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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�ി

േറഷ� ഭ��ധാന��ളി� തിരിമറി

*151.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകായിെല ഒ� വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��ം വാതി�പടി കരാ� എ���വ�ം േച��് േറഷ�

ഭ��ധാന��ളി� തിരിമറി നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഭ��ഭ�താ േഗാഡൗ�കളി�  വ�േതാതി�  േ�ാ�് �റ��തായി കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം

ഏെതാെ� ജി�കളിെല േഗാഡൗ�കളിലാണ് േ�ാ�് �റവ് കെ��ിയെത��� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) േ�ാ�് �റവായതിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�ജന���് കാര��മമായ സ��ാ� േസവനം

*152.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ��

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



(എ) െപാ�ജന���് സ��ാ�  േസവനം അടിയ�രമാ�ം കാര��മമാ�ം ലഭ�മാ��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2012-െല േകരള സം�ാന േസവനാവകാശ നിയമം ഏെത�ാം വ��കളി�

ബാധകമാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) വിവിധ സ��ാ� ഓഫീ�ക� േക�ീകരി�് ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട േന�ത��ി� അദാല�ക�

നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വിമാന ക�നി�ം വിമാന�ാവള��ം സ�കാര�വ��രി�� േക� സ��ാ� നയം

*153.�ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�

,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� ഉടമ�തയി�� വിമാന ക�നി�ം വിമാന�ാവള��ം സ�കാര�വ��രി��

േക� സ��ാ�  നയം �വാസിക�  ഉ�െ�െട�� സം�ാനെ� വിമാനയാ��ാെര

�തി�ലമായി ബാധി��തിനാ�  ഇ�രം നടപടികളി�  നി�ം പി�ിരിയാ�  േക�േ�ാട്

ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) സം�ാനം ഏെ���് എയ�േപാ��് അേതാറി�ി�് സൗജന�മായി ന�കിയ �മിയി� �ിതി

െച�� തി�വന��രം വിമാന�ാവള�ിെ� നട�ി�് അദാനി�് ൈകമാറാെത സം�ാന

സ��ാരിന് ലഭ�മാ��തിന് െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.�െട ആഭി�ഖ��ി� ക�നി �പീകരി�്

സം�ാന സ��ാ� നട�� �മ�േളാ�� േക� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�� മ�് വിമാന�ാവള��െട വികസന�ിനാ�ം ആഭ��ര-വിേദശ സ�വീ�ക�

വ��ി�ി��തി�ം സം�ാനം നട�� ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ?

േക�സ��ാരി� നി�� ഭ��ധാന� വിഹിതം

*154.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായി�� സാ�വ�ിക െപാ�വിതരണ സംവിധാന�ിെ� അനിവാര�ത

കണ�ിെല��് ഭ��ധാന� വിഹിതം വ��ി�ി�ണെമ� സം�ാന�ിെ� ആവ��ി��

അഭ���ന ത�ിയ േക�സ��ാ�, എഫ്.സി.ഐ.�െട ക�ത�  േശഖര�ി�

ആവശ��ിലധികം ഭ��ധാന��െ�� േപരി� അവ ഓ�� മാ���് െസയി�സ് �ീം വഴി

വി�ഴി�ാ� തീ�മാനി�ി�െ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  എ� വില�ാണ് ��ഗണനാ ലി�ി��വ��ം അ�ാ�വ����



ഭ��ധാന��� ന���ത്; എഫ്.സി.ഐ.യി� നി�് നി�ിത സമയ�് േ�ാ�് ലഭി�ാ�

സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) േദശീയ ഭ��ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ��തിെ� െചലവ് േക�സ��ാ� വഹി��േ�ാ; എ�ി�

എ� �ക േക�സ��ാരി� നി�ം ലഭ�മായി��്; സം�ാന�് �ണനിലവാര�� ഭ��ധാന�ം

നി�ിത അളവി�  വിതരണം െച��െ��് ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വനിതാ ശാ�ീകരണ �വ��ന��

*155.�ീ.ഡി.െക. �രളി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) െപൺ��ിക��ിടയി�� വിദ�ാഭ�ാസപരമായ �േ��ം സാ�ഹ� �ല�തയിൽ

�തിഫലി�ി�ി�ാ��െകാ�് വനിത-ശി� വികസന വ��് ഇതിനായി നട�ിവ�� വനിതാ

ശാ�ീകരണ പരിപാടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീ വിേവചന�ിെനതിെര�� േബാധവൽ�രണ �വ��ന��  ഫല�ദമാ�ാൻ

നടപടിെയ��വ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ��  തട��തിെ� ഭാഗമായി വൺേ�ാ�് െസ��

�പീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� കാര��മതെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സാ��ിക അടി�റയി�ാ� ഒ�െ�� �ീക�െട സംര�ണ�ിനായി പ�തി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

സമ� േ�ാമാെകയ� പ�തി

*156.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) സമ� േ�ാമാെകയ� പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� െമഡി�� േകാേളജ്/ജനറ�/ജി�

/താ��് ആ�പ�ികളിെല അത�ാഹിത വിഭാഗം ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാഹനാപകട�ളി�െ���വെര അടിയ�രമായി ആ�പ�ിയിെല�ി�് ചികി�

ലഭ�മാ��തിനായി സൗജന� ആം�ല�സ് �ംഖല�െട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;



(സി) േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�� േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം ഏ�െ����തിനായി അപ�്

െ�യിനിംഗ് സി�േലഷ� െസ�� �പീകരി��തിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപനം നിലവി� വ��ത് �ലം ഉ�ാ�� േന��� അറിയി�േമാ; �ാപന�ിെല

പരിശീലന�ിെ� ഭാഗമാ�� െ�യിംനിംഗ് െമാഡ�� ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് �മീകരി��ത്

എ�റിയി�േമാ?

െച�കിട �റ�ഖ��െട വികസനം

*157.�ീ.എസ്.ശർ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. �േകഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡിെല വാഹന സാ�ത�ം െറയി�േവ വഴി�� ചര�് കട�ലിെ� പരിമിതി�ം

കണ�ിെല��് തീര�ടലി�െട�� ക��  ഗതാഗത�ിന് വലിയേതാതി�  വികസന

�വ��ന��  നട�ക�ം ൈകകാര�െ�ലവി�  ഇള� �ഖ�ാപി�ക�ം െച�ി�ം െച�കിട

�റ�ഖ��  വഴി�� ചര�് ഗതാഗതം വ��ി�ി�ാനാകാെത നാമമാ�മായി �ട��തിെ�

കാരണ�� അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  െച�കിട �റ�ഖ��െട വികസന�ിനായി നട�ിയ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2018-�  നിലവി�  വ� മാരിൈടം േബാ�ഡ് വഴി നട�ാ�േ�ശി�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിനായി കൺസ��ൻസി

*158.�ീ.സി.മ��ി

,, എം. സി. കമ��ീ�

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

ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവി�  സാേ�തിക വിദ�രി�ാ�തിനാ�  കൺസ��ൻസിെയ

നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കൺസ��ൻസിയി� നി�ം എെ��ാം േസവന�ളാണ് ലഭി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) റീ ബി�ഡ് േകരള�ായി ഏെത�ാം േ�ാത�കളി� നി�ാണ് �ക കെ��ാൻ ഉേ�ശി��ത്

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

�മസമാധാന പാലനം



*159.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക. ദാസ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ി �മസമാധാനപാലന�ി�  കാര��മമായ �വ��നം

നട�ിയതിെന�ട��് ഓേരാ വ�ഷ�ം ഐ.പി.സി.  േക�കൾ �മാ�ഗതമായി �റ�്

േക�ക�െട എ��ി�  ��ിെലാ� ഭാഗം �റ� വ��ാ�  സാധ�മായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ശന നിരീ�ണമിെ�� േതാ��, ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികളി�  ���ത��ളി�

ഏ�െ��് കട�കളയാ�� �വണത വ��ി�ി�െമ�ത് പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി�  എ�്

നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് പരിേശാധി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം േപാലീസിെ� അംഗബലം വ��ി�ി��തി�ം

�മസമാധാന പാലന�ി�  കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം െച� കാര���

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് സ�ീകരി�വ�� നയ സമീപനം

*160.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സജി െചറിയാ�

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

(എ) ��തി �ര����് തക��ാനാകാ� േകരളം െക�ി����തിന് റീബി�ഡ് േകരള

ഇനിേഷ��ീവ് സ�ീകരി�വ�� നയസമീപനം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�.െക.ഐ.�െട നയസമീപനം െപാ�ജനവികാരം ഉ�െ�ാ�െകാ�് സ��ീകരി��തിന്

പരിപാടി�േ�ാ; ഇതിനായി നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ല���ാ�ി�ാവശ�മായ ധനസമാഹരണ�ി�ം പ�തിക�െട കാര��മ�ം സമയബ�ിത�മായ

നി��ഹണ�ി�ം ആവി�രി�ി�� മാ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ വ��ിെല വിജില�സ് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

*161.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സെെ�സ് വ��ി�  നിലവി�ളള വ��തല വിജില�സ് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

വിശദീകരി�േമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തി�േശഷം െപാ�വിതരണ വ��ി�  വിജില�സ് കെ��ിയ

�മേ��ക� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  േറഷ�  കടക�െ�തിെര�ം

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� സെെ�േകായിെല വിജില�സ് വിഭാഗം കെ��ിയ �മേ��ക�

വിശദമാ�ാേമാ?

േനാ�� ��്സ് നട�� �വ��ന��

*162.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

�ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ രാജ��ളി�  ലഭ�മായ െതാഴി�  സാധ�ത സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗാ��ിക��് വിവരം

ന���തി�ം റി��്െമ�് വി�ലീകരി��തി�ം േനാ�� ��്സ് വഴി െച�� കാര���

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലേന�ഷക�െട ൈന�ണ�േശഷി വികസന�ി�ം അവ�  സ�േദശ�ം വിേദശ���

റി��്െമ�് ഏജ�സിക�െട�ം വിേദശ െതാഴി�ദാതാ��െട�ം ത�ി�ിനിരയാകാതിരി�ാ�ം

വിേദശ രാജ��ളിെല അവ�െട �ര�ിതത��ി�ം േവ�ി നട�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(സി) േനാ�� വഴി �വാസിക��ായി ഈ സ��ാ�  നട�ാ�� പ�തിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

��ികളിെല ൈവകല��� കെ���തിന് നടപടി

*163.�ീ.െക.��ിരാമ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ികളിെല ൈവകല���ം വള��ാ�രടി�ം �ാരംഭ പരിേശാധനയി��െ� കെ���തി�ം

അവ പരിഹരി��തിനാവശ�മായ ഇടെപട�ക�  നട��തി�ം എ�ാ ജി�കളി�ം ഡി�ി�്

ഏ�ലി ഇ��െവ�ഷ� െസ��ക� ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) പതിനാല് ജി�കളി�ം ഇ�രം േക���  �ട��തിനായി �ലം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�ം

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� േമഖലകളി�ം തീരേദശ േമഖലകളി�ം ഇ�രം െസ��ക�

ആരംഭി��തിന് ��ഗണന ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?



അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

*164.�ീ.എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

(എ) സം�ാന�് അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം വ��ി�വ��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നിയ�ി��തിന് നിയമ നി��ാണം നട�� കാര�ം ആേലാചി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

അ�വിശ�ാസ��െ�തിെര നിയമനി��ാണം

*165.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ��, അനാചാര��, ��മ�വാദം �ട�ിയ സാ�ഹ�വി�� �വണതക�

സം�ാന�് വ��ി�വ��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �വണതക��് എതിെര നിയമനി��ാണം നട�ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�മായി ബ�െ�� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*166.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണ �വ��ന�മായി ബ�െ��് അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിന് ��ത� �മി ഏെ����തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റ�ഖ�മായി ബ�െ�� െെവദ�തി,  േറാഡ്,  ��ജലവിതരണ സംവിധാനം എ�ിവ�െട

നി��ാണ �േരാഗതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െ�യിൻ ഗതാഗത�മായി ബ�െ�� നി��ാണ �വ��ന��െട നടപടി�മ��  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�ം ഇത് എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�ം അറിയി�േമാ?

െന�് സംഭരണ പ�തി



*167.�ീ.െക. രാജ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� െന�് സംഭരണ പ�തി സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െന�് സംഭരണ പ�തിയി�  േക� സ��ാ�  വിഹിതം യഥാസമയം ലഭി�ാെത വ���ലം

എെ��ി�ം �തിസ�ി േനരി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തിയി�  പ�ാളികളായ സ�കാര� മി�ക�  വി�നി�ത് �ലം സംഭരണ�ിന് തട�ം

ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി സം�ാന�ിന് �റ�് നി�� സ�കാര� മി�ക�െട േസവനം േതടാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി േകാ�ിംഗ് �ാപന��മായി സഹകരി�� സ��ാ� ജീവന�ാ�

*168.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

(എ) തല�ാന�് പി.എസ്.സി.  േകാ�ിംഗ് �ാ�് നട��വരി�  �രിപ��ം സ��ാ�

ജീവന�ാേരാ അവ�െട ബിനാമികേളാ ആെണ� ആേ�പം ഗൗരവതരമേ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മിക� റാ�ക��േവ�ി പി.എസ്.സി േകാ�ിംഗ് �ാപന��  ത�ി�  നട�� കിടമ�രം

കാരണം പി.എസ്.സി.  േചാദ�േപ��  േചാ��വാ�� സാഹചര�ം േപാ�ം ഉ�ായതായി

വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.പരീ��െട ൈഗ�ക�  ത�ാറാ��ത് സ��ാ�  ജീവന�ാ�

ഉ�െ�െട��വരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി റാ�കാ�  േകാ�ിംഗ് െസ��  പരസ��ി�  േമാഡ�  ആ��ത് തട��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) ഇ�രം േകാ�ിംഗ് െസ��ക�മായി �ത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ സഹകരി�� സ��ാ�

ജീവന�ാ�െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*169.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ���ര ര�ാകര�



,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര���

െമ�െ����തിന് നട�ിയ �മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെതാെ� ഫ�ക�  ഉപേയാഗെ���ണെമ�ത് സംബ�ി� മാ��  �ാ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െമഡി�� േകാേള�കളി� മാ�ം ലഭ�മായി�� കാ�ഡിേയാളജി, ന�േറാളജി, െനേ�ാളജി എ�ീ

���  െ�ഷ�ാലി�ി സൗകര���  ജി�ാ ആ�പ�ികളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�സ�  െസ��കളി�  മാ�ം ലഭ�മായി�� കാ�സ�  ചികി�ാ സൗകര���  െമഡി��

േകാേള�കളി�  ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയാെ�

നട�ാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) മാ�-ശി� മരണനിര�് �റ�ക എ� ല��േ�ാെട �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിക�,

മേ�ണി�ി �ണി�ക�  എ�ിവ ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ി രാ�ീയം സംബ�ി� േകരള ൈഹേ�ാടതി വിധി

*170.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം വിദ�ാ��ി സംഘടനക�െട േയാഗ��, സമരം, ധ��, �കടനം,

െഘരാേവാ എ�ിവ നിേരാധി�െകാ�് േകരള ൈഹേ�ാടതി വിധി ��ാവി�ി�േ�ാ;

(ബി) രാജ��് നിലനിൽ�� �ിതിവിേശഷം കണ�ിെല��േ�ാ�  ഈ േകാടതി വിധി

വിദ�ാ��ിക�െട മൗലികാവകാശം സംര�ി��തിന് സഹായകമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് വിദ�ാ��ി രാ�ീയം അ�വദി�െകാ�് നിയമനി��ാണം നട��തിന് സ��ാ�

നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ൈഹേ�ാടതി വിധി ��ത നടപടികെള എ�കാരം

ബാധി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ�ഹെ� ബാധി�� വിഷയ�ളിൽ ശ��യ��വാ�ം �തിേഷധി�വാ���

വിദ�ാ��ിക�െട അവകാശെ� ��ത േകാടതി വിധി ഇ�ാതാ�െമ�തിനാൽ ഇതിെനതിെര

അ�ീൽ നൽ�� കാര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാ?

േറഷ� സംബ�ി� അേപ�ക��് ഓ�ൈല� സംവിധാനം



*171.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�േ��ഡ് മാേനജ് െമ�് ഓഫ് പ�ിക് ഡി�ിബ�ഷൻ സി�ം നട�ാ�േ�ാ�

േകരള�ിെ� ഭ��ധാന� വിഹിത�ി� �റ��ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ഉടമ�തയി� ഇടനില േഗാഡൗ�ക� �ാപി�ാ� പ�തി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ����തി�ളള അേപ�ക� ഓ�ൈലനായി സ�ീകരി��തി�ളള

സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) േറഷ�  സംബ�ി� അേപ�കെള�ാം ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ി�െടയാേണാ

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഏെതാെ� അേപ�കളാണ് ഓ�ൈല� സംവിധാന�ി�െട സ�ീകരി��ത് എ�റിയി�േമാ?

പൗരത� േഭദഗതി ബി�ിെനതിെര നട�� സമര��

*172.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, സി.മ��ി

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

(എ) രാജ�വ�ാപകമായി പൗരത� േഭദഗതി ബി�ിെനതിെര നട�� സമര�ളി� േക� ഭരണാ��ലിക�

�ഴ�കയറി വ�േതാതി� അ�മ�ം െകാലപാതക��ം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് പൗരത� േഭദഗതി ബി�ിെനതിെര നട� സമര�ളി�  അ�മകാരിക�

സമര�ാരി�  നി��വ�  ആെണ�് സ��ാർ ക���േ�ാ;  എ�ി�  ഈ നിലപാട്,

ഇതരസം�ാന�ളി� അധികാര�ിെ� മറവി� ത��െട നീതി നട�ാ�� സംഘപരിവാ�

ശ�ിക��് സം�ാന�് അ��ല സാഹചര�ം ��ി�െമ� ആേ�പം അതീവ ഗൗരവമായി

കാ�േമാ;

(സി) ഈ സമര�ിെ� േപരി� സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി എ��ി�� േക�കളി�

�രിഭാഗ�ം ഏത് വ��് �മ�ിയാണ് എ��ി��െത�് അറിയി�േമാ?

�തിതരംഗം പ�തി

*173.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, െക. ബാ�

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

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



(എ) സം�ാന�് അ�് വയ�ി� താെഴ�� �വണ ൈവകല��� ��ിക��ായി �തിതരംഗം

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകാ�ിയ�  ഇം�ാേ�ഷ�  സ�ജറിയി�െട േക�വി ശ�ി�ം ഓഡി�റി െവ�ബ�

റീഹാബിലിേ�ഷനി�െട സംസാരേശഷി�ം വീെ����തിന് ഒ� ��ി�് എ� �കയാണ് ഈ

പ�തി �കാരം അ�വദി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക� േച��ാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

തട�കാ�െട സ�ഭാവപരിവ��ന�ം �നരധിവാസ�ം

*174.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

(എ) ജയി�കളിെല തട�കാ�െട സ�ഭാവപരിവ��ന�ം �നരധിവാസ�ം ല��മാ�ി ഈ സ��ാ�

നട�ിലാ�ി വ�� ക��പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേ�വാസികളി�  ��വാസന ഇ�ാതാ�ി അവരി�  മാ�ഷിക�ല���  വള��ിെയ��ാ�

പര�ാ�മായ സമീപനരീതിക�  ജയി�കളി�  അവലംബി�ാ�  എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്

ന�കിയി�ളളത്;

(സി) തട�കാ��് വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം വായന�ം വിേനാദ�ി�ം ആവശ�മായ എെ��ാം

സൗകര��ളാണ് ജയി�കളി� ഒ��ിയി�ളളത്;

(ഡി) തട�കാ��് ��ംബ,  സാ�ഹ�ബ���  നിലനി���തി�ം അടിയ�ര സ��ഭ�ളി�

��ംബാംഗ��മായി ബ�െ���തി�ം എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് നിലവി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�റ�ഖ��െട വികസനം

*175.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ��െട വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) �റ�ഖ��  വഴി�ളള ചര�് ഗതാഗതം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(സി) �റ�ഖ വികസനം കാര��മമാ��തിനായി �പീകരി� മാരിൈടം േബാ�ഡിെ� �വ��നം



വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�� അഴീ�� േപാ��ിെ� വികസന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഇ�േ��ഡ് ഡിജി�� �ാഫിക് എ�േഫാ�്െമ�് സി�ം

*176.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) േകരള േപാലീസ് ഇ�േ��ഡ് ഡിജി��  �ാഫിക് എ�േഫാ�്െമ�് സി�ം നട�ിലാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഈ പ�തി�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം �ാപി�� ക�ാമറ വഴി കെ��� �ാഫിക് നിയമലംഘന��െട

പിഴയി� എ� ശതമാനം വീതം സ��ാരി�ം ക�ാമറ �ാപി�� ക�നി�ം ലഭി�െമ�ാണ്

വ�വ� െച�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത െട�റി�  ഏെതാെ� ക�നികളാണ് പെ���ത്;  അവ�  ഓേരാ���ം ന�കിയ

ഓഫ� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സ��ാ� �ാപനമായ െക�േ�ാണിെ� മറവി� സ�കാര� ക�നിക��് ലാഭം െകാ��തി��

സംവിധാനമായി ഇത് മാ�െമ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� െട�� നടപടിക� റ�ാ�ി �തിയ രാജ�ാ�ര െട�� വിളി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) െട�� വ�വ�യി� എെ��ി�ം മാ�ം എ.ഡി.ജി.പി.  േടാമി� ത��രി അ���നായ ക�ി�ി

ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ� മാ��െള�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ി� കാലാ��തമായ മാ��ൾ

*177.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക. ദാസ�

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

(എ) �മസമാധാനപാലന രംഗ�് േനരി�� െവ�വിളിക�  ��മ� രീതിയി�  പരിഹരി��തി�ം

ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം �ര� ഉറ�വ���തി�ം േപാലീസ് വ��ി� കാലാ��തമായ

എെ��ാം മാ��ളാണ് ഈ സ��ാ� വ��ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മസമാധാന പരിപാലന�ിന് ജനപ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം സാ�ഹിക

ഇടെപട�കളാണ് േപാലീസ് വ��് നട�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� പ�ികജാതി,  പ�ികവ���ാ�  ഉ�െ�െട�� ��ബല ജനവിഭാഗ���്

േപാലീസിെ� േസവനം ��ത� െമ�െ�� രീതിയി� ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്



ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വേയാ അ�തം പ�തി

*178.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, സജി െചറിയാ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ�����  േനരി�� ��ജന���ായി വേയാ അ�തം പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഏെത�ാം േരാഗ���ളള ചികി�യാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വേയാജന���ാ�ളള കൗ�സിലിം�ം സാ��ന പരിചരണ�ം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��സദന�ളിെല അേ�വാസിക��് അടിയ�ര സാഹചര��ളി� േഡാ��മാ�െട േസവനം

ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി

*179.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ക��  ഗതാഗത പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന തീരെ� �റ�ഖ�െള

ബ�ി�ി�െകാ�് യാ�ാ��� സ��ീസ് ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത �ഖ�ാപനം ഇതിനകം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി ഏെതാെ� �ല�െള ബ�ി�ി�് യാ�ാ���  സ��ീസ്

ആരംഭി�െമ�ാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;  അതിനായി എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��ത

�ല�ളി� ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

എൻ.ഐ.എ. ഏെ��� �.എ.പി.എ. േക�കൾ

*180.�ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം



,, എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �.എ.പി.എ. �കാരം രജി�� െച�് എ�.ഐ.എ

ഏെ��� ഏെത�ി�ം േക�് സം�ാന േപാലീസിെ� അേന�ഷണ നടപടിക��ായി

ഏ��ി�ണെമ�് േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േക��ി�  നി�ം അ��ലമായ തീ�മാനം ഉ�ാ��തിന് സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

01-03-2020

�േ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)].


