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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

ഭ��വിതരണം ഫല�ദമാ��തിന് നടപടി

*301.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��വിതരണ�ം സിവി�  സെെ��ം കാര��മ�ം ഫല�ദ�മാ��തിനായി

േകരള േറഷനിംഗ് ഓ�ഡറി�ം സിവി�  സെെ�സ് മാന�ലി�ം പരി�രണം െകാ�വരാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഭ�� ഭ�ത നിയമം ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി േസാഷ�� ഓഡി�് അെെഡ�സറി

ക�ി�ി�ം േസാഷ��  ഓഡി�് െസാെെസ�ി�ം �പീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) െപാ�വിതരണ സ�ദായ�ി�  പരമാവധി ആ�കെള ഉ�െ����തിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) ഭ��ഭ�ത�മായി ബ�െ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നവേകരള മിഷെ� ഉപഘടകമായ

ഹരിത േകരള�ി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ി�വ�� ഇടത് തീ�വാദം

*302.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ�. ഷം��ീ�



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

(എ) സം�ാന�് ഇടത് തീ�വാദം വ��ി�വ��താ�� റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇടത് തീ�വാദം തട��തിനാവശ�മാ�ളള ഫ�് ലഭി��തിനായി എെ��ി�ം ശിപാ�ശക�

േക�സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം ജി�കെളയാണ് തീ�വാദ സാ�ി����

�േദശ�ളായി കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ� എ�താ� ഉേദ�ാഗാ��ികളി� നി�ം പിഴ

*303.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ��

,, എം.ഉ��

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

(എ) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനി�  അേപ� സമ��ി� േശഷം പരീ� എ�താ�

ഉേദ�ാഗാ��ികളി� നി�ം പിഴ ഈടാ�ാ�� നി�േ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) പരീ� എ�താ�വെര �ട��� പരീ�കളി� നി�ം വില�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) െതാഴി�രഹിതരായവെര േ�ാഹി�� ഇ�രം നടപടിക� ഒഴിവാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േസാളാ� േകസി� അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�കാരം േകെസ��് അേന�ഷണം

*304.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, രാ� എ�ഹാം

,, എ�. വിജയ� പി�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ�  േകസ് സംബ�ി�് ��  സ��ാ�  നിേയാഗി� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ�െട

അടി�ാന�ി�  രാ�ീയ  -  ഉേദ�ാഗ�  -  ഭരണതല�ി��വ��ം അവ�െട �ാഫ്

അംഗ���ം എതിെര അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�കാരം േകെസ��് അേന�ഷണം നട�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അ�ാല�് ഭരണ േന�ത��ി��ായി��വെര ര�െ���ാ� �മി�വ�െ�തിെര�ം നിയമ

നടപടി സ�ീകരി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) േസാളാർ േകസിനാ�ദമായ സംഭവ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  േപാലീസ് േസന�െട അ�ട�ം

ഉയ��ി�ിടി��തി�ം െസ�േ�റിയ�ിെ� �ര� കാര��മമാ��തി�ം ഉ� നി�േ�ശ��

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ശ��ിയകളി� ഉപേയാഗി�� െ��ിെ� വില



*305.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�� �കാശ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ദയധമനികളി��ാ�� തട�ം നീ�ം െച�� ശ��ിയകളി� ഉപേയാഗി�� െ��ിെ��ം

െമഡിേ��ഡ് െ��ിെ��ം വില നാഷണ�  ഫാ�മസ��ി��  ൈ�സിംഗ് അേതാറി�ി

വളെരയധികം �റ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�ം സം�ാനെ� പല സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം ��ത നിര�ി��ായി�� �റവ്

േരാഗിക��് ന�കാെത അ�ബ� ശ��ിയ സാമ�ിക�െട ചാ��് വ��ി�ി�് േരാഗികെള

�ഷണം െച��തായ പരാതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) േരാഗികളി�  നി�ം ഇ�കാരം അമിതഫീസ് ഈടാ�� �ാപന��െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഭ���ര� നിയമം

*306.�ീ.സി. െക. ശശീ��

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര� നിയമ�കാരം  (�ഡ് േസ�ി ആ�്),  ആഹാര പദാ����െട ഉ�പാദന  -

സംഭരണ  -  വിതരണ രംഗ�് �വ��ി��വരി�  പ��് ല�ം �പ�് േമ�  വാ�ഷിക

വി�വര�ളളവ� ൈലസ��ം മ�ളളവ� രജിേ�ഷ�ം േനടിയിരി�ണെമ� വ�വ� ക�ശനമായി

പാലി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) ൈലസ�േസാ രജിേ�ഷേനാ േനടിയ �ാപന�� പാലിേ�� വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്;

അവ പാലി�െ���െ��് ഉറ�വ��ാ�  ഭ���ര� വ��ിന് സാധ�മാ��േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ലിംബ് െസ��ക�

*307.�ീ.ആ�. രാമച��

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േമഖലയിെല ലിംബ് െസ��ക�  എവിെടെയാെ�യാണ് നിലവി��ത്

എ�റിയി�േമാ;



(ബി) ൈകകാ�ക��് സ�ാധീനം ന�െ��വ��് ര�ാേക��ളായി�� ലിംബ് െസ��ക�െട

�വ��നം കാര��മമ� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സാഹചര�ം �തെല��് സ�കാര� �ാപന��  െകാ�ലാഭം ഉ�ാ��െവ�ത്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ലിംബ് െസ��കളി�  ഏെതാെ� േസവന�ളാണ് ന��െത�ം അവ േനരി�� ����

എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ലിംബ് െസ��ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ?

ആേരാഗ� രംഗെ� േക�ധനസഹായം

*308.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, പാറ�� അ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീതി ആേയാഗ് ത�ാറാ�ിയ വാ�ഷിക വള��ാ നിര�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് േദശീയ

ആേരാഗ�മിഷന് കീഴി�� പ�തിക��് േക�വിഹിതമ�വദി�ക എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വള��ാ നിര�ി�  േകരളം പി�ിലാെണ� നീതി ആേയാഗിെ� പഠന റിേ�ാ��്,

േക�ധനസഹായം സം�ാന�ിന് ലഭി��തിന് വിഘാതമാ�േമാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) േക� സഹായ�ി� �റവ് വ��ത് ആേരാഗ� രംഗെ� നിലവി�� �ിതി നിലനി��ാ�

സം�ാന�ിന് തട�മാ�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി�ാ� േക�െ� സമീപി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േറഷ� കട�ാ��ളള പാേ�ജ്

*309.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കടക�  അ�വദി��തി�  പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ���ം വനിതക��ം

നിയമാ�സരണം ന�േക� വിഹിതം േകരള�ി� ന�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് യ���  വഴി ധാന�വിതരണം നട�ിയ �ല�ളി�  േറഷ�  കട�ാ��ളള

പാേ�ജ് നട�ിലാ�ിേയാെയ�് വ��മാ�േമാ?



േപാലീസ് േസന�െട കാര��മത�ം നിലവാര�ം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

*310.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക.ഡി. �േസന�

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

(എ) സം�ാന ൈ�ം റിേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട താ��ാലിക കണ��കാരം  2013  �ത�

���ത���  �മാ�ഗതമായി വ��ി� വ�ി�� �ിതിയി�  നി�് വ�ത��മായി,

��വ�ഷെ� അേപ�ി�് ���ത��ളി�  പ� ശതമാനേ�ാളം �റ��ായത് ഭാവിയി�

��ത� െമ�െ���ാനായി േപാലീസ് േസന�െട അംഗബല�ം കാര��മത�ം വ��ി�ി�ാ�ം

നവീകരണ �വ��ന�� നട�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് േപാലീസ് േസന�െട �വ��നം ഉയ��ാ�� പ�തി

നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി പ�ാ�ല സൗകര��ളി�ം അേതാെടാ�ം േപാലീസിെ� ഇടെപടലി�ം

എെ�ാെ� മാ��� െകാ� വരാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േറഷ� കടകളിെല ഇ-േപാസ് െമഷീ�

*311.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടകളി�  ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�  �ാപി��േതാെട എ�ാ കാ��ടമക��ം

അവരവ��ി��� േറഷ�  കടകളി�  നി�ം ധാന�ം വാ��തി�� േപാ��ിംഗ് സൗകര�ം

ലഭ�മാ�േമാ; എ�ി� ആയത് എ��ത� നട�ാ�െമ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി��േതാ��ടി ധാന��� െചലവാകാെത മി�ം വ�� സാഹചര�ം

ഉ�ാ�േമാ;

(സി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�  �ാപി�� േറഷ�  കടകളി�  േറഷ�കട�ാ��് �േത�ക പാേ�ജ്

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

നിയമവാ� നിലനി���തിന് നടപടി

*312.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�



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

(എ) സം�ാന�് നിയമം ൈകയിെല��ാ�ം നിരപരാധികെള ത�ിെ�ാ�ാ�ം ആ�മി�ാ�ം

ആ���ം ത�ാറാ�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നിയമവാ� ഇ�ാതാ��തിെ� �ചനയായി ഇ�രം സംഭവ�െള കാ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിയമവാ�യിെ��് ഡി.ജി.പി.  റാ�ി�� ഒ� �തി�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

പറ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ��ാടിയി�  മ� എ� ആദിവാസി �വാവിെന േഫാറ�് ജീവന�ാ�  പിടി�് ജന���ിന്

െകാ��ക�ം അവ�  പരസ�മായി അയാെള മ��ി�് െകാലെ���ക�ം െച�ത് നിയമവാ�

സം�ാന�് നിലവിലി�ാെയ�തിെ� �ചനയായി വിലയി���േ�ാ;

(ഇ) നിയമവാ� നിലനി���തി�ം ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ന���തി�ം എ�്

നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�കെയ�് അറിയി�േമാ?

എം.എം.ആ�. വാ�ിെ� �ാമം

*313.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എം.എം.ആ�. വാ�ിന് ക�� �ാമ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  നി�ം ഈ �തിേരാധ ��ിവ�് സൗജന�മായാേണാ

ന���െത�ം ഏെതാെ� ദിവസ�ളിലാണ് ഇത് ന���െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  എം.എം.ആ�. വാ�ി�ക�  എവിെട നി�ാണ്

ലഭ�മാ��െത�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ആവശ��ിന് എം.എം.ആ�. വാ�ി�ക� ലഭ�മാകാെത വ�തി��

കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

േലാക േകരളസഭ�െട �ധാന നി�േ�ശ��ം ആശയ��ം

*314.�ീ.െക. ദാസ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക. ബാ�

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ജന�തിനിധിക�െട�ം �വാസി �തിനിധിക�െട�ം �ിരം സംവാദ-ആേലാചന

േവദിയായ േലാക േകരളസഭ�െട �ഥമ സേ�ളന�ി�  �പെ�� �ധാന നി�േ�ശ��ം

ആശയ��ം എെ�ാെ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ഫല�ദമായ നട�ി�ിനായി എെ��ാം �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) �വാസി നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ് േലാക േകരളസഭ

സേ�ളന�ി� െെകെ�ാ�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േലാക േകരളസഭ�െട അ�� സേ�ളനം എേ��് േച�വാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

പറ�ി�ളം ആളിയാ� പ�തി

*315.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

(എ) പറ�ി�ളം ആളിയാ�  പ�തി ���ിയായേ�ാ�  േകരള�ിന് തിരി� ലഭിേ�� �മി�ം

െക�ിട��ം മ�് നി��ിതിക�ം സ��ാ�  ഏെ���ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�ാണതിന്

കാരണെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം െക�ിട��ം നി��ിതിക�മാണ് ഏെ���ാ��െത�ം അവ സമയബ�ിതമായി

ഏെ����തി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പറ�ി�ളം ആളിയാ�  പ�തിയി��െ�� തമി�ാട് േഷാളയാ�  ഡാമിെ� ൈസഡ്

�ി�േവയി��ടി�� ജല�ിെ� അവകാശം ഏത് സം�ാന�ിനാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ജലം തമി�ാട് അനധി�തമായി കട�ിെ�ാ� േപാ��ത് തട��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

െഎ.ടി.നയ�ിെ� അടി�ാന�ി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�

*316.�ീ.എസ്.ശർ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. േജായി

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

(എ) വിവര വിനിമയ സാേ�തിക വിദ��െട വള�� െകാ��ാ�� േന�ം സം�ാന�് എ�ാ

േമഖലകളി�ം �േയാജനെ���ാ�  ഉേ�ശി�െകാ�് �ഖ�ാപി� െഎ.ടി.  നയ�ിെ�

അടി�ാന�ി�  ഇൗ രംഗ�് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� �ധാന പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) െകാ�ിയിെല �ാ��് സി�ി പ�തി കരാ� �കാര�� സമയേരഖയ�സരി�് �േരാഗമി��േ�ാ



എ�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരളെ� ഹാ�ഡ് െവയ� ഉ�ാദന േക�മാ�ാ� ഉ� സാധ�ത�് വഴിെതളി�ാ� സ��ാ�

നട�ിവ�� ഇടെപട� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

�തിേരാധ ��ിവ�ിെന�റി�് േബാധവ��രണം

*317.�ീ.അ�� �കാശ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിേരാധ ��ിവ�് എ���വ�െട എ��ി�  �റവ് വ�തായി നീതി

ആേയാഗിെ� ആേരാഗ��ചികയി� �ചി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2015-16െല ��ത �ചിക അ�സരി�് എ� ശതമാനം �റവാണ് കെ��ിയി��ത്;

(സി) �തിേരാധ ��ിവ�ക�െ�തിെര വ�ാപക �ചാരണം നട��ത് ഇ�ര�ി� �റവ് വ�വാ�

കാരണമായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) വാ�ിേനഷെ� ആവശ�കതെയ�റി�് എ�ാ തല�ി�ം േബാധവ��രണം നട��തി�ം

�തിേരാധ ��ിവ�ിെ� കാര��ി�  രാജ��് ഒ�ാം �ാനേ��് സം�ാനെ�

എ�ി��തി�ം �ിയാ�കമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിജില�സ് വിഭാഗം കാര��മമാ�ാ� നടപടിക�

*318.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി.െക. ശശി

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

(എ) വിജില�സ് വിഭാഗം കാര��മമാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) വിജില�സ് വിഭാഗ�ിെ� �വ��ന�ി� വ�േ�� എെ�ാെ� പരി�ാര�ളാണ് ഭരണ

പരി�ാര ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച�ിരി��ത്;

(സി) അഴിമതിേ��ക�െട സ�ഭാവ�ി� വ� മാ��ിന�സരി�് അ�രം േക�ക� കാര��മമായി

ൈകകാര�ം െച�ാ� വിജില�സി� വ��ിയ നവീകരണ നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ��കാല�ളി� യാെതാ� െതളി�മി�ാെത നി�ി� താ�പര�േ�ാെട വിജില�സ് േക�ക�

രജി��  െച�ക�ം െതളിവി� എ� കാരണ�ാ�  േകാടതിയി�  അവസാനി�ി�ക�ം

െച�ി�� എ� ആേ�പം ഒഴിവാ�ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

ഭേ��ാപേദശക വിജില�സ് സമിതിക�



*319.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� സാധന�� െപാ�ജന���് യഥാവിധി ലഭി��െ��് ഉറ� വ���തി�ം േറഷ�

വിതരണ�ിെല �മേ��ക�  കെ���തി�മായി ഭേ��ാപേദശക വിജില�സ് സമിതിക�

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം തല�ളിലാണ് ഇവ �പീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിതരണം സംബ�ി�് ജന��  ന��� പരാതിക�  സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി��തിന് ��ത സമിതിക�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

അേ��ാദയ അ�േയാജന പ�തി �ണേഭാ�ാ��

*320.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേ��ാദയ അ�േയാജന  (എ.എ.ൈവ.)  പ�തിയി�  ഉ�െ��� വിഭാഗ�െള

കെ���തി�� മാനദ��� ആരാണ് നി�യി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ.എ.ൈവ.  വിഭാഗ�ാെര കെ���തിന് സം�ാനം �േത�ക മാനദ�ം

നി�യി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ഗണനാ വിഭാഗ�െള കെ��ാ�  നി�യി�ിരി�� മാനദ���ം എ.എ.ൈവ.

വിഭാഗെ� കെ���തിന് നി�യി�ിരി�� മാനദ���ം ത�ി�� വ�ത�ാസ��

അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ.എ.ൈവ.  പ�തി �കാരം സം�ാന�് എ� ��ംബ���് ഭ��ധാന� വിഹിത�ിന്

അ�ഹത��് എ�് െവളിെ���േമാ?

െതാഴി� ന�െ��് തിരിെ��� �വാസികെള സംര�ി��തിന് പ�തികൾ

*321.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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



(എ) ഗ�ഫ് നാ�കളി�  നട�� സ�േദശിവ�രണം മലയാളിക�െട ഗ�ഫ് സ�����്

മ�േല�ി�� എ� വ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� െതാഴി� ന�െ��് തിരിെ��� �വാസികെള സംര�ി��തിന് എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �വാസിക�െട തിരി�വരവ് േകരള സ�ഹെ� ഏെതാെ� തര�ി�  ബാധി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

മാനസികാേരാഗ�ം െമ�െ���ാ� നടപടിക�

*322.�ീ.സി.മ��ി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉയ�� ജീവിത നിലവാര�ം ശാരീരികാേരാഗ��ം ൈകവരി�ി�െ��ി�ം മാനസികാേരാഗ��ിെ�

കാര��ി� േകരളീയ� പി��െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാനസികാേരാഗ��റവിനാ�ം മാനസിക ൈവകല����ടിമെ��ം വിവിധ വിഭാഗം ജന��

ആ�ഹത�യിേല�് തിരി�� �വണത ഒഴിവാ��തിനായി ൈകെ�ാ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വേയാജന ക�ീഷ� �പീകരണം

*323.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, െക.��ിരാമ�

,, എസ്.രാേജ��

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം വേയാജന സംര�ണ�ിന് േദശീയ �ര�ാരം േനടിയി�� സാഹചര��ി�,

വേയാജന��െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ം േ�മ�ം ഉറ�വ���തിനായി നട�ി വ��

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ജീവിത സായാ��ിെല വ�മാനമി�ാ�േയാ �റ� വ�മാനേമാ �ലം ശി�ജീവിതം

�രിത���മാ��ത് ഒഴിവാ�ാൻ സാ�ഹ� നീതി വ��് ഏ�െ���ിയി�� േ�മ കാര���

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വേയാജന���് എതിെര�� ശാരീരിക മാനസിക അതി�മ��  തട��തി�ം ��

സദന�ളിെല േസവനം െമ�െ����തി�ം വേയാജന സംര�ണ�ി�� നിയമപരമായ

ബാധ�ത നിറേവ�െ���െവ�് ഉറ�ാ��തി�മായി വേയാജന ക�ീഷ�

�പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?



�ൈഹബിെ� വധ�ി� സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണം

*324.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) ക��  മ���  േ�ാ�് േകാ��സ് �വ��കനായി�� �ൈഹബിെ� െകാലപാതകം

സംബ�ി�് േകരള ൈഹേ�ാടതി സ��ാരിെന വിമ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി��

സാഹചര�ം എ�ായി��;

(ബി) ഈ േകസി� സി.ബി.ഐ അേന�ഷണം ആവശ�െ��് സമ��ി� ഹ�ജിയി� സ��ാ� നിലപാട്

അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഏജ�സി ഈ േകസ് അേന�ഷി�ാ� ചില ഉ�ത� േകസി� ഉ�െ��െമ�തിനാലാേണാ

സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണം ആവശ�മിെ�� നിലപാട് സർ�ാർ സ�ീകരി�ത് എ�റിയി�േമാ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

*325.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

(എ) മ��ന സംവിധാന�ി�െട �മസമാധാനം ഉറ�വ��കെയ� പഴയ രീതിയി�  നി�്

വ�ത��മായി അതാത് �േദശെ� ജന��െട പ�ാളി�േ�ാെട സമാധാനം ഉറ�ാ�ാനായി

ആവി�രി� ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം വിഭാവനം െച� രീതിയി� ���മാ�ം �വ��ന

സ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം എ�ാ േ�ഷ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

പ�തി�െട വിജയകരമായ നട�ി�ിനായി ബീ�് ഓഫീസ�മാ��് പരിശീലനം

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി����െ�െട�� പരിമിതിക�

പരിഹരി��തിന് പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

പരാതി പരിഹാര�ിനായി �േത�ക വ��് �പീകരണം

*326.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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



(എ) േലാകെമ�ാ��� ജനാധിപത� ഭരണ സംവിധാന�ളി� പൗര�ാ�െട പരാതി പരിഹാര�ിന്

��ത� �ാധാന�ം ന�കിെ�ാ�� മാ�ം സംജാതമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പൗര�ാ�െട പരാതി പരിഹാര�ിന് നിലവി�� സംവിധാന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� േസവന�� േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തിന് ഊ�� െകാ��െകാ�� ഭരണപരി�ാര

നടപടിക��് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�  ഉ�െ�െട വിവിധ വ��കളി�� പരാതി പരിഹാര

സംവിധാന�െള സമന�യി�ി�് പരാതി പരിഹാര�ിനായി മാ�ം ഒ� വ��്

�പീകരി��തിെന��ി ആേലാചി�േമാ?

െന�ിെ��ം അരി�െട�ം �ണനിലവാരം സംബ�ി� മാനദ���

*327.�ീ.െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സീസണിെല െന�് സംഭരണ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െന�ിെ��ം അരി�െട�ം �ണനിലവാരം സംബ�ി�് സ��ാ�  നി�യി� മാനദ���

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െന�ിെ� �ണനിലവാരം �റ�തിെന�ട��് െന�് സംഭരണ�ി� തട�ം േനരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ഷി വ��ിെല എ� ഉേദ�ാഗ�� െന�് സംഭരണ ��ിയ�മായി ബ�െ��് സൈ�േകായി�

�വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സംഭരി� െന�് സം�രി�് അരിയാ�ി െപാ�വിതരണ �ംഖലയി�  വിതരണം െച��തിന്

�േ�ാടിയായി �ണനിലവാരം പരിേശാധി��േ�ാ;  എ�ി�  എവിെട െവ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന�� ഊ��ിതമാ�വാ� നടപടി

*328.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ഒ�ത് ജി�കളി� മേലറിയ കെ��ിെയ��ം േകാഴിേ�ാട് ഇതര സം�ാന

െതാഴിലാളിക��ിടയി�  മ�് േരാഗം വ�ാപകമാ��െവ��ം ഉ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േരാഗം പകരാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�ം അത് ����ി കെ��ി �തിേരാധി��തി���

�വ��ന��  പാളിയത് െകാ�ാണ് ഇ�രം േരാഗ��  വീ�ം ഉ�ാ��െത�ത്

പരിഗണി�് �തിേരാധ �വ��ന�� ഊ��ിതമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിൽ ഫയ�ക�െട കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

*329.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം െസ�േ�റിയ�ിൽ ഭരണവ��കളിൽ

െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�െട നിലവി�� �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിൽ ഇ-ഓഫീസ് വഴി�ം ഫിസി�ൽ ആ�ം �പംെകാ�� ഫയ�കളിൽ

തീ�മാനെമ���തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വ�തി�േശഷം തപാൽ ന�ർ ഇ�� ഫയ�കൾ�് വ��കൾ

വീ�ം ന�ർ ഇ�� സംവിധാനം അവസാനി�ി�ാേമാ; ഈ ന�റിൽ എംഎൽഎ.മാർ�ം െസർ�്

െച�് ക�പിടി��തിന് അവസരെമാ��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

��െ�രിയാ� വിഷയ�ി� ��പരിഹാരം

*330.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ം തമിഴ് നാ�ം സമവായ�ിെല�ിയാ�  ��െ�രിയാറി�  �തിയ ഡാമാകാം എ�

��ീംേകാടതി വിധിെയ �ട��് ഇ�ാര��ി�  സമവായം ഉ�ാ�ാ�  േക� സ��ാരിേനാട്

സം�ാന നിയമസഭ  2014  �  ഏകക�മായി ആവശ�െ��തിെ�യടി�ാന�ി�  േക�

സ��ാ� എെ��ി�ം ഇടെപട� നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഉ� ഭീഷണി കണ�ിെല��് ഭരണഘടന�െട അ�േഛദം 143

�കാര�� അധികാരം �േയാഗി�െകാ�് രാ�പതി ഈ വിഷയം ��ീംേകാടതി�് റഫ�

െച�ണെമ� ആവശ��ി� എെ��ി�ം നടപടി ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) രാജ�െ� ഐ.ഐ.ടി.ക�  നട�ിയ പഠന റിേ�ാ��് ��ിരഹിതമായി ത�ിയ

പ�ാ�ല�ി� അ�ാരാ� തല�ി�� വിദ� സംഘെ� ഉപേയാഗി�് പഠനം നട�ാ�



േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;  ഡാമിെ� �ര� സംബ�ി� പഠനം നട��ത്

��ീംേകാടതി വില�ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ി� സം�ാനം ഇതിനായി അ�ാരാ� വിദ�

സമിതിെയ നിയമി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

05-03-2018

�േ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)].


