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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�ി

സി & എ.ജി. റിേ�ാ��ിേ�� നടപടി

*1. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം. സി. കമ��ീ�

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

(എ) തി�വന��രം ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയനി�  നി�ം  5.56  എം.എം.  ഇ�സാസ്

വിഭാഗ�ിെല  25  ൈറഫി�ക�ം  12061  െവടി��ക�ം കാണാതായതായി സി  &  എ.ജി.

റിേ�ാ��ി� �ചി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) രാജ��ര�െയ ��തരമായി ബാധി�� ഇ�ാര��ി�  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എ�ി� ���ാ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

ജലയാന��െട രജിേ�ഷ�ം �ര�ാ സംവിധാന��ം

*2. �ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹൗസ് േബാ�ിന് തീപിടി�തിെ��ം േബാ�പകട��െട�ം പ�ാ�ല�ി�  നട�ിയ

പരിേശാധനയി� രജിേ�ഷ� ഇ�ാ� ഉ�ാസയാന�� കെ��ിയി�േ�ാ;



(ബി) ഉ�ാസയാന��  ഉ�െ�െട എ�ാ ജലയാന��ം രജി��  െച�ി�െ��് ഉറ�ാ��തി�ം

കാലാകാല�ളി� അവ�െട സ�േ� നട��െ��് ഉറ�് വ���തി�ം ക�ശന നടപടിക�

ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) യാ�ാേബാ�ക��ം ഉ�ാസേബാ�ക��ം ഏ�െ���ിയിരിേ�� �ര�ാ സംവിധാന��

എെ�ാെ�യാണ്; അവ പാലി�െ���െ��് ഉറ� വ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ?

�വാസിക�െട സംര�ണം

*3. �ീ.എം. �േകഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിയായി പരിഗണി�ാ�  വ�ഷ�ി�  ��ി ഇ�പത് ദിവസ�ിലധികം രാജ��്

ത��െത� േക� സ��ാരിെ� �തിയ നിബ�ന രാജ��ിെ��ം സം�ാന�ിെ��ം

സ�ദ് വ�വ�യി� ഗണ�മായ സംഭാവന ന��� �വാസി സ�ാദ�െ��ം നിേ�പെ��ം

�തി�ലമായി ബാധി��തിനാ� ��ത നിബ�ന പി�വലി�ാ� ആവശ�െ��ി��തിേനാട്

േക�സ��ാ� �തികരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  �വാസിക�െട ഇ��യിെല വ�മാന�ിന് ആദായനി�തി ന�കി വ��

സാഹചര��ി�  ബ�െ�� രാജ��ളി�  ആദായനി�തി ന�േക�തി�ാ� ഗ�ഫ്

രാജ��ളിെല �വാസിക�  അവിെട േന�� വ�മാന�ിന് ഇ��യി�  നി�തി ന�േക�ി

വ�െമ� ആശ�യക�ാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �വാസിക�െട വിഭവേശഷി�ം െെവഭവ�ം നാടിെ� �േരാഗതി�ായി വിനിേയാഗി��തി�ം

അവ�െട സംര�ണ�ി�ം സം�ാന സ��ാ� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

�മസമാധാനപാലനം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

*4. �ീ.െക. ആ�സല�

,, എം. സ�രാജ്

,, െക. ദാസ�

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

(എ) �തിഫലം ൈക��ി മ��വ��ായി ��ാ�ണിയിേല�െ���വെര�ം മാഫിയ മാ�കയി� ��ാ

�വ��നം നട��വെര�ം അമ�� െച��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് രാ�ീയ എതിരാളികെള ���ാ�  ��ാനിയമ�ം

�.എ.പി.എ.�ം വ�ാപകമായി ��പേയാഗം െച�ി��തായി ആേ�പ�� പ�ാ�ല�ി� ഈ

നിയമ��െട ��പേയാഗം ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;



(സി) അഴിമതിെ�തിെര സ�ര�യ��ിയതിെ� േപരി� െന�ാ�ി�കരയി� േകാ���് �വ��കെന

തല�ടി�് െകാലെ���ാ�  �മി�തായി ആേരാപണം േനരി�� ഡി.സി.സി.

െസ��റി��െ�െട��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിെയ��ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) �മസമാധാനപാലനം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സിംസ് പ�തി�െട കരാർ

*5. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) േപാലീ�ം െക�േ�ാ�ം സം��മായി നട�� 'സിംസ്'  (സി.ഐ.എം.എസ് ) പ�തി�െട

കരാ� ഗാലേ�ാ� എ� സ�കാര� ക�നി�് ന�കിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� �ര�െയ�െ� ബാധി�� രീതിയി�  േപാലീസ് ആ�ാന�് ഈ

ക�നി�െട ഉേദ�ാഗ���് �േവശനം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�ടി�ാന�ിലാണ്

അതീവ �ര�ാ േമഖലയി�  ഈ ക�നി�െട ഉേദ�ാഗ���് �േവശനം

ന�കിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് ആ�ാന�് �േവശനം ന�കിയിരി�� ��ത ക�നി�െട വിവര�� േപാലീസ്

േശഖരി�ി�േ�ാ; ��ത ക�നി�െട ��ി� ര�് ഡയറ��മാ�ം രജി�ാ� ഓഫ് ക�നീസിെ�

േരഖകൾ �കാരം അേയാഗ�രാെണ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

വിവരസാേ�തികവിദ�ാ േമഖലയിെല �വ��ന��

*6. �ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, ആ�. രാേജഷ്

�ീമതിവീണാ േജാ��്

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

(എ) വിവരസാേ�തികവിദ�ാ േമഖലയിെല െതാഴി�  സാധ�തക�  പരിഗണി�് ��ത േമഖലയി�

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.ടി. വ�വസായ രംഗെ� ആേഗാള വ�വസായികെള സം�ാനേ��് ആക�ഷി�് ഐ.ടി.

വ�വസായ�ിെ� �ധാന േക�മാ�ി സം�ാനെ� മാ�കെയ� ല��േ�ാെട നട��

ഇടെപട�ക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള േ��് ഇ�ഫ�േമഷ�  െടേ�ാളജി മിഷ�, െക.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എ�. എ�ിവ വഴി

ഐ.ടി. വ�വസായ േ�ാ�ാഹന�ിനായി െച�വ�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ?



േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി

*7. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�്

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

(എ) ��തി �ര��� �ലം നാശന�ം േനരി� ആ�ിക�, ഭാവിയി� ഉ�ാകാനിട�� �ര��െള

അതിജീവി�� വിധ�ി�� സാേ�തിക വിദ�യി��ി സമയബ�ിതമായി �ന�നി��ി�െമ�

�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി�െട കീഴി�  ഇതിനകം �ാവ��ികമാ�ിയ

കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി�െട കീഴി�� ���ിക�  സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ��തിന് നിലവി�� നടപടി�മ��  ല�കരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�

നടപടി�മ�ളാണ് ഇതിനകം ല�കരി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) 2018 െല �ളയ�ിന് േശഷം ഇ�പത് മാസം കഴി�ി�ം സം�ാന�് േകരള �ന�നി��ാണ

പ�തി�െട �വ��നം ഇേ�ാ�ം �ട�ിയ ഇട�് തെ�യാെണ� ആേ�പം

വ�താപരമാേണാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;  എ�ി�  ��ത പ�തി ��ത�

ചലനാ�കമാ��തിന് എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് നട�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

േറഷനിംഗ് ഓ�ഡ� ���� നടപടി

*8. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ�ം സഹകരണസംഘ���ം േറഷ�കട അ�വദി�വാ�  നീ��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േറഷനിംഗ് ഓ�ഡ� ����ത് സംബ�ി�് സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് േറഷ� വ�ാപാരിക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� വ�ാപാരിക�മായി

ച�� നട�ി സമവായ�ിെല�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കട�ടമക�െട ൈലസ�സ് ���ാ�ം റ�ാ�ാ�ം ൈലസ�സിംഗ് അേതാറി�ി�് ���

അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?



എസ്.എ.പി. ബ�ാലിയനിെല കാ�ി��ക�െട �റവ്

*9. �ീ.പാറ�� അ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) തി�വന��രം െ�ഷ��  ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയനി�  12061  �വ��ന�മമായ

കാ�ി��ക� �റ��തായി സി & എ.ജി.�െട പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ി� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധന�് ���തെ� ഈ �റവ് േപാലീസ് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�

നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 250 എ�ം 9 എം.എം. �ി� കാ�ി��ക�െട �റവി� പകരം ��ിമ കാ�ി��ക� േ�ാ�ി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

തീ�വാദ-ഭീകരവാദ �വ��ന�ൾ തട��തി�� നടപടി

*10.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, പി.വി. അ�വ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

(എ) സം�ാന�് ഐ.എസ്-  � േച��വ� ഉ�ായി��െവ��ം വന�േദശ�� േക�ീകരി�്

മാേവായി�ക�  എ� േപരി�  തീ�വാദ �വ��നം നട��വ�െട സാ�ി���ം

െതളി�ി�� സാഹചര��ി�  തീ�വാദ �വ��ന��ം ഭീകരവാദ �വ��ന��ം

ഫല�ദമായി തട��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന�ിേനാ� േച��� �േദശ�ളി�ം ത� �ധാന േമഖലകളി�ം നിരീ�ണം

ശ�മാ��തിന് ആ�നിേകാപകരണ��  ഉ�െ�െട�� സംവിധാനം

ശ�ിെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) അയ� സം�ാന��മായി േച��് സം�� ഓ�േറഷ� നട��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആ�നിക ആ�ധ��ം ഉപകരണ��ം പര�ാ�മായ േതാതി�  ലഭ�മാ�ി േപാലീസ് േസനെയ

ശാ�ീകരി�ാ� നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

സി.ആ�് എ.ജി. റിേ�ാ��ിെല കെ���കളി�േമ� അേന�ഷണം

*11.�ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

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



(എ) സം�ാന േപാലീസിെ� ആ�ധ േശഖര�ി�  നി�ം വ�േതാതി�  ആ�ധ��ം

െവടിേ�ാ�ക�ം കാണാതായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േപാലീസ് ക�ാ�േ��് നി��ാണം,  വാഹന��ം ഉപകരണ��ം വാ��  എ�ിവ സംബ�ി�്

�മേ�ട് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി� സി.ആ�് എ.ജി.  റിേ�ാ��ിെല കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  േക�

ഏജ�സിെയെ�ാ�് അേന�ഷി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േഗാ�വ��, തീരേദശ േമഖലകളിെല ആേരാഗ� സംര�ണം

*12.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ആ�സല�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ�കാര��ളി�  �േത�ക �� െച�േ�� േമഖലകളി�  �േത�കി�്

േഗാ�വ�� േമഖലകളി�ം തീരേദശ േമഖലകളി�ം ഉ�വ�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി ഈ

സ��ാ� സവിേശഷ ഊ�� ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ��ാടിയിേല�ം വയനാ�ിേല�ം േഗാ�വ���ാ��ിടയി�  ശി�മരണ നിര�ം

മാ�മരണനിര�ം ഗണ�മായി �റ�െകാ�വരാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തീരേദശ ജനവിഭാഗ��െട ആേരാഗ�കാര��ളി�  �േത�ക പരിഗണന ന�കി നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

എസ്.എ.പി.ബ�ാലിയനിെല ഇ�സാസ് ൈറഫി�ക�െട എ�ം

*13.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

(എ) തി�വന��രം െ�ഷ��  ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയനിെല  5.56  എം.എം.  ഇ�സാസ്

ൈറഫി�കളി�  ഇ�പ�ിയ�് എ��ിെ� �റവ് ഉ�ായി��തായി കഴി� നിയമസഭാ

സേ�ളന�ി�  േമശ�റ�വ� സി  &  എ.ജി.  റിേ�ാ��ി�  പരാമ�ശി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ൈറഫി�ക� പി�ീട് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ബ�ാലിയനി�  ��ി�ിരി�� െവടിേ�ാ�ക�െട �ര��ം പരിേശാധന�ം നി��ഹിേ��

ഉേദ�ാഗ���് എെ��ി�ം വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?



�ാഥമികാേരാഗ� േക���െട ശാ�ീകരണം

*14.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) േക� സ��ാ�  െപാ�ജനാേരാഗ�രംഗ�് പര�ാ�മായ േതാതി�  വിഹിതം

അ�വദി�ാ�തിനാ�  ചികി�ാ െചലവ് വ��ി�് സാധാരണ�ാ��് മിക� ചികി�ാ

സൗകര�ം അ�ാപ�മാ�� സാഹചര�ം ഉ�ാകാതിരി�ാ� െപാ�ജനാേരാഗ�രംഗ�് സം�ാന

സ��ാ� നട�� ഇടെപട�ക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സമ� ആേരാഗ�ര�ാ സംവിധാനം ഒ���തി� ��ധാന പ� വഹിേ�� �ാഥമികാേരാഗ�

േക��െള ശ�ിെ����തിന് അവെയ ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ���

�വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ംബാേരാഗ� രംഗ�് �ാഥമിക ആേരാഗ� ഉപേക��� നട�� ഇടെപട� എ�െനെയ�ം

അത് കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ?

പൗരത�േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര നട� സമര��

*15.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� പൗരത�േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര സം�ാന�് നട� സമര�ളി�

തീ�വാദശ�ിക�  �ഴ�കയറിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ശ�ിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട �വ��നം എെ��ി�ം ���� ��ി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

ഡിജി�� െമാൈബ� േറഡിേയാ ടയർ �ീ പ�തി

*16.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.അ� റ�്

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

(എ) േപാലീസ് വയർെലസ് െസ�കളി�  െമ�െ�� സേ�ശ �േ�പണ സംവിധാനമായ ഡിജി��

െമാൈബ�  േറഡിേയാ ടയർ �ീ പ�തി നട�ാ��തിന് ഏത് ക�നി�ാണ് അ�മതി



ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കരാർ �കാരം എ� ടവ�കളാണ് നിർ�ിേ��ിയി��െത�ം എ�െയ�ം

�ർ�ിയാ�ിെയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ടവ�ക�  നി��ി��തിന് �ൻ�ർ �ക അ�വദി�ി�ം നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാ�തിെ�

കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

�ീശാ�ീകരണ പ�തിക�

*17.�ീ.െക. ബാ�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ഡി.െക. �രളി

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതകെള സാ��ികമായി ശാ�ീകരി�് സാ�ഹ��ല�ത ൈകവരി��തിന് ആവി�രി�

നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��് യാ�െചേ��ി വ�� �ീക��ം േജാലിസംബ�മാ�ം അ�ാെത�ം നഗര�ളി�

താമസിേ��ിവ�� �ീക��ം �ര�ിത താമസസൗകര�ം ഒ���തിനാ�� പ�തി

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) അഭ��വിദ�രായ �ീക�െട െതാഴി� സാ��ത, സംരംഭകേശഷി, വിവിധ േമഖലകളി� �ീക�െട

പ�ാളി�ം എ�ിവ വ��ി�ി��തി�ം ൈന�ണ�േശഷി വികസന�ി�ം ഉ� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ധേശഖര�ിെ��ം െവടിേ�ാ�ക�െട�ം പരിേശാധന

*18.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

(എ) 2011  െഫ�വരിയി�  തി�വന��രം എ.ആ�. ക�ാ�ി� െകാ��് രസീത് വാ�ിെയ�്

ഓഡി�് റിേ�ാ��ി�  പരാമ�ശി��  25  െെറഫി�ക�മായി ബ�െ��് ചില േനതാ�ൾ

ഉയർ�ിയ �രാേരാപണ��  സംബ�ി�് െെ�ം �ാ�് നട�ിയ പരിേശാധനെയ�റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�ധ േശഖര�ിെ��ം െവടിേ�ാ�ക�െട�ം കണ�ക�െട �ത�ത ഉറ� വ��ാ� നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനെയ ശ�ിെ����തിനായി സ�ീകരി� വ�� നവീകരണ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?



ആേരാഗ�രംഗം േനരി�� െവ�വിളിക�

*19.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�രംഗം േനരി�� �ധാന െവ�വിളിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ി�വ�� ചികി�ാെചലവ് ഗണ�മായി �റ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�ഹ�ിെല ദരി�വിഭാഗ���ായി എെ��ാം സൗജന� ചികി�ാ പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �ാഥമികാേരാഗ� േക���  �ത�  െമഡി��  േകാേള�ക�  വെര�ളള എ�ാ ആ�പ�ിക�ം

േരാഗീസൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

അവശ� വ���െട വില നിയ�ി��തി�� നടപടി

*20.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� നയ��െട�ം നിലപാ�ക�െട�ം ഫലമായി കഴി� ആ� മാസ�ിനിടയി�

പാചക വാതക വിലയി� 50 ശതമാനേ�ാളം വ��ന��ാ�ക�ം ദിനം�തി െപേ�ാ�-ഡീസ�

വില വ��ി�ി�ക�ം െച��ത് ��ഹമായ വിധം ജീവിത െചലവ് വ��ി��തി�ം

വില�യ��ി�ം ഇടയാ�ിയി��തിനാ�  അവശ� വ���െട വില നിയ�ി��തിന്

സം�ാന സ��ാ� നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ി� േതാതി�� നാണ�െ����ിെ� പ�ാ�ല�ി�  ഭേ��ാ����െട വില�യ�ം

തടയാ�� ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ� �വ��നം എ�േ�ാളം ഫല�ദമാ��െ��്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േഹാ�� ഭ�ണെ� ആ�യി�ാ� നി�ബ�ിതരാ��വ��് താ�ാ�� വില�് ആഹാരം

ലഭ�മാ�ാ� പ�തി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

എയിംസ് അ�വദി�ാ� േക� നടപടി



*21.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, എസ്.ശർ�

,, എസ്.രാേജ��

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ,  േകാവിഡ് �ട�ിയ മാരക പക�� വ�ാധികെളേ�ാ�ം ഫല�ദമായി േനരിടാ�

ക��ാ��ി� സം�ാനെ� ആേരാഗ� േമഖലയി� അത�ാ�നിക ചികി�ാ സംവിധാന�ം

ഗേവഷണ രംഗ�ം േലാേകാ�രമാ�ാ� ഏെറ സഹായകരമാ�ം വിധം ഓ� ഇ�ഡ� ഇ��ി���്

ഓഫ് െമഡി�� സയ�സസ് അ�വദി�ാെമ� േക� സ��ാരിെ� വാ�ാനം ഇ�വണ�ം

പാലി�ാ�തിനാ� അതിനായി �േത�ക സ���ം െച��ാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(ബി) എയിംസിനായി �മി കെ��ി അതിെ� വിവരം േക� ആേരാഗ� മ�ാലയ�ിന്

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� �ധാന െമഡി�� േകാേള�കെള എയിംസ് നിലവാര�ിേല�യ���തി�ം

േകാ�ി, വയനാട് എ�ീ �തിയ െമഡി�� േകാേള�ക� ആരംഭി��തി�ം ഇ��ി െമഡി��

േകാേളജി�  പര�ാ�മായ സൗകര�ം ഏ�െ����തി�ം നട�ി വ�� �വ��നം

വിശദമാ�ാേമാ?

സിംസ് പ�തി�െട കരാർ

*22.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

(എ) േപാലീ�ം െക�േ�ാ�ം സം��മായി നട�� സിംസ്  (സി.ഐ.എം.എസ്)  പ�തി�െട

കരാ�  ന�കിയിരി�� ഗാലേ�ാ�  എ� സ�കാര� ക�നി�് ��ത പ�തി നട�ാ�

മതിയായ േയാഗ�തക� ഇ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െട�ർ നിബ�നകളിൽ നി�ർഷി� �കാരം സമാന പ�തി നട�ി�ി�  ���ിയത് ��്

വ�ഷെ� ���ി പരിചയം ��ത ക�നി�് ഇ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസിെ� പ�തി ഏെ���് നട���ം േപാലീസ് ആ�ാന�് �േവശനം

അ�വദി�െ��ക�ം െച� ഒ� ക�നി�െട വിശ�ാസ�ത േപാലീസ് ഉറ�വ�േ��തേ� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ക�നി ആ�െടെയ�ി�ം ബിനാമി ക�നിേയാേണാെയ�് േപാലീസ് പരിേശാധന�്

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വേയാജന���� ആേരാഗ� പരിര�ാ പ�തിക�



*23.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �രളി െപ�െന�ി

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�പ�ിയ�് വയ�ിന് �കളി�  �ായ��വ��് ആേരാഗ� പരിര��ം പി�ണ�ം

ന���തിന് അത� �േദശെ� തേ�ശഭരണ�ാപന�മായി േച��് വേയാമി�ം പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഫല�ദമായ നട�ി�ിനായി വാ�ഡ് തല�ി�  �ിനി�ക�  ആരംഭി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) കിട�േരാഗിക��് സാ��ന പരിചരണം ന���തിന് പ�തിയി� എെ��ാം കാര��ളാണ്

ഉ�െ���ിയി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �തി��വ��് ആ��േവദ ചികി� ലഭ�മാ��തിനായി ആ��മി�ം എ� േപരി�  പ�തി

ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�രി�� േറഷ� കടക�

*24.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ�ിെല ��ബല വിഭാഗ���ം ഒ�െ�� ���കളി�  കഴി��വ��ം േറഷ�

സാധന�� േനരി�് എ�ി��തിന് സ��ാരിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�രി�� േറഷ�  കടക�  �ാപി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ആയത് ഏെതാെ�

േമഖലകളി� ആരംഭി�െമ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ആദിവാസി ഊ�കളി� എ�ാ മാസ�ം സ�രി�� േറഷ�കട എ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് �മതല�ം നി��ഹണ�ം സംബ�ി� വിവര�� വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� �ന�നി��ാണ �വ��ന��

*25.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, ആ�ണി േജാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് അ�തീ�ിതമായി ഉ�ായ ��തി �ര��ളി�  നി�ം കരകയ��തിനായി

നട�ി വ�� �ന�നി��ാണ ��ിയയി�  ജനപ�ാളി�ം ഉറ�് വ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ന�നി��ാണ ��ിയയി�  ഏെത�ാം േമഖലകളി�  ഉ� വിദ��െട അഭി�ായ�ളാണ്

ആരാ�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ര� �തിേരാധ േശഷി�� േകരളം ��ി��തി�� സംരംഭ�ളി�  മാ��നി�േ�ശ��

ന���തിന് വിദ� സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിനായി 'ചീഫ് മിനിേ��് േലാ��

േറാഡ് റീബി�ഡ് േ�ാജ�്' എ� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാനസികാേരാഗ�രംഗെ� ഇടെപട�ക�

*26.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) ആ�നിക കാലെ� െവ�വിളിക�  േനരി��തിന് പര�ാ�മായ നിലയി�  ജന��െട

മാനസികാേരാഗ� നില െമ�െ����തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  ഇടെപട�ക�  നട�ിയി�ം ജന��െട മാനസികാേരാഗ� നിലയി�  ഇടിവ്

ഉ�ായിെ�ാ�ിരി���ം �� ആ�ഹത�ക�  െപ����ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�രംഗ�ം ഐ.�ി േമഖലയി�ം ഉ� ജീവന�ാ�  േജാലി�മായി ബ�െ��്

അഭി�ഖീകരി�� മാനസിക സ���ം ല�കരി��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജീവിത �തിസ�ികെള േനരി��തിന് പര�ാ�മായ നിലയി�� േബാധവ��രണ �ാ�ക�ം

കൗ�സിലിം�ക�ം ��/േകാേളജ് തല�ി�� ��ിക��് ന��� കാര�ം �േത�കം

പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സി & എ.ജി. റിേ�ാർ�ിെല കെ���കൾ

*27.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�വ� സാദ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

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



(എ) 2018  ഒേ�ാബ�  16ന് സി  &  എ.ജി.  നട�ിയ ഓഡി�ി�  25  ഇ�സാസ് ൈറഫി�ക�

കാണാനിെ�� ��തരമായ കെ���ക� അട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െവടിേ�ാ�കളി� വ� �റവിെന വളെര ഗൗരവതരമായി കാ��െവ�ം ൈ�ം�ാ�് വഴി

�ാഥമിക അേന�ഷണം 2019 മാ��ി� ആരംഭി�െവ�ം സ��ാ� സി & എ.ജി.�് ന�കിയ

മ�പടിയി� പറ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ൈ�ം �ാ�് അേന�ഷണ�ിെ� കെ���ക�  എെ�ാെ�യായി��െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സി  &  എ.ജി ഒാഡി�് റിേ�ാ��ിെ� കെ���ക�  ആഭ��ര െസ��റി അട���വ�

അംഗീകരി�െവ� സി & എ.ജി റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശം വാ�വമാേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഒ�ര വ�ഷം ��പ് സി  & എ.ജി സ��ാരിെ� ��പി� െവടിേ�ാ�ക� കാണാനി� എ�

വ�ത ഉ�യി� േശഷം ഇതി�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െപാ�വിതരണരംഗെ� നവീകരണം

*28.�ീ.െക. രാജ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കടക�െട ൈവവി��വ�രണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡ്, �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് എ�ിവ സംബ�ി� േസവന�� േസവനാവകാശനിയമ

പരിധിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) േറഷ� കാ�ഡ് ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ;

(ഡി) േറഷ�  ��പേയാഗം തടയാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െപാ�വിതരണരംഗ�് വ��ിയ മാ���  ഫല�ദമാണ് എ�് ക���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ�ക� ന�െ��ത് സംബ�ി� സി & എ.ജി. റിേ�ാ��്

*29.�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���



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

(എ) ��  എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാരിെ� കാലഘ��ി�  2011  െഫ�വരിയി�  25  ഇ�സാസ്

ൈറഫി�ക�  തി�വന��രം എ.ആ�. ക�ാ�ിേല�് അയ�ി�� എ�ം േരഖകളി�  വ�

പിശ�ക� തി��ിയി�െ��ം സ��ാ� സി & എ.ജി.�് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സി & എ.ജി. ഇത് പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയേ�ാ� േപാലീസ് ചീഫ് േ�ാ�സി� നി�ം ലഭി�

660  ൈറഫി�ക�െട തിരി�റിയ�  ന��ക�ം വിവര��ം ഡി.ഐ.ജി.യി�  നി�ം

ആരാ�ി�േ�ാ;

(സി) ഡി.ഐ.ജി. ന�കിയ ഈ വിവര�ിെ� അടി�ാന�ി� 25 േതാ�ക� ന�െ�� എ�് സി

& എ.ജി. കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് അംഗീകരി�െകാ�് സ��ാ�  ഈ കാര��ി�  വിശദമാെയാ� അേന�ഷണം

�ഖ�ാപി�െമ�് സി & എ.ജി.�് ഉറ�് നൽകിയി�േ�ാ; ��ത അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഒ�ര വ�ഷമായി അേന�ഷി� കെ��ാ� േതാ�ക�  ആഭ��ര െസ��റി ഒ� ദിവസം

െകാ�് കെ��ിെയ� വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� നിജ�ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ന�െ�� േതാ�ക�െട ന��ക�ം േപാലീസ് ചീഫ് േ�ാ�സി�  നി�ം ലഭി�  660

ൈറഫി�ക�െട ന��ക�ം ആഭ��ര െസ��റി ഒ� േനാ�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

േറഷ�കടക�വഴി സൈ�േകാ ��രി

*30.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ െന� ക�ഷകരി� നി�ം ഏെ��� െന�് സ�കാര� മി�കളി� ��ി അരിയാ�ി

തിരിെക വിതരണ�ിന് എ�ി�� സംവിധാന�ിെല അപാകതക�  എെ��ാെമ�്

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ ഏെ��� അരി� പകരം േറഷ�കടകളി�  മ�നാട�  ��രി വിതരണം

െച��താ�� ആേ�പ�ിനിടയായ സാഹചര�െ��റി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  ധാന���  സംഭരി�� േഗാഡൗ�കളിെല �മേ��കെള�റി�� ആേ�പം

അേന�ഷി�േമാ;  ഇവിട�ളി�  ഭ��േയാഗ�മ�ാ� ധാന���  ��ി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

23-02-2020



�േ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)].


