
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  07, 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�ി

െമഡി�� േകാേള�ക��് അ�മതി ലഭി��തിന് േകാഴന�കിയതായ ആേരാപണം

*1. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

(എ) െമഡി�� േകാേള�ക� �ട��തി�േവ�ി�� െമഡി�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ�ഡ��െട

അ�മതി�ായി േകാഴ ന�കിയതായ ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

സ�ാ�യ എം.ബി.ബി.എസ്. ഫീസ്

*2. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ എം.ബി.ബി.എസ്.,  ബി.ഡി.എസ്.  ഫീസ് ���ി നി�യി�െകാ�് ജ�ിസ്

രാേജ�ബാ� അ���നായ സമിതി ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2017െല  11-� ന��  ഓ�ഡിന�സിെല നിബ�നക��് വിേധയമായി�ാേണാ ഈ

േകാ�ക�െട ഫീസ് വ��ന ഉ�രവായത്;

(സി) ഇതി���്  2017  ��  26,  27  തീയതികളി�  സമിതി സ�ാ�യ എം.ബി.ബി.എസ്.,

ബി.ഡി.എസ്.  ഫീസ് നി��യി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;  അ�് നി�യി� ഫീസ് നിര�്
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എ�യായി��;

(ഡി) ൈ��വ മാേനെ��ക��് കീഴി�ളള നാല് േകാേള�ക�െട ഫീസ് നിര�് സംബ�ി�്

2015�  സ��ാ�മായി ഒ�വ� എ�ിെമ�് �കാരം ��ത േകാേള�കളി�  ഈ വ�ഷം

എം.ബി.ബി.എ�. ന് ഈടാ�� ഫീസ് എ�യായി��;

(ഇ) ��ത എ�ിെമ�ി�  സ�തി� ഫീസിന് �കളി�ളള ഫീസ് ��ത നാല് േകാേള�ക��്

ഇേ�ാ� അ�വദി�് ന�കിയതിെ� �േത�ക സാഹചര�െമ�ായി��;

(എഫ്) 2017 �� 27ന് നി�യി� ഫീസ് നിര�ിേന�ാ� ഉയ�� ഫീസ് സ�ാ�യ ബി.ഡി.എസ്.

േകാ�ക��് 2017 �ൈല 13-� തീയതിയിെല ഉ�രവി�െട രാേജ�ബാ� ക�ി�ി നി�യി�്

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പകർ��നി

*3. �ീ.സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ കാലവ�ഷ�ാല�് സം�ാന�ടനീളം വിവിധ�ളായ പനി ബാധിതരായി അേനകം േപ�

മരണെ��വാ��ായ സാഹചര��� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) പനി പട��പിടി�വാ��ായ കാരണ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇൗ കാര��� ����ി��് �തിേരാധ �വ��ന�� നട�ാ� ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം

ന�കിയി��േവാ;

(ഡി) �തിേരാധ �വ��ന�ളി�  വീ� വ��ിയവ�െ�തിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�റിയി�േമാ;

(ഇ) പനി പട��പിടി�ാതിരി�ാ� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) പനിമരണം �ലം നിരാലംബരായ ��ംബ���് സാ��ികസഹായം ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� പ�തി

*4. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�  പ�തി ���മാ�ം യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം ക��

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;
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(ബി) എെ��ാം ���ികളാണ് ഇൗ പ�തി�മായി ബ�െ��് നട�ി��ത്;

(സി) ഇനി എെ��ാം ���ികളാണ് ഇ�മായി ബ�െ��് നട�വാ��ത്;

(ഡി) പ�തി�െട അ�� ഘ�ം എ�േ��് ക�ീഷ�  െച�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

േറഷൻകാർഡിെല ��ഗണന പ�ിക

*5. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, സി. െക. ശശീ��

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി ��ഗണന ലി�് ത�ാറാ�ി േറഷ� കാ�ഡ്

ന�കിയതി� വ�ാപകമായ പരാതി ഉയ��ത് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;  െത�തി��ി ഏെതാെ� വിഭാഗം ആ�കെള ��ഗണന ലി�ി�

ഉ�െ���ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��് ദാരി��േരഖ�് താെഴ ഉൾെ��ി��വ� സാ��ിക ഉ�മനം �ാപി�ാെത തെ� ��ഗണന

പ�ികയി� നി�ം �റ�ായത് കാരണം സ�ിഡി നിര�ി�� ഭ��വ��ൾ ലഭ�മാകാെത�ം

ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�� സൗജന� ചികി� ലഭി�ാെത�ം �രിത�ിലായിരി��ത്

പരിഹരി�ാ� അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ഗണന പ�ികയി�  ഉ�െ����തിനായി ��  സ��ാ�  സ�ീകരി� മാനദ��ം ഈ

പ�ികയി�െ����തിനായി നിജെ���ിയി�� ആ�ക�െട എ��ം അറിയി�ാേമാ?

േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന���് ദീ�ഘകാല ക��പ�തി

*6. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, സി.െക. ഹരീ��

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക���നി വ�ാപി�� കാല�േപാ�ം,സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ചിലെത�ി�ം േവ��

�ചിത�ം �ല���വേയാ പര�ാ�മായ സൗകര���  ഉ�വേയാ അെ�� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ ��ം പരിഹരി�ാനായി നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന��  വ�ഷകാല��� സമയ�് മാ�മായി പരിമിതെ���ാെത,

ദീ�ഘകാല ക��പ�തി�െട അടി�ാന�ി�  �ായിയായ രീതിയി�  നട�ാ�  േവ�

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;
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(സി) പക��വ�ാധി �തിേരാധ�വ��ന�ി�ം പരിസര �ചിത� േബാധവ��രണ�ി�ം  5400�

അധികം വ�� ആേരാഗ� ഉപേക���െട �വ��നം ഫല�ദമാ�ാ�  േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� െമഡി�� േകാേളജ് അംഗീകാര�ിന് േകാഴ വാ�ിയതാ�� ആേ�പം

*7. �ീ.വി. േജായി

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എം. സ�രാജ്

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

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� െമഡി��  േകാേള�ക��് അനധി�ത മാ���ി�െട അംഗീകാരം

ലഭ�മാ��തിനായി േക� ഭരണക�ിയിെല ��ഖ�  വ�േതാതി�  േകാഴ വാ�ിയതാ��

ആേ�പം സംബ�ി�് സമ�ാേന�ഷണം നട�ാ� വിജില�സിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ േകാഴയിടപാടി�  ഹവാല മാർഗം ഉപേയാഗി�ി�െ��് ആ പാ��ി തെ�

വ��മാ�ിയി��തിനാ�  രാജ��ിെ� സാ��ിക അ�ിരത ല��മാ�ി�� നടപടി�്

�.എ.പി.എ. നിയമ�കാരം േകെസ��് എ�.ഐ.എ. �് ൈകമാറാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീ �ര��് �തന പ�തിക�

*8. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, െജയിംസ് മാത�

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

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട �ര��ായി േപാലീസ് വ��് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

നട�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട കീഴി� �വ��ി�� പി�് പേ�ാ� സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) െപാ��ല�ളി�  �ീക��ം ��ിക��ം സ��� �ര� ഉറ�ാ��തിന് പി�് ബീ�്

പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ��ത പ�തി നിലവി� നട�ാ�ിയി��ത്;

(ഇ) ��ത പ�തി ��ത� ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശന�ി�� ഫീസ് ഘടന

*9. �ീ.അനി� അ�ര

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്.  �േവശന�ി�� ഫീസ് ഘടന

നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം �േവശന�ിന് അ�വ��ി� മാനദ��ളി�, നീ�് െമരി�് നിലവി�

വ�തിെ� അടി�ാന�ി� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് ഉ�ായി��ത്;

(സി) 2015-16  അ��യനവ�ഷം സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  െമരി�്,  മാേനെ��്,

എ�.ആ�.ഐ. സീ�കളി� നി�യി� ഫീസ് എ� വീതമായി��;

(ഡി) 2016-17  അ��യനവ�ഷം ഇതിെലെ��ി�ം വ��നവ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�� കാരണെമ�ായി��;  വ��നവ് നട�ിലാ�ിെയ�ി�  ഇ��ലം സ�ാകാര�

മാേന�െമ�ക��് 2015-16 െന അേപ�ി�് എ�് �ക അധികമായി ലഭി�ി��്;

(ഇ) സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്. പഠനം വേരണ�വ���ിന് മാ�മായി

മാ��തി�� ഭാഗമായി�ാണ്  2017-18�  കഴി� വ�ഷേ�തിേന�ാ�  ഇര�ി ഫീസ്

അ�വദി�ി�ളളത്എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) സാ�ഹ�നീതി നട�ിലാ�ക എ� സ��ാ�  ല��ം ഇ�ര�ി�� ഫീസ് വ��നവി�െട

എ�കാരമാണ് നട�ാ�കെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഓണ�ാല�് അവശ�വ� വില നിയ�ണ സംവിധാനം

*10.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഡി.െക. �രളി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് അവശ�വ���െട,  �േത�കി�് അരി�െട�ം പ��റി�െട�ം വില നിയ�ി�്

നി��ാനായി ഏ�െ���ിയി�ളള സംവിധാനം എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അരി ��ി വ�് കരി��യി�  െകാളളലാഭ��ാ��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ�ാ�േദശിെല െമാ���വട�ാ�ം സം�ാനെ� ഇടനില�ാ�ം േച��് അരി�് ��ിമ

വില�യ�ം ��ി��ത് തടയാനായി സ�ീകരി� മാ����  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ��ം ��ിെവ��ം തടയാ� നടപടി

*11.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ��
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,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില �മാതീതമായി വ��ി� വ��ത് തടയാ�  ഇതിനകം

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) സ��ാരിെ� ഇടെപട� �ലം വില വ��നവ് തടയാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഭ��സാധന��െട ��ിെവ�് തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

*12.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം ���ിയാേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണ�മായി ബ�െ��് കി�ിയ അേപ�കളി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�

എ�റിയി�േമാ;

(സി) അരിവില �മാതീതമായി ഉയ��ത് നിയ�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�

എ�് വ��മാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �ര� ബാധിതർ�് േവ�ി�� �വർ�ന�ൾ

*13.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.��ിരാമ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �ര�ബാധിത�െട ��പരിഹാര�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �രിതബാധിത��് ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാനായി ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�

േക�സ��ാരി�  നി�ം എ�േഡാസ�ഫാ�  നി��ാതാ�ളി�  നി�ം �ക ലഭി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� �ക ലഭ�മാ�ാ�തിന് എ�് കാരണമാണ് അറിയി�ി��ത്;

(സി) �രിത ബാധിത�െട ചികി��ാ�ം െപ�ഷ�, സൗജന� േറഷ�  �ട�ിയവ �ത�മായി

ന���തിനാ�ം ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�, ലി�ി�  ഉ�െ��ി�ി�ാ� അ�ഹരായി�� �രിതബാധിതെര കെ��ി സഹായം

എ�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി��ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി �ർ�ീകരണം

*14.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി ���മാ�ം യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇനി എെ��ാം നി��ാണ �വ��ന�� ഈ പ�തി �ർ�ീകരി��തിന് നട�ാ��്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� െതാഴിലവസര�ളാണ് ഈ പ�തി�ലം സംജാതമാ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) �ാ��് സി�ി �വ��ന�െള ബാധി�� ����  പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

വനിതാ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

*15.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) േകാ��േറഷെ� �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീക��് ആവശ�മായ സഹായം ന���തിനായി േകാ��േറഷ� 'മി� 181' എ� െഹ��്

ൈല� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വനിതാ വികസന േകാ��േറഷ� നട�ിലാ�ിവ�� �തിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� �ീക�  അഭി�ഖീകരി�� വിവിധ ����  പരിഹരി��തിന്

ആദിവാസി ഊ�കളി�  ��ത േകാ��േറഷെ� �വ��ന��  വി�ലീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവളം

*16.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ� .എ.െന�ി��്
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,, പാറ�� അ��

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

(എ) നി��ി� ശബരിമല വിമാന�ാവള�ിെ� പണി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) വിമാന�ാവളം നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം സംബ�ി�് ത��ം

നിലവി�േ�ാ;

(സി) ന�പരിഹാരം ന�കാെത �ലം ഏെ���വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

�ീ�ര��ം ശാ�ീകരണ�ം

*17.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �ീ �ര��ം ശാ�ീകരണ�ി�മായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീധനം, ഗാ�ഹിക പീഡനം, ൈലംഗികാതി�മ�� �ട�ിയവ�െ�തിെര 'സൈധര�ം �േ�ാ�്'

എ� േപരി� ക�ാ�യി� സംഘടി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(സി) വിധവക��ം അവിവാഹിതരായ അ�മാ��ം േവ�ി സ�യം െതാഴി�  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� ഫീസ്

*18.�ീ.െക.�രളീധര�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��  �േവശന�മായി ബ�െ�� ഫീസ് നി��യ കാര��ി�  സ��ാ�

തല�ി� ഏേകാപനം ഉ�ായി�ി� എ�് ൈഹേ�ാടതി വിമ�ശനം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ സ��ാ� തല�ി� ഏേകാപനം ഉ�ാകാതി��തി�� കാരണം എ�ായി��െവ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) സ�ാ�യേമഖലയി�  അരാജകത���ാ�ി അതി�െട സ�ാ�യ�തലാളിമാ�െട താ�ര�ം

സംര�ി��തിനാണ് സ��ാ� �മി�െത� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി� ഓ�ഡിന�സി�  നി��ഷി�തിന് വി��മായി പ�് അംഗ���് പകരം
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അ�് അംഗ�െള മാ�ം ഉ�െ�ാ�ി�് അ�ിഷ�  ആ�് ഫീ െറ�േല�റി ക�ി�ിെയ

നിയമി�ക�ം ��ത നിയമനം ഓ�ഡിന�സിെല വ�വ�ക��് വി��മായി,  ഗസ�ി�

�സി�ീകരി�ാെത സ��ാ�  ഉ�രവായി �റെ��വി�ക�ം െച�ത് ആ�െട ഭാഗ�്

നി��ായ വീ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

മത��� വള��� പരാമ�ശ�ിെനതിെര നടപടി

*19.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

(എ) ജന���ിടയി�  വ��ീയ േവ�തിരി��ാ�� രീതിയി�  ��  േപാലീസ് േമധാവി നട�ിയ

പരാമ�ശം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെനതിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) സ�ഹ�ി�  ജാതി,  മത ��� വള��� രീതിയി�  �വ��ി�� വ��ിക��ം

��ാന���െമതിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ വിഷയ�ിെല സ��ാ� നയം വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� �േവശന�ിനായി ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ��

*20.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  �േവശന�ിനായി ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല ഫീസ് നി��യം സംബ�ി�് സ��ാ�  നട�ിയ

ച��ക�ം ഇടെപട�ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാടതി വിധികളിെല �തിേലാമകരമായ വ�വ�ക� നിലനി�െ��െ� ഉയ�� റാ� ലഭി�

സാ��ികമായി താ� നിലയി��വ��് പഠി�ാ�� അവസരം ഉറ�ാ�ാനായി ഏ�

വിധ�ി� ഇടെപടാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ിക�െട �ലം പാ��ി� ന��� േക� നയം
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*21.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട �ലം സ�കാര� ആ�പ�ിക��് പാ��ിന് ന���

േക�സ��ാരിെ� �തിയ നയം സംബ�ി�് എെ��ി�ം മാ�ഗനി�േദശം േക��ി� നി�്

സം�ാന�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� സ��ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

മ��് വിപണനേമഖലയിെല �ഷണം നിയ�ി�ാ� നടപടി

*22.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� മ��വില നിയ�ണരീതി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;  അവശ� മ��ക�

ഉ�െ�െട��വ�െട വില നിയ�ി��തിന് സം�ാന സ��ാരിന് ഏെത�ി�ം തര�ി��

ഇടെപട�ക� നട�ക സാധ�മാേണാ;

(ബി) മഴ�ാലജന� േരാഗ��  വ�ാപകമായിരി�� സാഹചര��ി�, ഔഷധ��െട േമ��

ചര�-േസവന നി�തിയിെല ആശയ�ഴ��ിെ� േപരി� മ��ിന് ��ിമ�ാമം ��ി��ത്

തടയാ� സാധ�മാ�േമാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) കാ�ണ� ഫാ�മസിക�െട എ�ം വ��ി�ി�്, �ാ�് നാമ�ി�� മ��കേളാെടാ�ം ജനറിക്

മ��ക�ം ആവശ�ാ�സരണം ലഭ�മാ�ി മ��് വിപണനേമഖലയിെല �ഷണം നിയ�ി�ാ�

ഇടെപട��ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േറഷ�കാ��ക�െട വിതരണം

*23.�ീ.എം.ഉ��

,, എ�. ഷം��ീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ;
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(സി) �തിയ േറഷ� കാ��കളി� കട� �ടിയ െത�ക� സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ദായിക ഐക�ം തകർ��വർെ�തിെര നടപടി

*24.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െജയിംസ് മാത�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

(എ) കശാ� നിേരാധനം എ� േപരി�  രാജ�െ� ജന��  എ� ഭ�ി�ണെമ�് ത��

തീ�മാനി�െമ� തര�ി�  വ��ീയ തീ�വാദ സംഘടനക�െട �വ��നം സം�ാന�്

സാ�ഹിക ഛി�ം ഉ�ാ�ാതിരി�ാനായി സ��ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��ീയതയാണ് രാജ�േ�ഹെമ�് പരസ�മായി �ഖ�ാപി�െകാ�് വ�ധാരണ രീതിയി�ൾെ�െട

ജന��െട േമ�  െപ�മാ���ം അടിേ���ി�കെയ� ല���മായി �ഹസ��ശനെമ�

മറവി�  ജന�ളി�  ഭീതി വിത�് വ�തിയിലാ�ാ�ളള നീ�ം നിയമപരമാ�ം ഭരണപരമാ�ം

ക�ശനമായി േനരിടാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സാ�ദായിക �വീകരണം ��ി�് രാജ��ിെ� െഎക��ി�ം അഖ�ത�ം ഭീഷണി

��ി��വെര രാജ�േ�ാഹ��ം �മ�ി ക�ശനമായി നിയ�ി�േമാ?

അ�യാ� പ�തി

*25.�ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� ഭി�േശഷി സൗ�ദ സം�ാനമാ��തിനായി  'അ�യാ�'  എ� േപരി� പ�തി

നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഭി�േശഷി��വ�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��ഗണന��ികയിെല അന�ഹ�

*26.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��
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�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമ�ിെ�റ ഭാഗമായി ത�ാറാ�ിയ ��ഗണന��ികയി�  അന�ഹ�

ഉ�െ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ഗണന��ികയിെല അന�ഹെര ഒഴിവാ��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്,  േമാേ�ാ�

വാഹന വ��്,  ൈവദ�തി വ��്,  ഇ.പി.എഫ്.  ക�ീഷണ�, �ഷറി വ��് എ�ിവ�മായി

ബ�െ��് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ഗണന��ികയി� നി�ം സ�യം ഒഴിയാ� അന�ഹരായ കാ�ഡ് ഉടമക�െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�േമാ?

�ിനി�� എ�ാ�ിെ��റ് കൗ�സി� �പീകരണം

*27.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിനി�� എ�ാ�ിെ��റ് കൗ�സി� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ിനി��  ലാ�കളി�  േയാഗ�രായ െട�ീഷ��മാ�  തെ�യാണ് പരിേശാധനക�  നട��ത്

എ� കാര�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിവിധ ലേബാറ�റികളി�  നി�ം ലഭി�� പരിേശാധനാ റിേ�ാ��കളി�  വ�ത�ാസം

ഉ�ാ��െത�െകാ�ാെണ�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ാ-മാഫിയ സംഘ�െള അടി�മ���തിന് ക�� പ�തി

*28.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാ�െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീഷണിയായി ��ാ-മാഫിയാ സംഘ��

സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ം �വ��ി�വ��കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സംഘ�െള അടി�മ���തിന് ക�� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതിെ�റ അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

േ��ഡ് മാഫിയ�െട �വ��നം തട��തിന് നടപടി
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*29.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി

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

(എ) സം�ാന�് േ��ഡ് മാഫിയ�െട �വ��നം വ�ാപകമായി �ട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ഇ� േനരിടാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഓ�േറഷ� �േബര�െട �വ��നം �ടരാ� ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െഡ�ി�നി നിയ�ണവിേധയമാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

*30.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, ബി.സത��

,, െക. ദാസ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചില ജി�കളി�  വ��ി� േതാതി��ായ െഡ�ി�നി�ം അ� �ല��ായ

മരണ��ം നിയ�ണവിേധയമാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാലിന� സം�രണ�ി��ാ�� േപാരാ�കളാണ് െഡ�ി�നി, എലി�നി �ട�ിയ േരാഗ��െട

വ�ാപന�ിന് കാരണമാ��െത�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�  ആേരാഗ� വ��് ��ൈകെയ��്

നട�ാ�� �വ��ന��ം േബാധവ��രണ �വ��ന��ം എെ��ാമാണ്;

(സി) മ��ക�െട ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ�ം ലേബാറ�റി സംവിധാനം ഏ�െ����തി�ം െച� കാര���

അറിയി�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

29-07-2017

�േ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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