
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  24, �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�ി

സ��ാ� േസവന���് ഏകീ�ത െമാൈബ� ആ�ിേ�ഷ�

*601.�ീ.സി.മ��ി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

(എ) സ��ാ�  േസവന���് ഏകീ�ത െമാൈബ�  ആ�ിേ�ഷ�  സംവിധാനം ഏ�െ���ാ��

നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ വ��കളി�ം ഇലേ�ാണിക് േസവന സൗകര�ം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത

പ�തി�െട ���മായ ഫലസാ��ത ഉറ�ാ�ാ�  ഇനി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

േശഷി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േസവന��  ��വ�  ഓ�ൈലനാ�േ�ാ�ം പഴയ സംവിധാനം ആ�ഹി��വ��് അ�

ലഭ�മാ�ാ� േവ� സൗകര��� നിലനി��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ��ാടിയിെല നവജാതശി����ായി �േത�ക ആേരാഗ� പരിപാടി

*602.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, എസ്.ശർ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അ��ാടിയിെല നവജാതശി����ായി �േത�ക ആേരാഗ�പരിപാടി നട�ിലാ�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം േന��ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ഈ േമഖലയിെല ശി���െട േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

��ത പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) പ�തി�െട ഫല�ാ�ി തി�െ���ാ�ം േമാണി��  െച�ാ�ം വിലയി���തി�മായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�

*603.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ബി.സത��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി �ഖ�ാപി�ി�� േറാഡ്, �റ�ഖ, െറയി�,

േവ�ാമഗതാഗത വികസന പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇവ�െട സമയബ�ിതമായ ���ീകരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�ം നിലവിെല �ിതി�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2006-2011 കാല�് ���ീകരണേ�ാട് അ��ി���ം എ�ാൽ ��സ��ാരിെ� കാല�്

�ട�ിേ�ായ�മായ േദശീയ ജലപാത നി��ാണം �നരാരംഭി�് പ�തി ���ിയാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േദശീയ ജലപാത�ം അ�ബ� സം�ാന ജലപാതക�ം വി�ലീകരി�് ചര�്, യാ�ാ ഗതാഗതം

ഗണ�മായ േതാതി� ആരംഭി��തിന് �തിയ എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� �ാപന�ളി� പി.ജി.േകാ�ിെ� ഫീസ്

*604.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ി��� മാേന�െമ�ിന് കീഴി�ളള സ�ാ�യ െമഡി�� �ാപന�ളി� പി.ജി.േകാ�ിന് എ� �പ

ഫീസ് ഇൗടാ�ാനാണ് മാേന�െമ�ക��് സ��ാ�  അ�മതി ന�കിയത്;  �ിനി��ം േനാ�-

�ിനി��ം േകാ�ക�െട ഫീസ് നിര�് �േത�കം �േത�കം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) 2016�  സ��ാ�  സീ�ി�ം മാേനെ��് സീ�ി�ം എ�.ആ�.െഎ സീ�ി�ം എ� �പയായി��

േമ��റ� േകാ�ക��് ഈടാ�ിയി��ത്;

(സി) 2015 അ��യനവ�ഷം ഇത് യഥാ�മം എ� �പയായി��;

(ഡി) ഫീസി�  വ�  വ��നവാണ് വ��ിയെത� ആേ�പം ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉയ�� ഫീസ്

നട�ിലാ�വാ� ഉ�ായ സാഹചര�െമ�ാണ്; ഇത് സാധാരണ�ാരായ വിദ�ാ��ികെള എ�െന

ബാധി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ�് സ�ാ�യ മാേന�െമ�ക�മായി പി.ജി.സീ�ക�െട ഫീസിെ� കാര��ി� ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

അവ��ം ഈ നിലവാര�ി�ളള ഫീസ് ഈടാ�ാ�  അ�മതി ന��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട അവകാശ സംര�ണം

*605.�ീ.എം. �േകഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ�െട അവകാശ സംര�ണ�ി�ം സമത�ം ഉറ�ാ��തി�മായി നട�ാ��

പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മാനസിക-ശാരീരിക േശഷി വ�ത�ാസം േനരെ� മന�ിലാ��തി�ം അവ�െട േശഷി���തമായി

പരിശീലനം ന���തി�ം സാധി��േ�ാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാ�െട അവകാശം സംബ�ി�  2016-െല നിയമം നട�ാ��തിനായി

െച�ാ�േ�ശി�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപേ�ാ� പ�കളി� ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� ഇടെപട�

*606.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ആ�. രാമച��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ� പ�കളി� നി�് ലഭി�� ഇ�ന�ിെ� അളവ് �റ��ത് സംബ�ി� പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��് ഇ�ര�ി�� എ�
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േക�ക� രജി�� െച�െത� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െപേ�ാ� പ�ക��് എ�.ഒ.സി. ന�േ�ാ�ം ൈലസ�സ് ���ി ന�േ�ാ�ം ലീഗ� െമേ�ാളജി

വ��ിെ� അ�മതി�ടി ഉറ�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

*607.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എസ്.രാേജ��

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

(എ) സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി�� സ��� ഭവന പ�തിയായ ൈലഫിെ� �ണേഭാ�ാ�െള

നി�യി�ാ�� ��ിയ ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അവലംബി� മാ���ം,  ഏ� വ��ാണ് �ണേഭാ�ാ�െള നി�യി��െത�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ബ�നില �ള ാ�് നി��ാണം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഏെത�ാം ജി��കളിലാണ് �ള ാ�് നി��ാണം ഉേ�ശി��െത�ം അതിനായി �ലം

കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം സമയബ�ിതമായി �വ��നം ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

സെെ�േകാ �േഖന�� െന�് സംഭരണം

*608.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ആ�ണി േജാ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സെെ�േകാ �േഖന�� െന�് സംഭരണം കാര��മമാ�വാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) നിലവി� െന� ക�ഷക��് ന�കിവ�� സംഭരണ വില എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ഇന�ി� േക� സ��ാ� ന�കി വ�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�് സംഭരി� വകയി� �� സ��ാരിെ� കാലയളവി� �ടി�ിക െകാ��് തീ��ാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �പയാണ് �ടി�ിക ഉ�ായി��െത�ം ആയത് ക�ഷക��്

ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?
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പതിനാലാം േക� ധനക�ീഷെ� ശിപാ�ശക�

*609.�ീ.െക.�രളീധര�

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

(എ) പതിനാലാം േക� ധനക�ീഷെ� ശിപാ�ശക� നട�ിലാ�ിയതിെന �ട��് സം�ാനം േനരി��

���� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േക� സ��ാ�  ആവി�രി�� പ�തികളി�  േക�  -സം�ാന വിഹിതം ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ��ലം സം�ാന സ��ാരി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���ം ഉ�ായ അധികബാധ�ത

എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള�റി�� വിവരേശഖരണം

*610.�ീ.എസ്.ശർ�

,, പി.െക. ശശി

,, ഡി.െക. �രളി

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

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക� �തികളാ�ളള െകാലപാതകം, േമാഷണം �ട�ിയ ���ത���

നാ��നാ�  വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് ൈ�ം റി�ാ��സ്

ബ�േറാ�െട പ�� കണ�ക� ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വിവരേശഖരണ�ിനായി ആരംഭി� ഇ-േരഖ എ�

േസാ�്െവയ�ം ഇ� സംബ�ി� �ട�  �വ��ന��ം ഇേ�ാൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി �മതലെ���ിയ �റ�-സി�ി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�, െ�ഷ��  �ാ�്,  ൈ�ം

റി�ാ��സ് ബ�േറാ എ�ീ വിഭാഗ��  നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന��െട �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ-േരഖ�െട ഭാഗമായി േലബ� ക�ാ�ക�, േ�മനിധി ഓഫീ�ക�, ആേരാഗ� വ��് എ�ിവയി�

നി�ം കരാ�കാരി� നി��ളള കണ�ക� ആഭ��ര വ��് േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന വനിതാ വികസന േകാ��േറഷ� നട�� �വ��ന��
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*611.�ീ.പി.വി. അ�വ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട സാ�ഹിക, സാ��ിക ��ബല�ിതി പരിഹരി��തിനായി േകരള സം�ാന വനിതാ

വികസന േകാ��േറഷ� നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ് ഉ�െ�െട�� സാ��ിക ശാ�ീകരണ പ�തിക�  ഫല�ദമായി

നട�ിലാ��േ�ാ;

(സി) �ീ ശാ�ീകരണ�ി�ം ലിംഗാടി�ാന�ി�� അസമത�ം ഇ�ാതാ��തി�ം േകാ��േറഷ�

നട�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്;  ��തായി ആരംഭി� മി�  181 പ�തി�് വ�ാപകമായ

�ചാരം ലഭി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ബേയാൈഡേവ�ി�ി മാേനെ��് ക�ി�ി

*612.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

(എ) സം�ാനെ� ബേയാൈഡേവ�ി�ി മാേനെ��് ക�ി�ി  (ബി.എം.സി)കെള ശാ�ീകരി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബി.എം.സി. ശാ�ീകരണ�ിനായി ��സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� നയ�ി�  മാ�ം വ���തിന് ഈ സ��ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അ�രെമാ� മാ��ിന് ആധാരമാ�ിയ കാരണ�� വിശദമാ�േമാ?

ആ��േ�ദ ചികി�ാ രംഗ�് ഗേവഷണ േക�ം

*613.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, രാ� എ�ഹാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േ�ദ ചികി�ാ രംഗ�് ആ�നിക ശാ� സേ�ത��  ഉപേയാഗി�് വി�ലമായ

ഗേവഷണ�� നട��തിന് ഗേവഷണ േക�ം �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി എ� േകാടി �പയാണ് െചലവ് �തീ�ി��െത�ം �ാരംഭ
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�വ��ന���ായി എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ ശാഖകെള സമന�യി�ി�െകാ�് ആേരാഗ� േമഖല�് സമ� സംഭാവനക�  ന�കാ�

കഴി�� ഒ� �ഹത് �ാപനമായി ��ത ഗേവഷണ േക�െ� മാ�വാ�  എെ��ാം

പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്;

(ഡി) ഇതിെ� കീഴി� ആ��േ�ദ വി�ാന േക�ം, ആ��േ�ദ മ�സിയം,  വി�ലമായ ഔഷധ ഉദ�ാനം

എ�ിവ സ�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി�െട ല����

*614.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, സി.���

,, സി. െക. ശശീ��

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�് രഹിത േകരളം എ� �തിയ പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഇത് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ംബ�ീ, സ�� സംഘടനക�, സ��ാരിതര സംഘടനക� �ട�ിയവെയ ��ത പ�തിയി�

പ�ാളികളാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) പ�തി എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവള�ിെ� നിലവിെല �ിതി

*615.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ�. ഷം��ീ�

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

(എ) ക�� വിമാന�ാവള�ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിമാന�ാവള�ിെ� ���ീകരണ ���ിക��� കരാ�  ന�കിയതി�  ഉയ�� വ�ി��

ആവലാതിക� ��യി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� അേത�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിമാന�ാവളം എ�േ��് ���സ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േലാക േകരളസഭ
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*616.�ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) േലാക േകരളസഭ�െട ഘടന�ം �വ��ന രീതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േവദി �പീകരി��തിെ� നിയമവശം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ആയതിന് േക�ാ�മതി

ആവശ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ�കട�ാ��� ആ��ല���

*617.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത നിയമം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി േറഷ�കട�ാ��് ന��� ആ��ല��െള�റി�്

ഭ�� വ��് ശിപാ�ശക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ശിപാ�ശക� സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ശിപാ�ശകളി� സ�ീകരി��ം നിരസി��മായവ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

രാ�ീയ ല��േ�ാെട �വ��ി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��

*618.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� ജനസൗ�ദപരമായി �വ��ി��െവ�് ഉറ�ാ�ാ� �ഖ�മ�ി നട�ിയ

ഇടെപടലിെ� ഫലം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട നി�േ�ശ�ിന് വി��മായി രാ�ീയ ല��േ�ാെട�ം വ��ിപരമായ

താ�പര�േ�ാെട�ം �വ��ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര മാ�കാപരമായ നടപടി

സ�ീകരി�ാ�േവ� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) േപാലീസ് േസനെയ ��ത� ശ�ിെ���ാനായി വനിതാേപാലീസ് ഉ�െ�െട��വ�െട എ�ം

വ��ി�ി�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ാനായി ഇ�വെര െച�ി�� കാര��� അറിയി�ാേമാ?
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വേയാജന നയ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�� േ�മ വികസന പരിപാടിക�

*619.�ീ.െക.��ിരാമ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി. ഉ�ി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വേയാജന നയ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�� േ�മ വികസന പരിപാടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വേയാജന��െട സാ��ിക�ം ൈവയ�ിക�ം സാ�ഹിക�മായ ��പരിഹാര�ിന്

അവലംബി�ി�� മാ���� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കീഴി� ആവശ��ിന് ��സദന�� �ാപി�ക�ം അേ�വാസിക��്

പരിചരണം ഉറ�ാ�ക�ം െച�ാ�  ഈ േമഖലയി�  സ�കാര��ാപന��  നട�� �ഷണം

അവസാനി�ി�ാ� സാധി�െമ�തിനാ� അതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട െപയി�ിംഗ് സംബ�ി� ഉ�രവിേ�ൽ അേന�ഷണം

*620.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) സം�ാനെ� ��വ�  േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം ഒ� �േത�ക ക�നി�െട ഉ��ം ഉപേയാഗി�്

െപയി�് െച�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആരാണ് ��ത ഉ�രവ് ഇറ�ിയെത�ം

അതി�� കാരണെമ�ായി��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) െട�ഡേറാ,  മ�് നിയമപരമായ നടപടികേളാ ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇ��ി�  ഇതിെ�

കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ഒ� �േത�ക ക�നി�െട േപര് പറ�� ഉ�രവ് അഴിമതി�് ഇടയാ�കയിേ�െയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് വിജില�സിന് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�േമ�

ത�രിതാേന�ഷണം നട�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി

*621.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

േഡാ.എം. െക. �നീ�

9 of 14



�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി�കാര�� നിയമന��  യഥാസമയം നട�ാ���ലം

��ംബനാഥ�/��ംബനാഥ ന�െ�� ��ംബ�� േനരി�� �തിസ�ി ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ �ിതിവിേശഷ��ാകാ�� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�ാ� ഗൗരവ���മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�� �ര�ാവ��ിെ� �വ��നം

*622.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എം. സ�രാജ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാവ��ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ണനിലവാര�� ആഹാരസാധന�ളാണ് വി���െത�് ഉറ� വ��ാ�  വ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭ�� ഉ�പാദന-സംഭരണ-വിതരണ േമഖലയി�  �വ��ി�� എ�ാ �ാപന���ം

രജിേ�ഷേനാ ൈലസ�േസാ ഉ�ാകണെമ� നിയമം പാലി�െ���േ�ാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഭ�� �ര�ാവ��ിെ� പരിേശാധനയി� ഭ�ണസാധന�� ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമാെണ�്

കെ��ിയാ�  അ�രം �ാപന��െ�തിെര �ിമിന�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വിഷ� 2020

*623.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

(എ) �� രാ�പതി എ.പി.െജ. അ�� കലാം �േ�ാ�വ� വിഷ� 2020 നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ര�് പതി�ാ�കളായി �ട�ി�ിട�� ജലപാതക�െട വികസനം യാഥാ���മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) ജലപാത വികസന�ിന് സിയാലിെ� േസവനം േത��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ��ത പ�തി ���ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നാഷണ� എമ�ജ�സി െറേ�ാ�സ് സി�ം

*624.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

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

(എ) സം�ാന�് നാഷണ�  എമ�ജ�സി െറേ�ാ�സ് സി�ം നട�ിലാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത സി��ിന് സാേ�തിക സഹായം ന���െത�് െവളിെ���േമാ?

േറഷ� കടക�െട �വ��നമികവിന് േ�ഡിംഗ്

*625.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�� �കാശ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടക�െട �വ��നമികവട�ം െമ�െ����തിന് േ�ഡിംഗ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ� കടക��് േ�ഡിംഗ് ന���തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്; വിവരി�േമാ;

(സി) േ�ഡ് �റ� േറഷ�  കടകെള െപാ�വിതരണ �ംഖലയി�  നി�ം ഒഴിവാ�ി,  �തിയ േറഷ�

കടക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം എ�റിയി�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട �വ��നം

*626.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട �വ��ന��  നിരീ�ി��തിന് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് േപാ�� ചികി�ക��് സ�കാര� ആ�പ�ിക� അമിത നിര�് ഈടാ��താ�ം

അനാവശ�മായ േരാഗ നി��യ പരിേശാധനക� നട�ി��താ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഭി�േശഷി�ാ��ായി േ�മ പ�തിക�

*627.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ബി.സത��

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ��ായി എെ��ാം േ�മ പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇവ��് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം ഉേദ�ാഗ�ി�ം സംവരണം ഏ�െ���ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഭി�േശഷി�ാ��ാ�� ക�ി�ിക��് �പം ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഭി�േശഷി�ാ��് സ��ാ� ഓഫീ�കളി� തട�മി�ാെത കട�െച�വാ�ം ത��െട കാര���

നി��ഹി�വാ�ം ഉ� സൗകര���  ഏ�െ����തിന്  'ബാരിയ�  �ീ'  പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അേ��ാദയ അ�േയാജന പ�തി

*628.�ീ.സി.���

,, ഒ. ആ�. േക�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അേ��ാദയ അ�േയാജന പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ല����  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ��

ആെരാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�ിനായി എ� ട� അരിയാണ് അ�വദി�ിരി��ത്;

(ഡി) പ�തി�ാ�� ഏെത�ാം െചല�കളാണ് സം�ാന സ��ാ� വഹി��ത്;

(ഇ) ��ത പ�തി നട�ി�ിെ� ഭാഗമായി ��  സ��ാരിെ� കാല�� �ടി�ിക േറഷ�
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വ�ാപാരിക��് െകാ��തീ��ാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ന���തിനായി ഫ�് ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) സം�ാന�ി�� ഭ��ധാന�വിഹിതം െവ�ി�റ� േക� സ��ാ�  നടപടി ഈ പ�തിെയ

�തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സമ� ശി�സംര�ണ പ�തി

*629.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.െജ. മാ�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� ശി�സംര�ണ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ശി���െട സംര�ണ�ി�ം അവ�െ�തിെര�ളള അതി�മ��  തട��തി�ം എെ��ാം

കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ളളത്;

(സി) ��ിക�െട ബൗ�ിക കഴി�ക�  വികസി�ി�ാ�ം അവ�െട ആേരാഗ�പരിപാലന�ി��ളള

എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട േക�വിഹിതം,  സം�ാന വിഹിതം എ�ിവ എ� ശതമാനം വീതെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വനിതാേ�മ �വ��ന��

*630.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, െജയിംസ് മാത�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീധന നിേരാധന നിയമം, ഗാ�ഹിക പീഡനം തടയ� നിയമം �ട�ിയ നിയമ��െട ഫല�ദമായ

നി�വഹണം ഉറ�ാ��തിനായി സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് ഏെത�ാം തര�ി�  ഇടെപടാ�

സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ലിംഗസമത��മായി ബ�െ�� അവേബാധന ക�ാ�ക�, െസമിനാ�ക�, പരിശീലന പരിപാടിക�

�ട�ിയവ�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) വനിതാേ�മ�ിനായി �വ��ി�� �ാപന��െട അവേലാകനം,  �ന��ാരണം,

അവിെട�� അേ�വാസിക��ാ�� െതാഴി� പരിശീലനം, വിദ�ാഭ�ാസ സഹായം എ�ിവ�ായി
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എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

15-05-2017

�േ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)].
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