരവധി �ാ�ക�  നിേരാധി�ി��െവ�ി�ം അേത വ�ാപാരിക�  തെ� േവെറ

�ാ�ി� മായം കല�� െവളിെ���ം പാ�ം മ�����ം വിപണനം നട��െവ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;



(ഡി) സമീപകാല�് ഭ���ര� വ��ി� വിജില�സ് നട�ിയ പരിേശാധന�െട �ടി െവളി��ി�

വ��ിെ� �വ��നം ��ത� കാര��മമാ�ാ� േവ� ഇടെപട�ക� നട�േമാ?

പക��വ�ാധി �തിേരാധ�ിന് �ിരം സംവിധാനം

*159.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് ഏ��ം മിക� െപാ�ജനാേരാഗ� സംവിധാന�� സം�ാന�് ഇട�ിെട��ാ��

എ�്1  എ�  1,  െഡ�ി�നി,  ചി���നിയ,  അ��വ സാം�മിക േരാഗ�ളായ നിപ,

െവ�്െെന�, െച�പനി എ�ിവ ഭീഷണി�യ��� സാഹചര��ി�  സ��ാ�-സ�കാര�

ആ�പ�ികെള ഏേകാപി�ി�െകാ�് പക��വ�ാധി �തിേരാധ�ിന് �ിരം സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) െെവറസ് േരാഗ വ�ാപനം �തഗതിയി� തട��തിനായി േരാഗ�ി� കാരണമായ ൈവറ�കെള

എ���ി� തിരി�റി��തിന് സം�ാന�ി��ായി�� അപര�ാ�ത മറികട�ാ� ��തായി

�ാപി� ഇ��ി���് ഓഫ് െെവേറാളജി ഏെറ �േയാജന�ദമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല ലേബാറ�റി സൗകര�ം വ��ി�ി�ാ�  െച�ി�� കാര���

അറിയി�ാേമാ; ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ലാബ് െട�ീഷ��മാ�െട എ�

ത�ികക� ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അ���� പ�തി �കാരം ലഭി�� ഭ��ധാന���

*160.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ അ���� സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം �തിമാസം ലഭി�� ഭ��ധാന���  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��  ആെരാെ�യാെണ�ം ഇൗ പ�തി�ായി േക�സ��ാ�

അംഗീകരി�ി�ളള �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിയി�  ��ത�  ഉപേഭാ�ാ�െള ഉ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



ആേരാഗ�രംഗെ� �തനപ�തിക�

*161.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��േരാഗ നി��ാ��ന�ിനായി അശ�േമധം എ� േപരി� ക�ാ�യി�ക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� സ�േ� നട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� �യേരാഗ വി��മാ��തിനായി നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ജീവിതൈശലീേരാഗ��െട �തിേരാധം ല��മാ�ി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� വ�� �തന

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� വാ�ാ� േപാ��ബിലി�ി സംവിധാനം

*162.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, പി. ഉ�ി

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കാ�ഡിനായി അേപ� സമ��ി��തി�� നടപടി�മ��  ല�കരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അേപ�ക� ഓ�െെലനായി സമ��ി��തി�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) �തിയ േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണം �നരാരംഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാ���് ഇ��� കടയി�  നി�ം േറഷ�  വാ�ാ�  സാധി�� േപാ��ബിലി�ി

സംവിധാനം സം�ാനെ�ാ�ാെക നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മാ�-ശി� മരണനിര�് �റ�ാ� നടപടി

*163.�ീ.സി. െക. ശശീ��

�ീമതി �. �തിഭ

,, വീണാ േജാ��്

�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േദശീയ തല�ി�  മാ�-ശി� മരണനിര�് എ�യാണ്;  സം�ാനെ� മാ�മരണനിര�്

അ�� വ�ഷേ�ാെട ��തായി �റ��തി�ം ശി�മരണനിര�് ആറിേല�് താ��തി�ം

നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ൈഹ ഡി��ഡ�് �ണി�ക�  �ട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എവിെടെയ�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ െകാ�് ല��മാ�� േന�ം എെ��ാമാണ്; േഡാ��മാ��ം മ� ജീവന�ാ��ം �േത�ക

പരിശീലനം ന���േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഇ�ഫ�് െഡ�് ഓഡി�് നട��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി��കാര��

കെ���ക� അറിയി�േമാ; ന� േബാ� �ീനിംഗ് പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

വേയാജന��െട േ�മ�ം സംര�ണ�ം

*164.�ീ.എം. �േകഷ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന��െട േ�മ�ി�ം സംര�ണ�ി�മായി ഈ സ��ാ�

നട�ിലാ�ിവ�� �തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട സംര�ണ�ിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം പക�  വീ�ക�  നി��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വേയാജന��െട േ�മ�ിനായി െഹ�പ് ൈല�, േകാ� െസ��ക�, അല��് സി�ം എ�ിവ

ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) വേയാജന���ായി നട�ാ�ിയ വേയാമി�ം പ�തി�് േദശീയ �ര�ാരം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

േപവിഷബാധ�െ�തിെര േബാധവ��രണം

*165.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.ഉൈബ��

,, എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപവിഷ �തിേരാധ ��ിവ�് സൗജന�മായി�ം േപവിഷബാധേയ�് മരണം

സംഭവി��തായി റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ചികി� േത��തി�� അ�ത�ം അനാ��ം േപവിഷബാധേയ�� മരണ��



തട��തിന് വിഘാതം ��ി��േ�ാ;

(സി) േപവിഷബാധ�െ�തിെര േബാധവ��രണം നട�വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് �വ��ന��

*166.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് �വ��ന��  കാര��മമാ��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അളവി�ം ���ി��� നിയമലംഘന�� ചി��ളാേയാ വീഡിേയാ ആേയാ സേ�ശ�ളാേയാ

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി�  എ�ി��തി�� സംവിധാന��  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെ� േസവന��ം പരാതിക�  ന��തി�ം അവ�്

പരിഹാര��ാ����െ�െട�� സംവിധാന��ം േവഗ�ിലാ��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) വ��ിെന സംബ�ി�് െപാ�ജന�ളി� അവേബാധം ��ി��തി�ം സംശയ നിവാരണ�ി�ം

പരാതി ന���തി�മായി േകാ�െസ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) പ�-�ശ� നവമാധ�മ�ളി�െട വ��ിെ� �വ��നം സംബ�ി� വിവര��  ജന�ളി�

എ�ി��തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േറഷ� വാ�ാ� കാ�ഡ് ഉടമക�

*167.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഹതെ�� ആ�ക�  അ�വദി�െ�� േറഷ�  വിഹിതം വാ�ാ�  ത�ാറാകാ�തിനാ�

��ഗണനാ ലി�ിന് �റ�നി��� അ�ഹതെ��വ��് ധാന�ം നിേഷധി�െ��� അവ�

സംജാതമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആധാ� അധി�ിതമായി �വ��ി�� ഇ-േപാസ് സംവിധാനം ഭ��വിതരണ�ി� വ��ിയ

മാ���  ഈ േമഖലയിെല �മേ��ക�  പരിഹരി��തിന് ഏതള�വെര സഹായകമാെയ�്

അറിയി�േമാ;



(സി) ഏത് േറഷ�  കടയി�  നി�ം േറഷ�  വാ�ാെമ� പരി�ാരം,  േറഷ�  വാ�� ആ�ക�െട

എ��ി�ം അളവി�ം വ��നവ് ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് പതിന�് ശതമാനം േറഷ� കാ�ഡ് ഉടമക� േറഷ� വാ��ിെ�� റിേ�ാ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ആയത് എ�െകാ�ാെണ�ം അത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക�ം വ��മാ�േമാ?

വ�കിട അടി�ാന വികസന പ�തിക�

*168.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയേശഷം ഏെ��� നട�ിയ വ�കിട അടി�ാന വികസന

പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; അവ�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� വ�വസായ വികസന�ിന് ഏെറ �േയാജനകരമായ�ം ��  സ��ാ�

നി��ിെവ�ി���മായ െകാ�ി-മംഗ�� െഗയി� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി�െട

നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരി�ിതി മലിനീകരണം വളെര �റ� ��തിവാതകം,  ൈപ�് ൈല�  കട� േപാ��

ജി�കളി� വീ�ക��ം വാഹന���ം ലഭ�മാ�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

ചി���സ് േഹാ�കളിെല ��ിക�െട �ട�പഠനം

*169.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ചി���സ് േഹാ�കളി�  താമസി�് പഠി�� ��ിക�െട �ട�പഠനം

ഉറ�വ���തിന് നിലവി� എ�് സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചി���സ് േഹാ�കളി�  താമസി�് പഠി��വരിൽ ഉപരിപഠന�ിന് േയാഗ�ത േനടിയ

��ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ഉപരിപഠന�ിന് േയാഗ�രായ ��ികൾ�് ��ത �ാപന�ിന��� ��,

േകാേള�കളി� അ�ിഷ� ഉറ�വ��ി �ട� വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ��െജ�ഡ� വിഭാഗ�ാ��ായി േ�മ പ�തിക�



*170.�ീ.െക. ബാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ബി.സത��

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിലാദ�മായി �ാ��െജ�ഡ�  വിഭാഗ�ാ��ായി �േത�ക നയം നട�ിലാ�ിയ

സം�ാനെമ� നിലയി�  ഇവ��ായി ആവി�രി�ി�� േ�മപ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ാ��� േ�മ�വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തിനായി വി�ലമായ ആ��

�ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ാ��് സ�യംെതാഴി�  സംരംഭ�ിന് ധനസഹായം ന�കി വ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ��ാ�� പ�തിക�  കാര��മമായി നട�ിലാ��തിനായി �ാ��െജ�ഡ�  െസ�

�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് അഡ�ാ��ഡ് ൈവേറാളജി

*171.�ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�ഗേവഷണരംഗെ� �തന പരി�ാര��ം വിവര��ം ഗേവഷണ ഫല��ം ലഭ�മാ��

േ�ാബ�  ൈവറസ് െന�് വ��ിെ� ഭാഗമായി �വ��ി�� ഇ��ി���് േകരള�ി�

�വ��ി��േ�ാ;

(ബി) നിപ ൈവറസ് േപാ�� േരാഗേഹ���ം അപകടകാരിക�മായ ൈവറസിെന�ം

ബാ�ീരിയെയ�ം തിരി�റി��തി�ം �തിേരാധി��തി�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�രംഗെ� �േരാഗതി�ം പക��വ�ാധിക�  േപാെല�� �തിസ�ിക�

പരിഹരി��തി�ം ഇ��ി���് ഓഫ് അഡ�ാ��ഡ് ൈവേറാളജി ഏെതാെ� തര�ി�

സഹായകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ���ര�ാനിയമം

*172.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. േജായി

,, എസ്.രാേജ��



,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാനിയമം കാര��മമായി നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഭ���ര�ാനിയമം നട�ാ��തി�� പരിഗണനാവിഷയ�� നി�യി��തിന് സം�ാന

തല�ി�ം ജി�ാ തല�ി�ം ഉപേദശക സമിതിക�  �നഃസംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഭ��വ� നി��ാണ,  വിതരണ,  വി�ന േമഖലകളി�  �വ��ി��വ�  രജിേ�ഷേനാ

ൈലസ�േസാ ഉ�വരാെണ�് ഉറ�് വ���തിന് എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ് നട�ി

വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈസബ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

*173.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി ൈസബ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓ�ൈല�  ത�ി�ക��് ഉപേയാഗി�� ഡാ��് െന�് ൈസ�ക�  നിരീ�ി��തിന്

എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് നിലവി� ഉ�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േപാലീസ് സാേ�തിക വിഭാഗ�െള എ�ാം ഒ� �ട�ീഴി�  െകാ�വ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഡിജി��  െമാൈബ�  േറഡിേയാ സി�ം ആരംഭി�േമാ;  ആയതിെ�

�ണഫല�� വ��മാ�േമാ?

ടി.ബി. േരാഗ നിയ�ണം

*174.�ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ടി.ബി.  േരാഗികെള കെ���തിന് �േത�ക യ�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ���ിയ സമയ�ി��ി�  കഫ�ിെല ടി.ബി.  ബാ�ീരിയെയ കെ���തി�� �തന

ഉപകരണം �ീ ചി�ാ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�� സയ�സസ് വികസി�ിെ���ി�േ�ാ;



(സി) ��ത ടി.ബി.  �ീനിംഗ് ഡിൈവസ് സംബ�ി�് ��ത�  വിവര��  അറിയി�േമാ;  ഏത്

സാേ�തിക വിദ�യാണ് ഇതിനായി ഉപേയാഗെ����ത് എ�റിയി�േമാ?

േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം

*175.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം ക�ശനമായി നട�ിലാ�ിയ��ലം സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ

സ�ദായ�ി� വ� മാ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ� െപാ�വിതരണ സ�ദായം വഴി�� പ�സാര വിതരണം നി��ലാ�ിയ�ം

മെ�� വിഹിതം െവ�ി�റ��ം സം�ാനെ� ഉപേഭാ�ാ�െള ബാധി�ാതിരി�ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭ��ധാന��� സംഭരി��തിനായി ആ�നികരീതിയി�� േഗാഡൗ�ക�െട നി��ാണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീ�കാ�െട േപാ�� ബാല�കളിെല തിരിമറി

*176.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര

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

(എ) േപാലീ�കാ�െട േപാ��  ബാല�കളി�  വ�ാപക തിരിമറി നട�െവ� ആേരാപണ�ിെ�

പ�ാ�ല�ി� ഇ�ാര�െ��റി�് ഇ�ലിജ�സ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ി� െവളിവായ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  േനതാ��  ഭീഷണിെ���ി േപാ��  ബാല�് േപ��ക�

ൈക�ലാ�ിെയ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;  എ�ി�  ഈ കാര��ി��

അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ���ാരായി കെ��ിയവ��് എതിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി. േമഖലയിെല വികസനം

*177.�ീ.ബി.സത��

,, എം. സ�രാജ്

,, വി. േജായി



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

(എ) സ��ാരിെ� ഐ.ടി നയ�ിന��തമായി ഐ.ടി. പാ��ക� ��ത� ആക�ഷകമാ��തി�ം

വികസി�ി��തി�ം നട�ിയ �വ��ന��െട ഫലമായി ��ി�ാ�  കഴി�

െതാഴിലവസര�� എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��ര�ം എറണാ�ള�ം ബംഗ�� മാ�കയി�� ഐ.ടി.  ഹ�ാ�ി�ീ��ാ�

സഹായകരമായ രീതിയി� വ�കിട വിേദശ ക�നികെള ആക�ഷി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) െകാ�ി �ാ��് സി�ി�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം

*178.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി� നി��ാണ���് നാശന���ായതിനാ� അ�ാരാ�

�റ�ഖ പ�തി ���ീകരി��തിന് സമയം നീ�ി�രണെമ�് അദാനി േപാ��സ് ൈ�വ�്

ലിമി�ഡ് ആവശ�െ��തി�േമ� ൈകെ�ാ� തീ�മാനം അറിയി�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� സം�ാന�ിെ� �ന�നി��ാണം

*179.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, എസ്.ശർ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

(എ) �ളയ�ി�  തക�� സം�ാന�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിനാ�� സമ�പ�തി�െട കരട്

ത�ാറായി�േ�ാ; �ഖ� �ന�നി��ാണ ല���� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ആവ��ിേ��ാ�� ��തി �ര��� ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഏ�ി�� ആഘാതം

കഴി��� �റ��തി�ം പ�ാ�ലസൗകര���  ��തി �ര��െള അതിജീവി�ാ�

പര�ാ�മായ വിധ�ി�  �ന�നി��ി��തി�ം വിേദശമലയാളികളി�  നി�ം അ�ാരാ�

ഏജ�സിക�  ഉ�െ�െട��വരി�  നി�ം ധനസമാഹരണം സാധ�മാ��തി��� മാ�ഗം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെ� കാലാവ��ം ��തിഘടന�ം കണ�ിെല��് നദീതീരവാസിക�െട �ര�

ഉറ�ാ�ാ� �േയാജന�ദെമ�് വിലയി��ിയി�� �ഴ�് വഴിെയാ��� പ�തി (�ം േഫാ�

റിവ�) ഉ�െ�െട�� അതിജീവന�ിെ� വിേദശ പരി�ിതി സൗ�ദ മാ�കക�



അ�വ��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

നഗര �േദശ�ളിെല മാഫിയാ സംഘ��

*180.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �േത�കി�് നഗര �േദശ�ളി�  ��ാ-മയ�മ�� മാഫിയാ സംഘ��െട

�വ��നം വ��ി�വ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സംഘ�� ത�ി�� �ടി�ക�െട ഫലമായി �രമായ െകാലപാതക സംഭവ�� റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഘ�െള അമ�� െച��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

05-06-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


