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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

നിപ ൈവറസ് ബാധ

*151. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ് ബാധ േകരള�ി�  ആദ�ം റിേ�ാ��് െച�െ��ത് എ�ാെണ�ം

എവിെടയാെണ�ം ആ��ാണ് േരാഗബാധ ഉ�ായെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േരാഗിക�െട �വം മണി�ാ� െെവറസ് റിസ��് െസ�റിേല�് പരിേശാധന�ായി അയ�ത്

എ�ായി��;  ��ത േരാഗം നിപ ൈവറസ് ബാധയാെണ�് �ിരീകരി�െ��ത്

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േരാഗിക�െട �വം മണി�ാ�  െെവറസ് റിസ��് െസ�റിേല�് അയ�ാ�  കാലതാമസം

വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

*152. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ി� മരണം �ിരീകരി��തിെന��ി ഉയ�� സംശയ��ം സ�ീ�ണതക�ം

അവയവദാനെ� �തി�ലമായി ബാധി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അവയവദാന�ിെനതിരായി നട�� വ�ാപക �ചരണ�ിെനതിെര േബാധവ��രണം

നട�വാൻ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(സി) അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ജീവിത ൈശലീേരാഗ നി��യ �ിനി�ക�

*153. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ദാസ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിത ൈശലീേരാഗ��  ആശ�ാജനകമായ വിധ�ി�  വ��ി�വ��തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ ആേരാഗ� േക��ളി�ം ��ംബേ�മ ഉപേക��ളി�ം ജീവിത ൈശലീേരാഗ നി��യ

�ിനി�ക� സ�ീകരി�ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട സഹായേ�ാെട എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ി

വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അംഗ�വാടിക�െട ആ�നികവൽ�രണം

*154. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടികെള ആ�നികവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി �ൻസ��ാ� �ട�ിവ� പ�തിക�

�േ�ാ�് െകാ�േപാകാ� ഈ സ��ാരിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അംഗ�വാടിക�  വഴി നൽ�� േസവന�ിെ� �ണനിലവാര�ം �ണേഭാ�ാ��െട എ��ം

നിലനി���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സ��മായി െക�ിടമി�ാ� അംഗ�വാടികൾ�് െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) അംഗ�വാടി േസവന�െള �റി�് ജന���് അവേബാധം ഉ�ാ��തിന് േസാഷ�ൽ ആഡി�്

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അപകട�ി�െ���വ��് അടിയ�ര ചികി�

*155. �ീ.എസ്.ശർ�

,, വി. േജായി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �തിവ�ഷം നാലായിര�ിേലെറ േപ�  വാഹനാപകട�ി�  മരണമട�ക�ം

നാ�തിനായിര�ിലധികം േപ��് സാരമായി പരിേ���ക�ം െച�� സാഹചര��ി�

യഥാസമയം ചികി� ലഭ�മാ�ിയാ�  മരണ നിര�് പ�തിയാെയ�ി�ം �റ�ാ�

കഴി�െമ�തിനാ� അപകട�ി�െ���വ��് 48 മണി�� അടിയ�ര ചികി� സൗജന�മായി

ന���തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടി എെ��ാമാണ്;

(ബി) േറാഡപകട�ളി�െ���വെര സമയ ന�ം ഇ�ാെത അപകട ചികി�ാ സൗകര���

ആ�പ�ികളി�  എ�ി��തി�� ആം�ല�സ് െന�് വ��് സംവിധാനെ��റി�്

അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ശാ�ീകരണം

*156. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�വി��െര�ം ��കെള�ം അമ�� െച��തി�  െപാ�േവ േപാലീസിന്

വിജയി�ാനാെയ�ി�ം ഒ�െ�� േക�കളി�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  േവ�� ജാ�ത

�ല��ാതിരി�കേയാ �ത�നി��ഹണ�ി�  വീ� വ��കേയാ െച�� സാഹചര��ി�

അവ�െ�തിെര മാ�കാപരമായ നടപടി സ�ീകരി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസനെയ ശാ�ീകരി��തി�ം െപാ� �ല�ളി�  സാ�ി��ം �കടമാ��

രീതിയി� വിന�സി�് �ര��ം സമാധാന�ം ഉറ�വ���തി�ം നടപടിെയ��േമാ;

(സി) േപാലീസ് േസന�് അത�ാ�നിക ഉപകരണ��ം വാഹന��ം ന�കിെ�ാ�ം ശാ�ീയ

രീതിയി�� പരിശീലനം ന�കിെകാ�ം േസന�െട കാര��മത വ��ി�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഉേദ�ാഗ���ം സംഘടനക��ം എതിെര�ളള ആ�മണം

*157. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���ം ��ംബാംഗ���ം എതിെര�ളള ആ�മണ�ി�ം രാ�ീയ

പാ��ിക�, രജി�� െച� സാ�ഹ� സംഘടനക� എ�ിവ�െട ഓഫീ�ക��ം വ�വകക��ം

നാശന�ം വ���തി��ളള ശി� ��ത� ക�ശനമാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ഇ��� ശി�ാ നിയമ�ി�ം �ിമിന� നടപടി ച��ി�ം േഭദഗതി െകാ�വ��തിന്

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� േക� അ�മതി േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയിെല ��ിര വികസന ല��ം



*158. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, എസ്.രാേജ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖല സംബ�ി�് െഎക�രാ� സഭ�െട ��ിര വികസന ല��ം വിശദമാ�ാേമാ;

ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെ� ആേരാഗ� രംഗം അഭി�ഖീകരി�� െവ�വിളിക�

േനരി��തിന് നി�യി�ി�� ��ിര വികസന ല���� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഉയ�� േതാതി�� ജീവിതൈശലി അ�ഖ സാ��ത�ം വ��ി� ചികി�ാ െചല�ക�ം �ധാന

���ളായതിനാൽ ഇത് േനരി��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) വികസിത രാജ���േടതിന് സമാനമായ �റ� മാ�ശി� മരണ നിര�് എ� േന�ം

ൈകവരി�ാൻ കഴി� സം�ാനെമ� നിലയി� ആേരാഗ� േമഖലയിെല ��ിര വികസന

ല��ം േനടാനായി നട�ാ�േ�ശി�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാ�ം തി�വന��ര�ം െെല�് െമേ�ാ

*159. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

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

(എ) േകാഴിേ�ാ�ം തി�വന��ര�ം െെല�് െമേ�ാ നട�ാ��ത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��്

സമ��ി�ാ� െസ��റിമാ� അട�� വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ിയ വിശദ പഠന റിേ�ാ��് േക� സ��ാരിന് സമ��ി�് ഇൗ പ�തിക�

യാഥാ���മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകവി� പി േജാസഫിെന ത�ിെ�ാ�േപായ സംഭവം

*160. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.�രളീധര�

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) കാണാതാ��വെര��ിേയാ ത�ിെ�ാ�േപാ��വെര��ിേയാ പരാതി ലഭി�ാ�  അത് �കാരം

േപാലീസ് സ�ീകരിേ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ത�ിെ�ാ�േപാ�� സംഭവ�ളി� വ��ി�െട�ം സംഭവ�ിെ��ം �ാധാന�ം േനാ�ി എ��ം

േവഗം േകെസ��ണെമ�് �� ഡി.ജി.പി േജ�ബ് ��സിെ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;



(സി) േകാ�യ�് െകവി� പി േജാസഫ് എ� �വാവിെന ത�ിെ�ാ�േപാെയ� പരാതി െകവിെ�

പിതാവ്  2018 േമയ്  27-� തീയതി രാവിെല ഗാ�ിനഗ� േപാലീസ് േ�ഷനി� ന�കിയി�ം

അതിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േകസി� സാ��ിക ഇടപാ�ക� ഉ�ാെയ� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ േകസി�  േപാലീസിെ� ഭാഗ�് ��തര വീ� വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി�

അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� പരിേശാധനക�

*161. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ�െള �ഷണം െച��ത് ഒഴിവാ��തിന് ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെ�

പരിേശാധനക� ശ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ��ത� പേ�ാളിംഗ് �ണി�ക� �പീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�വാസി മലയാളിക�െട േ�മ�ം �നരധിവാസ�ം

*162. �ീ.എം. �േകഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �വാസി മലയാളിക�െട േ�മ�ി�ം മട�ി

വ�വാ�  നി�ബ�ിതരാ��വ�െട �നരധിവാസ�ി�മായി നട�ിലാ�ി വ��

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസിക�െട സ�ാദ�ം നി�ല നിേ�പമായി തീരാെത നാടിെ� വികസന�ിന്

ചാലകശ�ിയാ�ാ� പര�ാ�മായ വിധ�ി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �വാസിക��ാ�� േ�മപ�തിക� ആ��ണം െച��തിേല�ായി �വാസികെള�റി�ളള

�ത�തയാ�� വിവരേശഖരണ�ിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാ�-ശി� മരണ നിര�് �റ��തി�� ക��പരിപാടിക�

*163. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ഒ. ആ�. േക�



,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാ�-ശി� മരണ നിര�് �റ��തി�� ക��പരിപാടിക��് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി അ�പ�ികളി�  ക�ാളി�ി �ാേ��ഡ് നട�ിലാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി െതരെ���ി�� അ�പ�ികളിെല േഡാ��മാ�ം ന�മാ�ം ഉ�െ�െട�� എ�ാ

ജീവന�ാ��ം ഇത് സംബ�ി�് പരിശീലനം ന��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക���് കടി�ാണി��തിന് നടപടി

*164. �ീ.െക.�രളീധര�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

(എ) ഒേ�െറ സമാധാന േയാഗ���് േശഷ�ം ക�രി�  അ�മ സംഭവ��ം രാ�ീയ

െകാലപാതക��ം നട��ത് ആഭ��ര വ��ിെ� വീ� �ലമാെണ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാഹിയി�  സി.  പി.  എം.  �വ��ക�ം ആ�. എസ്.  എസ്.  �വ��ക�ം ഒേര ദിവസം

െകാ�െ�� സംഭവ�ി�  ഗവ���  ആശ� �കടി�ി�ക�ം വിശദീകരണം ആരാ�ക�ം

െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഇതിന് ��് ഏെതാെ� രാ�ീയ െകാലപാതക��

നട�േ�ാഴാണ് ഗവ���  വിശദീകരണം ആരാ�ി��ത്;  ��ത വിശദീകരണ�ളി�

സ��ാ�  ഭാഗ�് നി�ം സ�ീകരി�ാെമ�് ഉറ�് ന�കിയ നടപടികളി�  വീ� ഉ�ായത്

െകാ�ാേണാ ക�രി� വീ�ം െകാലപാതക�� നട��തി�� സാഹചര���ായത്;

(ഡി) സം�ാന�് രാ�ീയ െകാലപാതക��  അടി�ടി ഉ�ാ��തി�  േക��ം സം�ാന�ം

ഭരി�� ��ഖ പാ��ിക�െട അംഗ�ൾ ഉൾെപ�ി��തിനാൽ േപാലീസിന് നീതി നി��ഹണം

കാര��മമാ�ം നി��മാ�ം െെകകാര�ം െച�വാ� പ�ാ� സാഹചര�ം സംജാതമായി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� സം�ാന�് നിലനി��� ഭീതിജനകമായ അ�രീ��ിന് അ�തി വ���തി�ം

രാ�ീയ െകാലപാതക���് കടി�ാണി��തി�ം ക�ശന നടപടി െെകെ�ാ�േമാ?

2011-െല േപാലീസ് നിയമ�ിന് അ��തമായ ച���

*165. �ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി



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

(എ) 2011-� നിലവി� വ� േപാലീസ് നിയമ�ിന് അ��തമായ ച��� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ച��� �പീകരി��തിനായി �േത�ക സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സമിതി കരട് ച�ം സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ; ആയത് അടിയ�രമായി അംഗീകരി�്

നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ജാതി �ാ�ിെ��ം മതാ�ത�െട�ം ഭീകരത

*166. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

(എ) ജാതീയമായ ഉ�ക�ഷതാേബാധം,  ജാതി �ാ�ിെ��ം മതാ�ത�െട�ം ഭീകരത എ�ിവ

വ��മാ�� സംഭവ�� സം�ാന�് അരേ���ത് എ�കാരമാണ് വിലയി���െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ായ���ിയായ �ീ -��ഷ�ാ��് സ��ം ഇ��കാരം വിവാഹിതരാ��തിന് ഭാരത�ിെല

പരേമാ�ത േകാടതി�െട വിധി നിലവി�ളളേ�ാ�  േകാ�യെ� െകവി�ം നീ��ം രജി��

വിവാഹിതരായതിെ� േരഖക�  കാണി�ി�ം െകവിേനാെടാ�ം ജീവി�ണെമ�് �വതി

ആവശ�െ��ി�ം അവ��് നിയമ സംര�ണം ന���തി�  ഗാ�ിനഗ�  േപാലീസ്

വീ�വ��ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) െകവിെ� �രഭിമാന െകാലയി� സം�ാന േപാലീസിന് ��തരമായ വീ� സംഭവി� എ�തിനാ�

ആഭ��ര വ��ിന് ഇതിെ� ഉ�രവാദിത��ി�  നി�ം ഒഴി�മാ�വാ�  സാധി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

പക���നി വ�ാപി�ാതിരി�ാ�ളള �വ��ന��

*167. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ബി.സത��

,, െക.ഡി. �േസന�

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാലം ആരംഭി��േതാെട പട��് പിടി�ാ�ളള വിവിധ തരം പക���നി

വ�ാപി�ാതിരി�ാനായി നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േരാഗാ�വാഹകരായ െകാ�ക്,  ഇൗ�,  എലി �ട�ിയവ െപ���തിന് കാരണമായ

സാഹചര���  ഇ�ാതാ�ാ�  ജനകീയ സഹകരണേ�ാെട നട�ാ�ിയ പ�തിക�

എെ��ാമായി��;  അവ എ�മാ�ം കാര��മമായി നട��െ��് വിലയി��ാ�േ�ാ;

ജലജന� േരാഗ��െട വ�ാപനം തട��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള മാ�ഗം അറിയി�ാേമാ;



(സി) പനിബാധിത�െട ചികി��ം പനിമ��ക�െട ആവശ�ാ�സരണ�ളള വിതരണ�ി�ം

ഏ�െ���ിയി�ളള �മീകരണ�� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

പരി�ിതി സംബ�ി� ധവളപ�ം

T *168.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

(എ) പരി�ിതി സംബ�ി�് സ��ാ� അംഗീകരി� ധവളപ��കാരം സം�ാനെ� കിണ�ക�,

കായ�ക�,മ�് ജലാശയ��  എ�ിവ എ� ശതമാനേ�ാളം മലിനമാെണ�ാണ്

കെ��ിയി��ത്;

(ബി) �ഗ�ഭ ജലവിതാന�ി� �റ�ം �ണനിലവാര തക���ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇവ തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ദ ചികി�ാ രംഗ�് ആ�.സി.സി. നട�� �വ��ന��

*169. �ീ.െക. ആ�സല�

,, െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ദ ചികി�ാ രംഗ�് ആ�.സി.സി നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;  അ��ദ

േരാഗിക�െട എ�ം സം�ാന�് വ��ി�വ��ത് കണ�ിെല��് ആ�നിക ചികി�ാ

സൗകര�ം വി�ലീകരി��തിന് നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) േലാേകാ�ര ചികി�ാ സംവിധാന�� റിജിയണ�  ക�ാ�സ�  െസ�റിെന േ��് കാ�സ�

ഇ��ി���ായി വികസി�ി�ാ� സ��ാ� െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി�ി� താ�പര��ാ� ചില മാധ�മ��െട സഹായേ�ാെട ആ�.സി.സി. െ�തിെര നട��

�ഷ് �ചരണ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  �ാപന�ിെ� യശ�് ഉയ���തിനായി

സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

ഇ-േപാസ് യ��� �േഖന േറഷ� സാധന��െട െവ�ി�്

*170. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പി.െക.ബഷീ�



,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േപാസ് യ��ളി� വ� ൈടം പാസ് േവഡ് ഉപേയാഗി�് േറഷ� സാധന��െട െവ�ി�്

നട��തായ വാർ��െട നിജ�ിതി പരിേശാധി�ാ� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�ഹതെ��വ��് തെ�യാേണാ േറഷ� സാധന�� ലഭി�ത് എ�റ�വ��ാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�

*171. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ബി.സത��

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സ് വ��ിന ് കീഴി� ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിപണി പിടി�നി���തിനായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�

നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െസ�ിെ� ഘടന എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െക-േഫാ� പ�തി

*172. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� െക-േഫാ�  പ�തി�കാരം എെ�ാെ� േസവന�ളാണ്

െപാ�ജന���് ന�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിെന��ി�ം സാ��ിക േ�ാത�ിെന��ി��� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ി�  വ��േതാെട സം�ാനെ� വിവരസാേ�തിക രംഗ�് എെ�ാെ�

മാ��ളാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ഈ പ�തി�് സാേ�തിക സഹായം ലഭ�മാ�ാ�  ഏെതാെ� �ാപന���ാണ് �മതല

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  അ�ാരാ�തല�ി�  �വ��ി�� വിവരസാേ�തിക

�വ��ക�െട േസവനം ഉറ�് വ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?



െമഡി�� േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ��തി�ളള പ�തി

*173. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ��തി�ളള പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് െമഡി�� േകാേള�കളി�

വ��ി�ി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�� േകാേള�ക�െട വികസന�ിനാ�ളള മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ാം െമഡി��  േകാേള�കെളയാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സിെ� താ��് ഔ�് െല�ക�

*174. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സിെ� താ��് ഔ�് െല�ക�  ൈഹ��  മാ���കളാ��തി�ം സിവി�

സൈ�സ് വ��ിെ� ഔ�് െല�കളി�  ഇ-േപാസ് െമഷീൻ �ാപി��തി�ം ഉേ�ശ��േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിവി�  സൈ�സ് വ��ി�  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര�ിന് നിലവി�� സംവിധാനം

അപര�ാ�മാണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഭ��ഭ�ത നിയമം

*175. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഭ��ഭ�ത നിയമം സം�ാന�് നട�ാ�ിയതിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ��ഭ�ത നിയമ�കാരം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ലഭി�� ആ��ല��� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് �ലം സം�ാന സ��ാരിന് അധിക ബാധ�ത വ���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഭ��ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ�ിയേ�ാ� ദാരി�� �ചക മാനദ����് �റേമ ഭ�� ദൗ�ലഭ�ം

എ� മാനദ�ം �ടി പരിഗണി�ണെമ�് ��സ��ാ�  േക��ിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േദശീയ ശരാശരിയി� 67% ആ�ക� ��ഗണന വിഭാഗ�ി� ഉ�െ��േ�ാ� സം�ാന�്

46% മാ�ം ��ഗണനാവിഭാഗ�ി� ഉ�െ�ടാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

ക�ാ�സ� േരാഗ ചികി�

*176. �ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, െജയിംസ് മാത�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാ�സ�  േരാഗബാധിത�െട എ�ം വ��ി�വ��ത് പരിഗണി�് ക�ാ�സ�

േരാഗ നി��യം ആദ�ഘ��ി� തെ� കെ���തിന് താെഴ��ി�ളള ആ�പ�ിക� �ത�

പരിശീലന പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാ�സ� േരാഗ�ിന് കാരണമാ�� ജീവിത െെശലിക�ം ജീവിതസാഹചര���ം സംബ�ി�ം

േരാഗ�ിെനതിെര�ളള �തിേരാധ �വ��ന��  സംബ�ി�ം ജന�ളി�  അവേബാധം

ഉ�ാ��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ാ�സ�  േരാഗ തീ�ത കണ�ിെല��് എ�ാ ജി�കളി�ം ക�ാ�സ�  സാ��ന പരിചരണ

േക��� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�താര��ം കാര��മ�മായ ഭരണനി��ഹണം

*177. �ീ.എം. സ�രാജ്

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

(എ) ഭരണമികവ് അടി�ാനമാ�ി പ�ിക് അഫേയ�് െസ��  ത�ാറാ�ിയ �ചികയി�  ഒ�ാം

�ാനം േനടാ�  കഴി� സം�ാന�ിന്,  അത് നിലനി��ാനായി ഭരണസിരാേക�മായ

െസ�േ�റിയ�് ��ത� കാര��മമാ�ാ� നട�ി വ�� ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭരണനി��ഹണം �താര��ം കാര��മ�മാ�ാ�  �ട�ിയ ഇ-ഗേവണ�സ്

സംവിധാനെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ൈച�ഡ് െവ�ഫയ� ഓഫീസ�



*178. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം അസി��് സ�് ഇ�െ��റി� �റയാ� ഒ� ഉേദ�ാഗ�െന

ൈച�ഡ് െവ�ഫയ�  ഓഫീസറായി നിയമി�ണെമ�് �വൈന�  ജ�ിസ് ആ�ി�

നിബ�ന�േ�ാ;

(ബി) ��ിക��് േനെര�ളള ൈലംഗികാതി�മം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� ,��ത നിബ�ന

�കാരം സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ൈച�ഡ് െവ�ഫയ�  ഓഫീസർമാെര

നിയമി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം രജി��  െച� േപാേ�ാ േക�ക�

എ�യാണ്;ഏ��ം ��ത� േപാേ�ാ േക�ക� റിേ�ാ��് െച�ത് ഏത് ജി�യി� നി�ാണ്;

(ഡി) േപാേ�ാ േകസി� വ��നവ് ഉ�ാ�� സാഹചര��ി� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ൈച�ഡ്

െവ�ഫയ� ഓഫീസർമാെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��� ന�പരിഹാരം

*179. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, സി.���

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��് ന�പരിഹാരം ന���തി�ം

�നരധിവസി�ി��തി�ം ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) പ�തി�ായി േക� സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  േക� സ��ാ�ം കീടനാശിനി നി��ാണ

ക�നി�ം �രിതബാധിത��് ന�പരിഹാരം ന���തി�ം �നരധിവസി�ി��തി�ം എെ��ാം

സഹായ�ൾ ന�കിയി��്;

(സി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��് ആശ�ാസെമ�ി��തി�ം സൗജന� ചികി��ം

െപ�ഷ�ം േറഷ�ം ഉ�െ�െട ന���തി�ം േവ�ി നട�ി വ�� �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ?

�രഭിമാനെ�ാലപാതകം

*180. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �രഭിമാനെ�ാലപാതകം എ�് െപാ�സ�ഹേമാ

േപാലീേസാ വിലയി��ിയി�� സംഭവ�� സം�ാന�് ഉ�ായി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) സാം�ാരിക േകരള�ിന് അപമാനകരമായ ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി��ത്

തട��തിന് കഴിയാ� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇ�രം സംഭവ�െള

�ട��് സ�ഹ�ിൽ ഉ�ായി�� ആശ�ക�  പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

02-06-2018

�േ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�ി��.


