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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�ി

പക��വ�ാധി �തിേരാധ�ി�� ആേരാഗ�ജാ�ത പരിപാടി

*301.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ�ജാ�ത എ� േപരി�  പക��വ�ാധി �തിേരാധ/നിയ�ണ പരിപാടി

നട�ാ��േ�ാ; എ�ി� പ�തി�െട സവിേശഷതക� അറിയി�േമാ;

(ബി) പക��വ�ാധി നിയ�ണ പരിപാടി�െട ഭാഗമായി േഹാ��ക�, േബ�റിക�, ഭ�ണം പാകം

െച�� മ�് �ല��, ലേബാറ�റിക� എ�ിവിട�ളി� പരിേശാധന നട��േ�ാ;

(സി) മേലറിയ, �യം, മ�്, ��ം, കാലാ അസ� �ട�ിയ േരാഗ�� ���മാ�ം ഇ�ാതാ��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െഡ�ി�നി, എലി�നി, �ബ് ൈടഫസ്, െഹ�ൈ��ിസ്-എ, േകാളറ, ൈടേഫാ�ഡ് �ട�ിയ

േരാഗ��  ക�പിടി��തി�� സൗകര���  ആേരാഗ�സംവിധാന�ിെ� താേഴ��ി�ം

ലഭ�മാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�� സം�ാന നദിജല കരാ�ക�

*302.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എസ്.ശർ�

,, സി. െക. ശശീ��



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

(എ) പറ�ി�ളം  -  ആളിയാ�  ഉ�െ�െട�� അ��  സം�ാന നദിജല കര ാ�കളി�  സം�ാന

താ�ര�ം സംര�ി��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പറ�ി�ളം - ആളിയാ� കരാ� �നരവേലാകനം െച�ാ� ഇ�സം�ാന�ളിേല�ം �ഖ�മ�ിമാ�

ത�ി�� ച��യി�  ധാരണയായതിെന�ട��് സാേ�തിക വിദ��  അട�� ക�ി�ി

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േക� സ��ാ�  �പീകരി�� ഡാം �ര� അേതാറി�ി ��െ�രിയാ�  അണെ��ിെ�

കാര��ി� സം�ാന�ിെ� ആശ� പരിഹരി�ാ� സഹായകരമാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല സംവരണം

*303.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ഉൈബ��

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

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല അധ�ാപക-അനധ�ാപക ത�ികകളി�  സംവരണം

നട�ാ�ണെമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ാ സംവരണ വിഭാഗ���ം സംവരണം ന�കാ� തീ�മാന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാരിെ� നയം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക�� നിയ�ി��തിന് നടപടി

*304.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) സം�ാന�് രാ�ീയ െകാലപാതക�� നിയ�ി��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�െമ�്

�ഖ�ാപി�േ�ാ�ം രാ�ീയ െകാലപാതക�� ഉ�ാ��ത് ആഭ��ര വ��ിെ� വീ�യാെണ�്

ക���േ�ാ;

(ബി) രാ�ീയ െകാലപാതക േകസിെല �തിക��് ഉ�ത തല�ി�  നി�് ലഭി��തായി

പറയെ��� സംര�ണം ഇ�രം െകാലപാതക��  വ��ി��തിന് കാരണമായി�െ��

ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േക�കൾ നി��മാ�ം നീതി���മാ�ം അേന�ഷി�് െകാലയാളികെള നിയമ�ിന്

��ി� െകാ�വ�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



പരി�ിതി സംര�ണ�ിന് നടപടിക�

*305.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

(എ) േകരള�ിെ� പരി�ിതിെയ ആേരാഗ�����ം ജീവിതേയാഗ��മാ�ി സംര�ി��തിന്

സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േലാകമാെക േനരി�� ആേഗാളതാപന�ം ത�ല�� കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം

സം�ാന�ിെ� കാലാവ�യി�ം ഭൗതിക സാഹചര��ളി�ം ഉ�ാ�ിയ �ത�ാഘാത��

േനരി��തി�ം ആയത് �തിേരാധി��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഒ� ഡി�ി െസ�ഷ�സ് �ട് �ടിയാ��െ� നാമാവേശഷമാ�� സസ�, ജീവി ജ��ക��

പരി�ിതി േലാലമായ പ�ിമഘ�േമഖല�െട സംര�ണ�ിന് സ��ാ�  സ�ീകരി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �വിനിേയാഗ�ി�  ഏെതാെ� തര�ി�� ഉപേയാഗപരിപാലന നയ��ം

സംവിധാന��ം പരിപാടിക�മാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അ��ാടിയിെല മാേവായി�ാ�മണം

*306.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അനി� അ�ര

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

(എ) അ��ാടി മ���ിയി� വനേമഖലയി� ത�� േബാ��് നാല് മാേവായി�കെള െവടിവ�ത്

സ�യര��ാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാേവായി�ക�െട ഭാഗ�നി�ാണ് ആദ�ം െവടിവ��ായെത�ം അതിെന�ട��ാണ് ത��

േബാ��് െവടി�തി��െത��ം വ�തയാേണാ;

(സി) െകാലെച�െ�� മാേവായി�കളി� നി�്ആ�ധ�� കെ���ി�േ�ാെയ�്അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��  കാല�ളി�  ഇ�ാ� വിധം മാേവായി�ക�  േകരള�ി�  െകാ�െ���തിന് ഉ�ായ

കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ഭരണ സംവിധാന�ിെ� കാര��മത വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

*307.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. നൗഷാദ്



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

(എ) �മസമാധാനപാലന�ം ��ാേന�ഷണ�ം േവ�തിരി��ം േ�ഷ�  ഭരണം ഇ�െ���മാ�െട

�മതലയാ�ിയ�ം േപാലീസ് ഭരണ�ിെ� കാര��മത വ��ി�ി�ാ� സഹായകരമായി�േ�ാ;

ഇത് രാജ�െ��ം വ�ാപി�ി�ാനായി േകരള േമാഡ�  എ� നിലയി�  അംഗീകാരം

േനടിയി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  കാര��മതേയാെട�ം െപാ�ജന�േളാട് പരാതിരഹിതമാ�ം

�വ��ി��െവ�് ഉറ�വ��ാ� േ�ഷ� പരിേശാധന�് �േത�ക ടീം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസിെ� ആ�നികീകരണ�ിന് നട�ി വ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ; അതിനായി

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

(ഡി) ആളി�ാ െെഹെടക് േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

എ�ാവ��ം സൗജന� ചികി� ഉറ�ാ��തിന് പ�തി

*308.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എം. സി. കമ��ീ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�  സമയബ�ിതമായി സ��സ�മാ�ി സ��ാ�  ജീവന�ാ�ം

െപ�ഷ�കാ���െ�െട എ�ാവ��ം സൗജന� ചികി� ഉറ�ാ��തി�� എെ��ി�ം പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം ചികി��ാ�� അലവ�സ്

�ക�ം ആ�പാതിക സ��ാ�  വിഹിത�ം ഉപേയാഗെ���ി സ��ാ�  ആ�പ�ിക�

ആ�നികവ��രി�് എ�ാവ��ം �ണേമ��� ചികി� സൗജന�മായി ന���തി�� പ�തി

ആവി�രി�് നട�ാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ� സംബ�ി�് പഠന��

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

(എ) സം�ാന�് ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ� സംബ�ി�് ഗൗരവമായ

പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ണമി�ാ� വികസന രീതിക�ം നി��ാണ �വ��ന��ം സം�ാന�ിെ�

പരി�ിതി�് ആഘാതം ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ാ� േപാ�ളള പരി�ിതി

��ബല �േദശ�ളി� ��ത രീതിയി�ളള വികസന �വ��ന�� നിയ�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;



(സി) 2018  െല മഹാ�ളയ�ിെ��ം  2019  െല തീ�മഴ�െട�ം പ�ാ�ല�ി�

സം�ാന�ിെ� �വിനിേയാഗ�ി�ം പരി�ിതി സംര�ണ�ി�മായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

�വാസിേ�മം സംബ�ി� നയം

*310.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, സജി െചറിയാ�

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

(എ) വിേദശ�് െതാഴി� സാധ�ത േത��വ��് മാ��നി�േ�ശം ന���തി�ം വിേദശ രാജ��ളി�

െതാഴിെല��െകാ�ിരി��വ�  ആ നാ�കളി�  േനരി�� ��ം പരിഹരി��തി�ം മട�ി

വരാ�  നി�ബ�ിതരാ�� �വാസിക�െട �നരധിവാസം സാധ�മാ��തി�ം ഈ സ��ാ�

അ�വ��ി� വ�� നയം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാബ� േകാ�ാ�് െസ�� �വ��നെ��റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ര�ിത നിേ�പ�ം �നി�ിത �തിമാസ വ�മാന�ം ഉറ�ാ�ാ�േ�ശി�െകാ�� �വാസി

ഡിവിഡ�് പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

ര�ാംവിള െന�സംഭരണം

*311.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�  ക�ഷക�  േനരി�� �����് പരിഹാരം കെ��വാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� വ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ര�ാംവിള െന�സംഭരണ�ി� �േ�ാടിയായി െന�ിെ� ൈകകാര�െ�ല� വ��നേപാ��

വിഷയ�ളി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയംേപാെല�� സാഹചര��ളി�  ന�ം സംഭവി�ാ�  ഇ��റ�സ് �ക ���മാ�ം

ലഭി�� സാഹചര�െമാ���തിന് സ��ാ� ��കെ���േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�സംഭരണം ൈവ���ം കന� മഴ�ം ക�ഷക��് തിരി�ടിയാ�� സാഹചര�ം

കണ�ിെല��് സൈ�േകാ,  മി�ടമക�  എ�ിവ�മായി ച�� നട�ി െന�സംഭരണ�ി�

ധാരണയിെല�ാ� സ��ാ� എെ��ാം കാര��� ച�� െച� എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട െപ�മാ�ം െമ�െ���ാ� നടപടി



*312.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, പി.െക. ശശി

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

ന��േമാ:

(എ) �മസമാധാനപാലന�ി�ം ��ാേന�ഷണ�ി�ം േപാലീസ് വളെര മികവ് �ല��േ�ാ�ം

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�െ�� േമാശം െപ�മാ�െ��റി��ാ�� പരാതി

പരിഹരി�ാ�� സംവിധാനം കാര��മമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ജനകീയ ഭരണ സംവിധാന�ി�  രാ�ീയ േനതാ��  െപാ��വ��ക�  എ� നിലയി�

േപാലീസ് ഓഫീസ�മാെര ഔേദ�ാഗിക േഫാണി� ബ�െ��ത് രഹസ�മായി െറേ�ാ�ഡ് െച�്

സാ�ഹ� മാധ�മ�ി�െട െപാ��വ��ക��് അവമതി��ാ�� രീതിയിൽ �ചരി�ി��

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�വീസ് ച�ലംഘന�ിന് മാ�കാപരമായ നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) പരാതി�മായി േ�ഷനി� എ��വ�െട ��ം അേന�ഷി�് മന�ിലാ��തിന് പകരം പരാതി

ന�കാനായി േ�ഷനി�  വേര�ിയി��ിെ��് േതാ�ി�ി�� തര�ി�� േപാലീസിെ�

െപ�മാ�ം അവസാനി�ി�ാനായി�േ�ാ;  ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം ഫല�ദമായി

നട��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

വേയാജന��െട േ�മ�ിനായി പ�തിക�

*313.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, െക. ദാസ�

,, െക.��ിരാമ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിരാലംബരായ വേയാജന��െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ാ�ി വ��

�തന പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) അവ�െട സംര�ണ�ിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം ആ�നിക സൗകര��േളാ� �ടിയ പക�

വീ�ക� നി��ി�് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വേയാജന��െട ആേരാഗ� പരിര� ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി  'വേയാമ�രം  '  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ��ം ഭവന�ളി�  വേയാജന��  േനരി�� അവഗണന�െ�തിെര േബാധവ�കരണ

പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) വേയാജന���് സ��ഹ�ി� ���ം പരിഗണന�ം ഉറ�് വ���തിന് എെ��ാം നിയമ

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

മാേവായി�കെള െപാ�ധാരയിേല�് െകാ�വ�വാ� പ�തി



*314.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, സി.മ��ി

,, എം. സി. കമ��ീ�

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

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം മാേവായി�് സാ�ിധ�ം കെ��ാനായി��്;  അവ�െട

�വ��ന േമഖല വ�ാപി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ��ാടിയി�  േപാലീസിെ� ത��േബാ��് സംഘ�ം മാേവായി�ക�ം ത�ി�  ഏ����

നട�ി�േ�ാ; എ� േപ� െകാ�െ��െവ�്അറിയി�ാേമാ;

(സി) മാേവായി�ക�െട �വ��നം നിരീ�ി�് അവെര െപാ�ധാരയിേല�് െകാ�വ�വാ�

എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സംര�ിത �ാരക��

*315.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക. ബാ�

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സംര�ിത �ാരക�ളായി �ഖ�ാപി� ചരി�

�ാരക�� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സംര�ി�െ�േട� ��ത�  ചരി� �ാരക��  കെ���തി�ം അവ സംര�ിത

�ാരക��െട പ�ികയി�  ഉ�െ���ി സംര�ി��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) നിലവി�� സംര�ിത �ാരക��  ��ത�  ശാ�ീയമായ രീതിയി�  സംര�ി��തിന്

എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ സ��ാ� നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാളയാറിെല െപ���ിക�െട മരണം

*316.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ��

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

(എ) വാളയാറിെല സേഹാദര�ളായ െപ���ിക�െട മരണം സംബ�ി� േക�ിെല �തികെള

േകാടതി െവ�െത വി�തിന് കാരണ�ാ�  ആെര�ാെമ�് കെ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േകസ് അേന�ഷണ�ി� േപാലീസിന് വീ� ഉ�ായി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(സി) േകാടതി നടപടികളിെല േ�ാസിക�ഷെ� വീ� അേന�ഷണവിേധയമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിക��് ശി� ഉറ�ാ�ാ� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വിമാന�ാവള��െട വികസനം

*317.�ീ.ബി.സത��

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

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

(എ) സം�ാന�ിെ� ആവശ�കത കണ�ിെല��് �തിയ വിമാന�ാവളം ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി��വയി�നി�ം ��ത�  സ�വീസ് ആരംഭി��തിന് �ഖ�മ�ി നട�ിയ ഇടെപട�

ഫലം ക�ി�േ�ാ;

(സി) �വാസിക�  ഏെറ�� ഉ�രേകരള�ിെല ആവശ�ം പരിഗണി�് ��തായി �വ��നം

ആരംഭി� ക�� എയ�േപാ��ി� നി�് ��ത� സ�വീ�ക� ആരംഭി��തി�ം േകാഴിേ�ാട്

വിമാന�ാവള�ിെ� റ�േവ�െട നീളം വ��ി�ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക��ായി

േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) തി�വന��രം വിമാന�ാവള�ിെ� വികസന�ിനായി സം�ാന സ��ാ� �മി ഏെ���

ൈകമാ�� �വ��നം സജീവമായി �േ�ാ� െകാ�േപാ�� സാഹചര��ി�ം ഈ

വിമാന�ാവളം അദാനി�് ൈകമാറാെത േക�സ��ാരി�  നിലനി��കേയാ അെ��ി�

സം�ാന സ��ാ�  �പീകരി� ക�നി�് ൈകമാ�കേയാ െച�ണെമ� സം�ാന�ിെ�

ആവശ�ം അവഗണി�് േക�സ��ാ� �േ�ാ� േപാ�കയാേണാ; ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം

അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െനത�ലാ��സി� േകരള�ി� നി�� ന�മാ�െട േസവനം

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

(എ) െനത�ലാ��സിന് േകരള�ി�  നി�� ന�മാ�െട േസവനം �ഖ�മ�ി ഉറ�ന�കിെയ�

വാ�� ശരിയാേണാ;  എ�ി�  എ�ടി�ാന�ിലാണ് ഇ�രെമാ� ഉറ� ന�കിയെത�്

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

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ട�നടപടിക�െട ഭാഗമായി സം�ാന സ��ാ�  െനത�ലാ��സിേല�് ഇ� സംബ�ി�്

എെ��ി�ം ക�് അയ�ി�േ�ാ;  ആയതിന് െനത�ലാ��സി�നി�ം എെ��ി�ം മ�പടി

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ലഭ�മായ മ�പടി അറിയി�േമാ;

(സി) െനത�ലാ��സിെല േജാലിയി�  �േവശി��തിന് ഡ�് ഭാഷയി�� �ാവീണ�ം

നി�ബ�മാേണാ;  ഡ�് ഭാഷയി� �ാവീണ�ം ന���തിന് പരിശീലനം ന��� ഏെത�ി�ം



�ാപന�� സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമന നടപടിക�  േനാ�� വ��് �േഖനയാേണാ ���ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  അേതാ

മേ�െത�ി�ം ഏജ�സി �േഖനയാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െെസബ� െസ�ിെ� �വ��നം ശാ�ീകരി�ാ� നടപടി

*319.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, വി. േജായി

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

(എ) മയ� മ�� വ�ാപാര�ം പണം ത�ി�ം �ത� ആ�ധ�ട� വെര ഓ�െെലനി� സാധ�മാ��

ഡാ�ക് െവബിെ� ചതി�ഴിയി�  ആ�ക�  െപടാതിരി�ാ�  സ�ീകരി� വ�� ��ക�ത�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ആ�ക�ം ഡിജിെെ�േസഷ�  �വ��ന��ം വ��ിപര�ം ഔേദ�ാഗിക�മായ വിവരം

േചാ��� �ിതി�് വിവര േചാ�� ��ി�� അപായം ഒഴിവാ�ാ�  േബാധവ��രണ

�വ��നം നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള േപാലീസിെ� െെസബ� െസ�ിെ� �വ��നം ശാ�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െെസബ� േഡാമിന് അ�ാരാ� അവാ��ക� കര�മാ�ാനായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വ��നം

*320.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� മാേവലി േ�ാ�കെള�ാം മാേവലി ���  േ�ാ�കളാ�ി വികസി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഒ� മാേവലി േ�ാർ േപാ�ം ഇ�ാ� പ�ായ�ക� നിലവി�േ�ാ; അവ ഏെത�ാമാണ്; ��ത

പ�ായ�കളി� മാേവലി േ�ാ�ക� നിലവി� വരാ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാേവലി േ�ാ�ക�  വഴി വിതരണം െച�� സ�ിഡിരഹിത സാധന��െട വിപണനം

വ��ി�ി�വാ�ം അ� വഴി സ�ൈളേകാ�� സാ��ിക ന�ം �റ�ാ�ം എ�്

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�ിഡിരഹിത സാധന��െട വിപണനം സംബ�ി�് ജന���് അവേബാധ��ാ�ാ�

പരസ��ചരണ�� സംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം ��തായി ���മാ���ക�ം പീ�ി�  ബസാ�ക�ം



ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ആ��േവദ െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം

*321.�ീ.പി. ഉ�ി

,, ��ഷ� കട��ി

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.�. ജനിഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) സം�ാന�് ആ��േവദ െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിനായി

ഈ സ��ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആ��േവദ െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�

ആരംഭി�ി�ളള �തിയ േകാ�ക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�ളള ആ��േവദ റിസ��് ഇ��ി���് �ാപി��തി�ളള നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാര�ര�മായ അറി�കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അവെയ ആ��േവദ ചികി�ാരംഗ�്

ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

മാേവായി�് �വ��നം

*322.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം.ഉ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മാേവായി�ക�െട �വ��നം വ��ി� വ��

സാഹചര��െ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാേവായി�കെള കീഴട�ാ�  േ�രി�ി�� പാേ�ജ് �കാരം സം�ാന�് എ�േപ�

കീഴട�ിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പാേ��ക�  �ഖ�ാപി�ി�ം ഇ�രം �വ��ന�ളി�  ഏ�െ���വെര പി�ിരി�ി�ാ�

കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിവരസാേ�തിക േമഖല�െട വികസന�ി�� പ�തിക�

*323.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, വി. അ�റഹിമാ�



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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവരസാേ�തിക േമഖല�െട ��ിരമായ

വികസന�ിന് ആവി�രി�ി�� �തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഐ.�ി.,  ഐ.�ി.  അ�ബ� വ�വസായ��െട അടി�റ ശ�ിെ����തി�ം ഈ

േമഖലകളി�  നിേ�പം െമ�െ����തി�ം േകരള േ��് ഐ.�ി.  മിഷ�  എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.�ി.  മിഷ�  �േഖന സം�ാന�് നട�ാ�ി വ�� ഇ-ഗേവണ�സ് േ�ാ�ാ�ക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഇ-സാ�രതാ നിര�് വ��ി�ി��തിനായി ഐ.�ി.  മിഷ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െട ��ഹമരണം

*324.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

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

(എ) വാളയാ� അ���െ� �ായ���ിയാകാ� ര�് െപ���ിക�െട ��ഹമരണം സംബ�ി�

േകസിെല ��് �തികെള�ം േപാേ�ാ േകാടതി െവ�െതവി� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി

പരിഗണി��േ�ാ;

(ബി) �തികെള ശി�യി� നി�ം ഒഴിവാ�വാ� േബാധ���മായ �മം ഉ�ായതാ�ം െതളി�ക�

േകാടതിയി�  സമ��ി��തി�  േ�ാസിക�ഷെ� ഭാഗ�് നി�ം വീ�ക�  ഉ�ായതാ���

ആേ�പം വ�താപരമാേണാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) പ�ികവിഭാഗ�ി�െ�� ര�് �ായ���ിയാകാ� െപ���ിക� പീഡനെ��ട��് ��ഹ

സാഹചര��ി�  മരണമട� സംഭവ�ി�  അേന�ഷണ�ി�  വീ� വ��ക�ം �തിക��്

സംര�ണം ലഭി�� രീതിയി�  ��പ�ം സമ��ി�ക�ം െച� േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകസിെ� അേന�ഷണ�ി�  ��തരമായ പാളി�ക�  സംഭവി�െവ� ആേ�പ��തിനാ�

��ത േകസ് �നരേന�ഷി��തിനായി സി.ബി.ഐ.െയ ഏ�ി�ണെമ�് ആവശ�െ��്

േകാടതിെയ സമീപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�സംഭരണ�ിെ� കാര��മത

*325.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

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



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  നയ��െട ഫലമായി �ഡ് േകാ��േറഷ�  ഓഫ് ഇ�ഡ��െട �വ��നം

���ലെ���െവ�് പറയെ��� സാഹചര��ി�  സം�ാന�് സിവി�  സൈ�സ്

േകാ��േറഷ�  നട�� െന�സംഭരണം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സൈ�േകാ ഭ��ധാന� സംഭരണ�ിനായി സംഭരണശാലക� നി��ി�� �വ��ന�ിെ�

�േരാഗതിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക�സ��ാ�  അടി�ടി പ�സാര,  മെ�� വിഹിതം െവ�ി�റ���ം അരിവിഹിതം

���ായി�� നിലയിേലെ��ി�ം �ന:�ാപി� ന�കാ��ം സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ

രംഗ�് ��ി�� ����  പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി�  പരിഹാരം കെ���തിന്

േക�സ��ാരിെന വീ�ം സമീപി�ാ� സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ല��ളായ ചരി�േരഖക� സംര�ി��തി�ളള നടപടിക�

*326.�ീ.എം. �േകഷ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, ഒ. ആ�. േക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ല��ളായ ചരി�േരഖക�  സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

നട�ാ�ി വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) താളിേയാലക�, �ള�രണ��, െചേ��ക�  �ട�ിയവ ശാ�ീയമായി പരിചരി�്

സംര�ി��തിന് എെ��ാം മാ���ളാണ് അവലംബി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ��� േരഖക�െട ഡിജിൈ�േസഷ�  നട��തി�ം േരഖക�െട റഫറ�സ് മീഡിയ

ത�ാറാ��തി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �രാേരഖ വ��ിെ� േമ�േനാ��ി� േകരള ഡിജി�� ചരി� േരഖാ �പടം ത�ാറാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� അനധി�ത റി��ിംഗ് ഏജ�സിക�

*327.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�നി�ം െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി വിേദശ െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളിേല�് േപാ�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം വ��ി�് വ��തിെ� കാരണ��



സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െമഡി��  കൗ�സി�  ഓഫ് ഇ���െട അംഗീകാരമി�ാ� െമഡി��  എഡ�േ�ഷ�

ക�സ���സികളാണ് ഇവെര റി��് െച��െത� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േവ�ഡ് ഡയറ�റി ഓഫ് െമഡി��  ��സിെ� െവബ് ൈസ�ി�  ഉ�െ�ടാ��ം

എം.സി.ഐ.�െട അംഗീകാരമി�ാ��മായ വിേദശ െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിേല�്

വിദ�ാ��ികെള അനധി�തമായി റി��് െച�� ക�സ���സിക�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക�െട താ�ര�ം ��നി��ി അംഗീ�ത വിേദശ െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�െള�റി�� വിവരം ലഭ�മാ��തിെന�റി�് സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല മാേവായി�ക�

*328.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

(എ) ത��  േബാ��് അ��ാടി മ���ിയിെല വനേമഖലയി�  ഒ� �ീയട�ം നാല് േപെര

െവടിവ�െകാ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െവടിെവ�ി� ആെരാെ�യാണ് െകാലെച�െ��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) മാേവായി�ക� െവടി�തി��തിെന�ട��ാേണാ ത�� േബാ��് േസന െവടി�തി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െവടിെവ��ി�  െകാ�െ�� മാേവായി�ക�  സം�ാന സ��ാ�മായി സമാധാന ച��

നട�ാ� ത�ാറായി�� എ�ത് വ�തയാേണാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മഴെ��തിക� �ല�� പക��വ�ാധിക�

*329.�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടെര ഉ�ാ�� മഴെ��തിക�  �ലം പക��വ�ാധിക�  വ�ാപി��ത്

തട��തിന് എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി��ത്; അറിയി�േമാ;

(ബി) പക��വ�ാധി വ�ാപന�ി�� കാരണ��, വിവിധ പക��വ�ാധിക�െട �ാരംഭ

േരാഗല�ണ��, �തിേരാധ മാ���� എ�ിവെയ�റി�് ജന�െള േബാധവ��രി��തിന്



നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പക��വ�ാധിക�ം �തിയ േരാഗ��ം പട��പിടി��ത് ഗൗരവമായി��് ഇതിെന

�തിേരാധി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

രാ�ീയ ���േളാട് േപാലീസിെ� നിലപാട്

*330.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െജയിംസ് മാത�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

(എ) 1994-�  ��വാ�രിന��� െതാഴി�രിെല �നി��മാ�  വധി�െ�� േകസി�  സി.പി.െഎ

(എം) �വ��കെര �തികളാ�ി ��ിമമായി ��ി� െതളി�ക�െട അടി�ാന�ി� േകാടതി

നിരപരാധികെള ജീവപര��ം ശി�ി� േകസി�  യഥാ�� �തികെളെയ�ാം ഇ�പ�ിയ�്

വ�ഷ�ി�േശഷം പിടി�ടാനായി�േ�ാ;

(ബി) നിരപരാധികെള ക�േ�സി�  ���ിയ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര �ിമിന�  നടപടി

സ�ീകരി��തി�ം േകസിൽ ���ി ജീവിതം തക��വ��് ���ാരായ ഉേദ �ാഗ�രി� നി�്

ന�പരിഹാരം വാ�ി ന�കാ�ം നടപടിെയ��േമാ;

(സി) േപാലീസ് രാ�ീയ ���േളാട് നി�� നിലപാട് സ�ീകരി��െവ�ം മാഫിയ സംഘ�െള�ം

സാ�ഹ� വി��െര�ം അടി�മ���തിന് ശ�മായ നടപടിെയ���െവ�്

ഉറ�വ���തി�ം േവ� ഇടെപട� നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-11-2019

�േ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)].


