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

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

െക-േഫാ� പ�തി

*451. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

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

(എ) സം�ാന�് െക-േഫാ� പ�തി നട�ിലാ��തിനായി വിവര സാേ�തിക വ��് െക-േഫാ�

ലിമി�ഡ് എ� ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി�് െക-േഫാ�  പ�തി�െട നട�ി�ിനായി േലാ�  ലഭ�മായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഏെത�ി�ം ക�നിെയ െതരെ���ക�ം അവ�മായി കരാറി�

ഏ�െ��ക�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാളയാറിെല െപ���ിക�െട ��ഹമരണം

*452. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആദിവാസി,  പ�ികവ�� പീഡന��  വ��ി��

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ; എ�ിൽ ഇതി�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാളയാറി�  പ�ികവിഭാഗ�ി�െ�� �ായ���ിയാകാ� ര� െപ���ിക�  ��ഹ

സാഹചര��ി�  മരി� സംഭവ�ി�  �തികളായവർ ഭരണക�ി �വ��കരായി��തിനാ�



എ�ാ സംര�ണ�ം ന�കി എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �തിഭാഗം അഭിഭാഷകെന ശി�േ�മ സമിതി�െട പാല�ാട് ജി�ാ അ���നാ�ി എ�ം

അേ�ഹ�ിെനതിെര ആേ�പം ഉ�ായേ�ാ�  ത��ാന�നി�ം നീ�ാെത

സംര�ി�െവ��� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ േകസി�  വീ� വ��ിയതിന് ഉ�രവാദിയായ സ��ാ�  വ�ീലിെനതിെര എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരിേ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പാേ�ാ��് െവരിഫിേ�ഷന് േസാ�്െവയ�

*453. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

(എ) േപാലീസിെ� പാേ�ാ��് െവരിഫിേ�ഷ�മായി ബ�െ��് േ�ാ�് െചയി�  െടേ�ാളജി

ഉപേയാഗി�് േസാ�് െവയ�/ആ�് നി��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏ� �ാപനമാണ് ��ത

ആ�് നി��ി�ിരി��ത്; ��ത �ാപന�മാ�� കരാറിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ആ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏെതാെ� ജി�യി�  �ാബല��ി�  വ��ിയി��്;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) േപാലീസിെ� പാേ�ാ��് െവരിഫിേ�ഷ�മായി ബ�െ��് േസാ�്െവയ�/ആ�് നി�മി��തിന്

െട�ഡ� �ണി�ി�േ�ാ; എ�ി� െട�ഡ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) അതീവ രഹസ� സ�ഭാവ�� േപാലീസ് ഡാ� സ�കാര� ക�നികെള ഏ��ി��ത്

നിയമവിേധയമാേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി

എെ��ി�ം ഉ�ര�ക� �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

മാേവായി�ക�െ�തിെര നടപടി

*454. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

(എ) സം�ാനെ� മാേവായി�ക�  അ�ാേയാഗികമായ �ത�യശാ�മാണ് പി�ട��െത�്

ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അതിെ� േപരി�  േപാലീ�കാ��് െവടിവ��് ഉ�െ�െട എ�് നടപടി�ം

സ�ീകരി�ാെമ� �ിതിവിേശഷം സംജാതമായി�േ�ാ;

(സി) അ��ാടിയി�  മാേവായി�ക�െട ഭാഗ�നി�ം അ�മ�ം െവടിവ�ം ഉ�ായതിനാലാണ്

േപാലീസ് അവെര െവടിവ�െത�് വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) �ത�യശാ� പഠന��ക��ം ല�േലഖക�ം മ�ം െെകവശം വ��ത് അറ�് െച�്

�.എ.പി.എ. �മ��തിന് പര�ാ�മാേണാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) അെ��ി�  േകാഴിേ�ാട് ര�് �വാ�െള അറ�് െച�് �.എ.പി.എ �മ�ിയത് ഏത്



സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�� പരി�രണം

*455. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല നിലവിെല �ാഫ് പാേ��  എ�ാണ്

നിലവി� വ�ത്; �ാഫ് പാേ�� കാലാ��തമായി പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െ�ഷ�ലി�് േഡാ��മാ�െട േസവനം താ��് ആ�പ�ികളി�  �ടി �ിരമായി

ഏ�െ���ിയാ� െമഡി�� േകാേള�കളിെല�ം ജി�ാ ആ�പ�ികളിെല�ം തിര�് �റ�ാ�

കഴി�െമ�തിനാ� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ�പ�ികളി�  ലഭ�മാ�ിവ�� ആ�നിക െമഡി��  ഉപകരണ��  �വ��ി�ി�വാ�

�ാ�ി�� ഉേദ�ാഗാ��ികെള �ിരമായി നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ആയതിേല�ായി

�ിര ത�ികക� ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസിെന ശ�ിെ���ാ�� നടപടിക�

*456. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� മിക� �വ��ന�ിന് സം�ാന േപാലീസിന് േദശീയ-രാജ�ാ�ര

�ര�ാര�� ലഭി�ക��ാേയാ; എ�ി� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹികവി�� ശ�ികെള�ം ��ാ സംഘ�െള�ം അമ�� െച��തിന് ശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� േവ� ഇടെപട� േപാലീസ് നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  േപാലീസിെന ജനകീയവ��രി�ാ�  നട�� വിവിധ �വ��ന��െട

ഭാഗമായി പ�ികേഗാ�വ���ി�െ��വ�, മ��െ�ാഴിലാളിക�  �ട�ിയവ��ായി �േത�ക

റി��്െമ�് നട�ിയി�േ�ാ; ഈ വിഭാഗ�ളി� നി�ം എ�േപെര നിയമി�;

(ഡി) േപാലീസി� വനിതാ �ാതിനിധ�ം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട െ�ാേമാഷ� അവസരം വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടിയി� മാേവായി�്- േപാലീസ് ഏ����



*457. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

(എ) അ��ാടിയി� മാേവായി�് േനതാവ് മണിവാസകെ� േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��് െവടിവ�്

െകാ�കയായി�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ��ാടിയി�  നട�ത് വ�ാജ ഏ����  മാ�മ� അത് ന�ായീകരി�വാ�  വ�ാജെതളി�ക�ം

േപാലീസ് ചമ� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാരിെന േപാലീസ് െത�ി�രി�ി�താ�ം ഭരണഘടനാവി��മായ നടപടിയാണ് േപാലീസ്

നട�ിയെത�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  �ഖ�ാപി�ിരി�� ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം വ�തക�  െവളി��് െകാ�വരാ�

പര�ാ�മ�ാ�തിനാ�  �ഡീഷ��  അേന�ഷണം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട േസവനം ഫല�ദമാ�ാ� പ�തി

*458. �ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, ഒ. ആ�. േക�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിക�െട േശഷി�മ�റം വളെരയധികം േരാഗിക� എ��തിനാ�

അതിവിദ��ം അടിയ�ര�മായ ചികി� അനിവാര�മായവ��് ആയത് ലഭി�ാെത േപാ���ം

നിരവധി േപ� സ�കാര� ആ�പ�ികെള ആ�യി�ാ� നി�ബ�ിതമാ���ം കണ�ിെല��്

�ാഥമിക,  ദ�ിതീയ തല ആ�പ�ികെള ശ�ിെ���ി �തീയ തല ആ�പ�ിക�െട േസവനം

ഫല�ദമാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) മാറാേരാഗിക��് സാ��ന പരിചരണം ലഭ�മാ��തി�� സംവിധാനം വി�ലീകരി�ാ�

ഉേ�ശ��േ�ാ;

(സി) ജലജന�,  ആഹാരജന� േരാഗ��  ഒഴിവാ�ാ�  ഭ���ര�ാ വ��ിെന ശ�ീകരി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആേരാഗ� േസവന�ിെ� കാര��മത വ��ി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട േകഡ�  വിഭജനം

നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ സ�ദായം കാര��മമാ��തിന് നടപടി



*459. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ��ഷ� കട��ി

,, ആ�ണി േജാ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��ഭ�താ നിയമ�ിെ� ഫല�ദമായ നട�ി�ി�ം െപാ�വിതരണ സ�ദായം

��ത�  കാര��മമാ��തി�മായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� �തന പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� കടക� നവീകരി��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ േറഷ�കടക��ം ഏകീ�ത നിറ�ം െനയിം

േബാ��ം �ാപി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �മേ��ക�  തട��തിനായി േറഷ�  കടകളി�  എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ് നട�ി

വ��ത്;

(ഡി) േറഷ�കടകളി� േ�ാ�� ഭ�� ധാന���െട വിവരം �ത�മായി േരഖെ����തിന് എെ��ാം

നി�േ�ശമാണ് ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േഗാ�േമഖലയി� ��തായി അംഗൻവാടിക�

*460. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) പ�ികവ�� േമഖലയിെല ��ിക�െട സമ� ആേരാഗ� പരിര��ം േപാഷകാഹാര ലഭ�ത�ം

ഉറ�വ���തിന് വനിതാ-ശി� വികസന വ��് �േത�ക പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെമ�ാ��� േഗാ�േമഖലയി� ��തായി അംഗൻവാടിക� �ട��തിന് നീ��േ�ാ;

(സി) ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് അംഗൻവാടിക� �ട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികവ�� േമഖലയിെല അ�മാ��ം ��ിക��ം േപാഷകാഹാര�ം ��ത� ആേരാഗ� പരിര�ാ

േസവന��ം ന��തിന് ��ത അംഗൻവാടിക� �ത���ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� ഭ��ധാന���െട േഫാ��ിഫിേ�ഷ�

*461. �ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.െക. രാജ�

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േറഷ� ഭ��ധാന���െട േഫാ��ിഫിേ�ഷ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�  കടകളി�െട വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���  പാ��കളിലാ�ി ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േറഷ�  �ണേഭാ�ാ��െട പരാതി പരിഹരി�വാ�  എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അവശരായവ��് േറഷ� വാ��തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയിരി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ഇ) പ�ികവ�� േമഖലയി� േറഷ� സാധന�� എ�ി� ന���തിന് സ�രി�� േറഷ� കട

എ� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െക-േഫാ� പ�തി

*462. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) സം�ാന�് െക-േഫാ� പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ക�നികെള െതരെ���ാ� വിവര

സാേ�തിക വ��് െട�ഡ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െട�ഡ�  നടപടികളി�  ഏെതാെ� ക�നികളാണ് പെ���ത്;  ഇതി�  ഓേരാ

ക�നി�ം ക�ാ�് െച� �ക അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക-േഫാ� പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ക�നികെള െതരെ���േ�ാ� റിേവ�് െട�ഡ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക-േഫാ� പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഏെത�ി�ം ക�നിെയ െതരെ���ക�ം അവ�മായി

കരാറി� ഏ�െ��ക�ം െച�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ഇ�േ��ഡ് കമാ�ഡ് ആ�് ക�േ�ാ� െസ��

*463. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

(എ) േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ��വാളികെള തിരി�റിയാ�ം �ാഫിക്

നിയമലംഘനം സ�യം കെ��ാ�ം കഴി�� ഇ�േ��ഡ് കമാ�ഡ് ആ�് ക�േ�ാ� െസ��

�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സി-ഡാക് മാ�കയി�  െസാൈസ�ി �പീകരി�് ൈസബ�  ��ാേന�ഷണം,  നവമാധ�മ��

വഴി�ളള മ� ഭീഷണി �തലായവ ഫല�ദമായി േനരിടാ� പരിപാടി�േ�ാ;  ഭീകരവാദ�ിേല�്



ആ��രാ��വെര സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിേല�് മട�ിെ�ാ�വരാ� പ�തി�േ�ാ;

(സി) കടക�, ധനകാര� �ാപന�� എ�ിവയിെല േമാഷണം തടയാ�േ�ശി�െകാ�ളള െസ���

ഇ��ഷ� േമാണി�റിംഗ് സി�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േ�ാസിക�ഷ�, നീതിന�ായ സംവിധാന�ളിെല പരി�രണനടപടിക�

*464. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എം.ഉ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

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

(എ) േ�ാസിക�ഷ�, നീതിന�ായം എ�ീ വ�വ�ാപിത സംവിധാന�ളിെല പ��ക�  സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് രജി��  െച�െ��� �ിമിന�  േക�കളി�  ചിലതിെല�ി�ം േബാധ���േമാ

അ�ാെതേയാ നിരപരാധിക� ശി�ി�െ��� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിന് പരിഹാരമായി േകരള �ഡീഷ�� അ�ാഡമിയി� ഉേദ�ാഗ���് ന���

പരിശീലനം െമ�െ��േ��താെണ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�ി� സമ�മായ ഒ� പരിേശാധന�ം പരി�രണനടപടിക�ം നട��തിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയജലപാത പ�തി�െട �േരാഗതി

*465. �ീ.എം. �േകഷ്

,, െക.��ിരാമ�

,, െക. ദാസ�

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

(എ) സം�ാനെ� ചര�ഗതാഗത�ി�ം വിേനാദസ�ാര�ി�ം ഏെറ �േയാജന�ദമാ��

േദശീയജലപാത പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ഇ�ലാ�് വാ��േവ അേതാറി�ി

നട�ിവ�� ���ിക�െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട്-നീേലശ�രം,  േകാവളം-െകാ�ം സം�ാന ജലപാതക�െട നി��ാണം

�േരാഗമി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കി�ബി സഹായേ�ാെട പാർ�തി ��നാ�  ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാ�  നട�� പ�തി�െട

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വാഹന�ിര�ി�  ���� െകാ�ിയിെല�ം പരിസര�േദശ�ളിെല�ം യാ�ാേ�ശ�ിന്

പരിഹാരമാ�� വാ�� െമേ�ാ പ�തിയി� നട�വ�� �വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

ജീവിതെെശലി േരാഗനിയ�ണ�ിനായി നട�� �വ��ന��



*466. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി. ഉ�ി

,, സജി െചറിയാ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�� െെദ�ഘ��ി� െെകവരി�ാ� കഴി� േന��ം അനാേരാഗ�കരമായ ജീവിത െെശലി�ം

കാരണം �ായം െച�വരി� ഗണ�മായ പ�് ആ�ക�ം �േമഹം, �േ�ാഗം, കാ�സ� �ട�ിയ

േരാഗ���് അടിമെ��ിരി�� സാഹചര��ിൽ ജീവിതെെശലി േരാഗനിയ�ണ�ിന്

നട�� �വ��ന��െട വിശദവിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയി�� ആ�പ�ികളിെല ഭീമമായ െചല�ം പരിമിതമായ സൗകര���ം

കണ�ിെല��് സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  കാ�സ�  �ാരംഭ�ി��െ� കെ���തി�ം

വിദ� ചികി� ലഭ�മാ��തി�ം ഉ� സൗകര��� വി�ലീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) കിട�ി ചികി� ആവശ�മി�ാതിരി�ക�ം എ�ാ� മ��ക��ായി ഏെറ �ക ദീ�ഘകാലം

�ടേ��ി വരിക�ം െച�� േക�കളി� കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി�െട പരിര�

ലഭി�ിെ�� ���േ�ാ; എ�ി� ഇ� പരിഹരി�ാ� മാ�ഗ�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�ീ ശാ�ീകരണ�ിനായി ജ�ഡ� ബജ�ിംഗ്

*467. �ീ.എം.ഉ��

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, 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��ാ� അധികാരേമ�േശഷം �ീ ശാ�ീകരണ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീ ശാ�ീകരണം ശ�ിെ����തിനായി ജ�ഡ�  ബജ�ിംഗ്,  ആഡി�ിംഗ് എ�ിവ

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ �ീ സമത��ി� േവ�ി നിലപാട് സ�ീകരി�� ഈ അവസര�ി�  ജ�ഡ�

ബജ�ിംഗി�െട വിേവചനം വ��ി�ി��െവ� ആേ�പം സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േനാ�� ��്സിെ� ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന പ�തി

*468. �ീ.െക. ദാസ�

,, സജി െചറിയാ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

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



(എ) വിേദശ രാജ��ളിെല െതാഴി�  സാധ�തക�  പരമാവധി �േയാജനെ����തിനായി

സം�ാനെ� �വജന���ായി േനാ�� ��്സ് നട�ാ�ിവ�� ൈന�ണ� വികസന

പരിശീലന പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വിേദശ രാജ��ളി� െതാഴി� േത��വ� വിസ ത�ി�ി�ം െതാഴി� �ഷണ���ം ഇരയാ��

സംഭവ��  നിരവധി ഉ�ാ��തിനാ�  നിയമാ��തമ�ാ� റി��്െമ�ക�, വിസ ത�ി�്

എ�ിവ സംബ�ി�് ശ��ം കാര��മ�മായ േബാധവ��രണ �വ��ന���ായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വാസികളായ വനിതക�െട ����  പരിഹരി��തിന് എ�.ആ�.ഐ.  െസ�

�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �വാസിക�െട �����് സത�ര പരിഹാരം കാ��തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം ജി�ാ കള��

െചയ�മാനായി ജി�ാ �വാസി പരാതി പരിഹാര ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െഎ.ടി. അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�� �വ��ന��

*469. �ീ.വി. േജായി

,, എം. സ�രാജ്

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

(എ) േലാേകാ�ര െഎ.ടി.  സംരംഭകെര��െ�െട േകരള�ിേലെ��ി�് �ത��മാ�ം

പേരാ�മാ�ം ര�് ല�ം േപ��് െതാഴിലവസര�� ��ി�കെയ� ല��േ�ാെട െഎ.ടി.

അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ിര സാേ�തിക സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാ���് മിഷ� �േഖന നട�ി വ�� �വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��, അ�ാദമിക സ�ഹം,  ��ഖ െഎ.ടി.  സംരംഭക�  �ട�ിയവ�െട

പാര�ര��ി�െട മാനവ വിഭവേശഷി വികസന�ി�  ഉ�ത നിലവാരം ൈകവരി��തിന്

നടപടി��ാ�േമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം

*470. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി

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

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

(എ) േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷ� വഴി സ��ാ� ആ�പ�ികളി� വിതരണം െച�

ഇ�ജ�� മ��കളി� അന�പദാ���� കെ��ിയതായ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാനം പര�ാ�മാേണാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഉപകരണ��െട ഫല�ദമായ വിനിേയാഗം

*471. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഉപകരണ�� ജന��െട ചികി�സ�് ഉപകാര�ദമായ രീതിയി�

��ണമാ�ം �േയാജനെ���വാ�  കഴി��േ�ാ;  സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  അത�ാ�നിക

ഉപകരണ��േപാ�ം േകടായി ജന��  സ�കാര� �ിനി�കെള�ം �ാപന�െള�ം

ആ�യി�� �ിതിവിേശഷ�ിന് പരിഹാരം കെ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല ഉപകരണ��  ന�ാ��തിന് ഐ.ടി.ഐ,  േപാളിെട�ിക്

വിദ�ാ��ിക�െട േസവനം �േയാജനെ���േമാ;  ഇ�രം സാേ�തിക�ാനം ഉ�

വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ� ആ�പ�ികളി� അ��റീ�കളായി നി�ിതസമയേ��് നിയമനം

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഉപകരണ�� വാ�േ�ാ� ആയതിെ�റ െമയി�ന�സ് കരാ��ടി

ഒ� വ��തി�ം ആയത് സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഡയാലിസിസ് െമഷീ�  േപാ�� ഉപകരണ��  �വ��ി�ി��തിന് ജീവന�ാ��്

ആവശ�മായ പരിശീലനം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) പല സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം ആവശ��ിന് �ല�ം െമഷീ�ക�ം ഉെ��ി�ം

ജീവന�ാരി�ാ��ം േവ�� ത�ികക�  അ�വദി�ാ��ം േരാഗികെള �രിത�ിലാ��

���ിന് പരിഹാരം കെ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഉേദ�ാഗ��െട കാര��മത വ��ി�ി��തിന് നടപടി

*472. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, രാ� എ�ഹാം

,, എം. നൗഷാദ്

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

(എ) സ��ാരിെ� വികസന-േ�മ കാ��ാടിന് അ��തമായി വികസന ല����

നിറേവ��തിനായി സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട കാ��ാടി�ം ഇടെപടലി�ം കാര��മത�ം

പരിവ��ന�ം ��ി��തിന് പരിശീലന നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) തദ��തം പരിശീലന പ�തി �നഃസംഘടി�ി�ി�േ�ാ;



(സി) ജന��െട ആവശ��ളി�  േവഗം തീ��ക��ി��തിന് ഏ�െ���ിയി�� ആ�നിക

സാേ�തികവിദ�ാധി�ിതമായ സംവിധാന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര��മമായി �വ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വാളയാ� േകസേന�ഷണം

*473. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) �ിമിന�  േകസേന�ഷണ�ിെല േപാലീസ് അലംഭാവ�ം െതളി�ക�  േകാടതി ��പാെക

എ�ി��തി�� പിഴ�ം കാരണം െകാ�ം ��വാളിക�  േപാ�ം ശി�ി�െ�ടാെത

ര�െ���െവ� ആേ�പം സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാളയാറിെല പതി��ം ഒ�പ�ം വയ�� പ�ികവിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക�െട

��ഹമരണ�ി�  ലഭ�മായ െതളി�ക�േപാ�ം നശി�ി�െ��െവ� ആേ�പ�ിന് ബലം

ന���താേണാ പാല�ാട് േപാേ�ാ േകാടതി�െട വിധിെയ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േക�മായി �തികെള ബ�ി�ി�� സാ�ിെമാഴിക�  േരഖെ����തി�ം െതളി�ക�

കെ���തി�ം അേന�ഷണ സംഘ�ി��ായതായി പറയെ��� പാക�ിഴക�  േകസ്

��ബലമാ��തിന് ഇടയായി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ലഭ�മായ െതളി�ക�  വിശ�സനീയമായ രീതിയി�  ��ിയിണ��തി�  േ�ാസിക�ഷന് വീ�

വ�തായി വിലയി���േ�ാ;

(ഇ) േപാേ�ാ േകസിെല ഇരക��് നീതി ലഭ�മാ��തിന് ��ഖരായ അഭിഭാഷക�െട േസവനം

�േയാജനെ���ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജയി�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ�� നടപടി

*474. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, �രളി െപ�െന�ി

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

(എ) സം�ാനെ� ജയി�ക�െട �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജയി�കളിലാണ് നിലവി�  ഭ��വിഭവ��  ത�ാറാ�ി വി�ന നട��ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ജയി�കളി�  നി�ം ഉ�ാ�� �ചികര�ം �ണനിലവാര��� ഭ�ണം ഓ�ൈലനി�െട

ഓ�ഡ� െച��തിന് സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ജയി�കളി�  നി�് എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക�  നി��ി�് വിതരണം നട��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�േമാ?

പക��വ�ാധി �തിേരാധ നിയ�ണ �വ��ന��

*475. �ീ.പി. ഉ�ി

,, എസ്.രാേജ��

,, ഡി.െക. �രളി

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക��വ�ാധി �തിേരാധ നിയ�ണ �വ��ന��  ത�രിതെ����തിനായി

എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ സ��ാ� നട�ാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മഴ�ാല�് ജലജന�,  െകാ��ജന� േരാഗ��  വ�ാപകമാകാതിരി�ാ�  ആേരാഗ�

�വ��ക�െട േസവനം ��ത� കാര��മമാ��തി�ം െപാ�ജന���് ഇ� സംബ�ി�്

േബാധവ��രണം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ാജ മ��് നി��ാണ�ം വിതരണ�ം

*476. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പാറ�� അ��

,, െക.എം.ഷാജി

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

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

(എ) വ�കിട ക�നിക�െട മ��ക�  വ�ാജമായി നി��ി�് വിതരണം െച�� സംഘ��

േകരള�ി� ശ�മാ�� എ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മ��് സംഭരണ േക��ളി�  നി�് സംശയാ�ദമായി കെ��� മ��ക�  ഇതിനകം

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ക��ാേയാ; അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല സംഭരണ േക��ളി� മ��ക� േവ�� അളവി� ലഭി�െമ�ിരിെ� �റ�

നി�ം വ�േതാതി� മ��ക� വ���തിെ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) വ�ാജ മ��് േകരള�ി� എ�� വിവരം വ�കിട ക�നിക�ം ഏജ�സിക�ം സ��ാരിെന

അറിയി�തായ റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�യ േക���െട �വ��ന��

T *477.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ



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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം അ�യ േക���െട �വ��ന��

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ആയതിെ� �വ��നം വി�ലെ����തിനായി എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േക�, സം�ാന സ��ാ�ക�െട അ�മതിേയാെട സം�ാന�് �വ��ി�� ജനേസവന

േക��� അ�യ േക���െട �വ��നെ� ബാധി��േ�ാ;

(സി) ജനസാ�ത കണ�ിെല��് ആവശ��� �ല�ളി�  ജന���് ��ത�  േസവനം

ഒ���തിനായി �തിയ അ�യ െസ��ക�  �ാപി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ജീവിതൈശലീ േരാഗ�� �തിേരാധി��തി�� പ�തിക�

*478. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, എം. സ�രാജ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ആേരാഗ�േമഖലയി�  വളെരേയെറ േന���  ൈകവരി�െവ�ി�ം ജീവിതൈശലീ

േരാഗ��  �ധാന ആേരാഗ� ��മായി മാറിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി�  ഇവെയ

�തിേരാധി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ിരി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  �േ�ാഗം,  പ�ാഘാതം,  ൈഹ��  െട�ഷ�, �േമഹം,  കി�നി

േരാഗ�� �തലായവ�് �തന ചികി�ാ സൗകര��� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  പ�ാഘാത ചികി��ായി േ�ാ�് െസ��ക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ജീവിതൈശലീ േരാഗ�� തട��തിനാവശ�മായ �തിേരാധ നടപടിക� സംബ�ി�ം ചി�യായ

വ�ായാമ �റക�, ചികി� �ട�ിയവ സംബ�ി�ം െപാ�ജന���ാവശ�മായ അവേബാധം

ന���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

��ാ ആ�മണ��ം െകാലപാതക��ം

*479. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ാ പക�ം ആ�മണ��ം െകാലപാതക��ം നിര�രം ഉ�ാ��തിെ�

കാരണ�� വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;



(ബി) ഇത് നിയ�ി�ാ� നിലവിെല ��ാ ആ�് പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതി�� അടി�ാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അേ��ാദയ അ�േയാജന പ�തി �ണേഭാ�ാ��

*480. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, രാ� എ�ഹാം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമ�ിെ� ഫല�ദമായ നട�ി�ിെ� ഭാഗമായി പാവെ��

��ംബ���ായി അേ��ാദയ അ�േയാജന പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഓേരാ ��ംബ�ി�ം ലഭി�� അരി എ� കിേലായാെണ�ം സം�ാന

സ��ാ�  സൗജന�മായി ന��� അരി�് േക�സ��ാ�  കിേലാ�ാമിന് എ� �പയാണ്

ന���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേ��ാദയ അ�േയാജനയി�  �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�� മാനദ�ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�പ��ം അതിന് �കളി�ം �ായ�� അഗതിക��ായി നട�ാ�ി വ�� അ����

പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) അ���� പ�തിയിെല �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം �റ� വ��േ�ാ;  എ�ി� ഇ�മായി

ബ�െ�� അപര�ാ�തക�  പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

09-11-2019

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


