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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

��ി�ം ബ�ി�ം കാ�സ��ാ�� രാസവ���െട സാ�ി��ം

*151. �ീ.സി.മ��ി
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.ബഷീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ഡഡ് ക�നിക� വി�ന നട�� ��ി�ം ബ�ി�ം കാ�സ��ാ�� രാസവ���െട
സാ�ി��ം െസ��  േഫാ�  സയ�സ് ആ�് എ�വേയാ�െമ�് നട�ിയ പരിേശാധനകളി�
കെ��ിയതായി �റ�വ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവയി�  പല �ാ�ക�െട ഉ����ം �ാേദശികമായി നി��ി�് വി�ന നട�� ഉ����ം
ഇേ�ാ�ം വിപണിയി� �ലഭമാെണ� കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന ഭ�� �ര�ാ വ�േ�ാ മേ�െത�ി�ം ഏജ�സിേയാ ഇ�ാര��ി�  പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� കെ���ക� സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�രം വിഭവ��െട
വിതരണ�ി� നിയ�ണ നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

*152. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, എം.എം. മണി
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം അ�വദി� �ക
എ�െയ�ം വ��മായ മാനദ����് അ��തമായി�ാേണാ ��ത �ക
അ�വദി�െത��� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മാനദ����് വി��മായാണ് �ക അ�വദി�െത�ി�  ഇ�ര�ി�� ��പേയാഗം
നട�തിെനതിെര ഉചിതമായ നിയമ നടപടി ഉ�ാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�
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*153. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിത�ിനിരയായവ�െട ����  പരിഹരി��തിനായി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി�� പ�തി�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �രിതബാധിത��് ന�പരിഹാരം ന�കാനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �രിതബാധിത�െട സൗജന�ചികി�,  �നരധിവാസം,  കടം എ�തി��� �ട�ിയ ആവശ���
സമയബ�ിതമായി നട�ാ�േമാ;

(ഡി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിത�ിനിരയായ നിരവധി േപ�  ആ��ല��ിന് അ�ഹത��വ�െട
പ�ികയി� ഉ�െ�ടാെത േപായ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നി�ഭയ പ�തി

*154. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�� �കാശ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര�� അതി�മ��  തട��തിനാ�� നി�ഭയ പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ��� വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി�� ല����  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� െച� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാ�സ� െസ�� നവീകരണം

*155. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  അ��ദ േരാഗബാധിത�െട എ��ി��ാ�� വ��നവിന് അ��തമായി
ചികി�ാ സൗകര��� വി�ലീകരി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(ബി) നിര�ര ജനകീയ സ���െ� �ട��് െകാ�ിയി�  ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി� ക�ാ�സ�
െസ�റിെ� നിലവിെല �ിതി െവളിെ���ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ആ�.സി.സി �െട വി�ലീകരണ�ിനാ�� ഫ�് വിനിേയാഗ�ി�  ��
സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�് സമയ ബ�ിതമായ നടപടി��ായി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഈ സ��ാ�
അതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മലബാ�  േമഖലയിെല ജന��െട താ�പര�ം കണ�ിെല��് മലബാ�  ക�ാ�സ�  െസ��
റീജിയണ� ക�ാ�സ� െസ�റായി ഉയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിജില�സിന് സ�ത� അധികാരം
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*156. �ീ.പി.െക. ശശി
,, െജയിംസ് മാത�
,, ഡി.െക. �രളി
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് സംവിധാനം നി�ിയമായതി�ം ��പേയാഗം െച�തി�ം �� സ��ാരിെ� കാല�്
േകാടതികളി�  നി� േപാ�ം വിമ�ശനം ഏ�വാേ��ി വ� സാഹചര��ി�  വിജില�സിെന
കാര��മമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സിന് സ�ത� അധികാരം ന���തിെന�റി�് പഠി�ാനായി േകരള ൈഹേ�ാടതി
അമി�സ് ക�റിെയ നിയമി�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിജില�സ് സ�ത� നിലയി� �വ��ി�ാ� മാ�േമ അഴിമതി നി��ാ�ജനം സാ��മാ�ക��
എ�ത് കണ�ിെല��് സത�സ�രായ ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�് വിജില�സ് സംവിധാനം
ഫല�ദമാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ാവ്, മയ�മ��ക� എ�ിവയാ� വിദ�ാ��ികളി� ഉ�ാ�� ആേരാഗ�����

*157. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാവ്, മയ�മ��ക� എ�ിവ േനരി�ം ആഹാരപദാ���ളി� േച��ം ഉപേയാഗി����ലം
വിദ�ാ��ികളി� ഉ�ാ�� ആേരാഗ����െള�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികെള ഇ�രം പദാ����െട ഉപേഭാ�ാ�ളാ�ാ� �� പരിസര�ളി� മാഫിയക�
�വ��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� ആേരാഗ�വ��് പരിേശാധന
നട�ി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ പരിേശാധന നട�ി ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�� സം�ാന നദീജല കരാ�ക�

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

(എ) അ��  സം�ാന നദീജല കരാ�ക�  സമയബ�ിതമാ�ം,  കാേലാചിതമാ�ം �നരവേലാകനം
െച��തിന് ഒ� �ിരം ക��േസന �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� ഘടന എ�െനയായിരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  േ�ാജ�്  (പി.എ.പി)  കരാ�  �നരവേലാകനം നട�ി ��േ�� സമയം
കഴി�ി�ം ആയത് ���ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) പി.എ.പി കരാ� ����തിന് േവ�ി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(ഇ) ��ത കരാ� ����തിന് ��ീം േകാടതിയി� നിലവി�ളള ഏെത�ി�ം േകസ് തട�മായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?
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എയ� േകരള പ�തി

*159. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, എ�. ഷം��ീ�
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  �തിയ േവ�ാമയാന നയ�ിന് �പം ന�കാ�  േപാ��തായ റിേ�ാ��ക�
��യി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാരാ� സ��ീ�ക�െട കാര��ി�  നിലവിെല നിബ�നകളി�  കാര�മായ ഇള�ക�
ഉ�ാകാെമ� �ചനക�െട പ�ാ�ല�ി� നി��ി� എയ� േകരള പ�തി�െട കാര��ി� എ�
നയമാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വ��മാ�േമാ?

െമാൈബ� ടവ�ക� ഉയ��� ഭീഷണി

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

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� െമാൈബ� ടവ�ക� െപാ�ജനാേരാഗ��ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�
ഹാനികരമാേണാ;  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജനവാസേക��ളി�  െമാൈബ�  ടവ�ക�  �ാപി��തിന് നിലവി�  നി�യി�ി��
മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� മാനദ����് വി��മായി െപാ�ജനാേരാഗ��ിന് ഹാനികരമാ�� രീതിയി�
�ാപി�െ��ി�� െമാൈബ�  ടവ�ക�  നീ�ം െച��തി�ം ആവശ�മായ ബദ�  മാ����
അവലംബി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാടതികളി� നിലവി�� േക�ക�

*161. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, രാ� എ�ഹാം
,, ഒ. ആ�. േക�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ േകാടതികളി�  േക�ക�  െക�ി�ിട��ത് നീതിന�ായ വ��ിെ�
�വ��ന�െള സാരമായി ബാധി�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ഷ�ളായി തീ��ാകാെത കിട�� േക�ക�  അദാല�ി�െട തീ��ാ��തി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിനായി െ�ഷ��  ജ�ജിമാെര നിയമി�വാ�  സാധി�േമാ എ� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(സി) േകാടതിക�െട അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തി�ം ആവശ��ിന് ജ�ജിമാെര�ം
മജിേ��മാെര�ം നിയമി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഇ-ഫയലിംഗ് �ംഖല

*162. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  ഇ-ഫയലിംഗ് സി�ം നട�ാ�ിയത് എ� �തലാെണ�ം ആയത്
വിജയകരമായി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-ഫയലിംഗ് സി�ം എ�ാ വ��കളി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ,  താ��്തല ഓഫീ�കളി�  നി�് െസ�േ�റിയ�ി�  എ�� ഫയ�ക�  �ാ�  െച�്
ഇ-ഫയ�  ആ�ി മാ�ാ�  കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഫയ�ക� തപാ� വഴി െസ�േ�റിയ�ി�ം ഉയ�� ഓഫീ�കളി�ം എ�ാെന��� കാലതാമസം
ഇ-ഫയലിംഗ് ഏ�െ���ക വഴി പരിഹരി�ാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�  ഓഫീ�കെള�ം ഇ-ഫയലിംഗ് �ംഖലയി�  ക�ിയാ�ാ�ളള
നടപടി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള�ിന് ഓ� ഇ��ാ ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി�� സയ�സസ്

*163. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എം. നൗഷാദ്
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിന് ഓ�  ഇ��ാ ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി��  സയ�സസ് അ�വദി�െമ�
വ�ഷ������ േക� സ��ാ�  വാ�ാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  അത്
േനടിെയ���തിനായി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എയിംസ് അ�വദി�ാനായി എെ�ാെ� നിബ�നകളാണ് പാലിേ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ നിബ�നക�  പാലി�െകാ�് അ� േനടിെയ��ാ�  ��  സ��ാ�  എ�� നടപടിക�
അറിയി�ാേമാ?

ക�� വിമാന�ാവളം

*164. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� വിമാന�ാവള�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത വിമാന�ാവളം യാഥാ���മാ�ാനായി  1996-െല എ�.ഡി.എഫ് സ��ാ�ം  2001-�
അധികാര�ിെല�ിയ �.ഡി.എഫ് സ��ാ�ം പി�ീട് അധികാര�ി�  വ� എ�.ഡി.എഫ്
സ��ാ�ം െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 4000  മീ��  റ�േവ വിഭാവന െച�ി��ത്  3050  മീ�േറാ  3400  മീ�േറാ ആയി ���ാ� �മം
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നട�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏ� കാലഘ��ിലായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക��  വിമാന�ാവളം �വ��ന�മമാ��തിന് ഈ സ��ാരിെ� ക��പ�തിക�
എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

പരി�ിതി സംര�ണനയം

T *165.േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സംര�ണം സംബ�ി� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി�ം ��തി സൗ�ര��ം സംര�ി�െകാ� മാ�േമ ഭൗതിക വികസന �വ��ന��
നട�ാ�ാ� എ� ��തിേ�ഹിക�െട ആവശ��ിേ��� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

�മസമാധാനപാലന�ം അേന�ഷണ�ം േവ�തിരി��

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

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  േലാ  &  ഓ�ഡ�ം ൈ�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ�ം േവ�തിരി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, ഇതിനായി േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?

എയ� േകരള വിമാന സ��ീസ്

*167. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ആ�. രാമച��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എയ� േകരള വിമാന സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ി� എ�ാണ്
ലഭി�െത�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) അ�മതി ലഭി��തിന് എെ��ാം നിബ�നകളാണ് പാലിേ��െത�ം ��ത
നിബ�നകെള�ാം പാലി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) എയ� േകരള പ�തി എ�േ��് യാഥാ���മാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പാചക വാതക സിലി��ക� �ല�� അപകട�ൾ

*168. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എം.ഉ��
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാചക വാതക സിലി��ക� െപാ�ിെ�റി�ം ലീ� െച�ം ഉ�ാ�� അപകട�� വ��ി��
കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) സിലി��ക�െട പഴ�ം,  ഫി�ിംഗിെല�ം വിതരണ�ിേല�ം അ��,  വിതരണ/സ��ീ�
േക���െട നി�ിയത�ം,  ഉപേഭാ�ാ���� അ�ത എ�ിവ പരിഹരി�ാ�  ആവശ�മായ
��ക�ത�ക� സ�ീകരി�േമാ എ� വ��മാ�ാേമാ ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികളി� നി�ം പക�� വ�ാധി ഭീഷണി

*169. �ീ.എം.എം. മണി
,, എസ്.ശർ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ െതാഴി�  േമഖലകളി�  ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട സാ�ി��ം
വ�ാപകമായ സാഹചര��ി�  െതാഴിലാളി ക�ാ�കളി�  നി�ം പക�� വ�ാധിക�െട ഭീഷണി
ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി�  നി�ം ഉ�ലനം െച�െ�� മല�നി �ട�ിയ പക��വ�ാധിക�  ഇതര സം�ാന
െതാഴിലാളികളി�െട തിരി� വ��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) അനാേരാഗ�കരമായ ��പാടി�  കഴി�� ഇവ��് േരാഗ �തിേരാധ�ി�ം ചികി���ളള
സൗകര�ം ഏ�െ���ി േരാഗ വ�ാപന ഭീഷണി ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) േലബ� ക�ാ�കളിെല �ചിത�ം ഉറ�് വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

108-ആം�ല�സ് സംവിധാനം

*170. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി
�ീ.വി. േജായി
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  എ�  ഡി എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് തി�വന��രം ആല�ഴ ജി�കളി�  ആരംഭി�
108-ആം�ല�സ് സംവിധാന�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�െമ� ��  സ��ാരിെ� �ഖ�ാപനം
യാഥാ���മാ�ാ� എെ��ി�ം �ട� നടപടി��ാ�േമാ ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ ;

(സി) നിലവി�  സ��ീസ് നട�� ജി�കളി�  108  ആം�ല�സ് കാര��മമാ��തിന് ഈ
സ��ാരിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േദശീയ േപാലീസ് ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

*171. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദശീയ േപാലീസ് ക�ിഷെ� ഏഴാം റിേ�ാ��് എ�ാ സം�ാന�ളി�ം നട�ാ�ണെമ�് ��ീം
േകാടതി വിധി ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാ��ിെല �ധാന �പാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക�  മേ�െത�ി�ം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയതായി അറി�േ�ാ;

സം�ാന�് എ�െകാ�ാണ് ഇത് നട�ാകാെത േപായെത�് െവളിെ���േമാ?

െന�് സംഭരണം

*172. �ീ.�. ആ�. �ദീപ്
,, വി.എസ്.അ�താന��
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�സംഭരണം കാര��മമാ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവര��  ന��േമാ;

െന�ിെ� സംഭരണവില ���ാൻ നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) െന� സംഭരി�തി� �� സ��ാറിെ� കാലയളവിെല �ടി�ികകെള�ാം െകാ�� തീ��ി�േ�ാ;

ആയതി� എ� �ക അ�വദിെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) െന� സംഭരണം യഥാസമയം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ദായിക ഭി�ത ഉ�ാ�� വ��ീയ ശ�ിക�െട �വ��ന��

*173. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, സി.���
,, പി.ടി.എ. റഹീം
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആരാധനാലയ��  േക�ീകരി�് വ��ീയ ശ�ിക�  സാ�ദായിക ഭി�ത
ഉ�ാ�� �വ��ന�� നട��ത് ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ഛി�ശ�ികെള അമ�� െച�ാനായി എ��ാ�േ�ശി�� നിയമനടപടിക�
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ഛി�ശ�ിക�െട േപരി� നിയമ വി�� �വ��നം തടയ� നിയമ�കാരം ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ഭ�� �ര�

*174. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െക.�േരഷ് ���്
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  �ണനിലവാര��
ആഹാരസാധന�ളാണ് വി��െത�് ഉറ�ാ�ാ�  വ��ിന് സാധി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഭ�� ഉ��ാദന സംഭരണ വിതരണ േമഖലയി�  �വ��ി�� എ�ാ
�ാപന���ം രജിേ�ഷേനാ ൈലസ�േസാ ഉ�ാകണെമ� നിയമം പാലി�ി�േ�ാ എ�
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈലസ��ം രജിേ�ഷ�ം ഉ� �ാപന��  �ചിത� നിലവാര�ം �ണനിലവാര�ം ഉ�
ആഹാരസാധന�ളാേണാ വി���െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ���ാരായ �ാപന�െള നിയ�ി�ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�  എ�ാെണ�ം അ�
ഫല�ദമാേണാ എ�ം ഇ�രം �ാപന��െ�തിെര �ിമിന�  നടപടിെയ��ാ�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ ?

ഫയ�ക� അടിയ�രമായി തീ��ാ�ാ� നടപടി

*175. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, എസ്.ശർ�
,, പി.വി. അ�വ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�് ഉ�െ�െട വിവിധ സ��ാ� ഓഫീ�കളി� നിരവധി ഫയ�ക� തീ�മാനെമ��ാെത
ദീ�ഘകാലം ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ഫയ�ക� അടിയ�രമായി തീ��ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) അധികാര വിേക�ീകരണം ഫല�ദമാകാ�താേണാ ഫയ�  ബാ�ല��ിന് കാരണെമ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ� േസവനം യഥാസമയം ജന���് ലഭ�മാ�ാനായി ഏ� തര�ി�� ഭരണപരി�ാരമാണ്
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െന� ക�ഷക��് ഇ. പി.ആ�.എസ്. പ�തി

*176. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.�രളീധര�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് െന�  ക�ഷക��് ഇ.  പി.ആ�.എസ്.  പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ� വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ക��ായി; വിശദീകരി�േമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

T *177.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് എ�ീ നഗര�ളി�  നട�ാ�െമ�് �ഖ�ാപി� ൈല�് െമേ�ാ
പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;  ഇതിനായി ��  സ��ാ�  െച� കാര���
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് േക�സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ;
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(സി) ��ത പ�തി�െട ക�സ���ായി ആെരയാണ് നിയമി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നഗര�ളി�  ൈല�് െമേ�ാ�് പകരം െമേ�ാ പ�തിയാണ് ആവശ�െമ� വിദ��െട
അഭി�ായ�ിെ� അടി�ാന�ി� �നഃപരിേശാധന ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആ��േ�ദ ചികി�ാ േക���

*178. �ീ.െക.�രളീധര�
,, അനി� അ�ര
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് എ�ാ പ �ായ�കളി�ം ആ��േ�ദ ചികി�ാ േക��� ആരംഭി�ാ�
പ�തി വിഭാവനം െച�ി�േ�ാഎ�് വ��മാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി�െ��്
വിശദീകരി�േമാ?

നിയമസഭാ െതരെ���് െപ�മാ�ച�ം

*179. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 േകരള നിയമസഭാ െതരെ���് െപ�മാ�ച�ം ഏത് തീയതിയിലാണ് നിലവി� വ�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപ�മാ�ച�ം നിലവി�വ�േശഷം എ�� മ�ിസഭാ തീ�മാന�ളി�  ഏെത�ാമാണ് ��ത
ച��ിന് വി��മായവെയ�് മ�ിസഭാേയാഗ തീയതി ഉ�െ�െട വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത കാര���  �തിയ സ��ാരിെ� പരിേശാധന�് വിേധയമായി�ിെ��ി�,
െപ�മാ�ച�ലംഘനം നട�ിയതായ തീ�മാന��  ഏെതാെ� എ�് വിശദമായി പരിേശാധി�്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ത�ാറാ�േമാ എ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�ക��് അംഗീകാരം ന�െ�ടാനിടയായ സാഹചര�ം

*180. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, ആ�ണി േജാ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ െമഡി�� േകാേള�ക��് അംഗീകാരം ന�െ�ടാനിടയായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാന പ�ാ�ല സൗകര��ം അ��യന സൗകര��മി�ാ� േകാേള�ക��് അ�മതി
ന�കിയ നടപടി ഈ �ിതി�് കാരണമായി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�ക��് െമഡി��  കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം ലഭി��തിന്
ആേരാഗ� സ��കലാശാല�െടേയാ സ��ാരിെ�േയാ ഭാഗ�നി�ം ഇടെപട�
സാധ�മെ��ിരിെ� അഫിലിേയഷ�  ന�െ�� േകാേള�കളിേല�� വിദ�ാ��ി �േവശനം
തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
04-07-2016

�േ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�ി��.

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/starQstnBklet...

11 of 11 Tuesday 05 July 2016 10:38 AM


