
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 െസ��ംബ� 26, 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�ി

രാ�ീയ െകാലപാതക�� സംബ�ി� േദശീയ ൈ�ം െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട കെ���

*1. �ീ.പി.െക.��ാലി��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി
,, പാറ�� അ�ു� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ�ീയ െകാലപാതക��െട കാര��ി� സം�ാന�ിന് ��ാം �ാനമാെണ� േദശീയ ൈ�ം
െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട കെ��� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ കെ��ലിേല�് നയി� വ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ�ര േകരള�ിന് അപമാനമായ ഈ �ിതിവിേശഷ�ി�  നി�ം േമാചനം േനടാ�  േവ�
അടിയ�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�രംഗം കാര��മമാ��തി�� പ�തിക�

*2. �ീ.െക. ബാ�
,, െക.��ിരാമ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ബലാവ�യിലായി�� ആേരാഗ�രംഗം കാര��മമാ��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ തല�ി�� ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി എെ�ാെ�
കാര��� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�െട�ം ഒഴി�ക�  നിക�ാനായി നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല �േവശനം
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*3. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ് േകാ�ിന് ഈ വ�ഷം
െമറി�്,  മാേനെ��്,  എ�.ആ�.ഐ സീ�കളി�  എ� �പയാണ് ഫീസ് ആയി
നി�യി�ി��െത�ം കഴി� അധ�യനവ�ഷം ഇത് എ� �പയായി�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഈ വ�ഷം സ�ാ�യ െമഡി�� മാേനെ��ക�മായി ഒ�വ� കരാറിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െമറി�ി� അ�ിഷ� ലഭി�� പാവെ�� വിദ�ാ��ികെള �ഷണം െച�� തര�ി�� കരാറി�
ഏ�െ��വാ�� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െമറി�ി�  അ�ിഷ�  ലഭി� വിദ�ാ��ിക��് േ�ാള�ഷി�് ന�കണെമ� നി�േ�ശം
പരിഗണി�േമാ?

സൈ�േകാ വഴി ക�ഷകരി� നി�ം െന�് സംഭരണം

*4. �ീ.ഒ. ആ�. േക�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ വഴി ക�ഷകരി�  നി�ം െന�് സംഭരി��തിന് രജിേ�ഷ�  നട��തി��
നടപടി�മ��  ക�ഷക��് ��ി��് ഉ�ാ��താെണ� ക�ഷക സംഘടനക�െട പരാതി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) രജി��  െച�ാ�  ആധാ�  കാ�ഡ് നി�ബ�മാ�ിയത് നിരവധി ക�ഷക��് ആ��ല�ം
ലഭി�ാതിരി�ാ�  കാരണമായി�െ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ;  ആധാ�  കാ�ഡ്
നി�ബ�മാ�ിയത് ��ീംേകാടതി വിധി�െട ലംഘനമാെണ�ത് കണ�ിെല��് അത്
ഒഴിവാ�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ഐ.എഫ്.എസ്.സി ന��� ബാ�് അ�ൗ�് നി�ബ�മാ�ിയത് സഹകരണ സംഘ�െള
ഒഴിവാ�ാ�  ഇടയാ�� എ� കാര�ം പരിഗണി�് ��ത നി�േ�ശം ഉേപ�ി�് ക�ഷക��്
സഹകരണ ബാ�ക� �േഖന �ടി ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മതമൗലികവാദ�ിെനതിെര ��ക�ത�

*5. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, സി.���
,, പി.വി. അ�വ�
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�നി�് ��ഹസാഹചര��ി�  കാണാതാ��വരി�  ചില�  ഐ.എസ്.  എ� ഭീകര
സംഘടനയി� േച��ി�െ�� വാ���െട അടി�ാന�ി� സം�ാന േപാലീസ് എെ��ാം
��ക�ത�ക� എ��ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മതമൗലികവാദം ഏ�ഭാഗ�നി�് ഉളളതായാ�ം ആത��ികമായി തീ�വാദ�ിേല�ം
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ഭീകരവാദ�ിേല�ം നയി�ാനിട�ളളതിെ� അടി�ാന�ി�  മതമൗലികവാദ�ിെനതിെര
എെത�ി�ം തര�ി�ളള ജനകീയ ഇടെപട�  നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ചില വ��ിക�  ഭീകരവാദ�ിേല�് ആ��രായതിെ��ം ഏതാ�ം
മതപരിവ��ന�ിെ��ം അടി�ാന�ി�  സ�ദായെ�േയാ മതെ�േയാ ഭീകരവാദികെള�്
����ാ�ളള ചില�െട �ചരണ�ിെനതിെര മത-സാ�ദായിക സംഘടനകെള ഉ�െ�െട
അണിനിര�ി �ചരണം നട�ാ� സ��ാ� തല�ി� നടപടി��ാ�േമാ: വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ�ാ ഫാ�മസി വഴി വിതരണം െച�� മ��ക�െട അമിതവില

*6. �ീ.െക. രാജ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സറി�� മ��് ഉ��െട,  കാ�ണ�ാ ഫാ�മസി വഴി വിതരണം െച�� മ��ക��്
അമിതവില ഈടാ�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത പരാതി
പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത� മ��് സംഭരി�േ�ാ� ലഭ�മാ�� ആ��ല��� ഉപേഭാ�ാ�ളിേല�് ൈകമാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ണ�ാ ഫാ�മസി ��ത�  �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

വിലനിയ�ണ പ�ികയി� ഉൾെ�� മ��ക�െട ദൗർലഭ�ം

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

(എ) വിലനിയ�ണ പ�ികയി�  ഉ�െ���ി വില�റ� മി� മ��ക�ം സം�ാന�് വിപണിയി�
ലഭ�മ�ാെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ:

(ബി) ഇ�രം മ��ക�െട ഉ��ാദന�ം വിതരണ�ം മ��് ക�നിക�  നി��ിവ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ�രം മ��് ക�നിക�മായി ച�� െച�് മ��ക� വിപണിയി� എ�ി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം മ��ക�  വിപണിയി�  ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  ��ി��� ��തര േരാഗം ബാധി�വ��്
അത�ാവശ�ം േവ� മ��ക� ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണ നടപടിക� �താര�മാ��തി�ളള നയം

*8. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.െക.ബഷീ�
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഭരണ നടപടിക� �താര��ം ലളിത�മാ��� സംബ�ി� സ��ാ� നയം െവളിെ���േമാ;

(ബി) മ�ിസഭാ തീ�മാന വിവര��  ജന�ളി�  എ��തി�  എെ��ി�ം അപാകത��തായി
സ��ാ� ക���േ�ാ; എ�ി� അെത�ാെണ� വ��മാ�േമാ;

(സി) മാസ��� ��� മ�ിസഭാ തീ�മാന വിവര��  ന�ണെമ� വിവരാവകാശ ക�ിഷ�
ഉ�രവിെനതിെര െെഹേ�ാടതിെയ സമീപി�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ?

�തിേരാധ ��ിവ��ക�െ�തിെര�� �ചരണം

*9. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, സി.���
,, �രളി െപ�െന�ി
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�ീയമായ െതളിേവാ അടി�റേയാ �ടാെത �തിേരാധ ��ിവ��ക�െ�തിെര �ചരണം
നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം,  കാസ�േകാഡ് ജി�ക�  ഉ�െ�െട സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ളി�ം �തിേരാധ
��ിവ��് എ���വ�െട ശതമാനം �റ�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഡി�ീരിയ,  േകാളറ �ട�ിയ േരാഗ��  പട�� പിടി�� സാഹചര��ി�  �തിേരാധ
�വ��ന�� ��ത� ശ�മാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

'�മിക' പ�തി

*10.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് '�മിക' പ�തി നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� പ�തി �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ീക�െ�തിരായ അ�മ��  തിരി�റി�് അതിന് ഇരയാ��വ��് കൗ�സിലിംഗ്,  നിയമ
സഹായം എ�ിവ ന���തിന് പ�തി �കാരം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

മദ�പി�് വാഹന�� ഓടി����ല�� അപകടം

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

(എ) െെ�വ�മാ� മദ�പി�െകാ�് വാഹന�� ഓടി����ലം അപകട നിര�് വ��ി� വ��തായ
റിേ�ാ��ക� ��യി� െപ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി,  െഎ.എസ്.ആ�.ഒ,  മ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� എ�ിവ�െട വാഹന
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െെ�വ�മാ�  പലേ�ാ�ം മദ�ലഹരിയി�  അമിതേവഗ�ി�  വാഹനേമാടി�് അപകട��ാ��ത്
സംബ�ി� കണ�ക� പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇ�രം െെ�വ�മാ�  ഡ��ിയി�  �േവശി�േ�ാ�  മദ�ലഹരിയിലെ��ം ഡ��ി�ിെട
മദ�പി��ിെ��ം ഉറ�ാ�ാ�� ഉ�രവാദി�ം അത� �ാപന���് ന�ിെ�ാ�് നിയമ
വ�വ�കളി� ആവശ�മായ മാ�ം വ��ി അപകടനിര�് �റ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

േനാ���െട �വ��നേമഖല വി�ലീകരി�ാ� നടപടി

*12.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എസ്.ശർ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രിതം അ�ഭവി�� �വാസി മലയാളികെള നാ�ിെല�ി�വാ�  േനാ�� എെ��ി�ം
നടപടിെയ���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സൗദി അേറബ�യി� ശ�ള�ം ഭ�ണ�ം ഇ�ാെത േലബ� ക�ാ�ി� കഴി� �വാസി ഇ���ാരി�
േകരളീയെര സംര�ി�ാ� േനാ���് സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  സം�ാന സ��ാരിെ� അധികാര പരിധിയി�  വ�� കാര���
എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) �രിതമ�ഭവി�� �വാസികെള �ര�ിതമായി നാ�ിെല�ി�വാ� സാധി�ംവിധം േനാ���െട
�വ��നേമഖല വി�ലീകരി�ാ� സാധി�േമാ;

(ഇ) ��ത� െതാഴി� േമഖലക� കെ��ി റി��്െമ�് വി�ലീകരി�ാ� പ�തി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശം ന��േമാ?

വനിതാ െസ�ക�െട �വ��നം

*13.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ിെ� കീഴി�� വനിതാ െസ�ക�െട �വ��നം ശാ�ീകരി��തിന് എെ��ാം
ക�� പരിപാടികളാണ് സ��ാ� വിഭാവനം െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനിതാ െസ�ക�െട ഭൗതിക സാഹചര��� െമ�െ����തിന് ഓഫീസ് �റി, േഫാ�, വാഹനം
�ട�ിയ സൗകര��� നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വനിതാ െസ� കം െഹ��് ൈലനിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ാ ജി�കളി�ം വനിതാ െസ�കേളാട് അ�ബ�മായി വി�മസൗകര�ം ഏ�െ���ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

'ഹരി കിരണം' െമഗാ െമഡി�� ക�ാ�്

*14.�ീ.പി.വി. അ�വ�
,, രാ� എ�ഹാം
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,, ഒ. ആ�. േക�
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 'ഹരി കിരണം' െമഗാ െമഡി�� ക�ാ�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��ക� േച��ാണ് ��ത െമഡി�� ക�ാ�് സംഘടി�ി�ത്;
(സി) പ�ികജാതി േകാളനികളി�  ക�വ�� ആേരാഗ� ����  പരിഹരി��തിന് ഇത് േപാ��

ക�ാ�ക� ഇനി�ം സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആറ��ള വിമാന�ാവളം

*15.�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ��ള വിമാന�ാവള പ�തിെയ�റി�് സ��ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിമാന�ാവള പ�തി�ായി പരി�ിതി പഠനം നട�ാ� േക� പരി�ിതി മ�ാലയം ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�� സാഹചര�െമ�ായി��െവ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ആവശ�കത സംബ�ി�് െപാ�ജനാഭി�ായം േതടണെമ�് േക� നി�േ�ശം ഉേ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ��ാ� നിലപാെടെ��് വ��മാ�േമാ?

ക�ാബിന�് �ീഫിംഗ്

*16.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ക�ാബിന�് �ീഫിംഗ്' എ� കീ�വഴ�ം ഒഴിവാ�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം ഭരണ നടപടികളിെല �താര�തെയ �തി�ലമായി ബാധി�െമ� കാര�ം
��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ബി.ഡി.എസ് �േവശനം

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

(എ) സ�ാ�യ ദ��  േകാേള�കളി�  ഈ വ�ഷം ബി.ഡി.എസ് �േവശന കാര��ി�
മാേനെ��ക�മായി എ�ിയ ധാരണ�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആദ�ം എ�ിേ��� കരാറി�  നി�ം സ��ാ�  പി�വാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) െമറി�് സീ�ി� ഫീസ് എ�യായാണ് നി�യി�ി��ത്;
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(ഡി) കഴി� വ�ഷം െമറി�് സീ�ി�  വിവിധ വിഭാഗ�ി�� വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം എ� ഫീസ്
വീതമാണ് ഈടാ�ിയി��ത്;

(ഇ) െമറി�ി� അ�ിഷ� ലഭി� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം അമിത ഫീസ് ഈടാ�വാ� മാേനെ��ക��്
അ�മതി ന�കിയത് �ന:പരിേശാധി�വാ�  ത�ാറാ�േമാ;  ഇ��ി�  ��ത വിദ�ാ��ിക��്
േ�ാള�ഷി�് ന��വാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� സ�ാ�യ േമഖല

*18.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക. ആ�സല�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സ�ാ�യ േമഖലയി� എതാ�ം വ�ഷ�ളായി നിലനി� വ�ി��
അനഭിലഷണീയമായ �വണതക�  ഇ�ാതാ��തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ി �േവശന�ിന് േയാഗ�ത മാ�ം മാനദ�മാ�ാ� സാധി�ി�േ�ാ,  എ�ി� അതിെ�
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഫീസ് നി��യ�ിെല അപാകത ഇ�ാതാ��തിനായി േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം നിേയാഗി�ി��
'�േവശന േമ�േനാ� ഫീസ് നിയ�ണ സമിതി'  �െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ�ം
അഫിലിേയഷ� ��ിയ ക�ശനമാ�ാ�ം നടപടിെയ��േമാ?

അരി സംഭരണം

*19.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, സി. ദിവാകര�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി സ��ാ� േനരി�് ഇതര സം�ാന�ളി� നി�് അരി സംഭരി��തിന്
ത�ാറാ�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അരി�െട വില �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
(സി) ��  വ�ഷ�ളി�  സം�ാന�് അരി എ�ി� വകയി�  ഇതര സം�ാന�ളിെല അരി

വിതരണ�ാ��് ഏെത�ി�ം സ��ാ�  �ാപന��  �ടി�ിക ന�കാ�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട �വ��നം

*20.�ീ.സി.മ��ി
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, പി.െക.അ� റ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയി�
നിയമാ��തമ�ാ� �വ��നം ഉ�ായി��തായി ക���േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� സംഭവ�ളിലാണ് അ�രം നടപടിക� ഉ�ായി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േപാലീസിെ� �വ��നം നിയമാ��തമാെണ�് ഉറ�ാ�ാ�  എെ�ാെ� നിയ�ണ
നടപടികളാണ് പരിഗണനയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ബാ� േകാഴ േകസ്

*21.�ീ.ബി.സത��
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, െക. ദാസ�
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് നട� ബാ�  േകാഴ േകസ് വിജില�സ് ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��ാെര
ഉപേയാഗി�് അ�ിമറിെ�� ��തരമായ ആേരാപണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  അഴിമതി
ആേരാപണ�െള�ം അത് അ�ിമറി�ാ� നട�ിയ �മ�െള�ം �റി�് വിശദമായ �നരേന�ഷണം
നട�േമാ;

(ബി) േകസ് ഡയറി� േപാ�ം മാ�ം വ��വാ� അ�ാലെ� വിജില�സ് ഡയറ��െടേമ� സ���ം
െച��ിെയ�് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��തെ� െവളിെ���ിയതിെ� പ�ാ�ല�ി� േകസ്
അ�ിമറി� ഉേദ�ാഗ��ാെര സ��ീസി� നി�ം മാ�ി നി��വാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) െതളി�ക�  നശി�ി�വ�െ�തിെര�ം നശി�ി�ാ�  േ�രി�ി�വ�െ�തിെര�ം �ിമിന�
ച��കാര�ളള നടപടിെയ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

വിവരാവകാശ നിയമം

*22.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, തി�വ�� രാധാ���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭരണ രംഗ�് �താര�ത ൈകവ��ാ�  എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നി�ബ�മാ�ം എ�ാ വ��ക�െട�ം വിവര�� െവളിെ���ണെമ� വ�വ�ക�
ഏ�െ���േമാ;

(സി) വിവരാവകാശ നിയമമ�സരി�ളള നടപടിക� �ത�മായി നട�ാ��േ�ാ എ� വിലയി��േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാളളാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) മ�ിസഭാ തീ�മാന��  വിവരാവകാശ നിയമം വഴി െവളിെ���ണെമ� വിവരാവകാശ
ക�ീഷണ�െട ഉ�രവിെനതിെര അ�ീ�  ന�കിയ ഗവ�െമ�് നടപടി
�ന:പരിേശാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) മ�ിസഭാ തീ�മാന�� വിവരാവകാശ നിയമമ�സരി�് െവളിെ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര��് പ�തി
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*23.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര��് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീക��ം ��ിക��െമതിെര ഉ�ാ�� അതി�മ��  റിേ�ാ��് െച�ാ�  ഉട�തെ� േകസ്
ചാ��് െച�ാ�ം അവ േകാടതിയി�  എ�ി�് പരമാവധി ശി� ന��വാ�ം എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി�  േ�ാസിക�ഷെ� ഭാഗ� നി�ം ഉ�ാ�� വീ�കളി�  എ�് ക�ശന
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ�യി� നി�് േനരി�് അരി സംഭരി�ാ� നടപടി

*24.�ീ.െക. ദാസ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടനില�ാരി�ാെത �റ� നിര�ി�  അരി െകാ�വ���മായി ബ�െ��് ആ�ാ
സ��ാ�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ച��യിെല �ധാനെ�� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇടനില�ാ�  ��ിവ�് നട�ി അരിവില വ��ി�ി��തായി പറയെ���
സാഹചര��ി�, ആ�യിെല സിവി�  സൈ�സ് വ��ി�  നിേ�ാ അവി�െ�
െമാ�വ�ാപാരികളി� നിേ�ാ േനരി�് അരി സംഭരി�ാ� സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േഹാമിേയാ മ�� നി��ാണ�ം വിതരണ�ം

*25.�ീ.എസ്.ശർ�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാമിേയാ മ�� നി��ാണ-വിതരണ�ിന് സ��ാ�  സംവിധാന��  കാര��മമ�ാെയ�
പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 'േഹാംേകാ' �െട �വ��ന�� സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഹാമിേയാ മ�� നി��ാണ-വിതരണ സംവിധാന��  കാര��മ�ം �താര��മായി
നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� സ��ീസ്

*26.�ീ.അനി� അ�ര
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
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,, ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� സ��ീസി� �ലം മാ����് മാനദ��� ഏ�െ���േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ലം മാ����് മാനദ���  ഏ�െ����ത് സിവി�  സ��ീസ് കാര��മ�ം
��മ��മാ�ാ� �േയാജനകരമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) �ലം മാ����് വ���ം �താര��ം നി��ചി�െ���മായ കാര���  മാനദ��ളി�
വ��വാ� ഉേ�ശ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മാനദ���  �ത�മായി പാലി��േ�ാ എ�് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നിരീ�ണ
സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സി-ഡി�ിെ� �വ��ന��

*27.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, വി. േജായി
,, എം. നൗഷാദ്
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്സി-ഡി�ിെ� �വ��ന��  സ��ാ�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശാ� സാേ�തിക ഗേവഷണം,  വിഷ��  ക��ണിേ�ഷ�  ഇ�ഫ�േമഷ�  െടേ�ാളജി,  ഐ.�ി.
വിദ�ാഭ�ാസം,  ഈ ഗേവണ�സ് �ട�ിയ േമഖലയി� സി ഡി�ിെ� കഴി�കാല �വ��ന��
��ികരമായി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� സി-ഡി�് ഏെ��� നട�� �വ��ന�� ഏെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

അഭിഭാഷക�ം മാധ�മ �വ��ക�ം ത�ി��ായ ���� ഹ

*28.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.�രളീധര�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് അഭിഭാഷക�ം മാധ�മ �വ��ക�ം ത�ി�
സംഘ�ഷ��ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി� എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��പരിഹാര�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) േകാടതി നടപടിക� റിേ�ാ��് െച��തി� മാധ�മ �വ��ക�േ��െ���ിയ വില�് നീ�ാ�
ഇടെപ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം

*29.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, ബി.സത��
,, ��ഷ� കട��ി
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം പിടി�
നി��ാനായി സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� വഴി നട�ിയ ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  വഴി വിപണനം നട�� സാധന��
�ണേമ���വയാെണ�ം അവ ആവശ��ിന് ലഭ�മാ��െ��ം ഉറ�ാ�ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഓണ�ാല�് വിപണി ഇടെപടലിനായി സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  െച� കാര���
വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ െമഡി��-െഡ�� േകാേളജ് �േവശനം

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

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ െമഡി��, െഡ��  േകാേള�ക�െട �േവശന�മായി ബ�െ��്
മാേനെ��ക�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാ�  വ�വ�കെള സംബ�ി�് ഉയ��തായി പറയെ���
ആേ�പ�� ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല��ാ�ിയ കരാ�  �കാര�� ഫീസ് നിര�ം �തിയ കരാറിെല ഫീസ്
നിര�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം പരിേശാധി�ി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാലെ� കരാ�  വ�വ��െ�തിെര ഉയ��തായി പറയെ���
ആേ�പ��െട�ം �േ�ാഭ��െട�ം വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
17-09-2016

�േ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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