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

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
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*1. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, െക. ബാ�

,, ഒ. ആ�. േക�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ആേരാഗ� േമഖലയിെല കാര��മമായ ഇടെപടലിെ� ഫലമായി രാജ�െ�

ഏ��ം മിക� �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളി�  ആദ� ഏഴ് എ��ം സം�ാന�ാെണ�

അഭിമാനകരമായ േന�ം ൈകവരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത േന�ം ��ത�  �േ�ാ�്

െകാ�േപാ��തിന് നട�ിവ�� �വ��ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ� സംവിധാന�ിെ� െന�ം�ണായ �ാഥമികാേരാഗ� സംവിധാനം ശാ�ീകരി�്

ഒ� �േദശെ� ��വൻ ജന�ൾ�ം എ�ാവിധ േരാഗ���ം �ാഥമിക ചികി� ന���തി�ം

ആേരാഗ� പരിചരണം ഉറ�ാ��തി�ം നട�� �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ�േമഖലയിെല േസവനം കാര��മമാ��തി�ം ആ�നിക ഉപകരണ��

ലഭ�മാ��തി�ം പര�ാ�മായ എ�ം ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�.സി.ഇ.പി. കരാ�

*2. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െജയിംസ് മാത�



,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

(എ) േക� സ��ാ�  അ�വ��ി�� ഉദാരവ��രണ നടപടിക�െട ഭാഗമായ ആസിയാ�

ഉ�െ�െട�� വാണിജ� കരാ�ക�  ദീ�ഘകാല വിളകളായ േതാ�വിളക�െട വിലയിടിവി�ം

കാ�ഷിക �തിസ�ി�ം ഇടയാ�ിയത് പരിഹരി�ാ� േക� സ��ാ� ഏെത�ി�ം തര�ി��

പാേ��കേളാ സഹായേമാ സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖല�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആസിയാ�  രാജ����് �റെമ വ�ാവസായികമായി �േരാഗതി േനടിയി�� ൈചന,  ജ�ാ�,

ദ�ിണെകാറിയ ഉ�െ�െട�� പതിന�് രാജ���മായി ഇ�� �ാേദശിക സമ� സാ��ിക

പ�ാളി�  (ആ�.സി.ഇ.പി.)  കരാറി�  ഏ�െ���ത് സംബ�ി� ച�� സം�ാനെ�

ക�ഷകെര�ം �ീര ക�ഷകെര�ം ആശ�യിലാ�ിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ഷി�ം �ീേരാ�ാദന�ി�ം സ��ാ� തല�ി� വളെര സാ��ിക േ�ാ�ാഹനം ന���

ഈ രാജ��ളി� നി�ം തീ�വരഹിതമായി കാ�ഷിക,  �ീര ഉ���� ഇറ�മതി െച��ത്

സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ��് ഏ�ി�ാനിട�� ആഘാതം കണ�ിെല��്

ആ�.സി.ഇ.പി. കരാറി� ഏ�െ�ടാ�� നീ��ി� നി�് പി�ിരിയാ� േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�യി� ഇലേ�ാണി�് ഉപകരണ���് നിയ�ണം

*3. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) പി.എസ്.സി.  നട�� പരീ�ാ േവളയി�  ഇലേ�ാണി�് ഉപകരണ��  ഉപേയാഗി��ത്

ക�ശനമായി നിേരാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേരാധന�ിന് േശഷ�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക�  അവ ഉപേയാഗി�� സാഹചര�ം

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) 2018  �െെല  22  ന് കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ബ�ാലിയ�  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�

നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി.  നട�ിയ പരീ�യി�  1,  2,  28  എ�ീ റാ�് േനടിയവ�

െമാെെബ�  സേ�ശ��െട സഹായേ�ാെട പരീ� എ��വാൻ ഉ�ായ സാഹചര�ം

സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ കാര���

എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ത�ി�ിന് ആ��ണ മികവ് ആവശ�മാെണ�ിരിെ� ഇതിന് �റകി�ളള സംഘെ�

കെ���തി�ം അവെര നിയമ�ിന് ��ി�  െകാ�വ��തി�ം അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?



സം�ാനെ� �മസമാധാനനില

*4. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രാ�ീയ െകാലപാതക��ം �ീക��ം ��ിക��ം എതിരാ�� അതി�മ��ം

വ��ി� വ��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ സം�ാനെ�

�മസമാധാനനിലെയ�റി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസിെന ജനകീയമാ��തിന് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��വാളിക��് േനെര �ഖം േനാ�ാെത ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�െ��ി�ം

ഭരണ ക�ിയി�െ�� രാ�ീയ പാ��ി �വ ��ക��് �േത�ക പരിഗണന േപാലീസ് ഭാഗ�നി�്

ലഭി��െവ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രം-കാസ�േകാട് െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി� പാത

*5. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

(എ) തി�വന��രം-കാസ�േകാട് െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി�  പാത�െട വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ പാത�െട അൈല�െമ�ം പാത കട�േപാ�� �ധാന �ല�െള�റി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാത കട�േപാ�� �ല��െട അടയാളെ����ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിന്

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പാത�െട നി��ാണ�ിെ� േമ�േനാ��ം �മതല�ം ആെരയാണ് ഏ��ി�ിരി��െത�ം

പാത�െട െമാ�ം െചലവ് എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�� ധനസമാഹരണം ഏത് രീതിയി�  നട�ാ�  ഉേ�ശി�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�വാസി വികസന-േ�മ �വ��ന��

*6. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ദാസ�

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

(എ) ജനാധിപത� രീതിയി�� ച��യി�െട �വാസിക�െട വികസന-േ�മ താ�ര���

സംര�ി�ാ�� േവദിയായ േലാക േകരളസഭെയ ��ബലെ���ാ�� �മ�െള



അതിജീവി�െകാ�് േമഖലാ ക�ി�ിക�െട ശിപാ�ശകളിേ��  �ട�നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസിക�െട സ�ാദ��ം ൈവദ���ം നാടിെ� വികസന�ി�ം നാടിെ� വികസനം

�വാസിക�െട സംര�ണ�ി�ം ഉത�� രീതിയി�  സ��ാ�  നട�ിവ�� �വ��നം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അവധി�ാല�ം ഉ�വകാല�ളി�ം എയ� ഇ�� ഉ�െ�െട�� വിമാന ക�നിക� നട��

�ഷണം അവസാനി�ി��തിന് ഏ�വിധ�ി� ഇടെപടാ� സാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് മാേന�െമ�് സി�ം

*7. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കാ�ഡ് മാേന�െമ�് സി�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡ് വിവര��  സ��ാരിെ� ഏെതാെ� വ��ക�മായി പ�വ��െ��ം

ഏെതാെ� ആവശ����ായി ഉപേയാഗെ����െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േറഷ�  കാ�ഡ് സംബ�ി� വിവര��  േക�സ��ാ�മായി പ�വ��േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േറഷ�  കാ��ടമ�് േറഷ�  താ�ാലികമായി േവെ��് വ��തിന് അവസര�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

*8. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, എം. സ�രാജ്

,, വി. േജായി

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

(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാത വികസന�ിന് നട�� ഇടെപട�ക�  വിശദമാ�ാേമാ;  �മി

ഏെ����തിന് വ�� െചലവിെ� പ�വഹി�ണെമ� വ�വ��െട അടി�ാന�ി�

ആയതിനായി വകയി��ിയിരി�� �കെയ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��നം ത�രിതെ���ാ� നട�ി വ�� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട്-െകാ�ക� േദശീയപാതയി� നി�ബാധ സ�ാരം ഭാഗികമായി തട�ക�ം ആയത്

സ���മായി തട��തിന് �മം നട��െവ� ആശ� ഉയ�ക�ം െച� സാഹചര��ി�



നി�ബാധ സ�ാര സ�ാത��ം �ന:�ാപി��തിനായി സം�ാന സ��ാ�  നട��

ഇടെപട�ക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വന�ജീവി സേ�ത�ി�െട കട�് േപാ�� ഭാഗ�് എലിേവ�ഡ് പാത നി��ി�് സ�ാര

നിേരാധനം ഒഴിവാ�ണെമ�ം അതിന് േവ�ിവ�� െചലവി�  പ�തി സം�ാനം

വഹി�ാെമ��ളള നി�േ�ശേ�ാട് ക�ണാടക സ��ാരിെ��ം േക� സ��ാരിെ��ം

�തികരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െമഡി�� േകാേള�ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

*9. �ീ.എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േകാേള�ക�െട അടി�ാന സൗകര���  വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം �തിയ

പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�� േകാേള�കളി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ിെ��ം അ��ാപക�െട�ം അഭാവം

�ലം പി.ജി.േകാ�ക��് അംഗീകാരം ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത �തിസ�ി തരണം െച��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ സാധ�ത പഠന�ിന് �േത�ക സമിതി

*10.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

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

(എ) മി��  �ളയ�ി�ം ഉ��  െപാ�ലി�ം കാരണമാ�� അതിശ�മായ മഴ സം�ാന�്

ആവ��ി��തിെ� കാരണ�� കെ���തിനായി �േത�ക സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

എ�ി� സമിതി�െട ഘടന എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ സാധ�താ മാ�ക�  �നഃപരിേശാധി�വാ�ം അപകട ��റിയി�ക�  വളെര േനരെ�

തെ� ന���തി�� നി�േ�ശ��  സമ��ി�വാ�ം സമിതിേയാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

മാ�വ�ന േയാജന



*11.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എസ്.രാേജ��

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ മാ�വ�ന േയാജന സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നട�ി�ിനായി സം�ാന വിഹിതമായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് അ�മാ��് ലഭ�മാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

��ഗണനാ ലി�ിെ� ��ീകരണ നടപടിക�

*12.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാര�� ��ഗണനാ ലി�ിെ� ��ീകരണ നടപടിക�െട �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�് വ��ക�െട േഡ��മായി േഡ�ാ മാ�ിംഗ് നട�ി അന�ഹരായ ��ംബാംഗ�െള

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത�  അന�ഹരായവെര കെ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;  ��്

മാസ�ിലധികമായി േറഷ�  സാധന��  വാ�ാ�വ�െട ലി�് എ��്

പരിേശാധി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��തര േരാഗബാധിതെര�ം അടിയ�ര ചികി� ആവശ���വെര�ം മാ�ഷിക പരിഗണന

ന�കി ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നാഷണ� െമഡി�� ക�ീഷ� നിയമം

*13.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�േരഷ് ���്

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നിലവി��ായി�� പരിമിതമായ ജനാധിപത� മാ�ഗം �ടി ഇ�ാതാ���ം സം�ാന��െട

ആവശ��ം താ�ര��ം പരിര�ി�ാ�  വ�വ�ക�  ഇ�ാ��മാണ് നാഷണ�  െമഡി��

ക�ീഷ� നിയമം എ� പരാതി�െട അടി�ാന�ി� ��ത നിയമെ��റി�് സമ� പഠനം

നട�ി ഇത് സംബ�ി� ആശ� േക� സ��ാരിെന അറിയി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) എം.ബി.ബി.എസ്.  അവസാന വ�ഷ പരീ� നാഷണ� എ�ി�് പരീ� എ� േപരി� നട�ി

സം�ാന�ളിെല ആേരാഗ� സ��കലാശാലക�െട അധികാരം കവ���ം വിേദശ

സ��കലാശാലകളി�  പഠി�വെര�ം �ല�നിലയി�  പരിഗണി�് എം.ബി.ബി.  എസ്.  �േവശന

പരീ��െട �ല�മിടി���ം ഈ പരീ� േപാ�് �ാ�േവഷ�  േകാ�ക��� െപാ�

പരീ�യാ�ി�ീ����ം െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ��വ��് ആശ� ��ി�ി�� കാര�ം

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) െമഡി��  �ാ�ീഷണ�മാ�െട എ��ിന് ��ിെലാ�ിന് �ല�ം എ�ം ൈവദ�ശാ��ി�

അവഗാഹം േനടിയി�ി�ാ�വെര കമ�ണി�ി െഹ��് െ�ാൈവഡ�മാെര� േപരി� �ാ�ീസ്

െച�ാ� അ�വദി�ാ�� വ�വ� െപാ� ആേരാഗ� േമഖലയി��ാ�ാനിട�� �ണനിലവാര

തക�� കണ�ിെല��് ഇ�രം നീ�ം തി��ാ�  േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ

എ�് അറിയി�ാേമാ?

വിലനിയ�ണ�ിന് സൈ�േകാ നട�� �വ��നം

*14.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാലായിര�ി അ�റ് േകാടി വി�വരവ് എ� ല��േ�ാെട മാ���ിടെപട� വി�ലെ���ി

അവശ�സാധന��െട െപാ�മാ���ിെല വില നിയ�ി� നി���തിനായി സൈ�േകാ

നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പതി��് ഇനം അവശ�സാധന��െട വില വ��ി�ി�ിെ�� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ക�ം ഈ

വിഭാഗ�ി� ��തായി ഒരിനം �ടി ഉ�െ���ക�ം ഇ�രം അവശ�സാധന�ളി� ചിലതിെ�

വില ��വ�ഷം ���ായി��തിേന�ാ�  �റ�വ��ക�ം െച� �വ��നം

വി�ലീകരി��തിനായി ശബരി �ാ�ി� കറിെ�ാടിക�, മസാലെ�ാടിക� എ�ിവ �ടി വി�ന

നട�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) സൈ��േകാ സാ��ിക ��ിരത�ായി നട�� ഉപേഭാ� സൗ�ദ ഇടെപ�ക�,

ഓ�ൈല�  വി�ന�െട സാധ�ത പരിേശാധി�ൽ,  വില�റവി�  എഫ്.എം.സി.ജി.

സാധന��െട വി�ന �ട�ിയ �വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

��തി�ര�ാഘാതം ല�കരി�ാ� പ�തി



*15.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, പി.വി. അ�വ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

(എ) ��തിേ�ാഭ��  �ര�ം ��ി��ത് ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  �ളയപാഠ�ിെ�

അടി�ാന�ി�  േകരള വികസന�ിന് അതിജീവനേശഷി�ളള നവേകരള നി��ാണം

സാധ�മാ��തി�ളള റീബി�ഡ് േകരള െഡവല�െമ�് േ�ാ�ാമിെ� �പേരഖ

ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാവെര�ം ഉ�െ�ാളളി�െകാ�ളള വികസന ��ിയ�് വി���ാ�� തര�ി�  ചില

നി�ി� താ�ര��ാ� �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�ളള സംഭാവന തട�െ���ാ� �മി��തിെ�

പ�ാ�ല�ി� �ളയ സഹായ ഫ�് സംബ�ി�ളള വ�തക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ര�ാ�വ��ന�ം �നരധിവാസ�ം അ�പമമായി നട�ി കാര�നി��ഹണ മികവ് െതളിയി�

പ�ാ�ല�ി� അപകടസാധ�ത �വചന മാേന�െമ�് സംവിധാനം വി�ലീകരി�് �ര�ാഘാതം

ല�കരി�ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാലനിധിയി� നി�� സഹായം

*16.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി. ഉ�ി

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� ബാലസൗ�ദ സം�ാനമാ��തിന് ഇൗ സ��ാ�  ആവി�രി�ി�� �തന

പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ േ�മ�ാപന�ളി�  കഴി�� ��ിക��് മിക� രീതിയി�

�നരധിവാസം സാധ�മാ��തിന് �ക അ�വദി��തിനായി ബാലനിധി എ� േപരി�  നിധി

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േ�മ�ാപന�ളി�  കഴി�� ��ിക�െട പാേഠ�തര �വ��ന��

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അവ��് െതാഴി�  സംരംഭ��  ആരംഭി��തി�ം ബാലനിധിയി�

നി�ം ന�കിവ�� ധനസഹായ�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ിക�െ�തിെര�� അതി�മ��, അവ�െട അവകാശ��  എ�ിവ സംബ�ി�്

അവേബാധം ന���തിന് ബാലനിധിയി�  നി�ം സഹായം ന���േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�ക�െട വിശ�ാസ�ത



*17.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

(എ) പി.എസ്.സി.പരീ�കളി� െപാ�ജന���� വിശ�ാസം തിരിെക െകാ�വരാ� സമീപകാല

നിയമന�െള�റി�് വി�ല�ം കാര��മ�മായ അേന�ഷണം ആവശ�മാെണ�

ൈഹേ�ാടതി�െട അഭി�ായ�ിേ��  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല വധ�മേക�ിെല �തിക��് േപാലീസ് റാ�് ലി�ി� ഉയ�� റാ�്

ലഭി�തിെന��ി�� അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരീ��െട േചാദ�േപ��  എ�െനയാണ് �റെ��ി�െത�ം ഇ�മായി ബ�െ��

�ഢാേലാചനയി� ആ�െ��ാം പ�െ��ം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

വില നിയ�ണ അേതാറി�ി

*18.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവ��ന തട��തി�ം ഫല�ദമായ നി�േ�ശ��

സമ��ി��തി�മാ�ളള വില നിയ�ണ അേതാറി�ി സം�ാന�് �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� കാലാവ�ാവ�തിയാനം,  �ഷി,  ചര�നീ�ം,  വിലനിയ�ണ�ി�ളള

പ�തിക�  എ�ിവ ഉ�െ���ി അേതാറി�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(സി) അേതാറി�ി�െട �വ��നം ശ�ിെ���ി വിപണിയിെല സ��ാ� ഇടെപട� ഉറ�ാ�ാനാ��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േറാഡപകട�ളി�െ���വെര സഹായി��വ��് സംര�ണം

*19.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

(എ) േറാഡപകട�ി�െ���വെര �ത�സമയ�് ആ�പ�ികളി�  എ�ി�ാ�ത് �ലം ഒേ�െറ

മരണ�� ഉ�ാ��ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അപകട�ി�െ���വെര ആ�പ�ിയി�  എ�ി�ാ�  സ�ന�് കാ��വെര

നിയമ���കളി� നി�ം ര�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;



(സി) ഇ�കാരം സഹായി��വ��് ഏെതാെ� തര�ി�ളള സംര�ണമാണ് ഉറ�വ���െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അപകട�ി� പരിേ��വ��ളള അടിയ�ര ജീവ� ര�ാ ചികി�, ����പണം ഈടാ�ാെത

സ�കാര� ആ�പ�ിക�  ന�ണെമ� തര�ി�  നിയമനി��ാണം നട�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

�രാവ���െട�ം െെപ�ക �ാരക��െട�ം സംര�ണം

*20.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, െക.െജ. മാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�മായ �രാവ���െട�ം െെപ�ക �ാരക��െട�ം സംര�ണ�ിനായി ഈ സ��ാ�

ആവി�രി� �തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം ചരി� �ാധാന��� �ാരക��, മ�ിര��, െകാ�ാര��,

ആരാധനാലയ��, ശിലാ�ഹക�, ശാസന��, നാണയ��, േകാ�ക�  എ�ിവെയ�റി�്

വിവര��  ന���തിന് ജി�ാതല�ി�  ഇ�ഫ�േമഷ�  െസ��ക�  ആരംഭി�ാ�

പ�തി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �രാവ� �ാധാന�ം വിളിേ�ാ�� �ദ�ശന �ണി�ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ളയ�ി�  േക�പാ�ക�  സംഭവി� അ�ല�േരഖക�െട സംര�ണ�ിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� പരീ�യിെല �മേ�ട്

*21.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

(എ) പി.എസ്.സി.  നട�ിയ സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  പരീ�യി�  വ�ാപകമായ �മേ�ട്

നട�െവ� ആേ�പ�ിെ� അടി�ാന�ി� നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെല കെ���കൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി��ായ ��്േകസിെല �തിക�  െക.എ.പി.  4

കാസ�േഗാഡ് ബ�ാലിയനിേല�് പി.എസ്.സി. നട�ിയ പരീ��െട റാ�് ലി�ി� 1, 2, 28

റാ�ക�  കര�മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  പി.എസ്.സി.  �െട പരീ�യി�  അവ�  എ�കാരം

��ിമത�ം കാണി� എ�ാണ് പി.എസ്.സി.  �െട വിജില�സ് വിഭാഗം കെ��ിയി�ളളത്;

വിശദമാ�േമാ;



(സി) ല��ണ�ിന് ഉേദ�ാഗാ��ിക�  സ��ാ�  േജാലി�് �മി�േ�ാ�  രാ�ീയ സ�ാധീന�ം

��ായിസ�ം കാണി�് ചില വ��ിക� പി.എസ്.സി. ലി�ി� ഉ�ത റാ�് കര�മാ��ത്

പി.എസ്.സി.�െട വിശ�ാസ�തെയ തെ� േചാദ�ം െച�� �ിതിവിേശഷം ഉ�ാ�ിയി�ിേ�;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  പി.എസ്.സി.�െട വിശ�ാസ�ത നിലനി��വാ�  പരീ�യി�  ത�ി�ം �മേ��ക�ം

ഉ�ാെയ� ആേ�പം സി.ബി.െഎ.  േപാ�ളള ഏജ�സികെളെ�ാ�് അേന�ഷി�ി��തി�ം

ജന���് ഇ�ാര��ി��ായി�ളള ആശ� അക��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിതരണരംഗെ� േക�സ��ാ� സമീപനം

*22.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമ ം നട�ിലാ�ിയേശഷം േക�സ��ാരിെ� സമീപന�ി�  സം�ാന�ിന്

�ണകരമായ മാ���ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മെ�� അ�വദി�� കാര��ി�  സം�ാന�ിെ� ആവശ��ളിേ��  േക� നിലപാട്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േറഷ� കടക��് ഏകീ�ത �പ ം ന��� പ�തി ���മാ�ം നട�ിലാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

എ�ാണ് ഈ പ�തിയി�െട ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ആവശ�മായ �ല�ളി�  �തിയ േറഷ�  കടക�  അ�വദി�ണെമ�

അേപ�കളിേ�� �ട�നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഒ� രാജ� ം ഒ� േറഷ�  എ� പ�തി സ ം�ാന�ിന് �ണകരമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ബ�ി�� വഴി�� േദശീയ പാതയി� യാ�ാ നിേരാധനം

*23.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബ�ി�� വഴി�� േദശീയ പാതയി� രാ�ി ഒൻപ�മണി �ത� രാവിെല ആ�മണി വെര��

യാ�ാ നിേരാധനം പക� �ടി ബാധകമാ�വാ�� നീ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബ�ി��  ക�വാ സംര�ണ േക��ി�െട കട�് േപാ�� േദശീയപാതയി�  ���മാ�ം



ഗതാഗതം നിേരാധി��തിെന അംഗീകരി�െമ� ക��ാടക ഉപ�ഖ�മ�ി�െട ��ാവന �ലം

ഉളവായി�� �ിതിവിേശഷം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) യാ�ാനിേരാധന�ിെനതിെര ബേ�രിയി�  ശ�മായ ബ�ജന �േ�ാഭം ഉ�ായ

സാഹചര��ി�  ജന��െട ആശ� അക�വാ�  സ��ാ�  നട�ിയ ഇടെപട�ക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� �ന�നി��ാണ �വ��ന��

*24.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.��ിരാമ�

,, പി.െക. ശശി

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

(എ) സം�ാന�ിെ� �ന�നി��ാണ �വ��ന��  ��ത�  കാര��മ�ം

സമയബ�ിത�മാ�ാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിെയ�റി�ം �ന�  നി��ാണ �വ��ന�െള�റി�ം

ഉയ��വ�� രാ�ീയ േ�രിതമായ ആേരാപണ��  അവഗണി�െകാ�് ഇവ�െട

�വ��ന�� ത�രിതെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �ട��യായി ��തി �ര���ം �ളയ�ം ഉ�ാ�� പ�ാ�ല�ി�  േകരള�ിെ�

പരി�ിതി�ം �മിശാ��ി�ം അ�േയാജ�മായ രീതിയി�� നി��ാണ �വ��ന���്

��ഗണന ന��വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �െട വിശ�ാസ�ത ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

*25.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.ബഷീ�

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

(എ) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല �� േക�ി�  �തികളായവ�  പി.എസ്.സി നട�ിയ സിവി�

േപാലീസ് ഓഫീസ�  പരീ��െട േചാദ�േപ��  േചാ��ി �മേ�ട് നട�ിയ സംഭവ�ി�

രജി�� െച� േകസിെ� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) േചാദ�േപ�� േചാ���െട ഉറവിടം കെ��ിേയാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് പരീ�യിെല ത�ി�ം സമീപകാലെ� നിയമന��ം അേന�ഷി�് പി.എസ്.സി.  �െട

വിശ�ാസ�ത ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?



പി.എസ്.സി. പരീ�ക� മലയാള�ിലാ�ാ� നടപടി

*26.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

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

(എ) എ�ാ പി.എസ്.സി.  പരീ�ക�ം മലയാള�ിലാ��തിന് സ��ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഉയ�� സാേ�തിക േജാലിക�െ�ാഴിെക�� എ�ാ പരീ�ക�ം മലയാള�ിലാ��തിന്

എെ��ാം തടസ�ളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാേ�തിക പദ���് ത�ല�മായ മലയാള പദ��  കെ���തിനായി േകരള ഭാഷാ

ഇ��ി���് േപാെല�� ഏെത�ി�ം �ാപന�ിെ� സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട അംഗബലം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

*27.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല വിവിധ ത�ികകളി�� ഉേദ�ാഗ��െട അ�വദനീയമായ

അംഗബലം അപര�ാ�മാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ നിലവി�� അംഗബലം

വ��ി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� കാേലാചിതമായ പരി�ാര�� െകാ�വ��തി�ം നിലവി��

�ാഫ് പാേ��  ����തി�ം ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം വ��ി�ി��തി�ം നിലവി��

ഒഴി�ക� നിക��തി�ം ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ദ ചികി�

*28.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ��ദ ചികി�ാ സംവിധാനം ശ�ിെ���ി അ��ദം �ല�� മരണനിര�്

�റ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) അ��ദ േരാഗബാധ �ാരംഭഘ��ി��െ� കെ���തി�� �ീനിംഗ് പി.എ�്.സി.കളി�



ഏ�െ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�, സ�കാര� േമഖലകളിെല അ��ദ ചികി�ാ േക��െള ഒ� �ിഡി��ി�

െകാ�വ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ��ത സംവിധാന�ിെ� �ണഫല��

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�ാ�സ� രജി�ി ത�ാറാ��തിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

അഴിമതി േക�കളി� അേന�ഷണം

*29.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ബി.സത��

,, എ�. വിജയ� പി�

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

(എ) രാ�ീയ േന�ത��ിെ� �ടി പ�് അേന�ഷി�ണെമ� വിജില�സ് േകാടതി��രവിെ�

അടി�ാന�ി�  �ാവ���  ൈട�ാനിയം അഴിമതി േകസ് സി.ബി.െഎ.�് വിടാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  േകസിെല �തിക�  ആെരാെ�െയ�ം അവ�െ�തിെര��

ആേരാപണ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�  �ക �ട�ി നി��ി� പാലാരിവ�ം പാലം ര� വ�ഷ�ി��ി�  തക�� സംഭവ�ി�

നി��ാണ കാല�് ഭരണ േന�ത��ി��ായി��വ��ം പ�െ�� ആേ�പം സംബ�ി�്

വിജില�സ് നട�ിയ �ാഥമികാേന�ഷണ�ിെ� വിവര�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെല മ�ിമാ�െ�തിെര അ�ാല�ം പി�ീ�ം ഉയ��

അഴിമതിയാേരാപണ�െള�റി�് അേന�ഷണം നട��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണ �േരാഗതി

*30.�ീ.എസ്.ശർ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം സം�ാന�് �ര��� ആവ��ി�ാനിടയാ�� സാഹചര��ി�

പാരി�ിതിക സ���ം ല�കരി�� തര�ി�� വികസന മാ�ക ആവി�രി��തിന്

സാധ�താപഠനം നട�േമാ;

(ബി) സം�ാനം ഏെ���ി�� �ഹ�ായ �ളയാന�ര േകരള �ന�നി��ാണ ല��ം

േന��തിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ി� തക��വ�് പകരം വീട് ൈലഫ് മിഷനി�െ���ി നി��ി��തിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;  സാ�ദായിക രീതി�പകരം അതിജീവന േശഷി�� നി��ാണരീതി

അവലംബി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?



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

തി�വന��രം, െസ��റി,

19-10-2019

�േ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)].


