
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിെനാ�ാം സേ�ളനം

2018 �� 04, തി��

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

േസാഷ�� മീഡിയ ഉപേയാഗി�ളള ���ത���

*1. �ീ.പി. ഉ�ി
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസാഷ��  മീഡിയ ഉപേയാഗി�ളള ���ത���  തട��തി�ളള
സംവിധാനം എ�ാെണ�ം ഇതിനാ�ളള േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ�
�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ീയവിഭജനം ല��മാ�ി വാ�സ് ആപ് ഹ��ാ�  നട�ിയവെര
ശ�മായി അടി�മ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കലാപം നട�ിയവെര�ം ആഹ�ാനം െച�വെര�ം മാ�മ� ആയതിന്
നി�േ�ശം ന�കിയ ��ിേക��െള�റി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാേ�ാ േകാടതിക�
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*2. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െ�തിരായ അതി�മ��  വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�
േപാേ�ാ നിയമം അ�ശാസി�ം �കാരം അതിേവഗ �േത�ക വിചാരണ�ായി
ശി�സൗ�ദ േകാടതിക�  �ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�� േപാേ�ാ േകാടതിക�  എവിെടെയാെ�യാണ്;
ഇവ�െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� േപാേ�ാ നിയമ�കാരം രജി�� െച�െ�� േക�കളി� ��പ�ം
സമ��ി� േശഷം വിചാരണ ആരംഭി��തിന് എ�േ�ാളം കാലതാമസം
േനരി��െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആ�വ�ഷം വെര പഴ��� േക�ക�  ഇേ�ാ�ം തീ��ാ�ാെത
കിട��തിനാ�ം ��പ�ം ന�കി വ�ഷ��  കഴി�േശഷം മാ�ം
വിചാരണ ആരംഭി��തിനാ�ം �തിക��് അ��ലമായ സാഹചര��ം
ഇരക��് ക��ാ�ം ന��� അവ� �ലം ശി�ാനിര�് ഇ�പത്
ശതമാന�ി� താെഴ മാ�മാ�� �ിതിവിേശഷം ഒഴിവാ��തിന് ക�ശന
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ�. എസ്. എസ്. നട�� കായികാ�മണ പരിശീലന��

*3. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, െക.��ിരാമ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനസ�തി േനടിയ െപാ��വ��കെര നി�രമായി വധി�് േകരളെ�
സംഘ�ഷഭരിതമാ�ാ�  സംഘപരിവാ�  നട�� �മ�ിന് തടയിടാ�
േവ� ശ�മായ ഇടെപട�  നട�ാ�  േപാലീസിന് ക�ശന നി�േ�ശം
ന��േമാ;

(ബി) �ഥമ വ�ഷ ശി�ാ വ�ഗ്,  ദ�ിതീയ വ�ഷ ശി�ാ വ�ഗ് �ട�ി
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ആ�.എസ്.എസ്.  നട�ി വ�� കായികാ�മണ പരിശീലനം േപാലീസ്
നിരീ�ി�ാ�േ�ാ;

(സി) എയിഡഡ് �ളായ ��പറ�് െതാ�ില�ാടി എ�്.എസ്.എസ്.,
അ�എയിഡഡ് �ളായ പാറ�ാല ഭാരതീയ വിദ�ാപീഠം െസ���  ��
�ട�ിയ ��കളി�  ��ാ� നീ�നി� ഇ�ര�ി�� ആ�മണ
പരിശീലനം നട�ിെയ� മാധ�മ വാ���െട അടി�ാന�ി�
നിയമവി�� �വ��ന�ിന് ��നി� �� മാേനജ ്െമ�ക�െ�തിെര�ം
പരിശീലനം സംഘടി�ി�വ�െ�തിെര�ം പരിശീലനം േനടിയവ�െ�തിെര�ം
നിയമ നടപടി സ�ീകരി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

�ണേമ��ളള േരാഗചികി�

*4. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ആ�. രാമച��
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണേമ��ളള േരാഗചികി� �റ� െചലവി�  സാ�വ�ികമായി
ലഭ�മാ��തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടികെള�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശി�മരണനിര�്,  മാ�മരണനിര�് എ�ിവ �റ�് വികസിത
രാജ���േടതിന് സമാനമാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികെള�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈടേഫാ�ഡ്,  കാലാ അസ�  �ട�ിയ േരാഗ��  നി�മാ��നം
െച��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��േരാഗിക�െട എ�ം �ടി വ�� സാഹചര��ി� ഡയാലിസിസ്
സൗകര��� വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വരാ�ഴ ക� ഡി മരണേ�സ്

*5. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വരാ�ഴ ക� ഡി മരണേ�സിന് വഴിെയാ��ിയ േദവസ�ംപാടം
വാ�േദവെ� വീടാ�മണ േകസിെല �തിക� ആെരാെ�െയ�് േപാലീസ്
കെ��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസി�  ഉൾെ�� �ീജി�് എ� �ളസീദാസ് ഉ�െ�െട ��്
�തിക� േകാടതിയി� കീഴട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് ക� ഡിയിൽ മരണെ�� �ീജി�് യഥാ��
�തിയായി��ി�ാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  നിരപരാധിയായ
�ീജി�ിെന ക�ഡിയിെല��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�ം
അതിനാ�� നി�േ�ശം ആരാണ് എറണാ�ളം �റ�  ൈടഗ�  േഫാ�ിന്
ന�കിയത് എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എറണാ�ളം �റ� ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവിയായി�� എ.  വി.  േജാ�ജിെ�
നി�േ�ശാ�സരണമാേണാ �ീജി�ിെന  06.04.2018-�
ക�ഡിയിെല��ത്;  ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ജി�ാ േപാലിസ് േമധാവി�െട ഇ�ാര��ി�� ഇടെപടലിന് പി�ി��
രാ�ീയ സ���ം സംബ�ി�് �േത�ക അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ ?

�ാ��െജ�ഡ� വിഭാഗ�ാ��ാ�� പ�തിക�

*6. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാ��െജ�ഡ�  ജനസംഖ� എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ��െജ�ഡ�  വിഭാഗ�ിന് സ�ഹ�ി�  അ�ഹമായ പരിഗണന
ലഭി��തി�ത�� വിധ�ി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി�
വിഭാവനം െച�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ല��ം ��നി��ി നട�സാ��ിക വ�ഷം െച�ാ�േ�ശി��
�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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െപാ�വിതരണ േമഖലയി� സ�ീകരി� നടപടിക�

*7. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, െക.�േരഷ് ���്
,, എം. സ�രാജ്
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിതരണ രംഗം അഴിമതിവി��മാ��തി�ം �താര�ത�ം �ത�ത�ം
ഉറ� വ���തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കടക�െട നവീകരണ�ിനായി നട�ി വ�� �വ��ന��
എെ��ാമാണ്;  കട�ടമക��് ന�ായമായ �തിഫലം
ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിതരണ സ�ദായം േസാഷ��  ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) േക� സ��ാ�  െവ�ി�റ� ഭ��ധാന� വിഹിതം �ന:�ാപി�
കി��തിനായി നട�� �മ�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട കാര��മത

*8. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.ഡി. �േസന�
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസന�െട കാര��മത വ��ി�ി�് അ�ാരാ�
നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് നട�ിലാ�ി വ�� ആ�നീകരണ
�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െപാ�ജന���് േനരി�് േപാലീസ് േ�ഷനി� എ�ാെത തെ� പരാതി
സമ��ി��തി�ം അതിേ��� അേന�ഷണ�ിെ� �ിതി അറി��തി�ം
മ�� േസവന�� കാര��മമായി ലഭി��തി�ം ��തായി ഏ�െ���ിയ
സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�നികവ�രണേ�ാെടാ�ം തെ� േ�ഷനി�  വ��വേരാ�ം വാഹന
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പരിേശാധനാേവളകളി�ം ജന��െട അ��ിെന ഹനി�ാ� രീതിയി��
െപ�മാ�ം ഉ�ാകാ� േവ� ഇടെപട�ം അതി� േവ� പരീശീലന പ�തി�ം
ത�ാറാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ടി േമഖലയിൽ �തന പ�തിക�

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

(എ) നിർ�ിത ��ി,  േറാേബാ�ി�്,  �ീ-ഡി �ി�ിംഗ്,  െമഷീൻ േലണിംഗ്
�ട�ിയവ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം പ�തികൾ ഐ.ടി േമഖലയിൽ
�ട�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�ളള െതാഴി�കൾ�് ഇ�രം �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ
ഭീഷണിയാ�െമ�് ക���േ�ാ;  ഇതിെന�റി�് പഠന�ൾ നടi�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത�സരി�് പാഠ�പ�തികളിൽ മാ�ം െകാ�വ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

�റി�ക�െട �ര��ായി സ�ീകരി� നടപടിക�

*10. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, സി. ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവള�് വിേദശവനിത െകാ�െ�� സംഭവെ��ട��് �റി�ക�െട
�ര��ായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല �ര� ശ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി �ധാന
േക��ളി�  സി.സി.ടി.വി.ക�ാമറക�  �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േമഖലകളിെല ക�വട�ാ�, െെഗ�ക�  എ�ിവ��്
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തിരി�റിയ� േരഖക� നി�ബ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിേനാദസ�ാരിക��് േപാലീസിെ� േസവനം ഏത് സമയ�ം െപെ��്
ലഭ�മാ�� തര�ി�ളള സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�� േകാേള�ക�െട വികസനം

*11. �ീ.ബി.സത��
,, ഒ. ആ�. േക�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�� േകാേള�കെള ഉ��� �ാപന�� (Centre of Excellence)

ആയി ഉയ��� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി നട�ി വ�� വികസന
�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട്,  തി�വന��രം െമഡി�� േകാേള�ക� ഉ�െ�െട�� അ�്
ആ�പ�ികെള മാ�� �ാനിെ� അടി�ാന�ി� വികസി�ി��തി��
പ�തി�് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;  പ�തി�െട വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജിെന ഏെ���് എയിംസി� സമാനമായി
വികസി�ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  െച� കാര���
വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� സ�വീസിെന കാര��മമാ�വാൻ നടപടി

*12. �ീ.െക. ആ�സല�
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക. ബാ�
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വികസന േകരളം എ� ല���ാ�ി�് സിവി� സ�വീസിെന കാര��മ�ം
അഴിമതി വി���മാ��തിനായി നട�ിയ �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സിവി� സ��ീസിെ� വി�ലീകരണ�ി�ം ശാ�ീകരണ�ി�മായി െച�
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കാര���  എെ��ാമാണ്;  സ��ാ�  ഓഫീ�കെള ജനപ� സിവി�
സ��ീസ് ഓഫീ�കളായി �ഖ�ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
അതിെ� മാനദ�ം എ�ാണ്;  എ� ഓഫീ�കെള ഇ�ര�ി�
�ഖ�ാപി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  നട�ിലാ�ിവ�� ഇ-ഗേവണൻസ്,  എം-ഗേവണൻസ്
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ം �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ?

�ീശാ�ീകരണ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

*13. �ീ.എ�. വിജയ� പി�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ീക�െട �ര��ം
ശാ�ീകരണ�ി�മായി നട�ിലാ�ിയ �ധാന പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� മഹിളാ മ�ിര��, െഷ���  േഹാ�ക�  �ട�ിയവ
െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) വിധവക��ം അവിവാഹിതരായ അ�മാ��ം ഗാ�ഹിക പീഡന�ിന്
ഇരയായവ��ം സ�യം െതാഴി�  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നി�ഭയ പ�തി ��ത�  ശാ�ീയമായി ജനകീയമാ��തിന് എെ��ാം
നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ദേരാഗ നിയ�ണ�ിന് ക��പരിപാടി

*14. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�് വ�� അ��ദേരാഗം നിയ�ി��തിന്
ക��പരിപാടി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) അ��ദ ചികി��ായി റീജ�ണ�  ക�ാ�സ�  െസ��  നിലവാര�ി�
ആ�പ�ിക� സ�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അർ�ദേരാഗം �ാരംഭ�ി�  ക�പിടി��തി�� പരിേശാധനക�
നട��തിന് താ��് ആ�പ�ിക�  ഉ�െ�െട�� ആ�പ�ികളി�
സംവിധാനം ഒ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) അ��ദ േരാഗനിയ�ണ�ിന് േഡാ��മാ�, േന�മാ�,
ആേരാഗ��വ��ക�  എ�ിവ��് �േത�ക പരിശീലനം ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ഇ-േപാസ് സംവിധാന�ിെ� േന��ൾ

*15. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷൻ വിതരണ�ിനായി �ാപി� ഇ-േപാസ് സംവിധാന�ിെ�
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് സംവിധാനം സം�ാന�് �ർ�മായി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് �ാവർ�ികമാ�ിയതിന് േശഷ�ളള േന��ൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) കാർ�ടമ�് പകരം ��ംബ�ിെല മെ�ാരാൾ�് േറഷൻ വാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് �ർ�ീകരിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വികസന പ�തിക�

*16. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എം. നൗഷാദ്
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ി ര�് വ�ഷം െകാ�് നട�ാ�ിയ
വികസന പ�തിക�െട ഫലമായി മാനവ വികസന �ചികയി�
ഉ�ാ�ാനായ �േരാഗതി�ം അതിനായി ലഭി� �ധാനെ�� േദശീയ
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-അ��േദശീയ �ര�ാര�� എെ�ാെ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) െഎക�രാ� സഭ�െട അംഗീകാരം േനടിയ ��റ മ�ല�ിെല സമ�
വികസന പരിപാടിയായ  'ഇടം'  പ�തി�െട �ധാന സവിേശഷത
അറിയി�ാേമാ ;

(സി) സം�ാന�ിെ� സമ�വികസന�ിനായി �ാവ��ികമാ�ിവ�� ച��
മിഷ�ക�െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാരിെ� സാ��ിക നയ��ം ജനേ�ാഹകരമായ നടപടിക�ം
അതിജീവി�െകാ�് വികസന പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി
�ർ�ീകരി��തിന് നട�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ് എ�്
െവളിെ���ാേമാ?

അ�യ േക��ളിെല സ��ീസ് ചാ�ജ് ഏകീകരണം

*17. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിലവി� അ�യ േക��� വഴി ലഭ�മാ�� േസവന�� എെ��ാമാണ്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�യ േക��ളി� നി�് ലഭ�മാ�� സ��ാ� േസവന�ളി� ഏകീ�ത
സ��ീസ് ചാ�ജ് നി�യി�െ��ി�� േസവന��  ഏെത�ാമാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�യ േക���  വഴി ന�െ��� േസവന��െട നിര�്
ഏകീകരി���മായി ബ�െ��ം നിര�ക�  കാേലാചിതമായി
പരി�രി��ത് സംബ�ി�ം അ�യ ഡയറ��  സമ��ി�
െ�ാേ�ാസലിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ:

(ഡി) അ�യ േക���  വഴി�� സ��ാ�  േസവന���� നിര�്
നി�യി��തി�ം ഏകീകരി��തി�ം േനരി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമഡി�� േകാള�കളിെല �േവശനം
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*18. �ീ.സി.മ��ി
,, എം.ഉ��
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം െമഡി��  േകാേളജിെല �േവശനം
സൗകര��ളി�ാ�തിെ� േപരി�  െമഡി��  കൗ�സി�  ഓഫ് ഇ��
വില�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മേ�രി ഗവ. െമഡി�� േകാേളജിെല ഈ അ��യന വ�ഷെ� �േവശനം
വില�ിയി�േ�ാ;

(സി) എെ��ാം സൗകര���  ഏ�െ���ണെമ�ാണ് എം.സി.ഐ
ആവശ�െ��ിരി��ത്;

(ഡി) ഈ െമഡി��  േകാേളജിന് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���
അടിയ�രമായി ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിപ ൈവറസ് ബാധ

*19. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം, േകാഴിേ�ാട് ജി�കളിൽ നിപ ൈവറസ് ബാധ �ലം പനിമരണ��
സംഭവി�തിൽ ജന��  ഭീതിയിലാെണ� റിേ�ാ��ക�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പക�� പനി വ�ാപി��ത് തട��തി�ം ജന��െട ആശ�ക�
അക��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) ചികി� േ�ാേ�ാേ�ാ� സംബ�ി�ം ചികി�ക�െട �ര� സംബ�ി�ം
ആേരാഗ�വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) ൈവറൽ േരാഗ�െള േനരി��തിനായി മിക� സൗകര��� ൈവേറാളജി
ലാ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) പക��വ�ാധിക� �തിേരാധി��തിന് കാലവ�ഷ�ി���� �ചീകരണ
�വ��ന��  ഊ��ിതമാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?
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�വാസി മലയാളികൾ�� േ�മ പ�തിക�

*20. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ആ�. രാേജഷ്
,, പി.വി. അ�വ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി മലയാളിക�െട േ�മം,  �നരധിവാസം,  ശാ�ീകരണം
�ട�ിയവ�ായി േനാ�� ��്സ് നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മട�ിെയ�ിയവ��ം ആ�ിത��മായി നട�ാ�ി വ�� സാ��ന
ധനസഹായ പ�തി �കാരം നട�് സാ��ിക വ�ഷം എ� �പ
അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം കാര����ാണ് �ക
അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തിരിെ��ിയവ��് സ�യംെതാഴി�  സംരംഭ��
ആരംഭി��തിനാവശ�മായ ധനസഹായം ന���തി�ളള എെ��ി�ം
പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� അധികാരപരിധി

*21. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  അധികാര പരിധിയി�  വരാ�
കാര��ളി�  ഇടെപ�ക�ം െത�ായ പരാമ�ശ�േളാെട ഉ�രവ്
ന���താ�ം സ��ാരിന് അഭി�ായ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിന്
ആധാരമായ വ�തക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ലാത�ിയ വനിത�െട െകാലപാതകം,  വരാ�ഴ �ീജി�ിെ� ക�ഡി
െകാലപാതകം എ�ിവയി�  നട�ിയ ഇടെപട�  ക�ീഷെ� അധികാര
പരിധി�് �റ��താെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;
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(സി) മ�ഷ�ാവകാശലംഘന��  സംബ�ി� പരാതികേളാ സംഭവ�േളാ
��യി�െ��ാ�  സ�േമധയാ ഇടെപടാ�� അധികാരം പാ�ലെമ�്
പാസാ�ിയ നിയമ�കാരം ക�ീഷനി�  നി�ി�മാേണാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമ�റ� േക�കളി�  ക�ീഷെ� ഇടെപട�  സംബ�ി�് എെ��ി�ം
വിമർശനം ഉ�ായി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ��ത വിമ�ശന�ൾ��
സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) അ�കാരം പരസ�മായി വിമ�ശി�ി�െ��ിൽ ആയത് മ�ഷ�ാവകാശ
സംര�ണ�ിെ� ആവശ�കത�ം �ാധാന��ം നിേഷധി��തിന് കാരണം
ആ�േമാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണം

*22. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, എസ്.ശർ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ശ�മായ ഇടെപടലി�െട �മസമാധാന പാലന�ി�  രാജ��്
��പ�ിയി� നി��� സം�ാനമായി േകരളെ� മാ�ി�ീ��ാ� ഈ
സർ�ാരിന് സാധി�െവ�ി�ം,  മാ���  സ�ാംശീകരി�ാ�
ത�ാറ�ാ�വേരാ �ിമിന�  സ�ഭാവം വ�് �ല���വേരാ ആയ ചില
േപാലീസ് േസനാംഗ��െട ���ിക�  േപാലീസിനാെക കള�ം
ചാ���തായതിനാ�, ഇ��െര നിയ�ി�ാ� േവ�ി ഏത് രീതിയി��
നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ���ത���  െതളിയി�ാ�  ��ാം�റ�് പകരം ശാ�ീയ രീതിക�
വ�ാപകമാ�ാ� ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േസനാ നവീകരണ�ിനായി നട�ി വ�� �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;േപാലീസ് പരിശീലന�ി�
പരി�ാര�� വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

നിപാ ൈവറസ് പനി നിയ�ണം
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*23. �ീ.സി. െക. ശശീ��
,, എ. �ദീ��മാ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഉ�ായ മാരകമായ നിപാ ൈവറസ് പനി
വ�ാപകമാകാതിരി��തിന് ൈകെ�ാ� ��ക�ത�  നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േരാഗബാധിത��് അടിയ�രമായി ��ഷ ന���തിന്
ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) നിപാ േപാ�� ൈവറസ് പനി �ിരീകരി�ാനായി �െനയി��
ൈവേറാളജി ഗേവഷണ േക��ിെന ആ�യിേ��ി വ��ത് �ലം
ചികി��് കാലവിളംബം ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാ��തിനായി
സം�ാന�തെ� അത�ാ�നിക ൈവറസ് നിർ�യ �ാപനം
�ട�ാ�� �മ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മഴ�ാല ൈവറസ് പനിബാധ നിയ�ണ വിേധയമാ�ാനായി സ�ീകരി�ി��
��ക�ത� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?.

വിേദശ വനിത�െട മരണം

*24. �ീ.െക.�രളീധര�
,, എം. വി�െസ�്
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ലാത�ിയ സ�േദശിനിയായ വിേദശ വനിത�െട മരണം ആ�ഹത�േയാ
െകാലപാതകേമാ എ�് �ിരീകരി��തിന് േകരള േപാലീസ് ഏെറ
ൈവകിയത് േകസിെന ��ബലമാ�ിെയ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് എ�� വിേനാദസ�ാരിക�െട �ര� വ��ി�ി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇൗ െകാലപാതക�ിെ� പ�ാ�ല�ി�
സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) വിേദശ വനിതേയാട് െകാ�ം�രത കാണി� ��വാളിക��് മാ�കാപരമായ
ശി� ഉറ�ാ�� രീതിയി�  അേന�ഷണം കാര��മമായി നട��തി�ം
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ഇ�രം ���ത���  ആവ��ി�ാതിരി��തിന് ആവശ�മായ
��ക�ത� എ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമം

*25. �ീ.എം. നൗഷാദ്
,, എസ്.ശർ�
,, സി.���
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമ�ിെ� ഭാഗമായി േറഷ�
കടകളിെല ക����വ��രണം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ� സാധന��െട വിതരണ�ി� �താര�ത ഉറ�് വ���തിനായി
ഓേരാ കാ�ഡിെ��ം േറഷ�  വിതരണം,  ഓേരാ കടയിെല�ം േറഷ�
സാധന��െട അളവ്,  വിതരണ�മം �തലായവ െപാ�ജന���്
േപാ���  വഴി കാണാ�  സാധി�� സാേ�തിക സംവിധാനം
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-േപാസ് യ��ളി�  ബേയാ െമ�ിക് സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയിരി��തി�െട േറഷ�  സാധന��  യഥാ��
�ണേഭാ�ാവിന് തെ� ലഭി��െവ�് ഉറ�വ��ാ� സാധി�െമ�ി�ം
സാധന��  േറഷ�  കടയി�  േപായി വാ�ാ�  കഴിയാ�
സാഹചര���വ��് പകര�ാെര നിേയാഗി��തി�� സൗകര�ം
ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം

*26. �ീ.െക. രാജ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��് വിപണി�െട െെവ�ല�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എെ�ാെ�
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സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി�� കൗ�സി�ം ��സ് ക�േ�ാ� അേതാറി�ി�ം നി��ഷി��
മാനദ���  പാലി�ാെത ജീവ�ര�ാ മ��ക�  ഉ�െ�െട�ളള
മ��ക�  സം�ാന�് വി�ഴി��െവ� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന വി�ലെ����തി�ം
വ��ി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലഹരി മാഫിയെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തിന് േപാലീസ് സംവിധാനം

*27. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, ആ�. രാമച��
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരിവി�� �വ��ന��  ശ�മാ��തി�ം ലഹരി
മാഫിയെ�തിെര ശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം േപാലീസ്
സംവിധാനം സ�മാേണാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) രഹസ�ക�് എ� േപരി�  �േത�ക ഇ�ലിജ�സ് സംവിധാനം
�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ലഹരി മാഫിയെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തിന് �പീകരി� ക�സാഫ്,
ഡ�സാഫ് എ�ിവ�െട �വ��നം ഫല�ദമാേണാെയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

അടി�ാനസൗകര� വികസന പ�തികൾ

*28. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, സി.���
,, െക. ദാസ�
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി �ഖ�ാപി�ി�� േദശീയപാത
നാ�വരിയാ�ൽ,  െകാ�ി  -മംഗലാ�രം െഗയിൽ വാതക ൈപ�് ൈലൻ,

വിമാന�ാവള വികസനം �ട�ിയ �ധാന പ�തിക�െട നിലവിെല
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാരി�ിതികാഘാതം,  ജനസാ�ത �ട�ിയ ഘടക�െള�ാം
കണ�ിെല��് അംഗീകാരം നൽ�� പ�തിക�  അ�ിമറി�ാൻ നി�ി�
താ�ര��ാ� നട�� നീ��െള മറികട�് േദശീയപാത�ം വാതക ൈപ�്
ൈലനി��ളള �ലം ഏെ���് സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാൻ
നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയപാത�െട അൈലൻെമ�് മാ�ണെമ�് േക� സ��ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ �തികരണെമ�ായി�� എ�്
െവളിെ���ാേമാ?.

�ദയ ശ��ിയ�് ആവശ�മായ െ��ക�െട വിതരണം

*29. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ �ദയ ശ��ിയ�് ആവശ�മായ െ��ക�െട
വിതരണം �ട�ിയതായ വാ�� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െ��ക�  വിതരണം െച� വകയിൽ ക�നിക��് എെ��ി�ം �ക
നൽകാ�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ദയ ശ��ിയക�  �ട�ാതിരി�ാൻ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

വരാ�ഴ ക�ഡി മരണം

*30. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�� �കാശ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േലാ��ി�  ��ാം �റ �േയാഗി��െത�് േപാലീസിന് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) വരാ�ഴയിേലത് േപാ�ളള സംഭവ��  എ�ി�ം ആവ��ി��തി�ളള
കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) േപാലീ�കാ�  നിയമലംഘനം നട�േ�ാ�  ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി�ാ��ം േപാലീസിെന രാ�ീയവ��രി��ം ഇ�രം സംഭവ��
ആവ��ി��തിന് സഹായകമായി എ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) വരാ�ഴ േകസി� �ീജി�ിെന വീ�ി� നി�ം പിടി�ിറ�ി െകാ�േപായ �റ�
െെടഗ�  േഫാ�ിെ� �മതല ആ��ായി��;  ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര
െകാല��ം �മ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) വരാ�ഴ എസ്.െഎ.,  എറണാ�ളം �റ�  േപാലീസ് േമധാവി
എ�ിവ�െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�് െകാല���ി�  നി�ം
ര�െ����തി�ളള നീ�ം ഇ�രം ���ത���  െച��
േപാലീ�കാ��് േ�ാ�ാഹനമാ�ം എ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(എഫ്) േപാലീ�കാ�  �തികളായി�ളള ഇൗ േകസ് സി.ബി.െഎ.�് വിടണെമ�
ആവശ��ിേ�� സ��ാ� നിലപാട് എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

26-05-2018
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