
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  17, �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�ി

ൈവദ�തി മ�ി നട�ിയ �സംഗ�ിെ� അടി�ാന�ി�ളള േകസ്

*451. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ��ി��ിയിെല േയാഗ�ി�  ൈവദ�തി മ�ി നട�ിയ വിവാദ �സംഗ�ിെ�

അടി�ാന�ി� അേ�ഹ�ിെനതിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാണ് േകസ് രജി��

െച�െത�ം ഏെത�ാം വ��ക� േച��ാണ് േകസ് എ��െത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േദവി�ളം സബ് കള��, മാധ�മ �വ��ക�, ��ാറിെല െപ�ിൈള ഒ�ൈമ എ�ിവരി�

ആ�െ�തിെര ൈവദ�തി മ�ി നട�ിയ പരാമ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് േകസ് എ��ത്;

(സി) മ�ിെ�തിെര േകസ് എ��ണെമ�് ആവശ�െ��് �തിപ� േനതാവ് സം�ാന േപാലീസ്

േമധാവി�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  എ�ാണ് ക�് ന�കിയെത�ം അതിേ��  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ�ിെ�തിെര�� ആേ�പം ��തരമായ വിഷയമാെണ�ം,  േപാലീസ് േമധാവി ഇെതാ�ം

കാ��ിേ�െയ�ം ൈഹേ�ാടതി നട�ിയതായി പറയെ��� പരാമ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇതി�േശഷം േകസ് രജി�� െച�വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;
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ടി.പി.െസ��മാ� സമ��ി� ഹ�ജിയിേ��ളള ��ീംേകാടതി വിധി

*452. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി �ാന�നി�ം തെ� നീ�ം െച� നടപടി േചാദ�ം െച�െകാ�്

ടി.പി.െസ��മാ�  ��ീംേകാടതിയി�  സമ��ി� ഹ�ജിയിേ��ളള വിധി�ക��് എ�ാണ്

സ��ാരിന് ലഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�; എ�ാണ് നടപടി സ�ീകരി�ത്;

(സി) ��ീംേകാടതി വിധി നട�ിലാ�വാ� വ� കാലതാമസ�ി�ളള കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) ��ീംേകാടതി വിധിയി� വ��ത വ��ണെമ�ാവശ�െ��് സ��ാ� ��ീംേകാടതിയി� ഹ�ജി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ��ളള തീ�മാനെമ�ായി��;

(ഇ) ടി.പി.െസ��മാറിന് അ��ലമായി�ളള ��ീംേകാടതി വിധി �ന:പരിേശാധി�ണെമ�ാവശ�െ��്

സ��ാ�  ഹ�ജി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  ഉപേദശം ന�കിയതാരാണ് എ�്

െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) ഇ� സംബ�ി�് നിയമവ��് െസ��റി,  അഡ�േ��് ജനറ�, ഹരീഷ് സാ�െവ എ�ിവരി�

നി�ം നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട �വ��ന നിലവാരം

*453. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�െട �വ��ന നിലവാരം ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി അ�ഡിേ�ഷ�

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ� �ാപന���് ക�ാളി�ി കൗ�സി�  ഓഫ് ഇ���െട

എ�.എ.ബി.എ�്. അംഗീകാരം ലഭി�ി��്;

(ബി) ഏെതാെ� �ാപന���് േകരള അ�ഡിേ�ഷ�  �ററാ�േഡ�ഡ് േഫാ�  േഹാ�ി��സ്

(കാഷ്) അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം അ�ഡിേ�ഷ�  ലഭി�ാനായി ഏ�െ��േ�� സൗകര���  എെ��ാമാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ?
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െകാ�ം-േകാവളം, േകാ��റം-നീേലശ�രം ജലപാതക�െട വികസനം

*454. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.��ിരാമ�

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

(എ) ജലപാതകെള വാണിജ�ാടി�ാന�ി� യാ��ം ചര� നീ��ി�മായി ഉപേയാഗി�ാ� എ�മാ�ം

സാധ�മായി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� േദശീയ ജലപാത 2012-13 വ�ഷം ���ിയാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�െ��ി�ം അത്

യാഥാ���മാകാെത േപായതിെ� കാരണ��  അറിയി�ാേമാ;  പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇേതാട�ബ�ി�� െകാ�ം -േകാവളം, േകാ��റം - നീേലശ�രം എ�ീ സം�ാന ജലപാതക�െട

വികസന�ിനായി െച� കാര��� എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

��ജന�െള സംര�ി��തിനായി പ�തിക�

*455. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന���് േനെര�� ശാരീരിക അ�മ��ം ൈലംഗിക അതി�മ��ം

ഏറിവ�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ജന�െള സംര�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��� ഉ�െ�െട�� ആ�പ�ിക� വേയാജന സൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�വക ��സദന�ളി�  താമസി��വ�െട േ�മെപ�ഷ�ക�  ൈക���തി�

നിലനി��� അവ��ത പരിഹരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മണ��ീരേശാഷണം സംബ�ി�് പഠനം

T *456.�ീ.പാറ�� അ��

,, എ� .എ.െന�ി��്
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,, പി.െക.ബഷീ�

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

(എ) തീര�ടലിെല തിരയിള�െമ� �തിഭാസെ� �തിേരാധി�ി�� മണ��ി�ക�െട േശാഷണം �ലം

തീരേദശവാസികൾ അ�ഭവി�� �രിത�െള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) മണ��ീരേശാഷണ�ി�ം തിരയിള� സാ��ത വ��ി�ി��തി�ം �ലി��ക���

പ�ിെന�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�, ഇ�ാര��ി�  അടിയ�ര പഠനം നട�ക�ം ആവശ�െമ�ി�, �ലി��ിന് ബദ�

സംവിധാന��ാ�� കാര�ം പരിേശാധി�ക�ം െച�േമാ?

പാചകവാതക�ിെ� അളവി�ം വിലയി�ം ത�ി�്

*457. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാചകവാതക�ിെ� അളവി�  (���ി�) ത�ി�് നട��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ത�ി�് നട�� ഓയി�  ക�നിക�െ�തിെര ശി�ാനടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) പാചകവാതക സിലി��ക��് എം.ആ�.പി.േയ�ാ�  അധികവില ഈടാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിതരണ ഏജ�സി�െട സംഭരണശാലയി�  നി�് എ� കിേലാമീ��  വെര ��ളവി�  ഉ�

വീ�ക��ാണ് എം.ആ�.പി.  നിര�ി�  പാചകവാതക സിലി��  ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

ഇ�ാര�ം കണ�ാ�ാെത വിതരണ ഏജ�സിക�  ജന�െള �ഷണം െച��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അവശ�സാധന�� ഉ�ാദന േക��ളി� നി�് സംഭരി��തി�� നടപടി

*458. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, സി. ദിവാകര�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മാേവലി ഔ�്െല�ക�  വഴി വി�ന നട�� അവശ�സാധന��െട സംഭരണ�ിന് സിവി�

സൈ�സ് േകാ��േറഷ� നട�� െട�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സാധന�ളാണ് െട��  ഒഴിവാ�ി,  ഔ�്െല�് മാേനജ�/ഡിേ�ാ മാേനജ�  എ�ിവ�

േനരി�് വാ��െത�റിയി�േമാ;

(സി) അമിത വില�യ�ം ഉ�ാ�� സ��ഭ�ളി� െട�� ഒഴിവാ�ി സാധന�� ഉ�ാദന േക��ളി�

നി�് േകാ��േറഷ� േനരി�് സംഭരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിഷാദേരാഗ �ിനി�ക�

*459. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� വിഷാദേരാഗ �ിനി�ക� ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആ തീ�മാന�ിനിടയാ�ിയ സാഹചര��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിഷാദേരാഗ ചികി��് േയാഗ�രായവ�െട േസവനം ഇേ�ാ� എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ലഭ�മാേണാ;

ഇെ��ി� േയാഗ�രായ ജീവന�ാെര നിയമി�േമാ?

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി

*460. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ആ�ണി േജാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസിക-ശാരീരിക ഭി�േശഷി�ാ�െട �രിതം ല�കരി��തി�ം അവ��് സാധാരണജീവിതം

സാധ�മാ��തി�ം നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �ടി പി�ണേയാെട നട�ാ�െമ�് �ഖ�ാപി� ആശ�ാസ

കിരണം പ�തി �ാവ��ികമായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ജനറിക് നാമം േരഖെ���ണെമ� നി�േ�ശം
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*461. �ീ.അനി� അ�ര

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� നി�ം ന��� �റി�ടികളി� ���മാ�ം മ��ക�െട ജനറിക് നാമം

േരഖെ���ണെമ� നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ�വ� ലംഘി�തിന് േഡാ��മാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

ശബരിമലയിൽ �ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവളം

*462. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, രാ� എ�ഹാം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിൽ �ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവളം ആരംഭി�ാ� തത��ി� അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� സാധ�താ പഠനം എ� മാസ�ി��ി�  ���ിയാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ിരി��ത്;

ഇതിനായി ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;

(സി) ഇതിനായി എ� ഏ��  �മി ഏെ��േ��തായി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

വിമാന��നിക� �വാസികെള �ഷണം െച��ത് തടയാ� നടപടി

*463. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

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

(എ) േവനലവധി�ാല�് നാ�ിേല�് വരാ�  ആ�ഹി�� �വാസികെള വിമാന��നിക�  വളെര

ഉയ�� നിര�് ഈടാ�ി �ഷണം െച��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഓണം, �ി�മസ്, ബ�ീദ് �ട�ിയ ഉ�വസമയ�ളി�ം ഹ�ിെ� സമയ�ം വിമാന��നിക�

�വാസികളി� നി�ം ഉയ�� നിര�ക� ഈടാ�� വിവരം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ളിൽ �വാസിക��് ആശ�ാസേമ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

അറിയി�േമാ?
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വില�യ�ം തട��തിന് ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ� �വ��നം

*464. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സിെ� കീഴി�  ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�  �പീകരി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) സം�ാന�് അവശ�സാധന���് അടി�ടി ഉ�ാ�� വില�യ�ം തട��തിന് എെ��ാം

കാര��ളാണ് ഇതിെ� �വ��ന�ി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത െസ�ിെ� ഘടന, �വ��നം എ�ിവ സംബ�ി�� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

എഫ്.സി.ഐ. േഗാഡൗ�കളി� നി�് േറഷനരി ഏെ����

*465. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന�വദി� േറഷനരി എഫ്.സി.ഐ േഗാഡൗ�കളി�  നി�് ഏെ���ാ�

�ിതിവിേശഷം എ�ിെന സംജാതമായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) യഥാസമയം ഏെ���ിെ��ി� ��കാലെ�േ�ാെല സമയം നീ�ി ന�ാനാവിെ��് എഫ്.സി.ഐ.

സം�ാന സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) അരി�െട കാര��ി� ഏ��ം ലഭ�ത�റവ് േനരി�� സം�ാന�ിന്,  ഭാവിയി� ��ത� അരി

ആവശ�െ�ടാ�� അവസരംേപാ�ം ന�മാ�ം എ�കാര�ം പരിഗണി�് ഈ ��ം അടിയ�രമായി

പരിഹരി�േമാ?

മദ�പാന�ി�െട ഉ�ാ�� േരാഗ��

*466. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�പാനം മ�ഷ�െ� ആേരാഗ��ിന് എ�േ�ാളം ഹാനികരമാെണ�� സംബ�ി�് ആേരാഗ�

വ��് വിവരേശഖരണേമാ, പഠനേമാ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മദ�പാന�ി�െട ഉ�ാ�� കര� േരാഗ��െട േതാത് എ�യാെണ�ം,  അ�ര�ി�ളള എ�

േരാഗിക�  �തിവ�ഷം സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ചികി�േത�� എ�തിെ��ം കണ�ക�

ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ളി�  �ത�മായ കണ�് േശഖരി���വിധം ആ�പ�ി ചികി�ാേരഖകളി�

ആവശ�മായ വിവര�� �ടി േരഖെ���ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ആേരാഗ�േമഖലയി� നീതി ആേയാഗിെ� മാ��നി�േ�ശ��

*467. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ജി�ാ ആ�പ�ിക�െട�ം താ��ാ�പ�ിക�െട�ം ക��ണി�ി െഹ��് 

െസ��ക�െട�ം �വ��നം വിലയി��ാ�ം െമ�െ���ാ��� നീതി ആേയാഗിെ�

മാ��നി�േ�ശ��  നട�ിലാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാ��നി�േ�ശ�ളി�  േകരള�ിന് �ണകര�ം നട�ാ�ാ���മായ എെ�ാെ�

നി�േ�ശ�ളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-ഗേവണ��ം എം-ഗേവണ��ം വ�ാപകമാ�ാനായി ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�

*468. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എസ്.ശർ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

(എ) സം�ാന�് ഇ-ഗേവണ��ം എം-ഗേവണ��ം വ�ാപകമാ�ാനായി ൈകെ�ാ�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േസവന�� ജന���് ലഭ�മാ��തിനായി ഏ�െ���ിയി�� വിവരസാേ�തികവിദ�ാ

അടി�ാന സൗകര��� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇ-ഗേവണ�സ് വ�ാപന�ിെ� ഭാഗമായി ജനേസവനേക���  വ�ാപി�ി�ാ�ം അ�യ
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േക���െട േസവന േമഖല വി�ലെ���ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല മ��ക�െട �ണനിലവാരം

*469. �ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, െക. ദാസ�

,, പി.വി. അ�വ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ിക��് േവ� മ��ക�ം ഉപകരണ��ം ആവശ�ാ�സരണം ന�കാ� േകരള

െമഡി�� സ�വീസസ് േകാ��േറഷന് സാധ�മാ��േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ന��� മ��കളി�  പ�് ശതമാനം

�ണനിലവാരമി�ാ�വയാെണ�് കെ��ിെയ� വാ���െട നിജ�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ�� വാ��തി�ം സംഭരി�് വിതരണം െച�� ഘ��ി�ം �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാനായി

േകാ��േറഷ� ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എെ��് അറിയി�ാേമാ?

േക� ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�ിന് ന��� റിേ�ാ��്

*470. �ീ.സി.മ��ി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എം.ഷാജി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ വിതരണം െച�� നിേത�ാപേയാഗ വ���െട ലി�ി� ഇേ�ാ� എ� സാധന��

ഉ�െ���ിയി�െ��്പറയാേമാ; ��ത ലി�ി� 22 ഇനം മാ�ം ഉ�െ���ിയതിെ� മാനദ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ലി�ിന് പരി�രണം ആവശ�മാെണ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) േക� സ��ാരിെ� ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�ിന് സം�ാനം റിേ�ാ��് ന���േ�ാ; എ�ി�

അതി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േനാ���െട ആഭി�ഖ��ിൽ േലാക േകരളസഭ
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*471. �ീ.എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) േനാ���െട �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േലാക േകരളസഭ എ� �തിയ പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� ഈ പ�തിയി�െട എെ��ാം �േയാജന�ളാണ് �വാസിക��് ലഭ�മാ�ക എ�്

വ��മാ�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�െട ഏേകാപന�ം പ�തി സമർ�ണ�ം

*472. �ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

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

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിക�െട ഏേകാപന�ി�ം പ�തി സമർ�ണ�ി�ം നി�ിത സമയ�് �ക

ലഭ�മാ��തി�ം സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം േക�ാവി�ത പ�തിക�െട �മതല ആർ�ാണ് ന�ിയി�ളളത്;

(സി) 2016-17 കാലയളവിൽ േക�ാവി�ത പ�തികളിൽ ഏെതാെ� പ�തികളിലായി എ� �കയാണ്

സം�ാന�ിന് ന�മായത് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� സർ�ാർ �ഖ�ാപി� പ�തികളിൽ സം�ാനം സർ�ി�ാ� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാണ്;

(ഇ) ഈ വർഷം സമർ�ി�ാൻ േപാ���ം നട�ിലാ�വാൻ േപാ���മായ പ�തികൾ

ഏെതാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന വിജില�സ് ക�ീഷ� �പീകരണം

*473. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) സം�ാന�് വിജില�സ് ക�ീഷ� �പീകരി�വാ� പ�തി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�

നി�േ�ശം ഏത് ഘ��ിലാണ്;
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(ബി) േക� വിജില�സ് ക�ീഷെ� മാ�കയിലാ�േമാ ഈ ക�ീഷെ� �വ��നം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�ളള വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാ�് പകരമായിരി�േമാ ഈ സംവിധാനെമ�് 

വ��മാ�േമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� ആ��ല�ം പരിമിതെ���ണെമ� േക� നി�േ�ശം

*474. �ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി. െക. ശശീ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ് േകാ��േറഷ�  ഓഫ് ഇ��െയ വിഘടി�ി�ക  (Unbundle)  എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട

േക�സ��ാ�  �ീ.ശാ��മാ�  എം.പി.  �െട േന�ത��ി�  �പീകരി� ഉ�തതല സമിതി�െട

പരിേശാധനാ വിഷയ�� എെ�ാെ�യായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക��ി�െട �ധാന ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� ആ��ല�ം പരിമിതെ���ണെമ�ം ഭ��ധാന����് മിനിമം

താ�വില നി�യി�� രീതി ഒഴിവാ�ണെമ�ം ഭ��ധാന��ിന് പകരം ആധാ�  ബ�ിതേമാ

ജ�ധ�  പ�തി�മായി സംേയാജി�ിേ�ാ ധാന��ിന് പകരം പണം ന�കി ഭ�� േമഖലയി�

സ��ാ�  സ�ിഡിയിന�ി�� െചല��റ�ണെമ��� നി�േ�ശ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇവ ഭ��േമഖലെയ എ�ിെന ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ക��ി�െട ��ാെക സം�ാന�ിെ� നിലപാട് വ��മാ��തിനായി ആെരാെ�യാണ്

നിേയാഗി�െ��ി��െത�ം ഇവ�  �േഖന ��  സ��ാ�  സ�ീകരി� നിലപാട് എെ��ം

അറിയി�ാേമാ?

നവേകരള ക��പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള വികസന മിഷ�ക�െട ല����

*475. �ീ.പി.െക. ശശി

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

(എ) നവേകരള ക��പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള വികസന മിഷ�ക�െട ല����  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��ഗണനാ േമഖലകെള േകാ��ിണ�ിെ�ാ�ാണ് വികസന മിഷ�ക��് �പം

ന�കിയിരി��ത്;
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(സി) ജനപ�ാളി��ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േന�ത��ം ഉറ�ാ�ാ� ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  താെഴ��കളി�  ഏെത�ാം നിലയി�ളള �ാപന��െട�ം

സംഘടനക�െട�ം പ�ാളി�േ�ാ� �ടിയാണ് മിഷ� ല���� ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) മിഷ�ക�െട ഭാഗമായി െപാ�പ�തിക�  �പെ����തിനായി ബ�െ�� വ��ക�േട�ം

ഏജ�സിക�േട�ം �വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���്

അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇവ�് േവ�ി വ�� സാേ�തിക വിദ��ം സാേ�തിക സഹായ�ം

ആവശ�ാ�സരണം ലഭി��തിന് മിഷ�ക�െട സഹായം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ിനിേ��ീവ് വിജില�സ് െസ�ിെ� �വ��നം

*476. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

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

(എ) ജി�കളി� അ�ിനിേ��ീവ് വിജില�സ് െസ� പരിേശാധന നട�ി കെ��� ഒഴി�ക� പ�ിക

തിരി�് ��ത െസ�ി� ��ി�ാ� �ിതിയി�, ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തി� ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��  വീ�വ���േ�ാ എ�് നിരീ�ി�ാ�  എ�് സംവിധാനമാണ് ��ത െസ�ിന്

ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ� �ത�മായ കണ�് ��ി�ാെത എ�െനയാണ് �ട�നടപടിക� സ�ീകരി��െത�്

വ��മാ�േമാ; ��ത കണ�് ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തി�� നി�േ�ശം അതത് വ��ക��് ന���ത് ഏത്

വിധ�ിലാണ്; വാ�ാ�� നി�േ�ശമാേണാ അേതാ ക� �േഖനേയാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�് �േഖനെയ�ി�  2016  ജ�വരി �ത�  ഇ�ര�ി�  ന�കിയ ക�ക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;  വാ�ാ�� നി�േ�ശമാെണ�ി�  സ��ാ�  സംവിധാന�ി�  അ�രം

നി�േ�ശ��െട സാ�ത എ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

��ംബേ�മ ഉപേക���െട �വ��നം

*477. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബേ�മ ഉപേക���െട �വ��നം കാര��മമമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഓേരാ ഉപേക��ി�ം അ�വദനീയമായ �ാഫ് പാേ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േക���െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാണ്;  അവ �ത�തേയാെട �ാവ��ികമാ�ാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട അഴിമതി നി��ാ��നം

*478. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ബി.സത��

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതി നി��ാ��നം െച��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(ബി) െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട അഴിമതി നി��ാ��നം െച�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട െമാൈബ�

ആ�ിേ�ഷ�ക� നട�ി� വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാ� സ��ീസി� ��തായി �േവശി�� ജീവന�ാ� അഴിമതിരഹിതമായി �വ��ി�ക എ�

ല��േ�ാെട അവ��് ഇ�ഡ�� െ�യിനിംഗ് ന��� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) അഴിമതി െവളി��് െകാ�വ��വ��് സ��ാ�  അവാ�ഡ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സീേറാ േടാളറ�സ് � കറ�ഷ�

*479. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) സം�ാന�്  'സീേറാ േടാളറ�സ് � കറ�ഷ�  'എ� ല��ം േന��തിനായി സ��ാ�

വ��കളി�  അഴിമതി �ചിക ത�ാറാ�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ല��ം �ാവ��ികമാ��തിനായി എെ��ാം േബാധവ��രണ പരിപാടികളാണ്

സംഘടി�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ഓഫീ�കൾ അഴിമതി ��മാ��തിന് വിവര സാേ�തിക വിദ��െട എെ��ാം

സാധ�തക�  ഉപേയാഗി�ാ�  സാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ?
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നിേത�ാപേയാഗ സാധന�� ന�ായ വില�് െപാ� വിപണിയി� ലഭ�മാ�� നടപടി

*480. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന�� ന�ായ വില�് െപാ� വിപണിയി� എ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സ�ിഡിയി� വി�� ഉ���� ഏെതാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിപണിേയ�ാ�  വില �റ�് �ീെസയി�  സ�ിഡി ന��� അവശ� ഭ��ധാന���

ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) െപാ�ജന���് ന��� ഇ�രം ഭ�� ധാന����് അളവി�  നിയ�ണം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

08-05-2017

�േ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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