
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ഒ�ാം സേ�ളനം

2016 �� 28, െ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�ി

�ാ��് സി�ി നി��ാണം

*1. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, എസ്.ശർ�
,, എം. സ�രാജ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി� �ാ��് സി�ി �ാപി��തിന് ടീേകാം ക�നി�മായി ഒ�െവ� കരാറിെ� വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) കരാ� �കാരം ���ിയാേ�� നി��ാണ �വ��ന�� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ എ�ം എ�ി�
എ� ശതമാനം ഐ ടി സംരംഭ���ായി ഉപേയാഗി��െ��ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) കരാ�  �കാരം നി��ാണ �വ��ന��ം,  �ാ��് സി�ി�െട �വ��ന��ം
���ിയാ��െ��് ഉറ�വ��വാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം

*2. �ീ.അ�� �കാശ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില �തി�യ��ത് തടയാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വില�യ�ം തടയാ� വിപണിയി� എെ��ാം ഇടെപട�ക� നട�ിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�ം സ��ാ�ം മ�് ഇതര ഏജ�സികെള എ�െന
�േയാജനെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ�യം ചികി�
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*3. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.െക.അ� റ�്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േരാഗികെള സ�യം ചികി��് േ�രി�ി�ംവിധ�� പരസ��� മാധ�മ�ളി�െട ന�� �വണത
വ��ി�വ�� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�യം ചികി� നട��തി�� അപകട�െള�റി�് െപാ�ജന�െള േബാധവാ�ാരാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജന���് അപകട��ാ�� തര�ി�� പരസ��� നിയ�ി�� കാര��ി� സ��ാ� നയം
വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ഭ���ര�ാ നിയമ �കാര�� നടപടി�മ��

*4. �ീ.ഇ.�ി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹാസി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ���ര�ാ നിയമം സം�ാന�് സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ിലാ�േ�ാ� നിലവി� സം�ാന�് ലഭി�െകാ�ി�� ഭ��
ധാന� വിഹിത�ി� �റ� വരാ� സാ��ത�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇേ�ാ� ലഭി�െകാ�ിരി�� ഭ��
ധാന� വിഹിതം �ട��ം ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ നിയമ�കാരം ��ഗണനാ വിഭാഗെ� െതരെ����തി�� നടപടി�മ��
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േദശീയ ഭ�� �ര�ാനിയമം നട�ിലാ�േ�ാ�  ��ഗണനാ വിഭാഗ�ളി�െ�� ��ംബ�െള
െതരെ����ത് �താര�മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ഗണനാ വിഭാഗ�ളിെല ��ംബ�െള െതരെ���േ�ാ�  ബി.പി.എ�.,  എ.എ.ൈവ.

ലി�ി�െ��വ� �റ�ാ�വാ�� സാ��ത�േ�ാ;

(എഫ്) ഈ നിയമ�കാര�� േറഷ�കാ��ക�  എ��ത�  വിതരണം െച�വാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഭ�� �ര�ാ നിയമം വിഭാവനം െച�� വാതി��ടി വിതരണം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏ� രീതിയിലാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ� വി�� �വ��നം തടയ� നിയമം

*5. �ീ.പി. ഉ�ി
,, സി.���
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് േകരള സാ�ഹ� വി�� �വ��നം തടയ�  നിയമം വ�ാപകമായി
��പേയാഗം െച�് രാ�ീയ �തിേയാഗികെള േകസി�  ���ിയതാ�� ആേ�പം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ��വ��കെര തട�ലി� െവ�ക�ം േ�ഡ് മാഫിയ,  ക�േ�ഷ� സംഘ��, മയ�മ��്
വി��ന�ാ�  �ട�ിയവ�  നി�ബാധം വിഹരി�ക�ം െച�തിെനതിെര എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഈ നിയമം ��വിനിേയാഗം െച� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി എ��േമാ?

�ധാനമ�ി�മായി നട�ിയ �ടി�ാ�

*6. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം �ഖ�മ�ി, �ധാനമ�ി�മായി �ടി�ാ� നട�ക��ാേയാ;

(ബി) ��ത �ടി�ാ�യി�  �ഖ�മ�ി�് �ധാനമ�ിയി�  നി�ം വിവിധ വിഷയ�ളി�  ഉറ�ക�
കി�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ധാനമ�ി�മായി നട�ിയ �ടി�ാ�യി�  ഏെത�ാം വിഷയ�ളാണ് ച���് വ�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ച�� െച� ഓേരാ വിഷയ�ളി�ം എെ��ാം ഉറ�കളാണ് �ധാനമ�ി ന�കിയെത�്
വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� അ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര���

*7. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, െക. ദാസ�
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� താ��്,  ജനറ�, ജി�ാ അ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര���
അപര�ാ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളി�  ആ�നിക േരാഗ നി��യ സൗകര��ം ചികി��ം േവ� അടി�ാന
സൗകര��� ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം ആ�പ�ികളി�  ക�ാ�സ�  ചികി�,  ഡയാലിസിസ് സൗകര���  �തലായവ
ഉറ�വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണം

*8. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ� കാ��ക� ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ േറഷ� കാ�ഡി�� അേപ�ക� നിലവി� സ�ീകരി��േ�ാ;  ഇെ��ി� എ� �ത�
സ�ീകരി� �ട�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് സംവിധാനം കാര��മമാ��തി�ം ���ത��� തട��തി�ം നടപടി.

*9. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എസ്.രാേജ��
,, �രളി െപ�െന�ി
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് േ�ഡ് മാഫിയക�ം ��ാ സംഘ��ം വ�ാപകമായത് സം�ാനെ�
ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം അര�ിതാവ� ��ി�തായി പറയെ��� �ിതി വിേശഷം
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ജിഷാവധം ഉ�െ�െട�� �ര�ത��� തട��തിന് േപാലീസ് സംവിധാനം പരാജയെ��തായ
ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ ;

(സി) ���ത��� തട��തി�ം അവ െതളിയി��തി�ം േപാലീസിെന കാര��മമാ�ാ� സാധി�ാെത
േപായതായ ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസനയി�  �ിമിന�  സ�ഭാവ��വ�ം രാ�ീയ പ�പാതേ�ാെട െപ�മാ��വ�ം
വ��ി�വ�� നിയമവാ��ം മ�ഷ�ാവകാശ പരിര��ം ഉറ�ാ��തിന് വിഘാതമാെണ�ത്
കണ�ിെല��് േപാലീസ് േസനയി� ��ീകരണം നട�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മ��് വിതരണം

*10.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, സി. ദിവാകര�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  അവശ� മ��ക�  എ�ി��തി�ം വിതരണം
െച��തി�ം ��തരമായ വീ�ക�  ഉ�ായി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�
പരിഹരി��തിനായി ഇേ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�  വഴി മ�� വാ�ിയ�മായി ബ�െ��് ക�നിക��്
�ടി�ിക ന�ാ�േ�ാ; എ�ി� എ� �ക �ടി�ികയായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�് എ� കാ�ണ� ഫാ�മസികളാണ് ഇേ�ാ� �വ��ി�വ��ത്,  ��ത� കാ�ണ�
ഫാ�മസിക�  �ാപി��തി�ം അവ�െട �വ��നം െമ�െ����തി�മായി എെ��ാം
പ�തികളാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� െമഡി�� ലാ�ക�

*11.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, ആ�ണി േജാ�
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െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചില സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട�ം സ�കാര� െമഡി�� ലാ�ക�െട�ം �വ��നം
നിലവാരമി�ാ��ം േരാഗികെള �ഷണം െച���മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇവ�െട നിലവാര�ം ഫീ�ം നി��യി��തിന് എെ��ാം കാര��� െച�ാ� സാധി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന��െട േമ� സ��ാരിന് നിലവി� നിയ�ണ�� ഇെ��ത് പരിഗണി�് േക�
സ��ാ�  പാ�ാ�ിയ  "�ിനി��  എ�ാ�ിെ��് ബി�",  േക�ഭരണ �േദശ�ളി�ം എ�്
സം�ാന�ളി�ം നട�ാ�ിയ�േപാെല നട�ാ�േമാ;  അെ��ി�  ഇതിന് സമാനമായ നിയമം
പാ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ ഗേവണൻസ്

*12.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-ഗേവണ�സിെ� നിലവിെല �ിതി സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭരണ നി��ഹണം കാര��മ�ം ച�ല�മാ��തി� സഹായകരമായ ഇ-ഗേവണ��ം
എം-ഗേവണ��ം വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�വഴി െപാ�ജന����ാ�� േന��� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി പാ��ക�

*13.�ീ.എം. �േകഷ്
,, ബി.സത��
,, വി. േജായി
�ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െടേ�ാപാ��് ഉ�െ�െട�� ഐ.ടി പാ��ക�െട �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി� സാധ�ത കണ�ിെല��് ��ത� ഐ.ടി സംരംഭ�� ആരംഭി��തിനായി വിഭാവനം
െച�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െച�പ�ണ�ളി�ം �ാമ�ളി�ം �ടി ഈ സംരംഭ�� വ�ാപി�ി�വാനായി എെ��ി�ം പ�തിക�
ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) വ�കിട,  െച�കിട പാ��ക�െട വികസന �വ��ന��  നട�ാ�  േകരള േ��് ഐ.  ടി
ഇ��ാ��� ലിമി�ഡിെന �ാ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ� വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തി�� നടപടിക�

*14.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, െക.െജ. മാ�ി
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� െപാ� വിതരണ സംവിധാനം ��ത�
��ബലമായ�ിെ� അടി�ാന�ി�  അത് കാര��മമാ��തിന് സ��ാ�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) �േയാരി�ി കാ��ക�  ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ബി.  പി.  എ�  ലി�ിൽ
െപ�വെര �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാ എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െപാ� വിതരണ �ംഖല അഴിമതിരഹിത�ം കാര��മ�മാ�വാ�  എെ��ി�ം പ�തി
ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

�മസമാധാന നില

*15.�ീ.എം. നൗഷാദ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ ം�ാനെ� �മ സമാധാന നില �െറ�ാലമായി േമാശമായിെ�ാ�ി��തിെ�റ കാരണ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ�ര�ി��ളള ���ത��ൾ , �േത�കി�് �ീക��ം ��ബല വിഭാഗ���െമതിെര വ��ി�
വ� ആ�കമണ��, തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �� സ��ാരിെ�റ കാല�് സ���ം �ലം ആ�ഹത�െയ�റി�േപാ�ം ചി�ിേ��ി വെ��ം,
വധഭീഷണി േനരി��െവ�െമാെ� ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  പരാതിെ�ടാനിടയായ
സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസ് േസനെയ കാര��മ�ം ജനസൗ�ദ�മാ�ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

സിവി� സ��ീസ് കാര��മമാ�ാ� നടപടി

*16.�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, എം.എം. മണി
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  നി�ം മാന�മായ െപ�മാ��ം കാര��മ�ം
സത�സ��മായ േസവന�ം ലഭി��െ��റ�വ��വാ�  ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സിവി� സ��ീസ് കാര��മമാ�ാ� സാധി�ാ�തിനാലാണ് �� �ഖ�മ�ി�്
സം�ാന�ടനീളം സ�രി�് ജന�ളി� നി�ം േനരി�് പരാതി സ�ീകരി�് പരിഹാരം കാ�വാ�
നടപടിെയ�േ��ി വ�െത� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േമളക� സംഘടി�ി�ത് �ലം ഉ�ായ വ� പാെ�ലവിെന�റി�ം അന�ഹ� ആ��ല���
േനടിെയ�െ�� ആേരാപണെ��റി�ം അേന�ഷണം നട�േമാ?

മായം േച���ം ഭ��വിഭവ�ളിെല വിഷാംശ�ം
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*17.േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളി�  നി�് െകാ�വ�� ഭ��വിഭവ�ളിെല മായ�ം,  വിഷാംശ�ം
ക�പിടി�ാ� എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി െച�്േപാ�കളി�  സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അന�സം�ാന�ളി�  നി�് െകാ�വ� വിഷാംശ�� ഭ��വ���  നിലവിെല �ര�ാ
സംവിധാന�പേയാഗി�് കഴി� ര�മാസ���ിെട പിടിെ���് രജി��  െച� േക�ക�െട
വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

�മവി�� തീ�മാന��

*18.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, സി.െക. ആശ
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹാസി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ�റ അവസാന കാലഘ��ി�  എ�� തീ�മാന��  �മവി���ം
ച�വി���മാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��മായി ബ�െ��് എ�� തീ�മാന�� എെ��ാെമ�ം ഇവ ഏെത�ാം വിഷയ�െള
ആധാരമാ�ി��വയാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �മവി��മായി എ�� തീ�മാന��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�

*19.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഉ�െ�� േക�ക�  വ��ി�് വ��തായി
സ��ാരിെ�റ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അന� സം�ാന െതാഴിലാളികെള സംബ�ി� വിവരം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� േശഖരി��തിന്
ഏത് രീതിയി�ളള സംവിധാനമാണ് നിലവി�ളളത്;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�േട�ം വിവരം സം�ാനെ� േപാലീസ്
വ��ി� ലഭ�മാേണാ; ഇെ��ി� എ�ാണ് കാരണെമ� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇ�രം വിവര േശഖരണ�ി�  േപാലീസ് അലംഭാവം കാണി��താ�ളള ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�ളള വിവര േശഖരണം കാര��മമാ��തിനാവശ�മായ
നി�േ�ശം ന��േമാ?

ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം

*20.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, സ�ി േജാസഫ്
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,, ഐ.സി.ബാല���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ��
ഗവ�െമ�് ആ��ണം െച�ത്;

(ബി) ഈ വിമാന�ാവള�ി� എെ��ാം ���ിക� നട�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി യാഥാ���മാ��തിന് ഇനി എെ��ാം ���ിക� െച�ാ��്;
(ഡി) ���ിക�  ���ീകരി��തിന് എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ് ആ��ണം

െച�ാ�േ�ശി��ത്?

പക��വ�ാധിക�ം മഴ�ാല��� �ചീകരണ ���ന��ം

*21.�ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.��ിരാമ�
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  വ�ഷ�ളി�  സം�ാന�് പക��വ�ാധിക�  വ�ാപകമായി��തിെ� കാരണ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) പക��വ�ാധിക�  തട��തിനാവശ�മായ എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് ൈകെ�ാ�വാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) സം�ാന�് മഴ�ാല��� �ചീകരണ ���ന��  കാര��മമായി നട�ാ��തിനായി
എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �ചീകരണ �വ��ന��  കാര��മമാ��തി�ം �ട�  �വ��ന���മായി വിവിധ
വ��ക�െട ഏേകാപനം ഉറ� വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വ��നം

*22.�ീ.ആ�. രാമച��
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� മാേവലി േ�ാ�ക�  ഇേ�ാ�  �വ��ി���്;  കഴി� കാല�െള
അേപ�ി�് മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി േ�ാ�ക� വഴി എ�യിനം സാധന�� സ�ിഡി നിര�ി� ഇേ�ാ� ന���്;  അവ
ഏെത�ാെമ�് െവളിെ���ാേമാ;  ഇവ�െട െപാ� കേ�ാള�ിെല വില�ം മാേവലി േ�ാറിെല
വില�ം താരതമ�ം െച� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിപണിയി� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം പിടി� നി���തിന് ഈ ഗവ�െമ�്
അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?
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െപാ�വിതരണ �ംഖല

*23.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, എം.എം. മണി
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ �ംഖല കാര��മമ�ാ� അവ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കടകെള ക����  വഴി ബ�ി�ി��  'എ�ഡ് � എ�ഡ്  'പ�തി�െട വിശദാംശം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ�ാെ�യായി��; അവ �ാവ��ികമാേയാ; ഇെ��ി�
അതിെ� കാരണം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ാ�� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം സംബ�ി�് ഉയ�� വ�ി�� ആേരാപണം
�േത�കമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

2016 െഫ�വരി 24, മാ��് 1,2 തീയതികളിെല മ�ിസഭാ േയാഗ തീ�മാന��

*24.�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എം. സ�രാജ്
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� 2016 െഫ�വരി 24, മാ��് 1,2 തീയതികളിലായി നട�ിയ മ�ിസഭാ േയാഗ�ി�
എ�� ��ഖ തീ�മാന�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ിസഭാ േയാഗ��െട തീ�മാനമ�സരി�് ��  സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ കാര���
എെ�ാെ�യാണ്:

(സി) ഈ നടപടിക�  അസാ�വാ�ാ�ം നിയമവി�� ഉ�ര�കെള� അടി�ാന�ി�, നടപടി
സ�ീകരി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�കാരം നടപടിെയ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �ര� പ�തി

*25.�ീ.അനി� അ�ര
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�േറഷ� �ര� എ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �ലം എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി�െത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  എ��ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�മാ�ം ഉേ�ശ�ല���� പ�തി നട�ി�വഴി ൈകവരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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നിയമ വി�� �വ��നം തടയ� നിയമം

*26.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, സി.���
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമ വി�� �വ��നം തടയ� നിയമം  (�.എ.പി.എ),  സി.ബി.ഐ അേന�ഷണം �ട�ിയവ
��സ��ാ� രാ�ീയ ആ�ധമാ�ി മാ�ി എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് �.എ.പി.എ �േയാഗി� േക�കെള�റി�് പരിേശാധന നട�േമാ;

(സി) അ�മ�വ��ന�ി� ഏ�െ��വെര േപാലീസിെന ഉപേയാഗി�് സംര�ി��തായി ��യി�
െപ�ി�േ�ാ; ആയത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) രാ�ീയ പ�പാതേ�ാെട �വ��ി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിശദമായ അേന�ഷണം
നട�ി മാ�കാപരമായ ശി� ഉറ�ാ�ി േപാലീസ് സംവിധാന�ിെ� വിശ�ാസ�ത വീെ���ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പക�� വ�ാധിക�

*27.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, അ�� �കാശ്
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ മഴ�ാല�് കട�വരാനിട�� പക�� വ�ാധിക� തടയാ� എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മഴ�ാല�് ഉ�ാകാനിട�� േരാഗ�� തട�വാ� എെ��ാം േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന��ം
േബാധവ��രണ�ം ആണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(സി) േരാഗിക��് േവ�� മ��ം ആ�പ�ികളി�  േവ� അടി�ാന സൗകര���ം ഒ��വാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) ഇവെയ�ാം ഫല�ദമായി നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന��
ഒ��ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ ?

നിേത�ാപേയാഗസാധന��െട വിലവ��ന

*28.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ വ���െട�ം ഭ��വിഭവ��െട�ം വില �മാതീതമായി വ��ി�� എ�
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിലവ��ന�ലം ��ി���ഭവി��വ��് ആശ�ാസേമകാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;
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(സി) വില�യ�ം ഉ�ാകാ�� കാരണ�� വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

�ാഥമിക ആേരാഗ�േക���െട �വ��നം

*29.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ളി�  ആവശ�മായ േഡാ��മാ�െട�ം മ�്
�ാ�ക�െട�ം �റവ് നിമി�ം �തിസ�ി േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� പി.എ�്.സി �െട കീഴി�  വ�� ��വ�  ��ംബ��േട�ം ആേരാഗ�പരിര�
ഉറ�വ���തിനായി  'െഹ��് ഡാ�ാ'  ഉ�െ�െട �പെ���� തര�ി�  �ാഥമിക
ആേരാഗ�േക���െട �വ��നം �ന:�മീകരി�ാ� �മ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമീണ മലേയാര േമഖലകളിെല ചികി�ാസംവിധാനം കാര��മമാ�ാ�ം ചികി�ാ േമഖലയിെല
�ഷണം തടയാ�ം ��ിക��ം �ീക��ം കൗ�സലിംഗ് ഉ�െ�െട ലഭ�മാ�ാ�  കഴി��
തര�ി� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക���െട �വ��നം ��ത� ഫല�ദമാ��തി�� പ�തി
ആേലാചനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ?

വില�യ�ം തട��തി�ളള നടപടിക�

*30.�ീ.െക.��ിരാമ�
,, എസ്.ശർ�
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭ��ധാന� വിപണിയി�  ��ിമ വില�യ�ം ��ി�� അവ� സംജാതമായി�� കാര�ം
��യി� െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� കാരണ�� അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കരി��,  ��ിെവ�്,  ��ിമ വില�യ�ം �ട�ിയവ തട��തിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി ഇ� ചാ��്,
19-06-2016

�േ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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