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ന��ചി�മി� േചാദ���
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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

േഡ െകയ�കളി� േപാലീസ് നിരീ�ണ സംവിധാനം

*151. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) േഡ െകയ�കളി�  നിരീ�ണ ക�ാമറക�  �ാപി��ത് സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��്

എെ��ി�ം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ി�ം േഡ െകയ�കളി�  േപാലീസ് പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േഡ െകയ�കെള നിയ�ി��തിന് േപാലീസിന് മെ�െ��ാം അധികാര�ളാണ്

ന�കിയി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ?

സൗജന� ൈവൈഫ ലഭ�മാ�� പ�തി

*152. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) സം�ാനെ�  2000  േക��ളി�  സൗജന� ൈവൈഫ ലഭ�മാ�� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ക�നികളാണ് ഈ പ�തി�മായി സഹകരി�വാ� സ��ത അറിയി�ി��ത്;

(സി) എ� എം.ബി. േഡ�യാണ് സൗജന�മായി ലഭ�മാ��ത്; അധിക േഡ�ാ ഉപേയാഗ�ിന് എ�
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�ക വാ�ഷിക ഫീസായി േസവന ദാതാവിന് ന���തിനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െന�ിെ� സംഭരണവില

T *153.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന�ിെ� സംഭരണവില ലഭി�ാ�തിനാ�  ക�ഷക�  ��ി���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത �കയി� എ�വെര��ത് ക�ഷക��് ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിലയിന�ി� ക�ഷക��് ന�കാ�� േക�വിഹിതം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ന�കാ�� �ക അടിയ�രമായി ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഹരിത േകരളം മിഷെ� �വ��ന��

*154. �ീ.പി.െക. ശശി

,, എസ്.ശർ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മിഷെ� ഭാഗമായി മാലിന�സം�രണം ഫല�ദമാ�ം കാര��മമാ�ം നട�ിലാ��തിന്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ:

(സി) ഉറവിടമാലിന�സം�രണം സംബ�ി�ം െപാ��ല�ളി�  മാലിന���

നിേ�പി��വ�െ�തിെര സ�ീകരി�� നടപടിക� സംബ�ി��� നയം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നഗര�േദശ�ളി�  േക�ീ�ത മാലിന�സം�രണ സംവിധാന��  ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

�വാസിമലയാളിക�െട േ�മ�ിനായി േലാക േകരളസഭ എ� ��ാ�

*155. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, പി.വി. അ�വ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �വാസി മലയാളിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം

പ�തിക� ആവി�രി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസി മലയാളിക�മായി ബ�െ�� വിഷയ��  ച�� െച��തി�ം പരിഹാരം

നി�േ�ശി��തി�മായി േലാക േകരളസഭ എ� ��ാ� �പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ആെരെയ�ാമാണ് േലാക േകരളസഭയി�  �തിനിധികളായി ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

��ത സഭ�െട േയാഗം േച��തിനാവശ�മായ ത�ാെറ��ക� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ാം രാജ��ളിെല�ം സം�ാന�ളിെല�ം �തിനിധിക��് േലാക േകരള സഭയി�

�ാതിനിധ�ം ന�കാ�േ�ശി�� എ�് വ��മാ�േമാ?

�വാസിമലയാളിക��ായി സാ��നം പ�തി

*156. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, െക. ദാസ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

(എ) സം�ാന�് �വാസിമലയാളിക��ായി 'സാ��നം' പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

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

(സി) ��ത പ�തി �കാരം മരണാന�ര സഹായമായി എ� �പയാണ് ന�കി വ��ത്

എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി �കാരം ��തരമായ േരാഗ���� ചികി�,  വിവാഹ െചല�ക�, വീ�

െചയ�ക�ം ���ക�ം വാ��  �ട�ിയവ�് ന�കിവ�� പരമാവധി ധനസഹായം എ�

വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� വിതരണ സംവിധാനം അഴിമതിരഹിതമാ�ാ� ക��പ�തി

*157. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  വിതരണ സംവിധാന�ിെല അഴിമതി ���മാ�ം ഇ�ാതാ��തിന് എെ��ാം

ക��പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��ത്;

(ബി) േറഷ�  സാധന��െട േചാ�� തട��തിന് േറഷ�  കടകളി�  സാധന�െള�ി��

വാഹന�ളി�  ജി.പി.എസ്.  സംവിധാനം ഘടി�ി�� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഈ രംഗെ� അഴിമതി തട��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന-ജി�ാ-താ��്-ന�ായവില�ട
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തല�ളിൽ വിജില�സ് ക�ി�ിക� �പീകരി�ക�ം േസാഷ�� ഓഡിററിംഗ് ഏ�െ���ക�ം

െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആേരാഗ�േമഖലയിെല ���� പരിഹരി��തി�� പ�തി

*158. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�േമഖലയിെല ���� പരിഹരി��തി�� പ�തിയായ ആ��ം മിഷെ� �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വ�  പൗര�മാ�െട�ം ആേരാഗ� നിലെയ�റി�� വിവരസ�യം

��ി��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) േരാഗികളായി കെ��ിയി��വ��് �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളി� ചികി� ലഭ�മാ��തി��

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പക��വ�ാധികേളാെടാ�ം ജീവിതൈശലീ േരാഗ��െട�ം �തിേരാധ �വ��ന���് ഉത��

�ാഥമിക ആേരാഗ�നയം �പീകരി��തി�� െവ�വിളിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് പക��വ�ാധിക�ം വിവിധ തരം പനി�ം പട�� പിടി�് ജനസംഖ�യി�

10 ശതമാന�ിലധികം േപ� അ�ഖ ബാധിതരായേ�ാൾ ആ��ം മിഷ� �ിയാ�കമായ എ�്

ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� പരി�രണം

*159. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

(എ) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  അതിെ� നിലവിെല �വ��നരീതിയി�  മാ�ം വ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ഭാഗമാ�� പരി�രണ നടപടിക��് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരി�രണനടപടിക�െട ഉേ�ശ�ല���� െവളിെ���ാേമാ?

ആേരാഗ�േമഖലയിെല നവീകരണ�ിന് പ�തിക�
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*160. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആേരാഗ�േമഖലയി�  സമ��ം ശാ�ീയ�മായ

�േരാഗതി�ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിക�  െമ�െ����തി�ം �സവ വാ��ക�

ആ�നികവ��രി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� ആദിവാസി േമഖലയിെല ആേരാഗ� സംര�ണ�ിന് �േത�ക �വ��നം

നട��തിനായി 'ഊ�മി�ം' പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െടലിേ�ാ�് പ�തി

*161. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, തി�വ�� രാധാ���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാഘാതം ഉ�ാ�� േരാഗിക��് അടിയ�ര ചികി� ലഭ�മാ��തിന് ല��മി�് �ട�ിയ

െടലിേ�ാ�് പ�തി ഏെതാെ� ജി�ാ ആ�പ�ികളിലാണ് ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) ��ത പ�തി തി�വന��രം,  ക��  ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത തീ�മാനം ഇ�വെര നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

അടിയ�രമായി ഈ പ�തി ��ത ആ�പ�ികളി� ആരംഭി�േമാ;

(ഡി) എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം ��ത പ�തി വ�ാപി�ി��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ?

ഐ.ടി.േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ����

*162. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി

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

(എ) സം�ാനെ� ഐ.ടി.  ക�നികളി�  നി�ം ജീവന�ാെര പിരി�വി�� �വണത

വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പിരി�വിടെ��വ�െട പരാതിക� പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം ഇടെപട�ക� നട��േ�ാ;
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എ�ി� അതിനായി എെ��ാം സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ െതാഴി�രംഗ�് �വാ��  അഭി�ഖീകരി�� ����  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;

(ഡി) അഭ��വിദ�രായ �വാ�െള സം�ാനെ� ഐ.ടി.േമഖലയി�  നിലനി���തിനാവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാർ�ാ�� പ�തിക�

*163. �ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഭി�േശഷി�ാ�െട �നരധിവാസ�ി�ം സമ� വികസന�ി�ം േവ�ി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന വികലാംഗ വികസന േകാ��േറഷ�  ഭി�േശഷി�ാ�െട വികസന�ിനായി

ആവി�രി� നട�ിലാ�ാ� േപാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാ�െട ൈന�ണ� വികസന�ി�ം സംരംഭകത� വികസന�ി�ം േവ�ി

െച�വാ�േ�ശി�� കാര��� വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� ���ലം പ�തി

T *164.�ീ.െക. രാജ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക��ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിനായി ഓ�േറഷ� ���ലം എ� േപരി�

പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ�� �ധാന �വ��ന�� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലഹരി�ടിമെ�ടാ� ��ിക��ം േബാധവ��രണം ന���തിന് പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാ��ിക�  മയ�മ��് ഉപേയാഗി��േ�ാ എ�് കെ���തി�ളള �ാഥമിക

കൗ�സിലിംഗ് വിദ�ാലയ�ളി� നട��തിന് ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മലബാ� േമഖലയി� ആേരാഗ� രംഗ�് അടി�ാന സൗകര���
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*165. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േമഖലയി�  ജനസംഖ��് ആ�പാതികമായി ആേരാഗ� രംഗ�് ആവശ�മായ

അടി�ാന സൗകര��� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �േദശെ� ജന���് െമ�െ�� ചികി� ലഭി��തിന് വളെരേയെറ ��ി��്

േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ� പരിഹരി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസിക��ായി �നരധിവാസ പ�തി

*166. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

(എ) �വാസിക��ായി �നരധിവാസ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ�വ�ഷം �വാസ ജീവിതം ���ിയായവ��ാണ് ഈ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��ത്;

(സി) ഈ പ�തി�ായി എ�് �ക നീ�ിവ�ി�െ��ം ��സ��ാരിെ� കാല�് ഈ പ�തി �കാരം

എ�േപ��് ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് സംബ�ി� പരാതിക�

*167. �ീ.െക. ആ�സല�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, പി. ഉ�ി

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�  കാ��ക�  സംബ�ി� പരാതിക�  പരിഹരി��തിനായി സം�ാന�ാെക വീ�ം

പരിേശാധന നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ഗണനാ ലി�ി�  ഉ�െ�� അന�ഹരായവ��് സ�േമധയാ െത�് തി���തി�ളള

അവസരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� വിതരണം �താര�മാ�വാ� നടപടി
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*168. �ീ.െക. �����ി

,, േകാ�� ��േമാ�

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  ഭ�� വ���  കരി��യി�  േപാ��ത് തടയാൻ ഇലേ�ാണിക് േപായി�് ഓഫ്

െസയി�  െമഷീ�ക�  �ാപി��തി�േ�ശി��േ�ാ;  ഇ�ാര��ിൽ എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ഇ� വെര സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് ��ത�  കാര��മമായി നട�ിലാ�വാ�ം േറഷ�  വിതരണം �താര�മാ�വാ���

നടപടിക�  ത�രിതെ���വാ�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  കടക�െട ക����വൽ�രണം,  േറഷ�  സാധന��  െകാ�േപാ�� വാഹന�ളി�

ജി.പി.എസ്.  സംവിധാനം ഘടി�ി��  എ�ിവയി�  എെ�ാെ� �േരാഗതി��ായി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാപകമായ പനി മരണം

*169. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വ�ാപകമായ പനി മരണ��  റിേ�ാ��്

െച�െ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പനി മരണ�� തട��തിനായി എ�് �തിേരാധ �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��ത്എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി േ�ാ�കളിെല ഭ��സാധന��െട �ണനിലവാരം

*170. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് ഭ��സാധന��െട വില�യ�ം തട��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��

നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) മാേവലി േ�ാ�കളി�െട വിതരണം െച�� ഭ��സാധന�� �ണനിലവാരമി�ാ�വയാെണ�

പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇവ�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം
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വ��മാ�േമാ?

വിേദശ മലയാളിക��ളള നിയമസഹായം

*171. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

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

(എ) വിേദശ രാജ��ളി� േജാലി�് േപാ�� ചില മലയാളിക� യാെതാ� ���ം െച�ാെത വിവിധ

രാജ��ളിെല േകാടതി വ�വഹാര�ളി�ം മ�് നിയമ���കളി�ം അകെ��് ജയിലിലാ�ക�ം

ക�� ശി�ക� ഏ�വാേ��ി വരിക�ം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇവ��് ആവശ�മായ നിയമസഹായം ന���തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ മലയാളിക�െട പരാതിക�  പരിഹരി��തി�ം വിഷമഘ��ളി�  ആവശ�മായ

കൗ�സിലിംഗി�ം അംഗീ�ത �ടിേയ��ം �ഷണ��ം സംബ�ി�് േബാധവ��രി��തി�ം

24  മണി��  �വ��ി�� െഹ��് ൈല�/കാ�െസ��ക�  �ട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) സ��ാ�ം േനാ�� ��്�ം നട�� വിവിധ പ�തിക�െട വിവര വ�ാപന�ിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��ഭ�താ നിയമം

*172. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ�ിയേ�ാ� േറഷ� വിഹിത�ി� േക� സ��ാ�

�റ� വ��ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ഫലമായി െപാ�വിപണിയി� അരി�െട വിലയി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിപണിയിെല അരിവില �റ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

തീപി��ം േനരിടാൻ ൈ� ലി�് സംവിധാനം

*173. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ���ര ര�ാകര�
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,, ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�നില മ�ിര���് തീ പിടി�ാ�  അണ��തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

നിലവി�ളളെത�ം അവ പര�ാ�മാേണാ എ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈ� ലി�് സംവിധാനം സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ��ത സംവിധാനം വാ�ി

�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത സംവിധാന�ം അ�ബ� അടി�ാന സൗകര���ം േകരള�ിെല െമേ�ാ

നഗര�ളിെല�ി�ം �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാരകേരാഗ���് സൗജന� ചികി� ഉറ�് വ��� പ�തി

*174. �ീ.അനി� അ�ര

,, െക.�രളീധര�

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ഇ��റ�സ് പ�തികെള�ം ആേരാഗ� പ�തികെള�ം സംേയാജി�ി�് കാ�സ�,

പ�ാഘാതം,  കര�-�� േരാഗ��, �ദയാഘാതം �ട�ിയ മാരകേരാഗ���് സൗജന�

ചികി� ഉറ�് വ��� ആേരാഗ� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ പ�തി �േഖന എ� േരാഗിക��് ചികി� ഉറ�ാ�ാ� കഴി�;

(സി) സൗജന� ചികി� ഉറ�ാ��തിേനാെടാ�ം സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ആവശ��ിന്

േഡാ��മാ�െട�ം ന��മാ�െട�ം പാരാ െമഡി��  �ാഫിെ��ം എ�ം

ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി വ��ി�ി�് ആ�പ�ികെള േരാഗീസൗ�ദ േക��ളാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

ക�ാ�സ� േരാഗിക��� ചികി�ാ സൗകര���

*175. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, സി. െക. ശശീ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാ�സ� േരാഗനി��യം ആദ� ഘ��ി� തെ� നട��തി�ം ചികി� ഉറ�ാ��തി�ം

ല��മി�് 'ആ�� ദീ�ം' പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത പ�തി�െട വിശദാംശം
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ന��േമാ;

(സി) ക�ാ�സ�  െസ��കളിെല ചികി�ാ സൗകര�ം ��ത�  െമ�െ����തി�ം

ക�ാ�സറിെനതിെര�ളള �തിേരാധ �വ��ന���ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) എ�ാ െമഡി��  േകാേള�കളി�ം ക�ാ�സ�  �ണി�ക�െട �വ��നം ശ�മാ��തി�ം

ഇതിനാവശ�മായ ത�ിക ��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാവളം �ത� വളപ�ണംവെര�� േദശീയ ജലപാത�െട വികസനം

*176. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, െക.�രളീധര�

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

(എ) േകാവളം �ത� വളപ�ണംവെര�� േദശീയ ജലപാത�െട വികസന�ിനായി �േത�ക ക�നി

�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േദശീയ ജലപാത�െട നി��ാണ�ിനായി ഇതിനകം എ� �ക െചലവഴി�;  ഇ�വെര േദശീയ

ജലപാത�െട ഏെതാെ� ഭാഗ�ളാണ് ���ിയായി��ത്;

(സി) ജലപാത വികസന�ിനായി ഇനി എ� �ലം ഏെ��േ��തായി�െ��ം അതി��

നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ?

രാ�ീയസംഘ�ന��

*177. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

(എ) തല�ാന ജി�യി�  പട�� പിടി�െകാ�ിരി�� രാ�ീയ സംഘ�ന��  സാധാരണ

ജന��െട ൈസ�രജീവിത�ിന് വിഘാതം ��ി��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം രാ�ീയ പാ��ിക�െട ഓഫീ�ക��ാണ് ഈ സംഘ�ന�ളി�  നാശന�ം

സംഭവി�ത്;

(സി) സംഘ�ന��െട വിശദാംശം േക�സ��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവ ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

ൈസബ� ���ത��� തട��തിന് നടപടി
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*178. �ീ.എം. �േകഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എം. സ�രാജ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈസബ� ���ത��� വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈസബ� ൈ�ം സംബ�ി�് നിലവി�� സംവിധാന�െള ഒ� �ട�ീഴി� െകാ�വ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ആയതിെ� ഭാഗമായി ൈസബ�  ൈ�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ഡിവിഷ�  �പീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ���ത���  അവേലാകനം െച��ത് െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് �ീക��ം ��ിക��െമതിെര നട�� ���ത���  തട��തിന്

ഏ�െ���ിയ �തിയ സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സൗദി അേറബ�യിെല സ�േദശീവ��രണം �ല�� െതാഴി�ന�ം

*179. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) സൗദി അേറബ�യി� േഷാ�ിംഗ് മാ�കളി� ഈ വ�ഷം െസ��ംബ� �ത� സ�േദശീവ��രണം

നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� �ലം എ� മലയാളിക��് െതാഴി� ന�െ��ം എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) െതാഴി� രഹിതരാ�� മലയാളികെള സഹായി�വാ� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

േ�ാമാ െകയ� സംവിധാന�ം �സ�മായ ആം�ല��ം

*180. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന പാതകളി�  എവിെട അപകട��ായാ�ം പതിന�് മിനി�ിനകം

�സ�മായ ആം�ല�സ് എ��തി�� സംവിധാനം നിലവി� വ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം നട�ി�  വ���തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ാമാ െകയ� സൗകര�ം വി�ലീകരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?
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േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

06-08-2017

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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