
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  10, �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�ി

ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെല മാനദ���

*301. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�� �കാശ്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ����  പരിഗണി�് ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെല മാനദ���

പരി�രി�ണെമ�് േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� മാനദ��� പരി�രി�ണെമ�ാണ് ആവശ�െ��ി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� ഈ ആവശ��� േനടിെയ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്;

ആവശ��ളിേ��� േക� �തികരണം എെ��് വിശദമാ�േമാ?

ഐ.ടി. നയ�ിെ� �ഖ�ല����

*302. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എസ്.ശർ�

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

(എ) ഐ.ടി. നയ�ിെ� �ഖ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) മാനവേശഷി വികസന�ി�ം െതാഴി�  രംഗ�ം ല��മാ�� േന���  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േസവന രംഗ�ം ഭരണ സംവിധാന�ി�ം വിവര സാേ�തിക വിദ��െട �േയാഗം ഏെത�ാം

വിധ�ി� സാധ�മാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

മാ�ഭാഷ നി�ബ�മാ��തിന് നടപടി

*303. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടതി ഭാഷ�ം അ��യന ഭാഷ�ം മാ�ഭാഷയാ��തിെന�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണഭാഷ മലയാളമാ��േതാെടാ�ം, ഭരണരംഗേ��് െതരെ���ാ� പി.എസ്.സി. നട��

പരീ�ക�  മാ�ഭാഷാ�േയാഗ �ാവീണ�ം �ടി പരിേശാധി�� രീതിയി�  മാ�ം വ��ാ�

നടപടിെയ��േമാ;

(സി) �ീ-ൈ�മറി തല�ി�ളള വിദ�ാഭ�ാസം മാ�ഭാഷയി�  മാ�േമ പാ�ള�െവ�് വ�വ�

െച�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കടക� നവീകരി�� ���ിക�

*304. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി.���

,, ആ�ണി േജാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�ത നിയമം അ�ശാസി�� തര�ി�  േറഷ�  കടക�  നവീകരി�� ���ിക�

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) വാതി��ടി വിതരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇലേ�ാണിക് േപായി�് ഓഫ് െസയി� ഉപകരണ��

�ാപി��ത് ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) േറഷ�  റീെ�യി�  വ�ാപാരിക��് അ�വദി� വ�� ക�ീഷ�  വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�യാണ്;  ക�ീഷ� അപര�ാ�െമ� േപരി� കരി�� വി��ന നട��വെര�ം അെ��ി�

വ�ാപാരം തെ� അവസാനി�ി�് ഉപേഭാ�ാ���് ��ി���ാ��വെര�ം നിയ�ി�ാനായി

സ�ീകരി�ി�� മാ���� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?
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േപാേ�ാ നിയമ�കാരം ജയി� ശി� അ�ഭവി�� ആദിവാസി �വാ��

T *305.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, െക.എം.ഷാജി

,, എ�. ഷം��ീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഗാ�ാചാര�കാരം ൈശശവവിവാഹം നട�� ആദിവാസി �വാ��  2012െല േപാേ�ാ

നിയമ�കാരം ജയി� ശി� അ�ഭവിേ��ിവ�� �ിതിവിേശഷം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) േഗാ�വ�� ആചാര �കാരം �ായ���ിയാകാ� െപ���ിെയ വിവാഹം െച�് ��ംബജീവിതം

നയി�� ആദിവാസി �വാവ് �ീ �ര��മായി ബ�െ��� നിയമ�ിെ� ലംഘന�ിെ�

േപരി�  ശി�ി�െ��് ജയിലിലട�െ��� �ിതിവിേശഷം ഒഴിവാ�ാ�� മാ���െള�റി�്

ആേലാചി�േമാ?

1977ന് ��് �മി ൈകവശം വ�ി�� എ�ാവ��ം പ�യം

*306. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, രാ� എ�ഹാം

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) 1977ന് ��് �മി ൈകവശം വ�ി�� എ�ാവ��ം  2017 േമയ് മാസ�ി� പ�യം ന�കാ�

�ഖ�മ�ി വിളി�േച�� സ��ാരിെ� ഉ�തതല േയാഗം തീ�മാനി�ി��ായി��േവാ;

(ബി) എ�ി� േയാഗതീ�മാന�കാരം റവന� അധി�ത� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�െ�

നിലയി� അ�ഹതെ��വ�െ��ാം പ�യം ന�കാ� എ�േ��് സാധ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�് െസ�ി� താെഴ ൈകവശം െവ�് വീ�ം �ഷി�മായി കഴി��വ��്,  �േത�കി�് മ�് �മി

സ��മായി�ി�ാ�വ��് �ടി പ�യം ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കെള ജനസൗ�ദപരമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

*307. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി.െക. ശശി

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് അമിത രാ�ീയവ��രണ�ിെ� ഫലമായി േപാലീസ് േസന

നി�വീര�മാ�െ�െ�� ആേ�പം പരിഹരി�് �മസമാധാനപാലനം ശ�ിെ����തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ� വി��െര�ം ��കെള�ം അമ�� െച�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) സാധാരണ�ാ��് നി�ഭയം കട�െച�ാ�� രീതിയി�  േപാലീസ് േ�ഷ�കെള

ജനസൗ�ദപരമാ��തിന് െച�ി�� കാര��� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

�ര�ാ മാനദ��ൾ പാലി�് മ��കൾ ��ി�ാൻ നടപടി

*308. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��കൾ ��ി��തിന് െമാ�,  ചി�റ വി�നശാലകൾ എെ��ാം

മാനദ��ളാണ് പാലിേ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��കളിൽ അട�ിയിരി�� രാസപദാർ��ൾ,  സം���ൾ ഇവ �ട്,  ഈർ�ം,

�ര��കാശം, െപാടി �ട�ിയവ�മായി �തി�വർ�ി�ാ�� സാധ�ത എ�േ�ാള�െ��ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� അ�രീ� ഊ�ാവി��ായി�� വർ�നവ് കണ�ിെല��് മ�� വി�ന

ശാലകളി�ം വീ�കളി�ം മ��കൾ ��ി�േ�ാൾ അവ �ത�മായ �ര�ാ മാനദ��ൾ

പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാൻ ഉത��വിധ�ി� േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ�ായി നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�വാസി േ�മേബാ�ഡിെ� �വ��ന��

*309. �ീ.എം. നൗഷാദ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ദാസ�

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

(എ) �വാസിേ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��  വിലയി��ാ�േ�ാ;  േബാ�ഡ് വഴി ലഭി��

ആ��ല��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��� ല��ിലധികം വ�� �വാസി േകരളീയരി� അ� ശതമാന�ി� താെഴ ആ�ക� മാ�ം

�വാസി േ�മനിധിയി�  അംഗത�െമ��ാ�  ത�ാറായത് �ഖ�മാ�ം ആ��ല���
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അനാക�ഷകമായ�െകാ�ാണ് എ�തിനാ�  ഇ� പരിേശാധി�് പ�തി ആക�ഷകമാ�ാ�

നടപടിെയ��ക�ം സ��ാ� വിഹിതം വ��ി�ി�ക�ം െച�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) 60  വയ�വെര �തിമാസം  300  �പ അട�� ആളിന് നിലവി�� െപ�ഷ�  തീ��ം

അനാക�ഷകമായതിനാ� അത് ഉചിതമായി പരി�രി�ാ� സാധ�മാ�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ?

�ീക�െട ഉ�മന�ം �ര�ിതത��ം

*310. �ീ.െക.ഡി. �േസന�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െജയിംസ് മാത�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന ��ിയയി�  �ീ സമത�െമ� കാ��ാട് ബജ�ി�  ഉ�െ�ാളളി�ിരി��ത് ��ത�

ഫല�ദമായി നട�ാ��തിന് വനിതാ േ�മ വ��് �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�

അടി�ാന�ി�ളള നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ;

(ബി) വനിതക�െട സാ��ിക �ര�ിതത�മി�ാ� പരിഹരി��തിന് ആവി�രി�ി�ളള �ധാന

പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(സി) �ീക��് െപാ� സ�ഹ�ി�  നി�ഭയമാ�ം �ര�ിതമാ�ം ജീവി��തിന് േവ� സാ�ഹ�

സാഹചര�ം ��ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

മായം കല���ത് തടയാ� ഭ��വ��ി�� സംവിധാന��

*311. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പാറ�� അ��

,, സി.മ��ി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��വ��ളി�  മായം കല���ത് കെ��ാ�  ഭ��വ��ി�� സംവിധാന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മായം േച��ലിെനതിെര ആേരാഗ�വ��ി�കീഴി�  പരിേശാധനാ സംവിധാനം നിലവി��

സാഹചര��ി�, ഇ�വിഭാഗ��െട�ം ഏേകാപനം ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ി�ം സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ളായ അരി,  െവളിെ��,  ധാന���  എ�ിവയിെല�ാം അതീവ

ഹാനികരമായ മായ�ം ചായ�ം േച��� ��തരമായ �ിതിയി�  ഭ��വ��് ക�ശന
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പരിേശാധനക� നട�ി �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിഷാദേരാഗ ചികി��� സംവിധാന��

*312. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അനി� അ�ര

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ�ി�, �േത�കി�് �ീക�െടയിടയി� വിഷാദേരാഗം ��തലായി ബാധി��തിെ� കാരണം

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിഷാദേരാഗികെള കെ��വാ�ം ചികി� ന��വാ�ം ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�

മാനസികാേരാഗ� �ിനി�ക� ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളിെല േഡാ��, ന�് �ട�ിയവ��് ഇതി�� പരിശീലനം ന��വാ�

പ�തി�േ�ാ?

വിവരസാേ�തികവിദ�ാ വ�വസായ�ിെ� സാധ�ത വികസി�ി��തിന് നടപടി

*313. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ബി.സത��

,, എം. സ�രാജ്

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

(എ) മലിനീകരണരഹിത�ം താരതേമ�ന വളെര �റ� �ലം മാ�ം ആവശ����മായ

വിവരസാേ�തികവിദ�ാ വ�വസായം സം�ാന�് ഒ� �ഖ� െതാഴി�  േമഖലെയ� നിലയി�

വള��ിെയ��ാനായി എെ��ാം പ�തികളാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നഗര േക�ീ�തെമ�തി�പരി �ാമ�േദശേ���ടി ഈ വ�വസായ�ിെ� സാധ�ത

വികസി�ി��തിനായി �േത�ക പ�തിക�േ�ാ; �ാമീണേമഖലയി� ആരംഭി�� �ാപന���്

വിവിധ സാ��ിക ആ��ല��� ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഐ.ടി.ഒ� �ഖ�െതാഴി�  േമഖലയായി വള��ിെയ���തിേനാെടാ�ം തെ� ഈ േമഖലയിെല

നീതിരഹിതമായ െതാഴി��ഷണം തടയാ� േവ� സംവിധാന�ം ഏ�െ���വാ� ത�ാറാ�േമാ?

സൗജന� ൈവ-ൈഫ സൗകര�ം
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*314. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) തിരേ�റിയ ബസ് �ാ��കളി�ം പാ��കളി�ം സൗജന� ൈവ-ൈഫ സൗകര�ം ഏ�െ����

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2016-17െല ബജ�ി� �ഖ�ാപി�  'ആയിരം ൈവ-ൈഫ േഹാ�് േ�ാ�്'  പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ാ�സ� േപാ�� മാരക േരാഗ��െട ചികി�

*315. �ീ.െക. ആ�സല�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി. ഉ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ�  േപാ�� മാരക േരാഗ��െട ചികി��ായി ��തായി ഏ�െ���ാ�േ�ശി��

സൗകര��� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�� േകാേള�കളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�ാ സൗകര��� മതിയായ

േതാതി� ഏ�െ���ാനായി ഏെ���ി�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) േമ���് ചികി�ാ സംവിധാന�ിെല േരാഗീബാ�ല�ം �റ�ാ�ം ആവശ��ിന് വിദ�

േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ�ം �� പതി�ി�േമാ?

വാതി��ടി വിതരണ�ിനായി സൈ�േകാ�െട സംഭരണ ശാലക�

*316. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� ഭാഗമാ�� വാതി��ടി വിതരണം എ�ാ ജി�യി�ം നട�ാ�ി�ഴിേ�ാ;

(ബി) വാതി��ടി വിതരണ�ിനായി സൈ�േകാ എ� സംഭരണ ശാലക� സ�മാ�ിയി��്; ഇനി�ം

േഗാഡൗ�ക� ത�ാറാ�ാ� താ��ക� ഉേ�ാ;

(സി) സൈ�േകാ ഏത് ഏജ�സി �ഖാ�ിരമാണ് സംഭരണ ശാലക� കെ��ിയി��ത്;
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(ഡി) സംഭരണ ശാലക��് സൈ�േകാ നി�യി�ി�� വാടക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െ�യി�കളിെല�ം െറയി�േവ േ�ഷ�കളിെല�ം ���ത��� തട��തിന് നടപടി

*317. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) സം�ാന�് െറയി�േവ�മായി ബ�െ�� ����  െെകകാര�ം െച��തിന് േകരളാ

േപാലീസിന് സംവിധാന�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് െ�യി�  യാ� ��ത�  �ര�ിതമാ��തി�ം െ�യിനിെല�ം െറയി�േവ

േ�ഷ�കളിെല�ം ���ത���  ഫല�ദമായി തട��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് േകരള

േപാലീസിെ� കീഴി�� െറയി�േവ േപാലീ�ം സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െ�യി�കളിെല �ീ �ര� ഫല�ദമാ�വാ�  െറയി�േവ േപാലീസ് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി���്; വ��മാ�േമാ?

ഇ��ിയി� പ�യ�മിയിെല മര�� �റി��തിന് അ�മതി നിേഷധി�തിെ� അടി�ാനം

*318. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക.�േരഷ് ���്

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

(എ) ഇ��ിയി� പ�യ �മിയി� ക�ഷക� ന� വള��ിയ മര�� �റി��തിന് അ�മതി ലഭി�ാ�

കാര�ം �ഖ�മ�ി വിളി�േച�� ഉ�തതല േയാഗ�ിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം തരം മരം �റി��തിനാണ് ��കാല�ളി�  അ�മതി ന�കിയി��െത�ം ഇേ�ാ�

അ�മതി നിേഷധി�തിെ� അടി�ാനെമ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ��ത േയാഗം ൈകെ�ാ� തീ�മാന��  എെ��ാമാെണ�ം അത്

നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ?

അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

*319. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം
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,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവ��  ലഭി��തിന് രജി��  െച��വ�െട എ��ി�

വ��ന��ായി�േ�ാ;

(ബി) അവയവദാതാ��െട എ��ി�  �റ��ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�� കാരണ��

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സം�ാനെ� ചില സ�കാര� ആ�പ�ിക�  േക�ീകരി�് അവയവ ക�വടം നട��െവ�

�ചരണം, മ�ി�മരണം സംഭവി��വ�െട അവയവ�� ദാനം െച��തി� നി�ം ബ��െള

അക��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് േബാധവ��രണം നട�ി അവയവദാന�ിെ� മഹത�ം

സ�ഹ�ി� എ�ി��തിന് ��ത� �ീയാ�കമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ഹ���ം പ�തി

*320. �ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, സി.���

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനാഥരായ ��ിക��ായി 'േ�ഹ���ം' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാര�� ��ിക��് ഈ പ�തി �കാരം എെ��ാം സഹായമാണ് ന���െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നി��ഹണ ഏജ�സി ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി കാര��മമായി നട�ാ�ാ�ം അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�ം തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹായ സഹകരണ�� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക� നയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ പ�തി ആ��ണ�ളിൽ െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി�� മാ��ൾ

*321. �ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

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

(എ) േക�ം പ�വ�സര പ�തികൾ�് പകരമായി ആവി�രി�� പതിന�് വർഷേ��ളള വികസന

പ�തികൾ അട�ിയ ദർശനേരഖ�െട കരടിന് നീതി ആേയാഗിെ� ആംഗീകാരം ലഭി�
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സാഹചര��ിൽ ��ത േരഖയിൽ േകരള�ിെ� താ�പര���ം ആവശ���ം ഉൾെ��ി�ളളതായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ദർശനേരഖയിൽ സം�ാന�ിെ� ആവശ��ൾ ഉൾെ���ാൻ സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നീതി ആേയാഗിെ� േയാഗ�ിൽ അ�� ഏ� വർഷെ� ഇട�ാല പ�തി�ം ആദ� ��

വർഷെ� കർ� പ�തി�ം �പം ന�ിയ സാഹചര��ിൽ സം�ാനെ� ആ��ണ

േബാർഡിെ� നിലപാ�കൾ വ��മാ�ാേമാ;  ഏ� തര�ി�ളള മാ��ളാണ് പ�തി

ആ��ണ�ളിൽ െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിനായി ഒ� െപാ�ചർ� നട�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ?

േകരള�ിെല �ദയ ശ��ിയ നിര�്

*322. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. േജായി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ദയ ശ��ിയ നിര�് രാജ��ിെ� ഇതര ഭാഗ�ളി�ളളതിേന�ാ� വളെര ഉയ��

േതാതിലാെണ� വാ���െട നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ജിേയാ�ാ�ി ചികി�യി� െ��ിെ� വിലയി�ം, അത് നിയ�ണവിേധയമാേ�� സാഹചര�ം

വ�േ�ാ�  ചികി�ാനിര�ി�ം അമിത വ��ന വ��ി േരാഗികെള �ഷണം െച��ത്

നിയ�ി�ാനായി ചികി�ാ പാേ�ജ് നിര�് നി�യി�ാ� സാധ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ആ�ജിേയാ�ാ�ി ചികി�യി� െതാ�റ് ശതമാന�ം സ�കാര� േമഖലയിലാെണ�

�ിതി�് മാ���ാ�ാനായി സ��ാ�  േമഖലയി�  ഈ രംഗ�് െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�ാ

സംവിധാനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി െെകെ�ാള�േമാ?

െതാഴി�ന� ഭീതിയിലായ �വാസിക�െട അശ�യക�ാ� നടപടി

*323. �ീ.എം. �േകഷ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) സൗദി അേറബ�യി� വാണിജ� േക��ളിെല (േഷാ�ിംഗ് മാ�) െതാഴി� തേ�ശീയ�� മാ�മായി

പരിമിതെ���ിയത് അവിെട പണിെയ��� പതിനായിര�ണ�ിന് േകരളീയ�െട

മട��ിനിടയാ�ാ� സാധ�ത�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

10 of 14



(ബി) വ�ാപകമായ േതാതി� �വാസിക� മടേ��ി വരികയാെണ�ി� അവ�െട �നരധിവാസ�ിനായി

െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴി�ന� ഭീതിയിലായ �വാസി െതാഴിലാളിക�െട അശ�യക�ാ� ഏ�തര�ി� ഇടെപടാ�

സാധ�മാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പക�� വ�ാധിക� വ�ാപകമാകാതിരി�ാ�� ��ക�ത�

*324. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്1എ�1 ൈവറസ് േരാഗ ബാധിത�െട എ�ം വ��ി� വ��താ�� റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി�  ഇതിെനതിെര സ�ീകരി� ജാ�താ നടപടിക�  അറിയി�ാേമാ;  മ��് ലഭ�ത

ഉറ�ാ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(ബി) െഡ�ി�നി �ട�ിയ പക�� വ�ാധിക�  വ�ാപകമാകാതിരി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) മഴ�ാല ��വ �ചീകരണ�ി�േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ജനെെമ�ി േപാലീസിെ� �വ��നം

*325. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.�രളീധര�

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

(എ) ജനെെമ�ി േപാലീസിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അഴിമതി െച���, �ല� പരിഗണന ലഭ�ത,  നീതി ഉറ�ാ��, മേതതര സംര�ണ ഇടെപട�

എ�ിവ �ടി ജനെെമ�ി േപാലീസിെ� ഭാഗമാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നിയമ വി�� കാര��ളി� ഏ�െ���വ��് നിയമ േബാധവ��രണം ന��� കാര��ി� ഇൗ

സംവിധാനം ഉപേയാഗെ���േമാ?

�വാസി മലയാളികെള �നരധിവസി�ി�ാ� നടപടി
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*326. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.��ിരാമ�

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

(എ) ഗ�ഫ് നാ�കളി�  െതാഴി�  െച� വ�� �വാസി മലയാളിക�  ആേഗാളമാ���ിെ��ം

േദശസാ��രണ�ിെ��ം ഫലമായി െതാഴി�  �ര�ിതത�മി�ാെത ക�െ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� മടേ��ി വ�� �വാസി മലയാളികെള �നരധിവസി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െതാഴി�  ന�െ��് തിരിെ���വ��് അ�േയാജ�മായ െതാഴി�  കെ��ാ�  എെ��ാം

നിലയി�  സഹായം ന�കാ�  ഉേ�ശി��;  വാ�ക�  ഉ�െ�െട�� �നരധിവാസ പ�തിക�

വി�ലെ���ാ� ബാ�് അധി�ത�മായി ച�� നട�േമാ; വ��ിപരമാ�ം ��ാ�േയാെട�ം ഉ�

സംരംഭ�� ശ�ിെ���ാ� സ��ാ� ന�കാ�േ�ശി�� സഹായ�� വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ�രംഗ�് െഎക�രാ�സഭാ മാ�ഗേരഖ�് അ��തമായി ൈകവരിേ�� േന���

*327. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�രംഗ�് െഎക�രാ�സഭാ മാ�ഗേരഖ�് അ��തമായി  2020-ഓെട സം�ാനം

ൈകവരിേ�� േന��ളി� �ഖ�മായവ എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ിര വികസന ല��ം േന��തിനായി വിവിധ തല�ളി� നട�ാ�േ�ശി�� ഇടെപട�ക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) മാ�-ശി� മരണ��  �റ��തി�ം ശാരീരിക ആേരാഗ��ിേനാെടാ�ം മാനസികാേരാഗ�

സംര�ണ�ി�ം നട�ാ�ാ�േ�ശി�� കാര��� അറിയി�ാേമാ?

ആ��േവദ ഗേവഷണ േക�ം

*328. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.പി.സജീ��

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ആ�ഷ് വ��ിെ� കീഴി�  ആ��േവദ ഗേവഷണ േക�ം ആരംഭി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േക�െ� േലാേകാ�ര �ാപനമാ��തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(സി) ആ��േവദ�ി�  സം�ാന�ി�� േമ�േ�ാ� ശ�ിെ���� രീതിയി�  ഗേവഷണ

േക��ിെ� �വ��നം ആവി�രി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��കളി� കൗ�സിലിംഗ് ശ�ിെ���വാ� നടപടി

*329. �ീ.അനി� അ�ര

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െ�തിരായ ശാരീരിക-മാനസിക പീഢന��  വ��ി��തായ റിേ�ാ��ക�െട

അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� ��കളി�  സാ�ഹ�നീതി വ��് വഴി നട�ിലാ�ിയി��

കൗ�സിലിംഗ് ശ�ിെ���വാ� ഉേ�ശി��േേ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െപ���ിക� പഠി�� ��കളി� േയാഗ�ത�� �ിരം കൗ�സില�മാെര നിയമി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

��മായ വര�� േനരി�വാ� ��ിമ മഴ

*330. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) ��മായ വര�� േനരി�വാ� ��ിമ മഴ െപ�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനായി �ൗഡ് സീഡിംഗ് സാേ�തിക വിദ�യാേണാ ഉപേയാഗി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� പരീ�ണം ആരംഭി�േവാ;  ഇതിനായി ഏത് ഏജ�സി�െട സഹായമാണ്

േതടിയി��െത�ം എ� െചലവ് വ�െമ�ം െവളിെ���േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

02-05-2017
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�േ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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