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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം

*571.�ീ.െക. ആ�സല�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. �േകഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജനസാ�ത �ടിയ തീരേദശ േമഖലയി�  തീരേദശ പരിപാലന നിയമം

നട�ാ�േ�ാ� ഉ�ാകാ�� �ത�ാഘാത�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ�ാപന��  െക�ിട ന��  ന�കിയി���ം കരം ഒ��ിയി���മായ വീ�ക�

െപാളി�മാ�ി അേത�ല�് �തിയ വീ�ക� നി��ി�ാ�� അംഗീകാര�ിനായി തീരേദശ�്

പര�രാഗതമായി താമസി�വ��വ�  േകാ��  േസാ�  മാേനെ��് അേതാറി�ി�്

സമ��ി�ി�� നിരവധി അേപ�കളി�  മാസ�ളായി�ം തീ�മാന��ാകാ�തിനാ�

ജന����ായി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകരള തീര�ിെ� �േത�കത കണ�ിെല��് �രപരിധിയി�ം മ�് നിബ�നകളി�ം ഇളവ്

ന���തി�ം തീരേദശ�ിെ� പ�ാ�ലവികസനം ഉറ�ാ��തി�ം അടിയ�ര

�ാധാന�േ�ാെട നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� പാചക വാതക വിതരണം

*572.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാചക വാതക വിതരണ രംഗെ� �മേ��ക�ം അപാകതക�ം

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല ����  പഠി�വാ�ം അവ�് പരിഹാരം നി�േ�ശി��തി�മായി ക�ി�ി

�പീകരി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ��ത ക�ി�ി പഠന റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാചകവാതക സിലി��ക�  െപാ�ിെ�റി�ം ലീ�് െച�ം ഉ�ാ�� അപകട��

വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  സിലി��ക�െട പഴ�ം,  വിതരണം,  സ��ീസ് േക���െട

അ�� എ�ിവ പരിഹരി��തി�ം ഉപേഭാ�ാ���് ഇത് സംബ�ി�് ആവശ�മായ

േബാധവ��രണം നട��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ�െട �തന �വ��ന��

*573.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗ�ാസ് ഏജ�സിക� �ട��തിന് സൈ�േകാ�് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) െമേ�ാ നഗര�ളി�  ���  മാ�ക�  �ട��തിന് സൈ�േകാ

ആേലാചി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) സൈ�േകാ വഴി വിേദശ നി��ിത വിേദശമദ�ം വി�പന നട��തിന്

ആേലാചി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സൈ�േകായിെല ദിവസേവതന�ാ�െട ശ�ളം ഈ സ��ാ� വ��ി�ി�ി�േ�ാ;

(ഇ) സൈ�േകാ�െട �മതലയി�  എ� െപേ�ാ�  പ�ക�  �വ��ി���്;  ഈ െപേ�ാ�

പ�കളിെല ജീവന�ാ�െട ദിവസേവതനം വ��ി�ി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

േറഡിേയഷ� �ര� ഡയറ�േറ�ിെ� �വ��നം

*574.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േറഡിേയഷ� �ര� ഡയറ�േറ�ിെ� �വ��ന���് േക� അേ�ാമിക് എന�ജി റ�േല�റി

േബാ�ഡ് വില�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന സംഭവി�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�്െറ �ണി�ക�െട�ം മ�് അ�ബ� േറഡിേയഷ� േരാഗനി��യ ഉപാധിക�െട�ം �ര�

പരിേശാധന നട�ി ൈലസ�സ് ന��കെയ� അതി�ധാനമായ �മതല നി��ഹി� വ�

േറഡിേയഷ�  േസ�ി ഡയറ�േറ�് നാമമാ�മാ��ത് വഴി സം�ാന��ാ�� ��തര

���� പരിഹരി��തിനായി അടിയ�രമായി ഈ വിഷയ�ി� ഇടെപ�് േക� അേ�ാമി�്

എന�ജി േബാ�ഡിെ� അംഗീകാരം േനടിെയ��ാ� പരി�മി�േമാ?

വ�ാവസായിക മലിനീകരണ നിയ�ണം

*575.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

(എ) സം�ാന�് വ�ാവസായിക മലിനീകരണം നട�� വ�വസായ��, േമഖലക�  എ�ിവ

സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� വ�വസായ

േമഖലകളി�െ�� ഏെതാെ� വ�വസായ�ളാണ് വ�േതാതി�  മലിനീകരണ�ിന്

കാരണമാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ളി�  നി�� മാലിന���  ��ണമാ�ം ഒഴിവാ��തിേനാ �റ��തിേനാ

ന�കിയി�� നി�േദശ��  എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത നി�േദശ��

പാലി��െ��് ഉറ�് വ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േലാക പരി�ിതി സംഘടന�െട മാ�ഗനി�േദശ�� പാലി�് േകരള�ി� വ�വസായം നട�ാ�

ഏെതാെ� രീതിയി�� മലിനീകരണ നിയ�ണ മാ�ഗ�� സ�ീകരി�ണെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഹാനികരമാേയ�ാ�� മാലിന��� ��ണമാ�ം ഇ�ാതാ��

സാേ�തിക വിദ� നട�ാ�ാ�  േക� സ��ാ�  എെ�ാെ� സഹായ��  ന���െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതിനായി എെ��ി�ം അ�ാരാ� സഹായം ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�  ആയത് ലഭി�വാൻ

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ കരാ� സംബ�ി� �ഡീഷ�� അേന�ഷണം

*576.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.�രളീധര�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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



(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ കരാ�  സംബ�ി� �ഡീഷ�� അേന�ഷണം നട�� ക�ീഷ�

അതിെ� പരിഗണനാ വിഷയ�ളി� വ��ത വ��ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഷയ�ളിലാണ് �ഡീഷ�� അേന�ഷണ ക�ീഷ� വ��ത ആവശ�െ��ി��ത്;

(സി) ക�ീഷ� ആവശ�െ�� �കാരം പരിഗണനാവിഷയ�ളി� വ��ത വ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി.എ.ജി.  റിേ�ാ��ിെ� സാ�ത പരിേശാധി�വാ�  ക�ീഷന് അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

വനിതാശാ�ീകരണ പരിപാടിക�

*577.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� വനിതാശാ�ീകരണ പരിപാടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനിതാ വികസന േകാ��േറഷ�  വഴി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ലിംഗ സമത�ം േന��തിനായി നട�ി വ�� �വ��ന��ം ഇതിനായി നി�ഭയ

നയ�ി�  വിഭാവനം െച�ി�� ല����ം അവ േനടാനായി നട�ിയ �വ��ന��െട

�േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരണ ഏജ�സിക�

*578.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� പ�തിക�ം ഏജ�സിക�ം �േഖനയാണ് െന�് സംഭരണം

നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� െന�ിെ� എ�ശതമാനമാണ് േക� സ��ാരിെ� വിേക�ീ�ത

സംഭരണ പ�തി വഴി സംഭരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ�െള െന�് സംഭരണ പ�തി�െട േനാഡ�  ഏജ�സിയായി

നിയമി��തിന് ആേലാചന�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� േക� സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇതിേ�� സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ളള ��ിക�െട ����

*579.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ളള ��ിക�െട ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട �����് പരിഹാരം കാണാ� എെ��ി�ം പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദീകരി�േമാ?

പി.എ.പി. കരാർ വ�വ�ക�െട ലംഘനം

*580.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

(എ) �� സർ�ാരിെ� കാല�് പി.എ.പി. കരാ� വ�വ�കൾ�് വി��മായി ആളിയാർ നദി�െട

േപാഷക നദികളായ പാലാർ,  ന�ാർ എ�ിവയി�  തമിഴ് നാട് നി��ി��ം �ട��്

നട�ിെ�ാ�വ���മായ െച�് ഡാ�കൾ, കനാ�കൾ, അണകൾ എ�ിവ പാലാർ - ന�ാർ

നദിക�െട ഗതി തിരി�വി��താെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �വർ�ന�ൾ ഭാരത�ഴയിേല�� സ�ാഭാവിക നീെരാ��് �ർണമാ�ം

ഇ�ാതാ�െമ��ം ഭാരത�ഴ�െട ��ി�േദശ�ളി�  വരൾ��് കാരണമാ�െമ��ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം റിേ�ാർ�് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ സർ�ാരിേല�്

സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ സമർ�ി� തീയതി അറിയി�ാേമാ; റിേ�ാ��ിെ��ം റിേ�ാർ�ി�േമൽ

സ�ീകരി� �ട� നടപടിക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ളാണ് തമിഴ് നാട് �ർ�ീകരി�െത�ം ഏകേദശം എ�

�പ ഇതിനായി െചലവാ�ിെയ�ം ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�രം നി��ാണ �വർ�ന�ൾ കരാറിെ� ലംഘനമാെണ�് തമിഴ് നാടിെന

അറിയി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷ� ഉപകരണ��െട െമയി�ന�സ് �ക

*581.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�



,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ �തിതരംഗം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാ�ിയ�  ഇം�ാേ�ഷ�

നട�ിയ ��ിക�െട െമയി�ന�സ് �ക �ട�ിയത് കാരണം അവ� �തിസ�ി േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ിക�െട േകാ�ിയ�  ഇം�ാേ�ഷ�  ഉപകരണ��െട െമയി�ന�സ് �ക

സമയബ�ിതമായി ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ഡിേ�ഷ� ലഭി� ആ�പ�ിക�

*582.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക.��ിരാമ�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധതല�ളി�� സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാനാ��

േകരള അ�ഡിേ�ഷ�  �ാേ��സ് േഫാ�  േഹാ�ി��സ്  (കാഷ്)  �കാരം അ�ഡിേ�ഷ�

ലഭി� എ� ആ�പ�ിക� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ തല�ി�� ആ�പ�ി�ം നി��യി�ിരി�� ഭൗതിക നിലവാരം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ആ��ം ദൗത�ം �ാവ��ികമാ��തിെ� ഭാഗമായി സ��ാ� ആ�പ�ികെള മിക� േസവന

േക��ളാ�ി�ീ��ാ�  നട�ി വ�� �വ��ന��  അറിയി�ാേമാ;  സ��ാ�

ആ�പ�ികളിെല അടിയ�ര ചികി�ാസംവിധാനം കാര��മമാ�ാ�  �േത�കം ��

പതി�ി�േമാ?

േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

*583.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�െട സൗജന�മായി ന�േക� മ��ക�  യഥാസമയം വാ�ി

ന���തിനായി േകരള െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�  നട�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ികെള നവീകരി��തിെ� ഫലമായി ഇവെയ ആ�യി�� േരാഗിക�െട

എ��ി�  വ��ന��ാ�� സാഹചര��ി�  മ��ിന് ദൗ�ലഭ�ം േനരിടാതിരി�ാ�  ��

പതി�ി�േമാ;



(സി) ��പ് വാ�ിയ മ��ക�െട വില വിതരണ�ാ��് �ടി�ികയായത് അവശ�മ��ക�െട

വിതരണെ� ബാധി�ാതിരി�ാനായി സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ാ�ഡഡ് മ��ക�െട വിലവ��നവ് �തിേരാധി�ാ�  കാ�ണ� വഴി�� മ��വി�ന

��ത� വ�ാപി�ി�ാ� സാധി�േമാ;

(ഇ) േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷ� വഴി �ാപി�� ഡയാലിസിസ് േക���െട

നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട െഡ�ി പഠനം

*584.�ീ.എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 -െല െഡ�ി പനി ബാധെയ�റി�് വിശദമായി പഠി��തി�ം നയപരമായ തീ�മാന��

എ���തി�ം േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട േന�ത��ി�  തി�വന��രം െമഡി��

േകാേള�മായി േച��് പഠനം നട��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് വ��മായി േച��് ഈ പഠനം

നട��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പഠന�ിെ� െചലവ് വഹി��ത് േലാകാേരാഗ� സംഘടനയാേണാ അേതാ സം�ാന

സ��ാരാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പഠന�ിന് എ� �ക സ��ാ�  വകയി��ിയി��്;��ത പഠന�ിന് നാളി�വെര

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട�ി സ��ാരിന് എ�േ��് റിേ�ാ��് സമ��ി�ം എ�്

അറിയി�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� വിപണി ഇടെപട� �വ��ന��

*585.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിയാ�കമായ വിപണി ഇടെപട� �വ��ന�ളി�െട െപാ� കേ�ാള�ിെല

വില നിലവാരം പിടി�നി���തിന് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േകരള സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  നട�ിലാ�ി വ�� മാ���്

ഇ��െവ�ഷ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വിപണി ഇടെപട� ��ത� വ�ാപകമാ��തിെ� ഭാഗമായി സൈ�േകാ എ� വി�നശാലക�

��തായി ആരംഭി�ി��്;

(ഡി) സ�ിഡി ന��� ഇന�ി� സൈ�േകാ�് ഉ�ാ�� ന�ം നിക��തിന് നട�് സാ��ിക

വ�ഷം എ� �പ അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േനാ�� വ��ിെ� �വ��ന�� വി�ലെ����

*586.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, എ. �ദീ��മാ�

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

(എ) േലാക േകരള സഭ�െട സേ�ളന�ി� ഉയ��വ� നി�േ�ശ��െട പ�ാ�ല�ി� േനാ��

��സിെ� �വ��ന�� വി�ലെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േനാ�� ��സിെ� വിവിധ േസവന��മായി ബ�െ��് േസാ�് െവയ�ക� നവീകരി��തി�ം

ഓ�ൈല�  രജിേ�ഷ�, ഡാ�ാേബസ് �പീകരണം എ�ിവ െമ�െ����തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െ�ാഫഷണ�കെള ഉ�െ���ി േനാ�� ��സ് �നഃസംഘടി�ി�ാേമാ;

(ഡി) വിേദശ െതാഴി� കേ�ാള�ിെല െവ�വിളിക� േനരി��തിന് േകരള�ിെല �വതീ �വാ�െള

�ാ�രാ��തിനായി േനാ�� വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ൈന�ണ� വികസന പ�തി

ആവി�രി�േമാ;

(ഇ) �വാസ�ിെ� �തിയ സാധ�താ േമഖലക�  കെ���തി�ം �തിയ േമഖലകളിെല

സാധ�ത���തമായി ൈന�ണ� നവീകരണ പ�തി �പക�ന െച�ാ�ം സർ�ാർ

പരിഗണനയിലിരി�� നി�േ�ശ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഏെത�ാം �ാപന�� �േഖന പരിശീലന�� ന���തിനാണ് നടപടി സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ജി) ൈന�ണ� വികസനം സംബ�ി�് നി�േ�ശ��  സമ��ി�ാ�  ഏെത�ി�ം ക�ി�ിെയ

നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ക�ി�ി�െട നി�േ�ശ��  േനാ�� വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

േകരളെ� ഐ.�ി. നിേ�പസൗ�ദ േക�മാ��തിന് നടപടി

*587.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

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



(എ) രാജ�െ� ആദ�െ� ഐ.�ി.  പാ��ം ആദ�െ� ഇലേ�ാണിക് സംരംഭ�ം �ട�ിയത്

േകരള�ിലാെണ�ി�ം േസാ�് െവയ� കയ�മതിയി�ം ഇലേ�ാണിക് വ�വസായ രംഗ�ം നാം

പിേ�ാ�് േപാ�വാ��ായ കാരണം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സമ��രായ ഐ.�ി. െ�ാഫഷണ�ക�ം ന� കാലാവ��ം ഉ�ായി��ി�ം ഈ േമഖലയി�

േവ�� �േരാഗതി ൈകവരി�വാ� കഴിയാ�ത് ദീ�ഘവീ�ണമി�ാ�തിനാ�ം അടി�ാന

സൗകര��� ഒ���തി� െമെ�േ�ാ�് സമീപനം സ�ീകരി�തിനാ�മാെണ� ആേ�പ�ിെ�

നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരളെ� ഐ.�ി. നിേ�പസൗ�ദ േക�മാ��തി�ം േലാേകാ�ര സാേ�തിക പ�ാ�ലം

ഒ���തി�ം എെ�ാെ� കാര��ളാണ് വിഭാവനം െച��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഐ.�ി. രംഗെ� െച�കിട സംരംഭ��െട �ണനിലവാരം വ��ി�ി�് അ�ാരാ� വിപണി�മായി

ബ�ി�ി��തിന് സ��ാ� തല�ി� എ�് സഹായമാണ് ന��വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വേയാജന�� അഭി�ഖീകരി�� ����

*588.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േ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�് �� ജനസംഖ� എ� ശതമാനമാെണ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ജന��  അഭി�ഖീകരി�� ����  പരിേശാധി��തി�ം പരിഹരി��തി�ം നിലവി�

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ജന��െട സാ�ഹിക�ം സാ��ിക�ം ആേരാഗ�പര�മായ �ര� ഉറ�വ���തിന്

ഉത�� വിധ�ി�  ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�  പ�തി വിഭാവനം െച�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

�ീ�് െതറാ�ി, േലേണ�് െതറാ�ി �ട�ിയ ചികി�ാരീതിക�

*589.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിസം,  എ.ഡി.എ�്.ഡി,  ൈഹ��  ആ�ിവി�ി �ട�ിയ േരാഗ���� �ീ�് െതറാ�ി,

േലേണ�് െതറാ�ി �ട�ിയ ചികി�ാരീതിക�  സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം സ��ാ�



ആ�പ�ികളി� ലഭ�മാേണാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ചികി�ാ സൗകര���  ഒ��ാ�തിെനതിെര സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�

എെ��ി�ം ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ചികി�ാ സൗകര����് പല സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം വലിയ�ക ഈടാ�ി വ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം ചികി�ാ സൗകര��� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഒ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

െഗയി� ��തിവാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

*590.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക. ദാസ�

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

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ിവ�� െഗയി�  ��തിവാതക ൈപ�് ൈല�  പ�തി

���ിയാ�േ�ാ� സം�ാന�ി��ാകാ�� േന��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈപ�് ൈല�  �ാപി�� �വ��ന��െട �േരാഗതി സ��ാ�  അവേലാകനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇനി�ം �ലെമ��് ���ീകരി�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന�് നി�ം എ�� വിഷ�� പ��റിക�

*591.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഷ�� പ��റിക� ഇതരസം�ാന�് നി�ം എ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തട��തിനായി ഭ���ര� വ��് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

െെസബ� ���ത���



*592.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, എം. സ�രാജ്

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

(എ) വ��ി� വ�� െെസബ� ���ത��� തട��തി�ം ഇ��െന�്, ഇ - െമയി� �ട�ിയവ�െട

ഉപേയാഗ�ി�  �ര� ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

ഇതിനായി 'െെസബ� േഡാം' എ� േപരി� �ര�ാ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെസബ�  േലാകെ� ചതി�ഴികെള�റി�് െപാ�ജന���്,  �േത�കി�് ��-േകാേളജ്

വിദ�ാ��ിക��് അവേബാധം ന���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെസബ�  ���ത���െട അവേലാകനം െമ�െ����തിനായി എെ��ാം ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�കളാണ് നിലവി� �േയാജനെ����െത�് വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ - വർഗീയ അസ�ാ���� അമ�� െച�ാൻ നടപടി

*593.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രാ�ീയ അസ�ാ����  ��ി�ാ�  ആ��ിതമായി നട�� �മ��

അമ�� െച�് �മസമാധാനം ഉറ�വ���തിന് �േത�കം ജാ�ത �ല��ണെമ� നി�േ�ശം

േപാലീസിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) അപരവിേദ�ഷം വളർ�ി വിവിധ സ�ദായ�െള ത�ിലക�ാ�ളള �രിപ� ന�നപ�

വ��ീയശ�ിക�െട നീ��ിെനതിെര�ം അഭി�ായം പറ�� ��ിജീവികെള�ം സാം�ാരിക

നായകെര�ം നിശ�രാ�ാ�ളള �മ��െ�തിെര�ം ക�ശന നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ആേഗാള ഭീകര സംഘടനകളിേല�് ചിലെര�ി�ം ആ��രാ��ത് ഗൗരവ���ം

കണ�ിെല��് ആയതിെനതിെര നിര�ര ജാ�ത �ല��ാ� േപാലീസിന് േവ� നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാക�

*594.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

(എ) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാക��് അ�മതി ലഭി��തി�� അേപ� േക�

സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;



(ബി) �തിയ െമേ�ാ നയം അ�സരി�് ഇ�ാര��ി�� അേപ�ക�  ത�ാറാേ��ത് ഏത്

ഏജ�സിയാണ്; അവ� അേപ� ത�ാറാ�ി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ര�് പ�തികളി�ം �ടി സം�ാന സ��ാ�  �ടേ��ത് എ� േകാടി �പയാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) േക�ാ�മതിയി�ാെത സം�ാന സ��ാരിന് സ��ം നിലയി�  ��ത പ�തി

���ീകരി�വാ� കഴി�േമാ;

(ഇ) ൈല�് െമേ�ാ നി��ി�ിരി�� നഗര�ളി�  െചല� �റ� മ�് ഗതാഗത സാധ�തക�

ഉേ�ാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�ണെമ�് �തിയ െമേ�ാ നയ�ി�  നി�േ�ശ�േ�ാ;  അത്

�കാര�� സാധ�തക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

മാ� മരണനിര�ം, ശി�മരണ നിര�ം �റ��തിന് പ�തി

*595.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാ� മരണനിര�ം,  ശി�മരണ നിര�ം �റ��തി�ളള പ�തി�െട ഭാഗമായി

േഡാ��മാ�, ന�മാ�, ജീവന�ാ� എ�ിവ��് �േത�ക പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം ഇ�രം പരിശീലന പരിപാടിക�  സംഘടി�ി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) േഹാം െഹ��് എ�ഡ്,  െജറിയാ�ിക് െകയ�  അസി��് �ട�ിയ േകാ�ക�  സം�ാന

െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ നി�് സമയബ�ിത േസവനം

*596.�ീ.എസ്.ശർ�

,, വി. േജായി

,, രാ� എ�ഹാം

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

(എ) സം�ാന�് ഭരണം �താര��ം കാര��മമ�മാ�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) േസവനാവകാശ നിയമം സം�ാന�് കാര��മമായി നട�ാ��തി�ം നി�ിത

സമയ�ി��ി�  െപാ�ജന���് േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്;



(സി) ഇതി�  വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം അ�ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്

വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം േസവനാവകാശ നിയമ �കാരം

െപാ�ജന���് സമയബ�ിതമായി േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നി�ഭയ പ�തി

*597.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ��ഷ� കട��ി

,, പി. ഉ�ി

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയി�� വനിതാ വികസന പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി� നി�ഭയ പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�  എവിെടെയ�ാമാണ് നി�ഭയ െഷ���  േഹാ�ക�  �ാപി�ി��െത�ം െഷ���

േഹാ�ക� ഇ�ാ� ജി�കളി� അവ �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനിതാ േ�മ �ാപന��െട �വ��നം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇവ�െട �വ��നം ��ത�

കാര��മമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഇ) �ീ ശാ�ീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി അവേബാധന ക�ാ�ക�, െസമിനാ�ക�, പരിശീലന

പരിപാടിക� �ട�ിയവ സംഘടി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

*598.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, രാ� എ�ഹാം

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന��െട ജീവിത ����  നി�ി�താ�പര��ളാേലാ െക�കാര��തയാേലാ

നിസാരകാരണ�ളാേലാ ദീ�ഘകാലമായി �വ�നാടയി� ���ിയി��ത് അവസാനി�ി�ാനായി

ഏ�െ���ിയി�� പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ�േരാെടാ�ം ജന�തിനിധികെള �ടി പെ���ി�െകാ�� താ��്തല

അദാല�കളി�െട ��പരിഹാര�ിന് കാര��മമായി ഇടെപടാ�  സാധ�മായി�േ�ാ എ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ജനസൗ�ദ േസവന േക��ളായി സ��ാ�  ഓഫീ�കെള പരിവ��നം െച�ാ�



സാധി�ംവിധം േസവനാവകാശ നിയമ�ി�ം അതിെ� �േയാഗ�ി�ം േവ� മാ���

വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

സിവി� സ�വീസ് കാര��മമാ�ാ� നടപടിക�

*599.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സിവി�  സ�വീസ് കാര��മമാ��തിന് സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട

സഹകരണ�ം പ�ാളി��ം ഉറ�ാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം േസവന മേനാഭാവം അ�രി�ി��തി�ം പര�ാ�മായ വിധ�ി�

പരിശീലന പരിപാടിക� �നഃസംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) അഴിമതി നി��ാ���ിനായി െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട നട�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;  വിവിധ അവേബാധ പ�തിക�ം ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട �േയാഗ�ം

ഫല�ദമായി നട��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േറഷ� കടകളി�െട സൈ�േകാ ഉ����

*600.�ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടക�െട ൈവവിധ�വ�രണ�ി�ം �വ��നം െമ�െ����തി�ം ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ� കടക� വഴി ആ�, റവ, �ചി േഗാത�്, ൈമദ എ�ിവ വി�ഴി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) േറഷ� കടക� വഴി സൈ�േകാ ഉ���� വി�ന നട��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ആദിവാസി ഊ�കളി�  േറഷ�  വിതരണ�ിനായി െമാൈബ�  േറഷ�  കടക�

ആരംഭി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

19-03-2018



�േ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)].


