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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�ി

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

*451. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

(എ) സം�ാന�് ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏെതാെ� തല�ളിലാണ് ഇതിനകം

നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) േക� സ��ാരിന് കീഴി�� എ�.െഎ.സി.  വികസി�ിെ��� ഇ-ഓഫീസിന് പകരം �തിയ

േസാ�് െവയറിന് �പം ന���തിനായി േകരള ഐ.�ി മിഷ� എ�ാണ് െട�ഡ� �ണി�ത്;

(സി) ഇ��കാരം എ� �ാപന�� െട�� സമ��ി�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �തിയ സംവിധാന�ിന് എ� �ക �ടേ��ി വ�;

(ഇ) നിലവി�� ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം പി�വലി��തിന് തീ�മാനി�ത് എ�്

അടി�ാന�ിലാണ്;

(എഫ്) ഇ-ഓഫീസ് പരി�രി�ണെമ�് എ�.ഐ.സിേയാട് േരഖാ�ലം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

അവ�െട �തികരണം എ�ായി��; വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണരംഗം ശാ�ീകരി��തിന് നടപടി

*452. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിതരണരംഗം ശാ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ��ഭ�താ നിയമ�ിെ� ഭാഗമായി എ�ഡ് � എ�ഡ് ക���ൈറേസഷ� നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

ആയതിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക� ഇലേ�ാണിക് െവയിംഗ് ബാല��മായി ബ�ി�ി��തി�� പ�തി

നട�സാ��ിക വ�ഷ�ി� ���ീകരി�േമാ; ആയതിെ� �ണഫല�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) നവീകരണ ���ിക�  എ�ാ േറഷ�കടകളി�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ആയതിെ� വിവര��

അറിയി�േമാ;

(ഇ) േറഷ� വ�ാപാരിക��് ന��� അടി�ാന ക�ീഷ�ം വി�ന�് ആ�പാതികമായി ന���

അധിക ക�ീഷ�ം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) െപാ�വിതരണ �ംഖല�െട �വ��നം �താര�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

എം.പി.മാ�െട �വ��നം ഏേകാപി�ി�ാ� സംവിധാനം

*453. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

(എ) വികസനാവശ����ായി സം�ാന�നി�� രാജ�സഭ, േലാകസഭ അംഗ��െട �വ��നം

ഏേകാപി�ി�ാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് �വ��ി�വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക��ി� �തിയ സ��ാ� നിലവി� വ� സാഹചര��ി� സം�ാന�ിെ� ആവശ���

േനടിെയ���തിനായി എം.പി.മാ�െട േയാഗം വിളി� േച��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എം.പി.െസ�ിെ� �വ��നം െമ�െ����തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

ജീവിതെെശലി േരാഗ��െട നിയ�ണം

*454. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയി�  ഭീഷണിയായി�ീ��ി�� ജീവിതെെശലി േരാഗ�െള നിയ�ി�ാ�

��ംബാേരാഗ� സംവിധാന�ിെ� �പീകരണം എ�മാ�ം ഫല�ദമായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) മ��ക�  വഴി അ�ഖം നിയ�ി��േതാെടാ�ം ജീവിതെെശലി േരാഗം വരാതിരി�ാ�

നിത�ജീവിത�ി�  വ�േ�� മാ��െള�റി�് വ�ാപകമായ േബാധവ��രണ �വ��നം

നട�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(സി) കാ�സ� ചികി�ാ സൗകര�ം ഇര�ിയാ�കെയ� ല��ം േനടാനായി നട�ി വ�� �വ��നം

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സാ��ന ചികി� രംഗ�് നിലവി� സ�� സംഘടനക� നട�� വി�ലമായ ഇടെപട� �ടി

പരിഗണി�് അ�രം സംഘടനക��് േവ� പി�ണ ന���തി�ം സാ��ന പരിചരണ

സംവിധാനം ��ത� വ�ാപി�ി��തി�ം നടപടിെയ��േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളി� ഇതര സം�ാന�ാ��് �േവശനം

*455. �ീ.പാറ�� അ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

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

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

(എ) േകരള�ിെല സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഇതര സം�ാന�ാ��് അ�ിഷ�

ന�കണെമ� നി�േ�ശം സം�ാന��വെര �തി�ലമായി ബാധി�േമാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

ഭരണനി��ഹണം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

*456. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ആ�സല�

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് സിവി�  സ��ീസി�  വ�ാപകമായി ഉ�ായി�� അഴിമതി

ഇ�ാതാ��തി�ം ഭരണനി��ഹണം കാര��മമാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�െട ഫലമായി

ഏ��ം അഴിമതി �റ� സം�ാനമാ�ി�ീ��ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�  നി��� േസവന��  സമയബ�ിതമാ�ം അഴിമതി രഹിതമാ�ം

ലഭ�മാ��തിന് ഇ-ഗേവണ�സ് ശ�ിെ���ാ�  സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;  വിവിധ

േസവന���ായി സമീപി��വ� സ��ാ� ഓഫീ�കളി� നിര�രം കയറിയിറേ��ിയി��

�ിതി�് അ�തി വ��ാനായി�േ�ാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�� സഹായം,  ആ�നീകരണ �വ��ന�ിെ�

ഫലമായി അേപ� ന�കി ��മണി�റിനകം ലഭ�മാ��തി�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി



അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക� നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

മ��വില നിരീ�ി�ാ� സംവിധാനം

*457. �ീ.എം. �േകഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��െെദ�ഘ�ം െകാ�ം ജീവിതെെശലി േരാഗ��  വ�ാപകമായത് െകാ�ം എ�ായിരം

േകാടിേയാളം �പ�െട ഒൗഷധ��  വി�ഴി�� സം�ാന�് മ��വില നിരീ�ി�ാ�

��തായി ഏ�െ���ിയിരി�� സംവിധാനം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ��വില നിയ�ണാധികാരം േക� സ��ാരിന് മാ�മായതിനാ�  ഇ�ാര��ി�  െച�ാ�

സാധി�� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� ക��ണി�ി വിലവിവര പ�ികയി�  നി�് മന�ിലാ�ാ��ത് േപാെല വിലേയറിയ

നിരവധി മ��ക��് കാ�ണ� ഫാ�മസി വി�ന വിലേയ�ാ� പലമട�് (ചില മ��ക��്

6-7 ഇര�ി വെര) എം.ആ�.പി േരഖെ���ിയിരി��ത് മ��കടക��് േരാഗികെള �ഷണം

െച�ാ�ളള വഴിെയാ��ിയിരി��തിനാ�  ��ത�  കാ�ണ� ഫാ�മസിക�  �ാപി�് വില

നിയ�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) സ�കാര�-സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  േഡാ��മാ�  മ��ക�െട രാസനാമം �റി��ത്

നി�ബ�മാ�ി�ം കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാ�മസിയി�െട ജനറിക് മ��ക�  �ടി വിതരണം

െച�ം വില നിയ�ണം ല��മി��േ�ാ?

പാ�ശ�വ��രി�െ��വ�െട സാ�ഹ� �ര�ിതത�ം

*458. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, പി. ഉ�ി

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�ശ�വ��രി�െ��വ�െട സാ�ഹ� �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തി�ം സാ��ിക സഹായം

ന���തി�ം സാ�ഹ�നീതി വ��് നട�ി വ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അംഗപരിമിത�, മാനസിക െവ�വിളി േനരി��വ�  �ട�ിയവ��ാ�� േ�മ,  ശാ�ീകരണ

പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) സാ�ഹ� നീതി വ��ിന് കീഴി�� േ�മ �ാപന�ളി�  അേ�വാസിക�െട



എ��ിന��തമായി ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ാരംഭ ഇടെപടലി�െട ൈവകല�ം തട��തി�ം ൈവകല�ം ബാധി�വെര �നരധിവസി�ി�ാ�ം

വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം െതാഴിലി�ം അവസര�� ഒ���തി��� പ�തിക� എെ��ാമാണ്?

��ിക�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�� സംവിധാന��

*459. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീ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) ��ിക�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�ം അ�ഖ���് ചികി� ന��തി���

സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജനനം �ത�  പതിെന�് വയ�് ആ���വെര�� കാല�് ��ിക�  േനരി�� തീ�

അ�ഖ���് േരാഗ��െട േതാത് അ�സരി�് ചികി�ി��തി�� പ�തിക�

നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ദ�ം പ�തി വഴി സൗജന� �ദയശ��ിയ നട�ാ��േ�ാ;  എ�ി�  പ�തി സംബ�ി�

��ത� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ൈട�് വ� �േമഹം ബാധി� ��ിക��� ചികി�ാ പ�തി�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഓ�ിസം,  െസറി��  പാ�സി എ�ിവ ബാധി� ��ിക�െട ചികി��� സംവിധാന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) �വണേശഷി ഇ�ാ� ��ിക��് �വണേശഷി ലഭ�മാ��തി�� ചികി�ാ പ�തിക�

സംബ�ി�� വിവര�� അറിയി�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട പരിശീലനം നവീകരി�ാൻ നടപടി

*460. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

(എ) േപാലീസ് േസന�െട പരിശീലന�ി�� േപാരാ�ക�  പരിഹരി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് അ�ാദമിയി�ം േപാലീസ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജി�ം മിക� അ��ാപക�െട േസവനം

ലഭ�മാ�ി േപാലീസ് േസന�് പരിശീലനം ന��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ�നിക രീതിയി�� പരിശീലന�ം പേര�ം േസനയി� നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ആ�മി െസല��  രീതിയി�� ഫിസി��  െട�് സ�ദായം േപാലീസ് െസല�നി�ം

നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) േപാലീസിെല കാല�ഴ�ം െച� ഫിസി�� െട�് രീതി മാ�ി ആ�നിക രീതിയിലാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാൻസർ ചികി��് മാ��േരഖ

*461. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാൻസർ േരാഗചികി��് മാ��േരഖ നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ��ദേരാഗമി�ാ� രജനി എ� വീ��െയ േകാ�യം െമഡി��  േകാേളജി�  അ��ദ

ചികി��് വിേധയയാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ�ാര�െ��റി�് ലഭി� പരാതി�െട അടി�ാന�ി�

അേന�ഷണം നട�ിേയാ;

(സി) ഏത് സാഹചര��ിലാണ് േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജി� ��ത �വതി�് അ��ദ ചികി�

നടേ��ി വ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാൻസർ ചികി� സംബ�ി� മാ��േരഖ പാലി��തി�  േഡാ��മാ�െട ഭാഗ�് നി�ം

എെ��ി�ം പാക�ിഴ സംഭവി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കടക�െട നവീകരണം

*462. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, എസ്.ശർ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ��ത� കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി േറഷ�

കടക� നവീകരി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�  കടക�െട നവീകരണ�ിനാ�� �ക ���റായി ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  കടക�  വഴി ��ത�  ഭ��ധാന���  വിതരണം െച�് അവ�െട �വ��നം

ൈവവി��വ��രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ചി�റ േറഷ�  വ�ാപാരിക��് ലഭി�� അടി�ാന ക�ീഷ�  എ�െയ�ം

ഭ��ധാന���െട വി��ന�് ആ�പാതികമായി അധിക ക�ീഷ�  ലഭി��തിന് ഇതി�



വ�വ��േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

അ��സം�ാന നദീജലകരാ�ക�

*463. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, സി. െക. ശശീ��

,, എസ്.രാേജ��

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

(എ) അ��സം�ാന നദീജലകരാ�കളായ ��െ�രിയാ�, ശി�വാണി,  പറ�ി�ളം-ആളിയാ�

എ�ിവ�െട �ഖ�വ�വ�ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) തമി�ാട് നിര�രമായി പറ�ി�ളം-ആളിയാ� കരാ� ലംഘി�� ��ം പരിഹരി�വാൻ നട��

ഇടെപട�ക�  അറിയി�ാേമാ;  കാലാവധി കഴി� ��ത കരാ�  ���വാൻ �മം

നട��േ�ാ;

(സി) ��െ�രിയാർ അണെ��മായി ബ�െ��് േകരള�ിെല ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഉ�

ഭീഷണി കണ�ിെല��് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  വ��മാ�േമാ;  �തിയ ഡാമിനാ��

സാധ�താപഠന�ിന് പാരി�ിതികാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള �ാ��പ് മിഷ�

*464. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, വി. േജായി

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

(എ) െെവഭവ�ളള �വാ�െള സംരംഭകരാ�ക എ� ല��േ�ാെട േകരള �ാ��പ് മിഷ�

നട�ിവ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട വി�ാന�ം ൈവദ���ം വ��ി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;  േകരള�ി�

മിക� �ാ��പ് അ�രീ�ം ��ി�കെയ� ഉേ�ശ�േ�ാെട നട�� �ാ��പ് ഉ�േകാടി�െട

�േയാജനം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  എ� �ാ��പ് സംരംഭ��  ഉെ��ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്;  സം�ാനെ�

െഎ.ടി. രംഗ�് �തി�് ന�കാ� �ാ��പ് സംരംഭ���് കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െഎ.ടി.  നയ�ിന് ഈ േമഖലയി�  ചലനാ�കത ��ി�ാ�  സാധ�മായി�േ�ാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

*465. �ീ.സി.���

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�



,, ആ�ണി േജാ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േരാഗീ പരിേശാധന�ം ചികി�ാ�മ��ം ഭരണനി��ഹണ�ം സംേയാജിതമായ

േസാ�് െവയ�  സി�ം �േഖന േ�ാഡീകരി�് ആയാസരഹിതമായ ചികി� ഉറ�ാ�� ഇ-

െഹ��് പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-െഹ��് പ�തി നിലവി�  ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് �വ��ന സ�മായി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�പ�ികളി�  േരാഗിക�െട നീ� ക� ഒഴിവാ��തിന് േരാഗീ സൗ�ദ ഒ.പി.  കൗ��ക�

�ാപി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��� േ�ാമ െകയ� പ�തി

*466. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) സം�ാന�് േറാഡ ് അപകട�ളി�െ��് മരണമട��വ�െട എ�ം വ��ി�വ��

സാഹചര��ി�  �ധാനെ�� ആ�പ�ികളി�  േ�ാമ െകയ�  സംവിധാനം ഏ�െ����തിന്

സ��� േ�ാമ െകയ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) അപകട��  െകാ��ാ�� അംഗൈവകല�ം �റ��തിന് ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി,

േഡാ��മാ�ം േന�മാ�ം ഉ�െ�� ടീമിന് ഡ�ഹിയിെല ഓ�  ഇ��ാ ഇ��ി���് ഓഫ്

െമഡി��  സയ�സസ് �േഖന പരിശീലനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറാഡപകട�ളി�െ���വെര എ��ം േവഗം ആ�പ�ികളി�  എ�ി��തിന് വി�ലമായ

രീതിയി�  ആ�നിക ആം�ല�സ് സംവിധാനം ഏ�െ����ത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

നഗര�ളിെല അ�രീ� മലിനീകരണം

*467. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) സം�ാനെ� പല നഗര�ളിെല�ം അ�രീ� മലിനീകരണ േതാത് അപകടകരമാം വിധ�ി�

വ��ി���ം ശ�സി�വാ�� വാ�വിെ� �ണനിലവാരം േമാശമാ���മായ സാഹചര�ം



നിലവി�േ�ാ;

(ബി) നാഷണ� �ീ� എയ� േ�ാ�ാം �കാരം 2024 ഓെട അ�രീ� മലിനീകരണ േതാത് ഇ�പ�

�ത�  ��ത് ശതമാനം വെര �റ�വാ�  നടപടി സ�ീകരിേ�� നഗര��െട ���ി�

സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം നഗര�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി വ�ഷംേതാ�ം �റ�േ�� മലിനീകരണ�ിെ� ടാ�ഗ�് േക�പരി�ിതി മ�ാലയം

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത�സരി�് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്

എ�റിയി�ാേമാ?

നിഷിെന സ��കലാശാലയാ��തിന് നടപടി

*468. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിഷിെന സ��കലാശാലയാ�ി മാ�� കാര��ി� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നയപരിപാടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിഷിെന സ��കലാശാലയായി ഉയ���തി�  നി�് േക�സ��ാ�  പി�മാറിയ

സാഹചര��ി� ഇതിനായി സം�ാന സർ�ാർ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  േകരള സർ�കലാശാല�ം ആേരാഗ� സർ�കലാശാല�ം കീഴി�  �വ��ി��

നിഷിെ� സാേ�തികമായ ����  പരിഹരി��തിനായി ഈ �ാപനെ�

സർ�കലാശാലയാ�� കാര��ി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�ിശമന േസന�െട ഫയ� ആഡി�ിംഗ്

*469. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

(എ) തല�ാന നഗരിയി�  അടി�ടി ഉ�ാ�� അ�ിബാധ ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രെ� അ�ിശമന േസനാവിഭാഗം അ��ിെട ഫയ� ആഡി�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;

��ത ആഡി�ിംഗി� കെ��ിയ വ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  �ര�ാമാനദ���  ഒ��ണെമ� നി�േ�ശം �ാപന

ഉടമക��് ന�കിയി�ം അവ �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അവ�െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;



(ഡി) ഫയ�  ആഡി�ിംഗി�  കെ��ിയ വീ�ക�  പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�മസമാധാനപാലന�ിൽ േപാലീസ് ൈകവരി� �േരാഗതി

*470. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

(എ) �മസമാധാനപാലന�ം ��ാേന�ഷണ�ം േവ�തിരി��തി�� ���ി�െട �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�ഗീയ �ചരണ�� തട��തി�ം വ�ഗീയ കലാപ�� ഉ�ാകാതിരി��തി�ം സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഹ��ാലിെ� മറവി�  െപാ� സ�കാര� സ����  തക��� �വണത ഇ�ാതാ��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ��െത�ം ഇ�രം �വർ�ന�ളിൽ

ഏർെ���വർ�് എതിെര എെ�ാെ� ശി�ാനടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�ം

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ന�ി ജന���് ൈസ�ര�ജീവിതം ഉറ�ാ�ക എ�

�ാഥമിക ഉ�രവാദി�ം നിറേവ��തിൽ േകരളാ േപാലീസ് ൈകവരി� �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� �മസമാധാന നില െമ�െ����തി�ം ���ത���  തട��തി�ം

��ാേന�ഷണ�ി�ം സഹായകമായ സംവിധാനം എ� നിലയി� സി.സി.ടി.വി.സംവിധാനം എ�ാ

േറാ�കളി�ം െപാ��ല�ളി�ം �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാ�മസി�െട �വർ�നം

*471. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) സം�ാന�ടനീളം �ണേമ��� മ��ക�  ലാേഭ�യി�ാെത െപാ�ജന���് വിതരണം

െച�ക എ� ല��േ�ാെട ആരംഭി� കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാ�മസി�െട �വർ�നം ഈ

സ��ാ� ��ത� �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) എ�ാ മ��ക�ം വിപണി വിലയി� നി�ം എ� ശതമാനം വില�റവിലാണ് കാ�ണ� ഫാ�മസി

വഴി ന���ത്;

(സി) കാൻസർ, ഹീേമാഫീലിയ, ��േരാഗം �ട�ിയവ ബാധി�വ��് കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാ�മസി



�േഖന ലഭി�� ആ��ല��� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തി�� പൗര�ാ��ം ശ�ാവലംബരായ േരാഗിക��ം ആവശ�മായ മ��ക�  കാ�ണ�

ക��ണി�ി ഫാ�മസി വഴി സൗജന�മായി വീ�ി�  എ�ി�് ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െവ�ിേല�റി� കിട�ി സാ��ിക �ഷണം

*472. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  ചികി�യി�  കഴി��വ��് മ�ി� മരണം സംഭവി�ാ�ം

െവ�ിേല�റി� കിട�ി സാ��ിക �ഷണം നട��െവ� പരാതിക� ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) മ�ി� മരണം സംഭവി�ാ�ട� ബ��െള വിവരം അറിയി�ണെമ� വ�വ� ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േപാലീസ് ക�ീഷണേറ�ക�

*473. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

(എ) കള��മാ��� മജി�ീരിയ�  അധികാരം നിലനി��ിെ�ാ�തെ� തി�വന��ര�ം

െകാ�ിയി�ം ഐ.ജി.റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ��െട േന�ത��ി�  േപാലീസ് ക�ീഷണേറ�ക�

�ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം അധികാര�ളാണ് ക�ീഷണേറ�ക��് ന��വാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം മാ�ം വ�േ��തിെ� ആവശ�കത എെ��് െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് െെല�് െമേ�ാ പ�തിക�

T *474.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

(എ) തി�വന��രം,േകാഴിേ�ാട് െെല�് െമേ�ാ പ�തിക�  സംബ�ി� ���ിയ പ�തി േരഖ

േക�സ��ാരിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� കാരണം



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ി�ിെല കാലതാമസം �ലം പ�തി െചലവ് ഭീമമായി വ��ി�െമ�ത് വ�തയേ�;

എ�ി�  ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�  നി�ം പിേ�ാ�േപാകാ��ായ കാരണ��

എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

*475. �ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.ഡി. �േസന�

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് വി��� മ��കളി�  ഇ�പ�ശതമാനേ�ാളം �ണനിലവാരമി�ാ�വയാെണ�

വാ��ക�െട അടി�ാന�ി� സം�ാന�് �ണനിലവാര പരിേശാധന കാര��മമാ�ാ�

��സ് ക�േ�ാ� വ��് നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�െട വിതരണം െച�� മ��ക�  വാ�േ�ാ�  അവ�െട

�ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  സം�ാന�്

മ�� പരിേശാധന�� ലേബാറ�റി സൗകര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�മാ���ി� വി��െ��� മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന�്, അവ വില െകാ��

വാേ��തിനാ�, ആവശ�മായ ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട ഫാ�മസി വഴി വി��� മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിേല�� െമഡി��  ഉപകരണ��, ലേബാറ�റികളി�

പരിേശാധനക��പേയാഗി�� റീ ഏജ�് എ�ിവ�െട നിലവാര നി�ണയ�ിന് സ�ീകരി�

വ�� നടപടി അറിയി�ാേമാ?

േകരള �ന�നി��ാണ പരിപാടി

*476. �ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.െക. ശശി

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

(എ) േകരള �ന�നി��ാണ പരിപാടി�മായി ബ�െ��് �ഖ�മ�ി നട�ിയ വിേദശയാ�

ത�രക�ിക�  െപാ�ജന�െള െത�ി�രി�ി�� തര�ി�  വിവാദമാ�ിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിേദശ രാജ��ിെ� സഹായം േക� സ��ാരിെ� അ�മതി �ടാെത വാ�ാ� സാധി�േമാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ;



(സി) �രിതാശ�ാസ �വ��ന�ിന് വിേദശസഹായം അേ�ാ�് ആവശ�െ�ടാെത തെ� വാ�ാനം

െച�ി�ം അത് വാ�ാ� േക� സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) വിവിധ രാജ��ളിെല �വാസി േകരളീയരി�  നി�ം േലാകബാ�് ഉ�െ�െട�� ധനകാര�

�ാപന�ളി�  നി�ം സഹായം േതടാ�  മ�ിമാെര അയ�ാ�  േകരളം അ�മതി

ആവശ�െ��േ�ാ� േക� സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ായി�� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) േലാക ബാ�ി�  നി�് എ� ധനസഹായം വാ�ാനം െച�ി��്;  സ��ാ�  ആവി�രി�ി��

ഭാവനാ���മായ �ന�നി��ാണ ��ിയെയ േബാധ��വം വഴി�ട��വ�െട നിലപാട്

അതിജീവി�െകാ�് �ന�നി��ാണ�ിെ� കര�േരഖ അംഗീകരി�് നി��ഹണ ഘ��ിേല�്

നീ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�രാവ� വ��ിെ� �വ��നവി�ലീകരണം

*477. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��ിെ� സമ� വികസന�ി�ം വ��ിെ� �വ��ന നിലവാരം അ�ാരാ�

തല�ിേല�് ഉയ���തി�മായി മാ��േരഖക�  സമ��ി��തിന് പഠനം നട�ാ�

സ��ാ�/സ��ാരിതര ഏജ�സികെള �മതല ഏ��ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �രാവ� വ��ിെ� സ�� േമഖലകളി�ം കാര��മത�ം അറി�ം വ��ി�ി��തിനായി

കാര�േശഷി വികസന പരിപാടിക�ം അതി�േവ� പരിശീലന പരിപാടിക�ം േദശീയ, അ��േദശീയ

തല�ളി� ആവി�രി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇതിനായി ആ��ിേയാളജി��  സ�േ� ഓഫ് ഇ�� എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ന�കിവ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� സംര�ിത �ാരക���് �റേമ സംര�ിത �ാരക പ�ികയി� ��തായി ഇടം

പിടി�� ൈപ�ക നി��ിതിക�  വില�വാ�ി വ��ിെ� കീഴിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഗ�ാസ് സിലി��ക�െട �ര�ാപരിേശാധന

*478. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാചകവാതക വിതരണം �താര��ം കാര��മ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക ആവശ��ിനായി ലഭി�� ഗ�ാസ് സിലി��ക�  �ര�ാ പരിേശാധന�്

വിേധയമാ�ാ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പഴ�േമറിയ സിലി�� ഉപേയാഗി��ത് കാരണം ഗ�ാസ് ലീ�് െച�് അപകടം ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം സിലി��ക� ഉപേയാഗി��ി� എ�് ഉറ� വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഗ�ാസ് സിലി��  വിതരണ�ിന് െകാ�വ�� ജീവന�ാ�  അധിക�ക ആവശ�െ���ത്

സംബ�ി� പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� മാ�� നി�േ�ശ��ം

വ�വ�ക�ം അറിയി�േമാ;

(എഫ്) പാചക വാതക വിതരണം സംബ�ി�് ജന���� ആേ�പ��ം പരാതിക�ം ന��തി�ം

ആയത് പരിഹരി��തി��� സംവിധാന�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

മ��് വിതരണ�ിെല �തിസ�ി

*479. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ െമഡി��  േകാേള�കളിേല�� മ��് വിതരണം

�തിസ�ിയിലായി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) െ��് വിതരണ ക�നിക��് �ടി�ിക �ക ന��വാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ

(സി) അടിയ�രമായി �ടി�ിക �ക ന�കി പാവെ�� േരാഗിക��് ഉ�ാ�� ��ി��്

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��കളിെല ഉ�ഭ�ണ�ിനാ�� ഭ��ധാന� വിതരണം

*480. �ീ.പി. ഉ�ി

,, �രളി െപ�െന�ി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട സഹകരണേ�ാെട ��കളി�  ഉ�ഭ�ണ പരിപാടി

നട�ിലാ�ി വ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി േക�സ��ാ�  എെ��ാം ധനസഹായമാണ് ന�കി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി ഭ��ധാന���  എ�ി��തിന് ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��െത�ം ഇതിനായി എെ��ാം ഭ��ധാന��ളാണ് ന�കി

വ��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

18-06-2019

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


