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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�ി

ശബരിമലയിെല �വതീ �േവശന േകസിൽ സർ�ാരിെ� നിലപാട്

*151.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) 2006-�  ഇ���  യംഗ് ലാേയ�് അേസാസിേയഷ�  എ� സംഘടന ��ീംേകാടതിയി�

�വതീ�േവശനം സംബ�ി�് ന�കിയ ഹ�ജിയി� 2007-� അ�െ� സ��ാ� സ�ീകരി�

നിലപാട് എ�ായി��;

(ബി) 2016-� ജ�ിസ് ദീപക് മി� അ���നായ ��ംഗ ബ�് ��ത േകസ് പരിഗണി�േ�ാ�

��  സ��ാ�  ശബരിമലയി�  �ീ �േവശനം ആവശ�മിെ��ം ത��ിതി �ടരണെമ�ം

സത�വാ��ലം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) പി�ീട് ഭരണഘടനാ ബ�ി� ഈ േകസ് പരിഗണി�േ�ാ� ശബരിമലയിെല �ീ �േവശനെ�

അ��ലി�ക�ം 2007-െല അ�െ� സ��ാരിെ� �ീ �േവശന�ിന് അ��ലമായ ആദ�

സത�വാ��ല�ിെല നിലപാടാണ് ത��േടെത�് ഈ സ��ാ� േകാടതിെയ അറിയി�ക�ം

�ീ വില�ിെനതിരായി ശ�മായി േകാടതിയി� വാദി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത നിലപാട് �വതീ �േവശന�ിന് അ��ലമായ ��ീംേകാടതി�െട ഭരണഘടന

ബ�ിെ� വിധി�് കാരണമായി എ�് വിലയി���േ�ാ;

(ഇ) ��ത വിധി�െട �ന:പരിേശാധനാ ഹ�ജി ��ീംേകാടതി പരിഗണി�� േവളയി� സ��ാ� ��

നിലപാടി��െ� ഉറ�നി���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാര�ളള ഓ�ൈല� പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം



*152.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമ �കാരം െപാ�ജന��െട പരാതിക�  സ�ീകരി��തി�ം

പരിഹരി��തി��� ഓ�ൈല�  പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം നിലവി�  വ�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരാതി ഏെതാെ� രീതികളി� ന�കാെമ�ം പരാതി ന���തി�� വിലാസ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�വിതരണ രംഗെ� സംശയ��, പരാതിക�  എ�ിവ പരിഹരി��തി�� േടാ�  �ീ

ന�� �വ��ി��േ�ാ;

(ഡി) േറഷ�  �ണേഭാ�ാ���് അയ�� എസ്.എം.എസ്.  സേ�ശ�ി�  എെ�ാെ�

വിവര�ളാണ് ഉ�െ����െത�് വ��മാ�േമാ?

ഡിജി�� വി�വം

*153.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

(എ) വിവരവിനിമയസാേ�തിക വിദ��െട േന�ം എ�ാവ��ം ലഭ�മാ�ി ഡിജി�� വിടവ് ഒഴിവാ�ാ�

ല��മി�� െക- േഫാ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജന��െ��ാം ൈവ-ൈഫ വഴി സൗജന� ഡാ�ാ ലഭ�മാ��തിന് ര�ായിരം ൈവ-ൈഫ

േഹാ�്േ�ാ�ക� �ാപി�ാ�� �വ��നം �േരാഗമി��േ�ാ;

(സി) ഇ��െന�് ഒ� അവകാശമാ�ി�ീ����വഴി ഡിജി�� വി�വ�ിെ� േന�ം സ�ഹ�ിനാെക

ലഭ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട ��ത പ�തിെയ�റി�് �ചരണ �വ��നം നട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇേതാട�ബ�ി�് ഡിജി��  ഭരണ സംവിധാനം വ�ാപകമാ�ി സ��ാ�  േസവന��

കാര��മമാ�ാ� പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

െനത�ലാ�്�മാ�� സഹകരണം

*154.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള �ന�നി��ാണ ��ിയ�െട ഭാഗമായി ജലവിനിേയാഗം, �ളയ �തിേരാധം, �ഷി �ട�ിയ

േമഖലകളി�  െനത�ലാ�്സി�� ൈവദ��ം കണ�ിെല��് സഹകരണ സാധ�ത േതടി

�ഖ�മ�ി നട�ിയ സ��ശനെ��ട��് െനത�ലാ�്സ് രാജാവ് േകരളം സ��ശി�ത്

വ�ാപാര ബ��ം �ന�നി��ാണ �വ��ന�ളിെല സഹകരണ�ം െമ�െ���ാ�

സഹായകരമായി�േ�ാ;

(ബി) െനത�ലാ�്�മാ�� സഹകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ആ രാജ��് േന�മാ���

െതാഴിലവസര�� �റ� കി�ാ�� സാധ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േനാ�� ��്സിെ� റി��്െമ�് വിഭാഗം നിലവി� നട�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െനത�ലാ�്സ് ഉ�െ�െട�� �േറാപ��  രാജ��ളിെല അവസര��  �ടി

�േയാജനെ���ാ�� തര�ി�  റി��്െമ�് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം വി�ലെ���ാ�

സാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� �ാപന��െട �ര� ഉറ�ാ�ാ� സംവിധാനം

*155.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) സ�കാര� �ാപന��െട �ര� ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം നിരീ�ി��തിനായി േപാലീസ്

േസനെയ ഉപേയാഗെ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െസൻ�ൈല�ഡ് ഇ��ഷ�  േമാണി�റിംഗ് സി�ം(CIMS)  നിലവി�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സംവിധാനം നട�ി�  വ���തിന് നിലവിെല േപാലീസ് േസന പര�ാ�മാേണാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

മാ�വ�ന േയാജന�� േക�സഹായം

*156.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�വ�ന േയാജന�ാ�� േക�സഹായം എ�േകാടി �പയാണ്; ഈ പ�തി �കാര�� �ക

വിതരണം െച��തിെ�റ മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി എ�ാ ജി�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ;  ആയതിെ�റ

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;



(സി) �ണേഭാ�ാ���് േനരി�് സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കിയാലിെ� ആഡി�്

*157.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷം വെര ക��  ഇ��നാഷണ�  എയ�േപാ��ിെ� കണ�ക�

ആഡി�് െച�വാ� ആ��ാണ് അധികാരം ഉ�ായി��ത്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കിയാലിെ� കണ�ക�  ആഡി�് െച�വാ�  സി

ആ�് എ.ജി. �് അധികാരമി�ാെയ�് ��ി�ാണി�് കിയാ� എം.ഡി., സി ആ�് എ.ജി. �്

2017  �ണി�  ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) കിയാലി�  സ��ാരി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന���ം �ടി നിലവി�  എ� ശതമാനം

ഓഹരി��്; അത് അ�പത് ശതമാന�ിന് �കളിലാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ സ�ദായ�ി� �താര�ത

*158.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എസ്.രാേജ��

,, എസ്.ശർ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ���് ന�ായവില�് ഉ����� ലഭ�മാ�ി സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ�

വിപണി വി�ലീകരി��തി�ം േറഷ�  കടക��് ��ത�  വ�മാനം ലഭ�മാ��തി�ം

സഹായകരമായ രീതിയി� ശബരി ഉ���� േറഷ� കട വഴി വി��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സ��� ഡിജിൈ�േസഷ� നട�ാ�ിയി�ം േറഷ� വിതരണ�ിെല �മേ��ക� ���മാ�ം

അവസാനി�ി�ി�ിെ�� വാ���െട അടി�ാന�ി�  പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

േസാഷ�� ആഡി�് �ാവ��ികമായി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െപാ�വിതരണ സ�ദായ�ി�  �താര�ത ഉറ�വ��ാനായി ഭ�� ക�ീഷ�  �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

േ�ാമാ െകയ� സംവിധാനം

*159.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

�ീമതി �. �തിഭ



�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�� േ�ാമാ െകയ�  സംവിധാനം

ഏ�െ����തിനായി അെപ�് െ�യിനിംഗ്  &  സി�േലഷ�  െസ��  �പീകരി�ാ�

ധാരണയായി�േ�ാ;  ��ത െസ��  െകാ�േ�ശി�� േന���  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ െമഡി��  േകാേള�കളി�  എമ�ജ�സി െമഡിസി�  സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിേരാധ ��ിവ��് ലഭി��െവ�് ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

*160.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��് മല�റ�ം എറണാ�ള�ം ഇേ�ാ� ഓ�ിറയി�ം ഡി�ീരിയ �ിരീകരി� പ�ാ�ല�ി�

മാതാപിതാ��െട അ�ത�ം അ�വിശ�ാസ�ം െകാ�് സം�ാനെ� ശി��ളി� പ�്

ശതമാനേ�ാളം േപ�  �തിേരാധ ��ിവ��് ലഭി�ാെത വിവിധ മാരക

േരാഗ���ിരയാ��െവ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െെവകല��ളി�ാ��ം ആേരാഗ��ളള�മായ ജീവിതം ��ിക�െട അവകാശമായതിനാ�  എ�ാ

ശി����ം �തിേരാധ ��ിവ��് ലഭി��െവ�് ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സീകരി�വ��േ�ാ;

(സി) ശി�മരണ നിര�് �റ�െകാ�വ��തി�ം ���ളിെല െെവകല�ം േനരെ� തെ�

കെ��ി ആവശ�മായ ചികി� ലഭ�മാ��തി�ം നട�ിവ�� �വ��ന�െള�റി�്

അറിയി�ാേമാ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാ� കരാ� �നരവേലാകനം

*161.�ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള,തമി�നാട് �ഖ�മ�ിമാ� ത�ി� നട�ിയ ച��യി� ഇ� സം�ാന��മായി ബ�െ��

നദീജല ���ളി� ഏെതാെ� പരിഗണി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  കരാ�  �നരവേലാകനം െചേ�� കാലാവധി കഴി�് ദശാ���

കഴി�ി�ം �നരവേലാകനം നട�ാ�  ത�ാറാകാ� തമി�നാട് സ��ാരിെ� നിലപാടി�

മാ���ായി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�� �ട�നടപടികളി� ഉ�ായ ധാരണക� വ��മാ�ാേമാ?



േകരള സം�ാന ഭ�� ക�ീഷ�

*162.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമം അ�സരി�� പരാതിക� പരിഹരി��തിനായി േകരള സം�ാന ഭ��

ക�ീഷ� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ീഷെ� അധികാര�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന ഭ�� ക�ീഷനി� ആെരെയ�ാമാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നവേകരള നി��ാണ�ിനായി വികസന പ�ാളി സംഗമം

*163.�ീ.െക. ബാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) നവേകരള നി��ാണ�ിനായി വിവിധ േമഖലകളിെല അ�കരണീയ മാ�കക�െട

അടി�ാന�ി�  സമ� വികസന പ�തി�് അടി�റേയകാനായി നട�ിയ രാജ�ാ�ര

വികസന പ�ാളി സംഗമ�ി� ഉ��ിരി� വ� �ധാന ആശയ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േലാകബാ�് സം�ാനെ� ഒ� വികസന പ�ാളിയായി അംഗീകരി�െകാ�് ന�കി വ��

സഹായം എെ��ാമാണ്;  മ�്അ�ാരാ� ഏജ�സിക�മായി �ന�നി��ാണ�ി� േവ�

സഹായം സംബ�ി�് ആശയവിനിമയം നട�ിയി�േ�ാ;  �ന�നി��ാണ �വ��ന�ിന്

േക�സ��ാരി� നി�ം സാ��ിക സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സാ��ിക സഹായേ�ാെടാ�ം ഉചിതമായ സാേ�തികവിദ��െട ലഭ�ത�ം മ�് സാേ�തിക

സഹായ�ി�ം നട�ി വ�� �മം വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ഡി മരണ�ളി� സി.ബി.െഎ അേന�ഷണം

*164.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) സം�ാന�് �ട��യായി ക�ഡി മരണം ഉ�ാ�� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ;



(ബി) െന����് േപാലീസ് ക�ഡിയി� രാ��മാ�ം പാവറ�ിയി� എെെ�സ് ക�ഡിയി� ര�ിത്

�മാ�ം മരി�ത് അതി�രമായ മ��നം ഏ�തിനാലാെണ�് േപാ�്േമാ��ം റിേ�ാ��്

െവളിെ����േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഇനി ക�ഡി മരണം ഉ�ായാ� അവ സി.ബി.െഎ. അേന�ഷണ�ിന് വി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) രാ��മാറിെ��ം ര�ിത് �മാറിെ��ം ക�ഡി മരണ�ിേ��  സി.ബി.െഎ.  അേന�ഷണം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) േപാലീസ് ക�ഡി മരണെ��റി�് അേത ഏജ�സി അേന�ഷി�ാ�  സത�ം

�റ�വരികയിെ�� ��ീംേകാടതി വിധി�െട പ�ാ�ല�ിലാേണാ ��ത തീ�മാനം

എ��െത�് വ��മാ�േമാ?

വ�കിേടതര �റ�ഖ��െട വികസനം

*165.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. �േകഷ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം, െകാ�ി, േബ��, അഴീ�� �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�െകാ�് കെ��� ക��ക�െട�ം

ബാ��ക�െട�ം സ��ീസ് ആരംഭി�ാ�ളള �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സാഗരമാല പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സം�ാനെ� വിവിധ േനാ�  േമജ�  �റ�ഖ��െട

വികസന�ിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�കിേടതര �റ�ഖ��െട വികസന�ിനായി മാരിെെടം േബാ�ഡ് നട�ിവ��

�വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ� ���മാ�ം മലയാള�ിലാ�വാ� നടപടി

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

(എ) നിലവി�  ഏെതാെ� തല�ി�� േയാഗ�തക�  നി�യി�ി�� പി.എസ്.സി പരീ�കളാണ്

മലയാള�ി� എ��വാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അ�മതി ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി�ി േയാഗ�ത�� േജാലിക��ായി പി.എസ്.സി നട�� പരീ�ക��് �റി�  എ�

മാ��ിെ� േചാദ��ളാണ് മലയാള ഭാഷ�മായി ബ�െ���ി േചാദി�ാ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  നട�� എ�ാ പരീ�ക�ം ���മാ�ം മലയാള�ിേല�് മാ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് എെ�ാെ� �െ�ാ���ളാണ് പി.എസ്.സി

നട��െത�് അറിയി�ാേമാ?



(ഡി) ശാ� സാേ�തിക വിഷയ�ളി�  ഉ� േചാദ���  മലയാള�ി�  ലഭ�മാ�വാ�  േവെറ

ആ�െടെയ�ി�ം സഹകരണം േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാേവലി േ�ാ� വഴി�� സ�ിഡി സാധന��െട വിതരണം

*167.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എം. വി�െസ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവശ�സാധന��െട വിലനിലവാരം പിടി�നി���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;  ഇവ ഫല�ദമെ�� ആേ�പ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത�  വിപണി

ഇടെപട�ക��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാേവലി േ�ാ�കളി�  നി��� സ�ിഡി സാധന��െട വിതരണ�ി�  ഏെത�ി�ം

തര�ി�ളള �മേ�ട് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�ിഡി സാധന�� എ�ാ ഉപേഭാ�ാ���ം ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ�് വ���തിന് എ�്

നടപടിയാണ് നിലവി� സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മാേവലി േ�ാ�കളിെല ഫാ�് �വിംഗ് കൗ��  ��സ് വിഭാഗ�ി�െപ� സാധന��

മാസ�ിെ� ര�ാം പാദം കഴി�േ�ാ�  ലഭ�മാ��ി� എ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

എ�ി� അത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സം�ാന �ന�നി��ാണ�ിനായി ഡവല�െമ�് പാ��േണ�് േകാ�േ�വ്

*168.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

(എ) സം�ാന�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിന് രാജ�ാ�ര ഏജ�സിക�െട സാ��ിക സഹായം

േന��തിനായി ഡവല�െമ�് പാ��േണ�് േകാ�േ�വ് സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ��ത വികസന സംഗമ�ി� പെ���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� േമഖലകളി�  വിഭവ സമാഹരണ�ം സാേ�തിക സഹായ�ം ലഭ�മാ�ാനാണ് ഇൗ

േകാ�േ�വി�െട ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീ അവസര സമത��ി�ം േ�മ�ി��� പ�തിക�



*169.�ീ.പി. ഉ�ി

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ദാസ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) ജ�ഡ�  ബജ�ി�െട �ീ അവസര സമത��ി�ം േ�മ�ി�ം ആവി�രി�ി�ളള �േത�ക

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ീകെള സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് വ�മാനദായകമായ െതാഴിലിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��്

െതാഴിലിട�ളി�  �ീക�െട അവകാശ��ം അ��ം സംര�ി��തിന് നട�ി വ��

ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അഭ��വിദ�രായ �ീക�െട െെന�ണ�േശഷി വ��ി�ി�് െതാഴിലിന് �ാ�രാ��തിന് �േത�ക

പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) രാജ��് ആദ�മായി അ�എയിഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ���ടി

�സവാവധി അ�വദി�ാ�ളള സം�ാന സ��ാരിെ� മാ�കാപരമായ തീ�മാന�ം സ��ാ�

സ�വീസി� വനിതകെള െെ�വ�മാരായി നിയമി�ാ�ളള തീ�മാന�ം �ാബല��ിലായി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര�േമഖലയിെല �ിനി�� ലേബാറ�റിക�െട �ണനിലവാരം

*170.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.അ� റ�്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) വിവിധ േരാഗനി��യ���ാ�� പരിേശാധനക� നട�� സ�കാര�േമഖലയിെല �ിനി��

ലേബാറ�റിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�ം അവിെട പരിേശാധനക�  നട��

ജീവന�ാ�  സ��ാ�  �ാപന�ളിേലതി��ല�മായ അംഗീ�തേയാഗ�തക�

േനടിയവരാേണാെയ�് പരിേശാധി��തി�ം നിലവി�  എ�് സംവിധാനമാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� പരിേശാധനക�ം �ട�പരിേശാധനക�ം നട� വ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി പിഴ�ക�  കെ��ിയാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ?

െക-േഫാ� പ�തി

*171.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�



,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�� െക-േഫാ� പ�തി�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���ം സ��ാ�  �ാപന���ം അതിേവഗ ഇ��െന�് സൗകര�ം

ല��മി�ാേണാ ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജന���് മിതമായ നിര�ി�  ഇ��െന�് േസവനം ന��വാ�  െക-േഫാ�  പ�തി�്

കഴി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െക-േഫാ� പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ഏെത�ാം �ാപന�ളാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� ഒ�ാംഘ�ം

*172.�ീ.എം.ഉ��

,, സി.മ��ി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  ഡിസംബറി�  നി��ാേണാ�ഘാടനം നട�ിയ വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ�

ഒ�ാംഘ�ം എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�ാമ�ളിെല അ�താനിവാരണ �വ��ന��

*173.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ�േദശ�ളിെല അ�താനിവാരണ �വ��ന��  നട��തിന് ആേരാഗ�വ��ിന്

കീഴി� എ� വിഷ� െസ��ക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019 � േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത��ിന് കീഴി� ��ംബാേരാഗ�േക��ളി� അ�വദി� വിഷ�

െസ��ക� ഏെതാെ� ആെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷ� െസ��ക� �വ��ി� �ട�ിയി�േ�ാ; എ�ായിട�ം േന� പരിേശാധക�െട

േസവനം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളിെല�ാം േന� പരിേശാധക�െട േസവനം ലഭ�മാ�േമാെയ�്

െവളിെ���േമാ?

ഉപേഭാ� ഡയറ�േറ�് �പീകരണം



*174.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, െക. രാജ�

,, ആ�. രാമച��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേഭാ� ഡയറ�േറ�് �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാ� വ��ിന് �േത�ക ഡയറ�േറ�് �പീകരി��തിന് േക� സ��ാ�  നി�േ�ശം

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) നട� സാ��ിക വ�ഷം ഇതിനായി ബജ�ി�  �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  ആയതിെ�

വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സിെയ ശാ�ീകരി��തിന് നടപടി

*175.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, ആ�. രാേജഷ്

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

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി�് ആവശ��ിന് ഫ�് അ�വദി�ാെത �വർ�നം

മ�ീഭവി�ി� ചില� വ�ാജാേരാപണ�� ആവ��ി�് ഉേദ�ാഗാ��ിക��ിടയി� ആശയ�ഴ�ം

��ി�് ��ത �ാപനെ� ��ബലെ���ാ� നട�� �മം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �.പി.എസ്.സി.  സിവി�  സ��ീസ് പരീ�യി�  േപാ�ം ഇ��വ�വിന് ന�കാ�� മാ��ിന്

പരിധി നി�യി�ി�ിെ��ിരിെ� േകരള പി.എസ്.സി.  െ�തിെര ഇ�ാ�ഥ �ചരി�ി�്

ഉേദ�ാഗാ��ികളി�  അ�ലാ�് ��ി�ാ�  �മി�� നീ�ം ജനമധ��ി�  �റ� കാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി�െട �വ��നം ��ത� ശാ�ീകരി��തിനായി മാ�ഭാഷയി� �ടി േചാദ���

ത�ാറാ�ാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണം

*176.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ പ�തിക��് േവ�� േവഗം ഇ�ാെയ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2018-െല �ളയ�ി�  തക�� വീ�ക�  �ന�നി��ി��തിന് സമയബ�ിതമായി നടപടി

സ�ീകരി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;



(സി) മഹാ�ളയ�ിന് േശഷം  2019  ആഗ�ി�ം ഒേ�ാബറി�ം സം�ാന��ായ കന� മഴ

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണ പ�തികെള േദാഷകരമായി ബാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ടെര ഉ�ാ�� ��തിേ�ാഭ�� സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ഭ�തെയ�െ� തകിടം

മറി�� സാഹചര���ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വിധവക��ാ�� സഹായ പ�തിക�

*177.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.��ഷ� കട��ി

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വിധവക��ായി സഹായ ഹ�ം പ�തി നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിധവക��് സ�യംെതാഴി� സംരംഭ�� ആരംഭി��തിനായി ��ത പ�തി �കാരം എ�

�പയാണ് അ�വദി��ത്;

(സി) അശരണരായ വിധവകെള സംര�ി�� ബ����് ധനസഹായം ന��� അഭയകിരണം

പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം വ��ി�ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) അവിവാഹിതരായ അ�മാ�െട േ�മ�ി�ം �നരധിവാസ�ി�മായി ആരംഭി� േ�ഹ��ശം

പ�തി�െട വിശദവിവര�� ന��േമാ?

വയനാട് െമഡി�� േകാേളജിെ� �വ��നം

*178.�ീ.സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് �ാരംഭ �വ��നമാരംഭി� വയനാട് െമഡി��  േകാേളജ്

സൗജന�മായി ലഭി� �ല�് നി�ം മാ�ി �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എവിെടയാണ് �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ി� െമഡി��  േകാേളജി�  ജി�യിെല ആദിവാസി പിേ�ാ�സ�ദായ�ി�െ��വ��്

സംവരണം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��ത െമഡി�� േകാേളജിെ� �ർ�മായ �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?



ഭ��ഭ�ത നിയമ�കാര�ളള േസാഷ�� ഓഡി�്

*179.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��ഭ�ത നിയമം അ�ശാസി�� �കാരം േസാഷ�� ഓഡി�് നട�ിയി�േ�ാ;

േസാഷ�� ഓഡി�് എ��െകാ�് ഉേ�ശി��ത് എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േസാഷ��  ഓഡി�് നട��തിനായി നിേയാഗി�ി��ത് ഏത് ഏജ�സിെയയാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടി.ഐ.എസ്.എസ്.  െ� ആഭി�ഖ��ി�  നട�ി�� ൈപല�് േ�ാജ�് ���ിയായി�േ�ാ;

ആയതിെ� റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േസാഷ��  ഓഡി�് സംബ�ി� �േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

െമാൈബ� �ഡ് െട�ിംഗ് ലാ�ക�

*180.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, ബി.സത��

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� മാ�കാ ഭ�� �ര� സം�ാനമാ�ി മാ�ക എ� ല��േ�ാെട ഈ സ��ാ�

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

(ബി) ഭ���ര�ാ �വ��നം ശ�ിെ����തിനായി �തിയ െമാൈബ�  �ഡ് െട�ിംഗ്

ലാ�ക� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഭ���ര� സംബ�ി� പരാതിക��് ഉട� പരിഹാരം കാ��തിന് ക��് െറേ�ാ�സ് ടീം

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

26-10-2019



�േ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)].


