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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

കായിക പരിശീലന�ി�ം മാസ് �ി�ി��ളള നിബ�നക�

*1. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

(എ) സം�ാന�് വ��ീയ �വീകരണം സാധ�മാ��തിനായി ആ�.എസ്.എസ്.  അ�മം

വ�ാപകമാ�ിയിരി��തായ ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) കാസ�േകാ�് വ��ീയ കലാപം ല��മി�് മ�സ അധ�ാപകെന െകാലെ���ിയ ഇൗ സംഘ�ിെ�റ

�ഢ�വ��ന�െള അടി�മ�േ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�േമാ;

(സി) േകരള േപാലീസ് നിയമ�ി�  കായിക പരിശീലന�ി�ം മാസ് �ി�ി�ം ഏ�െ���ിയി�ളള

നിബ�നക�  എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇവ പാലി�െകാ�ാേണാ ആ�.എസ്.എസ്.

ശാഖക� �വ��ി��ത്; ഇെ��ി� സാ�ഹ� �ര� കണ�ിെല��് അവ�െ�തിെര ക�ശന

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികവ�കരണ�ി�ം കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം നടപടി

*2. �ീ.പി.െക. ശശി

,, െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികവ�കരണ�ി�ം കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം

ആവി�രി�ി�ളള പരിപാടി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ജനൈമ�ി �ര�ാ പ�തി ശ�ിെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ഷ�ക�  �ീ സൗ�ദമാ��തി�ം ഒ��് താമസി�� �ീക��ം �ായമായവ��ം

സംര�ണെമാ���തി�ം �േത�ക ��പതി�ി�േമാ;

(ഡി) വ��ി�വ�� ൈസബ�  ���ത���  തടയാനായി സ�ീകരി�ി�� മാ����  എെ��ാമാണ്

എ�് വിശദമാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��് സഹായം

*3. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��് ഈ സ��ാ�  ന�കിയ �രിതാശ�ാസ�ം ചികി�ാ

സഹായ�ം എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല ലി�ി� ഉ�െ��ി�ി�ാ� അ�ഹരായ �രിതബാധിതെര ലി�ി� ഉ�െ���ി ധനാശ�ാസം

ന�കാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) ��ീംേകാടതി വിധി �കാരം,  എ�േഡാസ�ഫാ�  ഇരക�െട �നരധിവാസ�ിനായി േക�

സ��ാരിേനാട് സഹായം അഭ���ി�ി�േ�ാ;  േക� സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ായി��;

കീടനാശിനി നി��ാതാ�ളി�  നി�് ന�പരിഹാരം ഈടാ�ാ�  നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

മദ�പാനവിപ�കൾ സംബ�ി� സമ�പഠനം

*4. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�പാനം മ�ഷ�െ� ആേരാഗ�െ��ം,ജീവിത�മെ��ം ഏെതാെ� രീതിയി�  ബാധി�െമ�

കാര�ം പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) മദ�പ�െട ആധിക�ം സം�ാനജനത�െട സാ�ഹ� ആേരാഗ�െ��ം,  വ�വ�ിതിേയ�ം

എ�െനെയാ� ബാധി�� എ�ത് പഠന�ി�െട വ��മാ�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ഇെ��ി� േകരളം േപാ�ളള ഒ� സം�ാന�് മദ�പാനം വ��ികളി� ഉ�ാ�� ശാരീരിക�ം

മാനസിക�മായ ആേരാഗ�����, ��ംബബ��ളി�ം സാ�ഹ� സമാധാന�ി�ം ഉ�ാ��

���� എ�ിവെയ�റി�് വിദ� പഠനം നട�ി വ��ത വ��േമാ?

�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം േനെര�� അതി�മ�� തടയാ� നടപടി

*5. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

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

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം േനെര�� അതി�മ��  ക�ശനമായി തട��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി� ഉദാസീന നിലപാട് സ�ീകരി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന

നടപടി സ�ീകരി�ാ� േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം േനെര�� അതി�മ��ം �ഷണ��ം തടയാ�ം �ീ �ര�

ഉറ�ാ�ാ�മായി സ��ാ� നട�ാ�േ�ശി�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� �തിസ�ി പരിഹരി�ാ� നടപടി

*6. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എസ്.ശർ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� നിേഷധാ�ക നിലപാ��ലം സം�ാനം അഭി�ഖീകരി� േറഷ�  �തിസ�ി

പരിഹരി�ാനായി േക� സ��ാരിെന സമീപി�ി��േവാ;  എ�ി� ഇ�ാര��ി� േക� നിലപാട്

എ�ായി��;

(ബി) ഈ ���ിെ� ��തരാവ� �ധാനമ�ിെയ േനരി� ധരി�ി�ാ� �മി�ി�േ�ാ;  �തികരണം

എ�ായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണ�ി�ം ഭ��ഭ�താ നിയമ �കാരം േക� സ��ാ�  അ�ശാസി��

സംവിധാനം ഏ�െ����തി�ം ഉ� �വ��നം ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) സാ�വ�ിക േറഷനിംഗ് സംവിധാന�ി�  നി�ം പരിമിത േറഷ�  സംവിധാന�ിേല�് മാറാ�

സം�ാനം നി�ബ�ിതമായ സാഹചര��ം അ�ാര��ി�  സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാ�ം

വ��മാ�ാേമാ?
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നവേകരളം മിഷ�

*7. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

(എ) നവേകരളം മിഷെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതി� േവ�ി �പീകരി�ി��ത്; ഓേരാ പ�തി�െട�ം വിശദാംശ��

എെ��ാമാണ്; വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തിക� നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

�ിവ�ര പ�തിക�

*8. �ീ.െക. �����ി

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

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

(എ) നീതി ആേയാഗിെ� നിർേ�ശാ�സരണം പ�വ�ര പ�തിക�  അവസാനി�ി�ാ�ം പകരം

2017-2020  വർഷം �ിവ�ര പ�തികൾ നട�ാ�ാ��� തീ�മാനം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���ായി ആ��ണം െച�� പ�വ�ര പ�തികെള എ�ിെന ബാധി�െമ�ാണ്

സർ�ാർ വിലയി���ത്;

(ബി) േക� നി�േ�ശം മറികട�് പ�വ�രപ�തി�മായി �േ�ാ�് േപാകാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി�

അത് സം�ാന�ിെ� പ�തി നട�ി�ിെന എ�ിെനെയാെ� ബാധി�െമ�ാണ്

വിലയി���ത്;

(സി) �ിവ�ര പ�തി�ാ�� േക� സഹായ�ി�് േ�ാജ�ക�  ത�ാറാ�ി സമ��ി�വാ�

വ��തല�ിേലാ �ാനിംഗ് േബാ�ഡ് തല�ിേലാ ക��സമിതിക�  �പീകരി�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

േഹാ�� ഭ�ണ�ിെ� അമിത വില നിയ�ി��തിന് നടപടി

*9. �ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, െക. ദാസ�

,, െക.ഡി. �േസന�

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അ�ാരാ� മാ���ി� അസം�ത എ��് കാര�മായ നിര�ി�� വില�യ�ം ഇ�ാതിരി�േ�ാ�ം

രാജ��് സ�ിഡിയി�ാ� പാചക വാതക�ിന് വ�േതാതി� വില വ��ി�ി��ം ഡീസലിെ��ം

െപേ�ാളിെ��ം നീതീകരണമി�ാ� േതാതി�� വില വ��ന�ം ഉപേഭാ� സം�ാനെമ�

നിലയി�, സം�ാന�് െപാ� വില വ��നവിന് കാരണമായി�േ�ാ എ� കാര�ം പരിേശാധന�്

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സാധന��െട വില�യ��ിെ��ം നി�തി വ��നവിെ��ം േപരി�  േഹാ��ക�

ഭ�ണ�ിന് �മാതീതമായി വില വ��ി�ി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സാഹചര��ി�, േഹാ��  ഭ�ണ�ിെ� അമിത വില നിയ�ി��തി�ം അമിത വില

ഈടാ��വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം സാധ�മാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േഫാ� േചാ���തിന് അ�മതി ന���തിന് �മതലെ��വ�

*10.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഫാ�  േചാ���തിന് അ�മതി ഉ�ത് ആ�െ�ാെ�യാെണ�ം എെ�ാെ�

ആവശ��ിനാണ് ��ത അ�മതി ന��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അ�മതി ന��തിന് �മതലെ��വ�  ആെരാെ�യാെണ�ം അ�മതി എ�

കാലയളവിേല�് ന��താെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അത��ാ�നിക വിേദശ ഉപകരണ��  ഉപേയാഗി�് സ�കാര� �ാപന��  േഫാ�

േചാ���െവ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� �േവശനം

*11.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി�� �േവശനം സംബ�ി� ��ീം േകാടതി വിധി�െട പ�ാ�ല�ി� സമ�

നിയമനി��ാണം നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഏകീ�ത ഫീസ് നട�ിലാ�േ�ാ�  െമറി�ി�  െമഡി��  േകാ�ക��് �േവശനം ലഭി��

വിദ�ാ��ിക��്,  �റ�ഫീസി�  പഠി��തിന് അവസരം ലഭി���വിധ�ി�  �മീകരണം
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ഉ�ാ�വാ� ആേലാചി�േമാ;

(സി) സ�ാ�യ െമഡി�� മാേന�െമ�ക�മായി ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ�െട �തികരണം എ�ായി��െവ�് െവളിെ���േമാ?

നിരാമയ ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

*12.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭി�േശഷി�ാ��ായി നിരാമയ ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ:

(സി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ�� ഭി�േശഷി�ാെരയാണ് ഇതി�  ഉ�െ���ിയി��െത�്

അറിയി�ാേമാ:

(ഡി) ഈ പ�തി�െട നി��ഹണ ഏജ�സി ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�യ പ�തി�െട ല����

*13.�ീ.സി.���

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എസ്.രാേജ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�യ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആ�യ പ�തി�െട ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തിന് ��ംബ�ീ �േഖന സ�െ� നട�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ാ�� �ണേഭാ� ലി�ി� നി�ം അന�ഹെര ഒഴിവാ��തി�ം അ�ഹരായവെര

��തായി ഉ�െ����തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ാർ വ��കളിെല അഴിമതി സംബ�ി� പഠനം
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*14.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) വിവിധ സ��ാ�  വ��കളിെല അഴിമതി�െട േതാത് നി��യി�ാ�  വിജില�സ് ആ�് ആ�ി

കറ�ഷ� ബ�േറാ ഏെത�ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പഠന�ിെല �ധാന കെ���ക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) അധികാര വിേക�ീകരണ നയമ�സരി�് വികസന ��ിയയി�  �ാഥമിക കടമ നി��ഹി�ാ�

�മതലെ���െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിലാണ് അഴിമതി ��തെല� കെ��ലിെ�

ഗൗരവം ഉ�െ�ാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് അവസാനി�ി�ാ�� �ാേയാഗിക നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉേപ�ി�െ��� ��മാതാപിതാ��

*15.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മാതാപിതാ�െള സംര�ി�ാെത,  ഉേപ�ി�� �വണത വ��ി� വ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സാഹചര��ളിേല�് നയി�� കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�് വിശകലനം

െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ����  ത�ിെയ��െ��്,  ഇ�ര�ി�  ഉേപ�ി�െ���വ�  ന�� പരാതികളി�  നടപടി

സ�ീകരി��തി�ം േക�ക� തീ��ാ��തി��� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അ���� പ�തി

*16.�ീ.എം. �േകഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, ഒ. ആ�. േക�

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് അ���� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ��

ആെരാെ�യാെണ�ം �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി �കാരം �ണേഭാ�ാ���് സൗജന�മായി ലഭി�� ഭ��ധാന��� ഏെതാെ�യാണ്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി  2016-17  സാ��ിക വ�ഷം ലഭി� േക� വിഹിതം

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

രാജീവ് ഗാ�ി �മാരി ശാ�ീകരണ പ�തി

*17.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കൗമാര�ാരായ െപ���ിക�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി രാജീവ് ഗാ�ി �മാരി

ശാ�ീകരണ പ�തി (ആ�.ജി.എസ്.ഇ.എ.ജി.) നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കൗമാര�ാരായ െപ���ിക�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�ം അവെര സ�യം െതാഴിലിന്

�ാ�രാ��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

െെലംഗിക അതി�മ�� അമ�� െച��തിെല േപാലീസ് വീ�

*18.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത �ാനീയരട�ം ഉ�െ��� െെലംഗിക അതി�മ�� ക�ശനമായി അമ�� െച��തിന്

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ�െള�റി�് വിവരം ലഭി�േ�ാ� അതി�തം നടപടിെയ��ാ� േപാലീസ് പലേ�ാ�ം

വീ� വ���താ�ളള പരാതി പരിഹരി�ാ� േവ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) �ീക�െ�തിെര�ളള അതി�മ��  തട��തിന് �േത�ക വിംഗ് �പീകരി�് വിവരസാേ�തിക
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വിദ��െട സഹായേ�ാെട ഇടെപട� നട�ാ� നടപടിെയ��േമാ?

ബാലാവകാശ ക�ീഷനിെല ഒഴി�ക�

*19.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാലാവകാശ ക�ീഷനിെല ഒഴി�ക�  നിക�ാ�തിന് േകരള�ിന് ��ീംേകാടതി പിഴ

�മ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ബാലാവകാശ ക�ീഷനിെല ഒഴി�ക�  നിക��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ിക�െ�തിെര�� അതി�മ��  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  േപാേ�ാ േകാടതിക�െട

�ഗമമായ �വ��ന�ി�� നിയമന�� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഭ��ഭ�താ നിയമ �കാര�� ��ഗണനാ പ�ിക

*20.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം അ�സരി�് േറഷ�  വിതരണ�ി�� ��ഗണനാ

പ�ികയി�  ��വ�മാന�ാരായ പാ��്-ൈടം ക�ിജ�് ജീവന�ാ�, അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�

എ�ിവ� ഉ�െ��ി�ി� എ� വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത വിഭാഗ�ാെര ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ��ി�� അന�ഹെര ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

ഡി.ജി.പി. ഓഫീസിന് ��ിെല സമരം

*21.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�
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,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) ജി� �േണായ് �െട മരണ�ിന് ഉ�രവാദികളായവെര അറ�് െച�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�്

ഡി.ജി.പി. ഓഫീസിന് ��ിെല�ിയ ജി�വിെ� മാതാവിെന േപാലീസ് ചവി�ി വീ�ി വലി�ിഴ�െവ�

ആേരാപണം ത�ി െറയി�് ഐ.ജി. മേനാജ് എ�ഹാം റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ി� ജി�വിെ� ബ���ം ഒ���ായി�� ചില�ം ഡി.ജി.പി.�െട �റി�് ��ി�

സമരം െച�വാ�  �ഡാേലാചന നട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത

കെ��ലിന് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ േകസി�  അറ�ിലായ ഹിമവ�  ഭ�ാന��ം,  െക.എം.ഷാജഹാ�ം �ഡാേലാചനയി�

പെ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) 'ജി� േകസ് �ചാരണെമ�്, സത�െമ�്' എ� തലെ��ി� ഇ�ഫ�േമഷ� പ�ിക് റിേലഷ�സ്

വ��ിെ�തായി പ��രസ�ം �സി�ീകരി�ാ��ായ �േത�ക സാഹചര�െമ�ായി��െവ�്

െവളിെ���േമാ; ��ത പരസ��ിന് എ�് �ക െചലവായി;

(ഇ) ഭാവിയി�ം സ��ാ�  നിലപാ�ക�  അറിയി�വാ�  ഇ�ര�ി�� പരസ���  ന���തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആ��ം മിഷെ� ഉേ�ശ�ല����

*22.�ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) മിഷ� വഴി െച�ാ�േ�ശി�� �ധാന �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) മിഷെ� �വ��ന���ായി എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

നടപടി�മ�� പാലി�ാെത രജി�� െച�� േക�ക�

*23.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നടപടി�മ��  പാലി�ാെത േക�ക�  രജി��  െച��െത�് ൈഹേ�ാടതിവിധി�ം േപാലീസ്

േമധാവി�െട നി�േ�ശ�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സം�ാന�് രജി�� െച�� എ�പത് ശതമാനം േക�കളി�ം അറ�മായി ബ�െ��

നടപടി�മ�� പാലി��തി� േപാലീസിന് വീ� പ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ഇ�രം േക�ക� േകാടതിയി� േചാദ�ം െച�േ�ാ� േപാലീസ് �തി�ാന�ാ���ം േക�ക�

േകാടതിയി� ത�ിേ�ാ���മായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

�ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��

*24.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�� �കാശ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

(എ) �ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��  തട��തി�ം,  അവ�െട �ര�

ഉറ�ാ��തി�ം ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാമാണ്

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീക��� സ�യം ര�ാ പരിശീലനേക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�് വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  താ��ടി�ാന�ി�  ആരംഭി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;  വനിതാ േപാലീസിെ� അംഗസംഖ� അ�� ശതമാനമായി വ��ി�ി��തിന്

നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�ാ�യ രംഗ�് ഏകീ�ത ഫീസ്

*25.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, െക.�രളീധര�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി നി�േ�ശം അ�സരി�് അ�� അധ�യന വ�ഷം �ത� നീ�് റാ�് പ�ികയി� നി�ം

സം�ാനെ� എ�ാ െമഡി�� േകാേള�കളിേല�ം �േവശനം നട��തി�� നടപടി�മ��

ആരംഭി�ി�േേ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നീ�് െമറി�ി�  നി�ം �േവശനം നട�േ�ാ�  എ�ാ സീ�ിേല�ം ഏകീ�ത ഫീസ്

നി�യി��തിെ� ഭാഗമായി ബ�െ�� മാേന�െമ�ക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�, ��ത ച���െട അടി�ാന�ി� എ��ി�� തീ�മാന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) എ�ാ സീ�ി�ം ബാധകമാ�� ഏകീ�ത ഫീസ് നി�യി�േ�ാ�  പാവെ�� വിദ�ാ��ിക��്

�റ � ഫീസ് നിലനി��ാനാ�േമാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) �ി��� മാേന�െമ�ക�െട നാല് േകാേള�കളി� ഏകീ�ത ഫീസായി  4.5 ല�ം �പ മാ�േമ

ഈടാ��� എ� വ�ത ച��കളി� പരിഗണി�ി�േ�ാ;
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(എഫ്) യാഥാ��� േബാധേ�ാെട�� ഏകീ�ത ഫീസ് നി�യി�്,  സ�ാ�യ മാേന�െമ�ിെ� അമിത

ഫീസി�  നി�ം ഒഴിവാ�ി പാവെ�� വിദ�ാ��ിക��് �റ� ഫീസ് നിര�ി�  പഠി�വാ��

സാഹചര�ം ഉ�ാ��തി�ം,  സ�ാ�യ രംഗ�് നടമാ��തായി പറയെ��� അഴിമതി

അവസാനി�ി��തി�ം ഉ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

എെ� �ട് പ�തി

*26.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�

,, പി. ഉ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഗതിക��ായി 'എെ� �ട് ' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിെല അഭയേക��ളി�  അഗതികെള �േവശി�ി��തി�� നടപടി�മ��

വിശദമാ�േമാ?

േക�േന�ഷണ�ി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട വീ�

*27.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാലപാതകം ഉ�െ�െട�� േക�കളി� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��െട അ���ം ഒ�കളി�ം

കാരണം �തിക� ശി�ി�െ�ടാെത േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിരപരാധികളായവെര വ��ിൈവരാഗ��ിെ� േപരി�ം രാ�ീയ ശ�ത�െട േപരി�ം േകസി�

���ക�ം പി�ീട് േകാടതി അവെര നിരപരാധിക� ആെണ�് പറ�് വി�യ�ക�ം െച��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ളിൽ ഉ�രവാദികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം പാളി�ക��് എതിെര നടപടി എ��വാ� ആവശ�മായ നിയമ�� നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) ഇത് സംബ�ി� നിയമ�ി�  േപാരാ�ക�  ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി�വാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികെള മിക� േസവനേക��ളാ�ി മാ�ാ� നടപടി
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*28.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ഒ. ആ�. േക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഡ��  പ�ിക് െഹ��് �ാ�േഡ�ഡിന��തമായി വിവിധ തല�ി�� സ��ാ�

ആ�പ�ിക���ായിരിേ�� നിലവാരം എെ��ാമാണ്;  സം�ാനെ� �ാപന��  ഈ

നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ി�േ�ാ;

(ബി) കിട�ി ചികി��് സ�കാര� ആ�പ�ിക�  അമിത നിര�് ഈടാ��െ��ി�ം ക��ണി�ി

െഹ��് െസ��കളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി� േപാ�ം കിട�ി ചികി� േത�� േരാഗിക�െട

എ�ം വളെര �റവാ��തി�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ത�രിതഗതിയി�� േസവന�ം മാന�മായ അടി�ാന സൗകര��ം ഒ��ി സ��ാ� ആ�പ�ികെള

മിക� േസവനേക��ളാ�ി മാ�ാ�  ഏ� വിധ�ി�� ഇടെപട�ക�  ഉേ�ശി��െ��്

അറിയി�ാേമാ?

േക�സർ�ാരിെ� കരട് ആേരാഗ� നയം

*29.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സർ�ാർ  2017 മാർ�ിൽ �സി�ീകരി�് സം�ാന�ൾ�് അയ� ത� കരട് ആേരാഗ�

നയ�ിൽ സം�ാന�ിന് �ണകരമായ�ം േദാഷകരമായ�മായ ഘടക�ൾ എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;  െപാ�ജനാേരാഗ�ം െമ�െ����തി�ം െമഡി�ൽ േകാേളജ് �തൽ �ാഥമിക

ആേരാഗ�േക�ം വെര�� സർ�ാർ ആേരാഗ� സംവിധാനം െമ�െ���ാ�ം എെ�ാെ�

നിർേ�ശ�ളാണ് ഈ നയ�ി���്;

(ബി) പര�രാഗത ചികി�ാ വിഭാഗ�ളായ ആ�ർേവദ,  സി�,  �നാനി,  േഹാമിേയാ വിഭാഗ��െട

സമ�വികസന�ിന് േകരള�ിന് �ണപരമായ എെ�ാെ� നിർേ�ശ�ൾ ഉ�്;

(സി) �ാമീണ ആേരാഗ� േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം,  ജീവൻ ര�ാമ��ക�െട വില

നിയ�ണം, മ��ക�െട ഗേവഷണം േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ, െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണേമ�

െമ�െ���ൽ എ�ിവ സംബ�ി�് എെ�ാെ� കാ��ാ�കളാണ് ��ത നയ�ി�  �േ�ാ�്

വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?
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േപാലീസ് അതി�മെ��റി�� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെല �ധാന കെ���ക�

*30.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.�രളീധര�

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

(എ) ഡി.ജി.പി. ഓഫീസിന് ��ി� നീതിേതടി വ� ജി� �േണായി�െട അ� ഉ��െട�� ബ���െട

േനെര നട�തായി ആേ�പ�ളള േപാലീസ് അതി�മെ��റി�� അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) അതിെല �ധാന കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) അേന�ഷണ റിേ�ാ��് വ��തിന് ��് തെ� ഇ�ാര��ി� േപാലീസിെ� ഭാഗ�് വീ�യിെ��്

�ഖ�മ�ി വിശദീകരി�ത് എ�് അടി�ാന�ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഡി.ജി.പി.  ഓഫീസിന് ��ി�  നട� സംഘ�ഷ�ി�  ബാഹ� ഇടെപട�  ഉ�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് തര�ി�� ബാഹ� ഇടെപടലാണ് ഉ�ായി��െത�്

െവളിെ���േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

17-04-2017

�േ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)].
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