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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

ൈസബ� ���ത���

*601. �ീ.പി.െക.��ാലി��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ�ത�� രീതിയി�� ൈസബ�  ���ത���  വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�  ഐ.�ി.  േമഖല
��ത�  ശ�ിെ����തി�ം ആ�നീകരണ,  ഗേവഷണ �വ��ന��  നട�ാ��തി���
പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈസബ�  ���ത���െട അേന�ഷണ�ി�  ഐ.�ി.  വിഭാഗ�ിെ� േസവനം
ഉപേയാഗെ���ാ�േ�ാ;

(സി) ഐ.�ി.  രംഗ�് അതിേവഗ�ി�  ഉ�ാ�� മാ���െ�ാ�ം സം�ാന�ിെ� ഐ.�ി.
വിഭാഗെ��ം ൈസബ�  ��ാേന�ഷണ വിഭാഗെ��ം സ�മാ�ാ�  ആവശ�മായ പരി�രണ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� െമാ�വ�ാപാര വിതരണം

*602. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െമാ�വ�ാപാരികെള ഒഴിവാ�ി എഫ്.സി.ഐ.  േഗാഡൗ�കളി�  നി� േറഷ�  സാധന��
എ��് സ��ാരിെ� സംഭരണ ശാലകളി� ��ി�് വിതരണ�ിന് എ�ി�ാ�� പ�തിയിൽ
േറഷ�  സാധന��െട കരി���ം മറി�വി�ന�ം തടയാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ്
ഉ�െ���ിയിരി��ത്, വിശദാംശ�� എെ��ാം?

സിവി�സൈ�സ് േകാ��േറഷ� �േഖന േഹാ��കൾ
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*603. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ
,, ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��  ഭ�ണ�ിെ� അമിതനിര�് �ലം സാധാരണ�ാരായ ജന��  ��ി���
സാഹചര��ി� സിവി�സൈ�സ് േകാ��േറഷ� �േഖന സ�സിഡി നിര�ി� ഭ��സാധന��
ന��� േഹാ��ക� ആരംഭി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എെ�ാെ� ഭ��സാധന�ളാണ് ��ത േഹാ��ക�  �േഖന ന��വാ�
ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േഹാ��ക��് സ�സിഡി നിര�ി�  സാധന��  ന���തിന് സിവി�സൈ�സ്
േകാ��േറഷ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഭ��ഭ�താ നിയമം-�ഡ് അലവ�സ്

*604. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ�േ�ാ� ഭ�ണ�ിന് പകരം �ണേഭാ�ാ���് �ഡ് അലവ�സ്
�ക ന�ാ� വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ� കടകളി� �ടി അരി�ം േഗാത�ം �ടാെത �ധാന പലവ��ന��ം വിതരണം െച�വാ�
ന ടപടിെയ��േമാ;

(സി) േറഷ�  കടകളി�  ബേയാെമ�ിക് യ���  വ�� സാഹചര��ി�  സ��ാ�  േ�മ
െപ�ഷ�ക�, ബാ�ിംഗ് േസവന��  �ട�ിയവ ഈ സംവിധാന�ി�െട ന�കാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�വജന ക�ീഷെ� �വ��ന��

*605. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.ഡി.െക. �രളി
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �വജന ക�ീഷെ� �വ��ന��  അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വജന��െട േ�മം ��നി��ി അവെര വിദ�ാസ��രാ��തി�ം ശാ�ീകരി��തി�ം
�വജന��െട അവകാശ�� സംര�ി��തി�ം േവ�ി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ��ത
ക�ീഷ� നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വജന��മായി ബ�െ�� വിഷയ��  സംബ�ി�് ക�ീഷന് ലഭി�� പരാതിക�ം
നി�േ�ശ��ം പരിഗണി��തിനായി ജി�ാ തല�ി�  അദാല�ക�  നട��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മദ�ം  ,  മയ�മ��്,  റാഗിംഗ്,  ൈസബ�  ���ത���  എ�ിവ�െ�തിെര�ം േറാഡ് �ര�,
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മാനസിക ആേരാഗ�ം എ�ിവ സംബ�ി�ം �വാ���ിടയി� േബാധവ�കരണം നട��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നീതി ആേയാഗ് നിലവിൽ വ�തിന് അ��തമായ മാ��ൾ

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

(എ) േക� സ��ാരിന് കീഴി�  �ാനിംഗ് ക�ീഷന് പകരം നീതി ആേയാഗ് സംവിധാനം വ�േശഷം
ഏെത�ാം പ�തികളാണ് േകരള�ിനായി അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;  നീതി ആേയാഗി�
പ�തിക�  ത�ാറാ�ി സമ��ി��തിന് ഏെത�ി�ം തല�ി�� നി�േ�ശ��  സം�ാന
�ാനിംഗ് േബാ�ഡിന് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന ആ��ണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന�ം വിവിധ വ��ക�െട ആ��ണ�ം
ത�ി�� ഏേകാപനം ��ഢമാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) നീതി ആേയാഗ് നിലവി� വ� സാഹചര��ി� ഓേരാ പ�തി�െട�ം െ�ാേ�ാസ�ക� ഏത്
ത�ി�  നി�ാണ് ആരംഭി��െത�ം അതിന് എ�് സംവിധാന�ളാണ് ജി�ാ തല�ി�ം
സം�ാന തല�ി�ം നിലവി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

േകാടതികളി� െക�ി�ിട�� േക�ക�െട ബാ�ല�ം

T *607.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദീ�ഘകാലം േകാടതികളി�  െക�ി�ിട�� േക�ക�െട ബാ�ല�ം നീതിന�ായ സംവിധാന�ി�
��ിെല വലിയ െവ�വിളിയാെണ� ബ�.  ��ീംേകാടതി ചീഫ് ജ�ിസിെ� അഭി�ായം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ തല�ളി�� േകാടതിക�  സമാനമായ �തിസ�ി േനരി��െവ�ത്
മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ േകാടതികളി� െക�ി�ിട�� സിവി�, �ിമിന� േക�കെള അവ�െട ഗൗരവം കണ�ാ�ി
തരം തിരി�് എ��ം േവഗം തീ��ക��ി�ാ�� നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി അദാല�ക�  സംഘടി�ി�് േക�ക�െട ബാ�ല�ം �റ�്,  നീതിന�ായ
സംവിധാന�ി� ജന��െട വിശ�ാസം വ��ി�ി�ാ�ത�� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

�ത�ം ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി��� വള���ായി പ�തിക�

*608. �ീ.പി. ഉ�ി
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�ിെ� �ത�ം ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി��� വള���ായി �ഖ�ാപി�ി��
പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനം േനരി�� �ധാന ���ളി�  ഒ�ായ �വജന���ിടയിെല െതാഴി�രാഹിത�ം
പരിഹരി�ാനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(സി) പര�രാഗത േമഖലയി�  ഉപജീവനമാ��ം കെ���വ��െ�െട താ� വ�മാന�ാ�� �ടി
വികസന�ിെ� സ�ഫല�� ലഭ�മാ�ാ� പ�തിക�െ��ി� അവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

എയ�േപാ��് പരിസര�ളി� പ�ി ശല�െമാഴിവാ�ാ� നടപടിക�

*609. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.അ� റ�്
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േവ�ാമയാന പരിധിയി�  അപകട��  ഉ�ാകാതിരി�ാ�ളള ��ക�ത�ക�
സ�ീകരി�� കാര��ി� സ��ാരിെ� ഉ�രവാദിത��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എയ�േപാ��് പരിസര�ളി�  പ�ിയിടി�ളള അപകട സാ��ത ��തലാെണ� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� പ�ി ശല�െമാഴിവാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന�ളി� നി�� മ����െട പരിേശാധന

T *610.േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് വി�ന�ായി െകാ�വ�� മ���ളി�  ആേരാഗ��ിന്
ഹാനികരമായ രാസപദാ����  േച���താ�ം ��ിഹീനമായ സാഹചര��ളി�
സം�രി��താ��� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ി�, ഇവ നി�ബ�മാ�ം പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയതി�േശഷം മാ�ം
സം�ാനേ��് കട�ി വി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ഹാനികരമായ രാസവ���  േച�� മ����  വി��വ��ം
വിതരണ�ാ��െമതിെര ശ�മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിജില�സ് ആ�് ആ�ികറ�ഷ� വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

*611. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എം.ഉ��
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിജില�സ് ആ�് ആ�ികറ�ഷ�  വിഭാഗ�ിെ�
�വ��ന ച��ളി� മാ�െമെ��ി�ം വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിജില�സ് േ�ഷേനാട�ബ�ി�് േലാ��് സംവിധാനം,  അഴിമതി���െള മ�,  �മ�് എ�ീ
നിറ�ളി�  �ാ�ിൈഫ െച��  എ�ീ പരി�ാര��  വ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) രാ�ീയ ഔേദ�ാഗിക വിേരാധ��െട േപരി�ം േസാഷ��  മീഡിയയി��െ�െട��
പ�ിസി�ി�േവ�ി�ം വിജില�സ് സംവിധാനം ��പേയാഗം െച�� �വണത തടയാ� �ാ�മായ
പരി�ാര�� ആ വ��ി� വ��ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലബാ� കാ�സ� െസ�റിെ� വി�ലീകരണം

*612. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, െക.��ിരാമ�
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  �േദശ�� ക�ാ�സ�  േരാഗികളി�  ഗണ�മാെയാ� പ�് തി�വന��രെ�
ആ�.സി.സി.യി� ചികി� േതേട�ി വ�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ന��ിയ�  െമഡിസി�  സംവിധാനം ഉ�െ�െട�� �തന സംവിധാനം മലബാ�  ക�ാ�സ�
െസ�റിലി�ാ�ത് വട��  ജി�കളി��വെര വിദ�� ചികി��ായി ആ�.സി.സി.െയേയാ
സ�കാര� ആ�പ�ികെളേയാ ആ�യി�ാ� നി���ിതരാ��� പരിഗണി�് മലബാ� കാ�സ�
െസ�റിെ� വി�ലീകരണം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ �ാപനെ� പി.ജി.  ഇ��ി���ാ�ാ�  ഉേ�ശി��െ��ി�  അതിെ� വിശദാംശ��ം
അ�െകാ��ാ�� േന���ം അറിയി�ാേമാ?

മാ�കാപരമായ �ീ�ര�

*613. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.എം.എം. മണി
,, ��ഷ� കട��ി
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ല�ളി�  മാ�കാപരമായ �ീ�ര� ഉറ�ാ�ാ�  കഴിയാെത േപായത് പരിഹരി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െ�യി�  ഉ�െ�െട�� െപാ�വാഹന��ം െതാഴിലിട��ം െപാ�നിര�ക�ം പലേ�ാ�ം �ീ-
�ര�ിതമാ�ാ�  സാധി�ാെത േപാ��ത് തി��ാ�  എെ�ാെ� മാ���ളാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) സ�യം ര��ായി ഇലേ�ാണിക് സാേ�തികവിദ���െ�െട�� മാ����  �ചരി�ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) അപമാന�ിന് ഇരയാ��വ� പരാതി ന�കിയാ� വീ�ം അവേഹളനപാ��� ആ�� �ിതി
മാ�ാ�ം ത�രിതഗതിയി�  വിചാരണ നട�ി ���ാ�െ�തിെര നടപടിെയ��ാ�ം കഴി��
അവ� ��ി�് നിയമപാലനസംവിധാന�ി� മാ�ം വ��ാ� േവ� ഇടെപട�ക� നട�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ�- സാധന��െട വിതരണ പ�തി

*614. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക. രാജ�
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,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ �ണി�ക�, വനിതാ സ�ാ�യ സംഘ��  എ�ിവ �േഖന സിവി�  സൈ�സ്
േകാ��േറഷ�  വിതരണം െച�� സാധന��  ജന�ളി�  എ�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ായിട�ം എ�ാ�  കഴി�� ഗതാഗത സൗകര�െമ� നിലയി�  ഓേ�ാറി�കെള
ഉപേയാഗെ���ിെ�ാ�് സാധന��  വീ�കളി�ം �ാ�കളി�ം എ�ി��തിന്
ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഓ�ൈലനായി ഓ�ഡ�  ന�ിയാ�  ��ത പ�തി �കാരം സാധന��  എ�ി��തിന്
സാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഹരിത േകരളം പ�തി

*615. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ�ി�ം �ചിത��ി�ം ഊ��  ന��� ഹരിത േകരളം പ�തി�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ി�ിന് ബ�ജനപ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാ� എ� മാ��മാണ് ആവി�രി�ിരി��ത്;
(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ക��േസന �പീകരി�ി�േ�ാ;  ക��േസന�െട ഇടെപട�  ഏത്

വിധ�ിലായിരി�െമ�ം ഈ േസനയി�  ഏെതാെ� വ��കളിെല
ഉേദ�ാഗ�രാ��ാ�കെയ�ം ഇവ�െട �വ��നം േ�ാഡീകരി��തിനായി എ�
സംവിധാനമാ��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട �പേരഖ�ം നട�ി�ി�� സമയ�മ�ം ത�ാറാ�ിയി�െ��ി�  വിശദവിവരം
അറിയി�േമാ?

ച��െട ഒൗഷധ�ല�ം

*616. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, െക.എം.ഷാജി
,, എ� .എ.െന�ി��്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച��െട ഒൗഷധ�ല�െ� സംബ�ി� ഗേവഷണ �വ��ന���് ആ�ഷ് വ��് സഹായം
ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സഹായം ന��� രീതി നി�യി�ി�േ�ാ; പ�തി�െട വിശദ വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ച�യി� നി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഒൗഷധം നി��ി��തായി അറി�േ�ാ;  എ�ി� അ�
സംബ�മായ വിശദവിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ?

ന�േബാ� �ീനിംഗ് േ�ാ�ാം
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*617. �ീ.സി. െക. ശശീ��
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവജാത ശി��ളി�  വരാ�  സാധ�ത�� ജനിതക േരാഗ��  �ാരംഭ�ി�  തെ�
കെ���തിന് ന�േബാ� �ീനിംഗ് േ�ാ�ാം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാ�ാം �േഖന ഏെതാെ� ജനിതക േരാഗ�� ക�പിടി�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ഏെത�ാം ലാ�കളി� ��ത പരിേശാധനാ സൗകര�ം ലഭ�മാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ പ�ിക് െഹ��് ലാ�കളി�ം ഈ േ�ാ�ാം നട�ാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായിക നയം

*618. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അ�� �കാശ്
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക നയ�ിന് �പം ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ�ാ��സിെ� സമ� വികസന�ിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് നയ�ി�  ഉ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നയം എ� �സി�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െെല�് െമേ�ാ പ�തി

*619. �ീ.െക. ആ�സല�
,, എസ്.ശർ�
,, എം. സ�രാജ്
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം , േകാഴിേ�ാട് െെല�് െമേ�ാ പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിക��� ക�സ���ിെന നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏ� �ാപനമാണ്;  എെ�ാെ�
�മതലക� ഏ��ി�ി��്;

(സി) �ലം ഏെ���ിനായി �ാരംഭ നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  അെെല�െമ�് നി�യി�് �ലം
ഏെ����തി�� നടപടിക� ആരംഭി�ാ� ഓഫീസ് �ാപി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തിക��� ഫ�ിംഗ് രീതി�ം ഏജ�സി�ം നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� േസവനം വിവര സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട നവീകരി�ൽ

*620. �ീ.സി.െക.നാ�
,, െക. �����ി
,, േകാ�� ��േമാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള സ��ാരിെ� ഫീ��തല വ��ക�  ��ത�  ജനസൗ�ദപരമാ�ാ�  എെ�ാെ�
�വ��ന�ളാണ് െച�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവരസാേ�തിക വിദ��െട െപെ��� വികാസം ബാ�ിംഗ്, സ�കാര� വ�ാപാരേമഖലകളി� വ�ി�
മാ��� വ��ക�ം അവെയ ��ത� ജനസൗ�ദപരമാ�ക�ം െച�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� �വട് പിടി�് െപാ�ജന���് അവ�െട പരാതിക�, നിേവദന�� എ�ിവ�െട നീ�ം
സ��ം െമാൈബ� േഫാണിെ� സഹായേ�ാെട നിരീ�ി��� രീതിയി� സ��ാ� േസവനം
വിവര സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട നവീകരി�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  സംവിധാനെ� ഇ�ര�ി�  നവീകരി��തിന് ഇേതവെര െച� കാര���
വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ വിഷയ�ി�  സ��ാ�  െച�ാ�േ�ശി�� കാര���  വിശദമാ�ാേമാ;  സ�ത� േസാ�്
െവയ�  സംവിധാനം ��ത�  ജനകീയമാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
െച�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� ഗേവഷണ വികസന കൗ�സി�

*621. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, എസ്.രാേജ��
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തനത് ഭ�� ഇന�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഭ�� ഗേവഷണ വികസന
കൗ�സി� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഭ�� �ണനിലവാര നിരീ�ണ ലേബാറ�റി, ഭ�� സം�രണ പരിശീലന േക�ം,
തേ�ശീയ ഭ�� സാേ�തിക േകാേളജ് എ�ിവ �ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഭ�� സം�രണ-�ല�വ��ിത �വ��ന���് േവ� �ധാന ഭൗതിക സാഹചര���
ഏ�െ����തിന് ��ത കൗ�സി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�� േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളായി ഉയ��� പ�തി

*622. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�� േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളായി ഉയ��� പ�തി ഏ� ഘ��ിലാണ്;
(ബി) ഈ പ�തി�് േക� ഗവ�െമ�ിെ� സഹായം ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ഏത് െമഡി�� േകാേളജിെനയാണ് ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി���്
ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസസിെ� പദവിയിേല�് ഉയ��വാ�  നി�യി�ി��ത്;  ഇതിനായി
ൈകെ�ാ� നടപടി വ��മാ�േമാ?
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സി�ിസ� േകാ� െസ�� സംവിധാനം

*623. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സി�ിസ� േകാ� െസ�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���� എെ�ാ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ സ��ാ�  വ��ക�, വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  �ട�ിയവെയ�റി�് ജന����
സംശയ��  �രീകരി�ാ�  എെ��ാം മാ���ളാണ് ഈ സംവിധാന�ി�
ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നാളിേകര വികസന പാ��ക�

T *624.�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േത��െട ഉ�ാദനം,  സം�രണം,  വിപണനം എ�ിവ ല��ം വ�െകാ�് നാളിേകര വികസന
പാ��ക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളിേകര വികസന പാ��ക� �ാപി��തിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിവരി�േമാ?

സം�� ൈജവ ൈവവിധ� പരിപാലന സമിതി

*625. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ൈജവ ൈവവിധ� േബാ�ഡിന് കീഴി� സം�� ൈജവ ൈവവിധ� പരിപാലന
സമിതി എ�ാണ് �പീ�തമായെത�ം ഇതിെല അംഗ�� ആെരാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ാ നദി�െട �ന��ീവന �വ��ന��  കാര��മമാ��തിനായി എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ��ത സമിതി�െട േമ�േനാ��ി� നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(സി) ഇതിെ� �വ��ന���� ഫ�് എവിെടനി�ാണ് ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ാനദി�െട സംര�ണ�ിനായി ജി�ാ പ�ായ�് �സിഡ�് അ���നായി �പീകരി�
��ത സമിതി കാര��മമായി �വ��ി�ാതിരി��തിെ� കാരണെമ�ാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ശബരിമല തീ��ാടന സീസ�  ആരംഭി�ാനിരിെ�,  ��ത സമിതി �േഖന പ�ാനദി�െട
പരിപാലന�ി�� അടിയ�ര �വ��ന�� നട��തി�ം ഇതിനായി തീ��ാടക���െ�െട
േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  ആരംഭി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സിവി� സ��ീസ് കാര��മമാ�വാ� നടപടി
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*626. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, അനി� അ�ര
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സ��ീസ് കാര��മമാ�വാ� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓഫീസ് ഭരണം �ത�നി�േയാെട�ം കാര��മമാ�ം ആേണാ നട��െത�് പരിേശാധി�വാ��
സംവിധാനം എ�ാണ്;

(സി) ജീവന�ാ��് �ത�സമയ�് ഓഫീസി�  എ��തി�ം തിരിെക േപാ��തി�ം
സഹായകരമാ�� രീതിയി� ഗതാഗത���് ഒഴിവാ��തി�ം കാര��മമായ യാ�ാസൗകര�ം
ഒ���തി�ം എ�് സംവിധാനമാണ് ഇേ�ാ� ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജീവിതൈശലി േരാഗ��

*627. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, സി.���
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിതൈശലി േരാഗ��  വ��ി�വ��തിെ� കാരണ��  വിശകലനം
െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ�ഹെ� �േമഹ േരാഗ��മാ�ാ� ��ംബ�ീ �വ��കെര ഉപേയാഗി�് നട�ിയ ൈപല�്
പ�തി അവേലാകനം െച�ി�െ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പ�തി വ�ാപകമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

'എൈറസിംഗ് േകരള' െമാൈബ� ആ�ിേ�ഷ�

*628. �ീ.വി. േജായി
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസിെന സംബ�ി� വിവര��, �ധാന നിയമ��, �ര�ാ നി�േ�ശ��,
വിവിധ േസവന��  ലഭി��തി�� നടപടി �മ��  �ട�ിയവ ഉ�െ���ിയ െമാൈബ�
ആ�ിേ�ഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അഴിമതിെ�തിെര െപാ�ജന���് വിജില�സിന് പരാതി ന���തിന്  'എൈറസിംഗ് േകരള'

എ� െമാൈബ� ആ�ിേ�ഷ� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കെള ജനേസവന േക��ളാ�ി ഉയ��ാ� നടപടി

*629. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, എം. നൗഷാദ്
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�ാനം െച� ചികി�ാ സഹായം ദീ�ഘകാലമായി ലഭി�ാ�തിനാ�  താ��് ഓഫീസി�
തീയിടാനിടയായ സംഭവ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�, സം�ാന�് േസവനാവകാശ നിയമം
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എ�മാ�ം ഫല�ദമായി നട�ാ�ാ�  ��  സ��ാരിന് കഴി�െവ�് അവേലാകനം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി�� അനാ��ം അലംഭാവ�ം െകാ�് ജന���് ��ി��്
ഉ�ാകാതിരി���വിധം സിവി� സ��ീസ് കാര��മമാ��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�
സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഓഫീ�കെള ജനേസവന േക��ളാ�ി ഉയ��ാ�  എ� െച�ാ��ശി�െ��്
വിശദമാ�േമാ?

ഭ��ഭ�ത നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി� സിവി� സെെ�സ് വ��ിെ� ആ�നികവ�കരണം

*630. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ബി.സത��
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവംബ� 1 �ത� േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമം നട�ാ��ത് എ.പി.എ�. അരി വിതരണെ� ഏത്
വിധ�ി�  ബാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;  േക� നിയമ�കാരം സ�ിഡി ആ��ല�ം
നിേഷധി�െ���വ��് �റ� നിര�ി�  ഭ��ധാന���  വിതരണം െച��തിന് സം�ാന
സ��ാരിന് എ�് െച�വാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �താര��ം കാര��മ�ം അഴിമതിരഹിത�ം ജന�േളാട് ഉ�രവാദെ���മായ ഒ�
െപാ� വിതരണ സ�ദായം ഉറ�ാ��തി� േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ��റ� ല��ം സാ�ാ�കരി��തിനായി സിവി�  സെെ�സ് വ��ിെന
ആ�നികവ�കരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) ഇതിെ�റ ഭാഗമായി േറഷ�  കാ��ക�ം �ണേഭാ�ാ�െള സംബ�ി�� മ�് വിവര��ം
ഡിജി�ൈലസ് െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) െപാ� ജന��െട പരാതി പരിഹരി��തി�ളള സംവിധാനം,  �ാ��ര�സി േപാ���  എ�ിവ
�ാപി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
തി�വന��രം, െസ��റി,
22-10-2016

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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