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ന��ചി�മി� േചാദ���
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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

നവേകരള മിഷ� പ�തിയി�െട ജലാശയ�ചീകരണം

*151. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലിനീകരണ ��ം ഉളവാ�� ജലാശയ�ളി�� േപാള നീ�ം െച�് ജലാശയം

�ചീകരി�� െ�ാേ�ാസലിന് നവേകരള മിഷ� പ�തിയി�െ���ി അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ജലാശയ�ളിെല േപാള നീ�ം െച��തിന് യ���  ഉപേയാഗി��തി�ം

��ംബ�ീ�െട േസവനം ഉറ�വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജല ദൗ�ലഭ�ം ��മായിെ�ാ�ിരി�� ഈ കാലയളവി�  ഇ�കാരം ജലാശയം

�ചീകരി����ലം �ടിെവ�ം ഒഴി�� മ� ൈദനംദിന ആവശ����് ��ത ജലാശയ�െള

ഉപേയാഗെ���ാെമ���െകാ�് ഈ പ�തി അടിയ�രമായി നട�ാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െപാ� ആേരാഗ� സംവിധാനം

*152. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�
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,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാനിംഗ് േബാ�ഡ് നിരീ�ി�ി���േപാെല സം�ാനെ� സ�കാര� േമഖല�െട ആധിപത��ം

ഉയ�� ചികി�െ�ല�ം കാരണം േകരള�ിെല പ��് ശതമാനം �ാമവാസിക�ം എ�് ശതമാനം

നഗരവാസിക�ം ദാരി�� േരഖ�് താെഴയാ�� �ിതിവിേശഷം അവസാനി�ി�ാനായി

ആേരാഗ�േമഖലയി� നട�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െപാ� ആേരാഗ�സംവിധാനം ശാ�ീകരി��േതാെടാ�ം സ�കാര�േമഖലയിെല അമിത

ചികി�െ�ലവ് നിയ�ി�ാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�പരിര� ജന��െട അവകാശമാ�ി മാ�െമ� നിലപാടിന��തമായി �ഹദ് ആേരാഗ�

ഇ��റ�സ് പ�തി�് �പം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��്

*153. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, എസ്.രാേജ��

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

(എ) �.പി.എ.  സ��ാരിെ� കാലഘ��ി� ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��ിെന ആധാരമാ�ി േകരള�ിെല

123  വിേ��കെള പരി�ിതിേലാല േമഖലയായി വി�ാപനം െച�് മലേയാരേമഖലയിെല

ജന�െള �രിത�ിലാ�ിയ നടപടി തി��ി�ാനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിയ ഇടെപട�ക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജനവാസ േമഖലകെള ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് അ�ിമ വി�ാപനം ഇറ�ണെമ� സം�ാന�ിെ�

ആവശ�ം അവഗണി�െകാ�് േക�സ��ാ�  കരട് വി�ാപനം വീ�ം �റെ��വി���ലം

ജന����ായ ആശ� േക�സ��ാരിെന േബാധ�െ���ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ഇ.എസ്.എ.  േമഖല വന�മിയി�  മാ�ം പരിമിതെ���ണെമ� സം�ാന സ��ാ�  നിലപാട്

േക� സ��ാരിെനെ�ാ�് അംഗീകരി�ി�ാ� �മം ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയിലിെ� ര�ാം ഘ� വികസനം

*154. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയിലിെ� ര�ാം ഘ� വികസന�ിന് േക� സ��ാരിെ� അ�മതി

ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക��-കാ�നാട് ഇ�േഫാപാ��് െെല�  എ� കിേലാമീ��  െെദ�ഘ�ം വ��താെണ�ം എ�

േ�ഷ�ക� ഉ�താെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത െെലനിന് േവ�ി വ�� െചലവ് എ�യാെണ�ം ആയത് പ�ി��തിെ� വിശദാംശ��ം

വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� �ഷണ�ം റി��്െമ�് ത�ി�ം തടയാ� േനാ���െട ഇടെപട�ക�

*155. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക. ദാസ�

,, എം. നൗഷാദ്

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

(എ) ഗ�ഫ് േമഖലയിെല സാ��ിക മാ���ം സ�േദശിവ��രണ�ം കാരണം അവിദ�

െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� സാധ�ത �റ�വ��ത് െതാഴി� �ഷണ�ി�ം റി��്െമ�് ത�ി�ി�ം

കാരണമാ��ത് ഒഴിവാ�ാനായി േനാ�� ഏ� തര�ി� ഇടെപ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േനാ�� ��്സ് വഴി�� റി��്െമ�് എ�മാ�ം കാര��മമായി നട��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അവിദ� െതാഴിലാളിക�െട റി��്െമ�ി�ം റി��്െമ�് ഏജ�സിക�െട �ഷണം തട��തി�ം

െതാഴിലേന�ഷക��� ൈവദ�� വികസന�ി�ം േനാ�� നട�� ഇടെപട�ക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ��ധാന���െട വില�യ�ം

*156. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, െജയിംസ് മാത�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദ�ിേണ��യി�  ആെക��ായ വര��,  സം�ാനെ� ഭ��ധാന� ലഭ�തെയ �തി�ലമായി

ബാധി�ക�ം വില�യ��ിനിടയാ�ക�ം െച�ത് പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അമിത വില�യ��ിന് കാരണ�ാരായ അരി േലാബി�െട �മം പരാജയെ���ി,  മ�

സം�ാന�ളി� നി�ം അരി എ�ി�് അരി�ടക� വഴി വിതരണം െച�� പ�തി ഫല�ദമായി

നട��േ�ാ;
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(സി) അരി�ാമം േനരി�േ�ാ�ം േക� സ��ാ� അരി കയ�മതി നട�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇത് രാജ�െ� കേ�ാള വിലെയ ബാധി��തിന് കാരണമായി�േ�ാ എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�രം നടപടിയി� നി�ം പി�തിരിയാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� സ�കാര�വ��രി�ാ�ളള േക� സ��ാ� നീ�ം

*157. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എസ്.ശർ�

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

(എ) ഫാ�്, എ�്.ഒ.സി, ബി.ഇ.എം.എ�, എ�്.എ�.എ� �ട�ിയ േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

ന��ിലാെണ� േപരി�ം െകാ�ി�  ക��  നി��ാണശാല ലാഭ�ിലായതിനാ�ം

സ�കാര�വ��രി�ാ�ളള േക� സ��ാ�  നീ��ി�  നി�ം പി�ിരിയണെമ�്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�െള സ�കാര�വ��രി�ാ�ളള നീ��മായി േക� സ��ാ�  �േ�ാ�്

േപാ�കയാെണ�ി� ഈ �ാപന��െട അധീനതയി�ളള അ�ല�മായ �സ��് സം�ാന�ിെ�

വ�വസായ വികസന�ിന് ഉപ��മാ�ാനായി തിരിെക ൈകമാറാ�  േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ;

(സി) െപാ� ആ�ിക�  ��മായ വില�് വി�ഴി�്,  അതിന് മറയായി  'േമ�് ഇ�  ഇ��  '  �ട�ിയ

��ാവാക���  ഉയ���വ�െട േദശേ�ാഹ നടപടിക�  ജന��െട ��ാെക �റ�കാ�ാ�

സ��ാ� ��കെ���േമാ?

േകരള ജനറിക് മ��് വിതരണ �ംഖല

*158. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അ�വ� സാദ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ജനറിക് മ��് വിതരണ �ംഖല ആരംഭി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ��ത പ�തി ആരംഭി��ത്;

(സി) എ�ശതമാനം വില�റവി� േകരള ജനറിക് മ��ക� വി��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?
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വാതി��ടി വിതരണ�ി�ളള നടപടി�മ��

*159. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി� േറഷ� സാധന��െട വാതി�പടി വിതരണ�ി�ളള

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) വാതി�പടി വിതരണ�ാേരാട്,  േറഷ�  സാധന��  കടയിെല�ി��തി�ളള കിേലാമീ��

നിര�ാേണാ ദ�ഘാസി� േരഖെ���വാ� ആവശ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േറഷ�  സാധന��  വാഹന�ളി�  കയ��തി�ം േറഷ�കടകളി�  ഇറ��തി��ളള �ലി

ആരാണ് വഹിേ��ത്; ഇ�ാര��ി� വ��ത വ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േമ�റ� കാര��ി�  സ��ാരിന് എ� അധികബാധ�ത ഉ�ാ�െമ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ?

കാ�സ� �തിേരാധ �വ��ന��

*160. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�സ� ബാധിത�െട എ�ം വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാരംഭഘ��ി�  നി��യി�െ��ാ�  ചികി�ി�് േഭദമാ�ാ�  സാധി�� വദനാ��ദം,

�നാ��ദം,  ഗ�ഭാശയ കാ�സ�  �ട�ിയവ �ാരംഭഘ��ി�തെ� പരിേശാധി�്

കെ���തിന് നിലവി� എെ��ാം സൗകര��ളാ��ത്;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം �ചരണ പരിപാടിക�ം േബാധവ�കരണ പരിപാടിക�മാണ് ആ��ണം

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�സ�  േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  കാ�സ�

െസ��ക�െട �വ��നം ��ത� കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-ഫയ� സംവിധാനം
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*161. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  നട�ിലാ�ിയ ഇ-ഫയ�  സംവിധാനം കാര��മമെ�� പരാതി

��യി�വ�ി�േ�ാ; ��ത സംവിധാനം പരി�രി�് ��മ�താ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം മണി��കേളാളം �വ��ി�ാ� സ��ഭ�ളി�  ഉേദ�ാഗ��

േനരിേട�ിവ�� ���� പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഫയ�  സംബ�ി�് അേന�ഷണ�മായി എ�� െപാ�ജന���െ�െട�ളളവ�  േനരി��

��ി��ക��് പരിഹാരം കാ�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

�.എ.പി.എ. ആ�ിെല നിബ�നക�ം നടപടി�മ��ം പാലി�ാെത േകസ് രജി�� െച� സംഭവ��

*162. �ീ.സി.മ��ി

,, പാറ�� അ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് രജി�� െച�� േക�കളി� �.എ.പി.എ.  (Unlawful  Activities

(Prevention)Act  )-െല വ�വ�ക�  ബാധകമാ��തി�ളള നിബ�നക�ം നടപടി�മ��ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം നിബ�നക�ം നടപടി�മ��ം പാലി�ാെത േപാലീസ് ഈ നിയമവ�വ�ക�  �ടി

േച��് േകസ് രജി�� െച� സംഭവ�� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ഈ വീ� കെ��ാനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;  വീ� വ��ിയവ�െ�തിെര

എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�ീ-��ഷ സമത��ി�ം �ീ ശാ�ീകരണ�ി�മാ�ളള നയം

*163. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എം. �േകഷ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ-��ഷ സമത��ി�ം �ീ ശാ�ീകരണ�ി�മായി സം�ാന സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�� നയം

(ജീവ്) എ� മാ�ം �ാവ��ികമായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) �ീക�െട സാ��ിക ശാ�ീകരണ�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) സം�ാന സ��ാ� �ീ സൗ�ദ പ�തിക� ഉ�െ�ാ�� ബജ�് അവതരി�ി�് മാ�കാപരമായ

�വ�വ�ക� നട�േ�ാ� േക�സ��ാ� വനിതാ സംവരണ ബി� പാ�ാ�ാെത ഒഴിവാ��ത്

തി��ാ� ആവശ�െ��േമാ;

(ഡി) പാഠ� പ�തിയി� �ീ ��ഷ സമത� ആശയ�� ഉ�െ���ാ� േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

സം�ാന ഐ.ടി. നയം

*164. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഐ.ടി.  നയം �ഖ�ാപി�ക��ാേയാ;  എ�ി� നയ�ി� ഊ�� ന�� േമഖലക�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഡിജി��  സാേ�തിക വിദ�െയ സം�ാന വികസന�ിന് ഏെതാെ� തര�ി�

ഉപേയാഗെ���ാനാണ് ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� എ�ാ സംവിധാന��ം ആധാ�  ന��മായി ബ�ി�ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) വിവിധ െടേ�ാളജി പാ��ക�  എ� രീതി മാ�ി േകരള ഐ.ടി.�് ഒ� �ാ�് എ��ത്

നട�ിലാ�േമാ?

ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

*165. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എെത�ാം േമഖലക��ാണ് ��ത പ�തി ഊ�� ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി വിവിധ വ��ക�െട�ം ഏജ�സിക�െട�ം ഏേകാപനം എ�െന

സാ��മാ�ാനാണ് ല��മി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
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െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖല ശ�ിെ���ാ�� നടപടിക�

*166. �ീ.ബി.സത��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.��ിരാമ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് െപാ�ജനാേരാഗ�േമഖലയി�  വിേശഷി�് �ാഥമിക-ദ�ീതീയതല�ളി�

ഇടെപട� അപര�ാ�മായി�െ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ�േമഖല ��ബലമായതിെ� ഫലമായി താ�വ�മാന�ാ�  ഉ�െ�െട��വ�

അധികമായി സ�കാര�േമഖലെയ ആ�യി�ാനിടയാ�ക�ം സ��ാ� ആ�പ�ികെള സമീപി��ത്

േരാഗികളി�  ��ിെലാ�് മാ�മായി തീ�ക�ം െച�തിെ� പ�ാ�ല�ി�

െപാ�ജനാേരാഗ�േമഖല ശ�ിെ���ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ��  ൈദ�ഘ�ം െകാ�ം ജീവിതൈശലി െകാ�ം േരാഗാ�രത അധികമായിരി��

സാഹചര��ി�  സ�കാര� േമഖലയിെല അമിത ചികി�ാ നിര�െകാ�് േരാഗിക�

കടെ�ണിയിലാ��ത് പരിഹരി�ാനായി സ��ാ�  ആ�പ�ിക�െട ചികി�ാ നിലവാരം

വ��ി�ി�ാ�ം �ഗമമായി ചികി� ലഭി��തി�ം േവ�ി ആവി�രി�ിരി�� പരിപാടി�െട

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ജനറിക് മ��ക� വി�ാ� ഔ�്െല�ക�

*167. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജനറിക് മ��ക�  വി�ാ�  "േകരള ജനറി�്"  എ�േപരി�  ഔ�്െല�ക�

�ട��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) എ� ഇനം ജനറിക് മ��ക�  ലഭ�മാ�ാനാണ് പ�തിെയ�ം ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ്

നട�ിലാ��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ മ�� സംഭരണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

തീരേദശനിയ�ണ േമഖല
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T *168.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എം. സ�രാജ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

(എ) തീരേദശ േമഖലയിെല ഉയ�� ജനസാ�ത കണ�ിെല��്, ഈ േമഖലയിെല വികസന നിേരാധിത

േമഖല�െട പരിധി�് ഇള� ന�കണെമ� സം�ാന സ��ാരിെ� ആവശ�ം േക�സ��ാ�

അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കായ�ക�ം അഴി�ഖ��ം ഏെറ�� സം�ാന�്,  അശാ�ീയ നിയ�ണ��  കാരണം

തീരേദശവാസിക��് വീട് പണി��തി�ം ���ി�ണി��തി�ം അ�മതി ലഭി�ാ�ത്

ആയിര�ണ�ിന് ��ംബ�െള �തിസ�ിയിലാ�ിയിരി��ത് പരിഹരി�ാനായി േക�സ��ാ�

ഇടെപടാ� ത�ാറായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ലലഭ�ത തീെര �റ� തീരേദശേമഖലയി�  നിയ�ണം ഏ�െ���ിയതിെന�ട��്

�തിസ�ിയിലായവെര �നരധിവസി�ി�ാ�  േക�സ��ാ�  എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഈ േമഖല�െട സമ�വികസന�ിനായി സം�ാനസ��ാ�

െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� അറിയി�േമാ?

ഭ�� ഗേവഷണ വികസന കൗ�സി�

*169. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, എസ്.ശർ�

,, �രളി െപ�െന�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഗേവഷണ വികസന കൗ�സി�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� ഉേ�ശ� ല����

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഭ�� �ണനിലവാര നിരീ�ണ ലേബാറ�റി, ഭ�� സം�രണ പരിശീലന േക�ം,

തേ�ശീയ ഭ��സാേ�തിക േകാേളജ് എ�ിവ �ാപി�ി�േ�ാ;  ഇവ�െട �വ��ന��

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭ�� സം�രണ �ല�വ��ിത �വ��ന���് േവ� ഭൗതിക സാഹചര���

ഏ�െ����തിന് ��ത കൗ�സി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�ക�െട ഉ�ട��ം ഘടന�ം പരി�രി��തി�� നടപടി
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*170. �ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  പരീ�ക�െട ഉ�ട��ം ഘടന�ം പരി�രി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) പരീ� നട�ി�ിെല പരി�രണ�ിന് ഏെത�ി�ം സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) ഒേര വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം,  ഒേര ശ�ള��� ത�ികകളിേല�് വിവിധ വ��ക��േവ�ി

�േത�കം �േത�കം പരീ�ക� നട��തിന് പകരം ഏകീ�ത പരീ� നട�ി ഉേദ�ാഗാ��ികെള

െതരെ���� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(ഡി) മാ�� കാല�ിന��തമായി പി.എസ്.സി.�െട നടപടി�മ��  ല�കരി�് റാ�് ലി�ക�

കാലവിളംബം �ടാെത �സി�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇതരസം�ാന�ളി� നി�ം എ�� മായം കല�� പാ�

T *171.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളി� നി�ം മായം കല�� പാ� സം�ാന�് വ�ാപകമായി എ��െ��

റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് തട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) പാലിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിനായി സം�ാന�് ആ�നിക ലേബാറ�റിക�

�ാപി�് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ�െട �വ��നം ��ത� കാര��മമാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ���ര�ാ വ��ിെ� പരിേശാധന കാര��മമാ�ാ� നടപടി

*172. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�� �കാശ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഭ���ര�ാ വ��ിെ� പരിേശാധന കാര��മമ� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�സ�ം കാ�ൈബഡ്ഉപേയാഗി�് പ��ി� മാ�ഴ�ം മായം േച�� പാ�ം വിപണിയി�

�ലഭമാ��ത് ഭ���ര�ാവ��ിെ� പരിേശാധന�െട �റ�െകാ�ാെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഭ���ര�ാവ��ിെന ശ�ിെ���ി സം�ാനെ� ��ഖ പ��റി മാ���കളി�ം െച�്

േപാ�കളി�ം നിര�ര പരിേശാധന നട�ി മായം കല�� ഭ��വ��� പിടിെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വ��ിംഗ് �ാ�േഡ�ഡ് ബാല��ക�െട �ണനിലവാരം

*173. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ി�  2016-17  വ�ഷ�ി�  വ��ിംഗ് �ാ�േഡ�ഡ് ബാല��ക�

വാ�ാ� എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ��ിംഗ് �ാ�േഡ�ഡ് ബാല��ക�  �ണ നിലവാര��താേണാെയ�് പരിേശാധി�ാ�

ഇവാ�േവഷ� ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ക�ി�ിയിെല അംഗ�� ആെരാെ�;

(സി) കഴി� തവണ വ��ി�  വാ�ിയ വ��ിംഗ് �ാ�േഡ�ഡ് ബാല��ക�  ഇേ�ാ�

�വ��ന�മമാേണാ;  ഇെ��ി�  ഇവ�െട �ണനിലവാരം സാ��െ���ിയ ക�ി�ിെ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െെസബ� ���ത��� തട��തി�ം േബാധവ��രണ�ി�ം പ�തി

*174. �ീ.എം. നൗഷാദ്

,, എം. സ�രാജ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെസബ� ���ത��� സം�ാന�് വ��ി� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െെസബ�  ���ത���  തട��തി�ം ഇ��െന�്,  ഇ-െമയി�  �ട�ിയവ �ര�ിതമായി

ഉപേയാഗി��� സംബ�ി�ം െപാ�ജന��� േബാധവ��രണം ന�കാ�  എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) െെസബ� േലാകെ� ചതി�ഴികെള സംബ�ി�് �� - േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് അവേബാധം
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ന���തിനായി �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി �േഖന നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത േബാധവ��രണ പ�തിക� നട�ിലാ�ി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട �നരധിവാസ�ിനായി പ�തിക�

*175. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

ഇ�ാര��ിനായി േക�സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ��ാ�� സമ� ആേരാഗ� പരിര�ാപ�തിക��ായി േക� സ��ാരിെ�

സ�ാവലംബ�  പ�തിയി�  നി�ം സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി��

േക�നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

ഐ.�ി. നയം

*176. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ഐ.�ി. നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഐ.�ി.  വികസന�ി�ം അഭി��ി�മായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത നയ�ി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നയം നട�ാ�വാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി��്;

വിശദമാ�േമാ?

െവ�ി�റ� േറഷ� വിഹിതം �ന�ാപി�ണെമ� ആവശ�ം

*177. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ി�റ� േറഷ�  ഭ��ധാന�ം �ന�ാപി�ണെമ�� േകരള സ��ാരിെ� ആവശ�േ�ാട്

േക� സ��ാരിെ� �തികരണം എ�ാണ്;  അരി വിഹിതം �ന�ാപി�െമ� �ധാനമ�ി�െട

ഉറ�് പാലി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉയ�� വില ന�കിയാ� മാ�േമ ര�് ല�ം െമ�ിക് ട� അരി അധികമായി ന��വാ� കഴി�

എ� േക� നി�േ�ശം േറഷ�  �ാമ�ിേല�ം െപാ�വിപണിയിെല ��മായ വില�യ��ി�ം

ഇടയാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��തരമായ ഈ സാഹചര�ം എ�കാരം േനരിടാനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

െവളിെ���േമാ?

�േ�ാഗ ചികി��ളള െ��്

*178. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ഏജ�സികെള ഒഴിവാ�ി െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ എ�്.എ�.എ�. ൈലഫ് െകയറി�

നി�ം �േ�ാഗ ചികി��ളള െ��് വാ�ണെമ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത

നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �റ�വില�് െ��് ന�കാെമ� നി�േ�ശം എ�്.എ�.എ�. ആേരാഗ�വ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ��ത െപാ�േമഖലാ �ാപന�ി�  നി�ം െ��് വാ�ി പാവെ�� േരാഗിക��്

ആശ�ാസം ന���തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

ബാലാവകാശ ക�ീഷെ� �വ��നം

*179. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െട അവകാശ സംര�ണ�ാര��ി�  സം�ാന ബാലാവകാശ ക�ീഷെ� �വ��നം

െകാ�് എെ�ാെ� േന��� ൈകവരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ അംഗ�െള�ം ഉ�െപ��ി ക�ീഷ�  ���മായ േതാതി�  ആയി�േ�ാ;  എ�ി�

തദ�സരണമായി ക�ീഷെ� �വ��ന�ി� െമ���ായി�േ�ാ;
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(സി) സം�ാനെ� ��ിക� വിവിധതര�ി�� പീഡന���ിരയാ�� സംഭവ�� വ��ി�വ��

സാഹചര��ി�  അതിെ� കാരണ��  പഠി�് പരിഹാര നടപടിക�  സ�ീകരി�� കാര��ി�

ക�ീഷെ� സംഭാവന എ�േ�ാളമാെണ�് വിലയി��േമാ?

സി. & എ.ജി.�െട ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശം

*180. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള െന�വയ�  നീ��ട സംര�ണ നിയമം ലംഘി�െകാ�് ��  സ��ാ�  �മി �പമാ�ം

വ��ാ� ന�കിയ അ�മതി സംബ�ി�് സി.  &എ.ജി.�െട ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശം

(2017  െല ഒ�ാം ന��  റിേ�ാ��്)  ��  സ��ാരിെനതിെര ഉയ�� അഴിമതി ആേരാപണം

ശരിവ��താേണാ; എ�ിൽ ഇതിെന�റി�് വിശദമായ പരിേശാധന നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഹരി�ാട് െമഡി�� േകാേളജിനായി �മി ഏെ���� കാര��ി�ം േകാ�യം നഗര�ിെല േകാ�യം

ഇടനാഴി പ�തി�ാ�ം േകാടിമത െമാബിലി�ി ഹബ് പ�തി�ാ�ം �മേ�ടിന് ഉ�രവി�ത് ��

�ഖ�മ�ിയാെണ�് േപെര��് പരാമ�ശം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ വിശദ

പരിേശാധന നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

24-04-2017

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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