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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

ആ�പ�ിക�െട നിലവാരം

*421. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളി� അ�പത് ശതമാന�ിലധിക�ം ക�ാ�� സ�കാര� േമഖലയിെല

ആ�പ�ികളി�  നി�് തിക�ം വ�ത���ം നിലവാരമി�ാ��മായ ചികി�കളാണ്

സാധാരണ�ാ��് ലഭ�മാ��െത�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�പ�ിക�െട നിലവാരമ�സരി�് െപാ�മാനദ���  നി�യി��തിനായി സ��ാ�

തല�ി�  പഠന��  നട�ി�േ�ാ;  എ�ി�  പഠന റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�പ�ികളിെല േസവന����സരി�് അവെയ തരംതിരി��തി�ം കിട�ി ചികി�

ലഭ�മാ��തിനാ�� അടി�ാന സൗകര��� സംബ�ി� വ�വ�ക� നി�യി��തി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

അനധി�തമായി നട�ി വ�� കായികപരിശീലനം

*422. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

(എ) വ��ീയ സംഘടനക� അനധി�തമായി നട�ി വ�� കായികപരിശീലനം, മാ��ി� എ�ിവ

സം�ാന�് അവസാനി�ി�ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(ബി) കായിക പരിശീലനം ന���തിന് വ��ിക�ം കായിക സംഘടനക�  ഉ�െ�െട��



�ാപന��ം പാലി�ിരിേ�� നിബ�നക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ചില ആരാധനാലയ��െട പരിസരം,  ചില ��  വള�ക�, സ�കാര� വ��ിക�െട �ലം,

ആെളാഴി� �ല�� എ�ിവിട�ളി� ശാഖകെള� േപരി� നട�� ആ�മണ പരിശീലനം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നിയമവി��മായ ഇ�രം �വ��ന��  നട��വ�െ�തിെര നിയമാ��ത നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ര�ബാ�ക�െട �വ��നം നവീകരി��

*423. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, സി.മ��ി

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ര�ബാ�ക�െട �വ��നം നവീകരി��തിന് േവ�ി െച� കാര���

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ിക� േക�ീകരി�് ര� ബാ�് ആരംഭി�വാ� പ�തി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിന്

േവ�ി െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ:

(സി) സ�കാര� ര�ബാ�ക��് സ��ാ�  അ�മതി ന���േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ�് ൈലസ�സ്

ലഭി��തി�� നടപടി�മം അറിയി�േമാ?

കാ�സ� ചികി� കാര��മമാ��തിന് പ�തിക�

*424. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�സ�  ബാധിതരി�  പ�തിേയാളം േപ�  േരാഗ�ിന് കീഴട��താ��

റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  കാ�സ�  േരാഗം ����ി ക�പിടി��തിന് �ഹ�ായ

സംവിധാനം ഒ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േരാഗകാരണ�� വിശകലന വിേധയമാ��തിന് �േത�കം പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(സി) കാ�സ�  ചികി��ായി വിവിധ തല�ളി�� ആ�പ�ികളി�  സൗകര�ം വ��ി�ി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കാ�സ� ചികി��െട വ��ി� െചലവ് കണ�ിെല��് സ��ാ� ന�കി വ�� സഹായ��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?



ആ��േവദ�ിന് അ��േദശീയ നിലവാര�ളള ലേബാറ�റി�ം പഠനേക��ം

*425. �ീ.എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദെ� െതളിവധി�ിതമായി ശാ�ീയമായി വികസി�ി��തി�ം മ��ക�

�ാ�േഡ�െെഡസ് െച��തി�ം ആ�നിക ബേയാെടേ�ാളജി�മായി ആ��േവദെ�

ബ�െ���ി�ളള ഗേവഷണ���ം േവ�ി അ��േദശീയ നിലവാര�ളള ലേബാറ�റി�ം

പഠനേക��ം �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ാ� എ� �പ വകയി��ിയി��്; ആയത്

ത�ാറാ�ാ� ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ.എ.ൈവ. പ�ിക�െട മാനദ���

*426. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� വിതരണ�ി�ളള എ.എ.ൈവ. പ�ിക�െട മാനദ��� വിശദമാ�േമാ?

(ബി) എ.എ.ൈവ.  വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ�ടാ�ളള മാനദ���  േക�സ��ാ�  ���ി

നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േക�സ��ാ�  നി�യി�ി�ളള മാനദ���  �കാരം അ�ഹരായ ��വ�  േപെര�ം

എ.എ.ൈവ. വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ.എ.ൈവ.  പ�ികയി�  കാ�സ�  േരാഗികെള�ം എ��സ് േരാഗികെള�ം

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാ� നദീതട ജലവിതരണ കരാ�

*427. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  നദീതട ജലവിതരണ കരാ�  എ�ാണ് നിലവി�  വ�െത�ം ആയത്

���ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;



(ബി) േകരള�ിന് �ഷി�ം �ടിെവ��ി�മായി കരാ�  �കാര�� ജലം ലഭി�ാ�ത്

സം�ാനെ� ഏെതാെ� തര�ി� ബാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിയിെല ജലേശഖര�ിെ� കണ�് സം�� ജലപരിേശാധന നട�ി കരാറി�

ഉ�െ���ണെമ� യഥാ�� കരാറിെല വ�വ� പാലി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിന് അവകാശെ�� ജലം േനടിെയ���തി�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

ഗ�ഫ് രാജ��ളി� നി�് തിരി�വ��വ��് സ�യംെതാഴി�

*428. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ്

,, വി.പി.സജീ��

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

ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളി� സാ��ിക �തിസ�ി�ലം ഏ�െ���ിയ നിതാഖ�് സംവിധാനെ�

�ട��് തിരി�വ��വെര െച�കിട സംരംഭ��  �ട��തി�ം സ�യംെതാഴി�

കെ���തി�ം സ�രാ�� വിധ�ി�  �േത�ക േമഖലകളി�  െതാഴി�  ൈവദ��ം

ന���തി�� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �വാസി നിേ�പ േബാ�ഡ് സംബ�ി�് സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ി�ം തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േലാക േകരളസഭ സംഘടി�ി�ക വഴി �വാസിക�െട നിലവി�� ���� പരിഹരി��തിന്

സാധി�െമ�് ക���േ�ാ?

വിപണന �ംഖല ആ�നികവ��രി�ാ� സൈ�േകാ�െട നടപടിക�

*429. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിപണന �ംഖല ആ�നികവ��രി��തി�ം ��ത� ഉപേഭാ�ാ�െള ആക�ഷി��തി�ം

ല��മി�് സം�ാന സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകാ��േറഷ�  സ��ാരിന് കരട് നി�േ�ശ��  സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ണേമ� ഉറ�വ���തിേനാെടാ�ം വിപണന േമഖല ആദായകര�ം സൗകര��ദ�മാ�ാ�



േഷാ�ിംഗ് മാ�ക�ം േഹാം െഡലിവറി സംവിധാന�ം ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� േസവന േക�ം

*430. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ�. വിജയ� പി�

,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏ��മധികം യാ��ാ� വ�േപാ�� ത�ാ�� ബസ് �ാ�ഡി� ആേരാഗ�

വ��് ഏ�െ���ിയി�� ആേരാഗ� േസവന േക�ം ല��മാ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്; ഈ പ�തി മ� ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ിക�െട ൈവകല��� ����ി കെ��ാനായി ആവി�രി�ി�� െമാൈബ� ഇ��െവ�ഷ�

�ണി�ക�െട �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ; നിലവി� എ� �ണി�ക� �വ��ി���്;

(സി) േദശീയ ആേരാഗ� മിഷെ� കീഴി�� വിവിധ തര�ി�� �ാരംഭ ഇടെപട�  േക���

ശാ�ീകരി��തി�ം ചികി�േ�ാ പരിശീലന�ിേനാ േവ� സൗകര��ൾ ഏ�െ����തി�ം

നട�ിവ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�സ�മ� നയ�ം വിപണി ഇടെപട�ക�ം

*431. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി. െക. ശശീ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അള����ി�ം വിലയി�ം �ണനിലവാര�ി�ം ഉപേഭാ�ാ��  വ�ാപകമായി

കബളി�ി�െ���ത് കണ�ിെല��് സം�ാന�ിന് �േത�കമായി ക�സ�മ�  നയം

�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ� മാ���ി�  ഭ��ധാന���  ഉ�െ�െട�� അവശ�വ����് അന�ായമായ

വിലവ��നവ് ഉ�ാകാതിരി�ാനായി നട�� ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സൈ�േകാ വഴി വിതരണം െച�� പതി��ിനം അവശ�വ���െട വില വ��നവ്

ഒഴിവാ�ാനായി സ�ിഡിയായി ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക ന�കി;

(ഡി) മാേവലി േ�ാ�ക��ം ���  മാ���ക��ം പീ�ി�  ബസാ�ക��ം കാര��മമായ

വിപണിയിടെപടലി�് ന�കി വ�� സഹായ�� എെ��ാെമ�റിയി�േമാ?



ഗ�ാസ് സിലി��ക�െട �ര�ാ പരിേശാധന

*432. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക ആവശ��ിനായി ലഭി�� ഗ�ാസ് സിലി��ക�െട �ര�ാ പരിേശാധന�് എ�്

മാനദ�മാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വളെര പഴ��� സിലി��ക� ഉപേയാഗി��ത് കാരണം റ�േല�� ഫി�് െച�േ�ാ� തെ�

ഗ�ാസ് ലീ�് െച�് അപകട���് കാരണമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വളെര പഴ��� ഗ�ാസ് സിലി��ക� ഉപേയാഗി��ി� എ�് ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി�

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

(ഡി) േഗാഡൗ�കളി�  ഗ�ാസ് സിലി��ക�െട �ര�ാ പരിേശാധന ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�െട �േരാഗതി

*433. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകാഴിേ�ാട്,  തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ

പ�തികൾ യാഥാ���മാ�വാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) േകരളം പ�തി സമ��ി�േശഷം മ�് സം�ാന��  െമേ�ാ പ�തിക�മായി ഏെറ

�േ�ാ�്േപാെയ�ി�ം,  സം�ാന സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�ം പ�തി�് അ��ലമായ

നീ��ൾ ഉ�ാ��ി� എ� ആേ�പം പരിഹരി�േമാ;

(സി) 2017-െല േക�സ��ാരിെ� െമേ�ാ നയം േകരള�ിെല പ�തികെള എ�െന ബാധി�ം

എ�റിയി�ാേമാ?

ഭ�� ക�ീഷ� �പീകരി��തിന് നടപടി

*434. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, എ�േദാ എ�ഹാം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമം അ�ശാസി�� ഭ��ക�ീഷ� സം�ാന�് �പീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) ഇെ��ി� ഭ��ക�ീഷ� �പീകരി��തി�� കാലതാമസം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ീഷെ� ഘടന�ം �മതലക�ം ഉേ�ശ�ല����ം വ��മാ�േമാ?

തട�കാരി� മാ�ഷിക �ല��� വള��ിെയ��ാൻ നട�� �വ��ന��

*435. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ബാ�

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

(എ) തട�കാരി� ��വാസന ഇ�ാതാ�ി മാ�ഷിക �ല��� വള��ിെയ��് െപാ�സ�ഹ�ി�

ജീവി�ാ� �ാ�മാ�� രീതിയി� ജയി�കളി� നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സ�ഭാവ പരിവ��ന�ി�ം �റ�ിറ�േ�ാ�  �നരധിവാസം സാധ�മാ��തി�മായി

ന�കിവ�� െതാഴി� പരിശീലന�� എെ��ാെമ�ം അെത�െനെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജയി�കളി� ആെക എ� േപെര പാ��ി��തി�് സൗകര��െ��ം നിലവി�

എ� േപ�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സാഹചര��ി�  ജയി�കളിെല �ര� വ��ി�ി��തി�ം ജയി�ക�െട

നവീകരണ�ി�മായി നട�ി വ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

േകസേന�ഷണ�ം �മസമാധാനപാലന�ം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

*436. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എം. സ�രാജ്

,, ബി.സത��

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

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് േപാലീസ് ക�ഡിയി� െകാ�െ�� �ീജീവിെ� മരണെ��റി�്

സം�ാന സർ�ാർ അേന�ഷണം ആവശ�െ��േ�ാ�  സി.ബി.ഐ.  സ�ീകരി� നിലപാട്

എ�ായി��;

(ബി) സം�ാനെ� ചില രാ�ീയ േക�ക� ഏെ����തിന് സി.ബി.ഐ. കാണി�� അമിതെമ�

േതാ�ി�ി�� താ�ര�ം,  ��ത ഏജൻസിെയ േക� സ��ാരിെ� രാ�ീയ ഏജ�സിയായി

ജന���് േതാ�ി�ി�ാനിട�� സാഹചര��ി�  സം�ാന േപാലീസിെ� ആ�വീര�ം

തക��� ഇ�രം പ�പാതപരമായ നടപടിക�  ഒഴിവാ�ാ�  േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ;

(സി) സം�ാന�് േകസേന�ഷണ�ം �മസമാധാനപാലന�ം ��ത�  മിക��താ�ാ�  നട��

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

െെജവ ഭ�� വ��� വി���തിന് നിയ�ണം



T *437.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, െക.�രളീധര�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� വ���  െെജവം എ� േപരി�  വി���തിന് േദശീയ ഭ�� �ര�ാ അേതാറി�ി

നിയ�ണം െകാ� വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ���മാ�ം െെജവ രീതിയി�  വിളയി�േതാ ഉ�പാദി�ി�േതാ ആയ ഭ�� വ����്

മാ�മാേണാ െെജവം എ� േപരി�  വി���തിന് അ�മതി ന�കിയി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(സി) �മതലെ�� ഒ� �ാപന�ിെ� സാ��പ�മി�ാെത െെജവം എ� േപരി�  ഉ�പ���

വി��വാ�  കഴി�കയിെ�� വ�ത െച�കിട െെജവ ക�ഷകെര�ം ഉ�പാദകെര�ം

��ി��ിലാ�ിയി�� സാഹചര�ം നിലനി�െ� ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

േപാലീസ് േസനെയ മിക��താ�ാ�ളള നടപടിക�

*438. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മസമാധാന പരിപാലന�ി�ം ��ാേന�ഷണ�ി�മായി േപാലീസി�  െവേ�െറ വിഭാഗ��

�പീകരി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ��ത പ�തി ���മാ�ം നട�ിലാ��തിന്

നിലവി� എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �മാദമായ േക�ക�െട അേന�ഷണം േക� അേന�ഷണ ഏജ�സിെയ ഏ��ി��ത്

സംബ�ി� സ��ാ� നയം വ��മാ�േമാ;

(സി) േകസ് അേന�ഷണ�ി�  സം�ാന േപാലീസ് മിക��താെണ�ത് വ�തയാെണ�ി�ം ചില

�േത�ക സാഹചര��ളി�  േകസേന�ഷണം ശരിയായി നട��തി�ം നിയമ പരിപാലനം

ഉറ�ാ��തി�ം േകരള േപാലീസ് പരാജയെ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

അ�ാരാ� വിമാന�ാവള��െട വികസനം

*439. �ീ.െക. ദാസ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, വി. േജായി

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



(എ) ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; എയ�േപാ��ിെ�

�വ��നം എേ�ാ� �ട�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ബി) വിമാന�ാവള �േദശ�് അടി�ാന സൗകര���  ഒ���തിനാ�ം േറാഡ്

കണ�ിവി�ി�ാ�ം നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) േകാഴിേ�ാട്,  തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള��െട വികസന�ിനായി �ലം

ഏെ���് �വ��ന���് എ� �ക വകയി��ിയി��്;  �നരധിവാസ പാേ�ജ്

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ� നടപടി

*440. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, െക.�രളീധര�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

(എ) ൈല�് െമേ�ാ പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തികളി�  നി�ം ഡി.എം.ആ�.സി.

പി�വാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� അലംഭാവെ� �ട��ാണ് പ�തിയി�  നി�് പി�മാ��െത�്

ഡി.എം.ആ�.സി.�െട �ഖ� ഉപേദ�ാവ് ��ാവി�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

സ��ാരിെ� ഭാഗ��ായ അലംഭാവം എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  നി�ം പി�മാ��തായി അറിയി�െകാ�്  16.02.2018  �

ഡി.എം.ആ�.സി.  ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത ക�ി�  പി�മാറാ�� കാരണം

കാണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഡി.എം.ആ�.സി.�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാ�  കാലാവധി അവസാനി�കയാണ് ഉ�ായെത�ം

അവ� പി�മാ�കയ� െച�െത� നിലപാട് എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഡി.എം.ആ�.സി.�മായി കരാ� ഉ�ാ�ിയി�െ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ജി) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക� ഡി.എം.ആ�.സി.�െട പി�മാ�െ�

�ട��് സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�� േപാലീസിെന ശ�ിെ���ാ� ആവി�രി�ി�� പ�തി

*441. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�



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

(എ) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി� േകാ�� േപാലീസിെന ശ�ിെ���ാ� ആവി�രി�ി��

പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാ�� േപാലീസിേല�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഇടയി� നി�ം �േത�ക നിയമനം നട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഓഖി �ര��ി�െ��വ�െട ആ�ിത��് ഇ�ര�ി� നിയമനം ന�കാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��തായി ആരംഭി� േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് സ��ം െക�ിട�ം യാന��ം �ര�ാ

ഉപകരണ��ം ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര���  ഏ�െ����തിന് നട�ിയ

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

ഒൗഷധ��െട വിലനിയ�ണം

*442. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ആ�ണി േജാ�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒൗഷധ നി��ാണ ക�നിക�  യാെതാ� മാനദ��മി�ാെത പരമാവധി വി�പന വില

നി�യി�് നി�ഹായരായ േരാഗികെള �ഷണം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്

അവസാനി�ി�ാ�  േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�  േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാ�മസി വഴി വി��� ചില മ��ക�െട വില

എം.ആ�.പി.�െട േകവലം എ�ശതമാനം വെര മാ�ം ആെണ�തിനാ�  ഇൗ രംഗെ�

�ഷണ�ിെ� േതാത് മന�ിലാ�ി കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാ�മസിക�  എ�ാ സ��ാ�

ആ�പ�ികളി�ം �ട��തിെന�റി�് പരിേശാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തീെര െചറിയ വില�് കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാ�മസി വഴി ന��� േച�വ നാമ�ി��

മ��ക�  (െജനറിക് മ��ക�)േ�ാ�ി�ാെത വ�� �ിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

പരിഹരി�ാ� േവ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-െമഡി�� റിേ�ാ�ഡ് സംവിധാനം

*443. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ��വ�  ജന��െട�ം ആേരാഗ� വിവര��  വിര���ി�  ലഭ�മാ�ാ�

ഉേ�ശി�െകാ�� ഇ-െമഡി��  റിേ�ാ�ഡ്  (ഇ.എം.ആ�) സൗകര�ം �ാവ��ികമാേയാ;

ആദ�ഘ��ി�  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്;  അതിനാവശ�മായ

അടി�ാന സൗകര��� ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിെകാ�് ഉേ�ശി�� േന��� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�� പ�തി�് ഇ.എം.ആ�.

സംവിധാനം ഏ� തര�ി�  സഹായകമാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;  ഈ സംവിധാനം െകാ�്

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ക� ഒഴിവാ�ാ� സാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷൻ നൽകിയ നി�േ�ശ�ൾ

*444. �ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) സം�ാനെ� ഭരണസംവിധാന�ിെ� ഘടന�ം �വ��ന�ം വിലയി��ി ആയതിെ�

കാര��മത െമ�െ����ത് സംബ�ി�് എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് നിലവി��

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  സ��ാരിന് ന�കിയി��ത്;  ഇതി�  ഏെതാെ� ശിപാ�ശക�

സ��ാ� അംഗീകരി�് നട�ിലാ�ി.;

(ബി) ഭരണ�ിെല കാലതാമസം, അഴിമതി, സ�ജനപ�പാതം എ�ിവ ഒഴിവാ�ി ഫല�ദമായ ഭരണം

കാ�വ��തി�� എെ��ി�ം നി�േ�ശ��  ക�ീഷ�  ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത

നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇ��ലം ഭരണ�ിെ� കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം അഴിമതി �റ��തി�ം കഴി�െവ�്

വിലയി���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ാ�ിക് കെ�യ് ന�കളി� പാനീയ�� െകാ�േപാ��ത് തടയാ� നടപടി

*445. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് ��ികളി�ം കെ�യ് ന�കളി�ം െവ�ം,  ശീതള പാനീയ��  �തലായവ ക��

�ര�താപ�ം െപാടിപടല��ം ഏ��� തര�ി� വാഹന�ളി� െകാ�േപാ��ത് തടയാ�ം

ശരിയായി ശീതീകരി��ം അട�റ���മായ വാഹന�ളി� െകാ�േപാ��ത് ഉറ�ാ��തി�ം

ആവശ�മായ ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വാഹന�ളി� പാനീയ�� െകാ�േപാ��വ�െ�തിെര ഭ���ര� �ണനിലവാര

നിയമ�ി�ം അ�ബ� ച��ളി�ം അ�ശാസി�ം വിധം ��റിയി�് �ടാെത േ�ാസിക�ഷ�

അട��� നടപടിക� സ�ീകരി��തിന് നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ഇ�കാരം �മവി��മായി �വ��ി��വ�െട വിവര��  ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െര



അറിയിേ�� മാ�ഗം വിശദമാ�േമാ?

വിജില�സ് അേന�ഷണ േക�ക�

*446. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

ന��േമാ:

(എ) അഴിമതിെ�തിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണ േക�ക�  അ�ിമറി�െ���െവ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അഴിമതി�ാ�ം അധികാര ��വിനിേയാഗം നട�ിയവ�ം നിയമ�ിെ� ��ി�  നി�ം

ര�െ��� അവ� ഒഴിവാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ആേരാപണ��യി�െ���ം വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ി

നടപടി അവസാനി�ി��മായ േക�ക� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�വാസി േ�മനിധി അംഗത�ം

*447. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി.വി. അ�വ�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി േ�മനിധിയി�  അംഗമാകാ�  കഴിയാെത േപായ �വാസിക�  നാ�ി�  തിരിെ��ി

െപ�ഷ� ലഭി�ാെത ��ി���ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� നിയമ �കാരം �വാസി േ�മനിധിയി� അംഗമാകാ�� �ായപരിധി എ�യാണ്;

(സി) അ�പത് വയ�് കഴി� �വാസിക��് േ�മനിധിയി�  അംഗമാകാ�  കഴി�� തര�ി�

നിയമേഭദഗതി വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  അ�പത് വയസ് കഴി�വ��് അംശദായം

ഒ�ി�ട�് െപ�ഷ� �ീമി� േചരാ� അ�മതി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  �വാസി െപ�ഷ�  �ക വർ�ി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതിക� പരിഹരി��തിന് െഹ��് െെല�

*448. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, സി.���

,, ഡി.െക. �രളി

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



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേഭാ�ാ��െട അവകാശം സംര�ി��തിനായി ഉപേഭാ� സംര�ണ

സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ���് �ത�മായ വിവര��  ന��തി�ം നിയമസഹായം ലഭ�മാ��തി�മായി

ഉപേഭാ� ത��പരിഹാര േഫാറ�മാ�ം ലീഗ�  സ��ീസസ് അേതാറി�ി�മാ�ം ആശയ

വിനിമയം നട��തി�് എ�ാ ജി�കളി�ം ജി�ാ ഉപേഭാ� ഇ�ഫ�േമഷ�  െഡ�ക�

�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതിക� േരഖെ����തി�ം അവ പരിഹരി��തി�ം േവ�ി ഉപേഭാ�

െഹ��് െെല� �വ��ി� വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

എ��സ് ക�േ�ാ� െസാെെസ�ി�െട �വ��ന��

*449. �ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക. ആ�സല�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�്.െഎ.വി./എ��സ് ബാധിത�െട എ�ം �റ� വ��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് സം�ാന എ��സ് ക�േ�ാ�  െസാെെസ�ി�െട �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�്.െഎ.വി.  ബാധിത��് ആ�ി റിേ�ാ െെവറ� സൗജന�മായി ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േബാധവ��രണ പരിപാടിക�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �ാ�ക�ം ദിനാചരണ പരിപാടിക�മാണ്

��ത െസാൈസ�ി സംഘടി�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തിയി� നി�് ഡി.എം.ആ�.സി. പി�വാ�ാ�� സാഹചര�ം

T *450.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

(എ) േകരള�ിെല �ധാന നഗര�ളി�  ആ�നിക െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം

ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളി�  നട�ിലാ�വാ�

നി�യി�ി�� ൈല�് െമേ�ാ പ�തിയി�  നി�് ഡി.എം.ആ�.സി.  പി�വാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�� സാഹചര�െമ�ായി��;



(ബി) പ�തിയി�  സ��ാരി�� താ�ര��റവാണ് ഡി.എം.ആ�.സി �െട പി�മാ��ിന്

കാരണെമ�ത് വ�തയാേണാ;  ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് ഇ.  �ീധര�  സ��ാരിന് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ൈല�് െമേ�ാ പ�തി�് േവ�ി�� േമ��ാല നി��ാണ �മതലയി� നി�് ഡി.എം.ആ�.സി.

െയ ഒഴിവാ�ി ദ�ഘാസ് വിളി�വാ�  െക.ആ�.ഡി.സി.എ�. േബാ�ഡ് േയാഗം

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� നി��ാണ �മതല ഡി.എം.ആ�.സി.�് ന�കി  2016  െസ��ംബറി�  സ��ാ�

ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ഉ�രവിന് വി��മായ തീ�മാനം എ��ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

13-03-2018

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


