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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

ഭി�ാടക സംഘ�� നട�� ���ത���

*1. �ീ.എം.ഉ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�് േജാലി�ം ഭി�ാടന�ി�മായി േകരള�ിേല�്

വ��വേരാെടാ�ം ധാരാളം ��വാളിക� എ���ം ഇ�ര�ാ� േകരളീയ ജീവിത�ിെ� ഒ��ം

ശാ�ത�ം ന�െ�����ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േജാലി�ായി എ�ിെ���വെര നിരീ�ി��തി�ം അവ�െട ���മായ വിവരേശഖരണം

നട�ി ��ി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാന��  എെ�ാെ�യാെണ�ം അവ�െട

അപര�ാ�ത എെ��ാമാെണ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ഭി�ാടകസംഘ��  വിവിധ മതപരമായ ചി���  യേഥ�ം �േയാജനെ���ി

വ�േതാതി�  പിരി�നട�ക�ം ���ത���  െച�� മാഫിയകളായി മാ�ക�ം െച��

�വണത ��ി�ി�േ�ാ; ഇെതാഴിവാ��തിനായി േകരളം ��വൻ യാചകനിേരാധിത േമഖലയായി

�ഖ�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അംഗ�വാടിക�െട �വ��നം കാര��മമാ�വാ� നടപടി

*2. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഡി.െക. �രളി

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



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത ബാല വികസന പ�തി��  (ഐ.സി.ഡി.എസ്.)  േക�വിഹിതം  35  ശതമാനം

െവ�ി�റ�ത് സം�ാനെ� അംഗ�വാടിക�െട �വ��നെ� �തി�ലമായി

ബാധി�ാതിരി�ാനായി സ��ാ� അധിക സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അംഗ�വാടികെള ആ�നികവ��രി��തി�ം അവ�െട �വ��നം ��ത�  കാര��മ�ം

�താര��മാ��തി�മായി െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അത�ാ�നിക സംവിധാനേ�ാെട സം�ാന�് ശി�പരിപാലന േക���  ആരംഭി�ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

��ികെള ത�ിെ�ാ� േപാ��െവ� �ചരണം

*3. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാപകമായി ��ികെള ത�ിെ�ാ� േപാ�� എ�് �ചി�ി�് സാ�ഹ�

മാധ�മ�ളി� വ�� േപാ�ക� ജന�ളി� ഭീതി പട���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ികെള ത�ിെ�ാ� േപാ�� ഇതരസം�ാന ഭി�ാടന മാഫിയ േകരള�ി� വ�ാപകമാെണ�

�ചരണ��െട സത�ാവ� െവളിെ���േമാ;

(സി) വീ�ക�െട ജന�കളി�  �ി��  പതി��െവ� േപരി�  മാധ�മ�ളി�  വ� വാ���െട

നിജ�ിതി െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറ�െട ക�വടം ��ിെ����തിന് വിവിധ േക��ളി�  നി��

�ഢാേലാചനയാേണാ ഇെത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജീവിതൈശലീ േരാഗ�� നിയ�ണവിേധയമാ�ാ� പ�തി

*4. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി.െക. ഹരീ��

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക��വ�ാധിയിതര അ�ഖ��  വ��ി� വ��താ�ം ഇ�പത്

ശതമാനേ�ാളം ആ�ക�  �േമഹ േരാഗബാധിതരാെണ��� റിേ�ാ��ക�െട

അടി�ാന�ി�, ഇ�രം ജീവിതൈശലീ േരാഗ��  നിയ�ണവിേധയമാ�ാ�  പ�തി

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജീവിതൈശലീ േരാഗബാധിതെര യഥാസമയം കെ���തി�ം ചികി� ലഭ�മാ��തി�ം



നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ി� ഹ�് യാ��െട എംബാ�േ�ഷ�

*5. �ീ.പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ി� നി�ം വലിയ വിമാന��� സ��ീസ് നട�ാ� കഴി�െമ�്

എയ�േപാ��് അേതാറി�ി സിവി�  ഏവിേയഷ�  മ�ാലയ�ിന് റിേ�ാ��് ന�കിയതിനാ�

ഹ�് യാ��െട എംബാ�േ�ഷ�  േകാഴിേ�ാ� നി�ാ�ാ�  േക� ഗവ�െമ�ിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല എ�പത് ശതമാന�ിേലെറ ഹ�് തീ��ാടക�  വട��  േകരള�ി�

നി�ാകയാ� ഇ�ാര��ി� േക��ി� സ���ം െച��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിതർ�് ചികി��ം സാ��ിക സഹായ�ം

*6. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ.  ��ീംേകാടതിയി�  ന�കിയ േകസിെ� വിധിയി�  എ�േഡാസ�ഫാ�

�രിതബാധിതരായ ��വ� േപ��ം 5 ല�ം �പ�ം ആജീവനാ� ചികി��ം േക� സ��ാ�ം

കീടനാശിനി ക�നി�ം േച��് ന�കണെമ� ഉ�രവ് േക� സ��ാ� പാലി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ഹരായ �രിതബാധിതെര കെ��ാ�ം അവ��് ആശ�ാസം ലഭ�മാ�ാ�മായി സം�ാന

സർ�ാർ നട�ി വ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �രിതബാധിത��് സൗജന� േറഷ� ന���തി�ം ചികി� ന���തി�ം െച�ി�� കാര���

വിശദമാ�ാേമാ?

വിഭാഗീയ ശ�ിക�െ�തിരായ നടപടിക�

*7. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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



(എ) ആരാധനാലയ��െട േപരി�  ത��ം ഉ�യി�െകാ�ം ജിഹാദി ഭീകരതെയ�് ����ി�ം

സാ�ദായിക �വീകരണം നട�വാ�  സം�ാന�ിന് െവളിയി�  നി��വ�െട �ടി

പി�ണേയാെട സംഘപരിവാ�  സംഘടനക�  നട�� �മ��  വിഫലമാ�ാ�  േപാലീസ്

േസന�് ജാ�താ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ന�നപ����് േക� സ��ാരി�  വിശ�ാസം ന�െ�െ��് മതേമല����മാ�

�തികരി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� സാഹചര�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ��� ഭ�ണം കഴി�ാ�ം ഇ��� മതവിശ�ാസം സ�ീകരി�ാ�ം �ർണ സ�ാത��ം

ഉറ�ാ�ാ�  സാധി�ി�� സം�ാന�് ഘ�വാപസി�െട േപരി�ം ലൗജിഹാദിെ� േപരി�ം

വിഭാഗീയത ��ി�ാ�  �മി��വെര അമ�� െച�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികെള നിരീ�ി�ാ� െപാലീസ് സംവിധാനം

*8. �ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക. ആ�സല�

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

(എ) സം�ാന സ�ദ് വ�വ��െട അനിവാര� ഭാഗമായി�ീ�� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�

വ��ി� േതാതി�  �ിമിന�  േക�കളി�  ഉ�െ���ത് ആശ��യ���തിനാ�  ഇവെര

��ത� അ��് നിരീ�ി�ാ� െപാലീസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) തിരി�റിയ�  േരഖകേളാ �ത�മായ േമ�വിലാസേമാ ഒ�ം പരിേശാധി�ാെത ഏജ�മാ�  വഴി

സം�ാനേ��് വ�� ഇവ�െട രജിേ�ഷന് സ��ാ�  ഏ�െ���ിയ സംവിധാനം

ഫല�ദമായി�േ�ാ;

(സി) ലഹരി പദാ����  കട��തിനാ�ം തീ�വാദ സംഘടനക�െട ഒളി�ാവളമാ�ം

സം�ാനെ� െതാഴിലിട�െള ഉപേയാഗെ����വെര കെ��ാ� ശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

അ���� പ�തി

*9. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ���� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ല����  എെ�ാെ�യാെണ�ം ആ�െ�ാെ�യാണ് പ�തി�െട �ണഫലം



ലഭ�മാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം കഴി� സാ��ിക വ�ഷേ��ാ� വ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിനായി 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം േക� വിഹിതമായി എ� �ക

ലഭിെ��് വ��മാ�ാേമാ?

വില�യ�ം തടയാ� നടപടിക�

*10.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.അ� റ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�ം തടയാ� സ��ാ� ഇടെപ��ിെ��ം സെെ�േകായി� സ�ിഡി ഉ�പ����്

�ാമം േനരി��െവ��മായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ിഡി ഉ�പ���  സെെ�േകാ സ�കാര� ക�വട�ാ��് മറി� വി���തായ പരാതി

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി�  വില�യ�ം തട��തി�ം സ�ിഡി ഉ�പ���െട ലഭ�ത ഉറ�് വ���തി�ം

സ�ിഡി ഇതര ഉ�പ���െട വില െപാ� വിപണിയിേലതിന് ആ�പാതികമായി

ഉയ��ാതിരി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ?

�വാസിക�െട �നരധിവാസം

*11.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

(എ) ആേഗാള സാ��ിക മാ���ിെ� ഫലമായി ഗ�ഫ് രാജ��ളി�, വിേശഷി�് സൗദി

അേറബ�യി�, സ�േദശിവ��രണം ��ത�  േമഖലകളിേല�് വ�ാപകമാ��ത് കാരണം

�വാസിക�  അധികമായി തിരി�വരാനിടയാ��ത് സം�ാന സ�ദ് വ�വ�യി�

ഉ�ാ�ാനിട�� ആഘാതം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇത് ല�കരി�ാനായി എെ�ാെ�

പ�തിക� ആവി�രി�ാനാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി �വാസി മലയാളി നിേ�പ സഹായ െസ�

�പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� ഉേ�ശ��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ന��ാദന�ിന് ഉപകരി�ാ�വിധം നി�ല നിേ�പമായി മാ�� �വാസി സ��് ഉ�ാദന

േമഖലയിേല�് തിരി�വി�് �വാസിക��ം സം�ാന സ�ദ് വ�വ��ം

േന���ാ��തി�ത�� പ�തിക� ആവി�രി�േമാ?



െക.എസ്.ഡി.പി. ഔഷധ���് േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട അംഗീകാരം

*12.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എസ്.ശർ�

,, െക.�േരഷ് ���്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  �ാപനമായ േകരള േ��് ��സ് ആ�് ഫാ�മസ��ി��സ്

(െക.എസ്.ഡി.പി.)  ഉ�പാദി�ി�� ഔഷധ���് േവ�ഡ് െഹ��് ഓ�ഗൈനേസഷെ�

(WHO)  അംഗീകാരം ലഭി��തിനായി ആേരാഗ�വ��് നട�ാ�ിയ �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ഔഷധ���് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േലാക ഔഷധ വിപണിയിേല�് െക.എസ്.ഡി.പി.  ഉ�പ���  വിതരണം നട��തിനായി

േകരളാ െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷ� �േഖന വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ��

*13.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�, താ��് ആ�പ�ികളി�ം ൈ�മറി, ഫാമിലി െഹ��് െസ��കളി�ം നിലവി�� �ാഫ്

പാേ�� എ�് നിലവി� വ�താെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജനസംഖ�ാ വ��നവിന് ആ�പാതികമായി ഒ.പി.യി�ം ഐ.പി.  യി�ം എ��ി�  ഉ�ായ

മാ��ിന് അ��തമായി ��ത �ാഫ് പാേ��  പരി�രി��തിന് സമ� പാേ�ജ്

നട�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�് ലാബ്,  ഇ.സി.ജി,  എ�് േറ,  ആ�നിക ലാബ്,  ആം�ല�സ് എ�ീ സൗകര���

അ�വദി�ി�� ആ�പ�ികളി� ഇതിനാവശ�മായ �ിരം �ാഫിെ� ലഭ�ത ഉറ�വ��വാ�

ഈ പാേ�ജി� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ��ഭ�താ നിയമം

*14.�ീ.പാറ�� അ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.



,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��ഭ�താ നിയമം ����പ�ി� നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�േ��്

നട�ാ�ാനാ�െമ�റിയി�േമാ;

(ബി) �ിരം ൈലസ��� േറഷ�കട ഉടമക��് ���ിയ േവതനപാേ�ജ് നട�ാ�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്; പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

അേലാ�തി മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

*15.�ീ.വി. േജായി

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യി�  വി�ഴി�െ��� ആ�ിബേയാ�ി�ക�െട അ�പ�ിനാല് ശതമാന�ം

അംഗീകാരമി�ാ�വയാെണ� അ�ാരാ� ഗേവഷക�െട കെ��ലിെ� പ�ാ�ല�ി�

െക.എം.എസ്.സി.എ�. വഴി നട�� മ�� വാ��കളി�  േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട

അംഗീകാരം ലഭി� െക.എസ്.ഡി.പി.�് ��ഗണന ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�� ക�നിക�െട ഏജ�മാ�െട �േലാഭന�ി�  ഗണ�മായ ഒ� വിഭാഗം േഡാ��മാ�

മ��ക�െട ജനറിക് നാമം �റി�ാ� ൈവ�ഖ�ം കാണി��ത് അവസാനി�ി�ാ� ഇടെപട�

നട�േമാ;

(സി) 6000  േകാടി �പയിലധികം വി�വര�� സം�ാന�ിെല അേലാ�തി മ�� വിപണിയി�

റാ�ഡം സാ�ിളിംഗിെ� അടി�ാന�ി� �ണനിലവാര പരിേശാധന�് എ��� മ��ക�

വിലെകാ�� വാേ��വയായതിനാ�  അതിനായി നീ�ിവ�� �കവ��ി�ി�് ��ത�

സാ�ി�ക�  േശഖരി�് �ണനിലവാര പരിേശാധന ശ�ിെ���ാ�  നടപടിെയ��േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പറ�ി�ളം - ആളിയാ� പ�തി

*16.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ൈഹബി ഈഡ�

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



(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാ� പ�തിയി� നി�ം സം�ാന�ിന് കരാ� �കാര�� ജലം തമിഴ് നാട്

വി�് ന�കാ�ത് �ലം ചി��  �ഴ�െട താഴ് വാര�ളി�  ��മായ ജല�ാമ�ി�ം,

�ഷിനാശ�ി�ം ഇടയാ�ിയി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കരാ�  �കാരം എ� ക�െസ�് െവ�മാണ് ലഭി�വാ�  അ�ഹതെ��ത്;  നിലവി�  എ�

ക�െസ�് ജലമാണ് തമിഴ് നാട് മണ�ടവ് ചിറ വഴി സം�ാന�ിന് ന���ത്;

(സി) തമിഴ് നാട് നട�� കരാ�  ലംഘന�� അവ�െട ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

�തികരണെമ�ാണ് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് അടിയ�രമായി �ഖ�മ�ിതല�ിൽ ച�� നട�ി സം�ാന�ിന്

അ�ഹതെ�� ജലം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ ജലപാതാ നി��ാണം

*17.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�്

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

(എ) േകാവളം �ത�  കാസ�േഗാഡ് വെര�� േദശീയ ജലപാതാ നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ �മതല ആെരയാണ് ഏ��ി�ിരി��ത്;

(സി) ഇത് എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ��ത നിർ�ാണം ���ിയാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  ഇതിനകം

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

മെ�� സ�ിഡി

*18.�ീ.െക. ആ�സല�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സി.���

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  ലഭി�െകാ�ിരി�� മെ�� സ�ിഡി നി��ലാ�ാ�  േക�സ��ാ�

തീ�മാനി�ിരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം മെ�� സ�ിഡി ഇന�ി�  എ� േകാടി �പയാണ്

േക�സ��ാ�  അ�വദി�ി��െത�ം ആയത് ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ�യായി

�റ�ിരി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് കാരണമായി േക�സ��ാ� ന�കിയ വിശദീകരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) പാവെ�� ജന�െള ഇ��ിലാ��തി�ം മ��െ�ാളിലാളിക��െ�െട��വെര പ�ിണിയിേല�്

ത�ിവി��തി�ം കാരണമാകാ�� ഈ തീ�മാനം പി�വലി�ണെമ�് േക�േ�ാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

ആേരാഗ� ജാ�ത പ�തി

*19.�ീ.ബി.സത��

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക��വ�ാധി നിയ�ണ�ിനായി ആേരാഗ� വ��് നട�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ� ജാ�ത പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ��െവ�് ഉറ�ാ��തിനായി

�ാഥമികാേരാഗ� ഉപേക���െട�ം അംഗീ�ത സാ�ഹ�ാേരാഗ� �വ��ക�െട�ം  (ആശാ

വ���) ഇടെപട� ഏ� വിധ�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പക��വ�ാധി നി��ാ��ന പരിപാടികളി�  െപാ�ജന പ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തി�ം പരിപാടി

സമയബ�ിതമാ�ം കാര��മമാ�ം നട�ിലാ��െ��് ഉറ� വ���തി�ം

ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

അംഗപരിമിത�െട േ�മം

*20.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക. ബാ�

,, എം. �േകഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിത�െട േ�മ�ി�ം �ര��മായി എെ��ാം നവീന പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗപരിമിത��ായി 'േ��് ഇനിേഷ��ീ�സ് ഓ� ഡിെസബിലി�ീസ്' പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈവകല�ം ����ി കെ���തി�ം നി��യി��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം വ��ക�െട പ�ാളി�േ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി നട�ാ�ി വ��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

ജീവിതൈശലി േരാഗ��െ�തിെര �തിേരാധ നടപടിക�



*21.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി.െക. ശശി

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക�� വ�ാധിക�െ��േപാെല ജീവിതൈശലി േരാഗ��െ�തിെര �തിേരാധ നടപടിക�

സ�ീകരി��തിന് ആ��ം മിഷനി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േരാഗികെള �ട��ി��െ� കെ��ി ചികി�ി��തി�ം േരാഗസാധ�ത��വെര

കെ��ി അവ�െട ജീവിതൈശലിയി�  മാ�ം വ��ാ�  േ�രി�ി��തി�ം �ാേദശികമായി

എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമികാേരാഗ�േക���  അടി�ാനമാ�ി ��ംബ��െട ആേരാഗ�നില �ട��യായി

നിരീ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡപകട�ളി�െ���വ��് അടിയ�ര ചികി�

*22.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�ളി�െ���വ��്  48  മണി��  അടിയ�ര ചികി�

ലഭ�മാ��തി�� സ��ാ� തീ�മാനം നട�ായി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ിക�  ത�ി�  ചികി�ാെചലവി�  വലിയ അ�രം നിലനി���തിനാ�

ചികി�ാ�മം നിരീ�ി��തിന് സ��ാ� സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ; ആയതിേനാട് സ�കാര�

ആ�പ�ിക�െട സഹകരണം ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ചികി��മായി ബ�െ�� ആ�പ�ി ബി�ക�  യഥാസമയം മാറി ന���തിന്

എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

അ�യാ� പ�തി

*23.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് അംഗപരിമിത��ായി എെ��ാം േ�മപ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  സമ�മായ ഇടെപട�ക�  നട��തിനായി  'അ�യാ�'  പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി,  പ�ികവ��,  തീരേദശ േമഖലകളി� �േത�ക �� ന�കി ൈവകല��� ����ി

കെ���തി�ം,  ആവശ�മായ െതറാ�ിക�ം േസവന��ം ന���തി�ം എെ��ാം

കാര��ളാണ് 'അ�യാ�' പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിജില�സ് ഡയറ�ർ നിയമനം

*24.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�� �കാശ്

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

(എ) വിജില�സ് ക�ീഷ�  �പീകരി�ണെമ�് ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  അതിെ� ഒ�ാമത്

റിേ�ാ��ി� ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ��ത ശിപാ�ശയി� എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട�ം വിജില�സ് ഡയറ��െട�ം ത�ികക� േക� സ��ാ�

അംഗീകരി� ഡി.ജി.പി. റാ�ി�� േകഡ� ത�ികകളാേണാ;

(സി) �മസമാധാന �മതല�� ഡി.ജി.പി.െയ�െ� േകഡ�  പദവിയി�� വിജില�സ്

ഡയറ�റായി ആ�മാസ�ിലധികം കാലയളവി�  നിയമി��തിന് േക� ആഭ��ര

മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാ;  �ീ.  േലാക് നാഥ് െബ�റ�് വിജില�സ്

ഡയറ��െട അധിക�മതല പതിെനാ�് മാസേ�ാളം ന�കിയത് േക� ആഭ��ര

മ�ാലയ�ിെ� അ�മതിേയാ��ടിയായി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) വിജില�സ് വ��ി� �ിരം ഡയറ�െറ നിയമി�ാ�തിന് േകരള ൈഹേ�ാടതി സം�ാന

സ��ാരിെന വിമ�ശി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത വിമ�ശന�ിന് േശഷ�ം ഇ�ാര��ി�

കാലതാമസ��ായതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിജില�സ് ഡയറ��െട പദവി എ�് േകഡ� ത�ികയാ�ി മാ��തിന് േക� സ��ാരിെ�

അ�മതി േതടിയി��േവാ; എ�ി� അതി�� സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

�മസമാധാനപാലന�ിന് ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�

*25.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം �മസമാധാനപാലനം

കാര��മമാ��തിനായി നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മസമാധാനപാലന�ിന് ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട �േയാഗം വ�ാപി�ി��തിന്

ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  അറിയി�ാേമാ;  േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  േപാകാെത പരാതി

ന��വാ�  േവ�ി�� ഇ-കിേയാ�ക�  �ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ�െട

�വ��ന�െള�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േസന�െട �വ��നം ��ത�  േമഖലകളിേല�് വി�ലീ�തമായതിെ�

പ�ാ�ല�ി�, ര� ദശാ����് ��് നി�യി� �ാഫ് പാേ��  ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

സൈ�േകാ വഴി�� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില നിയ�ണം

*26.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ഒ. ആ�. േക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� നയം, ഇ�ന വില വ��നവ്, കാലാവ� വ�തിയാനം െകാ�� വിളനാശം

എ�ിവ കാരണം സം�ാന�് ഭ�� വ�����ാ�� വില�യ�ം ഇ�ാതാ�ാ� നട�ിയ

�വ��ന��െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�ാ�േദശി�  നി�ം മ�രാധി�ിത വില�് അരി സംഭരി�് സം�ാന�് ന�ായവില�്

ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി ഫലവ�ാ��േ�ാ;

(സി) സൈ�േകാ വഴി നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  നിയ�ിത വില�് ന���ത്

കാര��മമാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

ചി��� ആ�് േപാലീസ് പ�തി

*27.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) സ��ാ�  നട�ാ�� ചി���  ആ�് േപാലിസ്  (സി.എ.പി.)  പ�തി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ബാലസൗ�ദ�ം �ീ സൗ�ദ�ം ആ�ി തീ��ാ�

ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വീ�കളി�  ��േ�ശ�േ�ാെട �ി��  പതി��വ�െ�തിെര�ം ഇതിെ�യടി�ാന�ി�

��ികെള ത�ിെകാ� േപാ��വ�  വ�ാപകമാെണ� �ണ�ചാരണം നട�ി ജന�ളി�

അനാവശ� ഭീതി പട��� �വണത അവസാനി�ി��തി�ം ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�ാ�



നി�േ�ശം ന��േമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

*28.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി സം�ാന�് നിലവി�  വ�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�� അനാഥാലയ��, വ��സദന��  എ�ിവ�്

ധാന�വിതരണ�ിന് െപ�മി�് ന�കിയി��ത് നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ലാ�ിെയ�ി� ആയത് �നരാരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷെ� ബജ�ി�  വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�് എ� �ക വകയി��ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

സിവി�സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� െട�� നടപടിക�

*29.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി ഔ�് െല�ക� വഴി വി��ന നട��തിനാ�� അവശ�സാധന��െട സംഭരണ�ിന്

സിവി�സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  നട�ിവ�� െട��  നടപടിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െട�� ഒഴിവാ�ി ഔ�് െല�് മാേനജ�, ഡിേ�ാ മാേനജ� എ�ിവ� േനരി�് വാ�� സാധന��

ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അമിതവില�യ�ം ഉ�ാ�� സാഹചര��ളി�  െട��  ഒഴിവാ�ി അതത് സാധന��

ഉ�പാദന േക��ളി�  നി�് േകാ��േറഷ�  േനരി�് സംഭരി��തിന് സംവിധാനം

ഒ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിലനിയ�ണ അേതാറി�ി�െട �വ��ന��

*30.�ീ.െക. രാജ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചര�് േസവന നി�തി നിയമം വ�തി�േശഷം പാ�് െച� സാധന��െട വില

�ടിയി�േ�ാ; എ�ി� അധിക വില ഈടാ��തിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വിലനിയ�ണ അേതാറി�ി �പവ�കരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അേതാറി�ി�െട

നാളി�വെര�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  േബാധവ�കരണ�ിനായി ഉപേഭാ�കാര� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

18-02-2018

�േ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)].


