
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 ഒേ�ാബ� 17, തി��

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�ി

സം�ാനെ� േപവിഷ ��മാ�ാ� നടപടി

*301. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, ആ�ണി േജാ�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�വ് നാ��  ഉ�െ�െട അല� തിരി�� �ഗ��െട എ�ം
വ��ി��തിേനാെടാ�ം േപബാധിത �ഗ��െട കടിേയ���വ�െട
എ��ം വ��ി�� സാഹചര��ി�  സം�ാനം   േപവിഷ��േമാ
േപവിഷനിയ�ിതേമാ ആ�ാനായി എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ��ി� വ�� ആവശ��ിന�സരി�് േപവിഷ�ി�ളള വാ�ി�
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന� തെ� ഇ�രം വാ�ി�  നി��ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�റ
അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േപവിഷ നി��യ�ി�� ആ�നിക സൗകര�ം സം�ാന�്
എവിെടെയ�ി��േ�ാ;  ഇൗ സൗകര�ം ജി�യി�  ഒ�വീതെമ�ി�ം
ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�ശ�മാധ�മ�ളി� മ��ക�െട പരസ�ം

*302. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അനി� അ�ര
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന�െള െത�ി�രി�ി�� രീതിയി�  �ശ�മാധ�മ�ളി�  മ��ക�െട
പരസ�ം ന���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��സ് ആ�് മാജി��  െറമഡീസ് ആ�ിന് വി��മായ ഇ�രം
പരസ����് എതിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ��സ് ക�േ�ാ�
വിഭാഗ�ിന് കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) േഡാ��മാ�െട നി�േ�ശ�കാരം മാ�ം ഉപേയാഗി�വാ�  കഴി��
മ��ക�, പരസ�ം വഴി വി��� ഔഷധ നി��ാതാ��െ�തിെര
നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എം.പി മാ�െട �വ��നം ഏേകാപി�ി�ാ� സംവിധാനം

*303. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, െക.�േരഷ് ���്
,, പി.െക. ശശി
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസനാവശ����ായി സം�ാന� നി��
രാജ�സഭ,  േലാകസഭ എം.പി മാ�െട �വ��നം ഏേകാപി�ി�ാ�
സംവിധാന�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വികസനെ� �തി�ലമായി ബാധി�� വിധ�ി�
െറയി�േവ അട��� െപാ� േമഖലയിെല േക� നിേ�പം
�റ�വ���ം േക� െപാ�േമഖല �ാപന�െള
സ�കാര�വ��രി�ാ�� നീ��ം േക� സ��ാരിെ��ം
പാ�ലെമ�ിെ��ം ��യി�െ���ി ��പരിഹാര�ിന് സഹായകരമായ
വിധ�ി�  ഇടെപ��തിന് എം.പി.മാ��് േവ� നി�േ�ശ�ം സഹായ�ം
ന���േ�ാ;
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(സി) റ��  ഉ�െ�െട�� വാണിജ� വിളക�െട�ം �ഗ�വ��ന��െട�ം
വിലയിടിവ് തട�� വിഷയ�ി�  എം.പി.മാ�െട ഇടെപട�
ശ�ിെ���വാനായി സം�ാന സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�്
�മ��ാ�േമാ?

ഹരിതേകരളം ക�േസാ�ഷ�ം

*304. �ീ.അ�� �കാശ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി െചയ�മാനായി�� ഹരിതേകരളം ക�േസാ�ഷ�ം വഴി
നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെതാെ� എ�് വ�കതമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ള��ം േതാ�ക�ം �ന��ീവി�ി�� പ�തി ഇതി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) നദിക�, കായ�ക�  മ�് ജലേ�ാത�ക�  എ�ിവ�െട സംര�ണം,
�ചീകരണം എ�ിവ ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) ജലേ�ാത�ി�  മാലിന�ം നിേ�പി��വ��് ക�� ശി�
ഉറ�വ���തി�� നിയമനി��ാണം നട�േമാ?

ആ�ിബേയാ�ിക് േച�� പാ�

*305. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എം.ഉ��
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം ആ�ിബേയാ�ിക് േച�� പാ�
േകരള�ി� എ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അതിെ� നിജ�ിതി സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം പാനീയ��  സം�ാന�ിനക�് എ��ത് തടയാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?
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െടേ�ാളജി ഇ�േവഷ� േമഖല

*306. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െടേ�ാളജി ഇ�േവഷ�  േമഖലയി�  ആയിരം �തന ആശയ�െള
പി�ണ�� �തിയ പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�ളള നടപടി�മം ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഓേരാ �തന ആശയ���ം എ�് �ക ധനസഹായം ന��വാനാണ്
ഉേ�ശി�ിരി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ�ണശാലകളിെല �ചിത�ം

*307. �ീ.െക. ആ�സല�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭ�ണശാലകളി�ം േബ�റികളി�ം വലിെയാ� വിഭാഗം
�ചിത�ം �ല��ാ�വ�ം അവയി�െട വി��� ആഹാര സാധന��
�ണനിലവാരമി�ാ�േതാ പഴകിയേതാ മായം കല��േതാ ആെണ���
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ����  പരിഹരി��തിനായി ഭ���ര�ാ വ��ിന് ക�ശന
നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��ിെ� ഇടെപട�ക� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�  ഭ�� ഉ�ാദന-വി�ന േമഖലയി�  �വ��ി��
�ാപന��െ��ാം രജിേ�ഷേനാ ൈലസ�േസാ ഉേ�ാ;  ഇത് ഉറ�
വ���തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

കാര��മമായ സിവി� സ��ീസ്
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*308. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, സി.���
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചില സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ക�വ�� െക�കാര��ത,  അഴിമതി,
ആധിപത� മേനാഭാവം എ�ി�െന സാധാരണ ജന�െള െപാ�തി��ി��
����  പരിഹരി�ാനായി എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണ�ിെ� സ�ഫല��  ജന�ളിേലെ��ി�ാ�  സം���ം അേത
സമയം കാര��മ�മായ സിവി�  സ��ീസ് വാ�െ���വാ�  എ�
മാ��ളാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ജീവന�ാരി�  േസവന മേനാഭാവം വള��ാനായി േസാഷ��  ആഡി�്
സാധ�മാേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

േകരള�ിറവി ദിന�ി� ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� നാല് വ�കിട പ�തിക�

*309. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അ�� �കാശ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സമ�വികസനം ല��മാ�ി േകരള�ിറവി ദിന�ി�
ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� നാല് വ�കിട പ�തിക� സംബ�ി��
വിശദീകരണം ന��േമാ;

(ബി) മിഷ�  മാ�കയി�  ആേണാ ഈ പ�തിക�  നട�ിലാ��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക�െട അട�� െചലവ് എ�യാണ്; ഇതി�� ധനസമാഹരണം
എ�കാരം നട�വാനാണ് ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� അടി�ാന സ��ം മാനവേശഷി�ം ഈ പ�തി
�ഖ�ാപി�േ�ാ� പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�േമാ?
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��ാ, �ിമിന� സംഘ�� നട�� േബാംബാ�മണ��

*310. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, സി.മ��ി
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ാ, �ിമിന� സംഘ�� നട�� േബാംബാ�മണ�� ജനജീവിതെ�
സാരമായി ബാധി�� കാര�ം ഗൗരവ���ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) േബാം� നി��ാണ�ം അ��ല��ാ�� അപകട��ം വ��ി�വ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േബാം� നി��ാണ േമഖലകളി� നി�ം ഭീതി �ലം ജനം ഒഴി� േപാ��
സാഹചര�ം �തെല��് അവിട�ളി�  േബാം� േശഖരണം നി�ബാധം
�ട�� �ിതിവിേശഷം അവസാനി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അരി�െട ��ിമ വില�യ�ം

*311. �ീ.എം.എം. മണി
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, പി. ഉ�ി
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളിെല അരി മി�ടമക�  േലാബിയായി �വ��ി�്
സം�ാനേ��് കയ�ി അയ�� അരി�െട വില ��ിമമായി
വ��ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� തടയാനായി ഏ� തര�ി�ളള
അടിയ�ര ഇടെപടലാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ിമ വില�യ�ം ��ി�� മി�ടമ േലാബിെയ െട�ഡ� നടപടി�മ�ളി�
നി�ം വില�ാ�ം പകരം മ� സം�ാന�െള ആ�യി�ാ�ം
സാധ�മാ�േമാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള �വ��ന�െള കരി��യായി ക�് ഇ�ാര��ി�
േക� സ��ാ�  സഹായം േതടാ�  സാധി�േമാെയ� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ?
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ജനപ� ആേരാഗ� നയം

*312. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖല�െട �ണനിലവാര�ം കാര��മത�ം വ��ി�ി�് �ാഥമിക
തല�ി�  ഫല�ദമായ ചികി� ഉറ�ാ�ാ�  എ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല എ�ാ ആ�ക��ം താ�ാ�� െചലവി� ചികി� ഉറ�ാ�ി
ചികി�ാവകാശം ലഭ�മാ�ാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സ�കാര�േമഖലെയ�ടി സാ�ഹ� നിയ�ണ�ി�  െകാ� വ�് ജനപ�
ആേരാഗ� നയം �പെ���ാ� സാധി�േമാ?

മണ� മാഫിയ സംഘ��

*313. �ീ.സി.���
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദികളി�  നി�ളള മണെല��് സ��ാ�  ഏെ���്,  മണ�  മാഫിയ
സംഘ�െള ക�ശനമായി നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പരിസരവാസിക��ം േപാലീസ്,  റവന� ഉേദ�ാഗ��ാ��ം േനെര
ഉ�ാ�� മണ� മാഫിയ സംഘ�ിെ� ആ�മണ��െട പ�ാ�ല�ി�
െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  സംര�ി�ം ഇൗ േമഖലയി�  ഇട��കാെര
ഒഴിവാ�ി�ം സ��ാരിന് ഒ� വ�മാന മാ��െമ� നിലയി�ം �താര�മായ
രീതിയി�  ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ�  സാധി�േമാ എ�്
പരിേശാധി�േമാ?

പറ�ി�ളം - ആളിയാ� കരാ� �കാര�� ജലം
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*314. �ീ.െക. ബാ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, പി. ഉ�ി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം  -  ആളിയാ�  കരാ�  ����തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കരാ�  �കാര�� െവ�ം ലഭി�ാ�തിനാ�  �ടിെവ��ാമ�ം
െന��ഷി അട��� �ഷിക��് ജല ദൗ�ലഭ�ം േനരി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ� പരിഹരി�ാനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജ� ഔഷധി േ�ാ�ക�

*315. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി
,, തി�വ�� രാധാ���
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ജ�  ഔഷധി േ�ാ�ക�
�ട��തി�� പ�തി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ാ�ക�െട നട�ി�് �മതല ഏത് ഏജ�സിെയ ഏ�ി�വാനാണ്
തീ�മാനി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ചികി�ാവിധികെള�റി�� വ�ാജ�ചരണ��

*316. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.െക.��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�ജന�െള വഴിെത�ി�� വിധ�ി���ം ശാ�ീയമായി
െതളിയി�ാ��മായ ചികി�ാവിധികെള�റി�ം മ��കെള�റി�ം
േസാഷ��  മീഡിയ വഴി �ചരണ��  നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഇ� തട��തിനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം �ചരണ��, വാ�ിേനഷ� േപാ�� �ിവ�ീവ് ചികി�ാരീതികെള
േപാ�ം ജനം എതി���തി�� സാഹചര�ം ��ി�ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇ�രം വ�ാജ�ചരണ��  െച���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അ���� പ�തി

*317. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ഡി.െക. �രളി
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ���� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��  ആെരാെ�െയ�ം ഇതിെ�
ഉേ�ശ��� എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിനായി  2016-17  സാ��ിക വ�ഷം ലഭി�
േക� വിഹിതം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ���ര�ാ നിയമം

*318. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാനിയമം നട�ിലാ�േ�ാ�  േറഷ�  സാധന��െട നീ�ം
േഫാ� െമേസജ് വഴി ജന���് അറി�വാ� സാധി�േമാ;
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(ബി) േറഷ�  കടക�  ക����വ��രി�വാ�ം ബേയാെമ�ിക് സംവിധാനം
ഏ�െ���വാ�ം ജി.പി.എസ്.  ഘടി�ി� വാഹന��  �ഖാ�ിരം
ഭ��ധാന���െട ഗതാഗതം നട��തി��� സംവിധാനം
ഏ�െ���വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) േമ��റ� സംവിധാന�� ഏ�െ����തിന് എ� �ക ആവശ�മായി
വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െമരി�് അ�ിമറി�് എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശനം

*319. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.�രളീധര�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഈ വ�ഷം നട�ിയ
എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശന�ി� െമരി�് അ�ിമറി�് �േവശനം ന�കി എ�
പരാതി േമ�േനാ� സമിതിയായ ജയിംസ് ക�ി�ി�് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
എ� പരാതിക� ലഭി� എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല അ�ിഷ�കളിലാണ്
െമരി�് അ�ിമറി�തായി ��യി�െ��ി�ളളത്;

(സി) ഈ �ാപന��െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�ാ�യ െമഡി�� �േവശന�ി� ��ീംേകാടതി വിധി �കാരം െമരി�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം ഉറ�വ��വാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാം;

(ഇ) അവസാന അേലാ�്െമ�ി�േശഷം ഒഴി�വ�� സീ�കളി�ം െമരി�് ഉറ�്
വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈചനീസ് �� ഉയ��� ആേരാഗ� ഭീഷണി

*320. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
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സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ േകാഴി��യി� നി�് ഏെതാെ� തര�ിലാണ്  'ൈചനീസ് ��'

എ� േപരി�� വ�ാജ ��ക� വ�ത�ാസെ��ിരി��െത�ം ജന���് ഇത്
എ�െന തിരി�റിയാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േകാഴി�മായി ഒ� ബ��ം ഇ�ാ��ം ��ിമമായി ഉ��ാദി�ി���മായ
ഇ�രം വ�ാജ��ക�  ആേരാഗ��ിന് ഭീഷണി ഉയ���ത്
കണ�ിെല��് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െവ�്
വ��മാ�േമാ?

ഇ�ാമിക് േ��്

*321. �ീ.െക. രാജ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�് ��ഹ സാഹചര��ി� കാണാതായ ചില� ഇ�ാമിക്
േ��് എ� ഭീകര സംഘടനയി�  േച��െവ�ത് �ിരീകരി�ി�േ�ാ;

െഎ.എസി�  േച��തിന് എ�ാ സഹായ�ം െച� െകാ�� ആ�കെള
കെ���തിന് സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം ഭീകരാ�മണം നട�കെയ� ല��േ�ാെട
മതമൗലികവാദികളായ �വാ��, വിവിധ സം�ാന�ളിെല �വാ��മായി
േച��് പ�തിക�  ആ��ണം െച� വ��താ�ളള റിേ�ാ��ക�
ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� �വാ�� മതമൗലികവാദ�ിലധി�ിതമായ ഭീകരവാദ�ി�
ഏ�െ�ടാതിരി�ാ�  േവ� േബാധവ��രണ �വ��ന��
നട��തിന് ഏെതാെ� തല�ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

ചികി�ാരീതിക� പരിേശാധി�ാ� സമിതി

*322. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, എം.ഉ��
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
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സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�േമഖലയി�  ��തായി ആവി�രി�� ചികി�ാരീതിക�െട�ം
മ��ക�െട�ം കാര��മത പരിേശാധി�ാ�  സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  അതിെ� ഘടന,  �മതലക�, അംഗ��  എ�ിവ സംബ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത സമിതി ഏത് ഉ�രവി�െടയാണ് നിയമി�െ��െത�്
അറിയി�ാേമാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ന�കാേമാ;

(ഡി) സമിതി �പീകരി� േശഷം നാളി�വെര�� അതിെ� �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഗ�ഫ് രാജ��ളി� ഗാ�ഹിക െതാഴിലി� ഏ�െ��ിരി�� �ീക�െട �ര�

*323. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ-ൈമേ�ഷ�  മറികട�െകാ�് േകരള�ി�  നി�ം ധാരാളം �ീകെള
വീ�േജാലിെ�� േപരി� �ാവ� ഏജ�സിക�ം മ�ഷ��ട�കാ�ം ഗ�ഫ്
രാജ��ളി� എ�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  എ�ിെ��� �ീകെള ശ�ളേമാ ഭ�ണേമാ താമസ
സൗകര��േളാ ന�കാെത �ഷണം െച��തായ വാ��ക� ഗൗരവ���ം
പരിേശാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗ�ഫ് രാജ��ളി�  ഗാ�ഹിക െതാഴിലി�  ഏ�െ��ിരി�� �ീക�െട
�ര� ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ ഇടെപട�  നട�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

ഭ�� വ���െട വിലനിലവാരം

*324. �ീ.സി. െക. ശശീ��
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, �രളി െപ�െന�ി
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,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� വ���െട വില�യ�ം നിയ�ി�ാനായി േക� സ��ാ�
സം�ാന��� ന�കിയിരി�� നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ജി.എസ്.�ി.  �ാബല��ിലായാ�  ഭ�� വ���  ഉ�െ�െട��
അവശ�സാധന��െട നി�തി ഒഴിവാ�ാേനാ,  �റ�ാേനാ സം�ാന
സ��ാരിന് സാധ�മാകാ� സാഹചര��ി� ഇത് ഭ�� വ���െട വില
നിലവാരെ� ഏ� രീതിയി� ബാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�വ കാലെ� കരി���ം ��ിവ��ം അവധി വ�ാപാര�ം
നിയ�ി�ാനായി േക� സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി��തായി
അറിയാേമാ ;

(ഡി) അ��േദശീയ കേ�ാള�ി� െപേ�ാളിയം ഉ�പ���െട വില ഗണ�മായി
�റ� സാഹചര��ി� േക� സ��ാ� ഇവ�െട േമ� �മ�ിയ അധിക
എെെ�സ് തീ�വ ഭ�� ഉ�പ��� ഉ�െ�െട�� അവശ� വ���െട
വില വ��ന�് വലിയ േതാതി� േ�രകമായി�േ�ാ; ഇൗ നടപടി തി��ാ�
േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട വ��ി�ി� േവതനം

*325. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി വ���മാ�. െഹ���മാ�  എ�ിവ�െട േവതനം
വ��ി�ി�െകാ�� ഏ��ം �തിയ ഉ�രവ് എ�ാണ് �റെ��വി�ത്;
��ത ഉ�രവ് �കാരം എ� �കയാണ് വ����ം െഹ����ം
മാസേവതനമായി നി�യി�ിരി��െത�ം ഏ� തീയതി �തലാണ് േവതന
വ��നവിന് �ാബല�ം ന�കിയിരി��െത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) വ��ി�ി� �ക��െ�െട��തി� േക� സ��ാ�, സം�ാന സ��ാ�,
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� എ�ിവ�െട വിഹിതം എ� വീതെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ���മാ��ം െഹ���മാ��ം വ��ി�ി� �ക ���മായി ലഭി�ി�ിെ��
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കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ബാ�ി �ക ലഭ�മാ��തിന് എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലംഗികാതി�മ ഇരക�െട �നരധിവാസം

*326. �ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലംഗികാതി�മ��െട ഇരക��് ഉ�ാ�� സ���ം ഒഴിവാ��തി�ം
��ംബ�ം സ�ഹ�ം അവെര ഒ�െ���ാതിരി��തി�ം അവ��്
�ര�ിതമായ �നരധിവാസം ഉറ�വ���തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ൈലംഗികാതി�മ���് ഇരയാ��വെര
�നരധിവസി�ി��തിന് സ��ാ�  തല�ി�  �നരധിവാസ േക���
ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇരക�െട �നരധിവാസ�ിന് �േത�കം േക���  നി��ി�്
മതിയായ ജീവിതമാ��ം കെ���തി�േവ� പരിശീലനം ന���
പ�തിക� ആരംഭി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

േകരള േന�സ് & മിഡ് ൈവ�സ് കൗ�സി�

*327. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േന�സ്  &  മിഡ് ൈവ�സ് കൗ�സിലി�  01.01.2000-�ം
31.12.2010-�മിട�് രജി��  െച�ി��വ�െട രജിേ�ഷ�  ���ാ�
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കൗ�സി� ന��� േസവന���് അമിത ഫീസ് ഈടാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഫീസ് �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� രംഗ�് ��ിര വികസന ല���� േന��തി�� പ�തിക�
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*328. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.എസ്.ശർ�
,, ഒ. ആ�. േക�
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐക�രാ� സഭ�െട ��ിര വികസന ല����  േനടാ�ത��
തര�ി�� പ�തികളാേണാ ആേരാഗ� രംഗ�് ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി പക��വ�ാധിക�  നിയ�ി��തി�ം മ�്
അ�ഖ��െകാ�� മരണനിര�് �റ��തി�മായി എെ�ാെ�
പ�തിക� ആവി�രി���്;

(സി) മാ�മരണ നിര�്,  ശി� മരണ നിര�് �ട�ിയവ �റ�ാനായി
െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

*329. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, ഡി.െക. �രളി
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഭൗമശാ� മ�ാലയം ത�ാറാ�ിയ ''േ��് െലവ� ൈ�മ�് െച��്
െ���സ് ഇ�  ഇ��''  റിേ�ാ��് സം�ാന സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല താപനിലയി�  കാര�മായ വ�തിയാന��  ഉ�ാ��െവ�
കെ��� പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  ലഭി�െകാ�ി�� മഴ�െട അളവി��ായ ഗണ�മായ �റവ്
പരി�ിതി�ം �ഷി�ം ആവാസ വ�വ��ം ഭീഷണിയാെണ� നിഗമനം
ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) ആേഗാള താപന�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  സം�ാനെ�
കാലാവ�യി��ാ�� മാ�ം നിരീ�ി��തി�ം �ത�ാഘാത��
�റ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േപാലീസ് േസനയിെല വനിതാ �ാതിനിധ�ം

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� വനിതാ േപാലീ�കാ�െട എ�ം പതിന�്
ശതമാന�ിേല�് ഉയ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇ�വെര
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തമിഴ് നാട് േപാലീസ് േസനയി�  വനിതാ േപാലീസ് �ാതിനിധ�ം  50

ശതമാനമാെണ��ം വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  വ�ാപകമായി
�വ��ി���് എ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തമിഴ് നാട് മാ�കയി�  �ീസൗ�ദ വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�
സം�ാന�് �ട�ാ�  എെ��ി�ം തീ�മാന�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

08-10-2016

�േ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)].
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