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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�ി

േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമ�ിെല �ധാന വ�വ�ക�

*451.�ീ.ഒ. ആ�. േക�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, െക. ബാ�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമ�ിെല �ധാന വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിയമം നട�ിലാ�ാ� �� സ��ാ� യഥാസമയം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�� േറഷ� സംവിധാനെ� ഈ നിയമം നട�ിലാ��ത് ഏ� തര�ി�
ബാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം

*452.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം സം�ാന�് നട�ിലാ�േ�ാ� ��ത നിയമ�ിെ� പരിധിയി�
നിെ�ാഴിവായിേ�ാ�� േറഷ�  കാ��ടമക��് എെ��ി�ം േറഷ�  വിഹിതം സം�ാന
പ�തിയായി ലഭ�മാ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ആ�പ�ിക�, ജയി�ക�, േഹാ��ക� �ട�ിയ �ാപന���് സ�ിഡി നിര�ി�
ഭ��ധാന���  വിതരണം െച��ത് ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ാ�േ�ാ�ം �ട�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല ബി.പി.എ�., എ.എ.ൈവ വിഭാഗ���് ഭ��ധാന��� സൗജന� നിര�ി� ന���ത്
ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ി�ം �ട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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േറഷ� കാ��കളിൽ ��ഗണനാ വിഭാഗ�െള കെ���തി�� മാനദ�ം

*453.�ീ.എസ്.ശർ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എം. �േകഷ്
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

�തിയ േറഷ�  കാ��കളിൽ ��ഗണനാ വിഭാഗ�െള കെ���തിനായി സ�ീകരി�
മാനദ�െമെ��ം ഇ� ��സ��ാ�  സ�ീകരി� മാനദ��ി�  നി�് വ�ത��മായി
ഏ�വിധ�ി� സം�ാനെ� പാവെ��വ��് �േയാജന�ദമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശ�ണ വ�മാന�ി� സം�ാന�ിെ� പ�ാളി�ം

*454.�ീ.എം.ഉ��
,, അ�� ഹമീദ് പി.
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��ിെ� വിേദശ�ണ വ�മാന�ി�  സം�ാന�ിെ� പ�ാളി�ം എ�േ�ാളമാെണ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേദശ�ണ വ�മാന�ി�  ഗ�ഫ് മലയാളിക�  വഹി�� പ�് സംബ�ി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഗ�ഫ് മലയാളിക�െട യാ�ാ����ം വിമാന നിര�കളി��ാ�� അ�തീ�ിത അമിത
വ��ന�ം ഉ�ാ�� ആഘാതം ഒഴിവാ�ി വിേദശമലയാളിക��് ആശ�ാസം ന�ാ� എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ീ� കാ�സ് േസഫ് കാ�സ് പ�തി

*455.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിെ� േന�ത��ി� നട�ാ�ിയ �ീ� കാ�സ് േസഫ് കാ�സ് പ�തി �കാരം ഈ
സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��, േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം കെ���തി�ം കാ��കെള ലഹരി
വി��മാ��തി�ം ��തായി എ�് പ�തിയാണ് ആവി�രി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� നാല് മാസ�ി��ി�  േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി നയം

*456.�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
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�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െടേ�ാപാ��്,  ഐ.  ടി.  മിഷ�  എ�ിവ �ാപി�േതാെട ഐ.  ടി.  േമഖലയി�  ന� �ട�ം
കി�ിെയ�ി�ം ക�ണാടകം, തമിഴ് നാട് �ട�ിയ സം�ാന��മായി താരതമ�െ���േ�ാ� ഐ.

ടി.  േമഖലയി�  ഒ� പരിധി��റം േകരള�ിന് വളരാനാകാ�തിെ� കാരണ��
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി േമഖലയി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

മ�ിസഭാ ഉപസമിതി�െട പരിേശാധന

*457.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എം.എം. മണി
,, െക. ആ�സല�
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ�  2016  ജ�വരി  1  ന് േശഷം എ�� എ�ാ മ�ിസഭാേയാഗ തീ�മാന��ം
െസ��റിമാ�  പരിേശാധി�് �നഃപരിേശാധന ആവശ���ത് മ�ിസഭാ ഉപസമിതി�െട
പരിഗണന�് സമ��ി�ണെമ� നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� മ�ിസഭാ ഉപസമിതി ഫയ�
പരിേശാധന ���ിയാ�ിേയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��ക�െട ഫയ� പരിേശാധന ���ിയാ�ിെയ�ം അതിെ�യടി�ാന�ി� ��
മ�ിസഭ�െട തീ�മാനം റ�ാ�ിയത് ഏെതാെ� േക�കളിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� അ�ിമ ഘ��ി�  വ�ാപകമായി നട�ിയതായി ആേ�പ�� പി�വാതി�
നിയമനം �നഃപരിേശാധി�ക��ാേയാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല �േവശനം

*458.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല �േവശനം സംബ�ി� െജയിംസ് ക�ി�ി�െട
മാ��നി�േ�ശം ലംഘി�് �േവശനം നട�ിയ എ� േകാേള�ക� ഉ�്;  ഇവ ഏെതാെ�െയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േകാേള�ക�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ േകാേള�ക�  എെ�ാെ� മാ��നി�േ�ശ ലംഘന�ളാണ് നട�ിയി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

ഡ യാലിസിസ് �ണി�ക� ���മായി അ�വി��മാ�വാ� നടപടി

*459.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, സി. ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ��േരാഗിക�െട എ�ം �ടി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളിെല ഡ യാലിസിസ് �ണി�ക�, െഹ�ൈ��ിസ് അ�ബാധിതെര�ം
മ�ം �േത�ക യ��ളിലാേണാ ഡയാലിസിസ് െച��ത് എ�് അറിയി�േമാ; ഡയാലിസിസിന്
��തായി വ�േ�ാ� െഹ�ൈ��ിസ് േരാഗിയാേണാ എ� പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(സി) െഹ�ൈ��ിസ് അ�ബാധിത�െട ര�ം ഡയാലിസിസ് �ണി�കളി�  വീഴാനിടയായാ�  അത്
��തരമായ �ത�ാഘാതം ഉ�ാ�ം എ�ത് കണ�ിെല��് ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�
���മാ�ം അ�വി��മാ�ിയാണ് ഉപേയാഗി��ത് എ�റ� വ��േമാ;  ഇതിനായി
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ൈസബ� ���ത��െള�റി�് വിദ�ാ��ിക��് േബാധവ��രണം

*460.�ീ.െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസബ�  ���ത��െള�റി�ം അതിെ� ഭവിഷ��കെള�റി�ം വിദ�ാ��ിക��്
േബാധവ��രണം ന���തിന് േപാലീസ് വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ആവി�രി�ി�ളള
പരിപാടിക� വിശദമാ�േമാ:

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എെ��ാം േബാധവ��രണ പരിപാടിക� ആവി�രി�;

(സി) മേ�െത�ി�ം വ��ിെ� സഹകരണം ��ത പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സമ� ശി�സംര�ണ പ�തി

*461.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, എസ്.ശർ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, സി.െക. ഹരീ�� : 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�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  �വ��ി�� ഘടക��  ഏെത�ാെമ�ം പ�തി�െട സം�ാന
വിഹിതം എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെ���ാ�േ�ശി�� �ധാന പരിപാടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

�വാസി േ�മ�ിനായി സാ��ന പ�തി

*462.�ീ.��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �വാസി ജീവിതം അവസാനി�ി�് മട�ി എ��വ�െട േ�മ�ിനായി സാ��ന പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം കാര����ാണ് ധനസഹായം ന�കി വ��ത്;  ഇത്
ലഭി��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മരണമട� �വാസിക�െട ��ംബാംഗ���് മരണാന�ര ധനസഹായം ന���ത് ��ത
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാലാവ�ാ നിരീ�ണ സംവിധാനം

*463.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല�� ����  പരിഹരി��തിന് നബാ�ഡ് ഏ�െ���ിയി��
�ീ�ൈ�മ�് ഫ�് സം�ാന�ിന് ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം േനരിടാനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലാവ�ാ നിരീ�ണ�ിന് േവ�ി സ��ാ�  അ�ി ഫാ�കളി�ം മ�് െപാ��ാപന�ളി�ം
എവിെടെയാെ�യാണ് കാലാവ�ാമാപിനിക� �ാപി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�വഴി
കാലാവ�ാ വ�തിയാനം സംബ�ി� വിവര�� �ത�മായി ലഭ�മാ��േ�ാ;

(ഡി) ഏെതാെ� �ല�ളിെല കാലാവ�ാമാപിനികളാണ് �വ��ി�ാ�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) കാലാവ�ാ നിരീ�ണ സംവിധാനം ശ�ിെ���ാ�ം കാര��മമാ�ാ�ം എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം നിരീ�ി�ാ�  ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.�െട കാലാവ� നിരീ�ണ
ഉപ�ഹ�ിെ� േസവനം �േയാജനെ���ി അതി� നി�് ലഭ�മാ�� വിവര�� കാലാവ�ാ
വ�തിയാനം �ലം നിര�രം �രിതമ�ഭവി�� ക�ഷക�, മ��െ�ാഴിലാളിക�  �ട�ിയവെര
അറിയി�വാ�  എെ��ി�ം സംവിധാന�ൾ ആ��ണം െച�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ിൽ
അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െെമേ�ാ ഫിനാ�സ് വാ�ാ ത�ി�്

*464.�ീ.എം. �േകഷ്
,, എം.എം. മണി
,, പി. ഉ�ി
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെമേ�ാ ഫിനാ�സ് വാ��െട മറവി�  വ�ാജ േരഖക�  ചമ�് പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന
േകാ��േറഷനി� നി�് േകാടിക� ത�ിെയ��തായ ആേ�പം സംബ�ി� േക�ി� വിജില�സ്
എഫ്. െഎ. ആ�. രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എസ്.എ�.ഡി.പി.  േയാഗം ജനറ�  െസ��റി ഒ�ാം �തിയായ ��ത േകസി�  മ�് �തിക�
ആെരാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏെതാെ� വ��ക� േച��ാണ് എഫ്. െഎ. ആ�. രജി�� െച�ി��ത്;
(ഡി) വിജില�സ് അേന�ഷണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�് ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക�
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സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ ആേരാഗ� നയം

*465.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ആേരാഗ�നയം �ഖ�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;  ഏെത�ാം േമഖലക��ാണ് നയ�ി�
ഊ�� ന�കാ� ല��മി�ി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) �തിയ ആേരാഗ� നയം എ�് നിലവി� വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

അേ��ാദയ അ�േയാജന പ�തി

*466.�ീ.എം. നൗഷാദ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത പ�തി�ായി േക�സ��ാ�  നട� വ�ഷം �തിമാസം എ� ട�  അരിയാണ്
അ�വദി�ിരി��ത്;

(സി) ഈ പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�� ആെരാെ�യാണ്;
(ഡി) ��ത പ�തി ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് ��ത പ�തി നട�ി�ിെ� ഭാഗമായി േറഷ� വ�ാപാരിക��് �ടി�ിക
െകാ�� തീ��ാ�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

എയ� ആം�ല�സ് പ�തി

*467.�ീ.എം. വി�െസ�്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അ�� �കാശ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� സം�ാന�് എയ� ആം�ല�സ് പ�തി�് �ട�മി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അവയവ�� െകാ�േപാകാ�ം അതീവ ��തരാവ�യി�� േരാഗികെള േവഗം മ� ചികി�ാ
�ല�ളി�  എ�ി�ാ�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് പ�തി വഴി ല��മി�ിരി��ത്;
വിവരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) പ�തി �േ�ാ�് െകാ�േപാകാ�ം കാര��മമായി നട�ാ�ം എെ��ാം കാര��ളാണ്
െച�ാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി �െട �വ��ന�ളിെല �ണപരമായ മാ���

*468.�ീ.അനി� അ�ര
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി �െട �വ��ന�ളി�  എെ��ാം �ണപരമായ
മാ��ളാണ് വ��ാ� സാധി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരീ�ാ നട�ി�ി�ം ഫല�ഖ�ാപന�ി�ം നിയമന�ിന് അൈഡ�സ് ന���തി�ം എെ��ാം
േന��ളാണ് ൈകവരി�ാ� സാധി�ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി �െട പരീ�ാ സ�ദായ�ളി� എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് ��ത കാലയളവി�
നട�ാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

മതാചാര�ളിെല നിലപാട്

*469.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മത-ആരാധനാ സ�ദായ�ളി� തി���ക�േ�ാ പരി�ാര��േ�ാ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� ഏത് രീതിയി�� ഇടെപടലാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മത-ആരാധന-ആചാര അ��ാന�ളി�  തി���കേളാ പരി�ാര�േളാ നിലവി�
ആവശ��െ��് ക���േ�ാ; ഉെ��ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

സാം�മിക േരാഗ�� നിയ�ി��തിന് നടപടിക�

*470.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാം�മിക േരാഗ��  നിയ�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�നി�് നി��ാ��നം െച� സാം�മിക േരാഗ�ളി�  വീ�ം �ത��െ��ി�ളളവ
ഏെത�ാെമ�ം ഇതി�� കാരണ�� കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ:

(സി) സാം�മിക േരാഗനിയ�ണകാര��ി�  സം�ാനം ൈകവരി� േന���  നിലനി��വാ�
ൈകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

തേ�ടം-ജ�ഡ� പാ��്
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*471.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
,, വീണാ േജാ��്
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക� അഭി�ഖീകരി�� വിവിധ ���� പരിഹരി��തിനായി 'തേ�ടം-ജ�ഡ� പാ��്' പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ വികസന േമഖലകളി�  �ീക�െട ��ിപര�ം ��ിപര�മായ കഴി�ക�
വികസി�ി��തി�ം അവെര േന� �ാനേ��് െകാ�വ��തി�ം ഈ പ�തി
എ�െനെയ�ാം സഹായി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 'ഷീ ടാ�ി' േപാെല�� െതാഴി�ദാനപരിപാടിക� ഈ പ�തിയി� കീഴി� സംഘടി�ി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

മാനസികാേരാഗ� പരിചരണ നിയമം

*472.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എ. �ദീ��മാ�
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  പാ�ാ�ിയ മാനസികാേരാഗ� പരിചരണ നിയമ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�,
സം�ാന�് ചികി��ം സംര�ണ�ം ലഭി�ാെത അല� നട�� മേനാേരാഗിക�െട
സംര�ണ�ി�ം ചികി��മായി ഒ��ിയി�� സൗകര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� മാനസികാേരാഗ� േക��ളി� േഡാ��മാ� ഉ�െ�െട�� ജീവന�ാ�െട �റ�െകാ�ം
ആ�നിക ചികി��് േവ� മ��ക�െട�ം ഉപകരണ��െട�ം അപര�ാ�ത െകാ���
���� പരിഹരി�ാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� മാനസികാേരാഗ� േക��ളി�  ചിലത് അശാ�ീയ ചികി�ാ രീതിക�
പി��ട��വയാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇ�രം �ാപന�െള നിരീ�ി�വാ�ം
നിയ�ി�വാ�ം ഫല�ദമായ സംവിധാന�േ�ാ;

(ഡി) േരാഗ��ി േനടിയവ�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ി�ം പ�തി�െ��ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ?

വിളി�ാടകെല േപാലീസ് പ�തി

*473.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, ആ�ണി േജാ�
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'വിളി�ാടകെല േപാലീസ്' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) വിവര സാേ�തിക വിദ�യി�  അധി�ിതമായ ആശയ വിനിമയ�ി�� നടപടിക�  ��ത

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണ�ി�ം ആ�നികവ��രണ�ി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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ആരാധനാലയ�� �ാപി��തി�� നിബ�നക�

*474.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആരാധനാലയ��  �ാപി��തിന് എെ�ാെ� നിബ�നകളാണ്
നിലവി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ത�മായ മാനദ���  പാലി�െ�ടാെത നി��ി�െ��� ആരാധനാലയ��  വ��ീയ
സാ�ദായിക സംഘ�ഷ���് ഇടയാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ മത��െട�ം സ�ദായ��െട�ം �േത�ക വിശ�ാസ�മാണ��െട അടി�ാന�ി�
�വ��ി�� ��ാ�ക�െട�ം ആരാധനാലയ��  �ാപി��തിന് െപാ�മാനദ�ം
�പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളി� വിവിധ ലാബ് പരിേശാധനക��് ഏകീ�ത ഫീസ്

*475.�ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.�രളീധര�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളി� വിവിധ ലാബ് പരിേശാധനക��് ഏകീ�ത ഫീസ് അ�
ഇൗടാ��ത് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ര�പരിേശാധന�ം എ�്േറ�ം സി.  �ി./അ��ാ സൗ�് �ാനിംഗി�ം സ�കാര� ആ�പ�ികളി�
ഇൗടാ�� ഫീസി� വലിയ അ�രം ഉെ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളി� എ�� േരാഗികളി� നി�ം വിവിധ പരിേശാധനക��്
ഒ� ഏകീ�ത ഫീസ് ഈടാ��തിന് ആവശ�മായ ഇടെപട�  നട�േമാ;  ഇ�ാര��ിനായി
ബ�െ��വ�മായി ച�� നട�ി അടിയ�രമായി ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ?

ജീവിതൈശലീ േരാഗ��

*476.�ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവിതൈശലി െകാ�് േരാഗബാധിതരാ��വ�െട എ�ം നിയ�ി��തിനായി ആവി�രി�ി��
പ�തിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േരാഗ��  �റ��തിനായി േബാധവ�കരണം നട��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) േരാഗബാധിത��് യഥാസമയം േരാഗ നി��യം നട��തി�ം ചികി� ലഭ�മാ��തി���
പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?
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സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട �വ��നം

*477.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട �വ��നം നിയ�ി�ാ�  സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ാം
സംവിധാന�� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാഫ് ന�് ഉ�െ�െട�� പാരാ-െമഡി�� ജീവന�ാ��് മിനിമം ശ�ളം ലഭി��ി� എ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം �ാഫ് ന�ിെ� േജാലി സമയം
ഏകീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� മണി�� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േരാഗി-�ാഫ് ന�് അ�പാതം എ�യാണ് േവ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) �ാഫ് ന�മാ� �ട��യായി രാ�ി ഡ��ി െചേ��ത് എ� ദിവസം ആെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിക് കെ���കളി�ം േബാ�ി�കളി��� ഭ�ണപാനീയ��

*478.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് േബാ�ി�കളി�ം കെ���കളി�ം ലഭ�മാ�� ഭ�ണ പാനീയ��  ആേരാഗ��ിന്
ഹാനികരമാേണാ; ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ആേഗാള �ാ�േഡ��ക� �കാരം ഒ� �ത� ആറ് വെര ന��കളി�� �ാ�ിക് കെ���ക�
ആേരാഗ��ി�ം ��തി�ം ഹാനികരമാെണ�� േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട ��റിയി�്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ക�ാ�സ� േരാഗ�ി� കാരണമാ�� രാസപദാ���� �റ����ം �ര�ിതമ�ാ��മായ
�ാ�ിക് കെ���കളി�ം േബാ�ി�കളി��� ഭ�ണപാനീയ��െട വിപണന�ം ഉപേഭാഗ�ം
സം�ാന�് ക�ശനമായി നിേരാധി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം

*479.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ന നട�� മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നിലവി�
സംവിധാനം ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�രം ഒ� സംവിധാനം നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വി��� എ�ാ മ��ക�ം സം�ാന�് രജി��  െച�ണെമ� നിയമം
നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിന് ആവശ�മായ നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?
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ആ��ം മിഷ� ക��പ�തി

*480.�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, സി.മ��ി
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ആ��ം മിഷ�' എെ�ാ� ക��പ�തി നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ�ാെ� അധികേസവന�ളാണ് ഇതി�െട ജന���് ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ഇ� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
തി�വന��രം, െസ��റി,
15-10-2016

�േ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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