
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  22, െചാ�

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�ി

ജലപാതക�െട നി��ാണ �േരാഗതി

*301.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, എം. �േകഷ്

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

(എ) പരി�ിതി മലിനീകരണ�ം െചല�ം �റ� ഗതാഗത മാ��മായ ജലഗതാഗതം

േ�ാ�ാഹി�ി�ാനായി നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ ജലപാത�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ചര� ഗതാഗത�ിനായി,  െകാ�ം  -  േകാവളം,  നീേലശ�രം  -  േകാ��റം എ�ീ അ�ബ�

ജലപാതക� വികസി�ി�് േകരള�ിെല �റ�ഖ��മായി ബ�ി�ി�� നി��ാണ ���ി�െട

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േകാളറ വ�ാപനം തട��തിനായി സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�ക�

*302.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, രാ� എ�ഹാം

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ി� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികളി� ചില��് േകാളറ �ിരീകരി�ക�ം

പ�നംതി�യി� ഒരാ� മരണെ��ക�ം െച� സാഹചര��ി� േരാഗവ�ാപനം തട��തിനായി

സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�ക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;
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(ബി) ത�കടകളി�ം റേ�ാറ�കളി�ം ന��� ആഹാര പദാ����  �ചിത���താെണ�ം

േരാഗവ�ാപന�ിന് ഇടയാ��തെ��ം ഉറ�വ��ാ�  എ��ി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ���ര�ാ �ണനിലവാര നിയമ�കാരം, സം�ാന�് ഭ�� ഉ�പാദന സംഭരണ വിതരണ

രംഗ�് �വ��ി��വെര�ാം ൈലസ�േസാ രജിേ�ഷേനാ േനടിയി�േ�ാ;  ഇ�രം

�ാപന�ളി�െട വി��� ഭ�� പദാ����െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ി�ം

സംവിധാനം ഉേ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

പക���നി ഭീഷണി േനരി�വാ� പ�തി

*303.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.�രളീധര�

,, അ�വ� സാദ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക ആേരാഗ� സംര�ണേമഖലയിെല അവഗണനയാണ് ഈ വ�ഷം പക���നി

വ�ാപകമാ��തി�ം മരണസംഖ� ഉയ��തി�ം കാരണമായത് എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പക���നി ഭീഷണി േനരി�വാ�  സമ�മായ ആേരാഗ� പരിര�ാ പ�തി നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശ��േ�ാ;

മൈറ� േകഡ� �പീകരി��തിന് നടപടി

*304.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) കട��ീരം വഴി�� ഭീകരാ�മണം തട��തിനായി മൈറ�  േകഡ�  �പീകരി��തിന്

തീ�മാന�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത േസന �പീകരി��തിെ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ആവശ�മായ ജീവന�ാ�, നിരീ�ണ സംവിധാന��, മ�്

അടി�ാന സൗകര��� എ�ിവ ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സൈ�േകാ പ�തിക�

*305.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
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�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�െട ���മാർ��കൾ   ഇ�ാ� �േദശ�ളി�  വാഹന�ളി�  സൈ�േകാ

ഉ����ം അരി�ം എ�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഓണ�ാല�് വില വ��നവ് തടയാനായി സൈ�േകാ എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വനിതാ ��ിംങ് താരെ� അധിേ�പി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

*306.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

(എ) േദശീയ ��ിംങ് താരെ� െന��ാേ�രി വിമാന�ാവള�ി�  തട�നി��ി അധിേ�പി�

സംഭവെ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  തട� നി��ിയ ഉേദ�ാഗ��

ആെര�ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജ�മനിയി� വ�് നട� േലാക ��ിംഗ് ചാ���ഷി�ി� പെ���് ഡ�ഹി� വ�ിറ�ിയേ�ാ�

തെ� േരഖകെള�ാം പരിേശാധി�് യാ�ാ�മതി ലഭി� �മാരി െസ�റ�് സ��ം സം�ാനെ�

ഏയ�േപാ��ി�  അധിേ�പം ഏ��ാ�  കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ�രി�  മലയാളി

ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�തെ� അപമാനകരമായ ��ത സംഭവം േക�ഗവ�െമ�റിെ� ��യി�

െകാ�വ��തി�ം ഇതിന് കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാഹനാപകട�ളി�െ��വ��് അതിേവഗ വിദ�ചികി�

*307.�ീ.െക.�രളീധര�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, സ�ി േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനാപകട�ളി�െ��വ��് അതിേവഗം വിദ�ചികി� ലഭ�മാ�വാ�  േക�സ��ാ�

മാ�കയി� സം�ാന�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിന് പര�ാ�മാ�� രീതിയി�  എ� സ��ാ�  ആ�പ�ികെളയാണ് വികസി�ി�വാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ആ�പ�ികെള േക�പ�തിയി�  കീഴി�  ഉ�െ���ിയി�െ��ം
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ഇ�വെര ഇ�ാര��ിനായി എ�് �ക േക��ി� നി�ം ലഭി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േക�പ�തി നട�ിലാ�ിയ ആ�പ�ികളി� ഇതിനകം വാഹനാപകട�ി�െ��് വ��വ�െട

വിദ�ചികി��ായി ഏ�െ���ിയി�� സൗകര��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനെയ ആ�നീകരി�വാ� നടപടിക�

*308.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

(എ) േപാലീസ് േസനെയ ആ�നീകരി��തി�ം ശാ�ീകരി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ജനസൗ�ദമാ��തിന്,  വിേശഷി�് �ീ സൗ�ദമാ��തിന്

നട�ാ�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീക�െട േനെര അതി�മം കാണി��വ� എ� ഉ�തരായാ�ം ക�ശന നടപടിെയ��ാ�ളള

സ��ാരിെ� �മം അ�ിമറി�ാനായി ��ഖ �തിപ� രാ�ീയ ക�ി,  ആ�മണ�ിന്

വിേധയരായവർ�് േനെര�ം ബ�ജന��� േനെര�ം നട�ിയ ആ�മണം �ീക�െട

അഭിമാന�ിന് േനെര�ളള ഭീഷണിയായി��് ഇ�ര�ാർെ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഹരിതേകരളം മിഷെ� �വ��ന��

*309.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.പി.സജീ��

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷെ� ��മായ വര�� േനരിടാനായി ഹരിത േകരള മിഷ�  എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ിയത്;  ��ത �വ��ന��  ഫല�ദമായി��െവ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) വര��ാ �വ��ന���ായി ഹരിത േകരള മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  ഇ�വെര എ�് �ക

െചലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� വ�ാപാരിക��് േവതനം

*310.�ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്
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,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാരം േറഷ�  വ�ാപാരിക��് േവതനം നി�ിയി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിന് സ��ാരിന് �തിവ�ഷം എ�് �ക െചലവാ�ം എ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഭ��ഭ�താ പ�തി �കാരം േറഷ� കടകളി� ബേയാെമ�ിക് സംവിധാനം നട�ാേ���േ�ാ;

എ�ി�  ��ത സംവിധാനം ഏ�െ���� േറഷ�  വ�ാപാരിക��് മാ�മാേണാ �തിമാസ

േവതന�ിന് അ�ഹത��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബേയാെമ�ിക് സംവിധാനം എ�േ��് നട�ി� വ��ണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമം

*311.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ�േ�ാ�  േനരിേട�ി വ�� തട���  കെ��ി

സഹായി��തിനായി ക�സ���്മാെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ക�സ���ായി

ആെരയാണ് നിേയാഗി�െത�ം അവെര എ�കാരമാണ് െതരെ���െത�ം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് അവ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി ക�സ���്മാ��് ഇതിനകം എ�് �ക ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അഖിേല��ാ സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �റവ്

*312.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

(എ) സം�ാന സിവി�  സ��ീസി�  അഖിേല��ാ സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �റവാണ് ഭരണ

നടപടിക��് േവഗത �റ�വാൻ കാരണെമ� റിേ�ാ��ക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് ഭരണ നടപടികെള േദാഷകരമായി ബാധി�ാതിരി�ാ� എെ��ാം
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��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ?

ഐ.ടി. വികസനം

*313.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

(എ) ഐ.ടി.  രംഗ�് ��ത�  െതാഴി�  ��ി�കെയ� ഉേ�ശ�േ�ാെട നട�ാ�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) േസാ�് െവയ�  രംഗ�് വള�� േന��തിേനാെടാ�ം ഹാ�ഡ് െവയ�  രംഗ��ടി

�വ�റ�ി�ാനായി പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഐ.ടി. രംഗെ� വികസനം സാ�ഹ� ശാ�ീകരണ�ിന് ഉപ��മാ��തിനായി പ�തിക�

വ�ാപി�ി�ാനായി നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകരളെ� ഇലേ�ാണിക് ഹബ് ആ�ി മാ�വാ�� പരിപാടി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

അംഗ�വാടിക�െട നട�ി�ിന് േക�സഹായം

*314.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എം.ഷാജി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടിക�െട �മതലയി�  നി�ം േക�സ��ാ�  പി�വാ����ലം സം�ാനം

േനരിേട�ി വ�� ���� സംബ�ി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അംഗ�വാടി �വ��ക��് ന�� ഓണേററിയ�ിെ� അേ�ാ�ഷ�െമ�് നിലവി�

ഏ�വിധ�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ� ശതമാനം ��ികളാണ് അംഗ�വാടി സംവിധാന�ിെ�

�ണേഭാ�ാ�ളാ�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

സ��ാരിെന അപകീ��ിെ���ാ� നട�� �മം �റ�കാ�ാ� നടപടി

*315.�ീ.വി. േജായി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എം. നൗഷാദ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��ര�് ��ാ �ടി�ക�െട ഫലമാ��ായ ഏ���ലി�  രാേജഷ് എ�

ആ�.എസ്.എസ്.കാര� െകാ�െ�� േകസി� ��വാളികെളെയ�ാം അതിേവഗം അറ�് െച�്

മാ�കാപരമായ നടപടി േപാലീസ് സ�ീകരിെ��ി�ം മാധ�മ പി�ണേയാെട��

�ണ�ചരണ�ി�െട സ��ാരിെന അപകീ��ിെ���ാ�  നട�� �മം �റ�കാ�ാ�

നടപടിെയ��േമാ;

(ബി) �മസമാധാനം ഉറ�വ��ാ�ളള സം�ാന സ��ാരിെ� �മ�െള ��ബലെ����

തര�ി�  േക� മ�ിമാ�  ഇ�രം സംഭവ�ളിൽ ഇടെപ�് �ിമിന�  സംഘ�െള

േ�ാ�ാഹി�ി��തായ ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  സ�ീകരി� നടപടി

വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ടി.വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഇള�കൾ

*316.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എം. �േകഷ്

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

(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി.  വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സംരംഭക��ം നിേ�പക��ം

ഇള�ക�  ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇത�സരി�് ഐ.ടി.പാ��കളിെല

�ണി�ക��് എെ��ാം ഇള�കളാണ് ന��കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ഐ.ടി. പാ��കെള സംേയാജി�ി�് 'േകരള ഐ.ടി. പാ��്സ്' എ� േപരി� ഒ�

�ട�ീഴി� െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയി�  സ��ാരിന് ഉപേദശം ന�കാ�  ഉപേദശക േബാ�ഡ് �പീകരി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് �റ് ശതമാനം ഇലേ�ാണിക് സാ�രത ൈകവരി�ാ�ം ഇ�ഫ�േമഷ�

ക��ണിേ�ഷ� െടേ�ാളജി�െട േന�ം എ�ാ േമഖലകളി�ം �േയാജനെ���ാ�ം എെ��ാം

പ�തിക� ആവി�കരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��സദന��, ശി�മ�ിര�� എ�ിവ�െട നവീകരണം

*317.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സദന��, ശി�മ�ിര��  എ�ിവ�െട നവീകരണ�ിന് നട�് സാ��ിക വ�ഷം

എെ��ാം കാര��� െച�ാ� ഉേ�ശി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ�ഹ� �തിബ�തേയാെട ന�നിലയി�  �വ��ി���ം എ�ാ�  രജിേ�ഷ�

ലഭി�ി�ി�ാ��മായ �ാപന���് രജിേ�ഷ� ന�കാ�ം അവെര സഹായി�ാ�ം നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകരളെ� ഇക�ി�ാ�ാ�ളള �മ�ിെനതിെര നടപടി

*318.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) േദശീയ മാധ�മ�െള െത�ിധരി�ി�ം അ�ാെത�ം േകരളെ� ഇക�ി�ാ�ാ�ളള വ�ഗീയ

ശ�ിക�െട �മം �റ� കാ��തി�ം േദശീയ-അ��േദശീയ മാധ�മ��െട ��യി�

യഥാ�� വ�ത െകാ�വ�് സം�ാന�ിെ� യശ�് ഉയ���തി�ം സ��ാ�  �മം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സാ�ദായിക �വീകരണ�ിനായി ചില �തിേലാമ ശ�ിക�  നട�� �മ�െള ജനകീയ

പ�ാളി�േ�ാെട ക�ശനമായി അടി�മ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  അറിയി�ാേമാ;

േപാലീസി�  ആ�.എസ്.എസ്.  -  സംഘപരിവാ�  പരിശീലനം േനടിയവ�െ�� ബി.െജ.പി.

േനതാവിെ� ��ാവന കണ�ിെല��് അേന�ഷണം നട�ി �ടർനടപടിെയ��േമാ;

(സി) 2500  �പയി�  ��ത�  പണമായി ഫ�് േശഖരി��െത� നിയമ�ിന് വി��മായി

ആ�.എസ്.എസ്.  സം�ാന�നി�്  500  േകാടി �പ സമാഹരി��െവ�ം

ജന�തിനിധികെള േനടാനായി ബി.െജ.പി.  700  േകാടി �പ സമാഹരി��െവ��ളള

വാ���െട അടി�ാന�ി�  ഇ�ലിജ�സ് നിരീ�ണം ശ�മാ�ാ�  നടപടിെയ��േമാ;

അേതാെടാ�ം സംഘടിത ആ�മണ�ിന് പരിശീലനം ന��� േക����് േപാലീസ്

ആ�ിെല വ�വ�ക��് വിേധയമായി ക�ശന നിയ�ണം ഏ�െ���േമാ;

(ഡി) ഫസ�  വധേ�സിെല യഥാ�� �തികെള സംര�ി�ാ�ം നിരപരാധികെള�് െകാലയാളി

സംഘം െവളിെ���ിയ െപാ��വ��കെര േകസിൽെ���ാ��� �മം.  നിയമപരമായി

േനരിടാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� സ��ശനം

*319.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

(എ) െകാ�െ�� രാേജഷിെ��ം മ�് ആ�.എസ്.എ�കാ�െട�ം വീട് േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ

ക�ീഷ�  സ��ശി��െവ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര�ം സം�ാന

സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ�െടെയാെ� വീ�കളാണ് സ��ശി��ത്;

െകാലെച�െ�� ആ�.എസ്.എ�കാരായി�� അന�,  നി���  എ�ീ വിദ�ാ��ിക�െട

വീ�ക� സ��ശിേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;
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(ബി) പ�വിെ� േപരി�  വിവിധ സം�ാന�ളി�  നിരവധി ഇ�ാം മതവിശ�ാസിക�ം ദളിത�ം

െകാലെച�െ�� േക�കളി�ം െ�യി� യാ��ിടയി� �� വിദ�ാ��ിയായ �െെനദിെന മ��ി�്

െകാല���ിയ േകസി�ം േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിെ� താ�പര�സംര�കരായി ഇ�രം �ാപന�െള മാ��െത�് േക�

സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആ��ം മിഷെ� �േരാഗതി

*320.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.��ിരാമ�

,, െക.ഡി. �േസന�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േസവനരംഗ�് �ണേമ����ം േരാഗീസൗ�ദ�മായ േസവനം ഉറ�ാ�ാ�  ഈ

സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ിലാ�� ആ��ം മിഷെ� �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാപന ശാ�ീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി െമഡി��, പാരാെമഡി��, മ�് ജീവന�ാ�

എ�ിവ�െട ത�ികക�  ആവശ��ിന് ��ി�ാ�ം ഇവ�  േസവനസ�രാെണ�്

ഉറ�വ��ാ�ം നടപടിയായി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�  സ�കാര� േമഖല�് വി� ന�കണെമ�് േക� സ��ാ�  നി�േ�ശം

ഉേ�ാ; എ�ി� സം�ാന�ിെ� നിലപാട് അറിയി�േമാ?

വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി

*321.�ീ.ബി.സത��

,, എസ്.രാേജ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവശ���വ��് ഒ� േനരെ� ഭ�ണം സൗജന�മായി ന���ത് ല��മി�് െകാ�് വിശ�്

രഹിത േകരളം പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി സ��ാരിതര സംഘടനക�െട�ം ��ംബ�ീ�െട�ം മ�്

സ�� സംഘടനക�െട�ം സഹായം ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ന�ായവില�് ന� ഭ�ണം ലഭ�മാ��തിനായി വിവിധ വ��ക�മായി േച��് എ�ാ ജി�ാ

േക��ളി�ം മാ�കാ േഹാ�� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന��േമാ?
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പി.എസ്.സി. േചാദ�േപ��ക� മലയാള�ി� �ടി ത�ാറാ��തി� നടപടി

*322.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

(എ) 97  ശതമാനം ജന��ം മാ�ഭാഷയായ മലയാളം സംസാരി�� േകരള�ി�, പി.എസ്.സി.

പരീ�കളി�  ഇം�ീഷി�  മാ�ം േചാദ�േപ��ക�  ത�ാറാ��ത് ശരിയായ

നടപടിയാേണാെയ�്പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാധാരണ ജന��മായി ബ�െ��� ഓഫീ�കളി�  മലയാളം അറിയാ�വ�

നിയമി�െ���ത് ഒഴിവാ��തിനായി എ�ാ പി.എസ്.സി പരീ�ക�ം മലയാള മാധ�മ�ി��ടി

നട��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഒ� ഭാഷെയ� നിലയി�  മലയാളം പഠി�ി�ി�ാെത നിയമി�െ��� ഉേദ�ാഗ��, നിയമനം

ലഭി�് ര� വ�ഷ�ി�ളളി�  മലയാളം �ല�താ പരീ� പാസാകണെമ� നി�േ�ശം

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

അളവ് �� െവ�ി�് നട��വ�െ�തിെര നടപടി

*323.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അളവ് �� െവ�ി�് നട��വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�  വ��ിന് എ�മാ�ം

കഴി���് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െപേ�ാ�  പ�കളി�  നട�� അളവിെല ത�ി�് തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി

വിശദമാ�േമാ?

�വാസിക�െട കണെ���്

*324.�ീ.എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പാറ�� അ��

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �വാസിക�െട കണെ���ിന് എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ��കാരം ത�ാറാ�� ഡാ�ാേബസ് ഏെത�ാം ആവശ����്

ഉപേയാഗെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) വിവരേശഖരണ�മായി ബ�െ��് ഓ�ൈല� രജിേ�ഷ� നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

*325.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �റ് ��കളി� �ടി ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിനായി

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േച��് ഒ� ഏകീ�ത സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) നിലവി�  എ� സ��ാ�  ��കളി�  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��ം എ� ��ിക�

പ�തിയി�  അംഗമായി�െ���� കണ�് ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�  ��ത കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി ��ത� ��കളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� വിതരണം അഴിമതി രഹിതമാ�ാ�� നടപടിക�

*326.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  വിതരണം അഴിമതി രഹിതമാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  അറിയി�ാേമാ;  േറഷ�

കട�ാ��് ക�ീഷന് പകരം േവതനം ന�കാനായി സ�ീകരി�ി�� മാനദ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�ിഡി പ�സാര�ം മെ���ം അ�വദി��ത് നി��ലാ�ിയ രീതിയി�, േറഷ�

അരി�െട സ�ിഡി�ം നി��ലാ�ാ�  േക�ം ആേലാചി��തായ വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ഗണനാ കാ��കാ��് ഭ��ധാന�ം ന�േക� വില സംബ�ി�് 2013-െല ഭ�� ഭ�താ
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നിയമം വ��് 3(1)-� വ�വ� െച�ിരി��ത് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീ�മായി ബ�െ��് ച���  �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�േ��് �പീകരി�ാനാ�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.േല�് േനരി�് നിയമന�ി�� �ായപരിധി എ�യാെണ�ം

അടി�ാനവിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എ�ാെണ�ം വ�കതമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� റാ�് പ�ിക ത�ാറാ�� �മതല ആ��ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;  അഭി�ഖം,

എ��പരീ� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ച���െട അ�ിമ�പം ത�ാറാ��തിന് ��് സ��ീസ് സംഘടനക�മായി ച�� നട�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ചി���സ് േഹാ�കളി� നി�് ��ികെള കാണാതാ�� സംഭവ��

*328.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി���സ് േഹാ�കളി�  നി�് അേ�വാസികളായ ��ികെള കാണാതാ�� സംഭവ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിക�  ഇ�ര�ി�� �ാപന��  ഉേപ�ി�് േപാ��തിന് ഇടയാ�� സാഹചര�ം

എ�ാെണ�് ഓേരാ േക�ി�ം പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ചി���സ് േഹാ�കളി�ം ഇ�ര�ി�� മ�് �ാപന�ളി�ം ഉ�

അേ�വാസികളായ ��ിക��് െമ�െ�� സാഹചര�ം ഒ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ഡീഷ�� ക�ീഷ�ക�

*329.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ഡീഷ�� ക�ീഷ�ക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) �ഡീഷ�� അേന�ഷണം �ഖ�ാപി��ത് സംബ�ി�� നടപടി�മ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആേര�ം ��െ���ാ��ം െപാ�ജന ന�മാ�ം ല��മാ�ി�ം ന�കിയി�ളള അേന�ഷണ

ക�ീഷ� റിേ�ാ��ക� േപാ�ം നട�ാ�ാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല �ധാന േറാ�കളിെല അപകടസാധ�ത �ടിയ  761  �ാ�് േ�ാ�ക�

��ി�ാ�ിയ ജ�ിസ് ച�േശഖരദാസ് ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിേ��, േറാഡപകട�ൾ തട��ത്

സംബ�ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ���ം െപാ�വിതരണ�ം സംബ�ി� പരാതിക�

*330.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, സി.���

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ം െപാ�വിതരണ�ം സംബ�ി�് ജന����ാ�� പരാതിക�

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഭ�� സിവി�  സൈ�സ് വ��ി�  അഡീഷണ�  ജി�ാ മജിേ��മാെര പരാതി പരിഹാര

ഉേദ�ാഗ�രായി നിയമി�ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�ജന��െട പരാതിക� പരിഹരി��തിന് േകാ�െസ�� ഓ�ൈല� പരാതി പരിഹാര

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയി�  സം�ാന ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷെ� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) സം�ാന,  ജി�,  താ��്,  ന�ായവില േറഷ�കട തല�ളി� �പീകരി� �േത�ക വിജില�സ്

ക�ി�ിക�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

14-08-2017

�േ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)].
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