പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിെനാ�ാം സേ�ളനം
2018 �� 20, �ധ�
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�ി

സ�കാര� ആേരാഗ� �ാപന�െള നിയ�ി�ാൻ നിയമം
*271.

�ീ.െക. ദാസ�
,, സി.���
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�

േസവനെ�

വ�വസായമാ�ി

മാ�ിയ

സ�കാര�

ആേരാഗ�

�ാപന�െള

നിയ�ി�ാനായി സ��ാ� െകാ�വ� നിയമം �ാബല��ിലാ�ാനായി ച�ം �പീകരി�ി�േ�ാ;
(ബി) ആ�പ�ിക� ന�േക� േസവന�ിന് നിലവാര�ം അതിനായി ഈടാ�ാ�� �ക�ം
നി�യി��തിന് നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;
(സി) ചികി�ാനിര�്

നി�യി���െകാ��

ലാഭ�റവ്

നിക�ാനായി

ചികി�

േതടിെയ��വെര അനാവശ� െട�ക�� വിേധയരാ�ക�ം ആവശ�മി�ാ� മ��ക�
ന��ക�ം െച�് ലാഭ��ാ�ാ�� സാധ�ത ഒഴിവാ�ാനായി �ിതല�ളി��� സ��ാ�
ആ�പ�ികെള

നവീകരി�്

ഉ�തനിലവാര�ി��

േസവനം

ന�കാ�

�ാ�മാ�ാ�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?
ക�ാൻസർ േരാഗം േനരി��തി�ം നിയ�ി��തി�ം നടപടി
*272.

�ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�് �നാർ�ദ േരാഗം �ട��ിൽ�െ� കെ���തി�ം നിയ�ി��തി�ം
��തൽ പര�ാ�മാ�� വിധ�ിൽ േകരള�ിെല എ�ാ താ��് ആ�പ�ിക�ം േക�ീകരി�്
മാേ�ാ�ാം,അൾ�ാ സൗ�് �ാനിംഗ് സൗകര��ൾ ഉ� െമാൈബൽ �ണി�കൾ �ാപി�ാൻ
നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

ഇ�ാര��ിൽ

സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയി��

നടപടികൾ

വിശദീകരി�ാേമാ;
(ബി) ക�ാൻസർ

ബാധിതെര

സഹായി��തി�ം

േരാഗ�തിേരാധ

േബാധവൽ�രണ�ി�ം

സ��േസവനം നട��, രജി�ർ െച�ി�� സ�� സംഘടനക��് േസവന മികവിെ�
അടി�ാന�ിൽ

അർഹമായ

സഹായ�ൾ

നൽ��

കാര�ം

പരിഗണി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?
ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
*273.

�ീ.സി. െക. ശശീ��
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിയ വികസന
�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

�� സ��ാ� ആവശ�മായ

അടി�ാന

സൗകര���

ഒ��ാെത ജി�/ജനറ� ആ�പ�ികെള േപ�മാ�ി െമഡി�� േകാേളജ് ആ�ിയവയി�
വിദ�ാ��ി �േവശന�ിന് െമഡി�� കൗ�സി� അ�മതി നിേഷധി�ാനിടയാ�ിയ �ിതി
പരിഹരി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;
(ബി) െമഡി�� േകാേള�കളി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ� �പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
(സി) വയനാട്

െമഡി��

േകാേളജിെ�

നിലവിെല

�ിതി

അറിയി�ാേമാ;

സമ�

വികസന�ിനാ�� മാ���ാ� ത�ാറാ�ി അതിെ�യടി�ാന�ി� ���ി ആരംഭി�ാ�
സാധി�ി�േ�ാ;
(ഡി) വടേ� മലബാറിെല േരാഗിക�െട ആ�യമായ പരിയാരം സഹകരണ െമഡി�� േകാേളജിെന
സ��ാ� ഏെ����തിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ; �ാപന ശാ�ീകരണ�ി�� പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം സംര�ണ�ിനാ�� പ�തിക�
*274.

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.��ിരാമ�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) �ീക�െട�ം

��ിക�െട�ം

സംര�ണ�ി�ം

േ�മ�ി�ം

അവ�െട

കഴി�ക�

വികസി�ി��തി�മായി ഇൗ സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;
ആ�നിക വ�വസായ േമഖലയി� �ീക�െട പ�ാളി�ം വ��ി�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ;
(ബി) �ീക�െട സംരംഭകത� േശഷി വികസി�ി��തി�ം െെന�ണ� വികസന�ി�ം െതാഴി�
പരിശീലന�ി�ം എെ��ാം പ�തികളാ�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;
(സി) ��ികെള സംര�ി�ാനാ�ളള ഭ�ം പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ഡി) അനാഥേരാ ദരി�േരാ ആയ ��ികെള പാ��ി�� അനാഥാലയ��െട �വ��നം ക�ശന
നിരീ�ണ�ിന് വിേധയമാ�ാ�േ�ാ?
ഭ���ര�ാ വ��് പരിേശാധന ക�ശനമാ�ാ� നടപടി
*275.

�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, ��ഷ� കട��ി
,, സി.െക. ഹരീ��
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� റേ�ാറ�ക�, േബ�റിക�, ത�കടക� ഉ�െ�െട പാകം െച� ഭ�ണം
വി��� കടക� േവ�� �ചിത�ം �ല���വയാെണ�് ഉറ� വ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;
(ബി) ഇവയി� വലിെയാ� പ�് �ാപന�ളി�ം �ചിവ��ക രാസവ��� േച�� ആഹാരമാണ്
വി���െത� കാര�ം പരിഗണി�് ഭ���ര�ാ വ��് പരിേശാധന ക�ശനമാ�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
(സി) വിപണിയി�

ലഭി��

പ��റിക�,

പഴ��,

മ��ം

�ട�ിയവ

രാസവ���

േച��വയെ��് ഉറ� വ��ാ� വ�ാപകമായ പരിേശാധന നട�േമാ; പരിേശാധന�ളള
സ�ീകരണ�� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?
െമേ�ാ ഉ�െ�� െപാ� ഗതാഗത സംവിധാനം
*276.

�ീ.എം. സ�രാജ്
,, െക.െജ. മാ�ി
,, എ. �ദീ��മാ�
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളെ��ം പരിസര �േദശ�ളിെല�ം ഗതാഗത ���് ഒഴിവാ��തി�ം യാ�ാേ�ശം
പരിഹരി��തി�ം ആവി�രി� െകാ�ി െമേ�ാ, വാ�� െമേ�ാ, ബസ് സ��ീസ് എ�ിവ
സംേയാജി�ി�
അറിയി�ാേമാ;

െകാ��

െപാ�

ഗതാഗത

സംവിധാന�ിെ�

നിലവിെല

�േരാഗതി

(ബി) െകാ�ി െമേ�ാ നി��ാണം ��ണി�റ വെര നീ��തിനാ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;
(സി) േക� സ��ാരിെ� ���ിയ െമേ�ാ നയം െകാ�ി െമേ�ാ�െട�ം സംേയാജിത െപാ� ഗതാഗത
സംവിധാന�ിെ��ം നി��ഹണ�ി� കാലതാമസം ��ി�ാനിട�േ�ാ;
(ഡി) തി�വന��രം,

േകാഴിേ�ാട്

െെല�്

െമേ�ാക��്

േക�

സ��ാരിെ�

അംഗീകാരം

ലഭി�ി�േ�ാ?
മ��ക�െട ��പേയാഗം
*277.

�ീ.പി. ഉ�ി
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ് ക�േ�ാ� വിഭാഗ�ിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;
(ബി) മ��ക�െട നി��ാണം, വിതരണം, വില �ട�ിയവ സംബ�ി� പരിേശാധന നട��തി�ം
നിയമം

ലംഘി��വ�െ�തിെര

ക�ശന

നടപടിക�

സ�ീകരി��തി�ം

വ��ിെല

എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗെ� ശ�ിെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
(സി) നാ�േ�ാ�ിക് മ��ക�െട ��പേയാഗം കെ���തി�ം തട��തി�മായി എെെ�സ്
വ��മായി േച��് സം�� പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
(ഡി) ��സ് ആ�് േകാെ��ി�് ആ�ിെല നിയമ�� ലംഘി�െകാ�് നട�� സൗ�ര� വ��ക
വ���െട വി�ന തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?
െെ�ം �ാ�ിെ� �വ��നം
*278.

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെ�ം �ാ�ി� വ�ഷ�� പഴ��� േക�ക� െക�ി�ിട�� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
(ബി) െെ�ം

�ാ�ിെ�

�വ��നം

ശ�ിെ����തിന്

എെ��ി�ം

നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ;
(സി) െെ�ം �ാ�ിെ� േന�ത��ി� വിേക�ീകരണ അേന�ഷണ സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;
�ധാന പ�ണ�ളി� െ�ഷ�� വിംഗ് �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
ഇ-േപാസ് െമഷീൻ വഴി േറഷ� വിതരണം

*279.

�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, അനി� അ�ര
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കട വഴി വി��� എ�ാ േറഷ� സാധന��ം ഇ- േപാസ് െമഷീ� വഴി ന�കണെമ�
നിബ�ന�േ�ാ;
(ബി) പല വിധ കാരണ�ളാ� െമഷീ� ഉപേയാഗി�വാ� കഴിയാ� സാഹചര��ി� െമഷീനി�
േരഖെ���ാെത േറഷ� വിതരണം നട��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�
ശതമാനം േറഷ� ഇ�കാരം ന��വാ� അ�മതി��്;
(സി) ഇൗ

ആ��ല��ിെ�

മറവി�

േറഷ�

സാധന��

പഴയ�

േപാെല

കരി��യി�

വി���െവ� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര�ം അേന�ഷി�ി�േ�ാ; എ�ി�
അതി� െവളിവായ കാര��� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?
ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ� നി��ാണ ഹ�്
*280.

�ീ.എം. �േകഷ്
,, എസ്.ശർ�
,, ബി.സത��
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരവിനിമയ സാേ�തികവിദ�ാ വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം അടി�ാന സൗകര���
ഒ���തി�ം നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) േകരളെ� ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ� നി��ാണ ഹ�ാ�ി മാ�കെയ� ല��േ�ാെട
ഇലേ�ാണി�് ഹാ�ഡ് െവയ� ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ; ��ത ക�നി�െട �വ��നം
വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) ഐ.ഐ.ഐ.ടി.എം-േകരളെയ ഡിജി�� �ണിേവ�ി�ിയായി വികസി�ി�് ഉ�ത ഗേവഷണ
�ാപനമാ�ി മാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?
ഭ��ക�ീഷ�
*281.

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമ�ി� ഭ��ക�ീഷ� �പീകരി��തിെന�റി�് പറ��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഭ��ക�ീഷെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം;
(സി) സം�ാന�് ഭ��ക�ീഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;
(ഡി) ഭ��ക�ീഷ�

�പീകരി�ി�ിെ��ി�

ആയതി��

കാലതാമസം

എ�െകാ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ ;
(ഇ) ഭ��ക�ീഷ� �പീകരി��� വെര ഒ� �ാ���റി ക�ീഷന് ആ �മതലക� നി�വഹി�ാ�
സാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ ?
െന�് സംഭരണ പ�തി
*282.

�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ആ�. രാമച��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�സീസണിെല െന�് സംഭരണ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) സംഭരി� െന�് സം�രി�് അരിയാ�ി െപാ�വിതരണ�ംഖലയി� വിതരണം െച��തിന്
�േ�ാടിയായി �ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
(സി) െന�് സംഭരണ പ�തി�െട ൈകകാര�െചലവ് േക� സ��ാ� ന��േ�ാ; വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;
(ഡി) സം�ാന�ിന് �റ�് നി�് െന�് െകാ�് വ�് സംഭരണ ��ിയയി� ഉ�െ����െവ�
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
(ഇ) സംഭരി�

െന�്

അരിയാ�ി

മാ��തി�

സ�കാര�മി�ക�,

സഹകരണ-െപാ�േമഖല

�ാപന��െട മി�ക� എ�ിവ�െട പ�ാളി�ം വിശദമാ�േമാ?
ആ�പ�ിക�െട േസവന നിലവാര നി��യ സംവിധാനം
*283.

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� ആ�പ�ിക��ാണ് േക� സ��ാരിെ� നാഷണ� ക�ാളി�ി
അ�ഡിേ�ഷ� �ര�ാരം ലഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ ;
(ബി) സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട േസവന നിലവാര നി��യ�ിനാ�� േകരള അ�ഡിേ�ഷ�
�ാ�േഡ��സ് േഫാ� േഹാ�ി��സ് (കാഷ് ) എ� ആ�പ�ിക��് ലഭി�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

സ�കാര�

ആ�പ�ിക�െട

നിലവാര

നി��യ�ിനായി

എ�്

സംവിധാനമാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;
(സി) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ആവശ��ിന് െമഡി��, പാരാ െമഡി�� ജീവന�ാ� ഉെ��്
ഉറ�വ���തിന് സാധ�മായി�േ�ാ; സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല തിര�് പരിഗണി�് ��ത�
േഡാ��മാെര�ം മ�് സഹായ ജീവന�ാെര�ം നിയമി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;
(ഡി) ആവശ�മായ െമഡി�� ഉപകരണ��െട ലഭ�ത�ം അവ�െട ശരിയായ വിനിേയാഗ�ം
പരിപാലന�ം ഉറ� വ���തി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?
േരാഗ�തിേരാധ നടപടിക�
*284.

�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�ിേനഷ�ം ആ�നിക െെവദ�ശാ��ി�െമതിെര സംഘടിതമായ എതി��് സം�ാന�്
ചില

േകാ�കളി�

നി�ം

ഉയ��ത്

ഗൗരവമായി

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;
(ബി) സം�ാന�് ഇ�വെര കാണാ� നിപ, കരി�നി �ട�ിയ േരാഗ�� ക��ട�ിയ
സാഹചര��ി�

േരാഗ�തിേരാധ�ിന്

��ത�

ഇടെപട�

നട��തി�ം

ജന�െള

നി�ബ�മാ��തി�ളള

തീ�മാനം

േബാധവ��രി��തി�ം ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
(സി) ��കളി�

��ികെള

േച���തിന്

വാ�ിേനഷ�

എ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത് �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ?
കാ�പരിമിത��ായി നട�ിലാ�� പ�തിക�
*285.

�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ� പരിമിതി�ളളവ��് േവ�ി സം�ാന�് നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദമാ�േമാ;
(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം കാ�പരിമിതി�ളളവ��് േവ�ി നട�ിലാ�ിയ
�േത�ക പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;
(സി) കാ�പരിമിതി�ളളവ��്

േവ�ി

േക�സ��ാരിെ�

എെ��ി�ം

നട�ിലാ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
േറഷ� കടക�െട നവീകരണം

പ�തി

സം�ാന�്

*286.

�ീ.ബി.സത��
,, എ. �ദീ��മാ�
,, സി. െക. ശശീ��
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടക�െട നവീകരണ�ി�ം ൈവവിധ�വ��രണ�ി�മായി സ�ീകരി�ി�ളള �തിയ
പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;
(ബി) േറഷ� കടക� വഴി �ട�ി�ിട�ി�� ആ� വിതരണം �ന:�ാപി�ി�േ�ാ;
(സി) ആ��് �റേമ മേ�െത�ാം ഇന�� �ടി േറഷ� കടകളി��ടി വിതരണം നട��തിന്
ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) േറഷ� കടക� വഴി ബാ�ിംഗ് േസവന�� ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;
(ഇ) െപാ�വിതരണേമഖല�ാവശ�മായ

ഇ��മീഡിയറി

േഗാഡൗ�ക�

റവന�വ��ിെ�

സഹായേ�ാെട നി��ി��തി�ളള നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
വേയാമി�ം പ�തി
*287.

�ീ.െക.��ിരാമ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, സജി െചറിയാ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�പ�ിയ�് വയ�ിന് �കളി� �ായ�ളളവ��ായി നട�ാ�ി വ��
വേയാമി�ം

പ�തിയി�

എെ��ാം

േസവന�ളാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;
(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ��ത പ�തി ��ത� �േദശ�ളിേല�്
വ�ാപി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
(സി) ��ജന��െട സാ�ഹിക�ം സാ��ിക�ം ആേരാഗ�പര�മായ �ര� മിക� രീതിയി�
നട�ിലാ�ിയതിന് സം�ാന�ിന് േദശീയ �ര�ാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
ആ��േവദ ഒൗഷധ നി��ാണ�ിെല �തിസ�ി
*288.

�ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ ഒൗഷധ നി��ാണ�ിെല �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) മ��് നി��ാണ�ി�� െെലസ�സ് ����തി�ം �തിയ െെലസ�സ് ന���തി�ം
എെ��ാം �മീകരണ�� ഏ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ആ��േവദ

മ��ക�െട

�ണനിലവാരം

ഉറ�

വ���തി�്

എെ��ാം

നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
അ�ിശമനേസന�െട ആ�നികവ��രണ�ിന് നടപടി
*289.

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

(എ) അ�ിശമനേസനയി�

ആ�നികവ��രണ�ിെ�

�റവ്

�ല��ാ��

����

��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) എ�ി�

അ�ിശമനേസന�െട

നവീകരണ�ി�ം

ആ�നികവ��രണ�ി�ം

േവ�ി

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?
േകാഴിേ�ാട്, തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�െട �േരാഗതി
T *290. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) േകാഴിേ�ാട്,

തി�വന��രം

ൈല�്

െമേ�ാ

പ�തിക�െട

ഇ�വെര��

�േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) േക� സ��ാരിന് ��ത പ�തിക�െട ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;
(സി) േക�സ��ാ� ഈ പ�തിക��് അ��ല നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ; സം�ാന സ��ാ�
ഈ പ�തി ഉേപ�ി�ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;
(ഡി) ൈല�് െമേ�ാ പ�തി�െട ഭാഗമാ�� �ല�ളിെല േമ��ാല��െട പണി�മായി ബ�െ��്
ഇ�വെര�� �ലെമ��ം �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ?
ഹാഷ് ഫ��� േ�ാബ� െഎ.ടി. ഉ�േകാടി
*291.

�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, െക.�േരഷ് ���്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ാ���് മിഷ� വി�ാനാധി�ിത �ാ���് സംരംഭ�� �ട��തിന് ന�കി വ��
സഹായ�� എെ��ാമാണ്;
(ബി) ഡിജി�� രംഗെ� നിേ�പം സാധ�മാ��തി�ം �തിയ സംരംഭകെര�ം �തിഭകെള�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െകാ�ിയി� നട� ഹാഷ് ഫ��� േ�ാബ� െഎ.ടി. ഉ�േകാടി
എ�മാ�ം ഫല�ദമാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(സി) വിവരാധി�ിത സാേ�തികവിദ�ക�െട വ�ാപന�ിന് �തന സാേ�തികവിദ�ക�െട െസ�� ഓഫ്
എ�ല�സ് ആയി വിഭാവനം െച�� േനാളജ് സി�ി പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?
െെസബ� �ര��ായി സ�ീകരി� നടപടിക�
*292.

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെസബ� ���ത��� തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) � െവ�� െഗയിമിെ� പ�ാ�ല�ി� െെസബ� �ര��ായി േപാലീസ് വ��് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; ��ത നടപടിക��് േക� ആഭ��ര വ��ിെ� �ശംസ
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(സി) െെസബ�

േലാകെ�

ചതി�ഴികെള

സംബ�ി�ം

ഇ��െന�്,

ഇ-െമയി�

�ട�ിയവ

�ര�ിതമായി ഉപേയാഗി��ത് സംബ�ി�ം െപാ�ജന���് േബാധവ��രണം ന�കാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;
(ഡി) െെസബ� �ര��ായി �വ��ി�� �ാപന��ം ഏജ�സിക�ം പാലിേ�� െസക�രി�ി
മാ��നി�േ�ശ��ം നടപടി�മ��ം �ത�മായി പാലി��തി�ളള െഎ.എസ്.ഒ. അംഗീകാരം
െെസബ� േഡാമിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
ജയി�ക� നവീകരി��തി�ളള നടപടിക�
*293.

�ീ.സി.���
,, ഡി.െക. �രളി
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജയി�ക� നവീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
(ബി) സം�ാനെ�

വിവിധ

ജയി�കളി�

തട�കാ�

ഉ�പാദി�ി��

ൈജവപ��റിക�

െപാ�ജന���് ന�ായവിലയി� ലഭ�മാ��തിന് ജയി�കേളാട�ബ�ി�് വിപണന േക���
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
(സി) തട�കാ��് ശി�ാ കാലയളവിന് േശഷം പരാ�യമി�ാെത ജീവി��തിന് സഹായകരമാ��

വിധ�ി� വിവിധ െതാഴി� പരിശീലന പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ഡി) നിര�രരായ

തട�കാെര

സാ�രരാ��തിനായി

ജയി� േജ�ാതി

സാ�രതാ

പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
സിവി� സെെ�സ് വ��ിെ� കാര��മമായ �വ��നം
*294.

�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, എസ്.ശർ�
,, �രളി െപ�െന�ി
,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിശ�് രഹിതമാ��തിന് നട�ി വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) െപാ�വിതരണ സംവിധാന�ിെല െമാ� വിതരണ�ിെ� �മതല സിവി� സെെ�സ് വ��്
ഏെ���് �വ��നം കാര��മമാ��തിന് ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;
(സി) പ�ികേഗാ�

വ���ാ��്

േറഷ�

വീ�കളിെല�ി�്

ന�കാ�

ആവി�രി�

പ�തി

�ാവ��ികമായി�േ�ാ;
(ഡി) േറഷ� വിതരണ സംവിധാനം നവീകരി�തിെ� കാര��മത അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;
ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി�തി�േശഷ�ം ത�ി�് നട��തായ വാ���െട നിജ�ിതി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
(ഇ) മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വ��നം വി�ലീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?
േപാലീസിെ� കാര��മത വ��ി�ി�ാ�� നടപടിക�
*295.

�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മസമാധാനപാലന�ം
എസ്.എ�്.ഒ.മാരായി

��ാേന�ഷണ�ം
ഇ�െ���മാെര

��ത�

കാര��മമാ��തിനായി

നിയമി��ത്

എ�ാ

േ�ഷ�കളി�ം

�ാവ��ികമാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;
(ബി) േപാലീസ്

�വ��ന�ിെ�

���ത���െട

കാര��മത�ം

അേന�ഷണ�മതല

ഡി.ൈവ.

േവഗത�ം

വ��ി�ി�ാനായി

എസ്.പി.മാ��്

ന���തിന്

��തര
നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
(സി) ഓ�ൈലനായി

പരാതിക�

രജി��

െച��തി�ം

പരാതി�ാരന്

അതിെ�

�ിതി

അറി��തി��� സംവിധാനം ഏ�െ���� പ�തി�ം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ക�ാമറ
�ാപി�� നടപടിക�ം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ര� സമയ�ളി� ച�ലമായി ഇടെപ��തിന് �േത�ക േസനെയ �പീകരി�ാ�� നടപടി
���ിയാേയാെയ�് െവളിെ���േമാ?
ഭ��ഗേവഷണ വികസന കൗ�സി�
*296.

�ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തനത് ഭ�� ഇന�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അവ�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ��തി�മായി �പീകരി�ി�ളള ഭ��ഗേവഷണ വികസന കൗ�സിലിെ� �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ഭ�� സം�രണ-�ല�വ��ിത �വ��ന���ായി എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ്
കൗ�സി� ഏ�െ���ിയി�ളളത്;
(സി) ��ത

കൗ�സിലിെ�

േസവനം

വി�ലീകരി��തിനായി

എെ��ാം

പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളത്;
(ഡി) കൗ�സിലിെ� േന�ത��ി� സംഘടി�ി� വ�� ഭ���ര�ാ പരിശീലന പരിപാടി�െട
വിശദാംശം ന��േമാ?
ഇ��ി���് ഓഫ് മാേനെ��് ഇ� ഗവ�െമ�്
*297.

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പി.െക.അ� റ�്
,, സി.മ��ി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി���്

ഓഫ്

മാേനെ��്

ഇ�

ഗവ�െമ�ി�

ഏെത�ാം

വിഭാഗം

സ��ാ�

ജീവന�ാ��ാണ് പരിശീലനം ന�കിവ��ത്;
(ബി) സ��ാ� സ��ീസിെല എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാ��ം പടിപടിയായി പരിശീലനം ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
(സി) ഇൗ

�ാപനെ�

മികവിെ�

േക�മാ�ണെമ�

ഭരണപരി�ാര

ക�ീഷെ�

സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?
�ിമിന� േക�കളി� �തികളായ േപാലീ�കാ�

ശിപാ�ശ

*298.

േഡാ.എം. െക. �നീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിമിന� േക�കളി� �തികളായ േപാലീ�കാ�െട വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ;
(ബി) ഇ�രം േപാലീ�കാ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ��തരമായ ���ത��ളി� �തികളായ േപാലീ�കാെര സ��ീസി� നി�ം പിരി�വി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
ഭ�� �ര� പരിേശാധന കാര��മമായി നട��തിന് നടപടി
*299.

�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വ� �ഡ് ബിസിനസ് ഓ�േറ��മാ��ം 2006 െല ഭ���ര� �ണനിലവാര നിയമ�ി�
അ�ശാസി�� ൈലസ�േസാ രജിേ�ഷേനാ നി�ബ��േ�ാ; രജിേ�ഷ� എ��ാെത
�വ��ി��വെര കെ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
(ബി) പരിേശാധനക� കാര��മമായി നട��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;
വാഹന��, ഉേദ�ാഗ�� എ�ിവ�െട �റവ് തടസം ��ി��േ�ാ ;വ��മാ�ാേമാ;
(സി) ഭ�� �ര� വ��ി� നി�് സ��ാരിന് ഏെത�ി�ം തര�ി� വ�മാനം ലഭി��േ�ാ; വ��്
ആരംഭി���ത� ഇ�വെര ലഭി� വ�മാനം വിശകലനം െച�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ഡി) ജീവന�ാ�െട

�റ��ലം

വ�മാനം

ന�െ���ത്

ഒഴിവാ�ാ�

നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

ആവശ�മായ ജീവന�ാെര എ�ാ ജി�കളി�ം നിയമി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവള നി��ാണം
*300.

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

(എ) ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� നി��ാണ �വ��നം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; ഇനി
എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�വാ�ളളത്;
(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ��ത വിമാന�ാവള�ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��്
എെ�ാെ�

�വ��ന�ളാണ്

���ിയാ�ിയത്;

നി��ാണ

ശതമാനം ��ത കാലയളവി� ���ിയാ�ി എ�റിയി�ാേമാ?

�വ��ന��െട

എ�

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�്,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം,

െസ��റി,

11-06-2018

�േ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�ി��.

