
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  14, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--319]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 3123 �ത� 3271 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 3272 �ത� 3399 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 3400 �ത� 3441 വെര

അഴിമതി േക�കളി� നടപടി

3123. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം അഴിമതി േക�കളി�  എ� സ��ാ�

ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;വ��് തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ

3124. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ േയാഗം േച�� ഹാളിെല സീ�ിംഗ് �മീകരണ���് ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയത്;  ഇൗയിന�ി�  ��ത ഏജ�സി�് എ�് �ക

ന�കി;െട�ഡ�  വിളി�ാേണാ ��ത ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയത്;ഇെ��ി�

എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭയി�  പെ��� എ� �തിനിധിക��് വിമാനടി��് അ�വദി�് ന�കി;

അതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�;

(സി) ഏെതാെ� േഹാ��കളിലാണ് അംഗ���് താമസസൗകര�ം ഒ��ിയത്;  ��ത

താമസസൗകര�ം, ഭ�ണം, യാ�ാ െചലവ് എ�ീ ഇന�ളിൽ എ�് �ക െചലവഴി�;

(ഡി) േലാക േകരളസഭയിെല ച��കളി�  ഉ��ിരി� വ� നി�േ�ശ��  നട�ിലാ��തിന്

�േത�ക സംവിധാനം ഒ���തിന് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാ�� േസാ� മാേനെ��് അേതാറി�ി അ�ിമ ഉ�രവ്



3125. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീട് നി��ാണ�ിനായി േകാ��  േസാ�  മാേനെ��് അേതാറി�ി�െട അ�മതി�ായി

വളപ�ണം �ാമപ�ായ�ി�  നി�ം അയ�  08.08.2017-െല  A3/1010/17  (�ീമതി.

സാഹിദ-�െട അേപ�),  08.08.2017  -െല  A3/1011/17  (�ീമതി.  ആയിഷാ ബീ-�െട

അേപ�) എ�ീ ന�� ക�കളി� അ�ിമ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�െ��ി� ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇനി�ം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�ിെ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�േ��് അ�ിമ ഉ�രവ് ന�കാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

മാ�ഭാഷ�െട �േയാഗ�ം വികസന�ം

T 3126.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. �േകഷ്

,, പി. ഉ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� �േദശ�ിെ� തന� സം�ാരം പരിേപാഷി�ി��തിന് മാ�ഭാഷ�െട �േയാഗ�ം

വികസന�ം അനിവാര�മായതിനാ�  ആയതിന് േവ�ി നട�� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� പാസാ�ിയ നിയമമ�സരി�് ഏ� പാഠ�പ�തി �കാരം അധ�യനം നട�ിയാ�ം

സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം മലയാളം നി�ബ�മാ�ം പഠി�ി�ിരി�ണെമ� നി�േ�ശം

എ�മാ�ം �ാവ��ികമായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;  �ീൈ�മറി സൗകര�ം വ��ി�േതാെട,

അംഗൻവാടികളി�  ��ിക�  �റ��െവ� കാരണ�ാ�, ഇം�ീഷ് പഠനം അനിവാര�മായ

എ�.െക.ജി.�ം �.െക.ജി.�ം അ�ണവാടികളി�  ആരംഭി�ാ�  നി�ബ�ിതമാ�ിയ നടപടി

തി��ാ� വി�ലമായ േബാധവ��രണ �ചരണം സംഘടി�ി�േമാ ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക രംഗ�് മാ�ഭാഷ �േയാഗം എ� മാ�ം �േരാഗതി �ാപി��െ��്

വിലയി��ാ�േ�ാ;  ഭാഷാമൗലിക വാദ�ിന് പകരം ഭാഷെയ സ��ാ�കമായി

പരിേപാഷി�ി�ാ� നട�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

���-വയലാ� സമരേസനാനിക�െട െപ�ഷ�

3127. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� - വയലാ� സമരേസനാനികെള സ�ാത�� സമര േസനാനികളായി കണ�ാ�ി അവ��്

െപ�ഷ� അ�വദി��േ�ാ; എ�് �കയാണ് നിലവി� െപ�ഷനായി അ�വദി��ത്;

(ബി) െപ�ഷ� ആ��ല�ം ലഭി�ി�� ��� വയലാ� സമരേസനാനിക� മരണമട�ാ� ��ംബ

െപ�ഷ� �ായ���ിയായ അവ�െട ആ�മ���് ലഭി��തിന് അ�ഹത�േ�ാ;



(സി) നിലവി� ആ�െ��ി�ം ഇ�കാരം െപ�ഷ� ന���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �േത�ക േകസായി പരിഗണി�് ���-വയലാ�

സമരേസനാനിക�െട �ായ���ിയായ ഏെത�ി�ം ആ�മ���് െപ�ഷ�

അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആ��ാണ് അ�വദി�െത�ം അതി�� കാരണെമെ��ം

വിശദമാ�േമാ?

ജനസാ��നം പ�തി

3128. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസാ��നം പ�തിയി�, വിവിധ ബാ�കളി� നി�ം വാ� എ��് തിരി�ട�ാ�

കഴിയാ�വ�െട ബാ��ത �ടി ഉ�െ����തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ജനസാ��ന ഫ�്

3129. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട ജനസാ��ന ഫ�ിേല�് ഏെത�ാം വിഭാഗ�ാ��ാണ് അേപ�ി�വാ�

കഴി�കെയ�ം ഇതി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�ം സമ��ിേ�� േരഖക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി.നിയമനം

3130. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ിേലറിയ േശഷം ഓേരാ വ��ക� വഴി�ം േകരള പ�ളിക് സ��ീസ്

ക�ീഷ� വഴി എ� േപ��് േജാലി ന�കിയി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

ൈ�വ� ത�ികയിെല നിയമനം

3131. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 016/2014 �കാരം നിലവി� വ� ൈ�വ� ത�ിക�െട റാ�് ലി�ി� നി�ം

നിയമനം നട�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ലി�ി� നി�ം അൈഡ�സ് ലഭി�ി�് ആറ് മാസം കഴി�ി�ം നിയമനം ലഭി�ാ�തിെ�

കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഈ ലി�മായി ബ�െ�� േക�ക�  തീ��ാ�ിയി�ം നിയമന നടപടിക�

ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണമറിയി�ാേമാ?



േകാഴിേ�ാട്, മല�റം ജി�കളിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��്

3132. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്, മല�റം ജി�കളിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് (കാ�ഗറി ന�� 130/12)

ലി�് നിലവി� വ� തീയതി എ�ാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് എ� ത�ിക േകരള�ിെല ഏെതാെ�

ഡി�ാ��്െമ�ിലാണ്/ക�ീഷ�കളിലാണ് ഉ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�ം മല�റം ജി�യി�ം എ� േപ�  താ��ാലിക േകാ�ഫിഡ�ഷ��

അസി��് ത�ികയി�  േജാലി െച�� എ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഏെതാെ�

ഡി�ാ��്െമ�ിലാണ് ഈ താ��ാലിക�ാ� േജാലി െച��ത്;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�ം മല�റം ജി�യി�ം േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ികയി�� ഒഴിവ്

(ജി�തിരി�്  )സ��ാരിേല�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  റിേ�ാ��് െച�േമാ;

എ�േ��് റിേ�ാ��് െച�ം എ�് അറിയി�ാേമാ; നിലവി�� റാ�് ലി�ി� നി�് പരമാവധി

ആ�കെള നിയമി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

�മാരി െക.ടി.ല�ി�് ആ�ിത നിയമനം ന���തിന് നടപടി

3133. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല േനാ��് പറ�രി�  േജായി�് ആ�.ടി.ഒ ആയി സ�വീസിലിരിെ�

മരണമട� െക.  എസ്.  േതാമസിെ� മക�  �മാരി െക.  ടി.  ല�ി�്,  അേപ�

സമ��ി��തി� വ� കാലതാമസം �ലം ആ�ിത നിയമനം ന�കാെത അേപ� നിരസി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ികമായ വിഷമാവ� �ലം ബി.ഡി.എസ് പഠനം ഇട�വ�് നി�േ��ി വ�തിനാ�

�സ് � വെര മാ�ം പഠനേയാഗ�ത�� �മാരി ല�ി�് ആ�ിതനിയമന അേപ�

സമ��ി��തി�  േനരി� കാലതാമസം മാ�ാ�ി,  നിയമനം ന���തിന് �േത�ക അ�മതി

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട സ��ം വാഹന�ളി� ഔേദ�ാഗിക േബാ�ഡ്

3134. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാർ�് സ��ം വാഹന�ളി� ത�ിക �ദ�ശി�ി�� തര�ി�

ഔേദ�ാഗിക േബാ�ഡ് വ��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏത് വിഭാഗം/ത�ികയി�� ജീവന�ാ��ാണ് ഇ�ര�ി�  േബാ�ഡ് �ദ�ശി�ി�വാ�

അ�മതി ഉ�ത്; ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വി.ഐ.പി സം�ാരം ഒഴിവാ�ണെമ�് നി��ഷി�ിരി�� കാലഘ��ി�  ഇ�ര�ി�

സ�കാര�വാഹന�ളി� േബാ�ഡ് പതി�ി�് െപാ�നിര�ി� ഉപേയാഗി��ത് നിേരാധി�വാ�



നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല പ�ിംഗ് സ�ദായം

3135. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� ജീവന�ാ��് പ�ിംഗ് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�േവ�ി ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പ�ിംഗ് നി�ബ�മാ�ിയതി�േശഷം ജീവന�ാ�െട ഹാജ�  നില ഉയ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�ിംഗ് നി�ബ�മാ�ിയേശഷം െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ� നീ��ി� വ��ന വ�ി�േ�ാ;

ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ� എെ��ി�ം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) പ�ിംഗ് നി�ബ�മാ�ിയ�േപാെല ഫയ�കളിൽ അടിയ�രമായി തീ��ക��ി�വാ�ം

ഏെത�ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ജീവന�ാ�െട ത�ിക

3136. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  ജീവന�ാ�െട ത�ികകളി�  അംഗീ�ത ത�ികകേള�ാൾ  (Sanctioned

post) അധികരി�� എ� ത�ികക� ഉ�്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) അ�� െസ��റി,  െഡപ��ി െസ��റി,  േജാ.  െസ��റി,  അഡീഷണ� െസ��റി,  െ�ഷ��

െസ��റി �ട�ിയ ത�ികക�െട അംഗീ�ത ത�ികക� (Sanctioned post)എ�; നിലവി�

ഓേരാ ത�ികയി�ം േജാലിെച�വ�� ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) അംഗീ�ത ത�ികകേള�ാൾ അധികരി�് ഉ�വയിൽ േജാലിെച�� ജീവന�ാ��്

എ�കാരമാണ് ശ�ളം ന�കാ�  കഴി��െത� വിവരം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ?

അ�ഹമായ ആ��ല�ം േക��ി� നി�ം േനടിെയ���തി�� നടപടിക�

3137. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േക� ബജ�ിന് �േ�ാടിയായി സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ ആ��ല�ം േക��ി�  നി�ം

േനടിെയ���തിന് സ��ാ� തല�ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ �ധാന പ�തിക�

3138. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ �ധാന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നവേകരള മിഷെ� നാളി�വെര�ളള �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  ഓേരാ മിഷെ��ം

�വ��ന �േരാഗതി �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മിഷനി� ഉ�െ�� െെലഫ് ഭവന പ�തി�െട കീഴി� 2017-18 കാലയളവി� എ� േപ��്

ഭവന�� അ�വദി�; ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹരിതേകരള മിഷ�  �േഖന ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ?

ബജ�് നി�േ�ശ�ളി� നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ� പ�തിക�

3139. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017 - 2018 െല ബജ�് നി�േ�ശ�ളി� �ഖ�മ�ി േനരി�് െെകകാര�ം െച�� വ��കളി�

ഇനി�ം നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

ജി�ാതല പ�തിക�െട ഉേ�ശ�ല����

3140. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാതല പ�തിക� െകാ�് ഉേ�ശി��െത�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാതല പ�തിക�െട കരട് ���ിയാേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഓേരാ ജി�യി�ം ആവശ�മായ �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� വ�ഷ�ിനകമാണ് ഈ പ�തി ���ീകരി�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല കരട് പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ പ�തിക�  ���ീകരി�ാ�  എ� �ക േവ�ിവ�െമ�ം ഇത് എവിെട നി�്

കെ��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

2017-18 െല �ാ� വിനിേയാഗം

3141. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല �ാ� ഫ�് വിനിേയാഗം ഇ�വെര എ� ശതമാനമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ിെല�ം �ാ�  �ക�െട�ം,  അതിെ� ഇ�വെര�ളള െചലവിെ��ം വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) �ാ�  ഫ�് വിനിേയാഗ�ി�  ഡിസംബ�  31ന് ��് എ� ശതമാനം വിനിേയാഗം

ഉ�ാകണെമ�ാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(ഡി) ��ത ടാ�ജ�് േന�വാ� വ��ക��് കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�ളള കാരണെമ�ാണ്

എ�് അറിയി�ാേമാ?



�ക �റവ് വ��ിയ േക�ാവി�ത പ�തിക�

3142. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഏെതാെ� േക�ാവി�ത പ�തിക� െട �കകളിലാണ് േക� ഗവ�െമ�്

�റ�വ��ിയി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േക� ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെല മാ�ഗനി�േ�ശ��

3143. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േക� സ��ാരിെ� ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെ� മാ�� നി�േ�ശ��  േക� ഫ�്

െചലവാ��തിന് തട�ം ��ി��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ിെന എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

േക� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

3144. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� വിഹിതം ശരിയായി വിനിേയാഗി��തി� സം�ാന സ��ാ� അലംഭാവം കാ��താ�ം

േക� ഫ�് െചലവഴി��തി�� മാ�� നി�േ�ശ��  അവഗണി��താ��� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) പല േക�ാവി�ത പ�തിക�ം േപര് മാ�ി സം�ാന സ��ാരിെ� പ�തിയായി അവതരി�ി��

എ� ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� വിഹിത�ിെ� ആദ� ഗ� ശരിയായ രീതിയി�  വിനിേയാഗി�ാതിരി�കേയാ വകമാ�ി

െചലവഴി�കേയാ െച��തിനാലാണ് േകരള�ിന് അ�� ഗ���  ലഭി�ാ�െത�

ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േക� സ��ാ�  േകരളെ� വികസന�ിെ� കാര��ി�  അവഗണി�� എ� ആേ�പം

വ�താപരമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േക�ാവി�ത പ�തിക�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� വിലയി��ലിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദമാ�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക��� വിഹിതം

3145. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2014-15  �ത�  2017-18  വെര േക�ാവി�ത പ�തിക��� വിഹിതമായി േക�

സ��ാരി� നി�് എ� ഫ�് ലഭി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

േക�സ��ാ� ന��� ഫ�്



3146. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� വികസന�ിന് േക�സ��ാ� ന��� ഫ�് െചലവഴി�ാ�േ�ാ ; 2014-15 �ത�

2017-18 വെര സാ��ിക വ�ഷ�ി� ലഭ�മായ േക� ഫ�് എ�; ��ത ഫ�ി� നി�ം

എ� �ക വിനിേയാഗി�െവ�ം ആയത് േമാണി�� െച�ാ�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2014-15 �ത� 2017-18 വെര ഏെത�ി�ം േക� ഫ�് െപാ� േമഖലാ �ാപന���്

ലഭി�ി�േ�ാ;വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േലാക പരി�ിതി ദിനാേഘാഷം

T 3147.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-െല േലാക പരി�ിതി ദിനാേഘാഷ�േളാട�ബ�ി�് പ��ളി�ം �ശ�മാധ�മ�ളി�ം

പരസ�ം ന�കിയ വകയി� എ� �ക െചലവഴി�; െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2017 �� 5-െ� പ��രസ��ിന് െചലവായ �ക എ�യാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) ��ത പരസ��� ഹരിതേകരള മിഷ� വഴിയാേണാ ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ിയി� ന�കിയ അേപ�കളി� നടപടി

3148. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീട് നി��ാണ�ി�� അ�മതി�ായി േകരള തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ിയി� ന�കിയ

അേപ�കളി� ഇനി�ം തീ��ാ�ാ��വ എ�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017�  ഏത് മാസംവെര ലഭി� അേപ�കളിലാണ്ഏ��ം അവസാനം തീ�മാനം

ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� അേപ�കളി�  തീ���ാ��തിന് ഒ� വ�ഷേ�ാളം കാലതാമസം

ഉ�ാ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കായ� തീര�ളിെല െക�ിട നി��ാണം

T 3149.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വികസന�ിന് അ�േയാജ�മായ േകരള�ിെല ��രമായ കായേലാര�ളി�

േക�സ��ാരിെ� സി.ആർ.ഇസഡ്.  നിയമ��  കാരണം വിവിധ തര�ി�� േഹാ��

സ��യ�േളാ �റി�് േക��േളാ നി��ി�വാ�  കഴി�കയിെ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല വിവിധ കായ�  തീര�ളി�  വിവിധ തര�ി�� സി.ആർ.ഇസഡ്.

നിയമ�ളാേണാ നിലവി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�ളം കായ�  തീര��  ഏത് സി.ആർ.ഇസഡ്.  നിയമ�ിെ� പരിധിയിലാണ്;  ഇവിെട



കായലി�  നി�ം എ� മീ��  മാറി െക�ിട/േഹാ��  സ��യ��  നി��ി�ാ�  കഴി�ം;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ േക� സി.ആർ.ഇസഡ്.നിയമ�ിെല വ�വ�കൾ എ�ാെണ�റിയാേമാ; നിയമ�കാരം

േകരള�ിെല കായ�  തീര�ളി�  െക�ിടം നി��ി��തി�� �രപരിധി എ�യാണ്;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േക� സി.ആർ.ഇസഡ്.  നിയമം പരി�രി�� ക�ി�ിയി�  േകരള�ിെ� �തിനിധിക�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇവ�െട േപ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) േകരള�ിെല കായ� തീര�ളി� �റിസം സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് വിവിധ തര�ി��

െക�ിട��  നി��ി��തിനായി,  കായ�  തീര�ളി�  നി�ം ഏ��ം �റ� �ര�ി�

െക�ിട�� നി��ി�വാ� ആവശ�മായ റിേ�ാ��് സ��ാ� േക� സി. ആർ. ഇസഡ്. ക�ി�ി�്

ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ജി) കായ�  തീര�ളി�  െക�ിട��  നി��ി�വാ�  സം�ാന�് നിലവി�� നിയമ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ അവാ�ഡ് നി��യ ച���

3150. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് ഏ�െ���ിയി�� മലിനീകരണ നിയ�ണ

അവാ�ഡ് നി��യ�ി�� ച��� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  അടിയ�രമായി അവാ�ഡ് നി��യ ച���  �പീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മലിനീകരണ നിയ�ണ അവാ�ഡ് നി��യ ക�ി�ിയിെല അംഗ��  ആെര�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ക�ി�ിയി�  േകരള സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെല ഉേദ�ാഗ�െര

ഒഴിവാ�ി മ�് സമാന �ാപന�ളിെല വിദ�െര ഉ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭാരത�ഴ�െട മലിനീകരണം

3151. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  ഭാരത�ഴ�െട മലിനീകരണം നിയ�ി���മായി ബ�െ��് നട�ിയി��

�വർ�ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ഭാരത�ഴെയ മലിനമാ��ത് തടയാ� നടപടി

3152. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വാസ �ല�ളി�  �ചിത� �റിക�െട അഭാവം �ലം

�ാഥമിക കാര����് ഭാരത�ഴെയ ആ�യിേ��ി വ�� എ��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ  ?  വീ�ക�  വാടക�് ന���െവ�ി�  ആവശ�മായ �ചിത��റിക�

ഉ�ായിരി�ണെമ�� ക�ശന നി�േ�ശം സ�യംഭരണ �ാപന���് ന�ാ�  സ��ാ�

��ി�േമാ;

(ബി) അേനകായിരം ജന��  �ടിെവ��ിനായി ആ�യി�� ഭാരത�ഴെയ ഇ�ര�ി�

മലിനമാ��ത് തടയാ� ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഭാരത�ഴ�െട മലിനീകരണം തട��തിനാ�� നടപടി

3153. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്,മല�റം ജി�കളി�െട ഒ��� ഭാരത�ഴ�െട മലിനീകരണം തട��തിനായി ഈ

സർ�ാർ നട�ാ�ിയി�� പ�തികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഭാരത�ഴ�െട മലിനീകരണം സംബ�ി�് ശാ�ീയപഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഭാരത�ഴ സംര�ണ�ിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

മാേവലി�രയിൽ റീജിയണ� സയ�സ് െസ��ം �ാനേ�ാറിയ�ം

3154. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  റീജിയണ�  സയ�സ് െസ��ം �ാനേ�ാറിയ�ം

ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�രം സംവിധാനം േകരള�ി� നിലവി� എവിെടെയാെ��െ��് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ �മി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർ�ീസ് നിയമനം

3155. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എ.എസ് നിയമനം എേ�ാ�  നട�ാനാ�െമ�ാണ് സ��ാ�

�തീ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നിയമന രീതിക�

3156. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് പരീ��ായി വിവിധ വ��തല�ളി�  േജാലി െച��

ഉേദ�ാഗ���് അേപ�ി��തിനാ�� നിബ�നക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) സം�ാന�് േകരള സിവി�  സ��ീസ് നട�ാ���ം അതിെ� നിയമന രീതിക�ം

വിശദമാ��തിനായി നാളി�വെര �റെ��വി�ി�� സ��ാ�  ഉ�ര�ക�, സ��ല�ക�,

എസ്. ആ�.ഒ. എ�ിവ�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

�ാഫ് േന�്, ബി.എസ്.സി. േന�് എ�ിവ�െട ഒഴിവ് നിക��തിന് നടപടി

3157. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് േന�്,

ബി.എസ്.സി. േന�് എ�ിവ�െട ഒഴിവ് നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�� ജി�യിെല �ാഫ് േന�ിെ� ഒഴി�ക� നിക��തിനായി പി. എസ്. സി. ലി�ി� നി�ം

(കാ�ഗറി ന�� 454/2016)  നിയമനം നട��തി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തി�ം �തിയ ലി�ി� നി�ം പരമാവധി നിയമനം നട��തി�ം

നടപടിക� ത�രിതെ���വാ� അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ?

പി.എസ്.സി പരീ� നട�ി�ിെല കാലതാമസം

3158. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-2015  കാലയളവി�  അേപ� �ണി� എ� കാ�ഗറികളിേല�� പി.എസ്.സി

പരീ�ക� നട�ാ�െ��ം ��ത ത�ികകേളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  അേപ� �ണി� കാ�ഗറികളി�  പരീ� നട��തിന് കാലതാമസം

േനരി��തിെല കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  ���ിയാ��തി�� പരീ�ക�  അടിയ�രമായി നട�ി ഒഴി��

ത�ികക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി പരീ�ക� മലയാള�ി� നട��തിന് നടപടി

3159. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി പരീ�ക� 2017 നവംബ� 1 �ത� മലയാള�ി� നട��തിന് പി.എസ്.സി

േയാഗം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി� 2017 നവംബ� 1 ന് േശഷം, ഇം�ീഷി� നട�ിയി��

എ� പരീ�ക� മലയാള�ിേല�് മാ�ി നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി പരീ�കളി�  ഇം�ീഷിേനാെടാ�ം മലയാള�ി�ം േചാദ�േപ��ക�  ന�കി

നട��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അ�കാരം േചാദ�േപ��  പരി�രണ�ിന്

ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?



പി.എസ്.സി. നട�ിയ എ�്.എസ്.എസ്.ടി �നിയ�(മാ�മാ�ി�്) പരീ�

3160. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി ��  ടീേ��സ് �നിയ�(മാ�മാ�ി�്)  ത�ികയിേല�്  27.1.2018-�

പി.എസ്.സി.  നട�ിയ പരീ�െയ സംബ�ി�് വ�ാപകമായ പരാതി ഉ�ായി��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി.െക.  പ�ിേ�ഷ�സിെ� േഗ�് േപ�� 2012 എഡിഷെ� ആദ�െ� ഇ�പ�ാറ് േപജി�

നി�ം 19 േചാദ��� യാെതാ� മാ��ം ഇ�ാെത പി.എസ്.സി. നട�ിയ പരീ�യി� പക��ി

എ� ആേരാപണം വ�തയാേണാ; എ�ി� ��ത പരീ� റ�ാ�ി �നഃ�രീ� നട�ണെമ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ആവശ�ം പരിഗണി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി.യിൽ നട�ാ�� മാ��ൾ

3161. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� നട�� പരീ�ാ നടപടികളി�, നിലവി�� ക�ീഷ�

എെ��ാം മാ��� വ��വാ�� �വ��ന�� നട�ി വ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പരീ�ാ നട�ി�ക��ം മ�മായി െക.പി .എസ്.സി നട�ിവ�� �വ��ന��ം ആയതിെ�

െചല�ക�ം എ�് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി�  വ��� മാ���  അേപ�ക��് �ണകരമാ�വാ�ം െചല��റ�വാ�ം,

ആയതിനായി അഭ�� വിദ��െട അഭി�ായേ�ാഡീകരണം നട�വാ�ം േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി �� ടീ�� (കംപ��� സയ�സ്) �നിയ� പരീ�

3162. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. െഫ�വരി ഒ�ിന് നട�ിയ ഹയ� െസ��റി �� ടീ�� (കംപ��� സയ�സ്)

�നിയ�  പരീ�ാ േചാദ�േപ�റിെനതിെര ഉേദ�ാഗാ��ിക�  പരാതി

ന�കിയി�േ�ാ;ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ഉ�യി� കാര���  പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തരമായ പാളി�ക� േചാദ�േപ�� ത�ാറാ��തി� ഉ�ായി�െ��ി� ��ത പരീ� റ�്

െച�ണെമ� കാര�ം പരിഗണി�വാ� പി.എസ്.സി. േയാട് ആവശ�െ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �തീ�ിത ഒഴി�ക�

3163. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര വ��ിെ� ഉപ.  സി3/3014/17  തീ�തി  16.08.2017  ന��

ഉ�രവ് �കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� 2018 കല�� വ�ഷ�ി� ഉ�ാേയ�ാ�� ഒഴി�ക�

വിവിധ വ��ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വ��് തിരി�് കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ക� സമയബ�ിതമായി �സി�ീകരി�ാ� നടപടി

3164. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-� പി.എസ്.സി. ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�ാണ് അേപ� �ണി�ി��ത് ;

(ബി) ഇതി� എ�ാം �ടി എ� ല�ം അേപ�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) 2017-� പി.എസ്.സി. ഏെത�ാം റാ�് ലി�ക� �സി�ീകരി�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.  പരീ�ക�  സമയബ�ിതമായി നട�ി റാ�് ലി�ക�  �സി�ീകരി��തിന്

ആ�നിക സാേ�തിക സൗകര���  �േയാജനെ���ി വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

3165. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� െക.പി.എസ്.സി. �ഖാ�ിരം എ� േപ��് സ��ാ� നിയമനം ന�ി

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാ� കാലയളവിൽ െക.പി.എസ്.സി.  ലി�കളി� എ� എ��ിന് എ� കാലാവധി

നീ�ി ന�ി എ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� െക.പി.എസ്.സി. അൈഡ�സ് ന�ിയവരി� എ� േപ� അൈഡ�സ്

ലഭി�ി�ം േജാലി� ഹാജരായി� ; ലി�് തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അൈഡ�സ് ലഭി�ി�് മതിയായ കാരണമി�ാെത േജാലി�് ഹാജരാകാ�

ഉേദ�ാഗാ��ികൾെ�തിെര െക.പി.എസ്.സി.  െെഫ�  ഉ�െ�െട എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��ിെ� റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

3166. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജി�കളി� നിലവിലിരി�� േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��ിെ� റാ�് ലി�ി�

നി�ം നിയമനം ന���ത് മ�ഗതിയിലാെണ� വ�ത സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�  ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�  ആ�ിത നിയമന�ിെ� ബാ�് േലാഗ് �ിയ�

െച��തി�ം അവെര െറ�ലൈറസ് െച��തി�മാണ് ഉപേയാഗി��െത� ആേ�പം

സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(സി) തി�വന��രം ജി�യി�  നിലവി�� എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ആ�പാതികമായ

നിയമനം ന�കിയി�ിെ�� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി തീരാറായ ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം പരമാവധി നിയമനം

ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

T 3167.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�  ത�ികയിേല�ളള റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി പരി�രി��ത്

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ. (മലയാളം) റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമന��

3168. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ. (മലയാളം) റാ�് ലി�ി� നി�് എ� നിയമന�� നട�

എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2010  �ത�  മല�റം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ.  (മലയാളം)  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഓേരാ

വ�ഷ�ം നട� നിയമന�� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) 2018-19  വ�ഷ�ി�  മല�റം ജി�യിെല  HSA  (മലയാളം)  ത�ികയി�  വേ��ാ��

ഒഴി�ക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ?

മല�റം ജി�യി� ലാ�് േ�ഡ് ഒഴി�ക�

3169. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� ലാ�് േ�ഡ് (567/2013) ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം

ലഭി�െവ�ം എ� എൻ െജ ഡി ഒഴി�കൾ റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലാ�് േ�ഡ് ഒഴി�ക� മല�റം ജി�യി� യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�െ���ി� എ� പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ; ഇത് പരിേശാധി�് വ�തക� േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  എ� ലാ�് േ�ഡ് ഒഴി�കളാണ് മല�റം ജി�യി�  ഉ�െത�ം എ�േപ��് �ടി

നിയമനം ലഭി�െമ��� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക�  േവഗ�ി�  റിേ�ാ��് െച�് നിയമനം േവഗ�ി�  ���ിയാ��തിന് നി�േ�ശം

ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് - 2 നിയമനം

3170. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്  -  2  നിയമന�മായി ബ�െ��്

ആേരാഗ� വ��് �ി�സി�� െസ��റി�െട  22-02-2018-െല  342/സി2/2017/ആ.ക.വ.

ക�് �കാരം പി.എസ്.സി. എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ക�ിെ� അടി�ാന�ി�  നിയമന നടപടിക�മായി �േ�ാ�് േപാ��തിന് എ��ി�ം

തട���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േലാേ�ാ േമാേ�ാ ഡിെസബിലി�ി - െസറി��പാ�സി വിഭാഗ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സ�േ�യ�

േ�ഡ് II ആയി നിയമനം

3171. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� സ�േ�യ� േ�ഡ് II ആയി നിയമി�െ���തിന് 24.11.2015�

േകരള പി.എസ്.സി. �സി�ീകരി� റാ�് ലി�് �കാരം (െ�ഷ�� റി��്െമ�് േഫാ� ഡി എ ,

കാ�ഗറി നം.  645/2013,  റാ�് ലി�് നം.  534/2015/SS  VII)  നിയമന�ിനായി എ�

േപ��് പി.എസ്.സി. ശിപാ�ശ��് ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േലാേ�ാ േമാേ�ാ ഡിെസബിലി�ി  -  െസറി��പാ�സി വിഭാഗ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

സ�േ�യ� േ�ഡ് II ആയി നിയമനം ലഭി��തിന് മതിയായ ഒഴി�ക� വാ�� അേതാറി�ിയി�

നി�് റിേ�ാ��് െച�് ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി� എ� ഒഴി�ക� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം േലാേ�ാ േമാേ�ാ ഡിെസബിലി�ി  -  െസറി��പാ�സി

വിഭാഗ�ി�െ�� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പി.എസ്.സി ഇതിനകം നിയമന ശിപാ�ശ

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

സ�െ�യ� േ�ഡ് II പരീ��െട റാ�് ലി�്

3172. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ�യ� േ�ഡ് II (കാ�ഗറി ന�� 415/2015) പരീ��െട റാ�് ലി�് നിലവി� വേ�ാ;

ഇെ��ി� എ�് നിലവി� വ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയിൽ നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ല� േയാഗ�തയി�െട േജാലിയി� കയ��വ��് �ല� ശ�ളം

3173. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി�ദം അടി�ാന േയാഗ�തയായി പി.എസ്.സി പരീ� �ഖാ�ിരം ഗവ�െമ�റ് സ��ീസി�

എ�� എ�ാ ജീവന�ാ��ം ഒേര ശ�ള െ�യി� തെ�യാേണാ ന���ത്;

(ബി) അെ��ി�  �ല� േയാഗ�തയി�െട േജാലിയി�  കയ��വ��് �ല� ശ�ളം

നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?



ഒ�ാം േ�ഡ് ൈല�റികളി� �ീ ൈവൈഫ സൗകര�ം

3174. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഒ�ാം േ�ഡ് ൈല�റികളിെല�ാം �ീ ൈവൈഫ സൗകര�ം ലഭ�മാ�െമ�

ഗവ�െമ�ിെ� ആദ� ബജ�ിെല �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�വാ� വിവരസാേ�തിക വിദ�ാ വികസന

വ��് എ� �കയാണ് നീ�ിവ�ി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� �ക പ�തി �വ��ന���ായി ഇതിേനാടകം െചലവഴി�െവ� വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ� ഒ�ാം േ�ഡ് ൈല�റികളി� �ീ ൈവൈഫ സൗകര�ം ഈ പ�തിയി�െട

ഇതിനകം ലഭ�മാ�ി�ഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

സൗജന� ഇ��െന�് കണ�� നൽകാൻ നടപടി

3175. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദാരി�� േരഖ� താെഴ�� ഇ�പത് ല�ം ��ംബ���് സൗജന� ഇ��െന�് കണ��

ന��െമ�� ബ�ജ�് �ഖ�ാപന �കാരം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എ� ��ംബ���് കണ�� ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത് ഏത് ഏജ�സി �ഖാ�രമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക േഫാ� എ� �തിയ സ��ാ� സംരംഭം �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� ഉേ�ശ� ല����

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി സാവധാന�ിൽ �േരാഗമി��തി�� കാരണം

T 3176.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി എേ�ാ�  ���ിയാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി�യി� സമയ�് തെ� പ�തി ���ിയാ�ാ� കഴി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ാ��് സി�ി�െട േബാ�ഡ് േയാഗം അവസാനമായി േച��ത് എേ�ാ�; എവിെടയായി�� ;

��ത േയാഗ�ിെ� തീ�മാന�� എ�ായി��;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഐ.ടി.  സ��യ��  എ� ച�ര� അടി വി�തിയി�  നി��ി�ം എ�ായി�� �ാ��്

സി�ി�െട വാ�ാനം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഐ.ടി. മ�ിര�ിെ� നി��ാണം ഇ�വെര എ� ച�ര� അടി ���ിയാെയ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) നി��ാണം വളെര സാവധാന�ിലാണ് �േരാഗമി��െത�ിൽ അതി�� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?



െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി ഉേപ�ി�ാ� തീ�മാനി�ി��തായ റിേ�ാ��ക�

3177. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �ാ��് സി�ി അട�ം �ബായി�് �റ�� എ�ാ പ�തിക�ം ഉേപ�ി�ാ�

സംരംഭകരായ �ബായ് േഹാ�ഡി�സ് ക�നി തീ�മാനി�ി��ത് സംബ�മായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സംരംഭക�െട �ബായിെല ഓഫീസ് �വ��നം ��ണമാ�ം നില�തായ റിേ�ാ��ക�െട

നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� ഈ സ��പ�തി സമയബ�ിതമായി തെ� ആരംഭി�വാനാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി യാഥാ���മാ��തിന് തട�ം

3178. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി യാഥാ���മാ��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െ�യിം വ��് എ�ിെമ�് �കാരം സ��ാ� െച�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� എ�ാ സഹായ�ം ഉറ�്

വ���തി�ം ����  സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�വദി� �മി�െട അള�ം െെകവശാവകാശം ലഭി� �മി�െട വി�തി�ം ത�ി� വ�ത�ാസം

ഉെ��് �ാ��് സി�ി അധി�ത� പരാതിെ��ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത പരാതി പരിഹരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കരാ�  �കാരം പ�തി ���ീകരിേ��ത് എ�ാണ്;  ��ത സമയപരിധി��ി�  പ�തി

���ീകരി��തിന് സ��ാ� ഭാഗ�് നി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ��് സി�ി പ�തി�െട മാേനജ് െമ�് ക�സ���സി ക�നി

3179. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് സി�ി പ�തി�െട മാേനജ് െമ�് ക�സ���സിയായി െതരെ���െ�� ക�നി

ഏതാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ക�നിെയ െതരെ����തിന് സ�ീകരി� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം

െതരെ���െ���തിന് അേപ�ി�ി�� ക�നിക� ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  സ��ാ�  െതരെ���ി�� ക�നി ആസാം ഗവ�െമ�് കരി��ികയി�

ഉ�െ���ിയി�� ക�നിയാെണ�് െതളി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�േശഷം സ��ാ�



സ�ീകരി� നിലപാ�ക� വിശദമാ�േമാ?

ഡാ�ാ െസ�� നിയ�ണം സ�കാര� േമഖലയിേല�് മാ�വാ�� നീ�ം

T 3180.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ െക�േ�ാ�  ൈകകാര�ം െച�� ഡാ�ാ െസ�റിെ�

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡാ�ാ െസ��  സം�ാന�ിന് �റ�് ഏെത�ി�ം െട�ഡ�കളി�  പെ���ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡാ�ാ െസ�റിെന ��പ് റിലയ�സ് നിയ�ി�ി���േപാെല വീ�ം സ�കാര� േമഖലയിേല�്

മാ�വാ� ഐ.ടി.മിഷ� ത�ാെറ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മിക� രീതിയി� �വ��ി�� ഡാ�ാ െസ�റിെന എ�െകാ�ാണ് ഐ.ടി.മിഷ� െട�ഡ�

നടപടികളി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ വിഷയ�ി�  ഐ.ടി.മിഷ�  സ�ീകരി� നടപടിക�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�േമാ; നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

�ാ��പ് പ�തിക� േനരി�� �തിസ�ി

3181. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് സ�യം സംരംഭ�� �ട�ാ�ം �തിയ േമഖലക�

കെ��ാ�മായി ആരംഭി� �ാ��പ് പ�തിക� �തിസ�ിയിലാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം വ�കിട �ത��ട��  688  �ാ���ക�  രാജ��് �ട�ിയേ�ാ�  അതി�

േകരള�ിെ� സംഭാവന �േലാം �റവായതിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) കഴി�വ�ഷം സം�ാന�് �ാ���കളി� ഉ�ായ നിേ�പം എ�യാണ്; വിജയകരമാ��

�ാ���ക� സം�ാന�ിന് �റേ��് �ാപനം മാ��തി�� �വണത വ��ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാ���ക� വികസി�ി��തിന് സം�ാന�് നി�ം കഴി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക� ലഭി�ാ�

അവ� ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ാ���ക�െട �തിസ�ി പഠി�് ഐ.�ി. നയ�ി� മാ�ം വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



കാസ�േഗാഡ് റീഹാബിലിേ�ഷ� വിേ�ജിെ� നി��ാണം

3182. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാ സ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട സമ� �നരധിവാസം ല��മാ�ി കാസ�േഗാഡ്

�ാപി�വാ�  ഉേ�ശി�ി�� റീഹാബിലിേ�ഷ�  വിേ�ജിെ� നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

ഇതിനായി എ� ഏ�� �ലമാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ��ത വിേ�ജി�  �രിതബാധിത��ായി എെ�ാെ� സൗകര���  ഒ��വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  �രിതബാധിത��് ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന്

േക� സ��ാരി� നി�ം �ക ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇ� സംബ�ി�� നടപടി�മ��

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) 2011  ജ�വരി മാസം േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  �പാ�ശ�കാരം �രിതബാധിത��്

ധനസഹായം അ�വദി��തിനായി �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷനി� നി�ം �ക ഈടാ�ിയി�േ�ാ;

��ത �ക �രിതബാധിത��് അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) നിലവി� ലി�ി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��ി�� അ�ഹരായ �രിതബാധിതെര കെ��ി സഹായം

അ�വദി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്?

വി�വിെ� �ബിെയ സഹായി��തി�ം ആ�ിതനിയമനം ന���തി�ം നടപടി

3183. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-െമയ് മാസം  21-� തീയതി ഇടമലയാ�  കനാലി�  ഒ��ി�െ�� െപ���ിെയ

ര�െ����തിനിടയി� മരണെ�� വി�വിെ� ഭാര� �ീമതി �ബി (ചാലാ� വീ�ി�, നീേലശ�രം

�ാമപ�ായ�്, കാലടി വിേ�ജ്, ആ�വ) ബ�. �ഖ�മ�ി�് ന�കിയ അേപ��െട ഉളളട�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി� ആയത് സംബ�ി�് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സഹജീവി�െട ജീവ�  ര�ി�ാ�ളള �മ�ിനിടയി�  സ��ം ജീവ�  ന�െ�� വി�വിെ�

ഭാര��ം ര� െപ���ിക�ം അനാഥരാകാനിടയായ സാഹചര�ം കണ�ിെല��് �ീമതി

�ബിെയ സഹായി��തി�ം ആ�ിതനിയമനം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളളവ��് ��കാല�ളി�  േജാലി ന�കിയി�ളള നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ��ത ��ംബ�ിെ� ദയനീയാവ� പരിഗണി�് അ��ല തീ�മാനം

ൈകെ�ാള�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

േദവി�ളം താ��ി� �രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�� സഹായം

3184. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േദവി�ളം താ��ി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ�തി� േശഷം എ� �കയാണ് ന�ിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി� വിേ�ജ് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഫാ�ഖിെ� ��ംബ�ിന് ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

3185. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2015  �  സൗദിയിെല യമ�  അതി��ി �വിശ�യായ ജിസാനി�  െഷ�  ആ�മണ�ി�

മരണെ�� എറണാ�ളം ജി�യിെല മ�ാേ�രി പനയ�ി�ി തായല�ള�ി�  ഫാ�ഖിെ�

��ംബ�ിന് നാളി�വെര യാെതാ� സഹായ�ം ലഭ�മാകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ിെ� ദയനീയ �ിതി കണ�ിെല��് അ�ഹമായ ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� അ�മതിയി�ാെത ൈക��ിയ വിേദശഫ�്

3186. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത പരിഹാര െസ�ിെ� �മതല ഉ�ായി�� േഡാ. �ഹ�ദ് അഷീലിെന

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ി�ം �ാപന�ിെ� ഡയറ�റായി

നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഉേദ�ാഗ�ന് ഇേ�ാ� ഏെത�ാം �മതലകളാണ് ന�കിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതപരിഹാര െസ�ിെ� �മതല വഹി�ി�� ഈ ഉേദ�ാഗ��,

അേമരി�യിെല േ�ാബ� �ീ� �ാ��സ് ഫ�് എ� സംഘടനയി� നി�് ആയിര�ി ഒ���ി

അ�പത് േഡാള�  ൈക��ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് സ��ാ�

അ�മതിേയാെടയാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആെണ�ി� ��ത അ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ� അ�മതി ലഭി�ാെത സ��ം ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് ആയിര�ി ഒ���ി അ�പത്

േഡാള�  ൈക��ിയ ഈ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�മായി ബ�െ�� പഠനം നട��തി�ം

വിവരേശഖരണ�ി�മായി വിേദശ ഫ�് സ�ീകരി�ാ�  സ��ാ�  ആ�െ��ി�ം അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിെ� മാ�� നി�േ�ശ��



3187. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, പി.വി. അ�വ�

,, എസ്.രാേജ��

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിനായി �റെ��വി�ി��

മാ�� നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം സഹായം ലഭി��തി�� മാനദ��ളി�

ഇേ�ാ� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �രഹിത��ം ഭവനരഹിത��ം വീട് നി��ി� െകാ���തി��

ധനസഹായം �ടി ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�� സംഭാവനക�  വി�ലെ���ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല �ീ�ഫീ�ഡ് എയ�േപാ��്

3188. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിെല �ീ�ഫീ�ഡ് എയ�േപാ��ിെ� നി��ാണ�വ��ന��  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ിെ� സാധ�താ പഠനം നട��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത്;

(സി) അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി അ���നായ ക�ി�ി  25.04.2017-�  സമ��ി� �ല

പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  െതരെ��� െച�വ�ി എേ��ിെന

സംബ�ി�് എെ��ി�ം ത��ം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) െസ�ി�െമ�് രജി��  �കാരം സ��ാ�  �മിയായ െച�വ�ി എേ��് സംബ�ി�്

േകാടതി�െട പരിഗണനയി�� േകസ് േവഗ�ി� തീ��ാ��തി�ം ന�പരിഹാരം ന�കാെത

എേ��് ഏെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� പ�തി�ായി �ടിെയാഴി�െ�� വ�ാപാരിക��� പാേ�ജ്

3189. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�  പ�തി�ായി �നരധിവാസ പാേ�ജ് �ഖ�ാപി��തിന് ��ായി

�ടിെയാഴി�െ�� വ�ാപാരിക��് പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�തി�േശഷം ഉ� ന� പരിഹാരം

ന��വാ� സ��ാ� തല�ി� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� വ�ാപാരികെളയാണ് ബാന�ജി േറാഡ് വികസി�ി���മായി ബ�െ��്

ഒഴി�ി�ി��ത്;

(സി) ഇവ��് അ�ഹമായ �നരധിവാസ പാേ�ജ് ന�കാെമ� സ��ാ�  തീ�മാനം



നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

3190. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തി കാര��ി�  സം�ാന സ��ാ�  തീ�മാനം എ��ാ�

സാഹചര��ി�  ഡി.എം.ആ�.സി.  അതിെ� ഓഫീസ് �വ��നം അവസാനി�ി�തായി

അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ൈവ��തി�  �ീ.  ഇ.  �ീധര�  അ��ി അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ��ി

അറിയി�ി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാടിെ� വികസന�തി�ി�ം നഗര�ിെല ഗതാഗത ���ി�ം പരിഹാരമാ�മായി��

ഈ പ�തിേയാട് അവഗണന കാണി��െത�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

അ�ർ സം�ാന നദീജല കരാ�ം ജലന��ം

3191. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  �ത�  2018  വെര�ളള വ�ഷ�ളി�; പി എ പി കരാ�  അ�സരി�് േകരള�ിന്

മണ�ടവി� ലഭി� ജലെമ�; കരാ� �കാര�� െവ�ം ലഭി�ാ�തിനാ� ഉ�ായ ജലന��ം

�ഷി നാശ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലന��ം �ഷി ന��ം വകെവ� കി��തിന് തമി�ാടിെനതിെര എെ��ി�ം നിയമനടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

ഇെ��ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 20-11-1959 � തമിഴ് നാട് �ഖ�മ�ി  4240/J -59 -9 ന�റായി േകരള ഗവ�ണ��യ�

ക�് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത ക�ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കരാറിന് വി��മായി നീരാ�, ആനമലയാ�, േഷാളയാ�  എ�ിവട�ളി�നി�ം തമിഴ് നാട് 

അധികജലം എ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  2005  �ത�  ഓേരാവ�ഷ�ം തമി�ാട് എ��

അധികജലം എ�;

(ഇ) ഇ�കാരം അധികജലം അനധി�തമായി തമി�ാട് എ��ാ� േകരള�ിന് അത് നിയ�ി�ാെമ�

തമിഴ് നാട് �ഖ�മ�ി�െട ��  �ചി�ി� ക�് �കാര�� എെ��ി�ം നടപടിക�  േകരളം

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പറ�ി�ളം -ആളിയാ� പ�തി �കാര�� ജലം



3192. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പറ�ി�ളം  -ആളിയാ�  അ��  സം�ാന നദീജല കരാ�  �കാര�� ജലം േകരള�ിന്

���മായി ലഭി��തിന് േവ�ി സം�ാനം നട�ിയി�� ഇടെപട�ക�  എെ��ാെമ�്

അറിയി�േമാ?

പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാ� ലംഘന��

3193. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം ആളിയാ�  പ�തി കരാ�  അ�സരി�് പറ�ി�ളം �ണ�ടവ് െപ�വരി��ം

ഡാ�ക�െട നി��ാണെചലവ് സംബ�ി�് േകരള�ം തമിഴ് നാ�ം ഏത് അ�പാത�ി�

വഹി�ണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരാറി� പറ�ി�ളം സി��മായി ബ�െ���ി ഡാ�കളിെല  1970 �ത� 10 വ�ഷെ�

ജലലഭ�ത�െട ശരാശരി തി�െ���ി അ�പാതമ�സരി�� ജലം േകരള�ിന് 

ലഭ�മാ�ണെമ�� വ�വ� എ�ാ വ�ഷ�ളി�ം �ത�മായി പാലി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ� വ�ഷെ� ശരാശരി�െട അടി�ാന�ി� െവ�ം ലഭി�ി�ിെ��ി� സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.എ.പി. കരാറിെല െജ ഡ� ആ� േബാ�ഡിെ� ഉ�രവാദി���ം �മതലക�ം എ�ാെണ�്

കരാറിെല വ�വ�യ�സരി�് വ��മാ�ാേമാ;  കരാ�മായി ബ�െ�� ഡാ�കളിേല�ം

നദികളിേല�ം ജല സംഭരണ വിതരണം എ�ിവ കരാറി�  നി��ഷി� �കാരം

നട�ിലാ��േ�ാ;നട�ിലാ��ിെ��ി�  കഴി� വ�ഷ�ാലയളവി�  േകരള�ിെ�

ൈവദ�തി�െട�ം ജല�ിെ��ം ന�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കരാ�  �കാര�� ജലവിഭജനം െജ ഡ� ആ�  േബാ�ഡ് മാ�ം വിതരണം െച�ണെമ�

വ�വ� ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  അവ

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാ� അ�സരി�് ജലം േകരള േഷാളയാ� വെര എ�ി��തി��ായ ന�ം

3194. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാറി� നി�യി� �കാരം േകരള േഷാളയാ� ഡാമി� നിറ��തി�ം

നിലനി���തി�ം കഴി� ജലവ�ഷ�ളി�  തമി�ാ�ി�  നി�ം ആവശ�മായ ജലം

വി�കി�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2005 �ത� 20018 വെര േകരള േഷാളയാ�  ഡാമി� ജ�വരി,െഫ�വരി,  മാ��് ,ഏ�ി�,

േമയ് എ�ീ മാസ�ളി� ലഭി� ജലവിതരണ കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാറി� നി�യി� �കാര�ളള അളവി� േകരള േഷാളയാ� ഡാമി� ജലം

ലഭി�ാ�തിനാ� േകരള�ി��ായ ജലന�ം, ൈവദ�തിന�ം, �ഷിന�ം എ�ിവ�െട വ�ഷം

തിരി�� കണ�ക�  2005  �ത�  2018  വെര��ത് േ�ാഡീകരി� ന�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാ� നട�ാ��തിെല അപാകതക�ം നടപടിക�ം

3195. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2005  �ത�  2018  വെര�� വ�ഷ�ളി�  പറ�ി�ളം ആളിയാ�  കരാറ�സരി�് എ�

െവ�മാണ് േകരള�ിന് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരാറ�സരി�് െവ�ം ലഭി�ാ�തിനാ�  േമ�  വ�ഷ�ളി�  ഉ�ായ �ഷി�െട ന�ം

സംബ�ി� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജലന��ം �ഷിന��ം ഉ�ായതിന് പരിഹാരം ന���തിന് കരാ�ലംഘനം നട�ിയതിെ�

േപരി� തമിഴ് നാടിെനതിെര ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�ി� ഇനി എ��ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാറിെല േജായി�് വാ�� െറ�േലഷ� േബാ�ഡിെ� �മതലക�

3196. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാറിെല േജായി�് വാ�� െറ�േലഷ� േബാ�ഡിെ� ഉ�രവാദി���ം

�മതലക�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരാ�മായി ബ�െ�� ഡാ�കളിെല�ം നദികളിെല�ം ജലസംഭരണം വിതരണം എ�ീ

കാര��ളി�  കരാറി�  നി��ഷി� �കാര�� �മതലക�  െജ ഡ� ആ�  േബാ�ഡ്

നി�വഹി��േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  കഴി� പ�് വ�ഷകാലയളവിനിടയി�  േകരള�ി��ായ ജല�ിെ��ം

ൈവദ�തി�െട�ം ന�െമ�െയ� കണ�ക�  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഈ ന�ം

വകയി��ി�ി��തിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ ഇെ��ി�

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പറ�ി�ളം ആളിയാ�  കരാ�  വ�വ�ക�  തമി�ാട് നി�ബാധം ലംഘി�േ�ാ�  ആവശ�മായ

നിയ�ണം ഏ�െ����തി�� സ�ാത��ം െജ ഡ� ആ�  േബാ�ഡിെല ഉേദ�ാഗ���്

േവ�� �വ��ന സ�ാത��ം ഇ�ാ�തിനാ�  േഷാളയാറി�ം മന�ടവി�ം േകരള�ിന് 

ലഭിേ�� െവ��ി� �റ��ായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) െജ ഡ� ആ� േബാ�ഡിെല ഉേദ�ാഗ���് േവ�� �വ��ന സ�ാത��ം ഉറ� വ��ാ�

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േനാൺ േജണലി�ക�െട െപൻഷൻ വിതരണം

3197. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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



(എ) പ��വർ�ന േമഖലയിൽ േജാലി െച�ി�� േനാൺ േജണലി�ക�െട െപൻഷൻ വിതരണ

��ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2013  �ത�� അേപ�കൾ തീർ�ാ�ാെത കിട�� ��ം സർ�ാരിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ;  െപൻഷൻ ��ം പരിഹരി��തിന് െപൻഷൻ ക�ി�ി

�പവ�കരി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� ഘടന വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ക�ി�ി ഇേ�ാൾ നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ; ക�ി�ി�െട ശിപാർശകൾ സർ�ാരിന്

ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിേ�ൽ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

സൗദി അേറബ�യിെല സ�േദശിവ��രണ�ിെ�റ ഫലമായി മട�ിെയ��വ�

3198. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) സൗദി അേറബ�യിെല െച�കിട വ�വസായ-വാണിജ� േമഖലകളി� സ��� സ�േദശിവ��രണം

ഈ വ�ഷം െസ��ംബറി� നട�ിലാ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മലയാളിക�  ധാരാളമായി ���ിെയ��� ��ത േമഖലകളിെല സ�േദശിവ��രണം

മലയാളിക�െട ��േ�ാെട�� ഒഴി� േപാ�ലിന് ഇടയാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ��ത സാഹചര�ം േനരി��തി�ം സം�ാന�് മട�ിെയ�� �വാസികെള

സഹായി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

വിേദശ� നി�ം മട�ിവ�� മലയാളിക��് ബാ�് എ�ഡ് സ�ിഡി പ�തി

3199. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ� നി�ം മട�ിവ�� മലയാളിക��് വാ�ക�  ലഭ�മാ��തിന് ധനകാര�

�ാപന��മായി സഹകരി�് നട�ിലാ�� ബാ�് എ�ഡ് സ�ിഡി പ�തി�മായി

സഹകരി�� ധനകാര� �ാപന�� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം ആവശ����ാണ് ��ത �ാപന��  വാ�ക�  ലഭ�മാ��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) പരമാവധി എ� �കയാണ് വാ�യായി ലഭ�മാ��െത� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത വാ�ക�െട പരമാവധി തിരി�ടവ് കാലാവധി എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ��ത വാ�ക��് ന��� സ�ിഡി എ� ശതമാനമാെണ�ം പരമാവധി എ� �ക സ�ിഡി

ന��െമ�ം സ�ിഡി ലഭി��തി�ളള നിബ�നക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

മ�നാട� മലയാളിക�െട െതാഴിൽ െെന�ണ�ം �േയാജനെ����തിന് �േത�ക പ�തി



T 3200.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

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

(എ) വിേദശരാജ��ളി�  സ�േദശീവ��രണം നട�ിലാ�ിയത് �ലം മട�ിവ�� മ�നാട�

മലയാളികളി� പല�ം വിേദശക�നികളി� വിവിധ േജാലികളി� െെന�ണ�ം േനടിയവരാെണ�

വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േജാലിയി�ളള െെന�ണ�ം നാ�ി�  വ�വസായ സംരംഭ��  �ാപി��തിന്

ഉപേയാഗി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ; ഇതിനായി �േത�ക പ�തി ആവി�രി�േമാ?

േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��ക��് വിേദശകാര� മ�ാലയ�ിെ� അ�േ�ഷ�

3201. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിെ� അ�േ�ഷ�  കഴി� േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��ക��് േക�

വിേദശകാര� മ�ാലയ�ിെ� അ�േ�ഷ�  വാ�ിെകാ���തിന് േനാ�� ��്സി�

സംവിധാന�േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത സ��ിഫി��ക��് വിേദശകാര� മ�ാലയ�ിെ� അ�േ�ഷ� േന��തിന് േനാ��

��്സി� െച�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത േസവന�ിനായി �ണേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം ചാ��് ഈടാ��േ�ാ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത േസവനം സൗജന�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസി മലയാളിക��് ആശ�ാസ പ�തി

3202. �ീ.എസ്.ശർ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

(എ) �വാസി മലയാളിക� വ�േതാതി� െതാഴി� �ര�യി�ാ� േനരിേട�ി വ�� സാഹചര��ി�

േക� ഗവ�െമ�് എെ��ി�ം �തിയ ആശ�ാസ പ�തി�് �പം ന�കിയി�ളളതായി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�  ന�െ��് നാ�ി�  തിരിെ���വ��് േവ�ി വിേദശകാര� മ�ാലയം ഏെത�ി�ം

നിലയി�ളള സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േനാ�� -��സ് സാ��ന ധനസഹായപ�തി

3203. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േനാ�� ��സ് സാ��ന ധനസഹായപ�തി

�കാരം മല�റം ജി�യി� നി�ം എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��ത്;  അതി� എ� േപ��്



ധനസഹായം അ�വദി�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േനാ�� ഓഫീസി�  െക�ി�ിട�� ധനസഹായ അേപ�ക�  തീ��് ക��ി�വാ�

��കാലാടി�ാ�ി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി മല�റം ജി�ാ ഓഫീസി� ആവശ�മായ ജീവന�ാെര അടിയ�രമായി നിയമി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േനാ���െട �വ��ന��ം �വാസി െപ�ഷ�ം

3204. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എ�. വിജയ� പി�

,, എ. �ദീ��മാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ���െട �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) േനാ�� ��സിെ� േന�ത��ി�  േജാബ് േപാ���  വികസി�ി��തി�ം വിേദശ

െതാഴി�ടമക�മായി സഹകരി�് ��ത�  െതാഴിലവസര��  ഉറ�വ���തി�ം എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േനാ�� െവ�ഫയ�  ഫ�ി�  നി�് എ� �പയാണ് �വാസിക��് െപ�ഷ�

അ�വദി��ത്;

(ഡി) ��ത �വാസിേ�മ െപ�ഷന് �റെമ െപ�ഷ�  ഫ�ിേല�� �േത�ക നിേ�പ�ിെ�

അടി�ാന�ി�  ��ത�  ഉയ�� െപ�ഷ�  ലഭ�മാ��തി�� പ�തി ത�ാറാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഗത� എ� �വാസി ��ിമരി�വാനിടയായ സാഹചര�ം

3205. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) പ�നാ�ര�് ഇ��� ൈപനാ�ി� ജം�ഷന് സമീപം വ��്േഷാ�ിനായി നി��ി� െഷ�ി�

�ഗത� എ� �വാസി ��ിമരി�വാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാ��ിെന�� �ല�് വ��് േഷാ�് �ട�വാ�� �ഗതെ� �മ�െള ഒ�

�വജനസംഘടന എതി��ി��തായി അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയി�േ�ാ;

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �വാസ ജീവിതം അവസാനി�ി�് നാ�ി�  �തിയ സംരംഭം �ട��തിന് പരി�മം

നട�കയായി�� �ഗതെന ആ�ഹത�യിേല�് നയി�വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി



സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ജന സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

3206. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, സി.���

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ജന സൗ�ദമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) �മസമാധാന പാലനേ�ാെടാ�ം പൗര�ാ�െട മ�ഷ�ാവകാശ��ം അ��ം നിയമാ��തം

സംര�ി�ാ� ജാ�ത �ല��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ന� െപ�മാ��ം അേന�ഷണ മികവ് വർ�ി�ി�ാ�� മാർഗ��ം േപാലീ�കാെര

പഠി�ി�ാനായി പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  2018  പരിശീലന വ�ഷമായി

�ഖ�ാപി�തിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനായി ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എ�ാണ്?

�ൻ സർ�ാർ കാലയളവി� ഭരണക�ി േനതാ�� �തികളാ�� േക�ക�

3207. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  െമയ് മാസം �ത�  2016  െമയ് മാസം വെര�� ഭരണകാലയളവി�  അ�െ�

ഭരണക�ി േനതാ��  �തികളാ�� എ� േക�ക�  അ�െ� സ��ാ�

പി�വലി�ക��ായി;

(ബി) അ�െ� മ�ിസഭയി�  അംഗ�ളായി��വ�  �തികളായി�� എ� േക�ക�

പി�വലി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവിെല �.ഡി.എഫ്.  എം.എ�.എ.മാ�  �തികളായി�� എ� േക�ക�

പി�വലി�െ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ാലയളവിെല �.ഡി.എഫ്.  പാ�ലെമ�ംഗ��  �തികളായി�� എ� േക�ക�

പി�വലി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അ�ാലയളവി� �.ഡി.എഫ്. പാനലി� �ിതല പ�ായ�ംഗ�ളായി��വ� �തികളായി��

എ� േക�ക� പി�വലി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ജനകീയ േപാലീസ് നയ�ം േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ആ�നീകരണ�ം

3208. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എം. സ�രാജ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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



(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആ�നീകരി��തി�ം ജനകീയ േപാലീസ് നയം

നട�ാ��തി�ം ഉത�� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ജനകീയ േപാലീസ് നയ�ിെ� ഭാഗമായി �ീ സൗ�ദ, ബാല സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട

എ�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��്

3209. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാേ�ാ��ം വിസ�ം സ�ാദി�് ഗ�ഫ് നാ�കളിേല�് േപാ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഏത്

തര�ി�� േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��ാണ് അവിട�ളിെല ഭരണ�ട��

നി��ഷി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഗ�ഫ് നാ�കളി� ഇ�ര�ി� �തിയ നിബ�ന ഉ�ാ�ിയതി�േശഷം േപാലീസ് �ിയറ�സ്

സ��ിഫി��ി�േവ�ി എ� അേപ�ക� ലഭി� എ�് (2018 െഫ�വരി 28 വെര) േപാലീസ്

േ�ഷ�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലഭി� ��വ�  അേപ�കളി�േമ�ം അ��ല നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം എ�

അേപ�ക� ത�ിയി�െ��ം േപാലീസ് േ�ഷ�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അേപ�ക� നിരസി�ാ�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�  േകസി� എെ����തിന് പകരം തീ��ക��ി�െ���ം ഒഴിവാ�െ���മായ

േക�കെള�റി�് േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��ി�  േരഖെ����ത് കാരണം

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് കി�ിയ േജാലി ന�െ���തട��� �രിതം സഹിേ��ിവ�� കാര�ം

സ��ാറിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി� വിസ�് സ�ഭാവ സ��ിഫി��്

3210. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  െഫ�വരി  4  �ത�  �.എ.ഇ.യി�  െതാഴി�  വിസ�് അേപ� ന���വ�  അ�

വ�ഷെ� സ�ഭാവ സ��ിഫി��് �ടി ന�കണെമ� നിബ�ന നിലവി�  വ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��ിഫി��് ന���തിന് സ��ാ�  ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െന

അധികാരെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആെരയാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത സ��ിഫി��ിന് �േത�ക ഫീസ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സ��ിഫി��് കാലവിളംബം �ടാെത ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ ?



ഓ�േറഷ� �േബര

3211. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് വിജയകരമായി നട�ിലാ�ിയ ഓ�േറഷ�  �േബര മ�ീഭവി�ത്

കാരണം െ��ഡ് മാഫിയ�െട അതി�മം വ��ി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓ�േറഷ�  �േബര മ�ീഭവി�ി�വാ�  ഈ സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�്

അടി�ാന�ിലാണ് ��ത തീ�മാനെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�േറഷ�  �േബര നട�ിലാ�ിയത് �ലം സം�ാന�് െകാ��ലിശ�ാ�െട അതി�മം

2015, 2016 വ�ഷ�ളി� വളെരയധികം �റ�െവ� വ�ത പരിഗണി�് ��ത പ�തി

ഊ��ിതമാ�ി െ��ഡ് മാഫിയ�െട അതി�മ�ി�  നി�ം സാധാരണ�ാെര

േമാചി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആവി�ാര സ�ാത���ിെനതിെര വ��ീയ ശ�ിക�

3212. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവി�ാര സ�ാത���ിെനതിെര ഒ� ��ം വ��ീയ ശ�ിക� േകരള�ി�ം േബാധ���മായ

ആ�മ�� അഴി� വി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം അ�മ�െള �തിേരാധി��തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്

വ��െത�റിയി�ാേമാ ?

നിയമസഭ��ി� നട� അ�മസംഭവം

3213. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അനി� അ�ര

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  മാ��്  13ന് നിയമസഭ��ി�  നട� അ�മസംഭവ��െട ഭാഗമായി െപാ��ത�

നശി�ി�വ�െ�തിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��ക�  �കാരമാണ് േകെസ��െത�ം എ� ല�ം �പ�െട

നാശന���ാെയ�ാണ് േരഖെ���ിയി��െത�ം െവളിെ���ാേമാ:

(സി) ��ത േകസ് പി�വലി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ടി�ാന�ിലാണ് േകസ്

പി�വലി��തിന് എതി��ി�ാെയ�് അറിയി�െത�് വ��മാ�ാേമാ:

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ായി�� നിയേമാപേദശെമ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) െപാ��ത� നശി�ി�� േക�കളി� ഉ�െ��ി��വ� ന��ിന് �ല�മാേയാ അതി� ��തേലാ

�ക ജാമ� േബാ�ിേനാെടാ�ം െക�ിവ�ണെമ� നിബ�ന േകരള ൈഹേ�ാടതി



ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ന�പരിഹാര �ക

െക�ിവ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) െപാ��ത�  നശി�ി�വരി�  നി�ം �ക ഈടാ�ാെത േകസ് പി�വലി�വാ�� തീ�മാനം

ഉേപ�ി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ചി��� ആ�റ് േപാലീസ് പ�തി

3214. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��� ആ�് േപാലീസ് (േകപ്) എ� �തന പ�തി�െട ഭാഗമായി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

െതരെ����തി�� മാനദ��� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��� ജി�യി� ഏെത�ാം േ�ഷ�കളാണ് െതരെ���ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം �റ� ജി�യിെല െഹ�ക�ാ��� സംവിധാന�ം ഒഴി�ക�ം

3215. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ�  േപാലീസ് ജി�യി�  ജി�ാ െഹ�ക�ാ���  (ഡി എച് ക�  )  സംവിധാനം

ഏ�െ����തിനായി നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) െകാ�ം �റ� ജി�യി� നിലവി� എ.എസ്.ഐ , എസ്.സി.പി.ഒ ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക�

ഉ�്; ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േ�ഷ� ഹൗസ് ഓഫീസ�മാരായി സ��ി� ഇ�െ���മാർ

3216. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  േ�ഷ�  ഹൗസ് ഓഫീസ�മാരായി സ��ി�

ഇ�െ���മാെര നിയമി�ാെമ�് സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ി�ം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  സ��ി�  ഇ�െ���മാെര േ�ഷ�  ഹൗസ്

ഓഫീസ�മാരായി നിയമി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ�� േപാലീസ് സംവിധാനം

3217. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എവിെടെയാെ�യാണ് േകാ�� േപാലീസ് സംവിധാനം ഉ�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�� േപാലീസി� നിലവി�� ത�ികക�ം എ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� ഒഴി�ക� അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) േബാ�ക� ഓ�േറ�് െച��തിന് താ�ാലിക ജീവന�ാ� ഉേ�ാ; വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ഇ) താ�ാലിക ജീവന�ാ�  ഉെ��ി�  അവെര �ിരെ����തിന് സ��ാ�

ആേലാചി�േമാ;വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

കാസ�േഗാഡ്, ക��, േകാഴിേ�ാട് ജി�കളിെല േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം

3218. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  അടി�ടി��ാ�� രാ�ീയ െകാലപാതക��െട അടി�ാന�ി�

കാസ�േഗാഡ്,  ക��, േകാഴിേ�ാട് ജി�കളി�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം

വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഈ ജി�കളി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �റ�േ�ാ; എ�ി� ആയത് നിക��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് ഈ �േദശ�ളി�  �����് കാരണമാ��തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയത് സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

അഴിമതിയി�ാ� േപാലീസ് േസന

3219. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയിെല എ� േപ�െ�തിെരയാണ് നിലവി� അഴിമതി േക�ക�

ഉ�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ; ത�ിക തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അഴിമതി�ാരായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര സ��ീസി� നി�ം പിരി�വി��ത് ഉ�െ�െട��

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

(സി) അഴിമതിയി�ാ� േപാലീസ് േസന എ� ല��ം ൈകവരി��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

��� ജി�യിെല �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

3220. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി നട�ാ�ിയി�� ��ക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിെല എ�ാ ��കളി�ം ഈ പ�തി നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല എസ്.പി.സി. �ണി�ക�

3221. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി�  എസ്.പി.സി.�ണി�ക�

�വ��ി���്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി� നി�ം എസ്.പി.സി.  �ണി�ിനാ�ളള

അേപ�ക� പരിഗണനയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േപാലീസിെല ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി

3222. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല�ം േപാലീസിെല വിവിധ വിഭാഗ�ളിെല�ം ഒഴി�ക�

സമയബ�ിതമായി നിക�ാ�ത് �ലം ഉ�ാ�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തി�  വീ�വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല�ം േപാലീസിെല വിവിധ വിഭാഗ�ളിെല�ം ഒഴി�ക� നിക��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

3223. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് എ� െകാലപാതക�� നട�ി��്; ഇതി� രാ�ീയ

െകാലപാതക�� എ� എ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി� മരണെ��വ�െട േപ�വിവര�� വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാലെച�െ��വരി�  എ� സി.പി.ഐ.(എം),  ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ  ,  എസ്.എഫ്.ഐ.

�വ��ക�െ��് വ��മാ�േമാ?

�ീക�െ�തിെര�� അ�മ��

3224. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീ �ര��ായി ഓ�േറഷ� പി�്, പി�് പേ�ാ�, പി�് ബീ�് എ�ീ പ�തിക�

നട�ിലാ�ിെയ�ി�ം �ീക�െ�തിരാ�� അ�മ��  വ��ി�വ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയതി�� കാരണ�� എ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ീക�  ��തലായി േജാലി െച�� െതാഴിലിട�ളി�  റീ���  െസ�  �പീകരി�ി�േ�ാ;

അ�കാരം �പീകരി�ി�� റീ���  െസ�ക�െട �വ��നം വിലയി���തി��

സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) പി�് ബീ�് പ�തി നിലവി� ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

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



ദി െഷഡ�ൾഡ് കാ�് ആൻഡ് െഷഡ�ൾഡ് ൈ�ബ് (�ിവ�ഷ� ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ്) ആ�്

3225. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ദി െഷഡ�ൾഡ് കാ�് ആൻഡ് െഷഡ�ൾഡ് ൈ�ബ്

(�ിവ�ഷ� ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ്) ആ�് 1989 അ�സരി�് രജി�� െച�െ��ി�� േക�ക�

എ�;വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�,േകാടതി ശി�ി��വ�െട നിര�്(ക�വി��  േറ�്)

എ�െയ�്പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ആദിവാസി ദളിത് വിഭാഗ�ളി�െ��വ�െട െകാലപാതകം

3226. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 - 2016 കാലഘ��ി� സം�ാനെ� ആദിവാസി ദളിത് വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� േപ�

െകാ�െ��ി�െ��ം അവ� ആെരാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലഘ��ി� തെ� ഈ വിഭാഗ�ൾ േനരി� ബലാ�ംഗ��, അവേഹളനം, ��ഹ

മരണ�� എ�ിവ�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2001 - 2006 െല ഭരണ കാല�് നട� ആദിവാസി ദളിത് വിഭാഗ��െട െകാലപാതകം,

��ഹ മരണം, ബലാ�ംഗ��, അവേഹളന�� എ�ിവ�െട വിവര�� ന��േമാ?

േപാേ�ാ നിയമം

3227. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം േപാേ�ാ നിയമ�കാരം ��� ജി�യി� എ� േക�ക�

രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) രജി��  െച� േക�കളി�  എ�െയ��ി�  േകാടതി ��ാെക ചാ�ജ് ഷീ�ക�

സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

എം. എ�.എ. െ�തിരായ പരാതി

3228. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിസിന�ി� പ�ാളിയാ�ാം എ�് വാ�ാനം ന�കി മല�റം പ��കടവ് ന�െ�ാലി സലീം എ�

�വാസിയി�  നി�ം  50  ല�ം �പ പി.വി.  അ�വ�  എം.  എ�.എ ത�ി�െവ� പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പരാതിയി� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പരാതി വ�താപരമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  പി വി.  അ�വറിെനതിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?



ആ�കെള കാണാതായ േക�ക�

3229. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം, ആ�കെള കാണാതായ എ� േക�ക� രജി��

െച�െവ�ം അതി� എ� േപെര ഇതിനകം കെ��ിെയ�ം െവളിെ���േമാ?

േലാ�റി േക��ളി� �താ�ം

T 3230.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എം.ഷാജി

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

(എ) ചില േലാ�റി േക��ളി� �താ�ം നട��തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�്

എെ��ി�ം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

ക�ഡിമരണ��

3231. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േപാലീസ് ക�ഡിമരണ��  റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േപാലീസ് േ�ഷ�, �തികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  എ�ിവ സംബ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ:

(സി) ക�ഡി മരണ��െട/മ��ന��െട േപരി� ഈ സ��ാ� േപാലീ�കാ��് എതിെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

െടേ�ാപാ��ി� േപാലീസിെ� �ര�ാ പരിേശാധന

3232. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െടേ�ാപാ��ി�  �ര�ാ പരിേശാധന�െട േപരി�  േപാലീസ് സദാചാര

��ായിസം നട��തായ പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ��ിെട ��ത �ാപന�ിെല ഒ� ജീവന�ാരേന�ം ഭാര�േയ�ം തട�് നി��ി

അപമാനി� േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് ജീവന�ാ�െട

സംഘടനയായ �തിധ�നി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടി

സ�ീകരിെ��് വിശദമാ�േമാ?



എ.ടി.എം ത�ി�ം െെസബ� ���ത���ം

3233. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ.ടി.എം ത�ി�ം െെസബ�  ���ത���ം തട�വാനായി ആഭ��ര വ��് എ�് നടപടിക�

സ�ീകരി�വ��;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗം ���ത���െട കഴി�  5  വ�ഷ കണ�ക�  (വ�ഷം തിരി�്)  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� ഓേരാവ�ഷ�ം വിവിധ േക�കളിലായി എ� �ക നിേ�പക��് (േക�ക�

തിരി�്)  ന�െ��ി��്;  എ� �ക തിരിെക ലഭി�ി��്;  എ� േക�കളി�  ��വാളികെള

കെ��ാനായി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ���ത���  തട�വാനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാം എ�്

വ��മാ�േമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��് ൈസബ� �ര�

3234. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��  വിദ�ാ��ിക��് ൈസബ�  �ര� ഒ��ാ�  എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് േബാധവ��രണ �ാ�ക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

േബഡകം േപാലീസ് േ�ഷനിെല ജീവന�ാ��ായി ക�ാ�േ��് നി��ാണം

3235. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസറേഗാഡ് ജി�യി�  േബഡ�� പ�ായ�ിെല ��ം�ഴിയി�  േബഡകം േപാലീസ്

േ�ഷനിെല ജീവന�ാ��ായി ക�ാ�േ��് നി��ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� ഏ�� �ല�ാണ് നി��ി�ി��െത�ം എ� ജീവന�ാ��്  /��ംബ���് ഇവിെട

താമസി�ാെമ�ം എ� �പ െചലവിലാണ് ഇത് നി��ി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഇൗ ക�ാ�േ��ി�  എ� ജീവന�ാ�  താമസി��െ��ളള വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ജീവന�ാ� ഇവിെട താമസി�ാതിരി�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ല��ണ�ിന് �പ െചലവി�  നി��ി� ക�ാ�േ��ി�  ജീവന�ാ�  താമസി�ാ�ത് കാരണം

സാ�ഹ�വി���െട താവളമായി ഇവിടം മാറിയി�െ�� പ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?



ഇ�ി�രം േപാലീസ് േ�ഷന് �ല�ം ത�ികക�ം

3236. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി�� ഇ�ി�രം േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി �ലം

അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� �ലം ലഭ�മാ�വാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) ഇ�ി�രം േപാലീസ് േ�ഷനി� ��ത� എ.എസ്.ഐ മാ�െട�ം സി.പി.ഒ.മാ�െട�ം വനിതാ

സി.പി.ഒ.  മാ�െട�ം ത�ികക�  ��ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര േക�മാ�ി െപാലീസ് ക�േ�ാ� �ം

3237. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ�  േപാലീസ് ജി��് െകാ�ാര�ര േക�മാ�ി െപാലീസ് ക�േ�ാ�  �ം

അ�വദി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് ക�േ�ാ� �ം അ�വദി�ി�െ��ി� ആയതിന് േവ� ജീവന�ാ�െട അംഗസംഖ��ം

മ�് ഭൗതിക സാഹചര���ം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ക�േ�ാ�  �ം െകാ�ം �റ�  േപാലീസ് ആ�ാന�് കാര��മമായി �വ��ി�ി�ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നിരീ�ണ സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് നടപടി

3238. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േപാലീസിെ� നിരീ�ണ സംവിധാനം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി

നാളി�വെരയായി എ� സി.സി.ടി.വി.ക�ാമറക� �ാപി�ി��്;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ�െയ�ം നിലവി� �വ��ന�മമാണ്;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജി�യിെല ��ത�  �ല�ളി�  സി.സി.ടി.വി ക�ാമറക�  �ാപി�� വിഷയം

പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര സി. െഎ. േ�ഷ�

3239. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് േ�ഷനി� �വ��ി�ി��

സി. െഎ. േ�ഷ� നിർ�ലാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സി. െഎ. ഓഫീസ് നിർ�ലാ�ിയ�മായി ബ�െ��് എം. എ�. എ. 03.01.2018 � ഡി. ജി.



പി. �് ന�കിയ നിേവദന�ിേ�� എ�നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര താ��ിെ� �ധാന േക�മായ െന�ാ�ി�കര ടൗണി� �വ��ി�വ� സി. െഎ.

േ�ഷ� �നഃ�ാപി��തിന്  2018 മാ��്  31� ��് നടപടി എ��ാ� കഴി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് ക�ാ�േ��്

3240. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് ക�ാ�ി� �തിയതായി �ാ�് മാ�കയിൽ പണിത െക�ിടം ഉ�ഘാടനം

കഴി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിന് െചലവായ അട��  �ക എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാ�് മാ�കയിൽ പണിത െക�ിട�ി�  എ� ��ംബ���് താമസി�ാ�  കഴി�ം എ�്

അറിയി�േമാ;  ഈ �ാ�് ആവശ�െ��് െകാ�് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��് എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഉ�ഘാടനം കഴി�ി�ം 2018 െഫ�വരി 28 -വെര�ം ��ത െക�ിടം �റ� �വ��ി�ി�ാ�

സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;  എ�ി�  െക�ിടം �റ� ന�കാ�തിനാ�

സ��ാരിന് സാ��ിക ന�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െക�ിടം �റ�് �വ��ി�ി�ാ�  നടപടി ആവശ�െ��് എ� നിേവദന��  ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ക�ാ�േ��് െക�ിടം �റ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��്

െന�ാ�ി�കര എം.എ�.എ.  3/01/2018  -ന് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് ന�കിയ

ക�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കരയി� �ന:�ാപി� എ.ആ� ക�ാ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

3241. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി� �ന:�ാപി� എ.ആ� ക�ാ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ; എ�

േപാലീ�കാ� ആണ് ഈ ക�ാ�ി� ഉ�ത്;

(ബി) �ന:�ാപി� എ.ആ� ക�ാ�് എവിെടയാണ് �വ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത

ക�ാ�ി� േപാലീ�കാ��് വി�മി��തിന് �ലം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(സി) െന�ാ�ി�കരയി�  അ�വദി� എ.ആ�  ക�ാ�ിെ� ഓഫീസ് മാ�മാണ് നിലവിൽ

�വ��ി��ത് എ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� നടപടിക� ആണ്

ക�ാ�് �വ��ി�ി�ാ� എ���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�ാ�ി�കര എ.ആ� ക�ാ�ിന് ആവശ�മായ ക�ാ�േ��് പണി��തിന് വ��തല�ി� എ��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2018-19  കാലഘ��ി��െ� െന�ാ�ി�കര എ.ആ�  ക�ാ�ിെ� �വ��നം



���േതാതി�  എ�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരിേ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് െെ�ം െറേ�ാ�സ് ബ�േറാ

3242. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് െെ�ം െറേ�ാ�സ് ബ�േറാ �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�  എ�്

�തലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ ബ�േറായി� നിലവി� എ�് �ത�� േരഖകളാണ് ��ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന �പീകരണം �ത�� ���ത��െള സംബ�ി�� േരഖക�  ��ി��േ�ാ;

ഇെ��ി� അവ �ടി േശഖരി�് ഉ�െ����തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) ഡിജിൈ�സ് െച�ാേണാ അേതാ മ�് മാ���ിലാേണാ േരഖക�  ��ി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

തീ��ാ�ാ�� വിജില�സ് േക�ക�

T 3243.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് േകാടതികളി�ം ൈ�ബ�ണ�കളി�ം എ� വിജില�സ് േക�ക� തീ��ാ�ാ��്;

(ബി) ��ത േക�ക� നട��തിന് നിലവി� എ� അഭിഭാഷകെരയാണ് നിയമി�ി��ത്;

(സി) അഭിഭാഷക�െട �റവ് േകസ് നട�ി�ിെന സാരമായി ബാധി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഎ.എ.എസ്. ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ് േക�ക�

3244. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് എ� െഎ.എ.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��മാ�െ�തിെര വിജില�സ് േക�ക�

നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിസി� േ�ാവ� നിയമം

3245. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  പാ�ാ�ിയ വിസി�  േ�ാവ�നിയമം നട�ിലാ�� കാര��ി�  സം�ാന

സ��ാ� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��്  25/11/വിജി.  ന��  ഉ�രവ് �കാരം �പീകരി� ക�ി�ി സമ��ി�

റിേ�ാ��് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��ത ക�ി�ി�െട നി�േദശ�� നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാല�് േകാ��് േകാം��് നി��ാണം

3246. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് േകാ��് േകാം��് �ാപി��തിന് എ� �കയാണ് അ�വദി�ിരി��ത്;

എ�ാണ് അ�വദി�ത്; അതിനായി ഭരണാ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകാം��് നി��ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േകാം��ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  എ�് ആരംഭി�വാ�  കഴി�ം വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

േകാടതികളിൽ നിലവി�� �ീപീഡന േക�ക�

3247. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േകാടതികളി� എ� �ീപീഡന േക�ക� നിലവി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2015, 2016, 2017 വ�ഷ�ളിെല കണ�് �േത�കം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിവി� േകാടതികളി� തീ��ക�ി�ാ�� േക�ക�

3248. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സിവി�  േകാടതികളി�  തീ��ക�ി��തിനായി എ� േക�ക�  നിലവി��്

എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ിമിന� േകാടതികളിെല േക�ക�െട എ�ം

3249. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല �ിമിന� േകാടതികളി� എ� േക�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇതി�

ഫാ�് �ാ�് േകാടതികളി� വിചാരണ െച�� േക�ക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി- �െട സ��ീസ് െവരിഫിേ�ഷ�

3250. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഫയ�  സ��ീസിെല  18-� ബാ�് ഫയ�മാ�മാ�െട പി.എസ്.സി �െട സ��ീസ്

െവരിഫിേ�ഷ� ���ിയാേയാ; ഇെ��ി� ആയത് എ�് ���ികരി�ാ� സാധി�െമ�ാണ്



സ��ാ� ക���ത് ?

ഫയ� ആ�് റ�� ഓഫീ�കളി� േസവന�� ആ�നികവ�കരി�ാ� നടപടി

3251. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് �തിയതായി

ഫയ� ആ�് റ�� അസി��് ഡിവിഷണ� ഓഫീ�ക�ം,  ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷ�ക�ം

ആരംഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��തായി ആരംഭി� ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�കളി� ആവശ�മായ ഫയ� ആ�്

റ�� വാഹനം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഫയ� ആ�് േസ�ി ഓഫീ�കളി� േസവന�� ആ�നികവ�കരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

ഫയ� ആ�് േസ�ി റ�� സ�വീസ�് േഭദഗതി ബിൽ

3252. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആയിര�ിലധികം േപ��് ഇരി�ാ�� സിനിമാശാലകളി�ം  100  �  അധികം �റിക��

േഹാ��കളി�ം ഫയ� േസ�ി ഓഫീസെറ നിയമി�ണെമ�് വ�വ� െച�� നിയമേഭദഗതി�്

ഉേ�ശ��േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഫയ�  േസ�ി ഓഫീസ�മാ�െട ആവശ�ം േവ�ിവ�� മ�് െക�ിട��

ഏെതാെ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഫയ�  ആ�് േസ�ി റ�� സ�വീസ�് േഭദഗതി ബി�ി�  എെ�ാെ� േഭദഗതികളാണ്

ഉ����ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

െവളളാനി�ര േക�മാ�ി ഫയ� േ�ഷ�

3253. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െവളളാനി�ര േക�മാ�ി ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�

ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ി ഫയ� േ�ഷന് െക�ിടം

3254. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാ�ി ഫയ�  േ�ഷ�  െക�ിട നി��ാണ�ിനായി വനം വ��ിെ� ൈകവശ�� �ലം

വി�കി��തിേല�ായി ഫയ�  ആ�് െറ�� സ��ീസസ് വ��് നാളി�വെര എെ��ാം �ട�

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര യാെതാ� നടപടിക�ം ൈകെ�ാ�ി�ിെ��ി�  ആയത് എ�െകാ�ാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �സ� ഏജ�സിയായ ഫയ� ആ�് െറ�� സ��ീസസ് അേപ� സമ��ി�ാ��െകാ�ാണ്

�മി വി� ന�കാ�െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അേപ� ഓ�ൈലനായി സമ��ി��തി� അടിയ�ിര നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

ക��ലം േക�ീകരി�് ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�

3255. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി� ക��ലം േക�ീകരി�് ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� ആ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആയതിേല�് ആവശ�മായ �ലം നാവായി�ളം വിേ�ജിെല േ�ാ�് നം:  23  �  റീസ�േ�

233/1 � 19.34 ആ� സ��ാ� �മി കെ��ിയി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ീപ�നാഭസ�ാമി േ�� പരിസര� �തിയ ഫയ� േ�ഷൻ

3256. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ��� �ീപ�നാഭസ�ാമി േ�� പരിസരം, ചാല,

െസ�േ�റിയ�് എ�ിവിട�ളി� ഫയ� േ�ഷ�ക� �ാപി�� നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ:

(ബി) ഇതിേല�ായി അ�േയാജ�മായ �ല��  കെ��ിയി�േ�ാ;  ��ത പ�തി

യാഥാ���മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ജയി� വ��ിേനാട് ആഭ��ര വ��ിെ� ചി��നയം

3257. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�  വ��ിേനാട് ആഭ��ര വ��് ചി��നയമാണ് �ല���െത� ജയി�  േമധാവി�െട

��ാവന ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജയി�കളി�  ഉ�െ�ാള�വാ�  കഴി��തിേന�ാ�  അധികം തട�കാെര സം�ാനെ�

ജയി�കളി� പാ��ി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) തട�കാ�െട എ�ം �ടിയ സാഹചര��ി�  അവ��് ��തലായി പേരാ�  അ�വദിേ��



അവ���ായി�േ�ാ;

(ഇ) ��തായി ജയി�ക�  ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി�

എവിെടെയാ�യാണ്;വ��മാ�ാേമാ?

ടി. പി. ച�േശഖര� വധേ�സി� ശി�ി�െ�� �തിക��് പേരാ�

3258. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി.  പി.  ച�േശഖര�  വധേ�സി�  ശി�ി�െ�� എ� �തിക�  വി��  െസ���  ജയിലി�

തട�കാരാ�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��ത തട�കാ��് എ� തവണ പേരാ�

അ�വദി�െവ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2016 േമയ് 25ന് േശഷം ഈ �തിക��് എ� തവണ പേരാ� അ�വദി�െവ�ം ഏെതാെ�

തീയതികളിെല�ം എ� ദിവസം വീതം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത തട�കാരി�  ആ�െ��ി�ം ആ��േവദ ചികി� ന�കിയി�േ�ാ;ഏത്

ആ�പ�ിയിലായി�� അവ�െട ചികി�െയ�ം എ�ദിവസമാണ് ചികി��ായി

ആ�പ�ിയി� െചലവഴി�െത�ം വിശദമാ�േമാ ?

അ�ടി വ��ി� ഇേ�ണ� ആഡി�് വിംഗ്

3259. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ി� ഇേ�ണ� ആഡി�് വിംഗ് ആരംഭി�ണെമ�് അ�ൗ��് ജനറ� നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ആയത്ഏ� വ�ഷ�ിെല�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ണ� ആഡി�് വിംഗ് ആരംഭി�ണെമ�് ആവശ�െ��് അ�ടി വ��് ഡയറ��െട ശിപാ�ശ

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിേ�� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ടി വ��ിെല േകാടതി വ�വഹാര��  �റ��തിന് ഇേ�ണ�  ആഡി�് വിംഗിെ�

ആവശ�കത അനിവാര�മാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�ഷനറി സാധന�� അധികമായി ന���തിന് നടപടി

3260. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  എം.എ�.എ മാ�െട ഓഫീസ് ആവശ��ിേല�ായി േ�ഷനറി വ��ി�  നി�ം

അ�വദി�� േ�ഷനറി സാധന��  അപര�ാ�മാെണ� വ�ത പരിഗണി�് േ�ഷനറി

സാധന�� അധികമായി ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േടാണ� വ�ഷം ആറ് എ�ം എ��ത് 12എ�ം ആയി ന��േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ� സമയം ഒ� േടാണ� അ�വദി��തിന് പകരം ര�്എ�ം വീതം ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;



(ഡി) A4  ൈസസ് േപ��  വ൪ഷം  10  റീം ന���തിന് പകരം  25  റീം ന��വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(ഇ) ഒ� വ�ഷ�ി� ന��� േബാ�് ഫയ�ക�െട എ�ം 50 ഉം ഫയ� േബാ��ക�െട എ�ം

150 ഉം ആ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ഇതി�േമ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാ�  സം�ാന േ�ഷനറി ഡയറ���് ഉ�രവ്

ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ജലപാത നി��ാണ�േരാഗതി വിലയി��ാ� േചർ� േയാഗം

3261. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകാവളം �ത�  കാസ�േകാട് വെര��

ജലപാതാ നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി വിലയി��ാ�  എ� തവണ േയാഗം േച��െവ�ം

��ത േയാഗ�ളി� ആെരാെ� പെ���െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ�േരാഗതി വിലയി��ാ� അവസാനമായി േയാഗം േച��െതേ�ാഴാെണ�ം ��ത

േയാഗ�ി�  ആെരാെ� പെ��� എ�ം തീ�മാന��  എെ�ാെ�യായി�� എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� കിേലാ മീ��  നീള�ിലാണ് ജലപാതെയ�ം എ� ജി�കെള ബ�ി�ി�െമ�ം എ�

േകാടിയാണ് െചലവ് �തീ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ജലപാതക�െട നി��ാണ �േരാഗതി

3262. �ീ.െക. ആ�സല�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, എം. നൗഷാദ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലപാതക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജലപാതക�െട നി��ാണം നിലവി�  ഏത് ക�നിെയയാണ് ഏ��ി�ിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലപാതക�െട നി��ാണ�ിനായി കി�ബി �േഖന എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം - കാസ�േഗാഡ് ജലപാത�െട വികസനം

3263. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.�രളീധര�



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

(എ) തി�വന��രം-കാസ�േഗാഡ് ജലപാത�െട വികസനം ൈകേ����  െകാ�ം

�നരധിവാസ�ി�� ആ��ണമി�ാ� െകാ�ം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ�

സാധി�ാ� സാഹചര��േ�ാ ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആ�െടെയാെ� സാ��ിക സഹായ�ാലാണ് നട�ിലാ��ത്;

ഓേരാ���െട�ം വിഹിതം എ� വീതമാണ്;വ��മാ�േമാ;

(സി) പാ��തി ��നാറിെ� തീര�� എ� ��ംബ�െളയാണ് ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി മാ�ി

പാ��ിേ��ത്  ;  എവിെടയാണ് ഇവെര �നരധിവസി�ി�വാ� �ലം കെ��ിയി��ത്  ;

ഇവ��ായി നട�ിലാ�� �നരധിവാസ പാേ�ജ് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

േഡാ.എ.പി.െജ അ�� കലാം ന�കിയ നി�േ�ശ��

3264. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ.എ.പി.െജ അ��  കലാം രാ�പതിയായി�� കാലയളവി�, േകരള�ിെ� സമ�

വികസന�ിനായി അേ�ഹം എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) അവയി� ഏെതാെ� നി�േ�ശ�� ഇതിനകം �ാവ��ികമാ�ി;

(സി) േശഷി��വ �ാവ��ികമാ��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാലെ� അേന�ഷണ ക�ീഷ�ക�

3265. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് േകരള�ി� �ഡീഷ�� അേന�ഷണം ഉ�െ�െട

എ� അേന�ഷണ ക�ീഷ�കെള നിയമി� എ�ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം അേന�ഷണം

���ിയായി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി��വ ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വിേദശ ഫ�് സ�ീകരി�് �വ��ി�� സ��ാ� ഇതര സംഘടനക�

3266. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ ഫ�് സ�ീകരി�് �വ��ി�� സ��ാ�  ഇതര സംഘടനക�  എ�െയ��െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-�  സം�ാന�് വിേദശ ഫ�് സ�ീകരി�് �വ��ി�� എ� സ��ാ�  ഇതര

സംഘടനക�െട അംഗീകാരം റ�ാ�െ��ി�െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ?

ജ�ി െപ�ഷ� ഒ� തല�റ�് �ടി ന�കാ�� ��ംബെപ�ഷനായി അ�വദി�ാൻ നടപടി

3267. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



1963-െല േകരളാ �പരി�രണ നിയമം �ാബല��ി� വ�തിെ� ഫലമായി ഉപജീവന മാ��ം

ന�െ�� നി�ധനരായ �� ജ�ിമാ��് ന�കി വ�� ജ�ി െപ�ഷ�, അവ�െട ഒ� തല�റ�്

�ടി ന�കാ�� ��ംബെപ�ഷനായി അ�വദി�ാ�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

സിയാ� മാ�കയി� �തിയ പ�തിക�

3268. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിയാ�  മാ�കയി�  സ��ാ�  ഓഹരി നിേ�പേ�ാെട സം�ാന�് �തിയ പ�തിക�

ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�കാരം ആരംഭി�വാ�  നി�യി�ി�� േകരള ബ�് െഷ���

ക�നി,  െപാ� േടായിെല�് ക�നി എ�ിവ�െട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

സം�ാന�് ��ത� േഫാറ�സിക് ലാ�ക�

3269. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഫാറ�സിക് ലാ�ക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� േഫാറ�സിക്/െകമി��  ലാ�കളി�  േഫാറ�സിക് സയ�സ്/േഫാറ�സിക്

െമഡിസി�  എ�ിവയി�  െ�ഷ�ൈലസ് െച� ഉേദ�ാഗാ��ികെളയാേണാ

നിയമി�വ�ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ േഫാറ�സിക്/െകമി�� ലാ�കളി� േഫാറ�സിക് സയ�സ്/േഫാറ�സിക് െമഡിസി�

എ�ിവയി�  െ�ഷ�ൈലസ് െച� ഉേദ�ാഗാ��ികെള �ടി നിയമി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ ബാ�കളി� നി�ം ഭവനവാ�

3270. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിവിധ െപാ�േമഖലാ ബാ�കളി� നി�ം ഭവനവാ��് അേപ�ി�േ�ാ� േറാഡ് സൗകര�ം ഇ�

എ� കാരണ�ാ�  അേപ�ക�  നിരസി��തിെനതിെര,  സ��ാ�  അേപ�ക��്

അ��ലമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ി� ലഭി� പരാതികൾ

3271. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ി� 2017-� എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്;

(ബി) ഇതി� പരാതിക��് തീ��ക�ി��ം നടപടിക��ായി മ� വ��ക��് ൈകമാറിയ�ം ആയ

എ� എ�മാ��ത്;

(സി) ലഭി�� പരാതിക��് സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�് തീ��ക�ി��തിന് ആവശ�മായ

നി�േ�ശം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

ലേബാറ�റികളിെല ഫീസ് എകീകരണം

3272. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലേബാറ�റികളി�  വിവിധ െട�ക��് ഫീസ് നി�യി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ�ം

നിലവി�േ�ാ;എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരിേശാധന ഫീ�ക�  ഏകീകരി�ാ�� നിയമ നി�മാണം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�� േകാേളജ് കാഷ�ാലി�ികളിെല തിര�് ഒഴിവാ�വാ� നടപടി

3273. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േകാേള�കളിെല കാഷ�ാലി�ികളി�  ഉ�ാ�� വ�  തിര�്

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തിര�കാരണം, അപകട�ളി�െ��് എ��വ� ര�ം ന�െ��് മണി��ക� കാ�

കിടേ�� അവ��് എ�് പരിഹാരം കാണാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളി���ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� െമഡി�� േകാേള�കളി� എമ�ജ�സി െകയ� കാര��മമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ആ��േ�ദ ഫാ�മസി�ക��് �ണിേഫാം അലവ�സ്

3274. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ിന് കീഴിെല ആ��േ�ദ ഫാ�മസി�ക��് ലഭി� െകാ�ിരി��

�ണിേഫാം അലവ�സ് ലഭി�ാ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഫയലി�  (214/A1/2017)  തീ�മാനെമ���തിെല കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



േഡാ��മാ�െട നി�ബ� േസവന കാലാവധി

3275. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ�െട�ം പി.ജി.  ���ിയാ�ിയവ�െട�ം പഠനാന�ര��

നി�ബ� േസവന കാലാവധി �റ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി��  േകാേള�കളിെല�ം ആേരാഗ� വ��ിെല�ം േഡാ��മാ�െട െപ�ഷ�  �ായം

ഉയ��ിയതിെന�ട��് െമഡി�� വിദ�ാ��ിക� നട�ിയ സമരം ഒ�് തീ��ാ��തിെ�റ

ഭാഗമായ കരാറിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ അ�കാരം േസവന കാലാവധി �റ�െത�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െമഡി��  േകാേള�ക�െട അംഗീകാരം നിലനി���തിന്,സ�കാര� െമഡി��  േകാേളജി�

നി�� േഡാ��മാെര സീനിയ�  െറസിഡ�മാരായി നിയമി�� കാര�ം

ആേലാചനയി�േ�ാെയ� െവളിെ���േമാ?

കരട് ആേരാഗ� നയം

3276. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �ഖ�ാപി� �തിയ കരട് ആേരാഗ� നയ�ി�  �ീക�, ��ിക�, ഭി�േശഷി�ാ�

എ�ിവ��് �േത�ക പരിര�േയാ സൗകര��േളാ ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) കരട് ആേരാഗ� നയം ത�ാറാ�ിയതിെ� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

കരട് ആേരാഗ�നയ�ി� േഭദഗതി

3277. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  അംഗീകരി� കരട് ആേരാഗ�നയം േക�സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ

ഭ���ര�ാ നിയമ�ിന് എതിരാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കരട് ആേരാഗ�നയം സംബ�ി�് െപാ�ജന��െട അഭി�ായ��ം നി�േ�ശ��ം

േതടിയി�േ�ാ;

(സി) 2006-� നട�ിലാ�ിയ �ഡ് േസ�ി ആ�് �ാേ���സ് ആ�ി� വി��മായ പരാമ�ശ��

ഒഴിവാ�ി സം�ാന കരട് ആേരാഗ�നയ�ി�  േഭദഗതിക� വ��ാ�  ത�ാറാ�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?



സമ� ആേരാഗ�നയം

3278. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ആേരാഗ�നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�  എെ��ാം മാ��ളാണ് ആേരാഗ�നയ�ി�

വ��ിയി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�ദിനം വ��ി�വ�� ചികി� െചലവ് േനരി��തിന് എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ്

ആേരാഗ�നയ�ി� ഉ�െ���ിയി�ളളത്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�ാ�സ� ഉ�െ�െട�ളള േരാഗ��െട ചികി� െചലവ് നിയ�ി��തിന് ആ�പ�ിക�മായി

സഹകരി�് എെ��ി�ം ചികി� പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ജീവിത ൈശലിേരാഗ�െള െച��ാ� നടപടി

3279. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവിത ൈശലിേരാഗ��  േനരെ� തെ� കെ��ി ചികി�ി��തി�ം,

േരാഗബാധെയ�റി�ം �തിേരാധെ� സംബ�ി��� അവേബാധം ജന�ളി�

എ�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവ�ി�  മ�ല�ി�  ഏെത�ാം �ല�ളി�  ജീവിതൈശലി േരാഗ �ിനി�ക�

�വ��ി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� രംഗെ� അടി�ാനസൗകര�വികസനം

3280. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� രംഗെ� അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിന് ��ൈകെയ��േമാ

;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െമഡി�� േകാേള�കളി�ം �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയി�ം,ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം

േരാഗിക�, കിട� ലഭി�ാെത െവ�ം തറയി� കിട�� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സാേ�തികമായി ത�ികക��് അ�പാതമാണ് കിട�ക� എ�ി�ം അത��ം പരി�ീണരായ

േരാഗിക� െവ�ം തറയി� കിട�� മ�ഷ�ത�രഹിതമായ അവ� പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  േരാഗ പരിേശാധനാ െട�ക�  നട��തി��

സൗകര�ം, അത�ാഹിത വിഭാഗ�ിേനാട് േച��് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം

3281. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��വ�  �ാബല�ംവ�� ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ�നിയമം

നിലവി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ�നിയമം നിലവിലി�ാ�തിനാ�  ഫീ�ഡ് സാേ�തിക വിഭാഗം

ജീവന�ാ� അ�ഭവി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;ആയത് വിശദമാ�േമാ?

ജി�ാ ആ�പ�ികളി� കാ�സ� ചികി�ാ േക���

3282. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ ആ�പ�ികളി� കാ�സ� ചികി�ാ േക��� �ട�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഈ ആവശ��ിേ��  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�ാ ആ�പ�ികളിലാണ് കാ�സ�  ചികി�ാ േക���

ആരംഭി�ാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന ആേരാഗ�വ��ി�  നിലിവി�  കാ�സ�  ചികി� വിദ��െട എ� ത�ിക��്;

�തിയതായി കാ�സ� ചികി� വിദ��െട ത�ികക� ��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� നയം

3283. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� രംഗ�ിന് �തിയ ദിശാ�ഖം ന��� തര�ി� സമ� ഇടെപടലിന് ആേരാഗ� നയം

വിഭാവനം െച��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ആേരാഗ� േമഖല ��ത�  െമ�െ����തിന് ആവശ�മായ ദീ�ഘകാല

ല����ം �സ�കാല ല����ം നയ�ി� �േ�ാ�് വ�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �� �േവശന�ിന് വിദ�ാ��ിക� �തിേരാധ ��ിവ�് എ��തായി സാ��െ���ിയാ�



മാ�ം �േവശനം ന�കിയാ�  മതിെയ�് നിബ�ന െകാ� വ�വാ�  ആേലാചി��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�ക��് �വ��ന സ�ാത��ം ന���തി�ം അവെയ

സ�യം ഭരണ �ാപന�ളാ��തി�ം ഉേ�ശ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപയി� ആ�് പാലിേയ�ീവ് �ിനി�്

3284. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008 - � നിലവി�വ� െപയി� ആ�് പാലിേയ�ീവ് െകയ� േപാളിസി അ�സരി�് ഏെത�ാം

െമഡി�� േകാേള�കളി�ം ജി�ാ ആ�പ�കളി�ം,  താ��് ആ�പ�ികളി�ം െപയി� ആ�്

പാലിേയ�ീവ് �ിനി�ക� �വ��ി���്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏ��ം ന� രീതിയി�  െപയി�  ആ�് പാലിേയ�ീവ് �ിനി�ക�  �വ��ി�ി�� സ��ാ�

െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഇ�സംബ�ി�് �േത�ക വിഭാഗം �പീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാലിേയ�ീവ് െകയ�  ആവശ�മായ േരാഗിക��് േമാ�ഫി�  അട��� മ��ക�  സ��ാ�

െമഡി��  േകാേള�കളി�  സൗജന�മായി വിതരണം െച��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അവയവദാനം

3285. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവി�ിരി��വ�െട അവയവദാന�ിന് സ�ീക��ാവി�  നി�ം ��രല�ം �പ ഫീസ്

ഈടാ��തിന് സ��ാ�  തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  ഇത് േനരെ� എ� �പയായി��

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഉയ�� �ക ഈടാ��തിന് ആധാരമായ വ�തക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) മാരക �� േരാഗ�ളി�െ���വ��് ബ��ളി�  നി�് �� സ�ീകരി��തിന് ഈ

നിബ�ന വ� സാ��ിക �യാസ��ാ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അവയവമാ� ശ��ിയ

3286. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവമാ� ശ��ിയ�് വിേധയരായവെര സംബ�ി�് നിലവി�ളള ����

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) അവയവമാ� ശ��ിയ�് വിേധയരായവ��് �ട� ചികി��് പണമി�ാെത ��ി��� കാര�ം



പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ഇവ��് ന��� ചികി� സംബ�ി� വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ട� ചികി��് ആവശ�മായ പണം അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െ��്, േപ� േമ�� എ�ിവ വിതരണം െച� ക�നിക��് ന��വാ�� �ടി�ിക

3287. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�ാഗിക��ാവശ�മായ െ��്, േപ� േമ�� എ�ിവ സ��ാ� ആ�പ�ികളി�ം െമഡി��

േകാേള�കളി�ം വാ�ിയ വകയി� വിതരണം നട�ിയ ക�നിക��് സ��ാ� ന��വാ��

�ക �ടി�ിക ആയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� �ടി�ിക �ക വിതരണം െച�ാ� ൈവ��തി�� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) �ടി�ിക വിതരണം െച�ാ� പ�ം മാ��് ഒ�് �ത�  ഈ ഉപകരണ��  ന�കിെ��്

വിതരണ ക�നിക�  അറിയി�ി�േ�ാ;  ഒേ�െറ േരാഗികെള ��ി��ിലാ�� ഈ ��ം

പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്?

��ിക�െട േന�ൈവകല��� കെ���

3288. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ��ിക�െട േന�ൈവകല��� േനരേ� കെ��ി പരിഹരി�ാ� സ��ാ� എെ��ി�ം

പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ��  ��ിക�െട�ം േന� പരിേശാധന വ�ഷ�ി�  ഒരി�െല�ി�ം

നട��തിന് ആവശ�മായ ഒ�്േ�ാെമ�ി�ക�െട േസവനം �ാമ�േദശ�ളി�  ലഭ�മാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കാ�ൈവകല���  കെ��� ��ിക��് സൗജന� ചികി��ം ക�ട�ം ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം

3289. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാമാെകയ�  സംവിധാന�ിെ� അഭാവമാണ് േറാഡപകട��  �ല�� മരണസംഖ�

ഉയ��തിന് കാരണെമ�ത് പരിഗണി�് ജി�ാ, താ��് ആ�പ�ി തലം വെര േ�ാമാ െകയ�

സംവിധാനം ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� ��ത പ�തി ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ആല�ഴ,  േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേള�കളി�  േക�പ�തി �കാര�� േ�ാമാ െകയ�-



നാഷണ� ൈഹേവ സംവിധാനം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഈ പ�തി�ായി േക��ി� നി�ം എ�്

�ക ഇതിനകം ലഭി�;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� നാഷണ�  ൈഹേവകളി�  അപകട സാധ�ത �ടിയ �േദശ��

ഉ�െ�ാ�ി�െകാ�് േ�ാമാ െകയ�  സംവിധാന�� ആം�ല�സ് സൗകര�ം

ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;വ��മാ�ാേമാ?

അവയവദാന�ിെല വാണിജ� താ�ര�ം

3290. �ീ.ബി.സത��

,, വി. അ�റഹിമാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരണാന�ര അവയവദാനം വഴി നിരവധി ജീവ�ക� ര�ി�ാ� സാധ�മാ�െമ�ിരിെ� ചില

സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട ��േ�ശ�ം വിവാദമായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് ജീവകാ�ണ�പരമായ അവയവദാനെ� �തി�ലമായി ബാധി�� കണ�ിെല��് ഈ

രംഗ�് �താര�ത െകാ�വ��തിനാ�ളള ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അവയവദാന�ിെല വാണിജ� താ�ര�ം ഇ�ാതാ�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി�െട നി�േ�ശ�ിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) അവയവ ക�വടം അവസാനി�ി��തിേനാെടാ�ം അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി

�റെ��വി� മാ��േരഖ അറിയി�ാേമാ?

പക��വ�ാധി �തിേരാധ-നിയ�ണ ക�� പരിപാടി

3291. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക��വ�ാധി �തിേരാധ-നിയ�ണ ക�� പരിപാടി എ� േപരി�  �ായിയായ �വ��നം

ആേരാഗ� വ��് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി�െട അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വാ��തല ആേരാഗ� �ചിത� സമിതിക�െട പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന��ം �ചിത�

േബാധവ��രണ�ം ഫല�ദമാേണാ;  ഇവ�െട �വ��ന��  നിരീ�ി��തി�ം

വിലയി���തി�ം എ�് സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ഡി) ഇൗ വ�ഷം പക���നി�ം അ��ല�� മരണ��ം പരമാവധി നിയ�ി�വാ�  �തിേരാധ

നിയ�ണ ക�� പരിപാടിയി�െട കഴി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േഹാ��കളിേല�ം േബ�റികളിേല�ം ഭേ��ാ�പ��ളിെല മായം



3292. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളിേല�ം േബ�റികളിേല�ം ഭേ��ാ�പ��ളി�  ആേരാഗ��ിന് ഹാനികര�ളായ

മാരകവ��� കല���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷ�ി� എ� േക�ക� ഈയിന�ി� സം�ാന�് രജി�� െച�ി��്;

(സി) ഭേ��ാ�പ��ളി�  മായം േച���ത് തടയാ�ം വിഷരഹിത ഭ�ണം ലഭ�മാ�ാ�ം

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ� േകഡ�

3293. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ��മാ�െട സംഘെ� ഉ�െ���ി െപാ�ജനാേരാഗ� േകഡ�  �പീകരി��തിെ�

ല���� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ� േകഡ�  �പീകരി�േ�ാ�  ആേരാഗ� വ��ിെല ഏെത�ാം വിഭാഗ�െള

അതി� ഉ�െ���െമ�് അറിയി�ാേമാ?

അഭയം പ�തി

3294. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം ആേരാഗ�രംഗം കാര��മമാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  പാലിേയ�ീവ് കീേമാെതറാ�ി ന���തിനായി അഭയം എ� േപരി�

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േമജ� �റ�ഖ���് കീഴി�� ആ�പ�ിക�



3295. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ�  12 േമജ� �റ�ഖ���് കീഴി�� ആ�പ�ിക� ഉ�ത ആേരാഗ� േക��ളായി

ഉയ���തി�� േക� പ�തിയി�  െകാ�ി�  േപാ��് ��് ആ�പ�ി ഉ�െ��ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  േകരള�ിന് േദശീയ നിലവാര�� കി�നി ചികി��� ���

െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിേയാ, െമഡി�� ഹേ�ാ ലഭി�വാ� സാധ�ത�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�്

േക� നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി

3296. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

3297. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� സ�കാര�

ആ�പ�ിക��്, ചികി� നട�ിയ ഇന�ി� എ� �ക ന�കാ�െ��് ആ�പ�ിക�െട

േപ�ം �ക�ം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫ�് ലഭ�മാ��ത് െെവ�� എ� കാരണ�ാ� ��ത പ�തിയി� അംഗ�ളായി�� പല

സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം പ�തിയി�  നി�ം പി�വാ��� �ലം േരാഗിക�  അ�ഭവി��

��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�മായി സഹകരി�� �ധാന സ�കാര� ആ�പ�ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം �ട��ം

പ�തിയി� നിലനി��ി ചികി� ലഭ�മാ��തി�ം ചില �േത�ക ചികി� നട�� സ�കാര�

ആ�പ�ികളട�ം ��ത� ആ�പ�ികെള പ�തി�െട ഭാഗമാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഊ�മി�ം ആശ പ�തി

3298. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആദിവാസിക�െട ആേരാഗ� പരിപാലന�ിനായി ആരംഭി� ഊ�മി�ം ആശ പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �േദശ�ം ഇതിെ� േമ�േനാ�ം വഹി��ത് ആരാെണ�ം േരാഗിക��് ചികി��ം

മ��ം എ�ി��തിന് ടി പ�തി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം

വിശദീകരി�ാേമാ?

േകാ�ിയാ� ഇം�ാേ�ഷ� ഉപകരണ��

3299. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ിയാ�  ഇം�ാേ�ഷ�  സ�ജറി� വിേധയമായ ��ിക�  ഉപേയാഗി�� ഉപകരണ���്

െമയി�ന�സ് റീേ��െ��് ഉറ�വ��േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാലാവധി അവസാനി�� എ�ാ െമഷീ�ക��ം അ��േഡഷ�ം റീേ�െ��ം നട��തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ� പ�തിയായ '�തി തരംഗം' വഴിയ�ാെത സ�ജറി നട�ിയ ��ിക� ഉപേയാഗി��

ഉപകരണ���ം െമയി�ന�സ് റീേ��െ��ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകാ�ിയാ� ഇം�ാേ�ഷ�ം അ�ബ� ഉപകരണ���ം �റ� �ീമിയ�ി� ഇ�ഷ�റ�സ്

പരിര� ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഈ േമഖലയി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരിെ��ം അവ�മായി ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാെയ�ം

വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ക���� േസവനം

3300. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േമഖലയി�� എ�ാ അേലാ�തി ആ�പ�ികളി�ം ക����  േസവന��

ലഭ�മാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� ഇതിനാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ചികി� നട��വ�െട ചികി�ാവിവര�� ക���റി� ��ി��

പ�തി ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�

എ�േ��് ഇത് നട�ിലാ�വാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

3301. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി എറണാ�ളം ജി�യി� എ� ആേരാഗ� േക��� ��ംബാേരാഗ�

േക��ളായി ഉയ��ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��തായി എ� ��ംബാേരാഗ� േക��ളാണ് �ട�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ഏെത�ി�ം ആേരാഗ�േക�െ� ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി മാ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി

3302. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�, ജി�ാ

ആ�പ�ി���തമായി ത�ികക�  ��ി�്,  നിയമനം നട��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ി നിലവാര�ി�  ഉയ���തിന് ആേരാഗ� വ��്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

3303. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ി�  ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� സ��ാ�

ആ�പ�ിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) േരാഗിക��് ഏെറ �േയാജനകരമായ ��ത പ�തി �കാരം ഈ ആ�പ�ികളി�

ആവശ�മായ േഡാ��മാ�െട�ം മ� പാരാെമഡി��  �ാഫിെ��ം ത�ിക

നിലവി�േ�ാ;ഏെത�ി�ം ആ�പ�ികളി� ഒഴി�ക� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഒേരാ ആ�പ�ികളി�ം �ാഫ് പാേ�� അ�സരി�് ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം ഒഴി�ക�

നിക��തി�ം സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി മിനി�ീരിയ� വിഭാഗ�ിന് �തിയ ത�ികക�

3304. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആേരാഗ� വ��ിെല മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗ�ിന് �തിയ

ത�ികക� അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) മിനി�ീരിയ�  �ാഫിെല ���ൈവസറി ത�ികക�  ��ി�ാ�ത് �ലം ആ��ം



പ�തിനട�ി�് ��ി��ിലായത് പരിഗണി�് മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗ�ിന് �തിയ ത�ികക�

��ി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ല മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി

3305. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി നട�ിലാ��തിന് വ��ല മ�ല�ി� നി�ം െതരെ���ി�� ൈ�മറി

െഹ��് െസ��ക� ഏെത�ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  ആ��ം പ�തി ആരംഭി�ി�� ആ�പ�ിക�  ഏെത�ാം എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ��ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�� ആ�പ�ികളി�  നി�ം ��തലായി എെ��ാം

േസവന�ളാണ് ജന���് ലഭി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

മാേവലി�ര ആ��േവദ ആ�പ�ിെയ ആ�നികവ�കരി�ാ� നടപടി

3306. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ ആ�പ�ിക�െട ഭൗതിക സാഹചര���  വ��ി�ി�്

െപാ�ജേനാപകാര�ദമാ�വാനായി ഇവെയ ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര ആ��േവദ ആ�പ�ിെയ ആ�നികവ�കരി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിെയ ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ആ��ം പ�തി

3307. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല വിവിധ ആേരാഗ��ാപന�ളി�  ��തായി എ�

ത�ികക� ��ി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�യിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ആ��ം പ�തി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

��ത ആ�പ�ികളി�  ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയ പരിപാടിക�/പ�തിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



േരാഗികെള സ�കാര� ലാ�കളിേല�് പറ�വി��െവ� പരാതി

3308. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  ചികി� േത�� േരാഗിക�െട ര�ം �തലായവ

പരിേശാധി��തി�� സംവിധാനം െമഡി�� േകാേളജി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ�  പല േഡാ��മാ�ം ജീവന�ാ�ം നിർ�നരായ േരാഗികെള സമീപ�� സ�കാര�

ലാ�കളിേല�് പരിേശാധന�് പറ�വി��െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േഡാ��മാ��ം,  ജീവന�ാ��െമതിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�  സം�ാന

മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടി

എ�ാണ്?

െമഡി�� േകാേള�കെള േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് പ�തി

3309. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െമഡി�� േകാേള�കെള േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് ഈ

സ��ാ� നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെതാെ� ആ�നിക ഉപകരണ��ം സൗകര���മാണ് ഇതിനകം

െമഡി�� േകാേള�കളി� ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) െമഡി�� േകാേള�ക�െട സമ� വികസനം ല��മാ�ി മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വികസന �വ��ന���ായി  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� േകാടി

�പയാണ് വകയി��ിയി��ത്?

െമഡി�� േകാേള�കളി� ഫാ���ി േഡാ��മാ�െട �റവ്

3310. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഫാ���ി േഡാ��മാ�െട �റവ് �ലം

കഴി�വ�ഷം എ� ശ��ിയക� മാ�ിവ�ി�െ��ം എ�െയ�ം റ�് െചേ��ി വ�ി�െ��ം

അറിയി�ാേമാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഫാ���ി േഡാ��മാ�െട �റവ് കാരണം െമഡി��  വിദ�ാ��ിക�  അനേ�ഷ� േസവനം

ന���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െമഡി��  വിദ�ാ��ിക�  അനേ�ഷ� ന���ത് കാരണം അനേ�ഷ��മായി ബ�െ��

അപകട സാധ�തകേളാ അനേ�ഷ�ാ സമയ�� മരണ�േളാ അധികമാ��തായി റിേ�ാ��്

െച�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?



സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിക�െട വികസനം

3311. �ീ.െജയിംസ് മാത�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക. ബാ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ികെള എയിംസ് മാ�കയി� വികസി�ി�ാ� ഈ

സ��ാ� നട�ിവ�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�നിക ഉപകരണ��ം മിക� പ�ാ�ല സൗകര��െമാ��ി ഇവെയ േലാേകാ�ര

നിലവാര�ിേല�യ��ാനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) െമഡി��  േകാേളജ് ആ�പ�ികളിെല തിര�് കണ�ിെല��് േരാഗി േഡാ��  ബ�ം

െമ�െ���ാ�ം ദീ�ഘമായ കാ�ിരി� സമയം �റ��തി�ം ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

താ��് ആ�പ�ികളായി ഉയ��ിയ ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�

3312. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� സി.എ�്.സി -കെള ഈയ��കാല�ായി താ��് ആ�പ�ികളായി ഉയ��ിയി�െ��്

ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഭരണസമിതി�െട കീഴിലാെണ�ം താ��് ആ�പ�ിയായി

മാ�െ��േതാെട ഉ�ാകാ� േപാ�� മാ��� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��െ�� സി.എ�്.സി  -കളി�  ഇേ�ാ�� അടി�ാന

സൗകര���ം സംവിധാന��ം �ാഫ് പാേ��ം എ�ാെണ�ം താ��് ആ�പ�ിയായി

ഉയ��െ�� സാഹചര��ി�  ഈ കാര��ളി�  ഉ�ാ�ാ�േ�ശി�� മാ���

എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സി.എ�്.സി  -ക�  താ��് ആ�പ�ികളാ�ിയതിെന �ട��് ഉ�ാ�� അധികെ�ലവ്

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ�ാ�മിക് അസി��് ത�ിക

3313. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി� ഒ�ാ�മിക് അസി��് ത�ിക നിലവി�േ�ാ

എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�, േന� ചികി�ാരംഗ�് ഒ�ാ�മിക് അസി��ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��്

�ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി�  ഈ ത�ിക ��ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പി.എ�്.സി - ക�ം താ��ാ�പ�ിക�ം ഉ�തനിലവാര�ി� ഉയ��െമ� �ഖ�ാപനം

3314. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എ�്.സി  -  ക�ം താ��ാ�പ�ിക�ം ഉ�ത നിലവാര�ി�  ഉയ��െമ�് �ഖ�ാപനം

ഉ�ായി�േ�ാ;  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��തായി ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ; ഇതിന�സരി�് �തിയ ത�ികക� നിലവി� വ�േമാ;

(ബി) എ� വ�ഷം െകാ�് പ�തി നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ�

�ാരംഭ നടപടികളാണ് ആരംഭി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ് -മായി ബ�െ��� േപ വാ�ഡ് േ�ാ�ക�

3315. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ്  -മായി ബ�െ��് േപ

വാ�ഡ് േ�ാ�ക� ആരംഭി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നി�ിത കാലാവധി �ചി�ി�െകാ�� വ�വ� �കാരമാേണാ അ�ബ� പ�തിക�

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� കാലാവധി ���ീകരി�േശഷം ഈ �ാപന�ിെ� �ട� �വ��നം നട��തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടി�മ�� അനിവാര�മാേണാ;

(ഡി) കാലാവധി ���ീകരണ�ി�േശഷം അ�ബ� െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ്.  േപ വാ�ഡ്

േ�ാ�ക�െട ആവശ�കത ബ�െ�� ആ�പ�ി വികസനം സാധ�മാ��ി�ാെയ�ി�  ഈ

ആ�ിക� തിരിെ����തി�� നടപടി �മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

ജീവിതൈശലി േരാഗ��

3316. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എ�്.സി.ക�  സി.എ�്.സി.ക�  താ��് ആ�പ�ിക�  എ�ീ ആേരാഗ��ാപന�ളി�

ജീവിതൈശലി േരാഗ��  ചികി�ി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം സൗകര���  ആണ്

സ��ാ� ഏ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;



(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല േഡാ��മാ��് �േത�ക പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതിനാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

3317. �ീ.െക.�രളീധര�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാരായ �� േരാഗിക��് മിക� ചികി�ാസഹായം ഒ���തിന് താ��്/ജനറ�

ആ�പ�ികളി�  ആരംഭി� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം

അട����െവ�ത് വ�തയാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�ി� ബാധ�ത വ�തിനാ� പല ആ�പ�ികളിെല�ം ��ത �ണി�ക��് �വ��ി�വാ�

കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;  താ��് ആ�പ�ികളിെല

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�െട �വ��ന�ി�� �ക എ�കാരമാണ് കെ���െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ആവശ��ിന് േരാഗികളി�  നി�ം എെ��ി�ം �ക ഈടാ��േ�ാ;  ��ത �ക

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക� �വ��ി�ി��തിന് മതിയാ��താേണാെയ�റിയി�േമാ;

(ഡി) അെ��ി� ��ത �ണി�ക��് മാ�മായി �േത�ക േകാ��സ് ഫ�് �പീകരി�� കാര�ം

അടിയ�രമായി പരിഗണി�േമാ?

പഴയ�ാടി താ��ാ�പ�ി െക�ിട നി��ാണം

3318. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല കല�ാേ�രി മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� പഴയ�ാടി താ��ാ�പ�ി

െക�ിട നി��ാണ ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ളായി ഉയ��� ആ�പ�ിക�

3319. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  2018-19-  �  �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ളായി

ഉയ��� ആ�പ�ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-18  -�  അ�വദി� ടി മ�ല�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ിെ� വ��ക�

���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിന് െചലവായ �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) 2017-18-�  അ�വദി� പരണിയം �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ിന് ��ത�  വികസന

�വ��ന�ിന് 2018-19- � എ� �ക വകയി��ിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ട സി.എ�്.സി. �െട െക�ിട നിർമാണം

3320. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് െക�ിട നി��ാണം നട�� മ�ട സി.എ�്.സി  -  �െട

നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണം േവഗ�ി�  ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) െക�ിട നി��ാണം ���ിയാ�� �റ�് മ�് സൗകര��� ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

മ�ട സി എ�് സി

3321. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട സി എ�് സി �ററാേ��ൈഡേസഷ� ആ��തിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ് ;

(ബി) മ�ട മ�ല�ിെല മ�ട �ാമപ�ായ�ി�  േഹാമിേയാ�തി ആ�പ�ി നി��ി���മായി

ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

തലേ�രി ജനറ� േഹാ�ി�� തീേയ�� േകാം��്

3322. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17  വ�ഷെ� എം.എ�.എ-�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം തലേ�രി

നിേയാജകമ�ല�ി� തലേ�രി ജനറ� േഹാ�ി�ലി� തീേയ�� േകാം��് നി��ി��തി��

ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�� പ�തി�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളി� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

3323. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ��ല മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളി�

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഓേരാ ആ�പ�ി�ം  (െഹ��് െസ��ക�  ഉ�െ�െട)  എ� �പ�െട ഫ�് വീതം

അ�വദി�ി�െ�� വിവരം �േത�കമായി വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) വ��ല മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളി�  എ�.എ�്.എം.  �േഖന അടി�ാന സൗകര�

വികസ�ിനായി എ� ഫ�് അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േ�ാമാെകയ� �ണി�്

3324. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േ�ാമാെകയ�  �ണി�ിെ� നി��ാണ �വ��ന �േരാഗതി

സംബ�ി� വിശദാംശ��  അറിയി�ാേമാ;  �ണി�് എ�േ��് �വ���മമാ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ി

3325. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയി�  ഹ�മ�  റിേസാ�്

െഡവല�െമ�് െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���്(Face  ll)  �ാപി��തിന് ���ിയ ഭരണാ�മതി

ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ�യിേ��  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ���ിയ ഭരണാ�മതി ന���തി�ം െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���ിെ� ര�ാം ഘ� നി��ാണം

ആരംഭി��തി�ം ആവശ�മായ സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

പര�ന�ാടി ഗവ. ഫിഷറീസ് ആ�പ�ിയി� കിട�ി ചികി�

T 3326.�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല പര�ന�ാടി ഗവ. ഫിഷറീസ് ആ�പ�ിയി� കിട�ി ചികി���

എ�ാ സൗകര���ം നിലവി�െ��ി�ം നാളി�വെര�ം അത് അ�വദി�ാതി��തി��

കാരണം എ�ാണ്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എം.  എൽ.എ.  ന�കിയ നിേവദന�ി� എെ��ാം നടപടിക� ഏെത�ാം

തീയതികളി� സ�ീകരി� എ�തിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ാ��ാട് മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ� േക�ം



3327. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� ഏത് �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ�യാണ് ��ംബാേരാഗ�

േക�മായി ഉയ��വാനായി ശിപാ�ശ ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാബ്

3328. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  കാ�് ലാബ് അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏ�

വ�ഷ�ി� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18-�  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് കാ�് ലാബ് ആരംഭി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തിനായി ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം എ� േകാടി �പ ആണ്

അ�വദി�െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ജനറ�  അ�പ�ിയി�  കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തി�� മാനദ���  ഏെത�ാം എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2018-19-സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഏെതാെ� �ല�ാണ് കാ�് ലാബ് ആരംഭി��ത്;

അതി� െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി ഉ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈസേ�ാ േസാഷ�� കൗ�സില�മാ�

3329. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ��കളി� �വ��ി�� ൈസേ�ാ േസാഷ�� കൗ�സില�മാ��്

നി�യി�ി�� അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തെയെ��് അറിയി�ാേമാ:

(ബി) സ��ാ�  അംഗീകരി�ി�� കരാ�/ ദിവസ േവതന ജീവന�ാ�െട േവതനം സംബ�ി�്

GO(P)No.  28/2016/Fin  dtd  26.02.2016  �കാരം ഇവ�  ഏത് കാ�ഗറിയിലാണ്

ന�ായമാ�ം ഉ�െ�േട�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവെര  26.02.2016െല  GO(P)No.  28/2016/Fin  ഉ�രവിെല കാ�ഗറി  III  -�

ഉ�െ���ണെമ�് ആവശ�െ��് വ��ി� നി�ം ക�് ന�കിയതിെ� അടി�ാനെമെ��്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട ത�ിക�െട അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത മാനദ�മാ�ി�� കാ�ഗറിയി�

ഇവെര ഉ�െ����തിന് അടിയ�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) എ�േ��് ഇത് നട�ിലാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?



�ട�ിയ ശ�ളം വിതരണം െച�ാ� നടപടി

3330. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� േ��് ന��ീഷ��  ബ�േറായിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

ആ�മാസമായി �ട�ിയിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; അതി�� കാരണം എ�ാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ടി�ിക സഹിത�� ശ�ളം വിതരണം െച�വാ�  അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� കരാ� അടി�ാന�ി� േജാലി െച�� േന�മാ�െട േവതനം

3331. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� ആ�പ�ികളി� കരാ� അടി�ാന�ി� േജാലി െച�� േന�മാ��്

�റ� േവതനം നിേഷധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയിെല േന�മാ��് നി�യി�ി�� �റ� േവതനം സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല

കരാ� അടി�ാന�ി� േജാലി െച�� േന�മാ��ം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാ�  അടി�ാന�ി�  േജാലിെച��വ��് ഏത് വിേധനയാണ് ശ�ളം കെ���ത്;

ആ�പ�ി വികസനഫ�ിെന മാ�ം ആ�യി�് ഇവ��് ശ�ളം ന��വാ� കഴി�േമാ;

(ഡി) കരാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളവ��ന നട�ിലാ�േ�ാ� ജി�ാ ആ�പ�ികളിെല�ം, െമഡി��

േകാേള�കളിെല�ം വിവിധ േസവന���ളള നിര�് വ��ി�ി�വാ�  ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�വ��് ജീവന�ാ��് മതിയായ േജാലി സംര�ണം

3332. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മീസി�സ് �െബ� വാ�ി�  എ���തി�ം,  മ�് േരാഗ�തിേരാധ �ളിക ഉ�െ�െട��വ

വിതരണം െച��തി�ം ഭവന സ��ശനം നട�� ആേരാഗ�വ��് ജീവന�ാെര മ��ി�ക�ം

അപമാനി�ക�ം െച� സംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ���് ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര േകെസ��ി�േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാ��് മതിയായ േജാലി സംര�ണ�ം,  �ര��ം ഉറ�് വ��വാ�  ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



വ��ല മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളി� ഒഴി�� ത�ികക�െട എ�ം .

3333. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളി� നിലവി�� ജീവന�ാ�െട എ��ം

ഒഴി�� ത�ികക�െട എ��ം കാ�ഗറി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�� ത�ികക� ഏ� തീയതി �തലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േഡാ��മാ�െട ഒഴി� നിക�ാ� നടപടി

3334. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േഡാ��മാ�െട ഒഴി�കൾ നിക�� തിേല�ായി അധിക

സാ��ിക ബാധ�ത ഇ�ാെത ത�ികക�  അ�വദി��� സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�ജറി,  െമഡിസി� എ�ീ ത�ികകളി� േഡാ��മാ�െട ഒഴിവ് ഉട� നിക��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� ഒഴി�ക�

3335. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  ആേരാഗ�വ��ി�  െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട എ� ത�ികക�  ഒഴി�

കിട���്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� -I � നി�ം െഹ��് ഇ�െ��� ത�ികയിേല�് യഥാസമയം

�ാന�യ�ം ന���തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി��ിെ�� പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ഈ കാലതാമസ�ിന് കാരണം;

(സി) �ാന�യ�ം ന�����ല��ാ�� ഒഴി�കളി� നിലവിെല റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം

ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  യഥാസമയം ഒഴി�ക�  നിക�ാ���ലം

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അവസരം ന�െ�ടാതിരി��തിന് ആേരാഗ�വ��് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്?

ആ�പ�ികളി� സീനിയ� േല െസ��റി ത�ിക



3336. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�റ് കിട�ക�� താ��്/ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  സീനിയ�  േല െസ��റി ത�ിക

അനിവാര�മാേണാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ആ�പ�ികളി� ഈ ത�ിക ��ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി� പി.എസ്.സി വഴി അ�ാെത�ളള നിയമന��

3337. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�  പി.എസ്.സി വഴി അ�ാെത�ളള നിയമന��  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ� േശഷം ആേരാഗ�വ��ിെ� കീഴി� ഇ�ര�ി� നിയമനം

നട� ഓഫീ�ക� ഏെത�ാെമ�ം നിയമനം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് വഴി നട� നിയമന�� എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാ��ാ�് നിയമന�� എ�െയ�ം ദിവസേവതന നിയമന�� എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഈ നിയമന�ളി� സംവരണം പാലി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(എഫ്) സംവരണം പാലി�ി�ിെ��ി� അത് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല �ാഫ് പാേ��

3338. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� നിലവി� 1961 െല �ാഫ് പാേ�ണാേണാ നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ

;

(ബി) ജനസംഖ�ാവ��നവിന് ആ�പാതികമായി ആേരാഗ� �ാപന�ളി� ഒ.പി �െട�ം,  ഐ.പി.

�െട�ം എ��ി��ായ വ��നവിന് ആ�പാതികമായി ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�ത് െകാ�്

േരാഗിക��് ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ�വാ�  കഴി��ി�ാെയ�ത് വ�തയേ�;

വ��മാ�േമാ ;

(സി) സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ�ി ഡി.പി.സി.  �ടാ�തിനാ�  അ�ഹമായ ഉേദ�ാഗ�യ�ം

ലഭി�ാെത െഹൽ�്സ��ീസി�  നി�ം ജീവന�ാ�  വിരമിേ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� വ��ി� ജീവന�ാ��് സമയബ�ിതമായി �േമാഷ� ന���തി�ം, േരാഗിക�െട

എ��ിന് ആ�പാതികമായി ത�ികക�െട എ�ം വ��ി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ആേരാഗ�വ��ിെല ആ�ിതനിയമനം

3339. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� ആ�ിതനിയമനം നി��ിവ�ി�േ�ാ;എ�ി� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ആ�ിതനിയമന�ിനായി നിലവി� എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ാ��്;

(സി) ഇതി� ആദ� അേപ�കെ� അേപ�ാ തീയതി എ�ാണ്;

(ഡി) ഡ��.പി.സി/നം.5960/2016 ന�� േകസി� നിലവി�� ൈഹേ�ാടതി േ� ��� ന�മററി

�കാരം നിയമനം ലഭി�ി��വെര സ��ീസി� റ�ലൈറസ് െച��തിന് മാ�മെ� ബാധകം;

��ത േ� ഉ�രവി� ആ�ിത നിയമന�� നട��ത് തട�ി�േ�ാ;

(ഇ) 24.5.1999-െല സ��ാ� ഉ�രവ് പി.  ന�� 12/99/ഉ.ഭ.വ �കാരം സ��ീസി� ഇരിെ�

മരണമട� ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് അേത വ��ി�  നിയമനം ന���തി�  ക�ാ�

നി�യി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആേരാഗ�വ��ി�  ആ�ിത നിയമന�ിനായി അേപ�

ന�കിയി��വ��് അടിയ�രമായി നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

േഡാ��മാ�െട�ം വിവിധ പാരാെമഡി�� �ാ�ക�െട�ം ഒഴി�ക�

3340. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� കീഴി� �വ��ി�� വിവിധ ആ�പ�ികളി�ം െമഡി�� േകാേള�കളി�ം

ഇതര ആേരാഗ��ാപന�ളി�ം നിലനി��� േഡാ��മാ�െട�ം വിവിധ പാരാെമഡി��

�ാ�ക�െട�ം ഒഴി�ക� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ആ�പ�ിക�, െമഡി�� േകാേളജ്,  ഇതര ആേരാഗ� �ാപന��

എ�ിവയി�  എെത�ാം ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�  നിലനി��� എ�് ത�ിക തിരി�്

�ാപനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�ളള ഒഴി�ക� നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒേ�ാെമ�ി�ിെ� നിയമനം

3341. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ഒേ�ാെമ�ി�ിെന നിയമി��ത് ഏത് േയാഗ�ത�െട

അടി�ാന�ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക��്; ടി ഒഴി�കളിേല�് നിയമി��തിന് റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ബി.എസ്.സി.  (ഒേ�ാെമ�ി�്)  േയാഗ�ത��വെര പി.  എസ്.  സി.  വഴി ഒേ�ാെമ�ി�ായി



നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല �നിയ� പ�ിക് െഹ��് േ�ഡ്-II ന�മാ�െട ഒഴി�ക�

3342. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  �നിയ�  പ�ിക് െഹ��് േ�ഡ്-II  ന�മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ്

ഉളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �നിയ� പ�ിക് െഹ��് ന�് േ�ഡ്  II കാ�ഗറി ന�� 666/12 പി.എസ്.സി.  (െകാ�ം)

�െട ലി�ി�  നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നാളി�വെര നിയമനം ന�കി എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ� െകാ�ം ജി�യി� ഈ ത�ികയി� നിലവി�ളള ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി - �് റിേ�ാ��്

െച��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് നിേരാധനം

3343. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളി�ം ത�കടകളി�ം ��� ഭ�ണ സാധന�� �ാ�ിക് ഷീ�ി� കഴി�ാ� ന����ം

െപാതി�് ന����ം നിേരാധനം ലംഘി�് ഇേ�ാ�ം �ട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� ��തര ആേരാഗ������ാ�� ���ി നിയ�ി��തി�ം

���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം നി�േ�ശം ന��േമാ ;

(സി) േമ� �ചി�ി� വിഷയ�ി� െപാ�ജന���് ��ത� അവേബാധം ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

േഹാ��ക�െട ൈലസ��ക� റ�ാ�� നടപടി

3344. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആേരാഗ� വ��ം ഭ�� �ര�ാ വിഭാഗ�ം നട�ിയ

സം�� പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി�  ��ിഹീനമായ സാഹചര��ി�  പഴകിയ

ആഹാരസാധന��  വി�ന നട�ിയത് കെ��ി സം�ാനെ� എ� േഹാ��ക�െട

ൈലസ��ക� റ�ാ�ിയി�െ��് ജി� തിരി�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ൈലസ�സ് റ�ാ�െ��� േഹാ��ക�  ദിവസ����ി�  തെ� വീ�ം

�വ��നം ആരംഭി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വ�� ന��� ശി�ാനടപടിക�  ല�വായതിനാ�  സംഭവി�� ഇ�രം കാര���

പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നിയമേഭദഗതി�് ത�ാറാ�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?



ഭ���ര�ാ �ണനിലവാര നിയമം

3345. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006 - െല ഭ���ര�ാ �ണനിലവാര നിയമ�കാരം നട�ിയ പരിേശാധനയി� �മേ��ക�

കെ��ിയ േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ാപന��െട േപ�വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

രാസവ���െട ഉപേയാഗം കാരണം ആേരാഗ�����

3346. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളി� നി���െ�െട കാസ�േകാട് ജി�യിേല�് െകാ�വ�� മ���ളി�

വിഷലി�മായ അേമാണിയ ഉ�െ�െട�ളള രാസവ���െട ഉപേയാഗം നിമി�ം ഉ�ാ��

ആേരാഗ�����  േനരിടാ�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ് വ�� സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ �തിദിനം പരിേശാധി�ാ�ം മ�ം നടപടിക� ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��� േകാഫീ ഹൗസിെ� ൈലസ�സ്

3347. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം എം.ജി. േറാഡിെല െ��സ� ജം�ഷ� സമീപം �വ��ി�ി�� ഇ��� േകാഫീ

ഹൗസിെ� ൈലസ�സ് സെ��ഡ് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് കാരണ�ാലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017 ഒേ�ാബ� 20-ന് പരിേശാധന നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�� ��ത റേ�ാറ�ിന് ഇം��െമ�്

േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;  അ� നട�ാ�ിയേശഷം പരിേശാധന നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�െ�

റിേ�ാ��് എ�ായി��െവ�റിയി�േമാ;  �ട�� സ�ീകരി� നടപടിയി� ലഭി� അ�ീ� എ�

കാരണ�ാലാണ് നിരസി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത റേ�ാറ�ിെനതിെര ഭ�ണ�മായി ബ�െ�� എെ��ി�ം പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;  പരിേശാധനയി�  ഭ�� വ���/ആഹാരപദാ����

സംബ�ി�് എെ��ി�ം �മേ��ക� കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അവയവ മാ� ശാ��ിയ



3348. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവ മാ� ശാ��ിയ�് വിേധയരാ�� േരാഗിക��് ജീവിതകാലം ��വ�  കഴിേ��

മ��ക��് ഇ�െ� വില�െട 10 ശതമാനം ഈടാ�ിെ�ാ�് വിതരണം െച�� പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം േരാഗിക��് ന�േക� മ��് ഉ��ാദി�ി�വാ� േകരള ��സ് ആ�്

ഫാ�മസ��ി��സ് ലിമി�ഡിന് കഴി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  അതിനാ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േരാഗി-േഡാ�� അ�പാത�ം �ാഫ് പാേ��ം

3349. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േരാഗിക��് ആ�പാതികമായി േഡാ��മാ�ം അ�ബ� ജീവന�ാ�ം

ലഭ�മാേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവിെല േരാഗി-േഡാ�� അ�പാതം എ�യാണ്; ഈ അ�പാതം എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്;

ഇ�രം അ�പാതം നി�യി��തിെ� മാനദ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) മാറിയ സാഹചര��ിന�സരി�് േഡാ��-േരാഗി അ�പാത�ം മ�് �ാഫ് പാേ��ക�ം

പരി�രി��തിന് ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ക?

അരിവാ� േരാഗെ� �തിേരാധി�ാ�� �വ��ന��

T 3350.�ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആദിവാസി സ�ഹ�ി� ക�വ�� അരിവാ� േരാഗെ� �തിേരാധി�ാ� ആേരാഗ� വ��ിെ�

സഹകരണേ�ാ��ടി എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��ത്;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

സൗജന� നിര�ി� മ�� ലഭ�മാ�വാ� നടപടി

3351. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�� േകാേള�കളി�ം സ��ാ� ആ�പ�ികളി�ം ജന���് സൗജന�

നിര�ി� മ�� ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഇേ�ാ�  �വ��ി�� ക��ണി�ി െമഡി��  േ�ാ�കളി�

ജന���് ശരിയായ രീതിയി� േസവനം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േരാഗിക��് ആവശ��ളള മ��ക�  ��ത െമഡി��  േ�ാ�കളി�  �ത�മായി

ലഭ�മാ��ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജി� ആ�പ�ി�മായി ബ�െ��് േഹാ�ി�� െഡവല�െമ�്

െസാെെസ�ി�െട എ� െമഡി��  േ�ാ�ക�  �വ��ി���്.  ഇവിട�ളി�  ശരിയായ

പരിേശാധന നട��ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) േരാഗിക��് ആവശ�മായ മ��ക�  ലഭ�മാ�വാ�  ആ�പ�ി അധി�ത��് നി�േ�ശം

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല കാ�ണ� ഫാ�മസി

3352. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല കാ�ണ� ഫാ�മസിയി� നട�തായി പറയെ��� അനധി�ത

മ��് വി��നെയ സംബ�ി�് വ��തല അേന�ഷണേമാ,  േപാലീസ് േകേ�ാ നിലവി�

ഉേ�ാ;എ�ി� ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ആം�ല�സ് ഇ-െന�് വ��് സ��ീസ്

3353. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആം�ല�സ് സ��ീസ് ഇ-െന�് വ��് �ംഖല �ാപി��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം മാ�ക�െട അടി�ാന�ിലാേണാ ഇൗ ആം�ല�സ് �ംഖല �ാപി��ത്;

എ�ി� എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി നട�ാ��തിെ� ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷെ� െട�ീസ് ��ിെല െമ��ഷി�്

3354. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�  തി�വന��രം െട�ീസ് ��ി�  െമ��ഷി�്

എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് ആവശ��ിനാണ് ��ത ��ി�  െമ��ഷി�് എ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമ��ഷി�് എ���തിന് േകാ��േറഷ� എ�് �ക െചലവഴി�;  �തിവ�ഷം ഈയിന�ി�

േകാ��േറഷ� െട�ീസ് ��ിന് എ�് �ക ന�േക�ിവ��െവ�് െവളിെ���േമാ?

െമഡി�� റീഇംേബ�്െമ�്

3355. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െമഡി�� റീഇംേബ�്െമ�് ആ��ല��� ന��വാ� കാലതാമസം

േനരി�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  പരാതി പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�  െമഡി��  റീഇംേബ�്െമ�് ആ��ല��ിനായി െക�ി�ിട��

അേപ�ക�െട കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം റീഇംേബ�്െമ�് ഇന�ി�� ബാധ�ത�െട കണ�്

വ��് തിരി�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� െവളിെ���ാേമാ?

െമഡി�� �ാപന���� �ാ�േഡ�ൈഡേസഷ� മാനദ���

3356. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  �ാപന���� �ാ�േഡ�ൈഡേസഷ�  മാനദ���

നി�േ�ശി�� �ാ�േഡ�ൈഡേസഷൻ ക�ി�ി�െട സ��ാ� അംഗീകരി� റിേ�ാ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� �ാ�േഡ�ൈഡേസഷ�  മാനദ���മായി ആ�പ�ിക�െട

ത��ിതി തിരി�റി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ��ാപന�ളി�  �ാ�േഡ�ൈഡേസഷ�  മാനദ���  ൈകവരി��തിന്

സമയ�മം പരാമ�ശി�െ��� ഒ� ദീ�ഘവീ�ണ പ�തി ത�ാറാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��േ�ദ ഡി��സറിക�

3357. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ിന് കീഴി�  36  ഗവ.  ആ��േ�ദ ഡി��സറിക�

ഫാ�മസി�് ത�ിക ഇ�ാെതയാണ് �വ��ി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ��ലം ഉ�ാ�� ��ി��ക�  കണ�ിെല��് ഇ� സംബ�ി� ഫയലി�  (359/A1

/2017/AYUSH & 24249/E/2017/Finance) അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രാ�ീയ വേയാ�ീ േയാജന പ�തി

3358. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന���ായി ആവി�രി�ി�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) രാ�ീയ വേയാ�ീ േയാജന �കാരം വേയാജന���് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വേയാജന���് അടി�ാന ആവശ���  ലഭ�മാ�ി അവ�െട ജീവിത നിലവാരം

ഉയ���തിനായി േക�ാവി�ത പ�തിയായ വേയാജന���ാ�� സംേയാജിത പ�തിയി�

എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��ിക�െട പരിപാലനം

3359. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട ��ികെള പരിപാലി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�ായമായവ�െട ജീവിത�ര�

3360. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�പത് വയ�ി� േമ� �ായമായവ� എ�യാെണ� കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ജീവിതം സംര�ിതമാ�ാ�ം െമ�െ�� ചികി� ലഭ�മാ�ാ�ം എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �ായമായ മാതാപിതാ�െള മ��  സംര�ി�ാ� നിരവധി വാ��ക�  �റ�വ��

സാഹചര��ി�, ഇവെര സംര�ി�വാ�ം ഇവ��് ഒ�േച��് ഇരി�വാ�ം

വിേനാേദാപാധികളി�  ഏ�െ�ടാ�ം താ��ടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;



(ഡി) �ായമായ മാതാപിതാ�െള ഉപ�വി�ക�ം സംര�ി�ാതിരി�ക�ം െച�� മ��െ�തിെര

എെ�ാെ� നിയമ നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) സം�ാന സ��ാ� വേയാജനനയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� എ�ാണ് �ഖ�ാപി�െത�ം

എെ�ാ�യാണ് ഈ നയം വഴി ല��മി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) വേയാജനനയം നട�ിലാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െവളിെ��യി� മായം കല��ി ക�വടം

T 3361.�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��് െവളിെ��യി� പാം െക�ണ� ഓയി�, പാേമായി� എ�ിവ വ�ാപകമായി കല��ി

ക�വടം െച��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തമിഴ് നാ�ിെല ക�ായം, െപാളളാ�ി എ�ിവിട�ളിെല മി�ിംഗ് �ാ�കളി� നി�ം മായം കല��

െവളിെ���മായി എ�� ടാ�� േലാറി പരിേശാധി�വാ� സംവിധാന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിേരാധി� ക�നിക� െവളിെ�� �തിയ േപരി� വിപണിയി� ഇറ��ത് തട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ി�െപ� എം.ബി.ബി.എസ് വിദ�ാ��ിക��് േ�ാള�ഷി�്

3362. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  എം.ബി.ബി.എ�ിന് പഠി�� ബി.പി.എ�

വിഭാഗ�ി�െപ� വിദ�ാ��ിക��് േ�ാള�ഷി�് ന���തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ�ാള�ഷി�ി�ളള �ക എ�കാരമാണ് കെ���ത്;  എ�.ആ�.ഐ.  ക�ാ�യി�

�േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�  അട�� ഫീസി�  നി�മാേണാ ഇതി�ളള �ക

കെ���ത്;ആയത് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2017-18  കാലയളവി�  എം.ബി.ബി.എസിന് സ�ാ�യ േകാേള�കളി�  അ�ിഷ�  ലഭി�

ബി.പി.എ�  വിഭാഗ�ി�െപ� എ� വിദ�ാ��ിക��് േ�ാള�ഷി�് അ�വദി�െവ�തിെ�

വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേളജ് �േവശനം



3363. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേളജ് �േവശനം സംബ�ി�് എ�ാവ��ം സ�ീകാര�മായ�ം സ�ാഭാവിക

നീതി ഉറ�ാ���മായ ഒ� സമ� നിയമനി��ാണം ഇ�െ� സാഹചര��ി� സാധ�മാേണാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) വ�� അ��യന വ�ഷ�ി� ത���ളി�ാെത സ�ാ�യ െമഡി�� �േവശനം നട��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിനായി ഇേ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

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

3364. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്.  ഫീസ് നി�യി�്

അ�ിഷ� ആ�് ഫീ െറ�േല�റി ക�ി�ി ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ�.ആ�.ഐ. സീ�ിെ� ഫീസ് എ�യായി�ാണ് നി�യി�ി��ത്;

(സി) ഓേരാ േകാേളജി�ം എ�.ആ�.ഐ. സീ�ി� നി�ം ലഭി�� ഫീസി� നി�ം അ� ല�ം �പ

െമരി�ി�  അഡ് മിഷ�  കി�ിയ പാവെ�� വിദ�ാ��ികെള സഹായി��തിനായി േകാ��സ്

ഫ�ിേല�് മാ�ണെമ� നി�േ�ശം ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ �ക േ�ാള�ഷി�ായി വിതരണം െച��തി�� സംവിധാനം എ�ാണ് ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േ�ാള�ഷി�ിന് അ�ഹത�� വിദ�ാ��ികെള കെ���തി�� അ�ഹത സ��ാരി�

നി�ി�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സി. െമ�് ന�ി�് േകാേളജ്

3365. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� േപരിയ അയം�ാറയി� �വ��ി�� സി. െമ�് ന�ി�് േകാേളജിെ�

േഹാ��  എവിെടയാണ് �വ��ി��െത�ം വ�ഷ�ി�  വാടകയിന�ി�  എ� �ക

ന���െ��ം വിശദമാ�ാേമാ.

(ബി) ആവശ��ിന് �മി ലഭ�മായി�ം സ��മായി േഹാ��  െക�ിടം നി��ി��തി�� തട�ം

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ബ�െ��വ� എെ��ി�ം �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?



േകാതമംഗലം മ�ല�ി� സി� ഡിെ��സറി/ആ�പ�ി

3366. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നിലവി�  എ� സി� ഡിെ��സറി/ആ�പ�ിക�

�വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി സി� ഡിെ��സറിക� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  സി� ഡിെ��സറി/ആ�പ�ി �ട�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഇതി�േവ�ി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��സ് ക�േ�ാ� െസാൈസ�ി

3367. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��സ് ക�േ�ാ�  െസാൈസ�ി�െട �വ��ന��  അവേലാകനം

െച�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അവശ� മ��ക�െട വില നിയ�ി��തിനായി ��ത െസാൈസ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) നാ�േ�ാ�ിക് മ��ക�െട ��പേയാഗം കെ���തിനായി എൈ�സ് വ��മായി േച��്

സം�� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ലഹരി�ായി ഉപേയാഗി�� അേലാ�തി മ��ക�  മ�� വ�ാപാര �ാപന��  �േഖന

വി��െ���േ�ാ എ�് നിരീ�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ��സ് ക�േ�ാ�

വ��് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ജനറിക് മ��ക�െട വിപണനം

3368. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��് വിപണന േമഖലയിെല �ഷണം അവസാനി�ി��തിന് സ��ാ�  തല�ി�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) '  േകരള ജനറിക്  '  എ� േപരി� കാ�ണ�ാ ക��ണി�ി ഫാ�മസി വഴി ജനറിക് മ��ക�െട

വിപണനം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയാെ�യാണ് ��ത വിപണന േക���

ആരംഭി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) ��ത സംവിധാനം വിജയ�ദമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത� �ല�ളി� അത്

നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േരാഗിക��് ജനറിക് മ��ക�  �റി�് ന���തിന് േഡാ��മാ��് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത നി�േ�ശം േഡാ��മാ�  പാലി��െവ�് ഉറ�് വ��വാ�

എ�് സംവിധാനമാണ് ഒ��ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ ?

വില�ാട് ആ��േവദ ഡിെ��സറി

3369. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല വാണിേമ� �ാമപ�ായ�ിെല ൈ�ബ� ഏരിയ ആയ വില�ാട്

ആ��േവദ ഡിെ��സറി ആരംഭി�ാ�� െ�ാേ�ാസ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ആദിവാസിക�െട പര�രാഗത ചികി�യായ ആ��േവദ ചികി� വില�ാട് ൈ�ബ�

ഏരിയയിെല നിവാസിക��് ലഭ�മാകണെമ�ി� പതിന�് കിേലാമീ�� യാ� െച� വാണിേമ�

ആ��േവദ ഡിെ��സറിെയ ആ�യി�ണെമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അടി�ാന സൗകര��ി�ം മ�ം �ാമപ�ായ�് �ാ�  ഫ�ി�  വകയി��ിയ �ക ലാ�്

ആ��തി� ��േപ ��ത െ�ാേ�ാസലിന് അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വാണിേമ�  �ാമപ�ായ�ിേനാട് ആ��േവദ വ��് ആവശ�െ���കാരം ആ��േവദ

ഡിെ��സറി�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ി ന�കിയി�ം ��ത െ�ാേ�ാസ�

ൈവ��തിെ� സാേ�തിക കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േസഫ് കി�് പ�തി

3370. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി. ഉ�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലംഗിക അതി�മ�ിന് ഇരയാ��വ��ായി േസഫ് (െസ��� അേസാ��് േഫാറ�സിക്

എവിഡ�സ് കള��) കി�് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശാ�ീയമായ െതളി�ക�െട അഭാവ�ി�, �ീക�െ�തിെര അ�മം നട�� ��വാളിക�

ര�െ�ടാ�ളള പ��ക� അട��തിന് ��ത പ�തി എ�കാരമാണ് സഹായകമാ��െത�

െവളിെ���േമാ ;

(സി) െെലംഗികാതി�മ�ിന് ഇരയാ�� �ീക��ാവശ�മായ എ�ാ പരിേശാധനക�ം

നട��തി�ളള സംവിധാനം ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;



(ഡി) േസഫ് കി�് �പക��ന െച�ത് ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈച�ഡ് െവ�ഫയ� ഇ�െ���

3371. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി� ൈച�ഡ് െവ�ഫയ� ഇ�െ���െട എ� ത�ികക� നിലവി��്;

എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈച�ഡ് െവ�ഫയ�  ഇ�െ���മാ�െട �ധാന �മതലക�ം ഉ�രവാദി���ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അട���� ഭീഷണിയി� യ�ീംഖാനക�

3372. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല യ�ീംഖാനക� ബാലനീതി നിയമ�കാരം മാ��് 31നകം രജി�� െച�ണെമ�്

��ീംേകാടതി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ഈ നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  അനാഥാലയ��  അട����തിന് സ��ാരിെ�

അ�മതി േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�കാരം അട�് ��� �ാപന�ളിെല അേ�വാസിക�െട സംര�ണം ഉറ�ാ��തിന്

ഏ�െ���ിയ സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�വൈന� ഡയബ�ീസ് പ�തി

3373. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വൈന�  ഡയബ�ീസ് ബാധിതരായ ��ിക��് സൗജന� ചികി� ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ആരംഭി��തിന് സ��ാ�  ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;  ഉ�ര�ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�േവ�ി എ� �ക നാളി�വെര വകയി��ിയി��്;  �ക അ�വദി�് സ��ാ�

ഉ�രവായി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വേയാജന��െട അേപ�കളി� തീ��ക��ി��



3374. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  വേയാജന��  സമ��ി�� അേപ�ക��് എെ��ി�ം

�േത�ക പരിഗണന�് അ�ഹത�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇ� സംബ�ി�് ച���

എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സഹായ���് േവ�ി�� ഇവ�െട അേപ�കളി� ബ�െ�� വ��കളി� നി�് റിേ�ാ��്

സമ��ി��തിന് സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) വേയാജന��െട അേപ�കളി�  തീ��ക��ി��ത് നാേലാ അേ�ാ വ�ഷ���്

േശഷമാെണ�് ബ�െ�� നിയമസഭ സമിതി കെ��ിയി��തായി സ��ാരി�  അറിവ്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇവ�െട ചികി� സഹായ�മായി ബ�െ�� ഹ�ജികളി�  കാലതാമസം �ടാെത

അ�ഹമായ സഹായം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) ധനസഹായ�ിനേപ�ി�� വേയാജന��  ധനസഹായെമ��തിന് ��് മരണെ��ാ�

��ത �ക ആ�ിത��് ന��� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�

ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��സദന�ളിെല അേ�വാസിക��ായി േ�മപ�തിക�

3375. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��സദന�ളി� അേ�വാസിക� (അംഗ��) �ടിവ��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േക��ളി�� വേയാധികെര ഏെ���ാ� ബ��� എ�ാ� സാഹചര�ം വ��ി�

വ��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇവ��ായി േ�മപ�തിക�  ആ��ണം െച�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ആശാവ���മാ�െട �മതലക�

3376. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമികാേരാഗ�േക��ളി� �വ��ി�� ആശാവ���മാ�െട �മതലക� എെ��ാെമ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാഥമികാേരാഗ�േക��ളി�ം ആശാവ���മാെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?



താേലാലം പ�തി

3377. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാ�ഹ�നീതി വ��് നട�ിലാ�� താേലാലം പ�തി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഇൗ പ�തി

�േയാജനെ���ത് എ�െന�ളളവ��ാെണ�ം ആയതിെ� നടപടി�മ��  എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

നാഷണ� �റ� െഹ��് മിഷ� �വ��ന��െട ഓഡി�ിംഗ്

3378. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�,  സം�ാന ഗവ�െമ�ക�െട ഫ�് ഉപേയാഗി�് നാഷണ� �റ� െഹ��് മിഷ�

�േഖന ആേരാഗ�േമഖലയി�  നട�ിയ നിരവധി �വ��ന��െട ഫ�് വിനിേയാഗ�മായി

ബ�െ�� �ത�മായ ഓഡി�ിംഗ് സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി� ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത ഓഡി�ിംഗ് നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല ഓഡി�ിംഗ് ബാ�ി��് ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േ�ഹ���ം പ�തി�െട ആ��ല��� ലഭി�വ�

3379. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ഹ���ം പ�തി�െട നി��ഹണ ഏജ�സി ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� ��ിക��് ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ���ി ആ��ല��� ന�കിയി��്; ജി�തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ?

േക� വിഹിത�ിെല �റവ് അംഗ�വാടി �വർ�ന�െള ബാധി�ാതിരി�ാൻ നടപടി

3380. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടികളി�  ഫീഡിംഗ് അട���വ സ�കാര�വ�കരി��തിന് േക�സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഐ സി ഡി എസ്  -ക��� േക� വിഹിത�ി� �റ�വ��ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� ഇത്

അംഗ�വാടിക�െട �വ��ന�െള ബാധി�ാതിരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) അംഗ�വാടികളി�  ഡിജി��  െ�യി�  �ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ��ാ�



സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

അംഗനവാടി പരിശീലന േക���

3381. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� അംഗനവാടി പരിശീലന േക��� �വ��ി���്; എവിെടെയ�ാമാണ്

േക��� �വ��ി��ത്;

(ബി) അംഗനവാടി പരിശീലന േക����� േക�ഫ�് സമയബ�ിതമായി ലഭി��േ�ാ;

(സി) നിലവി� �ടി�ിക ഇന�ി� എ� േക� സഹായ ഫ�് ലഭി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ?

മാ�കാ അംഗ�വാടി പ�തി

3382. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ത�  അംഗ�വാടികെള മാ�കാ അംഗ�വാടി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

നവീകരി��തി�ം പ�തി കാര��മമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െകാടകര,ചാല�ടി േ�ാ�ക�  ഉ�െ��� ചാല�ടി മ�ല�ി�  ഈ പ�തി �കാരം

ഏെത�ാം അംഗ�വാടിക�െട നവീകരണ�ിനാണ് നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല ��ത�  അംഗ�വാടിക�  മാ�കാ അംഗ�വാടി പ�തി �കാരം

നവീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല അംഗനവാടിക�

3383. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��മായി �ല��ായി�ം െക�ിട��  ഇ�ാ� എ� അംഗനവാടിക�  കായം�ളം

മ�ല�ി� ഉെ��ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ടി മ�ല�ി� സ��മായി �ലമി�ാെത വാടകെക�ിട�ളി� �വ��ി�� അംഗ�വാടിക�

ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� മാ�കാ അംഗ�വാടി

3384. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ��ത മ�ല�ി�  മാ�കാ അംഗ�വാടി നി��ി��തിന് സാ�ഹ�നീതി വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) മാ�കാ അംഗ�വാടി�െട നി��ാണ�ിന് തട��� ഉെ��ി� അവ എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അടിയ�രമായി മാ�കാ അംഗ�വാടി നി��ാണം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട സംര�ണം

3385. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട സംര�ണ�ിനായി സ��ാ�  ന��� ആ��ല���

എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇവെര പരിചരി��തി�ം,  വിദ�ാഭ�ാസം െച�ി��തി�ം മാതാപിതാ���് പരിശീലനം

ന���തി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(സി) മ� ��ികെളേപാെല ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട�ം വിദ�ാഭ�ാസ കലാകായിക രംഗ�ളി��

കഴിവ് കെ��ി വ��ി�ി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം  ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകയ� േട�ർമാ��് �േത�ക പരിശീലനം

3386. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േത�ക പരിഗണനയ�ഹി��വ�െട െകയ�  േട�ർമാ��് �േത�ക പരിശീലനം ന�കാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  പരിശീലന�ിെ� ഉ�ട�ം,  എ� ദിവസെ� പരിശീലനം,  പ�ാളിക�െട എ�ം,

പരിശീലനം ന��� ഏജ�സി �തലായ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െകയർ േട�ർമാ�െട സമ� പരിശീലനം സംബ�ി�് സാ�ഹ��ര�ാ മിഷനിേലാ അ�ബ�

�ാപന�ളിേലാ ഏെത�ി�ം ഏജ�സി/�ാപനം പ�തി െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െ�ാേ�ാസ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഈ പ�തിയിേ��  സ��ാ�  ൈകെ�ാ�

നടപടിക� എെ��ാം?

മാനസിക െവ�വിളി അഭി�ഖീകരി��വർ�് സമ�മായ പാേ�ജ്

3387. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാനസിക െവ�വിളി അഭി�ഖീകരി��വ�െട ജീവിതാേയാധന�ി�ം �ര��മായി സമ�മായ

പാേ�ജ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �േത�ക പരിഗണനയ�ഹി��വ�െട പി�ണ�ായി െകയ�  േട��മാ�െട േ�ഹവലയം

തീ��േമാ;  ഇതിനായി െകയ�  േട��മാ�െട ��ാ� �പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അംഗപരിമിത സൗ�ദസം�ാനം

3388. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗപരിമിത സൗ�ദ സം�ാനമാ�ക എ� ല��ം ൈകവരി��തിനായി

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അംഗപരിമിതിക��് കാരണമാ�� അവ�ക�  �തിേരാധി��തിന് എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(സി) ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക��് േവ�ി െ�ഷ�� അംഗൻവാടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) ഭി�േശഷി�ാ�െട �നരധിവാസ�ിനായി �വ��ി�� സംഘടനക��് സ��ാ�

സാ��ിക സഹായം ന���േ�ാ; എ�ി� ��ത സംഘടനക��് 2017-18 സാ��ിക

വ�ഷം എ� �കയാണ് അ�വദി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� ഭി�േശഷി�ാ�

3389. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭി�േശഷി�ാ�  എ� പദ�ിെ� നി��ചന�ി�  ആെരെയ�ാമാണ്

ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അംഗൈവകല��� വ��ികെള ��വ� ഈ പദ�ിെ� നി��ചന�ി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി�  എ�ാ വ��കളി�ം ഇ�രം വ��ികെള വിേശഷി�ി��തിന് ഈ പദം

ഉപേയാഗി�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ�/നി�േ�ശ�ിെ� പക��ം

വിശദാംശം�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േപ��സ് വി�് ഡിസ്എബിലി�ി ആ�്, 1995 �കാര�� അവകാശ�� ഭി�േശഷി�ാ��്

ഉറ�വ��� രീതിയി� സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈസേ�ാേസാഷ�� കൗ�സില�മാ�



3390. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ��കളി�  നിലവി�  എ� ൈസേ�ാേസാഷ��  കൗൺസിലർമാർ

�വ��ി�� എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ��കളി�  ��ത�  ൈസേ�ാേസാഷ��  കൗ�സില�മാെര

നിയമി��ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

ൈസേ�ാേസാഷ�� കൗ�സില�മാ��് അവധി ആ��ല���

3391. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ��കളി� �വ��ി�� കരാ� ജീവന�ാരായ ൈസേ�ാേസാഷ��

കൗ�സില�മാ��് അ�ഹതെ�� ശ�ളേ�ാ��ടിയ �സവാവധി ഉ�െ�െട�� അവധി

ആ��ല��� നിലവി� ലഭി��ി� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ീക�  മാ�ം േജാലി െച�വ�� ഈ േമഖലയി�  അടിയ�രമായി ശ�ളേ�ാ��ടിയ

�സവാവധി ഉ�െ�െട�� നിയമം അ�ശാസി�� അവധി ആ��ല��� അ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഇത് അ�വദി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ഭി�േശഷി��വ��ായി പ�തിക�

3392. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി�  ഭി�േശഷി��വ��ായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത് ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവ��ായി  2  ച���  �േത�കമായി ഘടി�ി� ���ക�  ന���തിന് പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ�ി�  ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  ആ��ല�ം ലഭി��തിന് ഭി�േശഷി�ാെര

തിരെ����തി�� മാനദ�ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അേപ�ിേ�� രീതി ഉ�െ�െട ���മായ വിശദാംശം �ടി ലഭ�മാ�േമാ?

ധനസഹായ പ�തിക�

3393. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��് �േഖന നട�ാ�ി വ�� ധനസഹായ പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട അ�ഹത�� മാനദ�ം,  അേപ�ിേ�� നടപടി �മ��,

അേപ��െട മാ�കക� എ�ിവ�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഈ അേപ�ക�  ന�േക�താ��ാെണ�ം,  ആയത് പരിഗണി��തിന് നി�യി�ി��

കാലാവധി എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ ?

സാ�ഹ� നീതി വ��ിന് ലഭ�മായ േക� ഫ�്

3394. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാ�ഹ�ക നീതി വ��ി�ം പ�ായ�ക��ം ആയി 2014-15 �ത� 2017-18 വെര േക�

വിഹിതം എ� ലഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ  ;  ലഭി� േക� ഫ�ി�  എ� െചലവഴി�െവ�്

െവളിെ���േമാ ; ��ണമാ�ം െചലവഴി�ി� എ�ി� എ�െകാ�് ; വിശദീകരി�ാേമാ?

ബാലനീതി നിയമം

3395. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാലനീതി നിയമവ�വ�യ�സരി�് സം�ാനെ� എ�ാ അനാഥാലയ��ം രജി��

െച�ണെമ�� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമ�ിെല ക�� വ�വ�ക�  അ�സരി�് �വ��ി�വാ�  കഴി�കയിെ��ം

അതിനാ�  അനാഥാലയ��െട �വ��നം അവസാനി�ി�കയാെണ�ം അനാഥാലയ

നട�ി�കാ� അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ിക��് ആ�പാതികമായി നി�ിത എ�ം േജാലി�ാ�, അ��ാപക�, െകയ�  േട��മാ�,

േഡാ��മാ�, ൈസേ�ാളജി�് എ�ിവ�  േവണെമ� ബാലനീതി നിയമ�ിെല വ�വ�

നട�ിലാ�േ�ാ�  ഓേരാ �ാപന�ി�ം എ� അധിക െചലവ് ഉ�ാ�െമ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േമ��റ� സൗകര�ം ഒ���തിന് സ��ാ� തല�ി� എെ��ി�ം �േത�ക ധനസഹായം

അനാഥാലയ���് ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

നി�ഭയ പ�തി

3396. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീക�െട�ം െപ���ിക�െട�ം സംര�ണ�ിനായി നട�ിലാ�� നി�ഭയ

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ ;



(ബി) എെ��ാം �വ��ന�� ഈ പ�തി �േഖന നട�ി വ�� എ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഈ പ�തി�െട �േയാജന�� െപാ�ജന�െള അറിയി��തിേല�് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ?

ഓ�ഫേനജ് ക�േ�ാ� േബാ�ഡിെ� നിയ�ണ�ി�� ഓ�ഫേന�ക�

3397. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�ഫേനജ് ക�േ�ാ�  േബാ�ഡിെ� നിയ�ണ�ി�� അനാഥാലയ��

എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അനാഥാലയ�ളിൽ എ�െയ�ം �തിയ ബാലനീതി നിയമ വ�വ�ക�  അ�സരി�്

രജി�� െച�ി��്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� അനാഥാലയ�ൾ ഇതിനകം �വ��നം അവസാനി�ി�ി�െ��ം അട���ാനായി

എ�െയ�ം ഓ�ഫേനജ് ക�േ�ാ� േബാ൪ഡിന് അേപ� ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അട���ിയ അനാഥാലയ�ളിൽ നി�ം എ� ��ിക� ഇതിനകം �റ� േപാ�െമ�ം ഇവ�െട

പഠനം, സംര�ണം എ�ിവ�ായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

ഓ�ഫേനജ് ക�േ�ാ� േബാ�ഡിെല കൗ�സില�മാ�െട േവതനം

3398. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി�� ഓ�ഫേനജ് ക�േ�ാ� േബാ�ഡിെല വിവിധ �ാപന�ളി�

വ�� െച�� കൗ�സില�മാ��് മാസ�ളായി േവതനം തട�െ��വിവരം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇവ൪�് എ�് �ത� ശ�ളം ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മി� 181

3399. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ �ര��ം ശാ�ീകരണ�ി�മായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  അതി�െട �ീ ശാ�ീകരണ�ി�  എ� മാ�ം �േ�ാ�് േപാ�വാ�

സാധി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) വനിതകെള സ�യം �ാ�രാ��തിന് േക�ധനകാര� േകാ��േറഷ�ക�െട�ം,  സം�ാന

സ��ാരിെ��ം സഹായേ�ാെട സംരംഭകത� വാ�ാവിതരണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇതി�െട

എ� വനിതകെള സ�യം �ാ�രാ�വാ� കഴി�;



(സി) ഗാ�ഹിക പീഢന�ിന് ഇരയാ��വ�, വിധവക�, വിവാഹേമാചിത�  എ�ിവ��് സ�യം

െതാഴി� െച��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ീ �ര��ം, ശാ�ീകരണ�ി�മായി ആരംഭി� മി� 181 െ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ?

െപാ�മാ���ി� അരി�െട വിലനിലവാരം

3400. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� അധികാര�ി� വ� 2011 െമയ് മാസ�ി� അരി�് െപാ�മാ���ിെല വില

എ�യായി��;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� ഭരണം അവസാനി�േ�ാ�  2016  �  അരി�് െപാ�വിപണിയിെല വില

എ�യായി��;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  2016  �  അരി�െട വില െപാ�വിപണിയി�

എ�യായി��;

(ഡി) ഇേ�ാ� െപാ�വിപണിയി� അരി�െട വില എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േഹാ��കളി� അമിത വില ഈടാ��ത് തടയാ� നടപടി

3401. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��ക��് ഓേരാ ഭ�ണ സാധന�ി�ം ഈടാേ�� വില നി�യി�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� മാനദ���ം നിര�ക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അമിത വില ഈടാ��ത് തടയാ�  എെ��ാം സംവിധാന��  നിലവി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമ�കാര�� േറഷ� കാ��ക�

3402. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  സംബ�മായി െമാ�വിതരണ�ാ�  /േറഷ�  കടക�  �ട�ി എ�

വ�ാപാരിക� നിലവി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� വിതരണ നട�ി�കാരായ ഇവ��് ന��� �തിഫലം ഉ�െ�െട�� ആ��ല���െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറഷ�കാ��ടമകളി�  �ിരമായി േറഷ�  വാ��വ�  എ� എ�്

വ��മാ�േമാ;



(ഡി) സം�ാന സ��ാ� ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ാ�ിയ�വഴി േറഷ� കാ��ക� എ� തര�ളി�

നി�വചി�െ�� എ�ം ��ത നി�വചന��  മറികട�് എ� േപ�  ക� കാ��ക�

വാ�ിെയ�ം അറിയി�േമാ ;

(ഇ) അവരി�  എ� േപ�  സ�യേമവ കാ��ക�  മാ�ി വാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;  എ�േപെര

വ��ക� കെ��ി എ�ം ഇേ�ാ�ം എ� േപ� അ�ഹതയി�ാ� കാ�ഡ് ഉപേയാഗി�് േറഷ�

വാ�� എ��മായ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണ�മായി ബ�െ�� പരാതിക�

3403. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണ�മായി ബ�െ��് ലഭി� പരാതിക�  സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���തിന് ലഭി�  5.14 ല�ം പരാതിക� പരിേശാധി�് തീ��്

ക�ി�വാ� താ��് സൈ� ഓഫീസ് തല�ി� �േത�ക സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; ��ത

പരാതികളി� എ�െയ��ി� ഇതിനകം തീ��് ക�ി�ി��് ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി� ഉ�െ��വാന�ഹരായ പാവെ��വ��് അത് നിേഷധി�ത് വഴി ൈലഫ്

പ�തിയി�െട ലഭിേ�� വീട് ഉ�െ�െട�� ആ��ല���  ന�മായ സാഹചര��ി�

പരാതിക�  അടിയ�രമായി പരിേശാധി�് അ�ഹരായ ��വ�  ആ�കെള�ം ��ഗണനാ

പ�ികയി� ഉ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡി� തി���ക� വ���തിന് �ലം എം.എ�.എ.�െട സാ��പ�ം

3404. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡി�  േപര് േച���തി�ം തി���ക�  വ���തി�ം താ��് സെെ�

ഓഫീസ��് അേപ� സമ��ി�േ�ാ�  അേപ�േയാെടാ�ം എെ��ാം േരഖകളാണ്

ഹാജരാേ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡി�  തി���ക�  വ���തിന് �ലം എം.എ�.എ.�െട സാ��പ�ം

ഹാജരാ�ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇെ��ി� താ��് സെെ� ഓഫീസ�മാ� േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് എം.എ�.എ.�െട

സാ��പ�ം ഹാജരാ�ണെമ�് ആവശ�െ���താ�ളള ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇത് �ലം ജന�� േനരി�� ��ി��് ഒഴിവാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡി�� അേപ�ാ േഫാറ��െട അ�ടി



3405. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ�  കാ�ഡിനായി ഇേ�ാ�  അേപ� �ണി��േ�ാ?  എ�ി�

ഇതിന് അവസാനമായി അേപ� �ണി�ത് ഏ� വ�ഷ�ിലായി��?

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡിനാ�� അേപ�ാ േഫാറ��െട അ�ടി േജാലിക�  താ��് തല�ി�

ആരംഭി�േശഷം പി�ീട് നി��ി െവ�ാ� സിവി� സൈ�സ് ഡയറ�� നി�േ�ശി�ക��ാേയാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ നടപടി �തിയ േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണ�ിന് ഇനി�ം കാലതാമസം വ��േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇത് ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ാ��തിന് ഇനി�ം �തിസ�ി

��ി�േമാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വാതി��ടി േറഷ� വിതരണം

3406. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വാതി��ടി േറഷ� വിതരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� ജി�കളി�

ഇത് ���ിയാ�ി; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) വിവിധ നിറ�ളി�� േറഷ� കാ��ക��് അ�വദി�� ഭ��ധാന��� എ� വീതമാണ്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

��ഗണനാ േറഷ� കാ��� സ��ാ� ജീവന�ാ�

3407. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�തമായി ��ഗണനാ േറഷ�  കാ�ഡ് ൈകവശം വ� സ��ാ�/അ�� സ��ാ�

ജീവന�ാ�െട വിശദാംശ�� ജി�ാടി�ാന�ി� വ��്തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ഇവെര ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി� നി�് മാ��തി�� നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര താ��ിെല ബി.പി.എ�/എ.പി.എ� പരാതി�ാ�െട എ�ം

3408. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.പി.എ�. ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ��ി�ി� എ�ത് സംബ�ി�് മാേവലി�ര താ��ിെല

പരാതി�ാ�െട എ�ം എ�െയ� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ബി.പി.എ�/എ.പി.എ� അപാകതക� പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;



(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം എ� അേപ�കളിേ��  തീ��്

ക�ി�വാ� കഴി�ി�െ��ം താ��ക� തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� ഭ��ധാന���

3409. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടക�  വഴി വിതരണം െച�ാ�  ��ി�� ഭ��ധാന���

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായി�ീ�� സാഹചര��ളി�  ഇവ എ�് െച�ാനാണ് നി�േ�ശം

ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി� ��തരമായ ആേരാഗ������് കാരണമാ���ം �ണനിലവാരമി�ാ�െത�്

റിേ�ാ��് െച�െ���മായ ഭ��ധാന��� അ�വി��മാ�ി വി�ഴി��തിന് സൈ�േകാ�ം

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���ം എെത�ി�ം തര�ി�� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�ര�ി� നി�േ�ശം ന�കിയെത�റിയി�േമാ;

(ഡി) അ�വി��മാ�ാ� ഭ��ധാന��� സം�ാന�് എവിെടെയ�ി�ം വി�ഴി�െ��ി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ�കടക� ക����വ��രി�� നടപടി

3410. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി േറഷ�കടക�  ക����വ��രി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ-േപാസ് െമഷീ�ക��ായി സൈ�േകാ െട�ഡ� �ണി�ി�േ�ാ; ഏത് �ാപന�മായാണ്

കരാ� ഉറ�ി�ത്; എ�് �ക�ാണ് ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക� ലഭ�മാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ� ഫ�ി� നി�ം ഈ ആവശ��ിേല�ായി ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�; 2017-18 �

ഇതിനായി അ�വദി� �ക�െട എ� ശതമാനം ഇ�വെര െചലവാ�ി; വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടിയി� േറഷ� കടക� വഴി ഭ��ധാന���

T 3411.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയിെല ജന��െട പ�ിണി മാ�വാ� ചാമ, േചാളം, �വരക്,തിന, പയ�വ���� എ�ിവ

േറഷ� കടക� വഴി ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഈ തീ�മാനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ��ാടിയി� സ�രി�� മാേവലി േ�ാ� �ട�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



ഭ��ധാന�വിഹിതം പാഴാ�ാതിരി�ാ� നടപടി

3412. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഹതെ�� എ�ാവ�ം ഭ��ധാന��� വാ�ണെമ�ം അെ��ി� അ�വദി�ി�ളള പ�ികയി�

�റ� വ�ം എ�ം അ�ര�ി�  �റ� വ�ാ�  ഭ��ധാന�വിഹിതം െവ�ി�റ�െമ�

േക�സ��ാ�  സമീപനം നട�ാ�െ��ം എ��� കാര���  ഭ�� സിവി�  സൈ�സ്

വ��ിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ധാന�വിഹിതം പാഴാ�ാതിരി�ാ�ം എ�ാവ�െട�ം േറഷ� വിഹിതം അവരവ�

വാ�ണം എ��ം,  ഈ വിഹിതം ആവശ�മി�ാ�വർ അ�ാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ���ാ�ം ഒ�ം േറഷ�കട�ാ�െട അഴിമതി ഒഴിവാ�ാ�ം വ��് സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാളിയം,പാചക വാതകം എ�ിവ�െട വിലവ��ന

3413. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  െമയ് മാസ�ി�േശഷം സം�ാന�് െപേ�ാളിയം ഉ�പ����ം പാചക

വാതക�ി�ം എ� ശതമാനം വില ഉയ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഇതി���് എെ�ാെഴാെ� ഇവ�് വിലവ��നവ് ഉ�ായി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

അരി വിതരണ�ി���് �ണനിലവാര പരിേശാധന

3414. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  എഫ്.സി.ഐ.  യി�  നി�� അരി വിതരണ�ി���്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� �ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ ;

(ബി) ചാ�കളി� ��ി�� അരിയി� കട� ��� കീട�െള നശി�ി��തിന് അപകടകരമായ

കീടനാശിനിക� ഉപേയാഗി��െ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) നാഡീവ�വ�െയ തകരാറിലാ�ക�ം മാരകേരാഗ���് കാരണമാ�ക�ം െച��

തര�ി�� കീടനാശിനിക�  അപകടകരമായ േതാതി�  അട�ിയി�� ഇ�ര�ി��

ഭ��ധാന���  സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  വഴി വിതരണം െച��ത്

തട��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



വിവിധ വി�നശാലകളി� നി�് സബ് സിഡി സാധന�� വാ��തായ �മേ��ക�

3415. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒേര േറഷ� കാ�ഡ് ഉപേയാഗി� തെ� സെെ�േകാ�െട വിവിധ വി�നശാലകളി� നി�് സബ്

സിഡി സാധന�� വാ��താ�� �മേ��ക� ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം �മേ��ക� നട��� �ലം അ�ഹരായ എ�ാ ഉപേഭാ�ാ���ം സബ് സിഡി

സാധന�� ലഭി��ി� എ�തിനാ� ഇെതാഴിവാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം ത�ി�ക� വർ�ി�ാൻ സാധ�ത�� ഉ�വ സീസ�കളി� ഇ�കാര�� �മേ��ക�

തട��തിന് �േത�ക പരിഗണന നൽകി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക� അ�വദി��തി�� മാനദ�ം

3416. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി േ�ാ�ക� അ�വദി��തി�� മാനദ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി�  മാേവലി േ�ാ�ക�  ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�  അവ ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

സംഭരി� െന�ിെ� വില �ത�സമയ�തെ� ക�ഷക��് ന���തിന് നടപടി

3417. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ഷകരി� നി�് േനരി�് െന�് സംഭരി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് െന�് സംഭരി� വകയി� െകാ��് തീ��ാ��ായി�� �ടി�ിക

െകാ�� തീ��ാ� ഈ സ��ാ� എ� �ക വിനിേയാഗി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് െന�് സംഭരണം നട�� മ�് ഏജ�സിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ഇ) െന�് സംഭരണം യഥാസമയം നട��തി�ം സംഭരി� െന�ിെ� വില �ത�സമയ�തെ�

ക�ഷക��് ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



േകരള�ിെല െന�സംഭരണം

3418. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�സംഭരണം കാര��മമാ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന��േമാ;

െന�ിെ� സംഭരണവില ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ നട�ിയ െന�് സംഭരണ�ി�  ക�ഷക��് െന�ിെ� വില ന�കാ�േ�ാ  ;

എ�ി� എ� �കയാണ് ന�കാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സീസണി�  സൈ�േകാ എ� ട�  െന�ാണ് സംഭരി�െത�റിയി�ാേമാ;  എ�്

നിര�ിലാണ് സംഭരണം നട�ിയത് എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനവിഹിതം ന�കാ�തിനാ�  േക� വിഹിതം മാ�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പി.ആ�.എസ്.  വാ�ാ പ�തി നട�ിലാ�ിേയാ;  അതിെ� ല��ം േനടാനായി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

സെെ�േകായിെല താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട േവതനം

3419. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സെെ�േകായിെല താ��ാലിക പാ�ിംഗ് ജീവന�ാ��് നിലവി�  എ� �പയാണ് ദിവസ

േവതനമായി ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇൗ ജീവന�ാ�െട ദിവസ േവതനം മിനിമം

അ��റ് �പയായി വ��ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട ശ�ളം വ��ി�ി�്

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�.എഫ്.എസ്.എ.(നാഷണ� �ഡ് െസക�രി�ി ആ�്) �മായി ബ�െ��� ത�ികകളി�

സെെ�േകാ ജീവന�ാ��് �േമാഷ�  ന���തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�വാ�

ത�ാറാ�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

വാതി��ടി വിതരണ�ിനായി സൈ�േകാ സ�മാ�ിയ േഗാഡൗ�ക�

3420. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സാധന��െട വാതി��ടി വിതരണ�ിനായി സൈ�േകാ എ�ാ ജി�കളി�ം

േഗാഡൗ�ക� സ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� വ��ികളി�  നി�ം േഗാഡൗ�ക�  വാടക�് എ��ി�േ�ാ;എ�ി�  �തിമാസം

സൈ�േകാ�് ഈയിന�ി� എ�് െചലവ് വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?



സെെ�േകായി� കാലാവധി കഴി� ഭ�� വ���

3421. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ാലയളവി�  സെെ�േകായി�  കാലാവധി കഴി� ഭ��

വ��� സംഭരി�് വിതരണം നട�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏത് തരം ഭ�� വ�വാണ് ഇ�കാരം വിതരണം െച�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി��രവാദികളായവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

സൗജന�മായി ഉ�ഭ�ണം ന��� പ�തി

T 3422.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതരെ���െ�� �േദശ�ളി�  സ��സംഘടനക�മായി സഹകരി�് അ�ഹരായവ��്

ഉ�ഭ�ണം സൗജന�മായി ന��വാ�� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;ഈ പ�തി വയനാട്

ജി�യി� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആദിവാസി വിഭാഗ�ിെല മ� എ� െച���ാര� വിശ�ി�് ഭ�ണം േമാ�ി�െവ�

��മാേരാപി�െ��് �രമായി െകാല െച�െ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത െകാലപാതക�ിെ� അടി�ാന�ി� വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി ഒ� പരാജയം

ആെണ�് വ��് വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മാമല���് മാേവലി േ�ാ� ആരംഭി�വാ� നടപടി

3423. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല മാമല��ം �േദശ�് നിലവി�  മാേവലി േ�ാേറാ,  െമാെെബ�

മാേവലി േ�ാേറാ ഇ�ാ� സാഹചര��ി�  �േദശ�ിെ� പിേ�ാ�ാവ� പരിഗണി�് ഒ�

മാേവലി േ�ാ� ��തായി ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാമല��േ��� േറാഡ് സൗകര�ം വ��ി�ക�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഉ�െ�െട ��്

ബ�ക� സ��ീസ് നട�ക�ം െച�� സാഹചര��ി� െമാെെബ� മാേവലി േ�ാ� േസവനം

അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



സൈ�േകാ ജീവന�ാ��� �േമാഷ� ��

3424. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ ജീവന�ാ��് അ�പത് ശതമാനം �േമാഷ�  ന��വാ�  തീ�മാനി�

4.09.2010-െല �േമാഷ�  ��  GO  Ms  30/2010  F  &  CSD  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ഈ �� നട�ിലാ�വാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;

(ബി) ��ത �� നട�ിലാ�വാ� എെ��ി�ം തട�ം നിലവി� ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന� ക�ഷക��� �ടി�ിക �ക

3425. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 -� ഒ�ാം വിള െന�് സംഭരി�തിെ� ഭാഗമായി െന� ക�ഷക��� �ടി�ിക �ക

���മാ�ം ന�കിേയാ;

(ബി) ഇ�ാെയ�ി� �ടി�ിക �ക ���മാ�ം എ�് വിതരണം െച�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ര�ാം വിള െന��ഷി�െട െന�് സംഭരണം

3426. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷ�ി� സം�ാന�് ര�ാംവിള െന��ഷി�െട െന�് സംഭരി��തി��

രജിേ�ഷ� എ�ാരംഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വെര എ� രജിേ�ഷ�  ലഭി�ി�െ��ം ആ�െ�ാെ� ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്

രജിേ�ഷ� ലഭി�െത��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േമ�കാലയളവി�  ര�ാംവിള െന��ഷി�െട െന�് സംഭരണ�ിനായി എ� �ക സ��ാ�

വകയി��ിെയ�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ?

��� ജി�യി� സിവി� സൈ�സിെ� െന�് സംഭരണം

3427. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  സിവി�  സൈ�സിെ� െന�് സംഭരണ�ിന് മി�ടമക�മായി ഏ�െ��ി��

കരാറിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത കരാ� �കാരം െകാ� കഴി�് െന�് വാഹന�ി� കയ���വെര�� ���ിക��്

ന�കി വ�� �ക ക�ി�ലിന് എ� �പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) നിലവി� ഈ ���ിക� െച�വ�� ക�ഷക��് സ��ാ� അ�വദി�� സംഖ� മി�ടമക�

ത�ിെയ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മി�ടമക��േവ�ി ക�ഷക� നട�� േമ��ചി�ി� ���ി�� �ക ക�ഷക��് തെ�

ലഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ ���ി�  ��രി�  വ�് �ഷി വ��് മ�ി�െട�ം �ട��് ജി�ാ കള��െട�ം

ക�ഷക�തിനിധിക�െട�ം മി�ടമക�െട�ം സാ�ിധ��ി� എ�� തീ�മാന��െട ഭാഗമായി

സ��ാ� എ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െന�ിെ� സംഭരണവില

3428. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െന�ിെ� സംഭരണവില വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ െന�് സംഭരി�വകയി�  2018  ജ�വരി  31  വെര എ� �പ ക�ഷക��്

ന�കാ��്;  ��ത �ടി�ിക അടിയ�രമായി െകാ��് തീ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

വിശ�് രഹിത പ�തി�െട �ട��വ��ന��

3429. �ീ.അ�� �കാശ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�് രഹിത പ�തി�െട ഭാഗമായി സ��ാരിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ി�  േഹാ��ക�

ആരംഭി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത തീ�മാനം മാ�വാ��ായ സാഹചര�െമ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� േഹാ��ക�മായി സഹകരി�് അശരണ��് ഉ�ഭ�ണം ന���തിന് പ�തി

പരിഗണി�ി�േ�ാ; എ�െകാ�ാണ് ��ത പ�തി ഉേപ�ിേ��ി വ�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിശ�് രഹിത പ�തി�െട ഭാഗമായി ആവി�രി�വാ�  ഉേ�ശി�ി�� �ട��വ��ന��

വ��മാ�േമാ; ഇതിനായി എ�് �ക 2018-19 � നീ�ി വ�ി��്;

(ഇ) 2017-18  െല ബ�ജ�ി�  ഇ�ാര��ിനായി നീ�ി വ� �കയി�  എ� �ക

െചലവഴി�;വ��മാ�േമാ?

െകാര�ി ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല അേ�വാസിക�െട േറഷ� െപ�മി�്



3430. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല അേ�വാസിക��് എ�ാ�ീഷ് െമ�റ് െപ�മി�്

െവ�െഫയ� വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ി േറഷ� അരി ന�കിയി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െപ�മി�് ���ിയേ�ാ�  �തിമാസം  17.55  ക�ി��  അരി എ�ത്  8.5  ക�ി�ലായി

�റ�ിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ലം അേ�വാസിക��് ആവശ�മായ അരി ലഭി�ാ��ം അ�വദി� അരി യഥാസമയം

ലഭ�മാകാ��ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അടിയ�രമായി േറഷ�  െപ�മി�് ���ി ന�കി അേ�വാസിക��് ��ത�  അരി

ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക� സ��ാ� േകരള�ിന് ന�കിയി�� ഭ��ധാന���

3431. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം എ�മാ�ം ഭ��ധാന��ളാണ് േക� സ��ാ�  േകരള�ിന്

ന�കിയി��ത്;

(ബി) േകരളം ആവശ�െ�� അളവ�സരി�് േക�ം ഭ��ധാന��� ന�കിയി�േ�ാ; ഓേരാ �ാവശ��ം

ലഭി� അളവ് സഹിതം വിശദവിവരം ന��േമാ?

താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട േവതനം പരി�രി��തിന് നടപടി

3432. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സെെ�സ് വ��ിെ� �ാപന�ളി� പാ�ിംഗ് േമഖലയിലട�ം േജാലി െച� വ��

താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട േവതനം അപര�ാ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േവതന വ�വ� പരി�രി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം

തര�ി�� ആേലാചന�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േവതന വ�വ� പരി�രി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഭ���ര�ാ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ �ാ��ക�/ക�നിക�

3433. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഭ���ര�ാ പരിേശാധന�ായി വിജില�സ് ടീം നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി� ��ത ടീം നട�ിയ

പരിേശാധനക�ം സ�ീകരി� നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ/�ണേമ�മാ പരിേശാധനയി� ഉപേയാഗേയാഗ�മെ��് കെ��ിയ െവളിെ��,

പാ�, ഐ�ീം എ�ിവ�െട �ാ��ക�/ക�നിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ�കടക� വഴി സബ് സിഡി നിര�ി� ഇേ�ാ� ന�കിവ�� സാധന�ൾ

3434. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�കടക� വഴി എെ�ാെ� സാധന�ളാണ് ഇേ�ാ� സബ് സിഡി നിര�ി�

ന�കിവ��ത്;

(ബി) േറഷ�  കടക�  ൈവവി��വ��രി��തി�ം േറഷ�കട�ാ�െട േവതനം യഥാസമയം

ലഭ�മാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത് ;

(സി) ക�ഷകരി� നി�ം േശഖരി�� െന�് അരിയാ�ി േറഷ�കടവഴി വിതരണം െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഉ����െട അളവി�ം ���ി��ളള �റവ്

3435. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ന നട�� െപേ�ാളിയം ഉ����ം പാചകവാതക��ം അളവി�ം

���ി�ം �റവ് ഇ�ാെത വിതരണം െച��െ��് ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എെ�ാെ� പരിേശാധനകളാണ് ഇത് സംബ�ി�് നട�ി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

അളവ് �� െവ�ി�് തടയാ� നടപടി

3436. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, ഒ. ആ�. േക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ��  അളവ് ����െട കാര��ി�ം വിലയി�ം വ�ാപകമായി വ�ി�െ���ത്

തടയാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�കടക�, െപേ�ാ�  പ�ക�, പാതേയാര ക�വട �ാപന��, ഗ�ാസ് ഏജ�സിക�

�ട�ിയവയി� വ�ാപകമായ അളവ് �� െവ�ി�് നട��ത് ക�ശനമായി തടയാ� നട��

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) വിമാന�ാവളം,  മ��ി��ക�, ബസ് �ാ�ക�െട പരിസരം �ട�ിയ �ല�ളി�

അവശ�സാധന���് അന�ായവില ഇൗടാ��ത് തടയാ� നടപടിെയ��േമാ?

അളവ് ���ി� ��ിമം നട�� �ാപന��

3437. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�

സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാംസം,  പ��റി,  മീ� �ട�ിയ ആഹാര സാധന�� ��ി വാ�േ�ാ� നി�ിത അളവി�

�റവ് വ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചില വ�ാപാരിക�  ഇ�ര�ി�  െപാ�ജനെ� വ�ി��തിെനതിെര ഉേദ�ാഗ��  നടപടി

സ�ീകരി��ിെ��കാര�ം സ��ാ� തല�ി� പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അളവ്-��ം വ��് ഏെത�ാം �ാപന��െ�തിെര ഇ�ര�ി� നടപടി സ�ീകരി�; ��ത

�ാപന��േട�ം വ��ിക�േട�ം േപര് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ജന�െള വ�ി�� ഇ�രം വ��ികെള�ം �ാപന�െള�ം നിയ�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��ന��

3438. �ീ.സി.���

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. േജായി

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) അളവ് ����െട കാര��ി�  �ത�ത�ം നിലവാര�ം ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ�െള വിവിധ �ഷണ�ളി� നി�ം ര�ി��തിനായി എെ��ാം േബാധവ��രണ

�വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) അളവ് ���ി�  �മേ�ട് കാണി��വ�െ�തിെര ലീഗ�  െമേ�ാളജി നിയമ�കാരം

എെ��ാം ശി�ാ നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�കളിെല ഇ�ന�ിെ� അളവി� �മേ�ട്

3439. �ീ.എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ� പ�കളി�  നി�് ലഭി�� ഇ�ന�ിെ� അള�കളി�  �മേ�ട് നട���മായി

ബ�െ�� പരാതിക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപേ�ാ�  പ�ക�മായി ബ�െ�� വിഷയ�ി�  ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെ� ഇടെപട�

കാര��മമാ�ാ�  കഴിയാ���ലം ഉ�ാ�� �ാേയാഗിക ��ി��ക�  പരിഹരി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െപേ�ാ�  പ�ക��് എ�.ഒ.സി.ന��േ�ാ�  ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെ� ഇടെപട�  �ടി

ശ�ിെ����തിനായി നിലവി�� നിയമ��ം ച���ം േഭദഗതി െച�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ ഭ��വ��ളി� മായം േച��തിെ� േപരി� നടപടി

3440. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ളായ അരി, െവളിെ��, ധാന��� മ�് ഭ��വ��� എ�ിവയി�

ചില ഉ�പാദക�ം,  വിതരണ�ാ�ം,  വ�ാപാരിക�ം മായം കല��� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇവ കെ��ാ� ഭ�� �ര�ാ വ��ി�� സംവിധാന��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നിേത�ാപേയാഗ ഭ��വ��ളി�  മായം

േച��തിെ� േപരി� ആ�െ��ാെമതിെര വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി��് ; ���മായ വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) നിലവി�� പരിേശാധനാ സംവിധാനം ��മ�താ��തി�ം ബ�െ�� വ��ക�  ത�ി�

ഏേകാപനം ഉറ�ാ�ി അതീവ ഹാനികരമായ മായ�ം ചായ�ം മ�് വ���ം ഭ��വ��ളി�

േച��� �ിതിയി� �ത�മായ ഇടേവളകളി� പരിേശാധനക� നട�ി ഇ�ര�ാ�െ�തിെര

ക�ശന നിയമനടപടിക� സ�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ി� സീനിയ� ���് ത�ിക

3441. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ി� എ� സീനിയ� ���് ത�ികയാ��ത്; വ��ി� �തിയതായി

സീനിയ� ���ിെ� ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  സീനിയ�  ���ായി േജാലിെച�� ഉേദ�ാഗ�െന സീനിേയാറി�ി മറികട�ാേണാ

നിയമി�ി��ത്;  അ�െനെയ�ി�  സീനിേയാറി�ി മറി കട�് നിയമി�ാ��ായ സാഹചര�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ത�ികയിേല�് േയാഗ�ത�� ജീവന�ാരി�് നിയമനം ന�കാെത �ലം മാ�ിയി�േ�ാ;



എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

06-03-2018

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


