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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--325]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 5661 �ത� 5818 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 5819 �ത� 5937 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 5938 �ത� 5985 വെര

േകരള ഹൗസിെല േകാ�ഫറ�സ് ഹാ�

5661. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�ഡ�ഹി േകരള ഹൗസിെല േകാ�ഫറ�സ് ഹാ�  രാ�ീയ പാ��ിക��ം,  ജീവന�ാ�െട

സംഘടനക��ം അ�വദിേ�� എ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ��ായ സാഹചര�െമ�ാണ്എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

5662. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ�ാ�� നിയമ���് അ��തമായി സ��ാ� സംവിധാനം �വ��ി��

എ�് ഉറ�വ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ നിയമ��ം പാ�ാ�േ�ാ�  അവ�െട �വ��നം �േത�കമായി പരിേശാധിേ��

�ിതിവിേശഷം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; േസവനാവകാശ നിയമ�ിെ� കാര��ി� ഇത്

ബാധകമാേണാ;

(സി) എ�ി�  േസവനാവകാശ നിയമം �ാബല��ി�  വ�േശഷം സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ഉ�ായ

മാ�ം �േത�കമായി പരിേശാധിേ���േ�ാ എ�ത് സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നയം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േസവനാവകാശ നിയമ�ിെ� �ാേയാഗികത�െട ന�വശം ഏത് രീതിയി� വിലയി��ാനാണ്

സ��ാ�  തീ�മാനി�ിരി��ത്;  വ�ം വ�ഷ�ളി�  േസവനാവകാശ നിയമ�ിെ�

�വ��ന�� ശ�ിെ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



സ��ാ�തല ക�ാ�ീ�

5663. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ക�ാ�ീ� മാ�കയി� േകരള�ിെല �ധാനെ�� സ��ാ� ആഫീസ് സ��യ�ളി�

സ��ാ�തല ക�ാ�ീ� �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ത��മാ�ം പേരാ�മാ�ം �െറേ���് െതാഴി� ലഭി�ക�ം ജീവന�ാ��് ന� സാധന��

വില�റ�് ലഭി�ക�ം െച�െമ��തിനാ� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് ഉചിത നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��സ��ാരിെ� കാലെ� മ�ിസഭാേയാഗ തീ�മാന��

5664. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�്  01.01.2016  �ത�  30.04.2016  വെര എ��ി��  910

മ�ിസഭാേയാഗ തീ�മാന���് അ��തമായി �റെ��വി� ഉ�ര�ക�  പരിേശാധി�

മ�ിസഭാ ഉപസമിതി�െട റിേ�ാ��് എ�ാണ് സ��ാരിന് ലഭി�ത്;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് മ�ിസഭ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�  എ� ഉ�ര�കളാണ്

നിയമവി��മായി കെ��ിയത്;

(സി) നിയമവി��മായ ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�ി�െ��ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എം.എ�.എ. മാ��് ഇ - ഓഫീസ് അ�ൗ�്

5665. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  മാ��് ഇ  -  ഓഫീസ് അ�ൗ�്  (�സ�  ഐ.ഡി,  പാ�് േവ�ഡ്)

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇത് എേ��് എം.എ�.എ. മാ��് ലഭ�മാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് ലഭ�മാ��തി�  ഉ�ാ�� കാലതാമസം കാരണം അംഗ�ൾ�് അവരവ�െട

മ�ല�ളിെല ഫയ�കൾ േഫാേളാ അ�് െച��തി�  േനരി�� ��ി��് ഗൗരവമായി

കാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ചീഫ് �ി�സി�� െസ��റി�െട ഓഫീസ്

5666. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചീഫ് െസ��റി ത�ികയി�  നി�് വിരമി� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട ചീഫ് �ി�സി��

െസ��റിയായി നിയമി�െ�� �ീമതി.നളിനി െനേ�ാ�് നിലവി� എ� �ാഫിെന ന�കിയി��്;

(ബി) ��ത �ാഫിന് ശ�ളയിന�ി� �തിമാസം എ�് �ക െചലവാ�ം ;

(സി) ചീഫ് �ി�സി��  െസ��റി�െട ഓഫീസ് നവീകരണ�ിന് എ�് �ക െചലവഴി�



എ�റിയി�ാേമാ?

സർ�ാർ ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ബ�െ�� എം.എ�.എ മാ��് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി

5667. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ല�ളിെല വികസന �വ��ന��മായി ബ�െ��് സർ�ാർ ഇറ��

ഉ�ര�ക�െട പക��ക�  ബ�െ�� എം.എ�.എ മാ��് ലഭ�മാ�ാ�ത് ��യി�

വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�ര�ക� �ലം എം.എ�.എ മാ��് േബാധ���ം ന�കാതിരി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�ര�ി�� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) നാളി�വെര ഇ�രം വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ി�

ഇനിെയ�ി�ം ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

നിേയാജകമ�ല�ളിെല വികസന �വ��ന��

5668. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ നിയമസഭാ നിേയാജകമ�ല�ളി��� വികസന �വ��ന�� തിരെ����ത്

��ത മ�ലെ� �തിനിധീകരി�� എം.എ�.എ.�െട നി�േ�ശമ�സരി�ാേണാ;

(ബി) അെ��ി�  ��ത മ�ല�ളിെല വികസന ���ിക�  �പാ�ശ െച�ാ�� അധികാരം

ആ��ാണ് ഗവ�െമ�് ന�കിയി��ത്;

(സി) �ലം എം എ�  എ മാ�  ശിപാ�ശ െച��വ ഒഴിവാ�ി മ�് വ��ികേളാ സംഘടനകേളാ

ശിപാ�ശ െച�� �വ ൃ�ിക�  ഗവ�െമ�് ഏെ���് നട�ിലാ�� �വണത ഇേ�ാ�

നട�വ��ത് നീതി��മാേണാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� െചയ�മാെ��ം അംഗ��െട�ം െചല�കൾ

5669. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  െചയ�മാ�, അംഗ��  എ�ിവ�  അതിഥി സ�ാര�ി�ം

യാ�ാബ��മായി ഇ�വെര എ�് �ക െചലവഴി�;

(ബി) െചയ�മാ�, അംഗ��  എ�ിവ��് െമാൈബ�  േഫാ�, ഔേദ�ാഗിക വസതിയിെല�ം

ഓഫീസിെല�ം േഫാ� എ�ിവ�് ഇ�വെര എ�് �ക െചലവായി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ിമാ��് േപാലീസ് എേ�ാ��്

5670. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



മ�ിമാ�  േപാലീസ് എേ�ാ��് ഉപേയാഗി��ി� എ� �ഖ�ാപന�ി� േശഷ�ം ഏെത�ാം

മ�ിമാ� േപാലീസ് എേ�ാ��് വാഹന�� ഇേ�ാ�ം ഉപേയാഗി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ�ിേലെറ വ��ക�െട �മതല�ളള വ��് േമധാവിക�

5671. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�ിേലെറ വ��ക�െട �മതല�ളള എ� വ��് േമധാവികളാണ് നിലവി� സം�ാന�ളളത്;

വ��ക� ഉ�െ�െട�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനാ�  ഫയ�ക�  തീ��ാ��തിന് കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

(സി) ഇൗ �ിതിവിേശഷം ഒഴിവാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

േകാ�യം ജി�യിെല ൈബ�ഡ� േ�ഡ് II ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

5672. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  വിവിധ വ��കളി�  ൈബ�ഡ�  േ�ഡ്  II  ത�ിക�െട റാ�് ലി�ററ്

�സി�ീകരി�് ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം ഒ� ഒഴി�േപാ�ം ഒ� വ��ി�  നി�ം റിേ�ാ��്

െച�ി�ി�ാ�ിന് കാരണെമ�ാണ്;  നിലവി�  ഈ ത�ികയി�  ഏെത�ി�ം ഓഫീസി�

ഒഴി�ക�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ആയത് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമന�ിനായി �ീ. �േമാദിെ� അേപ�

5673. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ീ.�േമാദ്.എസ്  T.C  4/45,  കവടിയാ�  പി.ഒ.  അ�ല നഗ�, തി�വന��രം എ�യാ�

സമാശ�ാസ െതാഴി�  പ�തി �കാരം ആ�ിത നിയമന�ിനായി എ�ാണ് അേപ�

ന�കിയി��ത്; ഈ അേപ�യി� എ�് തീ�മാനമാണ് സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ബി) ഈ അേപ�യി� കാലതാമസം വരാ�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�ിനായി �ീ.  �േമാദിെന പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വ�ഷ�����്

േജാലി ലഭിേ�� ഇേ�ഹ�ിന് തേ�ത�ാ� കാരണ�ാ� കാലതാമസം വ�ത് പരിഗണി�്

നിലവി� ആദ�ം ഉ�ാ�� ഒഴിവിേല�് �ീ.�േമാദിെന പരിഗണി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആ�ിതനിയമനം

5674. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ആ�ിതനിയമനം നൽ��ത് സംബ�ി�് നിലവി�  എെ��ി�ം തട���േ�ാ;  എ�ി�

��ത തട�ം നീ��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അഴിമതി�െട േപരി� നടപടി സ�ീകരി�െ�� ഉേദ�ാഗ��

5675. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാരിെ� കാല�് അഴിമതി�െട േപരി�  എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�െവ�ം അതി�  ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െര�െയ�ം മ��വെര�െയ�ം

െവളിെ���േമാ?

സ��ീസ് സംഘടനക�

5676. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി� ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് കാ�ഗറി സ��ീസ് സംഘടനക�

�വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� സ��ീസ് സംഘടനക��് സ��ാ� അംഗീകാരം ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ീസ് സംഘടനക��് അംഗീകാരം ന��തിന് നി�യി�ി�� വ�വ�ക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� സ��ീസ് സംഘടനക� സേ�ളന�� നട�ി വരവ് െചലവ് കണ�ക� സ��ാരി�

സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വിവരാവകാശ ക�ീഷണ�മാ�െട ഒഴി�ക�

5677. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷണ�മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്; ഈ ഒഴി�ക�

നിലവി� വ�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് അേപ� �ണി�ത് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ഒഴി�ക�  നിക�� കാര��ി�  എെ��ി�ം �േത�ക നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ലഭി� അേപ�കളി� ഇ�വെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ഒഴി�കളി� എ�േ��് നിയമനം നട�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സി.എ.പി.എഫ് ഉേദ�ാഗ���് സൗകര�െമാ��ിയ േകാ��ാ��മാ��് ന��വാ�� �ക

5678. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2016-െല നിയമസഭയിേല�� െതര���ി�  ആല�ഴ ജി�യിെല വിവിധ ഭാഗ�ളി�

�മസമാധാന പാലന�ിന് നിേയാഗി� സി.എ.പി.എഫ് ഉേദ�ാഗ��െട താമസ�ിന്

താ�ാലിക സൗകര�ം േകാ��ാ��മാരായ ഇ�ാ�ഖാ�, ൈഷ�  മാത�,  �ി.എം.  വിജയ�

എ�ിവ� ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകാ��ാ��മാ��് ഇതിെ� അടി�ാന�ി� എ�് �കയാണ് ന��വാ��ത്;

(സി) ��ത �ക അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണെമ�ാണ്;  ഇ� സംബ�ി�്

േപാലീസ് വ��ി�  നി�ം  11.10.2017  �ം  01.11.2017  �ം ന�കിയ ക�ക�െട

അടി�ാന�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) േകാ��ാ��മാ��് ന��വാ�� �ക അടിയ�രമായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

മല�റം ജി�യിെല ഓഫീസ് േമധാവിക�െട ഒഴി�ക�

5679. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വിവിധ സ��ാ� വ��ക�, െപാ�േമഖലാ �ാപന�� എ�ിവിട�ളി�

മി�യിട�ം ജി�ാതല ഓഫീസ�മാ�ം ഓഫീസ് േമധാവിക�ം നിലവിലിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നിലവി�� ഒഴി�ക� സംബ�ി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാ�  പ�തിക�  കാര��മമായി നട�ാ��തിന് േവ�ി�ം ആ��ല���  �ത�മായി

വിതരണം െച��തിന് േവ�ി�ം ഓഫീസ് േമധാവികെള എ��ം േവഗം നിയമി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നാ�െള വള���ത് സംബ�ി� നിയമനി��ാണം

5680. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വള��നാ��െട കടിേയ�് വയനാട് ജി�യി� ഒ� വീ�� മരി� സംഭവം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വീ���െട ��ംബ�ിന് എെ��ി�ം സാ��ിക സഹായം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�മണകാരികളായ നാ�െള വള��േ�ാ�  ��ിേ�� കാര���  ഉ�െ�ാ�ി�്

നിയമനി��ാണം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കരയി� അ�വദി� ��ംബേകാടതി

T 5681.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി�  അ�വദി� ��ംബേകാടതി ആരംഭി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏ� വ�ഷ�ി� ��ംബേകാടതി െന�ാ�ി�കരയി� ആരംഭി�വാ�



നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബേകാടതി ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബേകാടതി െന�ാ�ി�കരയി� ആരംഭി��തി� നിലവി� തട�ം ഉേ�ാ; എ�ി� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ംബേകാടതി െന�ാ�ി�കരയി� ആരംഭി��തി� ഏെത�ാം തര�ി� ഉ� �മീകരണ��

ആണ് നടേ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  തെ� ��ംബേകാടതി ആരംഭി�ാ�  കഴി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

5682. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം ഐ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അഴിമതി�െട േപരി�  നാളി�വെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെതാെ� ഐ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��  സെ��ഷനിലാെണ�്

അറിയി�േമാ?

��ീ� ആ�ഗ�െട സാ�ി��ം

5683. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��സ��ിനട�ം വലിയ ഭീഷണി ഉയ��ി ��ീ�  ആ�ഗ പട�� സാഹചര�ം

േകരള�ിെല ഏെത�ി�ം �ഴയിേലാ നദിയിേലാ ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം �ഴയിെലേയാ നദിയിെലേയാ െവ�ം താ��ാലികമായി �ടി�വാ�ം �ളി�വാ�ം

ഉപേയാഗി��െത�് ശാ��� ��റിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

T 5684.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ഏ��ം ക�� ഉ�ം അ�ഭവി�� േമഖലയാണ് േകരളം എ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഹരിതാഭമായ സം�ാന�് ഈ അവ� ഉ�ാകാ�� കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴി� വ�ഷം സാധാരണ േതാതി�  മഴ ലഭി�ി�ം സം�ാനം ക�� വര��യിേല�്



നീ��ത് ജലസംര�ണ �വ��ന��  കാര��മമാ�ാ�  കഴിയാ�ത് �ലമാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) കാലാവ��െട മാ���െട ആഘാതം �റ�വാ�  ��ിരമായ മാ����  േത��തി�

സം�ാന�ിന് സംഭവി�ി�� പരാജയ�ി�  നി�ം പാഠം ഉ�െ�ാ�് �ിയാ�കമായ

നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ �കാരം വീട് വ��തി�� �രപരിധി

5685. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ �കാരം ��ാം േസാണി�� േമഖലയി�െ�� പ�ായ�കളി� വീട്

വ��തി�� �രപരിധി കായലി� നി�ം കടലി� നി�ം എ� മീ�െറ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട് വ��തിന് കായലി� നി�� �രപരിധി�ം കടലി� നി��

�രപരിധി�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�� റ�േലഷ� േസാ�

5686. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��  റ�േലഷ�  േസാ�  നിയമ�കാരം നിരവധി സാധാരണ�ാ��് വീട് വ�വാ�

സാധി�ാ� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വളെര നി�ധനരായവ�െട�ം മ�് മാ�ഷിക പരിഗണന അ�ഹി��വ�െട�ം അേപ�ക�

�േത�കമായി പരിഗണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നി�് തീരേദശപരിപാലന അേതാറി�ിയി� സമ��ി�ി�� അേപ�ക�

5687. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീട് നി��ി��തിന് െപ�മി�് അ�വദി���മായി ബ�െ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നി�്

നിലവി� എ� അേപ�ക� തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�് സമ��ി�ി��്; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�  പരിേശാധി�് അടിയ�രമായി തീ��് ക��ി�ാനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ാ�ിക് ക�ി��തി�ം മാലിന�ം നിേ�പി��തി�ം എതിെര േപാലീസ് നടപടി

5688. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ല�ളി�  �ാ�ിക് ക�ി���ം മാലിന�ം നിേ�പി���ം ��കരമാെണ�ി�ം

ഇ�രം പരാതികളി�  നടപടിെയ��ാ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി



സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ��ല�ളി� യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത മാലിന�ം നിേ�പി��വെര പിടി���തി�ം

ഇവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���ം വ��ക��ം

നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) േറാഡ�കി�  മാലിന���  ക�ി��വ�െ�തിെര മതിയായ ശി�ാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

പാേലാട് ടി.ബി.ജി.ആ�.ഐ. വികസന പ�തി

5689. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പാേലാട് ജവഹ�ലാ� െന� േ�ാ�ി�� െബാ�ാണി��

ഗാ�ഡ� ആ�ഡ് റിസ��് ഇൻ�ി���് െല ശാ��� ത�ാറാ�ി, ബ�മാനെ�� �ഖ�മ�ി�്

സമ��ി�ി�� വികസന പ�തി�െട �പേരഖ സംബ�ി�്  (ഫയ�  നം.1783/എ2

/2017/ശാ.സാ.വ.  തീയതി  21/11/2017)  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് നട�ിലാ�ാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

5690. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��തായി �പീകരി� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെല �ീം ര�്,  �ീം ��്എ�ീ

റി��്െമ�ക��് സംവരണം ബാധകമാ�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദവിവരം

ന��േമാ?

േകരളാ അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസിേല�് ര�ാം �ീമി� മ�രി��തി�ളള േയാഗ�ത

5691. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളാ അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസ് നിയമന�ി�ളള െ�ഷ�� �� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എ.എസ് നിയമന�ി�ളള ര�ാം �ീമി�  മ�രി��തി�ളള േയാഗ�തയി�  നി�ം

ഏെതാെ� സ��ാ�  �ാപന�ളിെല ജീവന�ാെരയാണ് ഒഴിവാ�ിയി�ളളെത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ര�ാം �ീമി�  മ�രി��തി�  നി�ം ഭരണഘടനാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാെര

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഭരണഘടനാ �ാപന��  എ�് വിവ�ി�� �ാപന��

ഏെതാെ�യാെണ�റിയി�േമാ;അതിെ� മാനദ��� വ��മാ�േമാ;



(ഇ) ഏത് മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഭരണഘടനാ �ാപന�െള ഒഴിവാ��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

േകരള അ�ിമിനിേ��ീവ് സ�വീസ് �ീം - 2 � അേപ�ി��തി�� േയാഗ�ത

5692. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിമിനിേ��ീവ് സ�വീസ് പരീ� �ീം  -  2  �  ഭരണഘടനാ �ാപന�ളായ

പി.എസ്.സി.,  നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�്,  അഡ�േ��് ജനറ�  ഓഫീസ് എ�ിവിട�ളിെല

ജീവന�ാ��് അേപ�ി�ാ� സാധി�േമാ; ഇെ��ി� ഒഴിവാ�ാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 15.03.2018-െല  SRO  േഭദഗതിയി�െട െക.എ.എസ്.ച��ളിെല  14  (ബി)  യി�  നി�്

"constitutional bodies" എ� വാ�് നീ�ം െച�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എ.എസ്.-െ� െഷഡ��-1 � ഉ�െ�ടാ� ഏെതാെ� സർ�ാർ വ��കൾ�് �ീം-2 �

അേപ�ി�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഭരണഘടനാ �ാപന�ളിെല ഉേദ�ാഗ���് മ�് വ��കളിെല ഉയ�� ത�ികയിേല�്

അേപ� സമ��ി��തിന് നിയമ തട���േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ഭരണഘടന �ാപന�ളിെല ഉേദ�ാഗ�െര െക.എ.എസ്.�ീം-2  �  അേപ�

സമ��ി��തി� നി�് ഒഴിവാ�ിയത് ഏത് ച��കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

െക.എ.എസ്. േല�് �ീം II �കാര�� ൈബ�ാ��� നിയമന വ�വ�ക�

5693. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.എസ് േല�് �ീം II �കാരം നട�� ൈബ�ാ��� നിയമന���ായി ഭരണഘടനാ

�ാപന�ളി�  നി�� േനാ�  ഗസ�ഡ് ജീവന�ാ��് അേപ�ി�വാ�  സാധി�േമാ;

ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ ഓഫീ�കളി�  ഒേര റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമിതരാ�� ജീവന�ാ��ം

സമാനേയാഗ�ത�� ഫീ�ഡ് ഡി�ാ��െമ�കളിെല ജീവന�ാ��ം ൈബ�ാ���  �േഖന

െക.എ.എസ് പരീ� എ��വാ�  അവസരം ലഭി�േ�ാ�, ഭരണഘടനാ �ാപന�ി�

നിയമിതരാെയ�തിെ� അടി�ാന�ി�  മാ�ം ഒ� വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ���് അവസരം

നിേഷധി��ത് ഭരണഘടന�െട ആ��ി�ി�  14,  ആ��ി�ി�  16  (1)  എ�ിവ�്

വി��മാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണഘടനാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് ഭരണ നി��ഹണ�ി�� �ാ�ി�ം

പരിചയ�മിെ��് സ��ാ�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� മാനദ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഭരണ നി��ഹണ�ി�  ��പരിചയ�� ഉേദ�ാഗ�െര മാ�മാേണാ െക.എ.എസ് േല�്

അേപ�ി��തിന് േയാഗ�രായി നി�യി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;  എ�ി�  െക.എ.എസ്



േല�് േനരി�� നിയമനം നട��തിെ��ം െതരെ���െ���വ��് �േത�ക പരിശീലനം

ന���തിെ��ം സാംഗത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േയാഗ�രായ ��ത�  ആ�ക�  പരീ� എ���തിന് യാെതാ� മാനദ��ിെ��ം

അടി�ാന�ി� അ�ാെത തട�ം ��ി��ത് കാര��മത �ടിയ അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

�പീകരണെമ� െക.എ.എസ്-െ� അടി�ാനതത��ിന് വി��മാെണ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് പരീ��ം നിയമന�ം

5694. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിേല�� പരീ�, നിയമനം �ട�ിയ കാര��� ഇേ�ാ� ഏ�

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) െക.എ.എസിെ� െ�ഷ�  ��സിെ� കരട് ച��ളിലി�ാ� െക.എ.എസ് പരീ��െട

സിലബ�ം പരീ�ാ �ീ�ം പി.എസ്.സി�മായി �ടി ആേലാചി�് സ��ാ�  തീ�മാനി�െമ�

വ�വ� െ�ഷ��  ��  വി�ാപന�ി�  വ� േച�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമനം പി.എസ്.സി �് വി�കഴി�ാ� സിലബസ്, പരീ� ,ഇ��വ� �ട�ിയ കാര��ളി�

തീ�മാനെമ���ത് പി.എസ്.സി മാ�മേ� എ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി ഒ��വണ ഓ�ൈല� രജിേ�ഷ�

5695. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ഒ��വണ ഓ�ൈല� രജിേ�ഷ� ലളിതമാ��തിന് േകരളാ പ�ിക്

സ��ീസ് ക�ീഷ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

നിയമന ശിപാ�ശ ലഭി� േശഷം േജാലി� ഹാജരാകാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�

5696. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനി� അേപ� സമ��ി�ക�ം പരീ��ം നടപടി�മ��ം

കട�് റാ�് ലി�ിെല�ി നിയമന ശിപാ�ശ ലഭി� േശഷം േജാലി� ഹാജരാകാ�, േഡാ��മാ�

�ട�ി,  പല ലി�കളിേല�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��േവാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  പി.  എസ്.  സി.  അൈഡ�സ് ന�കിയ േശഷം മതിയായ കാരണം േബാധി�ി�ാെത

േജാലി�് ഹാജരാകാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട േപരി� ക�ശന ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി��ത്

സ��ാ� പരിഗണി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



വിധവകൾ�് �ായപരിധിയി�ം ക�് ഓഫ് മാ��ി�ം ഇളവ്

5697. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി പരീ��് വിധവകളായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് �ായപരിധിയി�ം ക�് ഓഫ്

മാ��ി�ം ഇളവ് അ�വദി��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഇളവ് ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േകരളപ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനിെല അംഗ��

5698. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനി� ഇേ�ാ� എ� അംഗ�� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളിെല പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�കളി�  താരതേമ�ന �റ�

അംഗസംഖ�യാ�ളളെത�ിരിെ� ഇവിെട ��ത� അംഗ�െള നിയമി��തിെ� ആവശ�കത

വ��മാ�േമാ;

(സി) അധികം െമ��മാെര നിയമി���വഴി�� ഭാരി� െചലവ് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ��ം

െമ��മാ� ഉ�ായി��ി�ം ക�ീഷെ� �വ��ന���് തദ�സരണം േവഗ�ം ഫല�ാ�ി�ം

ഉ�ാ��ിെ��് വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ��ഗണന

5699. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� സ��ീ�കളി� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�കളി� ഉ�െ���വ��് നിയമനം

ന���തിന് നിലവി� സ�ീകരി� വ�� സംവരണ�മം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ� റാ�് ലി�ി� വ�� ഭി�േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ലി�ി� ��ഗണന ന�കി

ആദ�ം നിയമനം ലഭി�ാ�  നിലവി�  എെ��ി�ം സംവിധാനം ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െടലേഫാ� ഓ�േറ�� ത�ികയിൽ പി.എസ്.സി.നിയമനം

5700. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.കാ�ഗറി ന��. 420/2015 �കാര�� വയനാട് െടലേഫാ� ഓ�േറ�� (ജി�ാ

േകാ ഓ�േറ�ീവ് ബാ�്)  ത�ികയിേല�് ഉേദ�ാഗാ��ികെള എ���തി�� നടപടി�മ��

ഇേ�ാ� എത് ഘ�ംവെരയാെയ�് വിവരി�േമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയിേല�� സ��ിഫി��് െവരിഫിേ�ഷ� 21/8/2017-� ക��യി� വ�് നട�ി�ം

നാളി�വെര നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിനാ� ഇ�ാര��ി� അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�്

അ�ഹരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന��േമാ;



(സി) ��ത കാ�ഗറിയി� നിയമന നിേരാധന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്; എ�ം സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ ത�ിക�െട ശ�ളെ�യി� എ�; വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പി.എസ്.സി.നിയമനം

5701. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  വിവിധ വ��കളി�  പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം നടേ�� എ�

ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് എേ�ാ� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  താ�ാലികമായി നിക�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ�

ഒഴി�ക� ആണ് താ�ാലികമായി നിക�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല �ാഫ് േന�് േ�ഡ്-2 റാ�് ലി�്

5702. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� വയനാട് ജി�ാ െഹ��് സ��ീസ് �ാഫ് േന�് േ�ഡ്-2

(കാ�ഗറി No.201/10)െ� പരീ� 21.05.2011� നട�ക�ം 11/2012� വയനാട് ജി�ാ

പി.എസ്.സി ഓഫീസി� ഇ��വ� നട�ക�ം െച� �കാരം ഇതി� നി�ം എ�യാ�ക�െട

റാ�് �സി�ീകരി�;  ഇതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;  എ�ാണ് ലി�് നിലവി�

വ�െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി എ�് �ട�ിെയ�ം എ�് അവസാനി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

ഇ��കാരം എ� േവ��സിയി� നിയമനം നട�ി എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം േജാലി ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട േപ� വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി െകാ��ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ?

��സി�� േകാമ� സ��ീസ് ൈ�വ� േ�ഡ് 2 റാ�് ലി�്

5703. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��സി�� േകാമ� സ��ീസിേല�് 28.1.2017� പി.എസ്.സി നട�ിയ ൈ�വ� േ�ഡ് 2

(എ�.ഡി.വി) പരീ��െട �����ിക �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത പരീ��െട �����ിക �സി�ീകരി��തി�ം സ��ിഫി��് പരിേശാധന

നട�ി ൈഫന� റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ൈ�വ� േ�ഡ് II റാ�് ലി�്



5704. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� കാ�ഗറി ന�� 016/14 �കാരം 2016 � �സി�ീകരി� ൈ�വ� േ�ഡ്

II ലി�ി� നി�ം എ� േപ��ാണ് ഇത് വെര നിയമനം ന�കിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയി� പാല�ാട് ജി�യി� എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;

(സി) േനാ�ിഫിേ�ഷ�  സമയ�് എെ��ാം േയാഗ�തകളാണ് ഈ ത�ിക�് േവ�ി

പി.എസ്.സി.�സി�െ���ിയി��ത്;

(ഡി) നിലവി�  ഈ ലി�ി�  ഉ�വ����ലമായി അവെര നിയമി�ണം എ�ാവശ�െ��െകാ��

േകാടതി വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത് നട�ിലാ�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല അസി��മാ��് മ�് �ാപന�ളിൽ �ന�നിയമനം

5705. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�� വ�ഷ�ളി� വിവിധ ക�നി - േകാ�പേറഷ�കളിേല�് ഒ� പരീ� മാ�ം നട�ി റാ�് ലി�്

ത�ാറാ�ിയതിനാ� ഉയ�� റാ�് ലഭി�ി�ം ഉയ�� ശ�ള�ം െ�ാേമാഷ� സാധ�ത�ം ഉ�

െക എസ് ഇ ബി,  െക എസ് എഫ് ഇ എ�ിവിട�ളി�  നിയമനം ലഭി�ാെത

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� നിയമനം ലഭി�വ��്, നിലവി� പി.എസ്.സി ഇതിേല�് െവേ�െറ

പരീ�ക�  നട�ി നിയമനം നട��തിനാ�ം,  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട നിലവിെല

സാഹചര�ം കണ�ിെല��ം അവ�െട ആ�ഹമ�സരി�് െക എസ് ഇ ബി, െക എസ് എഫ് ഇ

എ�ിവിട�ളിേല�് �ന�-നിയമി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

��തായി സ��ീസി� �േവശി��വ�െട ഓ�ഷ�

5706. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� സ��ാ�  വ��ി�  നി�് മെ�ാ� സ��ാ�  വ��ിേല�് �തിയതായി േജാലിയി�

�േവശി�� ജീവന�ാ��് ഓ�ഷ� േഫാം ഒ�ിേട� സാഹചര�ം ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഓ�ഷ� േഫാം യഥാസമയം െകാ��ാ�� �ലം ജീവന�ാ��് സ��ീസ് കാലാവധി ��വ�

സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ��തായ പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇ�ര�ി� സ�വീസ് നിയമ��െട അറിവി�ാ� �ലം ഉ�ാ�� ഈ അപാകത പരിഹരി�ാ�

റി ഓ�ഷ� ന���തിന് ജീവന�ാ��് അവസരം ��ി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല േസവനം

5707. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.ബഷീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളിെല േസവനം െമ�െ�� രീതിയി�  ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) സിവി�  സ��ീസിെ� �വ��നം െമ�െ����ത് സംബ�ി�് സ��ീസ് സംഘടനക�

എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപ�വ�ാ� സ�ദായ�ിന് പി.എസ്.സി. നിയമന�ളി� സംവരണം

5708. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരത സ��ാരിെ� 2016 െമയ് 9-� തീയതിയിെല അസാധാരണ ഗസ�് വി�ാപന �കാരം

െപ�വ�ാ� സ�ദായെ� പ�ികജാതിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) മലബാറിെല െപ�വ�ാ�  സ�ദായ�ിന് പി.എസ്.സി നട�� വിവിധ പരീ�കളി�

അ�ഹമായ സംവരണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െക.എസ്.& എസ്.എസ്.ആ�. 1958-െ� പാ��് 1 െഷഡ��ഡ് ലി�ി�, െഷഡ��ഡ് കാ�്

ഇ�  േകരള എ� ഇന�ി�  െപ�വ�ാ�  സ�ദായെ� ഉ�െ���ി �ാ���റി േഭദഗതി

വ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനാ�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സ്

5709. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല താ� വിഭാഗം ജീവന�ാെര സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�

ഉ�െ���വാനാ�� �ൾസ് നട�ിലാ�വാൻ എെ�ാെ� നടപടിക�  ഇനി�ം

ൈകെകാേ����് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി

5710. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� സ��ാ� േമഖലയിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച��ിെ��

വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അടിയ�രമായി ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിന് വ��് േമധാവിക��് നി�േ�ശം

ന��േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി ജി�യി�  നട�ിയ

നിയമന��െട വിശദാംശം ന��േമാ?

െടേ�ാപാ��്- എംബസി േവ�ഡ് െടേ�ാളജി െസ�� പ�തി



5711. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െടേ�ാപാ��് ��ാം ഘ� പ�തി�െട ഭാഗമായി എംബസി േവ�ഡ് െടേ�ാളജി

െസ�� പ�തി�് കരാ� ഒ�വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട നട�ിലാ�വാ�  വിഭാവനം െച�ി��ത് എെ�ാെ�യാണ്;  എ� ഏ��

�ലമാണ് ��ത ക�നി�് പാ��ിന് ന�കിയി��ത്; പാ��രാ� എ� വ�ഷമാണ്;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് തീ�മാനി� ഡൗ�  ടൗ�  പ�തി ഉേപ�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) സം�ാനെ� ഐ.�ി േമഖലയി� എെ�ാെ� മാ��� ഈ പ�തി നട�ിലാ��േതാ��ടി

ഉ�ാ�ം എ�ാണ് ക���ത്?

അ�യ സംരംഭക�െട കരാ� ����തിന് നടപടി

5712. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� എ� അ�യേക��� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�യ േക���  വഴി ലഭ�മാ�� േസവന��െട സ��ീസ് ചാ�ജ് പരി�രി���മായി

ബ�െ��് എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കരാ�  കാലാവധി കഴി� അ�യസംരംഭക�െട കരാ�  ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  നിലവി�ളള കരാ�  വ�വ�യി�  എെ��ി�ം മാ�ം െകാ�വരാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) അ�യ ജി�,  സം�ാന ഓഫീ�കളിെല �ാഫ് പാേ��  ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

അ�യ േക��ളിെല േസവന���� ഫീസ് നിര�്

5713. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�യ േക��ളിെല േസവന���� ഫീസ് നിര�് ഏ��ം ഒ�വിലായി നി�യി�

ന�കിയത് എ�ാണ്; നിലവിെല നിര�ക� അ�യ േക���െട �വ��നം കാര��മമായി

നട��തിന് പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(ബി) വ��ി� െചല�ക���സരി�് നിര�് വ��ന വ��ാ�ത് അ�യ േക���െട

�വ��നെ� ബാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് �ലം െപാ�ജന���് ��ികരമായ േസവനം

ന���തിന് കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�യ േക����് നിര�് നി�യി�് ന�കിയതിെ� മാനദ���  വ��മാ�േമാ;

നഗര-�ാമ �േദശ�ളിെല െചല�ക��് അ�സരി�് ശാ�ീയമായി പരിേശാധി�ാേണാ നിര�്

നി�യി�് ന�കിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നഗര �േദശ�ളിെല �വ��ന െചലവ് �ാമ�േദശ�േള�ാ�  ��തലാെണ� കാര�ം

പരിഗണി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ഇ) അ�യ േക��െള ��ികരമായ െപാ�ജനേസവന േക��ളായി നിലനി���തിന്

�വ��ന െചല�ക�  പരിേശാധി�് ശാ�ീയ പഠനം നട�ി നിര�ക�  ���ി നി�യി�

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി-ഡി�ി� സയ�ി�് വിഭാഗ�ി�െ��� ഗേവഷക�

5714. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇലേ�ാണി�് വിവര സാേ�തിക വിദ�വ��ിെ� കീഴി�� സി-ഡി�ി�  സയ�ി�്

വിഭാഗ�ി�െ��� എ� ഗേവഷക� ഉ�് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് േക� സ��ാ�  നിയമം അ�സരി�് സി.എസ്.ഐ.ആ�  ശ�ള

െ�ിയിലാേണാ ന���ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ� സി.എസ്.ഐ.ആ�. ച��കാരം ഗേവഷണം നട�ി സി-ഡി�്/സ��ാരിന്

ഗേവഷണ േപ��ക� സമ��ി�ി�െ��ി� ആയതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സി-ഡി�ിെല സയ��ി�് വിഭാഗ�ി�െ��� ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ��് ഗേവഷണ േപ��ക�

സമ��ി�ാെതേയാ/േജ�ണ�കളി� പരസ�െ���ാെതേയാ േക� േപ-റിവിഷ� ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  അവ�െട േപര് വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  സി.എസ്.ഐ.ആ�. ശ�ളം

ന���തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സി-ഡി�ിെല സയ�ി�് വിഭാഗ�ി�െ�� ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ��് മേ�െത�ി�ം സ�കാര�

�ാപന�ളിെല േജാലി�െട കാലയളവ് സ��ീസ് ആയി പരിഗണി�് സയ�ി�് ത�ികയി�

െ�ാേമാഷ�  ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ജീവന�ാ�െട േപ�ം ത�ിക�ം

വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� വിവരസാേ�തിക വ�വസായ േക�മായി ഉയ���തിന് നടപടി

5715. �ീ.എം. സ�രാജ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.വി. േജായി

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

(എ) സം�ാനെ� വിവരസാേ�തിക വ�വസായ േക�മാ�ി മാ��ത് ല��മി�് നട� ആേഗാള

ഡിജി��  ഉ�േകാടിയി�  ഉയ�� �ധാന നി�േ�ശ��  എെ��ാമായി��െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഡിജി�� രംഗെ� �തനാശയ���ം നിേ�പ���ം അ��ല ഹ�ായി സം�ാനെ�

മാ�ി�ീ��ാ� നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

വിരമി� ൈസനിക��് ൈസനിക േ�മ വ��് �േഖന ലഭ�മാ�� ആ��ല���



5716. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

(എ) സം�ാന�് ൈസനികേ�മ വ��് �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈസനീകേ�മ വ��് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈസനിക േ�മ വ��് �േഖന വിരമി� ൈസനിക��് ലഭ�മാ�� ആ��ല���

എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ��ീസി�� ൈസനിക�െട ��ംബ���് സ��ാ�  ന��� ആ��ല���

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ൈസനിക�െട വിധവക��് സഹായം ന�� എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ആവി�രി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സി. എം. ഡി. ആ�. എഫ് : ഉേദ�ാഗ��െട വീ�്ച

5717. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സി. എം. ഡി. ആ�. എഫ് ന���തി� ചില ഉേദ�ാഗ�� വീ�്ച വ���തായി�� പരാതി

��യി� െപ�ി�േ�ാ ?

��തി �ര��ി�െ���വ��� ന�പരിഹാര �ക

5718. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പാറ�� അ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��തി �ര��ി�െ���വ��് ന��� ന�പരിഹാര �ക വ��ി�ി�ണെമ�് സം�ാന

സ��ാ� േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓഖി �ഴലി�ാ�ി�  വിവിധ നാശന���  സംഭവി�വ��ായി എ�് �ക ധനസഹായമായി

ലഭി�ണെമ�ാണ് ആവശ�െ��ി��ത്;

(സി) ഇ�ാര��ി� േക�നിലപാട് എ�ായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� ആവശ�ം േനടിെയ���തിന് എെ��ാം �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

ജനസാ��നം പ�തി സഹായ�ിനായി ലഭി� അേപ�കൾ



5719. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസാ��നം പ�തി വഴി സഹായ�ിനായി എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ത്; ജി�

തിരി�� കണ�ക� െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം എ� അേപ�ക�  തീ�� ക��ി�;  എ� �പ�െട ധനസഹായം ഓേരാ

വിഭാഗ�ി�ം അ�വദി�; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി വഴി സഹായം ലഭി��തിനായി മല�റം ജി�യി� നി�ം ലഭി� അേപ�കളി�

എ�െയ�ം തീ��ാ�ി;  എ� �ക ധനസഹായം അ�വദി�  ;  ബാ�ി��വ എ�േ��്

തീ��ാ�ം ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ആല�� താ��ിന് അ�വദി� �ക

5720. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ആല��  താ��ിന് �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം എ� �കയാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

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

തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള വികസന പ�തി

5721. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� വികസന പ�തിക��ായി പതിെന�് ഏ��

�ലം ഏെ����തി�� ഫീ�ഡ് സ�െ� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) �മി ഏെ����തിന് ��� സാ�ഹ� ആഘാതപഠനം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) വികസനപ�തിക��ായി �മി വി�് ന���വ��് �ഖ�ാപി�ി�� പാേ�ജ് എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�ാരാ� വിമാന െട�മിനലിനായി ��് �ലം വി�് ന�കിയവ��് അധിക ന�പരിഹാര �ക

ന�കാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� ലിമി�ഡ്

5722. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ� െചലവി� െപാ�ഗതാഗതം സാധ�മാ��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാനാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� ലിമി�ഡ് (െക.എം.ആ�.എ�) എ� �ാപനം എ�ാണ് ആരംഭി�ത്;

(സി) െക.എം.ആ�.എ� എ� �ാപനം യാഥാ���മാ��തിനായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എം.ആ�.എ� എ�ാണ് െകാ�ിയി� െമേ�ാ െ�യി� സ��ീസ് ആരംഭി�ത്;



(ഇ) ��ത െക.എം.ആ�.എ�.ന് േവ�ി ഏെത�ാം ഏജ�സികളി� നി�മാണ് ധനസമാഹരണം

നട�ിയത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(എഫ്) �ലധനസമാഹരണ�ിനായി എ� �ക വാ� എ��ി��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ജി) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� ലിമി�ഡിെ� നാളി�വെര�� �വ��നം ലാഭകരമ� എ� ആേ�പം

��യി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െെല�് െമേ�ാ പ�തിയി� നി�് പി�മാ��തിന് തീ�മാനം

5723. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് െെല�് െമേ�ാ പ�തിയി�  നി�ം സ��ാ�  പി�മാ��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാണ് കാരണെമ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഡി.എം.ആ�.സി.  പി�മാറിയ സാഹചര��ി�  പ�തി �ട��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ഏത് ക�നിെയ/�ാപനെ� ഏ��ി��തിനാണ്

തീ�മാനെമ��ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ?

തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളി� ഡി.എം.ആ�.സി. ഓഫീസ്

5724. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളി�  ഡി.എം.ആ�.സി.ഓഫീ�ക�  �ട�ിയി�േ�ാ

എ�ം എ� കാലമായി ഈ ഓഫീ�ക� �വ��ി�ി�� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക�െട �വ��ന�ിന് ഡി.എം.ആ�.സി�് �തിമാസം എ� �പയാണ്

െചലെവ�ം ഇത് സം�ാന സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�സ���സി കരാ�  ഒ�െവ�ി�േ�ാ എ�ം ഇെ��ി�  അത് അന�മായി നീളാ�

കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െെല�് െമേ�ാ�െട നട�ി�ിനായി �പീകരി� േകരള റാ�ിഡ് �ാ�സി�് േകാ��േറഷ�

ലിമി�ഡിെ� േയാഗം അവസാനമായി േച��െതേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േയാഗ�ി� ആെര�ാം പെ���െവ�ം തീ�മാന�� എെ�ാെ�യായി��െവ�ം

ക�സ���സി കരാ� െപാ� െട�� വിളി� െകാ��ണെമ� ആവശ�ം ഉയ��ി�േ�ാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളിെല െെല�് െമേ�ാ പ�തി� േവ�ി സം�ാന

സ��ാരിന് െചലവിേട� �ക എ�യാെണ�ം എ� വ�ഷം െകാ�ാണ് ഇത് െചലവിേട�ി

വ��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

നദീസംേയാജനം സംബ�ി� സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട്



5725. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല വിവിധ നദിക� സംേയാജി�ി��ത് സംബ�ി�് സ��ാരി� നി�ം അഭി�ായം

ആരാ�െകാ�് എെ��ി�ം കേ�ാ സ��ലേറാ ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നദീസംേയാജനം േകരള�ിെല ഏെതാെ� നദികെളയാണ് േദാഷകരമായി ബാധി�ക;  ഇത്

സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� േകാ�ി

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി�  ഉ�വി�� നദികളി�  നി�ം െമാ�ം മഴയി�െട എ� ടി.എം.സി.ജലം

ലഭി��െവ�ം അതി� േകരളം തമിഴ് നാട് ക�ണാടക ഈ സം�ാന���് അവകാശെ��

ജലം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിന് അവകാശെ�� ജലം ��ണമാ�ം ഉപ��മാ�ാ�  അ��സം�ാന

നദീജലവിഭാഗം ജലവിഭവ വ��ിന് ന�കിയ നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാറിെ� �സ� ഭാഗം

5726. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം ആളിയാ�  കരാറ�സരി�് അ�  ക�േ�ാ�ഡ് �ളഡ് വാ��  �ടാെത വ�വ�

െച�ി��  7.25  ടി.എം.സി ജലം വാ�ിെയ��ാ�  എെ�ാെ� മാ�ഗ�ളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മണ�ടവ് വിയറി�  അളെ���േ�ാ�  ആളിയാറി�  നി�ം റീലീസ് െച� െവ�ം അ�്

അണെ��ി��ടി തമിഴ് നാട് െകാ�േപായതിന് േശഷ�ം തമിഴ് നാ�ിെല ക�ഷക� കനാലി�

നി�് പ�് െച�് എ��� ജല�ം കഴി�ി�ാേണാ േകരള�ിെ� വിഹിതം കണ�ാ��ത്;

അറിയി�േമാ;

(സി) പറ�ി�ള�് നി�ം േഷാളയാറിെല �ി�േവയി� വ�� െവ��ം േകാ�� കനാലിെ� �കളി�

നി�ം േകാ�� കനാലിേല�് ഒ�കിെയ�� െവ��ം സ�ാഭാവികമായി ലഭി�� മഴ െവ��ം

േകരള�ിന് അവകാശെ��താേണാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�െന കഴി� അ�് വ�ഷം തമിഴ് നാട് എ�� ജല�ിെ� അളവ് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) തമി�ാട് എ�� െവ�ം കിഴി�ി�ാേണാ േകരള വിഹിതം കണ�ാ��ത്;  ഇത് സംബ�ി�്

കരാറിെ� �സ� ഭാഗം ലഭ�മാ�േമാ?

പറ�ി�ളം ��് ഡാ�കളി� നി�ം ലഭി�� െവ��ിെ� പരിധി

5727. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം ��് ഡാ�കളി�  നി�ം േകരള�ിന് െവ�ം കി��തിന് കരാറിൽ പറ�ി��

16.5 ടി.എം.സി പരിധിയി� ��തലായാ�, കരാർ നിലവിൽ വ�തിന് േശഷ�� 10 വർഷെ�



േഗജിങ് അടി�ാന�ിൽ �നർനി�യി�ണെമ� വ�വ� പാലി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരാർ വ�വ� �നർനിർണയി�് േകരള�ിന് അർഹതെ�� ജലം േനടിെയ��ാൻ സർ�ാർ

സമയബ�ിത നടപടികെള��ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) പി.എ.പി കരാ�  �കാരം െകാ�ർ കനാൽ വഴി കട�� ജല�ിെ� അളവ് കണ�ാ�ാൻ

െജ.ഡ��.ആർ േബാർഡിെന കരാർ �കാരം �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ��ത

കനാൽ വഴി ഇ�ർെസ��് െച� ജല�ിെ� കഴി� ഇ�പത് വർഷെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത കണ�് നി�യി�ി�ിെ��ിൽ ഇത് െജ.ഡ��.ആർ േബാർഡിെ� വീ�യായി

കണ�ാ�േമാ; ഇത് ലഭ�മാ�ാ� േബാർഡിന് കർശന നിർേ�ശം നൽ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാ� നദീജലകരാ� ����തിന് നടപടി

T 5728.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  നദീജലകരാ�  �കാരം  2018  െഫ�വരി ഒ�ിന് േകരള േഷാളയാ�

നിറ��തിന് ആവശ�മായ െവ�ം തമിഴ് നാട് സ��ാ� വി�ന�കിേയാ;

(ബി) േകരള�ിന് അ�ഹതെ�� െവ��ിെ� 20% െവ�ം �റവാണ് തമിഴ് നാട് വി�ന�കിയത്

എ�തിെ� അടി�ാന�ി� അ�ഹതെ�� ��വ� െവ��ം േനടിെയ���തിന് ആവശ�മായ

ഇടെപട�ക�ം നടപടിക�ം സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കരാ�  കാലാ��തമായി ����തിന് ആവശ�മായ എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ?

��െ�രിയാ� അണെ��് േമ�േനാ� സമിതി�െട �വ��നം

5729. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാ�  അണെ��് േമ�േനാ� സമിതി�െട �വ��നം സം�ാന താ�ര����്

വി��മാെണ� അഭി�ായ�േ�ാ;

(ബി) ��ത സമിതി എ� തവണ അണെ��് സ��ശി�െവ�ം ആയത് എെ��ാമാെണ�ം

അറിയി�േമാ;

(സി) േമ�േനാ� സമിതി�് കീഴി� അണെ��ിെ� ബല�യം പരിേശാധി�ാ� നിേയാഗി� സമിതി�െട

�വ��നം ഫല�ദമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െവബ് ൈസ�ി�െട സ��ാ� �സി�ീകരണ��



5730. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �റ�ിറ�� വിവിധ �സി�ീകരണ�െള സംബ�ി�� വിവര�െള�ാം

ഏേകാപി�ി�െകാ�� ഒ� �തിയ െവൈ��് ആരംഭി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത െവബ് ൈസ�ി�െട സ��ാ�  �സി�ീകരണ��  പണം അട�് ജന���്

വാ��തി�� സൗകര�ം ഉ�ാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗ�ഫ് രാജ��ളിെല സ�േദശിവ��രണം

5731. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളിെല സ�േദശിവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി വ�ഷ�ളായി അവിെട േജാലി

െച��വ�  ഉ�െ�െട നിരവധി മലയാളിക��് െതാഴി�  ന�െ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേദശ�നി�ം െതാഴി�  ന�െ��് എ��വ�െട �നരധിവാസ�ിനായി േനാ���െട

ആഭി�ഖ��ി� വിവിധ പ�തികളി�െട ബാ�കളി� നി�ം വാ� അ�വദി�വാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം വാ�ക�  അ�വദി��തി�  ബാ�ക�  വി�ഖത കാ��തിനാ�

ജന����ാ�� ��ി��ക� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വാ� അ�വദി�ാ� ബാ�ക�െ�തിെര സ��ാരിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�

സാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�വാസി േ�മ വ��ിെ� പ�തികൾ

5732. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി േ�മ വ��ിെ� സാ��ന,  െചയ�മാ�  ഫ�് എ�ീ പ�തികളി�  നി�്

2016-17,2017-18  വ�ഷ�ളി�  ധനസഹായമായി ന�കിയ �ക എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി ആവി�രി� േ�ാജ�് േഫാ�  റിേ��  എമി��്

ഉ�െ�െട�� പ�തികളി� നി�് ലഭ�മാ�� സഹായം എെ��ാം ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016െമയ് 1ന് േശഷം നാളി�വെര ��ത പ�തിയി� നി�ം ബാ�ക� �േഖന വാ�യായി

എ�േപ��് ആെക എ� �ക ന�കിെയ�റിയി�ാേമാ?

�വാസി േ�മനിധിയിൽ നി�ം നൽകി വ�� ആ��ല��ൾ

5733. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ്

,, എം. വി�െസ�്

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



(എ) �വാസി േ�മനിധിയി�  നി�ം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഇേ�ാ�  ന�കി

വ��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016 െമയ് 1 വെര എ� േപ� േ�മനിധിയി� അംഗ�ളായി രജി�� െച�െവ�റിയി�ാേമാ;

ഇേ�ാഴെ� അംഗസംഖ� എ�യാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) മരണാന�ര സഹായം,  ചികി�ാ സഹായം,  �സവാ��ല�ം �ട�ിയ പ�തികളി�  2016

െമയ് ഒ�ിന് േശഷം എ� �പവീതം സഹായധനമായി ന�കിയി��്; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) �വാസി േ�മനിധിയി� െപ�ഷ� വിതരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇേ�ാ� എ� േപ��്

എ� �പവീതമാണ് െപ�ഷ� ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �വാസി േ�മ െപ�ഷ�  ര�ായിരം �പയാ�ി വ��ി�ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� �ത� നട�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ�് െവ�് മരണെ��� വ��ിക�െട �തേദഹം

5734. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് െവ�് അപകട�ിേലാ അ�ഖം �ലേമാ മരണെ��� വ��ിക�െട �തേദഹം

നാ�ിെല�ി��തിനായി സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ിക സഹായം ന�കി

വ��േ�ാ ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം എ�േപ��് , എ� �പ ന�കിയി��് ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സഹായം ലഭി�ാനായി ൈകെ�ാേ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ഷക ആ�ഹത�ക�

5735. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2001-2006, 2006-2011, 2011-2016, 2016-18 കാലയള�കളി� സം�ാന�് എ�

ക�ഷക ആ�ഹത�ക� വീതം നട�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയള�കളി� സം�ാന�് എ� ആ�ഹത�ക� ഉ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

േപാലീസ് േസനയിെല അമിതേജാലിഭാരം

5736. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയിെല ജീവന�ാ��് അമിതേജാലിഭാരം കാരണ�ം

അവശ�സ��ീസ് എ�തിനാ�ം ആേഘാഷേവളകളി�ം ��ംബ�ിെല സ�കാര� ചട�കളി�ം മ�്

അത�ാവശ� േവളകളി�ം പലേ�ാ�ം പെ���ാ� കഴിയാറി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അവശ�സ��ീസ് എ� വിഭാഗമായതിനാ�  ച��കാരം അ�വദനീയമായ അവധി േപാ�ം

പലേ�ാ�ം ലഭി�ാ�ത് േസനാംഗ���് മാനസിക സ���ം ��ി�ക�ം െതാഴി� സം��ി

�റ�ക�ം െച��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;



(സി) േപാലീസ് േസനാംഗ��െട ഇ�ര�ി��ാ�� മാനസിക സംഘ�ഷ��  പലേ�ാ�ം

ആ�ഹത��വെര ഇടയാ��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ര�ി��ാ�� മാനസിക സംഘ�ഷം �റ��തി�ം ��ംബാംഗ��മായി ��ത� സമയം

െചലവഴി��തി�ം ആവശ�മായ പരിഗണന ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആഭ��ര വ��ിന് ൈകമാ�� വിവര��െട �ത�ത

5737. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വിഷയ��മായി ബ�െ�� വിവര��  �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം ന��വാനായി

ആഭ��ര വ��ിന് ൈകമാ�ം ��് ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവിക�  പരിേശാധി�് �ത�ത

വ��ണെമ�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ നി�േ�ശം ന�കിയത് എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭി�ാടനം ���മായി നി��ലാ�വാ� നടപടിക�

5738. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭി�ാടനം നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് സംബ�ി� സ��ാ�

ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�െ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിേരാധിത ഭി�ാടനം ���മായി നി��ലാ�വാ�  േപാലീസ് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭി�ാടനം ��യി�െ��ാ�  െപാ�ജന��  സ�ീകരിേ�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

േനാ��ലി ജാമ�മി�ാ��മാ�വാ� നടപടി

5739. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ��ലി ജാമ�മി�ാ��മാ�വാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രെമാ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�വാ��ായ സാഹചര�െമ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േനാ��ലി സം�ാന�് വ�ാപകമാെണ��ം പലേ�ാ�ം േപാലീസിന് �ിയാ�കമായി

ഇ�ാര��ി�  ഇടെപടാ�  സാധി�ാ� സാഹചര��ം പരിഗണി�ാേണാ ഇത്

ജാമ�മി�ാ��മാ�വാ� തീ�മാനി�ത്എ�് അറിയി�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ

5740. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, ഐ.സി.ബാല���

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



(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി േപാലീസ്

േ�ഷ�കെള �ാ��് േ�ഷ�കളാ��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��വാളികെള േചാദ�ം െച��തിന് ആ�നിക രീതിയി�� േചാദ�ം െച��  �റിക�

�ാപി�തി�െട ��ാേന�ഷണം ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം,  ���ത���  ശാ�ീയമായി

െതളിയി��തി�ം കഴി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈസബ� ���ത��� തട��തിനായി �പീകരി� എ�ി�� ഹാേ��് ടീമിെ� �വ��നം

ൈസബ� ���ത��� തട��തിന് എ�മാ�ം സഹായകമായി��്;വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസന�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിനാ�� പരിശീലന പരിപാടിക�

കാലാ��തമായി �പക�ന െച�് നട�ിലാ��തിന് സംവിധാനം ഒ��േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീ�കാ��് േബാഡി ക�ാമറ

5741. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീ�കാ�െട േതാളിേലാ െബ��ിേലാ ഘടി�ി�ാ�� തര�ി�  േബാഡി

ക�ാമറ േപാലീസ് േസന�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗതാഗത നിയ�ണം,  സംഘ�ഷ �ല�ളിെല �ശ���  പക���  എ�ിവ�് �റേമ

ഏെത�ാം ആവശ����ാണ് േബാഡി ക�ാമറ ഉപേയാഗെ���ാ�  കഴി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ാമറ�െട സവിേശഷതക�ം അത് ൈകമാ�� �ശ���െട�ം വിവര��െട�ം

േശഖരണ�ം പരിേശാധി��ം നടപടിെയ���ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഭാവിയി� ��ാേന�ഷണം, �മസമാധാന പരിപാലനം, വീ� പരിേശാധന എ�ീ േമഖലകളിേല�ം

േബാഡിക�ാമറ ഉപേയാഗി��തിന് സാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േപാലീ�കാ�െട െപ�മാ��ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ാ� കഴി�� തര�ി� ജന��മായി

ഇടെപ�� േപാലീസ് വിഭാഗ�ളി�  േബാഡിക�ാമറ വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��തിന്

ത�ാറാ�േമാ?

വസതിക��്��ിെല േപാലീസ് പി��കൾ

5742. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�് ഭീഷണിേയാ മേ�െത�ി�ം തര�ി�� ഭീഷണിേയാ േനരി��

ഉേദ�ാഗ��, ജന�തിനിധിക�, ജ�ജിമാർ �ട�ിയ ��ഖ��് �ര��െട ഭാഗമായി

അവ�െട വസതിക��് േപലീസ് പി��ക�  ഏ�െ���ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം



ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പി��ിെ� �മതല�ാര�  ��ത �ര� ന��� �ല�് നട�� �ധാന സംഭവ

വികാസ��ം വിവര��ം യഥാസമയം േരഖെ���ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�കാരം

േരഖെ���� രജി�� ആെര�ി�ം പരിേശാധി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പി��് ഡ��ി�് നിേയാഗി�ി�� ഉേദ�ാഗ��  ഡ��ിയി�  �േവശി�� സമയ�ം തിരിെക

േപാ�� സമയ�ം ഡ��ി ൈകമാ�� തീയതി�ം സമയ�ം ആ�ധ�േളാ മ�് സ��ാ�

�ത�കേളാ പി��ി�  െകാ�് വ���ം ൈകമാ���ം തിരിെക െകാ�് േപാ���ം

േരഖെ���ാ�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പി��ക� യഥാവിധി നട��േ�ാ എ�ം പി��ിെല ഉേദ�ാഗ�� �ത�മായി േജാലി

േനാ��േ�ാ എ�ം പരിേശാധി�ാനായി വ��ിെല �തി�� ഉേദ�ാഗ��  പി��ി�

എ�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�കാരം പരിേശാധന�് വ�� ഉേദ�ാഗ�� അവ�െട സ��ശനം

പി��ിെല ജനറ� ഡയറിയി� േരഖെ���ാ�േ�ാ;

(ഇ) ��ത പി��ക�  പി�വലി�� സ��ഭ�ളി�  പി��കളി�  എ�തിയി�� രജി��ക�

��ി��ത് ബ�െ�� എ.ആ� ക�ാ�ിലാേണാ അതി��ിയിെല േപാലീസ് േ�ഷനിലാേണാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിേരഷ� 2018

5743. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരിെ�തിെര ക�ാ��കെള ഉണ���തിനായി േകരള േപാലീസ്  'ആ�ിേരഷ�  2018'

എ� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� �ീ�  ക�ാ�സ് േസഫ് ക�ാ�സ് പ�തി�്

പകരമായി�ാേണാ ഈ പ�തി െകാ�വ�െത�് െവളിെ���േമാ?

േപാലീ�കാ�െട അ�� ജി�ാ �ലംമാ�ം

5744. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� ജി�ാ �ലംമാ�ം േചാദി�് വാ�ിവ�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�� അവ� ആവശ�െ���

ജി�യിേല�് മാ�െ��േ�ാ�  വ�� ജി�യി�  പി.എസ്.സി.യി�  നി�ം അവസാനം

ഡി�ാ��്െമ�ിേല�് അൈഡ�സ് െച� ഉേദ�ാഗ�െ� �നിയ� ആയി�ാേണാ പരിഗണി��ത്;

(ബി) ഈ നിയമം തി�വന��രം സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ�െട ആഫീസിേല�് അ��ജി�ാ

�ലംമാ�ം ആയി വ�� േകാ��ബിൾമാ��ം ബാധമകമേ� എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) തി�വന��രം സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ�െട സി  .ഓ ന�ർ  .160/2018  �കാര��

സീനിേയാറി�ി ലി�ി�  എസ്.എ.പി.  യിേല�് െ�യിനിംഗിനായി പി.എസ്.സി.യി�  നി�ം

30-07-1998 � ഡി ഐ ജി (1)184/1998 �കാരം അൈഡ�സ് െച�െ��വ�െട സീനിയ�

ആയി അതി�േശഷം തി�വന��രം ജി�യി�അ��  ജി�ാ �ലംമാ�ം ആയി വ�



േകാ��ബി�മാ� ഉ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് നിയമവി��മേ�;  ഇവെര ഒഴിവാ�ി �തിയ

സീനിേയാറി�ി ലി�് ഇറ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ�െട സി ഓ ന�ർ  160/18  dt  7/2/18  െല

സീനിേയാറി�ി ലി�ി� പരാതി പരിഹരി��തിനായി പതിന� ദിവസം ന�കിയി��െവ�ി�ം

ര�് ദിവസ�ിനകം 9/2/2018 � സി ഓ 170/2018 ആയി ലി�് ൈഫനൈലസ് െച�്

�സി�ീകരി�ത് ശരിയാേണാ;  ലി�ിെന സംബ�ി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;  എ� പരാതി

ലഭി�; പരാതി പരിഹരി�ാേണാ 9/2/2018 െല സീനിേയാറി�ി ലി�് �സി�ീകരി�ത്;

(ഇ) േലാ��  േപാലീസിേല�് േകാ��ബി�മാ��് അ��  ജി�ാ �ലംമാ�ം ന���ത്

െക.എസ്.ആ�-െ� ഏത് പാ��് അ�സരി�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

തീരേദശ േപാലീസ്

5745. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ േപാലീസിെ� �വ��ന��ം അത് �പീകരി�തിെ� ഉേ�ശ���ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല േജാലിഭാര�ം തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷെ� േജാലിഭാര�ം

താരതമ�ം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  േലാ��  േപാലീസ് േ�ഷനി�  �തിമാസം ശരാശരി എ�

േക�ക� രജി�� െച���്; തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ഇത് എ�യാണ്;

(സി) തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷെ� അധികാരപരിധി തീര�േദശേ��് വ�ാപി�ി��തിന് നി�േ�ശം

നിലവി�േ�ാ; തീരേദശ േപാലീസിെ� �വ��ന�ി� എെ��ാം മാ��ളാണ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാനെ� നാ�േകാ�ിക് െസ�ക�െട �വ��നം

5746. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം േപാലീസ് ജി�കളി� നാ�േ�ാ�ിക് െസ�ക� നിലവി��്;  ഓേരാ

െസ�കളിെല�ം അംഗസംഖ� എ� വീതമാണ്;

(ബി) സം�ാനെ� നാ�േ�ാ�ിക് െസ�ക� �ിമിന� നടപടി നിയമം അ�ശാസി�� തര�ി��

േനാ�ിെെഫഡ് േപാലീസ് േ�ഷ�കളാേണാ;  അെ��ി�  അവ േനാ�ിെെഫഡ് േപാലീസ്

േ�ഷ�ക� ആ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�ാവ് ഉ�െ�െട�� ലഹരി വ��� ഉ�െ��� ���ത��� അേന�ഷി�ാ� അധികാരം

ന��� എ�.ഡി.പി.എസ്.നിയമ�ിെല  53-� വ��് �കാരം നാ�േ�ാ�ിക് െസ�

ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  മാെര സ��ാ�  േനാ�ിെെഫ െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� നാ�േകാ�ിക് െസ�ക�െട ചാ�ജ് വഹി�� ഡി.ൈവ.എസ്.പി. മാ� �ിമിന�

നടപടി നിയമം അ�ശാസി�� തര�ി��  'ഓഫീസ�  ഇ�  ചാ��് ഓഫ് േപാലീസ്

േ�ഷ�'എ� പദവി�� ഉേദ�ാഗ�രാേണാ;  അെ��ി�  അ�കാരം ആ��തി��



നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) നിലവി�  നാ�േ�ാ�ിക് െസ�ക�  ഇ�ാ� േപാലീസ് ജി�കളി�  നിയമാ��ത

അധികാര��� നാ�േകാ�ിക് െസ�ക�  �പീകരി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീ�കാ�െട ഡ��ി സമയം

5747. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ദിവസ�ി�  എ�് മണി��  മാ�ം േജാലി എ� ഡ��ി �മം സം�ാന േപാലീസി�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�, േപാലീ�കാ�െട ഡ��ി സമയം എ�് മണി�റായി നിജെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം

5748. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം േപാലീസ് സൗ�ദമാെണ�ി�ം

െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര�ിന് ആയത് സഹായകരമെ�� പരാതികൾ

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�് ഭീമമായ �ക െചലവഴി�് ��ത അേതാറി�ി സംര�ി��ത്

�ന:പരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ;

(സി) ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���് ടി.എ,  ഡി.എ,  മ�് ആ��ല��� എ�ിവ ന���തിന് മാ�മാണ്

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി നിലനി���ത് എ� ആേ�പം പരിഗണി�് അടിയ�ര

�ാധാന�േ�ാെട ഇത് നി��ലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി വ�ാപി�ി�ൽ

5749. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  അധ�യനം വ�ഷം �ത�  ��ത�  വിദ�ാലയ�ളി�  എസ്.പി.സി പ�തി

നട�ിലാ��േ�ാ;  എ� ��കളി�  �തിയതായി ഈ പ�തി ആരംഭി��െവ�ം എ�

ഹയ�െസ��റി ��കളി�ം ൈഹ��കളി�മാണ് ആരംഭി��ത് എ�ം വിശദീകരി�േമാ

(ബി) ഈ പ�തി�ായി ��ത� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിെല മികവിെ� അടി�ാന�ി� ജി�ാതല�ി�ം സം�ാനതല�ി�ം മിക�

�കടനം കാ�വ�� ��ക��് സ�ാനം ഏ�െ���േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്



5750. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് (SPC) ��ത� ��കളി� നട�ാ��തിനായി സ��ാ� നടപടി

സ�ീകരി��േ�ാ?

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ിെല വിവിധ ��കളി�  �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്  (എസ്.പി.സി.)

അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�് ഇ�െ��� ത�ികയി�� നിയമനം

5751. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല സ�് ഇ�െ��� ത�ികയിെല റാ�് ലി�ി� നി�ം എ�

േപ��് നാളി�വെരയായി നിയമനം ന�കിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിയമന�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സ�് ഇ�െ���  ൈബ �ാ���  നിയമന�ിെ� പ�ിക നിലവി�േ�ാ;എ�ി�  ആയതി�

നി�ം എ� ആ�ക��് നിയമനം ന�കിയി��്;

(ഡി) ൈബ �ാ���  നിയമന�ിെ� പ�ികയി�  നി�ം നിയമനം ന�ിയി�ിെ��ി�  എ�ാണ്

കാരണെമ�ം എേ�ാ� �ത� നിയമനം ന��െമ�ം വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയി� പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം

5752. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പി.എസ്.സി.  �േഖന േപാലീസ് േസനയിെല

ഏെത�ാം ത�ികകളി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� എ� േഹാം ഗാ��കെള നിയമി� എ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

ജനറ� എ�ിക��ീവ് �ാ�ിെല �ലംമാ� നിയമന��

5753. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസി�  ജനറ�  എ�ിക��ീവ് �ാ�ി�  (േലാ��  േപാലീസിെല)

ഡി.ൈവ.എസ്.പി.മാ�െട�ം എസ്.പി.മാ�െട�ം �ലംമാ� നിയമന��െട മാനദ�ം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയത് �ചി�ി�� േരഖക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േലാ�ലിേലാ �ഖ�ധാരയിേലാ നിയമി��െത�് ഇ�ലിജ�സ് റിേ�ാ��കളി�  ശിപാ�ശ

െച�െ��ി�ളള േമ�  റാ�കളി�െ�� എ� ഉേദ�ാഗ��  ജി��െട�ം സ�് ഡിവിഷെ��ം

�മതല വഹി���്; അവ� ആെര�ാമാെണ� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജനറ� എ�ിക��ീവ് �ാ�ിെല അഴിമതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െട പ�ിക ത�ാറാ�ി

��ി��േ�ാ;  േലാ��  േപാലീസിേല�ളള നിയമന�ളി�ം വിജില�സിേല�ളള

നിയമന�ളി�ം ഈ പ�ികയി�െ�� ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



രാ�ീയ െകാലപാതക�� സംബ�ി� േക�വിവരം

5754. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ര�ായിരാമാ�് �ത�  നാളി�വെരയായി സി.പി.ഐ.(എം)  �വ��ക�

�തികളായ എ� രാ�ീയ െകാലപാതക േക�കൾ രജി�� െച�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സി.പി.ഐ.(എം) �വ��ക� �തികളായ രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി� ഇരയായവ�െട പ�ിക

ന�കാേമാ;

(സി) ��ത േക�കളി� സി.പി.ഐ.(എം) �വ��ക�െ�തിെര രജി�� െച� എഫ്.ഐ.ആറിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം േക�കളി� എ�േപ��് േകാടതി ശി� വിധി�ി��്; അവ�െട പ�ിക ന�കാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��െട കണ�വിവരം

5755. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ര�ായിരാമാ� �ത� നാളി�വെരയായി ��ീം ലീഗ് �വ��ക� �തികളായ

എ� രാ�ീയ െകാലപാതക േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ��ീം ലീഗ് �വ��ക� �തികളായ രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി� ഇരയായവ�െട

പ�ിക ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി�  ��ീം ലീഗ് �വ��ക�െ�തിെര രജി��  െച� എഫ്.ഐ.ആറിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�കളി� എ� േപ��് േകാടതി ശി� വിധി�ി��്; അവ�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ.

(ഇ) ര�ായിരാമാ� �ത� നാളി�വെരയായി വിവിധ രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി� വധി�െ�� ��ീം

ലീഗ് �വ��ക�െട പ�ിക ന�കാേമാ?

മ��� �െെഹബ് വധേ�സ്

5756. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

(എ) മ���  �െെഹബ് വധേ�സി�  സി.ബി.െഎ.  അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി� െെഹേ�ാടതി

വിധിെ�തിെര സ��ാ� അ�ീ� ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസ് വാദി��തിനായി �റ�് നി�ം അഭിഭാഷക�െട േസവനം വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആ�െട േസവനമാണ് വിനിേയാഗി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത അഡ�േ��ിന് ഫീസിന�ി�ം,  യാ�ാെചലവിന�ി�ം േഹാ�� താമസ�ി�ം മ�മായി



എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

തിരി�റിയ� പേരഡിെന�ിയ സാ�ിക��് ഭീഷണി

5757. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  �ൈഹബ് വധേ��മായി ബ�െ��് തിരി�റിയ�  പേരഡിെന�ിയ സാ�ികെള

�തിക� ഭീഷണിെ���ിെയ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  അേന�ഷണ�ിെ�

അടി�ാന�ി� �തിക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ജയിലി� നട� തിരി�റിയ� പേരഡിനിടയി� േപാ�ം �തിക� ഭീഷണി ഉയ��� സാഹചര�ം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ക�ം ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�ക�ം െച�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

േപാേ�ാ നിയമ�കാരം പാല�ാട് ജി�യി� രജി�� െച� േക�ക�

5758. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

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

സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��ിക�െ�തിെര�ളള ൈലംഗികാതി�മ��

5759. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) ��ിക�െ�തിെര�ളള ൈലംഗികാതി�മം വ��ി�് വ��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപരിചിത�െട ൈബ�ി�ം കാറി�ം ലി�് േചാദി�് കയ�� ��ികെള ൈലംഗികമായി

ഉപ�വി��തായ പരാതി ലഭി��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് േപാലീസിെ�

ഭാഗ�് നി�് ഉ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

എ.ടി.എം ത�ി�്



5760. �ീ.െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) തല�ാന�് നട� ൈഹെടക് എ.ടി.എം ത�ി�് േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േകസിെല �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കതി�� മേനാജ് വധേ�സ്

5761. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കതി��  മേനാജ് വധേ�സി�  �തിക�െ�തിെര നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ തടയൽ

നിയമ�കാരം  (�.എ.പി.എ)  േകസ് എ�� നടപടി സ��ാ� േകാടതിയി� എതി��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ഇ�ാര��ി�ളള സം�ാന സ��ാ� നടപടിെയ േകരള ൈഹേ�ാടതി വിമ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമാ�� ഏെത�ി�ം േകാടതി പരാമ�ശം നീ�ികി��തിന് േവ�ി അ�ീ�

സമ��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം നൽ�േമാ?

��ാമിന എ� �ീ�െട െകാലപാതകം

5762. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി��  േപാലീസ് േ�ഷ�  അതി��ിയി�  2016  ഏ�ി�  മാസം ��ഹ സാഹചര��ി�

െകാ�െ�� ��ാമിന എ� �ീ�െട െകാലപാതകം സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ േകസിെല �തികെള ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(സി) േകസിെ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല കട�ഴി�റ�് നട� ഇര�െ�ാലപാതകം

5763. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല കട�ഴി�റ�് നട� ഇര�െ�ാലപാതകം സം�ാന േപാലീസിെല ഏത്

ഏജ�സിയാണ് അേന�ഷി��ത്;

(ബി) അേന�ഷണ �േരാഗതി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള മ��ി�� സംഭവ��

5764. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള അകാരണമായി മ��ി�� സംഭവ�� വ��ി�് വ��േ�ാ

;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കഴി� വ�ഷം ഇ�ര�ി�� സംഭവ��മായി ബ�െ��് എ�

േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് അറിയി�േമാ ;

(സി) അ�മിക�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; ഇരക��് ആവശ�മായ നിയമ സഹായം

ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക�ാവ് കട�മായി ബ�െ�� േക�ക�

5765. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ര�് വ�ഷ�ിനിെട ക�ാവ് കട�മായി ബ�െ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ�

േക�ക� രജി�� െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പിടി�െ�� ക �ാവിന് വിപണി വില എ� വ�ം; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�� കാല�ായി ക�ാവ് കട�് വ��ി�് വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇത് തട��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

മയ�മ��് കട�കാെര പിടി���തി� ൈകവരി� േന���

5766. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം മയ�മ��ം മയ� മ��് കട��വെര�ം

പിടി���തി� േപാലീസ് ൈകവരി� േന��� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) േകാടിക� വിലമതി�� ഹാഷിഷ് ഓയി� എ�ി� മലയാളിയായ �തിെയ േചാദ�ം െച�തി�

നി�ം സിനിമ േമഖലയി��വ��് ഇ�മായി ബ���തായി ഏെത�ി�ം �ചനക�

ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ഇ�കാര�� മയ�മ��് േലാബികെള തട��തിന് സിനിമാേമഖലയിെല

�വ��കേര�ം ഉ�െ���ി ഒ� ജാ�താ സമിതി �പീകരി�് �വ��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

െസ�േ�റിയ�് �ാഫ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണസംഘം ഭരണസമിതി അംഗ��െട സെ�ൻഷൻ

5767. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െസ�േ�റിയ�് �ാഫ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണസംഘ�ി� ��െസ��റി നട�ിയ �മേ�ടിെ�

അടി�ാന�ി�, ഭരണസമിതി അംഗ�ളായ െസ�േ�റിയ�് ഉേദ�ാഗ�െര ��വ� സെ��്

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മേ�ട് സംബ�ി�് സഹകരണ രജി�ാ��ം േപാലീസി�ം പരാതി ന�കിയത്

പിരി�വിടെ�� ഭരണസമിതിയാേണാ;  എ�ി�  പരാതി ന�കിയവ��് എതിെര നടപടി

സ�ീകരി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നടപടി �നപരിേശാധി�ണെമ�് െപാ�ഭരണ െസ��റി�ം  ,ചീഫ് െസ��റി�ം ശിപാ�ശ

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ശിപാ�ശ തളളി�ള�വാ�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള േ��് ഫിനാ�ഷ��  എ��െെ�സസ് ജീവന�ാ�െട തി�വന��രെ� �ാഫ്

സഹകരണ െസാെെസ�ിയി� നട� േകാടിക�െട ത�ി�ിെന�ട��് ഭരണസമിതിയിെല ��വ�

ജീവന�ാെര�ം സെ��് െച�ക�ം നടപടി സ�ീകരി�ക�ം െച�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���േമാ?

താ�� േപാലീസ് േ�ഷ� സി.പി.ഒ മാർെ�തിെര പരാതി

5768. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  േപാലീസ് േ�ഷനിെല ��കെളേ�ാെല �വ��ി�� സി.പി.ഒ.  മാരായ വിപി�,

ആ�ബി�, രജീഷ്, നിഷാദ് എ�ിവ�െ�തിെര എെ��ി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഇതി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസന�ം സം�ാന സ��ാരി�ം അവമതി��ാ�� ഇ�രം േപാലീ�കാെര

നില�നി���തി�ം കാര��മത��വരാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) താ�� േപാലീസ് േ�ഷനിെല േമ��ചി�ി� സി.പി.ഒ.മാ�െ�തിെര�� പരാതി അേന�ഷി�്

ഉചിതമായ നടപടി അതിേവഗം സ�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജനെെമ�ി േപാലീസ് എ� ആശയം ഫലവ�ാ�ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�ം ഇനി

നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ഡി മരണം

5769. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��് റിമാ�ിലായി�� എ�

േപ� മരി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അ�കാരി േകസി� േപാലീസ് അറ�് െച�് റിമാ�ിലായി�� വിഴി�ം േകാ��റം തലവിള

േകാളനിയി� �സ േപാലീസ് മ��നം െകാ�ാണ് മരി�െത� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിേ�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



അമിത േവഗതെ�തിെര നടപടി

5770. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിര�കളി�  വാഹനേമാടി��വർ,  �േത�കി�് െച���ാ�  നട�� മ�രം �ല��ാ��

അപകട��ം മരണ��ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ര�ി�� അപകട��  �റ��തിന് േപാലീസിെ��ം േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ��ം

സം�� �ക�ാ�ക�  �പീകരി�് അമിത േവഗത�ാർെ�തിെര ക��ശ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ാവ��ലം - കരമന േറാഡി� �ാഫിക് നിയ�ണം

5771. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന പ�ണ�ളി�ം തല�ാന നഗര�ി�ം �ാഫിക് സി��കളി�

�ിരമായി �ാഫിക് വാ�ഡ�ാെരേയാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െരേയാ നിയമി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം നഗര�ി�  �ധാനെ�� �ാഫിക് സി��കളി�  ദിവേസന �റ് കണ�ിന്

അപകട�� ഉ�ാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) �തിയതായി നി��ി� �ാവ��ലം  -  കരമന േറാഡി�  ദിവേസന നിരവധി അപകട��

ഉ�ാ�� കാര�ം ആഭ��ര വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

(ഡി) ��് വരിയി�ം � വീല�  യാ��ാ�  നിര�് േപാ��തിനാ�  � വീല�  അപകടം നിേത�ന

ഉ�ാ��ത് തട�വാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം �ാഫിക് വിഭാഗ�ിന് ന��േമാ?

(ഇ) പരീ�ണാടി�ാന�ി�  ആഭ��ര വ��ിെ� േമ�േനാ��ി�  കരമന  -  �ാവ��ലം

ൈഹേവയി�  അപകടം �റ�വാ�  ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

െതാ�ിവാഹന��

5772. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േക�കളി�െ��ം അപകട�ളി�െ��ം േമാഷണ�മായി ബ�െ��ം ഓേരാ േപാലീസ്

േ�ഷ�കളി�ം െതാ�ിവാഹന��  കിട��ത് േദശീയ പാതകളി��െ�െട

യാ�ാേ�ാശ��ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ േ�ഷ�കളി� കിട�് നശി��ത് ഒഴിവാ�ാനായി പിടി�ടെ��� വാഹന��െട

നിയമപരമായ നടപടിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ി ഉടമ�ന് വി�െകാ��വാേനാ

അ�ാ�വ�് ഒ� നി�ിത കാലയളവി�േശഷം േലലം െച�് സ��ാരിന് �ത���ാേനാ

േവ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;



(സി) എ�ി�  ആയതിന് നിയമനി��ാണ�ിെ� ആവശ��െ��ി�  അേതാ സ��ാ�  ഉ�രവ്

മതിെയ�ി� ആയേതാ നട�ാ��തിനായി എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈസബ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

5773. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈസബ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക� എവിെടെയ�ാമാണ് �ിതി െച��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈസബ�  േപാലീസ് േ�ഷനിെല അ�വദി�െ�� ത�ികക�  എ�;അവ ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈസബ� ���ത��� വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� എ�ാ ജി�കളി�ം ൈസബ� േപാലീസ്

േ�ഷ�ക� ആരംഭി�വാ�ം ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈസബ�േഡാം

5774. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് വ��ിെ� ൈസബ�േഡാം �വ��നം ആരംഭി�ത് എേ�ാഴാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈസബ�േഡാമിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ത സംരംഭ�ിെ� ഔേദ�ാഗിക ഘടന വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈസബ�േഡാമിന് എ� റീജിയണ� െസ��കളാ��ത്;

(ഇ) ൈസബ�േഡാം ജി�ാ തല�ിേല�് വ�ാപി�ി�് ശ�ിെ����തിന് ൈകെ�ാ�ി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് ���് ആഫീസ് ��രി� നിലനി��ാ� നടപടി

5775. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  േപാലീസ് ���് ആഫീസ് ��രി�  തെ� നിലനി��ണം എ�ാവശ�െ��െകാ�്

എം.എ�.എ. ന�കിയ ക�ി� എ�് തീ�മാനെമ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ��വ��് േപാലീസ് ���് ഓഫീസി� എ�ിേച��തിന്

ഏ��ം സൗകര��ദമായത് ���  ആണ് എ�ത് കണ�ിെല��് ���  േപാലീസ് ���്

ഓഫീസ്  (�റ�)��രി�  തെ� നിലനി��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;സ�ീകരി�െമ�ി�

അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� രജി�� െച� എഫ്.ഐ.ആ�ക�

5776. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല േചല�ര, പഴയ��, െച����ി േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�

2017 വ�ഷം എ� എഫ്.ഐ.ആ�.വീതം രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം 2017-� രജി�� െച� എഫ്.ഐ.ആ�കളി� അേന�ഷണം

നട�ി ��പ�ം സമ��ി�ത് എ� എ�ം വീത��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വ��ല താ��് േക�ീകരി�് ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ഓഫീസ്

5777. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് േക�ീകരി�് ഒ� ഡി.ൈവ.എസ്.പി.ഓഫീസ് �പീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏ��ം ��ത�  േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട  (15)  അധികാര പരിധി�� ആ�ി��

ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  ഓഫീസ് വിഭജി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല േത�ി�ലം േപാലീസ് േ�ഷ�

5778. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േത�ി�ലം േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടമി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി�ണെമ�് ആവശ�െ��് നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയി�  നി�ം �മി അ�വദി�ണെമ�്

ആവശ�െ��് �ഖ�മ�ി�് ലഭി� നിേവദന�ിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് അടിയ�രമായി െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ത�ാ�� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

5779. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ത�ാ��  േപാലീസ് േ�ഷന് േവ�ി�� �തിയ െക�ിട നി��ാണ�ിെ�

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് േപാലീസ് േ�ഷ� മ�ിര�ിെ� നി��ാണ�ിനായി എ� െസ�്

�മിയാണ് ആഭ��രവ��ിന് ൈകമാറിയത്; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് െക�ിടനി��ാണം എ��ം േവഗം ���ീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?



ക�ക�ാ� േപാലീസ് േ�ഷനി� ജീവന�ാ�െട �റവ്

5780. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ക�ാ�  േപാലീസ് േ�ഷനി�  അ�വദി�െ��ി�� �ാഫിെ� എ�ം എ�െയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി� എ�േപ� േജാലി െച��െ��് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ േജാലിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ േപാലീ�കാെര

നിയമി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷനി� പിടിെ��� വാഹന��

5781. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷനി� വിവിധ േക�കളി� പിടിെ��� എ� വാഹന�� േ�ഷ�

പരിസര�െ��ം ആയവ ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� വീതെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ േറാഡ് ഗതാഗത�ി�ം കാ�നടയാ��ാ��ം ��ി���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഇവ നീ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അപകട�ി�െ����ം �ിമിന�  േക�കേളാെടാ�ം പിടി���മായ വാഹന��

സമയബ�ിതമായി േകസ് അവസാനി�ി�് നീ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

മണ��ി േപാലീസ് ഔ�്േപാ�്

5782. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ി�  മണ��ി േക�മാ�ി �വ��ി�� േപാലീസ്

ഔ�്േപാ�ിന് ���സമയ �വ��ന�േ�ാ;ഇവിേട�ളള ഉേദ�ാഗ�െര ഏത് േ�ഷനി�

നി�ാണ് വിന�സി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട പരാതി സ�ീകരി��തി�ം അതിേ�ൽ നടപടി സ�ീകരി��തി�മായി എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പരാതി സമ��ി�് �ട�നടപടി അേന�ഷി��തിന് ഇവിെടെയ�േ�ാ� മെ�ാ�േദ�ാഗ�� ഈ

ഓഫീസിെ� �മതല നി��ഹി�� അവ� നിലനി���തിനാ�  ഇവിെട ഒ� േപാലീസ്

േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ;?

അ��ള�ര ഭാഗെ� അനധി�ത പാ��ിംഗ്

5783. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തല�ാന നഗരിയി�  അ��ള�ര �ത�  കമേലേശ�രം,  ആ�കാ�  വെര�� േറാഡിെ�

വശ�ളി�� േഹാ��, �സ് കടക��് ��ിെല പാ��ിംഗ് േറാഡി��ാ�� ഗതാഗത തട�ം

��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കഴി� ആ�മാസം ഈ േമഖലയി� നി�് എ�് �ക അനധി�ത പാ��ിംഗിെ� േപരി�

പിഴയായി പിരിെ��� എ�് അറിയി�േമാ?

(സി) ഈ േമഖലയി� പിഴ ഈടാേ�� �ാഫിക് േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� ഇ�രം �ാപന��െട

��ിെല പാ��ിംഗ് േബാധ���ം ക�ിെ��് നടി�ക�ം പകരം നി�ാരകാര����് േപാ�ം

���ം േരാഗിക�മായ �വീല�  യാ��ാർ�് േപാ�ം പിഴയി���ം നീതിരഹിതമായതിനാ�

��ത നടപടികൾ നീതി��മാ�ാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

െകാ�ി സി�ി േപാലീസ് ഓഫീസി� വനിതാ ജീവന�ാ��് മാനസിക പീഡനം

5784. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി സി�ി േപാലീസ് ഓഫീസിെല ഒ� വനിതാ ജീവന�ാരി മാനസികമായി ��ി��്

അ�ഭവി��െ��് കാണി�് 2017നവംബ� മാസം ന�കിയ രാജി��ി�േമ� എ�് നടപടി

സ�ീകരി�;

(ബി) ഈ ഓഫീസിെല എ� വനിതാ ജീവന�ാരിക�  മാനസിക പീഡനം കാരണം പരാതിക�

സമ��ി�കേയാ �ലമാ��ിന് അേപ� ന��കേയാ െച�ി��്;

(സി) ��ത പരാതികളി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;  പരാതിയി�േമ�  ���ാെര

കെ��ിേയാ; എ�ി� അവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) ബ�.��ീംേകാടതി�െട നി�േ�ശ�കാരം െതാഴി�  �ല�് വനിതാ ജീവന�ാ��്

എതിെര�ളള പീഡനം സംബ�ി� പരാതിക�  അേന�ഷണ സമിതി�് ��പാെക

സമ��ി�ണെമ�ിരിെ�, െകാ�ി സി�ി േപാലീസ് ഓഫീസിെല വനിതാ ജീവന�ാരിക� ന�കിയ

പരാതിക� അേന�ഷണ�ിനായി സമിതി ��ാെക സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി

ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�സിരിസ് ൈപ�ക പ�തി�െട ഭാഗമായി �ന��് േപാലീസ് മ�സിയം

5785. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സിരിസ് ൈപ�ക പ�തി�െട ഭാഗമായി �ന�ം േപാലീസ് േ�ഷേനാട് േച��് േപാലീസ്

മ�സിയം ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് മ�സിയം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാ� നിേയാജകമ�ല�ി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

5786. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��ാ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ാ� െതേ��ര േക�മായി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് എം.എ�.എ-പി എ� െജ ആ�/ജി.പി./679/2017-18 തീയതി

16.02.2018 �കാരം �ഖ�മ�ി�് ക�് ന�കിയത�സരി�് ഉചിത നടപടി സ�ീകരി��തിന്

��ത വിഷയം സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിെയ �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസ് ക�്

ജി.180205643/2018/സി.എം.ഒ/27.02.  2018  �കാരം അറിയി�തി�േമ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശെ� സാഹചര�ം പരിഗണി�് അടിയ�രമായി ��ാ� െതേ��ര േക�മായി

ഒ� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േക�ക�

5787. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം 2018 മാർ�് 15 വെര കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�

എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�െട ൈ�ം ന��ക�ം �മ�െ�� െസ��ക�ം ഓേരാ ൈ�ം ന�റി��

�തിക�െട എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�കളി� �തികെള ��വ� അറ�് െച�ി�േ�ാ എ�ം ഇെ��ി� അറ�് ൈവകാ��

കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ�ം വ�തി� േശഷം 2018 മാർ�് 15 വെര�ം എ�

വാറ� �തിക� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഉെ��് േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ �തികളി�  എ�േപെര അറ�് െച�െവ�ം ബാ�ി��വ�െട അറ�് ൈവകാ�

കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വ�ാജപാേ�ാ��മായി ബ�െ�� േക�ക�

5788. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  വ�ാജപാേ�ാ��മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  രജി��

െച�ി��്;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഈ േക�ക� ആെരാെ�യാണ് അേന�ഷി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�വെര ഈ േക�മായി ബ�െ��് എ� േപെര അറ�് െച�ി��്;ഇനി എ� േപെര

പിടി�ടാ��് വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

സ��ാ�ഭാഗം വാദി� അഭിഭാഷക�

5789. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി�



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

(എ) േസാളാ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശ��  നീ�ികി�ാനായി ��  �ഖ�മ�ി േകരള

ൈഹേ�ാടതിയി�  ന�കിയ േകസി�  സ��ാ�ഭാഗം വാദി��തിനായി �റ�നി�്

അഭിഭാഷകെര ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആെരയാണ് അ�കാരം നിേയാഗി�െത�ം എ� ദിവസമാണ് ��ത അഭിഭാഷക�

സ��ാരിന് േവ�ി േകസ് വാദി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത അഭിഭാഷകെ� വ�ീ� ഫീസിന�ി�ം വിമാനം,  േഹാ��, വാഹനം എ�ീ ഇന�ളി�ം

എ�് �കയാണ് സ��ാരിന് െചലവായത്;

(ഡി) സ��ാരിെ� േക�ക�  വാദി��തിനായി അഡ�േ��് ജനറ�  ഓഫീസി�  എ� േപെര

നിയമി�ി��്;  അവ�െട േസവനം ��ികരമ�ാ�ത് െകാ�ാേണാ �റ�നി��

അഭിഭാഷക�െട േസവനം ഉപേയാഗി��െത�് െവളിെ���േമാ?

അേപ�കെ� േഫാേ�ാ പതി�ി�ാെത സാ��െ���ിയ �ിയറ�സ് സ��ിഫി��്

5790. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.എ.ഇ.യി� െതാഴി� വിസ ലഭി��തിനായി അേപ�ക��് ന�കിയ േപാലീസ് �ിയറ�സ്

സ��ിഫി��് അേപ�കെ� േഫാേ�ാ പതി�ി�ാെതയാേണാ വിതരണം െച�ത്;

(ബി) േഫാേ�ാ പതി�ി�ാെത സാ��െ���ിയ ആയിര�ണ�ിന് സ��ിഫി��ക�  �.എ.ഇ.

അധി�ത�  തിരി�യ�ത് �.എ.ഇ.യി�  െതാഴി�  ലഭി�് വിസ�് കാ�ിരി��വ��്

തിരി�ടിയായി�േ�ാ;

(സി) നി�ിത ഫീസട�് ലഭി� സ��ിഫി��ി�പകരം േഫാേ�ാ പതി�ി�് ��തായി സ��ിഫി��്

ന���തിന് വീ�ം ഫീസ് ന�േക� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�േമാ?

��ാ സംഘ�െള അമ�� െച�ാനായി സ�ീകരി� നടപടി

5791. �ീ.എസ്.ശർ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി

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

നഗരവ��രണ�ിെ� പരിണിതഫല�ളിെലാ�ായ ��ാ സംഘ�െള അമ�� െച�ാനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വ��മാ�ാേമാ;

ക�ഡി വാഹന�� �ര�ിതമായി ��ി��തിന് സംവിധാനം

5792. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േക�ക�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��� വാഹന�� േപാലീസ്

േ�ഷ�  പരിസര�ം,  േറാഡി�ം,  �റ�ായ �ല�ം ��ിയി����ലം െവയി�ം മഴ�േമ�്



നശി���ം മ�് തര�ി�� തട��� ഉ�ാ���ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം വാഹന��  സംര�ി��തിേനാ �ര�ിതമായി ��ി��തിേനാ

എെ��ി�ം നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ക�ഡി വാഹന�� �ര�ിതമായി ��ി��ത് സംബ�ിേ�ാ ഒഴി�ി��ത് സംബ�ിേ�ാ

സ��ാ�  നിയമനി��ാണം നട��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഈ വിഷയ�ി�

ശാശ�തപരിഹാരം കാ��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�  എെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാരി�േവ�ി ഹാജരാകാ� �റ�് നി�ളള അഭിഭാഷക�

5793. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിനായി േക�ക�  വാദി�ാ�  അഡ�േ��് ജനറ�  ഉ�െ�െട ��ി ഇ�പേതാളം

അഭിഭാഷക� െെഹേ�ാടതിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�ം പല േക�കളി�ം സ��ാരി�േവ�ി ഹാജരാകാ�  െെഹേ�ാടതി�് �റ�് നി�്

അഭിഭാഷകെര െകാ�വ�� സാഹചര��േ�ാ;

(സി) ഇ�െന�ളള സാഹചര��ളി�  ഭീമമായ �ക ഇൗ അഭിഭാഷക��് േവ�ി ഫീസ് ഇന�ി�

ന�േക�തായി വ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം െെഹേ�ാടതിയി� സ��ാരി�േവ�ി ഹാജരാകാ�

�റ�് നി�് ഏെതാെ� അഭിഭാഷകെര െകാ�വ�ി��്;

(ഇ) എ�ി� ഇത് ഏെതാെ� േക�കളിലായി�� എ�ം ഇൗ ഓേരാ അഭിഭാഷക��ം ഫീസിന�ി�

ന�കിയ �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� �മി വ�ാജ ആധാരം ചമ�് സ��മാ�ിയതിേ�ൽ വിജില�സ് അേന�ഷണം

5794. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര താ��ിെല െവളിയം �ാമപ�ായ�ിെല മാലയി�  മല��രി�  ന�ാവനം

എേ��് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് എ� ക�നി�െട േപരി� റ�� �ഷി നട�ാെന� വ�ാേജന ��ി

അ�പത് ഏ�േറാളം സ��ാ�  �മി വ�ാജ ആധാരം ചമ�് സ��മാ�ിയതായി െകാ�ം

വിജില�സ് കെ��ിയി�ം �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ത് എ� െകാ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� നാളി� വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േസനാവിഭാഗ�ളിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� വിജില�സ് േക�ക�

5795. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള േപാലീസ്,ജയി� ,അ�ിശമനേസന, എൈ�സ് േസനകളി� �വ��ി�� ഏെത�ി�ം

ഉേദ�ാഗ��  വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ േസനകളി�  �വ��ി��,  വിജില�സ് േക�കളി�  �തിയായ ഉേദ�ാഗ��െട

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��  /  വിജില�സ് േക�ി�  �തിയായ ഉേദ�ാഗ��െട ജി�

തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാേണാ;എ�ിൽ ആയത് െവളിെ���ാേമാ?

�തിയ വിജില�സ് ക�ീഷ�

5796. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ വിജില�സ് ക�ീഷ�  �പീകരി�� നടപടി�മ��  ഏത്

ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷനി� എ�േപ��ാ�ം; ഇതിെ� ഘടന എ�െനെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�ീഷ�  �പീകരി��തിന് േക� സ��ാരിെ� എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശം ഉേ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല ��ംബേകാടതി

T 5797.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� ��ംബേകാടതി �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ േകാടതി �വ��ി��ത് ഏത് �േദശ�ാെണ�ം േകാടതി �വ��ന�ിന്

അ�േയാജ�മായ അ�രീ��ിലാേണാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അെ��ി� അ�േയാജ�മായ �ലേ�� ��ംബേകാടതിെയ മാ�ാ� ആേലാചന�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബേകാടതി വാടക െക�ിട�ിലാേണാ �വ��ി��ത് ; എ�ിൽ എ�യാണ് മാസവാടക;

(ഇ) ��ംബേകാടതി� സ��മായി െക�ിടം പണി�� കാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ  ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കാ�ാ�ട േക�മായി േകാടതിക� ആരംഭി�ാ� നടപടി

5798. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് േക�മായ കാ�ാ�ടയി�  ��സിഫ് മജിേ��് േകാടതി ആരംഭി��തിന് അ�മതി

ലഭ�മായി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആരംഭി��തി�� തട�െമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട േക�മായി സബ് േകാടതി  (അഡീഷണ� െസഷ�സ്), ��ംബേകാടതി,  ആ�ിഡ�്

ൈ�ം േകാടതി എ�ിവ ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിനായി നടപടി



സ�ീകരി�ാേമാ?

��മംഗല�് �തിയ േകാടതി െക�ിടം

5799. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം േകാടതി ��ാ�ിേലെറ പഴ��� െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കരയി� അ�വദി� ��ംബേകാടതി

T 5800.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി�  അ�വദി� ��ംബേകാടതി ആരംഭി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഏ� വ�ഷ�ി� ആണ് ��ംബേകാടതി െന�ാ�ി�കരയി� ആരംഭി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബേകാടതി ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബേകാടതി െന�ാ�ി�കരയി� ആരംഭി��തി� നിലവി� എെ��ി�ം തട��േ�ാ; എ�ി�

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ംബേകാടതി െന�ാ�ി�കരയി� ആരംഭി��തി� ഏെത�ാം തര�ി� ഉ� �മീകരണ��

ആണ് നടേ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  തെ� ��ംബേകാടതി ആരംഭി�ാ�  കഴി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� േസ�ി ആഡി�്

5801. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫയ�  േസ�ി ആഡി�് നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആഡി�ി�  കെ��ിയ

കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പരിേശാധി� െക�ിട�ളി� �ര�ാ സംവിധാനം കാര��മമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) �ര�ാ സംവിധാനം ഇ�ാ� െക�ിട ഉടമക��് േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ; ��ത േനാ�ീസ്

അ�സരി�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �തിയ ഫയ�േ�ഷ�ക�

5802. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫയ�േ�ഷ�ക� അ�വദി��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം �േദശം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

േവ�രയി� ഫയ�േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

5803. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�രയി� ഫയ�േ�ഷന് സ��മായി െക�ിട�േ�ാ;  ഇെ��ി� െക�ിടം നി��ി��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 23.01.2016-െല സ.ഉ  (സാധാ)  270/16/തസ�ഭവ ഉ�രവി�െട അ�റഹിമാ�  നഗ�

�ാമപ�ായ�ിെ� നിയ�ണ�ി�� റീസ�േ� ന��  514/1  െല പി.എ�്.സി.

േകാ�ൗ�ി�െ�� 25 െസ�് �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം �ാമപ�ായ�ി� നിലനി��ി

ആഭ��ര വ��ിന് ൈകമാറിയി�െ��ി�ം �ട�  നടപടിക�  ഒ�ം ���ീകരി�ാ�തിെ�

കാരണ�� അറിയി�േമാ?

തി�വന��ര�് ഉയര�� െക�ിട��െട �ര�ാ ആഡി�്

5804. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര��െട ഭാഗമായി തി�വന��രം നഗര�ിെല െക�ിട��െട ഉയരം പരിേശാധി��തിന്

അ�ിശമനേസന തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക�ിടനി��ാണ ച��ളി�  അ�ശാസി�� ഉയരപരിധി പല െക�ിട��ം ലംഘി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇത് �ര�ാസംവിധാന��െട �വ��നെ� ബാധി�തായി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) തി�വന��രെ� ഉയര�� െക�ിട��െട �ര�ാ ആഡി�് ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ജയി�കളി� വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സ് സംവിധാനം

5805. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കെള േകാടതി �റിക�മായി വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സ് വഴി ബ�ി�ി�ാ�

നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�� ഉ�് എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന��  കാര��മമാേ�� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംവിധാനം കാര��മമാ�ക വഴി േപാലീ�കാ�െട �മസമാധാന�മതല സംബ�ി�

േസവനം െമ�െ���ാ�ം യാ�ാ�ടി ഇന�ിെല െചലവ് സ��ാരിേല�് �ത�  ��ാ�ം

കഴി�െമ�ത് ��യി�െ��േവാ;



(ഡി) എ�ി� ഓേരാ മാസ�ം ��ത �വ��ന���് എ� േപാലീ�കാ�െട േസവനം േവണെമ�ം

അവ��� യാ�ാെചലവ് എ�െയ�ം സംബ�ി� വിശദാംശം േശഖരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ

ലഭ�മാ�േമാ?

ജയി�കളിെല സി.സി.ടി.വി ക�ാമറക�

5806. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

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

(എ) ഓ��  ജയി�ക�  ഉ�െ�െട�� ജയി�കളി�  സി.സി.ടി.വി ക�ാമറ �ാപി�ണെമ�

��ീംേകാടതി വിധി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ജ�ര െസ���  ജയിലി�  എ� സി.സി.ടി.വി ക�ാമറകളാണ് �ാപി�ി��ത്;  അതി�

നിലവി�  �വ��ി��വ എ�െയ�ം ഉ�്;  േകടായ ക�ാമറക�  ന�ാ��തിന് ഏത്

�ാപനെ�യാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാമറ നിരീ�ി��തിനായി ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�

അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െ�ഷ�� ജയി�ക�

5807. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െ�ഷ��  ജയി�ക�  അ�വദി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ; ഇെ��ി� െ�ഷ�� ജയി�ക� �ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് െ�ഷ��  ജയി�ക�  അ�വദി�ാ�

തീ�മാനി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;തി�വന��രം ജി�യി�  എവിെടയാണ് ജയി�

�ാപി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വാ�� ഗവെ��് ��ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് �റ� െകാ���തിന് നടപടി

5808. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ��  ഗവെ��് ��ിെ� േകാ�യം  -  �മളി േറാഡിേല�് ഇറ�� �ധാന േഗ�ിേല��

അേ�ാ�് േറാഡ് പണി��തിന് എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് അ�വദി�്

ഉ�രവായി�േ�ാ;  ��ത പണി ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  നിലവി�  ഇത് �റ�്

െകാ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേ�ാ�് േറാഡ് ��ിന് ആവശ�മി�ാെയ�് വ��് ക���േ�ാ;  വ��മാ�ാേമാ;

എ�ി�  ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് ��പ് എ�െകാ�് ഇത് സംബ�ി� അറിയി�്



ബ�െ�� അധികാരിക��് ന�ിയി�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേ�ാ�് േറാഡ് ആവശ�െമ�ി�  അത് �റ�് െകാ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; െപാ�ഖജനാവിെല പണം ഉപേയാഗി�് നിർ�ി� േറാഡ് ഉപേയാഗി�ാെത

ഇ�ിരി��ത് ഗൗരവമായി കാ�േമാ;  അടിയ�രമായി ��ത പാത �റ� െകാ���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ി�ിംഗ് വ��ി� ൈബ�ഡ� ത�ിക

5809. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ി�ിംഗ് വ��ി�  തി�വന��രം ജി�യി�  ൈബ�ഡ�  േ�ഡ്  II  ത�ികയി�  റാ�്ലി�്

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ളള നിയമന വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ലാ��  ത�ികയി�  നി�ം ൈബ�ഡ�  ത�ികയിേല�ളള േറേഷ�ാ �േമാഷ�  എ�;  ഈ

ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച� ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ��ക�െട ആ�നീകരണം

5810. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��ക�െട ആ�നീകരണം ഉ�െ�െട�� േകാടിക�െട പ�തിക�  സം�ാന�്

നട�ാകാതിരി�� സാഹചര��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ടി വ��് ഡയറ�� അവധിയി� �േവശി��ം പകരം �മതല ഏ��ാ� ആളി�ാ��മായ

അവ� അ�ടി വ��ിെ� �വ��ന�െള സാരമായി ബാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) േഡാ.  രാേജ��മാ�  ആനയ�് ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് സ��ാറിന് സമ��ിെ��ി�  ��ത

റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനകം ൈകെകാ� നടപടിക� എെ�ാെ�;

(ഡി) ആ�നീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ��കളി� നട�ാ�� കേ�ാസ് േസാ�് െവയറിെ��ം െവബ്

ൈസ�ിെ��ം �വ��നം നില� അവ�യിലാെണ� റിേ�ാ��ക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ഗവ�െമ�് ��കളി� െഡപ��ി ���്/അസി��് ���് ത�ികക�

5811. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� ഗവ�െമ�് ��കളി� െഡപ��ി ���്/അസി��് ���്

ത�ികക� ഒഴി�കിട�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �റ��ലം �ി�ിംഗ് േജാലിക� െച� തീ��വാ� കഴിയാ�

അവ� നിലവി�േ�ാ; നിലവി� എെ�ാെ� �ി�ിംഗ് േജാലിക� �റ� െകാ�� െച���്;



ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�  ഇ�രം േജാലിക�  ഗവ�െമ�് ��കളി�  തെ�

െച� തീ��വാ� കഴി�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ഗവ�െമ�് ��കളി�  ഇ�ര�ി�  െഡപ��ി ���് ത�ിക അ�േ�ഡ്

െച�ണെമ� െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� നിലവി�േ�ാ; ക�� ഗവ�െമ�് ��ി� നിലവിെല

ത�ിക െഡപ��ി ���ാ�ി മാ�� െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െകാ�ിയിെല കനാ�ക� നവീകരി��തിനായി നട�ിയ സാ��താ പഠനം

5812. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല കനാ�ക� നവീകരി��തിനായി േകരള ഷി�ിംഗ് ആ�് ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ�

േകാ��േറഷ�  നട�ിയ സാ��താ പഠന റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത പ�തി

നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ച�നാേ�രി-ആല�ഴ േതാട് േദശീയ ജലപാത

T 5813.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ച�നാേ�രി-ആല�ഴ േതാട് േദശീയ ജലപാതയാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� നി��ാണ

നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ജലപാത�െട ഭാഗമായ ടി. എസ്. കനാലിെല മാലിന�ം

5814. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാത�െട ഭാഗമായ ടി.  എസ്.  കനാലിേല�് അമിതമായി മാലിന�ം ത�ിവി��ത്

��ിയി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ കനാലിേല�് �റ�� ഓടകളി�െട�ം ഓ�ചാ�കളി�െട�ം ചില

�പന�� മാലിന�ം നിേ�പി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഇ�കരക�ം ഇടി�് ഉ�െവ�ം കയ���ം കായലിെ� ആഴം �റ���ം

നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി കയ� �വ�ം ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െമേ�ാപ�തി�െട ഭാഗമായി ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല േബാ�െജ�ിക�

5815. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി വാ��  െമേ�ാപ�തി�െട ഭാഗമായി ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം

ഭാഗ�ാണ് േബാ�െജ�ിക� നി��ി��തിനായി നി�യി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ിക�  എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  സാധി�െമ�ം എ�േ��്



���ീകരി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജനസാ�തേയറിയ �േദശെമ�ത് കണ�ിെല��് ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല മ�്

പ�ായ�കെള�ം ��ത പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ൈവ�ിെല എ�.പി.ജി. െട�മിന�

5816. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ൈവ�ിെല എ�.പി.ജി.  െട�മിനലിെ� നി��ാണ �വ��നം കഴി� എ� മാസമായി

�ംഭനാവ�യിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�.പി.ജി.  െട�മിനലിെ� പണി �ട��തിന് േദശീയ ഹരിത ൈ��ണ�  അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�മായി �േ�ാ�േപാ�വാ�  സം�ാന സ��ാ�  അ�മതി ന��വാ�

കാലതാമസ��ാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

േകരള ഹൗസി� ആ�നിക സൗകര��േളാെട േകാം��് നി��ാണം

5817. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡ�ഹിയി�  േകരള ഹൗസ്,  �ാവ���  ഹൗസ്,  ക���ല ഹൗസ് എ�ീ േക��ളി�

ആ�നിക സൗകര��േളാെട ഗ�് ഹൗസ്, േകാ�ഫറ�സ് ഹാ�, സാം�ാരിക �ാപന��

എ�ിവ�െട േകാം��് നി��ി�ാ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� എ�ിേമ�് �ക എ� േകാടിയാെണ�ം എ�േ��് െട�ഡ� െച�ാ� കഴി�െമ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) അ�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാ�െട ക�ാ�േ��് �ടി പണിയാ�� നടപടിക��് അവസാന

�പം ന�കിേയാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡ�ഹിയി� ഡി.ഡി.എ ഹൗ�ക� വില�് വാ�ാ�� കാരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എ� വീ�ക�  വാ�ാ�  ഉേ�ശി��െവ�ം അതിേല�ായി എ� േകാടി �പ െചലവ്

ഉേ�ശി��െവ�ം െവളിെ���േമാ?

വയ�കിളി ക�ഷക ��ാ� �വ��ക�െ�തിരായ േപാലീസ് നടപടി

5818. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�� �കാശ്

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

(എ) കീഴാ�രി� വയ� നിക�ി ൈബപാസ് നി��ി��തിെനതിെര സമരം െച� വയ�കിളി ക�ഷക

��ാ� �വ��ക�െ�തിെര മാ��്14-� തീയതി േപാലീസ് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ബി) വയ�കിളി ക�ഷക ��ാ� ഉ�യി�ി�ളള ആവശ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ക�ഷക�െട സമര���  െപാളി�് തീയി� സംഭവ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ആ�െ��ി�ം

എതിെര േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) െന�വയ�  ഒഴിവാ�ി �തിയ അൈല�െമ�് പരിഗണി�ാെമ�് െപാ�മരാമ�് വ��്

മ�ി�െട േന�ത��ി�  നട� ച���െട അടി�ാന�ി�  തീ�മാനം എ��ക��ാേയാ;

��ത തീ�മാന�ി� നി�ം പി�മാ�ക��ാേയാ; എ�ി� അതി�� സാഹചര�െമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

പ�സ് േപാളിേയാ ഇ��ൈണേസഷ�

5819. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 -െല പ�സ് േപാളിേയാ ഇ��ൈണേസഷ� �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം മാ��് 20 വെര എ� ശതമാനം ��ിക��് പ�സ് േപാളിേയാ ന�കിെയ�് ജി�

തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷെ� പ�സ് േപാളിേയാ ഇ��ൈണേസഷ� േ�ാ�ാമിന് േവ�ി ഓേരാ ജി��ം, ഓേരാ

�ാഥമികാേരാഗ� േക��ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം �കയി�  നി�് �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിന് ഏെത�ാം കാര��ിന് െചലവഴി�ാം;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േ�ാ�ാം �റ് ശതമാന�ിെല�ി�ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�ി�് െഹ��് േകഡ� �പീകരണം

5820. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� ആേരാഗ� േമഖല േനരി�� �തിയ െവ�വിളിക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�ലനം െച� എ�ക�തിയ പല പക��വ�ാധിക�ം വീ�ം കട� വ���ം �തിയ േരാഗ��

പട���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ാഥമിക തല�ി�  ��ിെവ��ിേനാ�� െവ��ം �ചിത�ം പാലി��തി�� അലംഭാവ�ം

ജീവിതൈശലി േരാഗ��െട െപ���ം ആേരാഗ�േമഖല�് െവ�വിളി ഉയ���േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ� സംവിധാന��െട പരിമിതി സ�കാര� േമഖല�െട വള���് കാരണമാ�� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) എ�ി� ഈ സാഹചര��െള േനരി��തിന് പ�ി�് െഹ��് േകഡ� �പീകരി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം�� ന��േമാ ?



ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസിെല െമഡി�� റി-ഇംേബ�്െമ�് അേപ�ക�

5821. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസി�  നിലവി�  എ� െമഡി��  റി-ഇംേബ�്െമ�്

അേപ�ക� െപ�ിംഗ് ഉ�്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നിരവധി മാസ�ളായി ഡി.എ�്.എസ്.-െ� ഓഫീസി� ��ത അേപ�ക� നടപടിെയ��ാെത

െക�ി�ിട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഡി.എ�്.എസ്-� ലഭി�ി�� അേപ�ക� എ�;

തീ��ാ�ിയവ എ�; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി �േത�ക ദൗത�സംഘ�ിന് �പം ന�കി ���ിന് ശാശ�ത

പരിഹാരം കാ��തി�� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് കാ�ഡ് ����

5822. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് കാ�ഡ് ����തിന് ഒ� �ല�തെ� ധാരാളം േപ��് െസ��

അ�വദി��തിനാ� ജനബാ�ല�ം �ലം ആ�ക� �രിത�ിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ ��ം പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(സി) ഭാവിയി� ഇ�രം കാര��� ആവ��ി�ാതിരി�ാ�� നി�േ�ശം ന��േമാ?

മാലിന� നിേ�പ�ിെനതിെര നടപടി

5823. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക��വ�ാധിക�  പക��് പിടി�ം വിധം െപാ� �ല�ളി�  മാലിന���  നിേ�പി�ക�ം

മലിനജലം ഒ��ക�ം െച��വ�െ�തിെര സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) വീ�കളിെല മലിനജലം െപാ��ലേ��ം േറാ�കളിേല�ം ഒ��ി വി��വ�െ�തിെര ലഭി��

പരാതിക� ഗൗരവ���ം അേന�ഷി�് ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� േബാധവ��രണ �വ��ന��  നട��തി�് �മതലെ�� ആേരാഗ�വ��്

ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാണ്; ഇവ�െട �ധാന �തമലക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��, േകാേളജ് ഉ�െ�ട�� െപാ� �ാപന�ളി� ആേരാഗ� േബാധവ��രണ സേ�ശ��

�ചരി�ി��തിന് �തന പ�തിക� നട�ിലാ�േമാ?



േപാഷകാഹാര �റവ് �ല�� അ�ഖ��

5824. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാഷകാഹാര �റവ് �ല�� അ�ഖ��  റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േപാഷകാഹാര �റവ് �ല�� േരാഗ�� ഉ�ാകാ�� കാരണെമെ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േപാഷകാഹാര �റവ് �ലം ഉ�ാ�� േരാഗ��  െച���തിനായി വിവിധ വ��കെള

ഏേകാപി�ി�െകാ�� പ�തിക� ആവി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

�വൈന� �േമഹം

5825. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വൈന�  �േമഹം ബാധി� ��ിക�െട എ�ം വ��ി� വ��തായ വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെനതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പീഡിയാ�ിക് എ�േഡാൈ�േനാളജി�് ത�ികയിെല �റവ് പരിഹരി�് ഈ േമഖലയിെല

ചികി� ഫല�ദമാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാ�് െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന

5826. �ീ.സി.���

,, പി.വി. അ�വ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് വി��� ��ിെവ��ിെ� സിംഹഭാഗ�ം മലിനമാെണ� വാ���െട

അടി�ാന�ി� സം�ാന�് �േത�ക പരിേശാധന നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ നിയമ�കാരം രജി��  െച�ി�� �ടിെവ� പാേ�ജിംഗ്

ക�നിക� എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ; ഈ ക�നിക� പാ�് െച�� �ടിെവ�ം �ണനിലവാര

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളി� നി��െ�െട സം�ാന�് െകാ�വ�് വി�ന നട�� �ടിെവ�ം

�ര�ിതമാെണ�് ഉറ�വ��ാ�ം,  �ണനിലവാരമി�ാ� �ടിെവ�ം സം�ാന�്

വി���ിെ��് ഉറ�വ��ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



അവയവദാനം നട��വർ�് ആജീവനാ� ആേരാഗ� പരിര�

5827. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവദാന�ിെല വാണിജ� താ�ര���  ഒഴിവാ��തിന് സ��ാ�  �തിയ

മാ��നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ഇതിെ� ���

വിവര�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പേരാപകാര താ�ര�ം ��നി��ി അവയവദാനം െച��വ��� ആജീവനാ� ആേരാഗ�

പരിര� ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ചി�� താ��് ആ�പ�ിയിേല�് ജീവ�ര�ാ ഉപകരണ��

5828. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�� നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� ചി�� താ��് ആ�പ�ിയിേല�് ജീവ�ര�ാ ഉപകരണ��

വാ��തിന് എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�നി�ം നാ��� ല�ം �പ ആേരാഗ�

വ��് സ.ഉ.  ന��  2495/  2017/  തീയതി  18/09/2017  �കാരം അ�വദിെ��ി�ം

നാളി�വെര ��ത �ക വിനിേയാഗി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക ഉപേയാഗി�് എെ��ാം ഉപകരണ��  വാ�ാനാണ് ഉ േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഫയ� നടപടിക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത �ക വിനിേയാഗി��തി�

�ത�വിേലാപം നട�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിേ��� ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��കെ� മരണ�ി� െമഡി�� േബാ�ഡിെ� റിേ�ാ��്

5829. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനാപകട�ി�െപ�് ചികി� കി�ാെത തമിഴ് നാട് സ�േദശി ��ക� മരി� സംഭവ�ി�

േഡാ��മാ��് വീ� സംഭവിേ�ാ എ�് കെ��ാ�  �പീകരി� െമഡി��  േബാ�ഡ്

സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ���ാരായവ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇെ��ി� അടിയ�രമായി റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



സ��ാ� ആ��േവദ ന�മാ�െട േജാലി സമയം

5830. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ��േവദ ന�മാ�  അേലാ�തി ന�മാ��് അ�വദി�ി�� േജാലിസമയേ��ാ�

��ത� സമയം േജാലി െചേ��ി വ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) പല സ��ാ� ആ��േവദ ആ�പ�ികളി�ം  12 മണി�റി� ��ത� സമയം ഇവ��് േജാലി

െചേ��ി വ��െ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട അവധി ദിന�� ആേരാഗ� വ��ിെല ന�മാെര അേപ�ി�് �റവാെണ�ം ഇ��ലം

വളെരേയെറ ��ി���ഭവിേ��ി വ��െ���� പരാതിക� നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇവ�െട േജാലിസമയം സംബ�ി�ം അവധി വ�വ� സംബ�ി�ം സമാനസ�ഭാവ��

മ�് ത�ികയിെല ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�മായി താരതമ�ം െച�് പരാതിക�

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല �ചിത�ം

5831. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�  ���മാ�ം �ചിത�േ�ാെട ��ി�ാ�� നടപടിക�  ആണ്

സ��ാ�  സ�ീകരി��െത�ി�ം ചില േഹാ�ി��ക��് ഇേ�ാ�ം �ചിത��ിെ� കാര��ി�

കാര�മായ �േരാഗതി ൈകവരി�ാ� സാധി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആ�പ�ികളി�  �ചിത�ം ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഒ.പി.ടി��ിന് ഏകീ�ത നിര�്

5832. �ീ.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� ഒ.പി. ടി��ിന് ഏകീ�തമായ നിര�് നി�യി�ി�ി�

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ആ�പ�ി വികസന സമിതി �ഖാ�രം �ാേദശികമായി നിജെ���ി വ�� ഈ നിര�്

സംബ�ി�� അപാകതക� െപാ�വായി പരിഹരി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടി

സ�ീകരി��തിന് തീ�മാനമായി�േ�ാ ;

(സി) ആ�പ�ി�െട നിലവാരം െമ�െ����തിന് ആ�പ�ി വികസന സമിതി�് ഉപേയാഗ

േയാഗ�മാ�ാ�� ഈ �ക പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി/േകാ��േറഷ�  അടി�ാന�ി�

കാേലാചിതമായി പരി�രി�് ഏകീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;



(ഡി) സാ��ികമായി പിേ�ാ�ാവ�യി�� വിഭാഗ���് മിതമായ നിര�് �മീകരി�െകാ�്

��ത നടപടി സത�രമായി നട�ിലാ�ി ആ�പ�ിക�െട വികസന സാധ�ത

ത�രിതെ����തിന് സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് റീഇംേബ�്െമ�് നിേഷധി�� നടപടി

5833. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ.ഉ.(പി)നം.144/2013/എ�്&എഫ്.ഡ�ള�.ഡി. തീയതി 22.04.2013 �കാരം േനാ�ിൈഫ

െച�ി��  (എം.  പാന�  െച�ി��)  ൈ�വ�് ആ�പ�ികളി�  സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല

തെ� റഫറ�േസാ��ടി സ��ാ�  ജീവന�ാേരാ അവ�െട ആ�ിതേരാ ചികി�

നട�ിയേശഷം െമഡി��  റീഇംേബ�്െമ�ിനായി അ��ഡി�്  II  സാ��െ����തിന്

േമാേഡ�  െമഡിസിെ� ഡി.എം.ഒ.മാ��് എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ഉ�െ�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നിയമം �ലം ��ത അവകാശം സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഉെ��ിരിെ� ആയത് നിേഷധി��

ഡി.എം.ഒ. മാ�െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ഡി.എം.ഒ.മാ�  സ�ീകരി�വ�� നിയമ വി�� നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  േരഖാ�ലം പരാതി ന�കിയാ�  ബ�െ��വ�െ�തിെര ച��കാരം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാ�സ� േരാഗിക�െട എ��ിെല വർ�നവ്

5834. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�സ� േരാഗിക�െട എ�ം ഓേരാവ�ഷ�ം കണ�ാ��തിനായി എെ��ി�ം

സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; ഇേ�ാ� എ� കാ�സ� േരാഗികളാണ് ഉ�െത� കണ�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� �ീക�, ��ഷ�ാ�, പതിന�് വയ�ിന് താെഴ�� ��ിക� പതിന�ി�ം നാ�പതി�ം

ഇടയി��വ�  നാ�പതിന് �കളി�  �ായ��വ�  എ�ി�െന ഇനം തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�സ�  േരാഗിക�െട എ�ം സം�ാന�് �മാതീതമായി വ��ി��ത് സംബ�ി�്

ഏെത�ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; േരാഗം വ��ി�ാ��ായ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േരാഗം �റ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) താ��ക�  േതാ�ം സൗജന� കാ�സ�  നി��യ ക�ാ�ക�  നട��തി�ം േരാഗം

വരാതിരി��തിന് ജന�െള േബാധവ��രി��തി�ം േവ�ി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



േകാ��� മ�ല�ിെല �റമ�� ആ��േവദ ഡിെ��സറി

5835. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ിെല �റമ��  ആ��േവദ

ഡിെ��സറി�െട െക�ിടം തക�� വീഴാറായ കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാ ആ��േവദ െമഡി��  ഓഫീസ�, ഐ.എസ്.എം ഡയറ��  എ�ിവ�  ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.എസ്.എം ഡയറ�� സം�ാനതല�ി� ത�ാറാ�ിയ ബ�ജ�് െ�േ�ാസലി� �റമ��

ആ��േവദ ആ�പ�ി െക�ിട�ി�ളള ഫ�് ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക�െട വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അ�� ബ�ജ�ി�  �റമ��  ആ��േവദ ആ�പ�ി െക�ിട�ിെ� കാര�ം പരിഗണി�വാ�

ആവശ�മായ നി�േ�ശം ഐ.എസ്.എം ഡയറ���് ന��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

പക��വ�ാധി നിയ�ണ �വ��ന��

5836. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക��വ�ാധി നിയ�ണ �വ��ന�� ഏേകാപി�ി��തിനായി ആേരാഗ�വ��് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പക��വ�ാധി നിയ�ണ�ിന് െപാ�ജനപ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) കഴി� കാലവ�ഷ�ാല�് പക��വ�ാധി�ലം സം�ാന�് എ� േപ�  മരണെ��;

ജി�ാടി�ാന�ി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) പക��വ�ാധി �ലം മരണ��  ഉ�ാകാതിരി�ാനായി സ��ാ�  ഉേ�ശി�� അടിയ�ര�ം

ശ��മായ നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) പക��വ�ാധി പട��ത് തട��തി�� േബാധവ��രണ �വ��ന���ായി ഈ സ��ാ�

നാളി�വെര െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

�ാഥമികാേരാഗ� േക��� �േഖന സാ��ന ചികി�ാ �വ��ന��

5837. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ��ന ചികി�ാ െന�് വ��് ഒ� സാ�ഹ���ാനമായി മാറിയി��

സാഹചര��ി�, പാലിേയ�ീവ് െകയ� �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ�വാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��� �േഖന സാ��ന ചികി�ാ �വ��ന�� ഏേകാപി�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആശാവ���മാ�െട േസവനം സാ��ന ചികി�ാ രംഗ�് �േയാജനെ���വാ� നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ�വിവര�� ഡിജി�ലായി ��ി�� പ�തി

5838. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ പൗരെ��ം ആേരാഗ�വിവര��  ഡിജി�ലായി ��ി�� പ�തി

�വ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആദ� ഇ-െഹ��് െസ�റായി �ഖ�ാപി� േപ���ട ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ഇതിെ� �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;  നിലവി�  ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളിലാണ് ഓ�ൈല�  സൗകര�ം

ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) ഉ�ഘാടനം കഴി� ആദ� ആ�പ�ിയി�  േപാ�ം ഇ�വെര പ�തി ���േതാതി�

നട�ിലാ�വാ�  കഴിയാ� സാഹചര��ി�  സം�ാനം ��വ�ം ഈ പ�തി എ�േ��്

�വ��ികമാ�വാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി ആേരാഗ� േക���

5839. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി ആേരാഗ� േക���  ഇ� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �േദശെ� ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര���  വ��ി�ി�ാ�ം േഡാ��മാ�

ഉ�െ�െട�� ജീവന�ാ�െട �റ� നിക�ാ�ം അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി മല�റം ജി�യി�  ��ത�  ചികി�ാ സൗകര�ം ഒ��വാ�

ത�ാറാ�േമാ?



േദശീയ ആേരാഗ� മിഷ� വഴി നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന��

5840. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, സി. െക. ശശീ��

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ ആേരാഗ� മിഷ�  വഴി നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന��

എെ��ാെമ�ം അതിനായി ലഭി� േക� സഹായം എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയാേരാഗ� ദൗത��ിെ� ഭാഗമായി ആ�പ�ികെള നവീകരി�ാ� പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാന� വിജയ�ദമായി നട�ിവ�� വാ�ിേനഷ�  പരിപാടി ചില ജി�കളി�  േവ��

ല��ം േനടാ�തിനാ�, േദശീയാേരാഗ� ദൗത��ിെ� ഭാഗമായി ��ത ജി�കളി�  �േത�കം

പ�തി ആവി�രി� നട�ാ�ാ�  സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;  ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ി� വാ�ിേനഷ� നി�ബ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�തം ആേരാഗ�ം പ�തി

5841. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�തം ആേരാഗ�ം പ�തിയി�െട ജീവിതൈശലി േരാഗനിയ�ണം ഫല�ദമായി നട�ിലാ�വാ�

കഴി�െമ�് വിലയി���േ�ാ; എ�ി� എ�െകാ�്;

(ബി) െകയ� ഒാ� വീ�സ് ആ�് െകയ� ഒാ� േവ��് പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ര�ാതിസ���ം �ല�� ആേരാഗ�����  വ��ി� സാഹചര��ി�  എ�ാ താ��്

ആ�പ�ികളി�ം േ�ാ�് �ിനി�ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ��ംബ ആേരാഗ�േക��ളായി െതരെ���െ�� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി� െമ�െ��

സൗകര���  േരാഗിക��് ഒ���തി�ം,  �ണേമ��� ചികി��ായി �േത�ക ചികി�ാ

മാ��േരഖ ഒ���തി�ം കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ദ�ം പ�തി

5842. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ീ��മായ �േ�ാഗ��മായി ജനി�� ��ിക��ായി  '�ദ�ം'  എ� സൗജന� ചികി�ാ

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി വകയി��ിയിരി�� �കെയ�യാണ്;  പ�തി നട�ിലാ��തി��



നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) സം�ാനെ� ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് ��ത ചികി��� സൗകര�ം ഒ���ത്;

(ഡി) ഇതിനാ�� ഫ�് മേ�െത�ി�ം ഏജ�സി വഹി�ാെമ�് ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

നിരാമയ ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

5843. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിരാമയ ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി ���േതാതി� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നാഷണ� ��് ആ�ിെ� പരിധിയി� വ�� െെവകല��ളളവ��് ഇൗ പ�തിയി�െട ലഭി��

ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ.പി.എ�, ബി.പി.എ�  വ�ത�ാസമി�ാെത അ�ഖബാധിത��് ഇൗ പ�തിയി�

േചരാ��താേണാ;  എ� ല�ം �പ�െട ആ��ല�മാണ് ഇൗ പ�തിയി�  േച��വ��്

ന���െത�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജീവിതൈശലീ േരാഗ നിയ�ണ പ�തി

5844. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവിതൈശലീ േരാഗ നിയ�ണ പ�തിയായ  'അ�തം'  ആേരാഗ� പ�തി�ായി േലാകാേരാഗ�

സംഘടന ന��� സഹായം എെ��ാമാണ്;

(ബി) വിദ�ാലയ�ളി�  നട�ിലാ�� ലീപ്  (Life  Style  Education  and  Awareness

programme) എ� പ�തി കാര��മമാേണാ; അെ��ി� പ�തി കാര��മമായി നി�വഹി�്

ഭാവി തല�റെയ ജീവിതൈശലീ േരാഗ�ളി� നി�ം ��മാ��തിന് �േത�ക �� ന��േമാ?

ജീവ�േരഖ പ�തി

5845. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആരംഭി� 'ജീവ�േരഖ' പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിെല സ��ാ�  ആ�പ�ികളിലാണ് ആദ� ഘ��ി�  ഇൗ പ�തി

നട�ിലാ�ിയത്;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത ആ�പ�ികളി�  ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയ കാര���

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ികളി� ചികി�ാ നടപടി�മ�� �ഗമമാ��തിന് പ�തി സഹായകമാേയാ;



(ഇ) ��ത ജി�കളിെല സാം�മിക േരാഗ��  തട��തി�  പ�തി വഹി� പെ�െ��്

വ��മാ�േമാ?

��ിക�െട ചികി�ാ പ�തിക�

5846. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പതിന� വയ� വെര�� ��ിക��് സൗജന�മായി ന��� ചികി�ാ പ�തിക�

എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�േമാ ?

വിേദശമാ�കയി� േ�ാമാെകയ� �ംഖല

5847. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേദശമാ�കയി�  േ�ാമാെകയ�  �ംഖല ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആരാണ് നി�േ�ശ�� സമ��ി�ി��ത്; നി�േ�ശ��െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

ഈ നി�േ�ശ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ?

ഔ�് േപഷ��് ചികി��് ഓ�ൈല� വഴി ��ിംഗ് സംവിധാനം

5848. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ഔ�് േപഷ��് ചികി��ായി ഓ�ൈല� വഴി ��്

െച�ാ�� സംവിധാനം നിലവി� വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�ീ�ത ഒ. പി. സംവിധാനം ഏ�െ����തിെ� േന��� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�ൈല� രജിേ�ഷ� നട��തിെ� നടപടി�മം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജനറ�  ആ�പ�ിക�, ജി�ാ,  താ��് ആ�പ�ിക�  എ�ിവിട�ളിേല�് ഈ സംവിധാനം

വ�ാപി�ി�േമാ ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഒ.  പി.  ചികി��� ��ിംഗ് ഓ�ൈല�  അ�ാെത എവിെടെയ�ാം ലഭ�മാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

ആ�ി ബേയാ�ിക് ഇ���ക�െട ലഭ�ത�റവ് പരിഹരി�ാ� നടപടി



5849. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി�  ആ�ി ബേയാ�ിക് ഇ���ക�െട ലഭ�ത�റവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ശ�ാസ് �ിനി�ക�

5850. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിനി ക�ാ�സ�  െസ��ക�  അരംഭി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എവിെടെയ�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളി�  ശ�ാസ് �ിനി�ക�  �ാപി�ാ�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ശ�ാസ് �ിനി�� �േഖന ലഭ�മാ�� േസവന�� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ, താ��് ആ�പ�ികളിെല രാ�ികാല ചികി�

5851. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ, താ��് ആ�പ�ികളി� രാ�ി കാല�ളി� വിദ� ചികി� ഉറ�ാ��തിന് നിലവി�

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

(ബി) രാ�ി കാല�ളി� ആവശ�മായ േഡാ��മാരി�ാ�തിനാ� ��ത ആ�പ�ികളി� അടിയ�ര

ആവശ����് എ�� േരാഗിക��് അസൗകര���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിക�െട �വ��നം ശ�ിെ����തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

��തായി �ാഥമികാേരാഗ� േക���

5852. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�േമഖല�െട സമ�വികസന�ിെ� ഭാഗമായി ��തായി �ാഥമികാേരാഗ� േക��േളാ

ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�� മെ�െ��ി�ം �ാപന�േളാ ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേലെത�ി�ം തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

ആയത് ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



എടവന�ാട് പി.എ�്.സി -െയ സി.എ�്.സി -യായി ഉയ���തിന് നടപടി

5853. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈവ�ി�  േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� പരിധിയി�  സി.എ�്.സി നിലവിലി�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ജനസാ�തേയറിയ�ം തീരേദശെമ� �േത�കത�ം പരിഗണി�്

ൈവ�ി�  േ�ാ�് പ�ായ�ിെല എടവന�ാട് �ാഥമിക ആേരാഗ�േക�െ�

സി.എ�്.സിയായി ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാമാ െകയ� �ണി�ം ഓേ�ാളജി വ��ം ആരംഭി��തിന് നടപടി

5854. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� േ�ാമാ െകയ� �ണി�ം ഓേ�ാളജി വ��ം ആരംഭി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇവ ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട ഡീ അഡി�� െസ�� ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പി.എ�്.സി.കെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ാൻ പ�തി

5855. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ��ി ജി�യി� ഏെതാെ� പി.എ�്.സി-കെളയാണ്

��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ിയെത�ം ഇതിെ� ഭാഗമായി എ�േപെര ജി�യി�  �തിയതായി

നിയമിെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�യിെല അവേശഷി�� പി.എ�്.സി -കെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

എ�ി�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം ഏെതാെ� പി.എ�്.സി-കെളയാണ് ഇതി�േവ�ി

പരിഗണി��ത്; വ��മാ�േമാ?

മ�ം �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ� ��ംബാേരാഗ�േക�മായി ഉയ��ാ� നടപടി

5856. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  െചാ���  േ�ാ�ി�  മണ��  മ�ല�ിെ� ഭാഗമായി കിട�� ���,

ക�ാണേ�രി പ�ായ�് �േദശ�ളി�  ഉ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള �ടംബാേരാഗ�

േക�മായി ഉയ��ിയി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ക�ാണേ�രി �ാമപ�ായ�ി�  മ�ം �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ� ��ംബാേരാഗ�േക�മായി

ഉയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ൈവ�ം ഗവ�െമ�് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

5857. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ൈവ�ം താ��് ഗവ�െമ�് െഹഡ് ക�ാ�േ��്

ആ�പ�ി�െട വികസന പ�തി ഏ�ഘ��ി� ആെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  നിലവി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�് �വ��ി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�് �വ��ി��ി� എ�ി�  ഡയാലിസിസ് സംവിധാനം

ഏ�െ���വാ� നിലവി� പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാ�യം ജി�യി� ഗവ�െമ�് ജി�ാ ആ�പ�ി നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) ൈവ�ം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയ��വാ�� പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െച�� സി.എ�്.സി- യി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

5858. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജിേനാട�ബ�ി�� െച�� സി.എ�്.സി- യി� ഡയാലിസിസ്

�ണി�് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി എം.എ�.എ.�െട നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം

ഇ�വെരയായി എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ േഡാ��മാെര�ം മ� ജീവന�ാെര�ം കെ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

വാമന�രം പി എ�് സി - യിെല നി��ാണ ���ിക�

5859. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) G.O  (Rt)  No.643/2017/H&FWD  തീയതി  13/3/2017  �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വാമന�രം പി .എ�് .സി -യി� 50 കിട�ക�� വാ��ം

അ�ിനിേ��ീവ് േ�ാ�ം നി��ി��തി�� ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ആരംഭി�ി�ാെയ�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�് ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം ���ി ആരംഭി�ാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് െസ��ം കാ�ണ� ഫാ�മസി�ം

5860. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് െസ��ം കാ�ണ� ഫാ�മസി�ം

ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല പി.എ�്.സി -കളി� കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന് നടപടി

5861. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളിലാണ് കിട�ി ചികി�

നിലവി��ത്;

(ബി) െമാറ��, ��ന�ി, ആന�യം, േകാ�� പി.എ�്.സി.കളി� കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�മംഗലം പി.എ�്.സി - �് �തിയ െക�ിടം

5862. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മംഗലം പി.എ�്.സി-�് �തിയ െക�ിടം നി��ി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ �ലം സൗജന�മായി ലഭ�മായി�ം അത്

�േയാജനെ���വാ� നാളി�വെര നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പി.എ�്.സി  -  �് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക��് അ�വദി� ഫ�്

5863. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ആല��  മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�െട

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി അ�വദി� ഫ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ആ��േവദാ�പ�ിെയ താ��ാ�പ�ിയായി ഉയ��ാ� നടപടി

5864. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ആ��േവദാ�പ�ിെയ താ��ാ�പ�ിയായി ഉയ���തി�� ആേരാഗ�വ��ിെ�

നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിെയ താ��് ആ��േവദ ആ�പ�ിയായി ഉയ��ി ആവശ�മായ ത�ികക�

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

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി� ഫിസിേയാെതറാ�ി�് ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഫിസിേയാെതറാ�ി�ിെ��ം ���ിെ��ം നിയമനം നട��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

���ണ� �ാരക സ��ാ� ആ��േവദ ആ�പ�ി

5865. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യി� എളവ�ി പറ�ാട് �ിതി െച�� ����ി ���ണ� �ാരക സ��ാ�

ആ��േവദ ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ഈ ആ�പ�ി�െട ��മതി� നി��ാണ�ിനായി എെ��ി�ം ഫ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ധാരാളം േരാഗിക� ആ�യി�� ഈ ആ�പ�ിയി� നിലവി�ളള െക�ിടം �േയാജനെ���ി

കിട�ി ചികി��� സൗകര�ം ഏ�െ���ാ� നടപടി എ��േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

തളി�റ�് താ��് ആ�പ�ി

5866. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല തളി�റ�് താ��് ആ�പ�ി ജി�ാ ആ�പ�ിയാ�ാ�ം ഇരി�� ക��ണി�ി

െഹ��് െസ�� താ��് ആ�പ�ിയാ�ാ�ം �� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിയി� െനേ�ാളജി �ണി�്

5867. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിയി�  െനേ�ാളജി �ണി�ിെ� �വ��ന�മായി ബ�െ��്

എെ��ാം ���ിക� ���ിയാ�ിയി��്;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം ആരംഭി��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ;

(സി) സാധാരണ�ാരായ േരാഗിക��് ഏെറ �േയാജന�ദമായ ഈ വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

എേ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

�റ�ികാട് ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി� കിട�ി ചികി�

5868. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റ�ികാട് ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  കിട�ി ചികി�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിയി�  നിലവി�� േഡാ��മാ�, �ാഫ് ഇവ�െട കണ�് വ��മാ�േമാ;

ഒഴി�ക�  നിക�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ച�നാേ�രി ജനറ� ആ�പ�ിയി� ക�ാ�സ� ഡി��� െസ�റ�

5869. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ക�ാ�സ�  ഡി���  െസ�റ�  �വ��ി�ി�േ�ാ;ഈ

െസ�ററി�െട എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� യാെതാ� �വ��ന��ം കാര��മമായി നട��ിെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത െസ�റിെ� �വ��ന�� ജന���് �േയാജനകരമായ രീതിയി� സജീവമാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

കന�ാ�ള�ര ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെ� േശാച�ാവ�

5870. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല കന�ാ�ള�ര ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെ�

േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 1997-�  സാ�ഹ�ാേരാഗ� േക�മായി ഉയ��െ�� ഈ �ാപന�ി�  ഇേ�ാ�ം  1951-�

�ാപനം ആരംഭി�േ�ാ�� 12 കിട�ക� മാ�മാ��െത� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ശരാശരി  600-�  അധികം േരാഗിക�  എ�� ഈ ആ�പ�ിയി�  മതിയായ സൗകര���



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

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ത െഹ��് െസ�റി� ഏെത�ി�ം �തിയ

ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ച�നാേ�രി ജനറ� ആ�പ�ിയിെല ഒഴി�ക�

5871. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  വിവിധ ത�ികകളിലായി  24  ഒഴി�ക�

നിക�വാ�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക�  നിക�ി സാധാരണ�ാരായ േരാഗികെള സഹായി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാ��ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ��വൻ സമയ ഫാ�മസി

5872. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� കാ��ാട് �വ��ി�� ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ഫാ�മസി നിലവി�

24 മണി��ം �വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) രാ�ി സമയ�ളി� ഏെറ �െര നി�ം വ�� േരാഗിക��് എ�തിെ�ാ�� മ��് കി�ാെത

ടൗണി�ം മ�ം അലേയ�ിവ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ജി�യിെല �ധാന ചികി�ാ േക�മായ കാ��ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  24  മണി��ം

ഫാ�മസി �വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ി� ഡ��ി�ിടയി� അപകടം

5873. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല ��പറ�് നിേയാജകമ�ല�ിെല,  �േ�ാ�് പറ�് പി.എ�്.സി.യിെല

�ി. അേശാക� .സി.പി., സീനിയ� െഹ��് ഇ�െ���, ഡ��ി�ിടയി� അപകടം സംഭവി�്

അേബാധാവ�യി� കിട�� ഇേ�ഹ�ിന് �േത�ക അവശത അവധി�് അേപ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  �േത�ക അവശത അവധി അ�വദി�ാ�  സാേ�തിക തടസം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �േത�ക അവശത അവധി അ�വദി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ഹ�ിെ� െമഡി�� റീ-ഇേ��്െമ�് അേപ�യി� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ?



േഹാമിേയാ വിഭാഗ�ിെല ന�മാ�െട േജാലിസമയ �മീകരണം

5874. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ� വ��ി�  അേലാ�തി,  ആ��േ�ദ േഹാമിേയാ�തി വിഭാഗ�ളിെല

ന�മാ�െട േജാലി�െട സമയ �മീകരണം എ�െനയാണ് നി�യി�ി��ത്; ഇവിെട എ� ഷി�്

സ�ദായമാണ് നിലവി� ഉ�ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േഹാമിേയാ വിഭാഗ�ി� േജാലി െച�� ന�മാ��് ര�് ഷി�് ആേണാ ഏ�െ���ിയി��ത്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഇവ��് ഏഴ് ദിവസം �ട��യായി രാ�ി ഡ��ി െച�ാ� ൈന�് ഓഫ് ന�കാ�േ�ാ; ഇെ��ി�

കാരണം എ�ാണ്;

(ഡി) സം�ാന�് അേലാ�തി,  ആ��േ�ദം വിഭാഗ�ളിെല ന�മാ��് ��് ഷി�ം ൈന�് ഡ��ി

ഓ�ം ന���െ��ി�  േഹാമിേയാ വിഭാഗ�ിെല ന�മാ��് ഈ പരിഗണന ന�കാ�ത്

എ� െകാ�ാണ്; ഇവ��ം ഈ പരിഗണന ലഭിേ��വരേ�; ആെണ�ി� ഇ� സംബ�ി�്

ഉ�രവ് ഉട� �റെ��വി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അനധി�തമാ�ം ദീ�ഘകാലഅവധികളി�മായി േജാലി�് ഹാജരാകാ� േഡാ��മാ�

5875. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�ം ആേരാഗ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�ം കീഴി� എ� േഡാ��മാ�െട ത�ികക�

ഉെ��ം ��ത ത�ികകളി�  അനധി�തമാ�ം ദീ�ഘകാല അവധികളി�മായി േജാലി�്

ഹാജരാകാ� േഡാ��മാ� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േജാലി�് ഹാജരാകാെത�� േഡാ��മാ�െട േപരി�  നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  േജാലി� ഹാജരാകാ� േഡാ��മാരി�  ഗ�ഫി�ം സം�ാന�ം

മ�സം�ാന�ളി��� ആ�പ�ികളി�  േസവനമ��ി��വെര സംബ�ി�് അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െ�തിെര നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിെല ഒഴി�ക�  ഉ�െ�െട സം�ാന�ാകമാനം നിലവി�  േഡാ��മാ�െട എ�

ഒഴി�ക��് എ�ം ��ത ഒഴി�ക�  നിക�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ം

വ��മാ�േമാ ?

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്-II ത�ികയിെല �േമാഷ�



5876. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്-II ത�ികയി� േജാലിയി� �േവശി� നിരവധിേപ� 15

വ�ഷ�ിലധികമായി �േമാഷ�  ലഭി�ാെത അേത ത�ികയി�  �ട�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാരിന് അധിക സാ��ിക ബാധ�ത വരാ�തിനാ� ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

സീനിേയാറി�ി ലി�്

5877. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െജ.പി.എ�്.എ�  േ�ഡ്-I,  േ�ഡ്-  II  ത�ികകളി�  നിലവി�  എ� േപ�  േജാലി

െച��െവ�ത് ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�.എ�്.  ഐ  ,  എ�.എ�്.എസ് ത�ികകളി�  ഒഴി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ഒഴിവ്

നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െജ.പി.എ�്.എ�  -  സീനിേയാറി�ി ലി�് നിലവി�േ�ാ;  ��ത ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

31.12.2006 -ന് േശഷം സീനിേയാറി�ി ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാലതാമസം

ഒഴിവാ�ി സീനിേയാറി�ി ലി�് �സി�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

േറഡിേയാളജി�ിെന നിയമി�ാ� നടപടി

5878. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാേ�രിയിെല �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയി�  േറഡിേയാളജി�് ഇ�ാ�തിനാ�

��തായി വാ�ിയ അ��ാസൗ�് �ാനിംഗ് െമഷീ�  �വ��ി�ി�ാ�  സാധി�ാ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� എ�ിേ��� സാധാരണ�ാരായ ജന�� വ� നിര�് ന�കി �റ�്

�ാ�  െച��ത് കണ�ിെല��് ആ�പ�ിയി�  േറഡിേയാളജി�ിെന നിയമി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േറഡിേയാളജി�ിെ� ത�ിക ��ി�് നിയമനം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�ക�െട ത�ിക

5879. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�ക�െട എ� ത�ിക ഒഴി�

കിട���്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�.ആ�.എ�്.എം-  ന് കീഴി�  സം�ാന�് േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�് ത�ികയി�

വിരമി�വേര�ം നി�ിത േയാഗ�തയി�ാ�വേര�ം നിയമി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�ക��് േവ� പി.എസ്.സി.  അംഗീകരി�

േയാഗ�തെയ�ാെണ�ം, നിലവി� ഓേരാ ജി�യി�ം എ�.ആ�.എ�്.എം- �ം മ�മായി നിയമനം

ന�കിയവ�െട േയാഗ�ത എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� സം�ാന�്സിസിപി, എ�.സി.പി േകാ�് പാസായ നിരവധി ഉേദ�ാഗാ��ിക� േജാലി

ലഭി�ാെത �റ�് നി��� സാഹചര��ി�  േയാഗ�തയി�ാ�വെര�ം,  വിരമി�വെര�ം

എ�.ആ�.എ�്.എം - �ം മ�ം നിയമി�ാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി�� േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�ക�െട ഒഴി�ക� അടിയ�ിരമായി പി.എസ്.സി -�് റിേ�ാ��്

െച��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

��ാല പി.എ�്.സി .യി� അ�വദി�ി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം

5880. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാല പി.എ�്.സി  -യി�  അ�വദി�ി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� ത�ികകളിലാണ് �ിരം നിയമനം നട�ിയി��െത�ം കരാ�

അടി�ാന�ി� ജീവന�ാെര നിയമി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി�� ത�ികകളി� ഏെത�ി�ം ത�ികക� ഈ ആ�പ�ിയി� നി�ം മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇ�െന മാ�ിയ ത�ികക�േട�ം അവ�െട എ��ം വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�െന

ത�ികക� മാ�ാ��ായ കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി ആ�പ�ിയി� ഒ.പി.േസവന�ം ഐ.പി േസവന�ം എ�ാ ദിവസ�ം ലഭ�മാ��ി� എ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െപാ� ജന���് എ�ാ ദിവസ�ം ഒ.പി േസവന�ം ഐ.പി േസവന�ം ലഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��ി മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളി�� ഒഴി�ക�

5881. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�� ആേരാഗ� േക��ളി� നിലവി�� ജീവന�ാ�െട എ��ം

ഒഴി�കിട�� ത�ികക� എ�െയ�ം കാ�ഗറി തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�� ത�ികകളി� നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



സ��ാ� ദ�� േകാേള�ക�

5882. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ദ�� േകാേള�കളി� ദ�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട ഏ��ം

�തിയ മാനദ�ം അ�സരി�� അസി��് െ�ാഫസ�, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�,

െ�ാഫസ� ത�ികക� നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ദ��  േകാേള�കളി�  ചികി� േത�� േരാഗിക�െടഎ��ം നിലവി��

േഡാ��മാ�െട എ��ം ത�ി�� അ�പാതം പരിേശാധി�് ��ത�  ത�ിക അ�വദി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക��ണി�ി െഹ��് െസ�� തല�ി� ദ�� േഡാ�� ത�ിക അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ൈഗനേ�ാളജി�് ത�ിക

5883. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ജ�ര �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയായ ��ാലയ�ി�

ൈഗനേ�ാളജി�് ത�ിക നിലവി�േ�ാ  ;  ��ത ത�ികയി�  നിലവി�  േഡാ�െറ

നിയമി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� എ��തലാണ് ഈ ത�ിക ഒഴി� കിട��െത�് വിശദമാ�േമാ

;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  ��തായി നി��ി� ഓ�േറഷ�  തീേയ��ം വാ��ം

�വ��ന�മമാ�ിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി�  അടിയ�രമായി ൈഗനേ�ാളജി�ിെന നിയമി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

ലാേബാറ�റികളി� ഏകീ�ത ഫീസ്

5884. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ലാേബാറ�റികളി� ഒേര െട�ിന് പല തര�ി�� ഫീസ് ഈടാ��ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� വിവിധ തര�ി�� െട�ക��് ഏകീ�ത തര�ി�� ഫീസ് ഈടാ��തിന്

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;



രാസപദാ���� അട�ിയ ��ക�െട വി�ന തടയാ� നടപടി

5885. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�റിക�, െഎ�ീം പാ�ല�ക�, �സ് കടക�  എ�ിവിട�ളി�  ��ിമമായ രീതിയി�

രാസപദാ����  അട�ിയ�ം ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ�മായ ��ക�  ത�ാറാ�ി

വി�ന നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ��ക� ഉ�ാ�ി വി�ന നട��തിന് ആവശ�മായ േച�വക�ം മി�ക�ം നി��ി�്

കടകളിെല�ി��വെര�റി�് എെ��ി�ം അറി�േ�ാ; വിവരം കെ���തിന് �മി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇത് �ലം വ�ം തല�റ�് വ�� ആേരാഗ� വിപ�് മന�ിലാ�ി ഇ�രം വ�കിട

ക�വട�ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� സാഗ� റാണി പ�തി

5886. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���ളി� മാരകമായ രാസവ��� േച���ത് തട��തി�� ഓ�േറഷ� സാഗ� റാണി

പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ആ�െ��ി�െമതിെര 2017-� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) മീ�കളി�  േച��ിരി�� രാസപദാ����  ക�പിടി��തിന് നിലവി�  എെ�ാെ�

പരിേശാധനകളാണ് നട��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

ആരാധനാലയ�ളിെല ഭ���ര�

5887. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ആരാധനാലയ�ളി�  ഭ���ര� ഉറ�ാ��തിനായി

നി�േ�ശി�െ��ി�� േക� പ�തിയായ േഭാജ്  (Blissful Hygienic Offering to God)

െ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നട�ി�് എ�കാരമാെണ�ം നിയമി�െ�� േനാഡ� ഒാഫീസ�മാ�  ഏത് വ��ിന്

കീഴി�ളളവരാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി േക�ഫ�് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െടേ�ാപാ��ി� ഭ���ര�ാ വ��ിെ� െറ�ഡ്



5888. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െടേ�ാപാ��ി�  ഭ���ര�ാ വ��ിെ� രജിേ�ഷനി�ാെത പാ��ിക�ം

ക�ാ�ീ�ക�ം �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�� ഭ���ര�ാ വ��് െറ�ഡ് െച�് പിഴ �മ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളി�  നട�ിയ െറ�ഡിെനതിെര െടേ�ാപാ��് അധി�ത�  പരാതി

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ായി�� പരാതിെയ�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േവാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ െറ�ഡി� േശഷം ഭ���ര�ാ ക�ീഷണെറ ത��ാന�് നി�് �ലം മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�സ� േരാഗ�ിെ� �ലകാരണം കെ���തി�� ഗേവഷണ��

5889. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� കാ�സ�  േരാഗ�ിെ� �ലകാരണം കെ���തി��

ഗേവഷണ�� അപര�ാ�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�സ� േരാഗ�ിെ� �ലകാരണ�� കെ��ാനായി സം�ാനാടി�ാന�ി� വി�ലമായ

ഗേവഷണം നട��തി�� സംവിധാനം ��ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി�

വിശദവിവര�� ന��േമാ?

അവയവദാന�ിെ� മറവി� നട�� �ഷണം

5890. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.െക. ശശി

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവദാന�ിെ� മറവി� നട�� �ഷണം നിയ�ി��തിനായി നിയമം ക�ശനമാ�ിയതി�

േശഷം അവയവദാനം ഗണ�മായി �റ�താ�ളള റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ി�  അവയവദാനം സംബ�ി� പരസ�ം �ത�  പരിേശാധനക�  വെര

സ��ാരിെ� േമ�േനാ��ി� നട��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െത�ായ �ചാരണ��  അവയവദാനെ� �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാ�



െപാ�ജന���ിടയി�  ശരിയായ േബാധവ��രണം ഊ��ിതമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അവയവ മാ� ശ��ിയ�ളള നിര�് ഏകീകരി��തി�ം ശ��ിയ�് വിേധയരാ��വ��ം

ദാതാ���ം �റ� െചലവി� ജനറിക് മ��ക� ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�്.എ�.എ�. ഹി�് ലാബ്

5891. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�റ� നിര�ി�  ലേബാറ�റി പരിേശാധന സാധ�മാ�� േക� െപാ�േമഖല �ാപനമായ

എ�്.എ�.എ�. ൈലഫ് െകയറിെ� ഹി�് ലാബിെ� �വ��നം ��ത� ആ�പ�ികളിേല�്

വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

5892. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�

ഇതി�� നടപടിക� എ�ഘ�ംവെരയായി എ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല അ��ജി�ാ �ലംമാ�ം

5893. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആേരാഗ� വ��ി� നാളി�വെര �ാ��്/സീനിയ�

�ാ��്/�ാ��് ൈട�ി�്/ൈട�ി�്/േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് ത�ികകളി�

തി�വന��രം ജി�യിേല�് എ� അ�� ജി�ാ �ലം മാ�ം ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലംമാ�ം ലഭി�വ�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം �ലംമാ�ം ലഭി��തിന് ��് ഇവ� േജാലി െച�വ�ി�� ജി�, ഉേദ�ാഗ�ാലയളവ്

എ�ിവ�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ചികി� െചലവ് തിരിെക ലഭി��തി�ളള െ�ാേ�ാസ�



5894. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�ിെല ��െെടം ജീവന�ാരനായ ഷാ�  ന�ാടിെ� ചികി�െചലവ്

തിരിെക ലഭി��തി�ളള െ�ാേ�ാസ� ആേരാഗ� വ��ിൽ ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) അടിയ�ര ശ��ിയ ആവശ�മായ സാഹചര��ി� ,സ�കാര� ആ�പ�ിയി� ചികി� േതടിയ

ടിയാെ� ചികി� െചലവ് റീ ഇേ��് െച�ാ�ളള �േത�കാ�മതി ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആയതി�� ഉ�രവ് ഉട� �റെ��വി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നാഷണ� �റ� ൈലവ് ലി ��സ് മിഷ� വാ�

5895. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� �റ� ൈലവ് ലി ��സ് മിഷ� വാ� ന���േ�ാ; എ�ി� എ� �ക വീതമാണ്

വാ�യായി ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം കാര����ായാണ് വാ� ന���ത്;

(സി) ഇവ�് പലിശ ഈടാ��േ�ാ; എ�ി� എ� ശതമാനം വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചികി� കി�ാെത�� മരണ��

5896. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യഥാസമയം ചികി� കി�ാെത�� മരണ��  മാധ�മ�ളി�  റിേ�ാ��് െച�െ���ത്

��യി�െ�ടാ�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ�ളി� സാധാരണ സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്  ;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ?

െമ�� െഹ��് റിസ��് ഇ��ി���്

5897. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപ���ട മാനസിക ആേരാഗ� േക�െ� െമ�� െഹ��് റിസ��് ഇ��ി���് ആ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി�� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മാനസിക ദൗ�ബല��ി�  നി�ം ��രാ��വെര സ�ഹം അംഗീകരി�ാ� �ിതി

വിേശഷ�േ�ാ;

(സി) മാനസികാേരാഗ� േക��ളിെല ചികി��് േശഷം �ഖം �ാപി��വെര



�നരധിവസി�ി��തിന് സം�ാന സ��ാരിെ� േന�ത��ി�  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

േഫാ��് െകാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിെല ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം

5898. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാ��് െകാ�ി താ��് ആ�പ�ിയിെല എ�ാ സൗകര��േളാ�ം �ടിയ ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം

നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �േദശെ� ജന��  വ�ഷ�ളായി ആ�യി�� സ��ാ�  ആ�പ�ിയി�  പരിചയ

സ��രായ േഡാ��മാെര നിേയാഗി�് ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം �നരാരംഭി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

കാ�സ� ചികി��ായി സ��ാരിന് കി�ിയ �മി

5899. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�സ� ചികി��ായി സ��ാരിന് സൗജന�മായി വി�കി�ിയ മാ�� െത�ില�ടവിെല �മി�ം

െക�ിട�ം ഉപേയാഗെ���ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാരിന് ഇതിന് സാധി��ിെ��ി�  ഈ വ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിന്

വി�െകാ��ാ� സ��മാ�േമാ?

ക�ാ�സ� േരാഗ നി��യ�ിനായി നി�ബ�ിത െട�്

5900. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ദം േരാഗം ക�പിടി�െ���ത് ഏ��ം അവസാന േ�ജിലാെണ� വ�ത മന�ിലാ�ി

ആരംഭ�ി�തെ��ളള േരാഗനി��യ�ിനായി െചറിയ ��ിക�  �ത�  �തി��വ�

വെര�ളളവ��് സ��ാരിെ� �േത�ക പ�തി വഴി ആവശ�മായ നി�ബ�ിത െട�് നട�വാ�

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി അേനകം ആ�ക�  ഈ േരാഗ�ിെ� പിടിയി�  നി�ം ര�െ��െമ� �ാധാന�ം

മന�ിലാ�ി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി വിവിധ ജന�തിനിധികെള�ം ചാരി�ി സംഘടനകെള�ം �ടി ഉ�െ���ി

േരാഗനി��യ�ിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ി



5901. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ിെല ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയി� പഴയ െക�ിട�� െപാളി� മാ�ി

വിവിധ േ�ാ�കെള ഒ� െക�ിട സ��യ�ി�  കീഴിലാ��തിനായി കി�ബി�െട

സഹായേ�ാ��ടി സമ��ി�ി�� േ�ാജ�ിന് അ�മതി ലഭ�മാ��തിനായി നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ��ത നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

��ംബേ�മ ഉപേക�ം േക�ീകരി�് ജീവിത ൈശലിേരാഗ നി��യ�ം മ��് വിതരണ�ം

5902. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈ�മറി െഹ��് െസ�റി� കീഴി�� ��ംബേ�മ ഉപേക�ം േക�ീകരി�് ജീവിത

ൈശലിേരാഗ നി��യ�ം മ��് വിതരണ�ം കാര��മമായി നട��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികെള കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് ആ�നികവ��രി�� പ�തി

5903. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികെള കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് ആ�നികവ��രി�� പ�തി�്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ. ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത്;

(ബി) ഏെതാെ� �ാപന�െളയാണ് പ�തി നി��ഹണ �മതല ഏ�ി�ി��ത്;

(സി) ആേരാഗ�േമഖലയി�  േകാടിക�  �ട�ിയി�ം സാധാരണ�ാ��് ആേരാഗ� േസവന��

���േതാതി�  ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ി�  കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി��

ആ�നികവ��രണം ഈ േമഖലയി�  എെ�ാെ� മാ����് കാരണമാ�െമ�്

െവളിെ���േമാ?

ഫിസിേയാെതറാ�ി കൗ�സി� �പീകരണം

5904. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിസിേയാെതറാ�ി�് �േത�ക കൗ�സി� േവണെമ� ആവശ�ം പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഫിസിേയാെതറാ�ി�് ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�ളി� �േത�ക കൗ�സി� നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഫിസിേയാെതറാ�ി കൗ�സി�  �പീകരണം സംബ�ി�് നിയമസഭാ സ�ജ ക്ട് ക�ി�ി

ശിപാ�ശ ന�കിയതായി അറി�േ�ാ;

(ഡി) ഫിസിേയാെതറാ�ി കൗ�സി� �പീകരണ�ിെനതിെര സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ��ത ഉ�രവ്



�ന:പരിേശാധി�േമാ?

വേയാജന േ�മവ��്

5905. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി വേയാജന േ�മവ��് �പീകരി�ണെമ� നി�േ�ശം സ��ാ� ��ാെക�േ�ാ;

ഉെ��ി� ��ത നി�േ�ശ�ിേ�� സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി� സ��ാ� തല�ി� �വ��ി�� (തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��േടത് ഉ�െ�െട )

��സദന��െട വിശദാംശ��  െവളിെ���േമാ;  സ��ാ�  ��സദന�ളിെല

അേ�വാസിക�െട എ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�  �വ��ി�� െജറിയാ�ിക് െസ��ക�െട വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വാ��ക�കാല െപ�ഷ�  3000/-�പയായി വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം സ��ാ�

പരിഗണി��േ�ാ ?

െമഡി�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട �ിരാംഗീകാരം ലഭി� സീ�ക�

5906. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� െമഡി��  േകാേള�കളി�  നിലവി�  എ� എം.ബി.ബി.എസ്

സീ�കളാണ് ഉ�ത്;

(ബി) ��ത സീ�ക�െ��ാം െമഡി�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട �ിരാംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജി�  അധികമായി അ�വദി� സീ�ക��് �ിരാംഗീകാരം

ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത അംഗീകാരം ലഭി��തിന് േവ�ി ഏ�െ���ിയ സൗകര���

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഇ��ി െമഡി��  േകാേളജിന് െമഡി��  കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം ലഭി��തിന്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� െഡ�� േകാേള�കളിെല അധ�ാപക നിയമനം

5907. �ീ.അ�� �കാശ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാ�  െഡ��  േകാേള�കളി�  അധ�ാപകരി�ാ�തിനാ�  ��ിക�െട പഠനം

�തിസ�ിയിലായി�േ�ാ;

(ബി) അ�് സ��ാ� േകാേള�കളിലായി അസി��് െ�ാഫസ� ത�ികയി� എ� ഒഴി��്;

(സി) അധ�ാപകെര െ�ാേമാ�് െച��തിനായി ഡി.പി.സി.  യഥാസമയം േചരാ�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) 2008 ന് േശഷം െഡ�� േകാേള�കളി� എ� അധ�ാപകെര നിയമി�ി��്;

(ഇ) അധ�ാപകെര നിയമി�ാ�ത് കാരണം െഡ��  േകാേള�ക��് െഡ��  കൗ�സിലിെ�

അ�മതി ന�മാ�� സാഹചര��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിയതായി െമഡി�� പി.ജി. സീ�ക�

5908. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട്,  ���, ആല�ഴ എ�ീ െമഡി�� േകാേള�കളി� �തിയതായി

െമഡി�� പി.ജി. സീ�ക��് െമഡി�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ�� അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� സീ�ക��ാണ് അംഗീകാരം ലഭി�െത�ം ഏെതാെ� �ാ�കളിലാെണ�ം

അറിയി�േമാ?

േക� ��സ് �ാ�േഡ�ഡ് ക�േ�ാ� ഓ�ഗൈനേസഷ� ന�കിയ ��റിയി�്

5909. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ��മാ�െട �റി�ടിയി�ാെത ആ�ിബേയാ�ിക് മ��ക� വി��� �വണത�െ�തിെര

േക� ��സ് �ാ�േഡ�ഡ് ക�േ�ാ� ഓ�ഗൈനേസഷ� ��റിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സം�ാന�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ത നടപടിക� ഫല�ദമാേണാ; ഇത് ലംഘി�തിെ� േപരി� 2018- � ഏെത�ി�ം ഔഷധ

വ�ാപാരിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ഡി�ാ��്െമ�് േഫാ� �ഗ് അ�ിനിേ�ഷ� �പീകരി�� നടപടി

5910. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� െമഡി��  േഷാ�ക��് ആ�പാതികമായി �ഗ്

ഇ�െ���മാ�െട ത�ിക നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ��ത വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആ�ഷ്,  �നാനി,  സി�,  േഹാമിേയാ�തി മ��ക��ായി ഡി�ാ��്െമ�് േഫാ�  �ഗ്



അ�ിനിേ�ഷ� �പീകരി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്?

ആ�ിബേയാ�ി�ക�െട അമിത ഉപേയാഗം

5911. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിബേയാ�ി�ക�െട അമിത�ം വിേവചന രഹിത�മായ ഉപേയാഗെ��റി�് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� പഠന�� നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� വിപണിയി�� മ��കളി� 64% �ം അംഗീകാരമി�ാ�വയാെണ�ം, ശരീര�ിെ�

സ�ഭാവിക �തിേരാധം �റ��വയാെണ��� ��റിയി�് ഗൗരവ�ി� പരിേശാധി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് സ��ാ�  സംവിധാന��

എെ��ാമാണ്;  ഇ�രം ഏജ�സിക�െട �വ��ന��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�ാേമാ?

ഒൗഷധ സസ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം

5912. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒൗഷധ സസ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  �വ��നം

െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� കാര��� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒൗഷധ സസ��� ഉ�പാദി�ി�� ക�ഷക��് വിപണി�ം ന�ായമായ വില�ം ലഭ�മാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േഹാമിേയാ വ��ിെ� ആ�രേസവന �വ��ന��

5913. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� പരിപാലന രംഗ�് േഹാമിേയാ വ��് നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന

ആ�രേസവന �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാം�മിക േരാഗ നിയ�ണ�ി�ം േരാഗ�തിേരാധ�ി�മായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

നട�ി വ��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജീവിത ൈശലീ േരാഗ��  തട��തി�ം നിയ�ി��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;



(ഡി) ��ത വ��ിെ� കീഴി� ലഹരി വി�� ചികി�ാ േക��� �വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഇ) പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� േമഖലകളി�  �വ��ി�� േഹാമിേയാ�തി െഹ��് െകയ�

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

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� േഹാമിേയാ ആ�പ�ി

5914. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ��തായി സ��ാ�  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് അേപ�ക� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

േകാ��� ആ��േവദ േകാേളജിെന ആ��േവദ �ണിേവ�ി�ി ആയി ഉയ��ാ� നടപടി

5915. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� ആ��േവദ േകാേളജിെന ആ��േവദ �ണിേവ�ി�ി ആയി ഉയ���ത് സംബ�ി�്

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവര�ം ഫയ� പക��ക�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപനെ� ആ��േവദ �ണിേവ�ി�ി ആ�ി മാ�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��് ൈബ�ഡിംഗ് േകാ�ിന് െക.ജി.ടി.ഇ. �െട അംഗീകാരം

5916. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� േ�മ വ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�� െവാേ�ഷണ�  െ�യിനിംഗ് െസ��ക�

നട�� ��് ൈബ�ഡിംഗ് േകാ�ിന് െക.ജി.ടി.ഇ. �െട അംഗീകാരം ലഭി�ാ�ത് കാരണം

��ത േകാ�് പഠി�ിറ�� ശാരീരിക മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� ഭി�േശഷി�ാരായ

വിദ�ാ��ിക��്പി.എസ്.സി.,  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് എ�ിവ വഴി�� നിയമനം

നിേഷധി�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അംഗീകാരം ലഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േകാ�ിന് െക.ജി.ടി.ഇ.�െട സ��ിഫി��ിന് ത�ല�മായ അംഗീകാരം ന�കണം എ�്

ആവശ�െ��െകാ�് സാ�ഹ�േ�മ വ��് ഡയറ��  33639/09/H2  ന��  �കാരം

14.07.2009  �  സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ���് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ഈ ക�ിെ� അടി�ാന�ി� സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ�� 07.04.2009 �

C3/3639/09 ന�� �കാരം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ���് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഈ ക�ിെ� അടി�ാന�ി� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ��െട ക�ിന് മ�പടിയായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

ഡയറ�� 15.05.2009 � സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ���് അയ�  2154/L2

/09/ഉ.വി.വ.  ക�ിെ� അടി�ാന�ി�  സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എ�് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഭി�േശഷി�ാരായ വിദ�ാ��ിക�  പഠി�� േകാ�് ആയതിനാ�  വി.ടി.സി.നട�� ��്

ൈബ�ഡിംഗ് േകാ�് െക.ജി.ടി.ഇ.  �െട പരീ� ഒഴിവാ�ി െക.ജി.ടി.ഇ.  �െട ��്

ൈബ�ഡിംഗ് േകാ�ിന് ത�ല�മായ അംഗീകാരം ന���തി�� നടപടി സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാ?

ആശാ വ���മാ��് ന��� �തിമാസ േവതനം

5917. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ആശാ വ���മാ��് ഇേ�ാ� ന��� �തിമാസ േവതനം എ�െയ�ം ഇവ��്

�തിമാസ േവതന�ി� എ� �പ�െട വ��നവാണ് �ഖ�ാപി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ി�ി� േവതനം എേ�ാ� ലഭ�മാ�ാ� ക ഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വനിതവികസന േകാ��േറഷ�

5918. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിത വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന വനിതക��് സ�ാ�യത�ം ലഭി�ാ�  കഴി��

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ��ത്; ഓേരാ�ിെ��ം വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) െതാഴി�  െച�� �ീക��് �ര�ിതമായി താമസി��തിനായി േലഡീസ് േഹാ��ക�

എവിെടെയാെ�യാണ് ഉ�ത്;

(സി) എ�ാ ജി�ാ ആ�ാന�ളിെല�ി�ം ഇ�രം േഹാ��ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

താ��് േക��ളി��ടി ഇ�രം േഹാ��ക� നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അവയവമാ� ശ��ിയ�് വിേധയരായവ��് െപ�ഷ�

5919. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�



,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവമാ� ശ��ിയ�് വിേധയരായവ��് െപ�ഷ�  ന�� പ�തി ��  സ��ാരിെ�

കാല�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാ;  ��ത ആ��ല�ം ലഭി��തി�� മാനദ�ം

എെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ശ��ിയ കഴി�് ഇ�കാല�ി��ി�  ��ത ആ��ല��ിന് അേപ�ി�ണെമ�്

വ�വ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�് ��ത നിയ�ണം ഇ�ാതാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�േറഷ� ശരണ ബാല�ം പ�തി

5920. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാലേവല�ം,  ബാലഭി�ാടന�ം തട�വാ�  ൈച�ഡ് െ�ാ���  �ണി�് നട�ിലാ�ിയ

ഓ�േറഷ� ശരണ ബാല�ം പ�തി വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ശബരിമല തീ��ാടനേ�ാട�ബ�ി�് െത�� േകരള�ി� പരിേശാധന ക�ശനമാ�ിയതിെന

�ട��് ഭി�ാടന മാഫിയ�െട �വ��നം മലബാ� േക�മാ�ിയി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ

; എ�ി� ബാല ഭി�ാടന�ിെനതിെര ക�ശനമായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��ി� വനിത െ�ാ��� ഓഫീസ�

5921. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി� വനിത െ�ാ��� ഓഫീസ� ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി� ഉ�്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമന�ിന് േവ�ി റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  റാ�് ലി�ി�

എ� േപ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�െകാ�ാണ് ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�വാ�  ൈവ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ��ം േവഗ�ി�  നിയമനം നട��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



േദശീയ േ�മ പ�തികൾ�് േക� വിഹിതം

5922. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ സാ�ഹ� സഹായ പ�തി,േദശീയ വാ��ക�കാല െപ�ഷ�  പ�തിക�െട ഭാഗമായി

2014-15 �ത� 2017-18 വെര േക� വിഹിതമായി എ� �ക ലഭി�;

(ബി) ഇത് ��ണമാ�ം വിനിേയാഗി�േവാ;എ� േപ��് ഈ പ�തികളി� നി�് ആ��ല��� ലഭി�;

വിശദമാ�ാേമാ?

�� േരാഗിക��് േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ� �േഖന ധനസഹായം

5923. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സാ�ഹ�േ�മ വ��ി� കീഴി� േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ� �േഖന �� േരാഗിക��് �തിമാസ

ധനസഹായം ലഭി��തി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി

5924. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം 'ആശ�ാസ കിരണം' പ�തി വഴി�� ധനസഹായ

വിതരണം എ� തവണ യഥാസമയം ന�കാ�  കഴി�ി�ി�ാെയ�് അറിയി�േമാ;  ഏത്

സാഹചര��ിലാണ് ഈ ധനസഹായ വിതരണം �ട�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തിയി� �തിയതായി േച��തിന് അേപ� സമ��ി�ാെന��വെര നി��ാഹെ����

സമീപനമാണ് ഉേദ�ാഗ��  സ�ീകരി��െത� പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

പ�തിെയ തക��� ഇ�രം സമീപന��  അവസാനി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

വിധവക�െട െപ�മ��െട വിവാഹ�ി�� ധനസഹായം

5925. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  വിധവക�െട െപ�മ��െട വിവാഹ�ി�� ധനസഹായം ലഭി��തി��

മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ്;  ��ത സഹായം ലഭി��തി�� വ�മാന പരിധി

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�മാന പരിധി മ� ധനസഹായം ലഭി�� പ�തികെള�ാ� �േലാം �റവായത് ഈ ആ��ല�ം



ലഭി��തിന് തട�മാ��െ��� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി� വ�മാന പരിധി

ഉയ���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

അംഗൻവാടി വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം േവതന വ��നവ്

T 5926.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗൻവാടി വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം േവതനം വ��ി�ി�ത് എ�് �തലാണ്;

(ബി) �ടി�ിക സഹിതം അവ��് �ക വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗനവാടിക�െട വിശദാംശം

5927. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി� സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗനവാടിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� അംഗ�വാടി െക�ിട��  നി��ി��തിന്

ഭരണാ�മതി ന�ക��ായി; വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) 2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  അംഗ�വാടി െക�ിട��

നി��ി��തിനായി അ�വദി� ഫ�ിെ� വിശദാംശം ന�ാേമാ ?

മണ�� മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

5928. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ി� ആെക എ� അംഗ�വാടിക� �വ��ി���്;

(ബി) അവയി� സ��മായി െക�ിട�� അംഗ�വാടിക�െട എ�ം എ�;

(സി) സ��മായി �മിയി�ാെത വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� അംഗ�വാടിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ഡി) ഈ അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

വ��ല മ�ല�ിെല മാ�ക അംഗൻവാടി

5929. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വ��ല മ�ല�ിെല ഏത് അംഗൻവാടിെയയാണ് മാ�ക അ�ണവാടിയായി

െതര െ���ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാ�ക അംഗൻവാടി വികസന�ിനായി എ� �പ�െട ഫ�ാണ് അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

മാറാ�ര പ�ായ�ിെല അംഗൻവാടി നിർ�ാണം

T 5930.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാറാ�ര പ�ായ�് �സിഡ�് �ീ.  െമാ�ീ���ി മാ��െട നിേവദനം സ��ാരിന്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2016-17 വ�ഷ�ി� 24 അംഗ�വാടിക�െട നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ക പ�ായ�ിന്

ൈകമാറി ന�കണെമ�് പ�ായ�് പാസാ�ിയ �േമയം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ� സ�ീകരി�് നടപടിക�െട വിശദമായ വിവര�ം ഫയ�ക�െട പക��ം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ായ�് തീ�മാന�ിന�സരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം �ാമപ�ായ�ിെല അംഗ�വാടി

5931. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വാമന�രം �ാമപ�ായ�ിെല �ാമീണ നഗ�  22 �

ന��  അംഗ�വാടി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം മ��� വിശദവിവര��

ന�കാേമാ;

(സി) അംഗ�വാടി നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

5932. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�� മ�ല�ി� സ��മായി �ല�ം െക�ിട�മി�ാ�വ�ം സ��മായി �ല��ായി�ം

െക�ിട�� ഇ�ാ�വ�മായ അംഗ�വാടിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?



ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ിെ� െജറിയാ�ിക് െകയ� പ�തി

5933. �ീ.ബി.സത��

,, െക.��ിരാമ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� പരിപാലന രംഗ�് ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി

വ��ത്;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ� രംഗ�ം,  പക��വ�ാധി �തിേരാധരംഗ�ം കാര��മമായി ഇടെപ��തി�ം

സി�,  �നാനി,  ��തി ചികി� എ�ിവ�െട �ണഫല��  ��ത�  ജന�ളിേല�്

എ�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഈ രംഗ�് �തിയ ഗേവഷണ�� നട��േ�ാ;

(ഡി) �� സദന�ളി�  നട�ാ�ി വ�� വേയാ അ�തം പ�തി,  നിരാലംബ�ം അശരണ�മായ

��ജന��െട പരിപാലന�ി�ം ആ��േവദ ചികി�യി�െട ആേരാഗ��� ജീവിത�ിേല�്

നയി�ക എ� ല��േ�ാെട നട�ാ�ി വ�� െജറിയാ�ിക് െകയ�  പ�തി എ�ിവ�െട

വിശദാംശം ന��േമാ?

വനിതാവികസന വ��ിെ� �വ��നം

5934. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  വ�േശഷം �പീകരി� വനിതാവികസന വ��ിെ� �ഗമമായ �വ��നം

ഉറ�വ���തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട വിശദവിവര�� ന��േമാ?

മാതാപിതാ�െള ഉേപ�ി�� �വണത

5935. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാതാപിതാ��െട�ം,  �തി�� പൗര�ാ�െട�ം േ�മ�ം സംര�ണ�ം സംബ�ി� േക�

നിയമം സം�ാന�് ��� േതാതി� നട�ിലാ��തി�� നടപടി എ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാതാപിതാ�െള സംര�ി�ാെത അവെര അനാഥാലയ�ി�ം അ�ല�റ�കളി�ം ഉേപ�ി��

�വണത വ��ി�് വ��േ�ാ;  ഇതിെനതിെര എെ��ി�ം േബാധവ�കരണ നടപടിക�

സ��ാ� തല�ി� നട��േ�ാ;



(സി) ഇ�ര�ി� ഉേപ�ി��വെര സംര�ി��തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം സംര�ണ ഭവന��

ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

അ��ാടിയി� എ�.ആ�.എ�.എം.െ� �വ��ന��

T 5936.�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ��ാടിയി�  ആദിവാസിേ�മ�ിനായി എ�.ആ�.എ�.എം.  െ� േന�ത��ി�

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

അനാഥാലയ�ളി� വിതരണം െച�� ഭ��പദാ����

5937. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനാഥാലയ�ളി�  വിതരണം െച�� ഭ��പദാ�����് ഇേ�ാ�  േനരി�� തട�ം

പരിഹരി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഏെതാെ� അനാഥാലയ���ാണ് ഭ��സാധന��  വിതരണം

െച�വ��െത�ം ഈ വ�ഷം ഇതി� എ� �ണി�ിെ� �റ��ായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി

5938. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, സി. െക. ശശീ��

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി�ായി അരി�ം പലവ��ന��ം �റ� വില�് ലഭ�മാ�വാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിജയകരമായ നട�ി�ിനായി സ��ാരിതര സംഘടനക�െട�ം

��ംബ�ീ�െട�ം മ�് സ�� സംഘടനക�െട�ം സഹായം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

െപേ�ാ� പ�കളി� വാഹനയാ��ാ��് �ാഥമികാവശ����� സൗകര���

5939. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� െപേ�ാ� പ�കളി� വാഹനയാ��ാ��് �ാഥമിക സൗകര��� ലഭ�മെ��

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  െപേ�ാ�  പ�കളി�  വാഹനയാ��ാ��് �ാഥമികാവശ���  നിറേവ��തി��

സൗകര��� നി�ബ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയിൽ ഭ��വ��� േനരിെ��ി��തിന് നടപടി

5940. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� എ�ാ ആദിവാസി േകാളനികളി�ം ഭ��വ���

േനരിെ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തിയിെല പ�ാളിക�.

5941. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തിയി�  സ��ാ�-സ��ാരിതര സംഘടനകെള

പ�ാളികളാ��േ�ാ; ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത് എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� വിതരണം �താര�മാ��തിന് സംവിധാനം

5942. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� എ� അന�ഹ� േറഷ� ��ഗണനാലി�ി� ഉ�െ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �താര�മായ േറഷ� വിതരണ�ിനായി നട�ാ�� ക����വ��രണെ� അ�ിമറി��തിന്

ചില ഉേദ�ാഗ��  �മി��തായ റിേ�ാ��ക�  ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇ-േപാസ് െമഷി� �ാപി� േറഷ� കടകളി� േറഷ� വിതരണം നി��ി വ�ാ� ഭ��വ��്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�കാരം നി�േ�ശം ന�കാ��ായ സാഹചര�െമ�ാണ്;  േറഷ� വിതരണം �ട��

ദിവസ���് പകരം മ�ദിവസ�ളി�  േറഷ�  ന�കാ�  സംവിധാനെമാ��േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

ബി.പി.എ� കാ�ഡ് നൽ��തി�� മാനദ�ം



5943. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എ.പി.എ�  കാ�ഡ് ഉടമക�െട ��ംബ�ിന് മാരകമായ േരാഗ��  ബാധി�ാ�  ബി.പി.എ�

കാ�ഡ് അ�വദി�ാനാ�േമാ  ;  ബി.പി.എ�  കാ�ഡ് ന�കാ�� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

േറഷ� കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

5944. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� കടക� വഴി ��ത� ഭേ��ാ����� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ഗണേനതര വിഭാഗ�ി� അ�വദി� േറഷ� കാ��ക�

5945. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളി�വെര എ� ��ംബ���് ��ഗണേനതര (േ��് സ�ിഡി) വിഭാഗ�ി�

േറഷ� കാ��ക� ന�കിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2016 വെര സം�ാന�് എ� ബി.പി.എ�. കാ��ക� ഉ�ായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2011-16 കാലഘ�െ� അേപ�ി�് ഇേ�ാ� േകരള�ി�� �തിമാസ അരി അേലാ�്െമ�ി�

�റവ് ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� എ� �റ��ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��തരേരാഗബാധിത�െട േറഷ� കാ�ഡ് ബി. പി. എ�. ആ��തിന് നടപടി

5946. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തരമായ േരാഗ��  ബാധി�വ��് കാ�ണ� ഉ�െ�െട�� ചികി�ാ സഹായ��

ലഭി��തിനായി േറഷ�  കാ�ഡി�  സീ�  പതി�് ന��കേയാ,ബി.  പി.  എ�. ആ�ി

ന��കേയാ െച��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�� നടപടി�മ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം അ�ഖ���ാണ് ഈ ആ��ല�ം ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ബി.പി.എ� ലി�ി� ഉ�െ���ൽ



5947. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തരമായ േരാഗ��  ബാധി� ��ംബ�െള�ം എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിതെര�ം

ബി.പി.എ� ലി�ി� ഉ�െ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ��ത ലി�ി�  ഉ�െ���ാ�  എ� അേപ�ക�

ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീെനതിരായ �തിേഷധം

5948. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി��തിെനതിെര േറഷ� കട ഉടമക� �തിേഷധം

അറിയി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ� ഉ�യി� കാര��� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശ�ള പാേ�ജ് അ�വദി�ക,  ഓേരാ ചാ�ി�ം ഒ�ര കിേലാ�ാം ഭ��ധാന�ം അധികമായി

അ�വദി�ക എ�ിവ േറഷ�  കട ഉടമക�െട സംഘടന ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�

സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കടകെള ൈവവിധ�വ�കരി��തിന് നടപടി

5949. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ� കടകെള ൈവവിധ�വ�കരി��തിന് എെ��ാം പ�തിക� സ��ാ�

നട�ിലാ�ി വ��; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഈ �വ��ന��െട അവ� എെ��് െവളിെ���േമാ ?

േറഷ� കടക� പാ��ിന് നട�� േലാബിക�

5950. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടക� പാ��ിെന��് നട�� േലാബിക� �വ��ി�് വ��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ� വ�ാപകമായ �മേ��ക� നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�മേ�ട് നട�ിയ േറഷ� കടക�െ�തിെര നടപടി

5951. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  നാളി�വെര േറഷ�  വിതരണ�ി�  �മേ�ട് നട�ിയ�മായി

ബ�െ��് എ� കട�ടമക�െ�തിെര നടപടി എ��ി��്;

(ബി) എ� േറഷ�കട�െട ൈലസ�സ് സെ��് െച�ി��്;

(സി) എ� കട�െട ൈലസ�സ് റ�് െച�ി��് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േറഷ�കടക� അ�വദി��തിന് സംവരണം

5952. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കടക� അ�വദി��തിന് സംവരണം പാലി��േ�ാ;

(ബി) െമാ�ം േറഷ�കടകളി� എ� ശതമാനം വീതം പ�ിക വിഭാഗ�ി�ം പിേ�ാ�വിഭാഗ���ം

വനിതക��ം അംഗപരിമിത��മായി സംവരണം െച�ി��്;

(സി) കടക� അ�വദി��ത് അഴിമതിരഹിതമാ�ാ� സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� േഗാഡൗ�കളി� ��ി�� േറഷ� കടകളിേല�ളള ഭ�� വ���

5953. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടകളിേല�ളള ഭ�� വ��� സ�കാര� േഗാഡൗ�കളി� ��ി��ത് വ�േതാതി�

െവ�ി�ിന് വഴിെവ�� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ത�ി�ക� സംബ�ി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ത�ി�ക�  തട��തിന് േവ�ി സ��ം േഗാഡൗ�ക�  �ട�വാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇത് �ലം എെ��ാം �ണ�ളാണ് �തീ�ി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ?

അ���� പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��

5954. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ���� പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����ത് എ�കാരമാണ്;

�ാമസഭക��് ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം അധികാര�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് േക� സഹായം ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�  എ� ശതമാനം �കയാണ് േക�ം

ന���ത്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട �തി�� പൗര�ാ�െട ഭ�� �ര� ഉറ�ാ�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ;

സം�ാന�് എ� േപ��് ഈ പ�തി�െട ആ��ല�ം നിലവി� ലഭി���്; അറിയി�ാേമാ

?



േക�സ��ാ� െവ�ി�റ� മെ���ം പ�സാര�ം

5955. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ �ംഖല വഴി തീര�േദശ�് വിതരണം െച��തിനായി േകരള�ിന്

അ�വദി�ി�� പ�സാര�െട�ം മെ���െട�ം അളവ് േക�സ��ാ� െവ�ി�റ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

ന�ായവില േഹാ��ക�

5956. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േഹാ��ക�/ ഭ�ണശാലക�  എ�ിവിട�ളി�  ന�ായ വില�് ഭ�ണം ന���തിന് തമിഴ്

നാ�ിെല അ� േഹാ�� മാ�കയി�ം, ക��ാടക�ിെല ഇ�ിര കാ�ീ� മാ�കയി�ം ന�ായവില

േഹാ��ക�  സം�ാന�ടനീളം ��ംബ�ീേയാ മേ�െത�ി�ം ഏജ�സിേയാ �േഖന

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലനിയ�ണ നടപടി

5957. �ീ.അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില �മാതീതമായി ഉയ�� സാഹചര��ി�  ജന���്

ആശ�ാസം ലഭി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� ഫലവ�ായി� എ� ആേ�പ�യ��ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിപണിയിെല അരിവില �റ��തിന് ആരംഭി� അരി�ടക� പരാജയെ��താ�ം അരിവില

നിയ�ി��തിന് കഴിയാെത വ�താ��� ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) കേ�ാള ഇടെപടലിന് സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ�ം ക�സ�മ� െഫഡി�ം അ�വദി� �ക

��വ�ഷെ� അേപ�ി�് �റ� സാഹചര��ി� കേ�ാള ഇടെപടലിന് സാധി�ാെത വ��

സാഹചര���ാ�െമ�ം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില ഇനി�ം വ��ി�െമ�ം

ക���േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല െമാൈബ� മാേവലി േ�ാ�കൾ



5958. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല തീരേദശ, മലേയാര, പിേ�ാ� �േദശ�ളിെല ജന���് അവശ�സാധന��

ന�ായവില�് ലഭ�മാ��തിന് നിലവി� എ� െമാൈബ� മാേവലി േ�ാ�ക� �വ��ി���്;

(ബി) ക�� ജി�യി� ഇേ�ാ� എ� െമാൈബ� മാേവലി േ�ാ�ക� നിലവി��്;  ഇവ �ത�മാ�ം

�വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വലിയ�റ സൈ�േകാ േഗാഡൗണിെല േഹാ�ലി�് തിരിമറി

5959. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പാറ�� അ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വലിയ�റ സൈ�േകാ േഗാഡൗണി�  ��ര ല�േ�ാളം �പ�െട േഹാ�ലി�് തിരിമറി

നട�ിയതായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ േകസ് അ�ിമറി�ാനായി വിവിധ ഡിേ�ാകളി� നി�ം പഴയ േ�ാ�് എ�ി�ത് സംബ�ി�്

വിജില�സ് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ ;

(സി) ��ത തിരിമറി നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�െര കെ��ി മാ�കാപരമായി ശി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

മണ�� പാവറ�ി സൈ�േകാ ��� മാ���ിെ� േശാചനീയാവ�

5960. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി െസ�റി�  �വ��ി�� സൈ�േകാ ���  മാ���ിെ�

േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം ആ�ക��് അവ��ാവശ�മായ സാധനം �യാസം �ടാെത വാ��തിനായി മണ��

എം.എ�.എ �േഖന ന�കിയ ക�ിേ��  ഭ���ം സിവി�  സൈ��ം വ��മ�ി�െട

20.12.2017 െല 756/M(FCS) ന�രായി സൈ�േകാ�െട െചയ�മാ� ആ�് മാേനജിംഗ്

ഡയറ���് ന�കിയി�� നി�േ�ശ�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���മാ���ിന് �തിയ റാ�ക� വാ�ി �ാപി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സൈ�േകായിെല സാധന��െട വില



5961. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സൈ�േകായി�  സ�ിഡി സാധന��െട വില �ടിയി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  ഏെത�ി�ം സാധന���് വില �റ�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഏെത�ാം

സാധന���ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സൈ�േകായിെല േനാ� സ�ിഡി സാധന��െട വിലയി� എ�ാമാസ�ം മാ���ാകാ�േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് െവബ് ൈസ�ി�െട�ം പ� �ശ� മാധ�മ�ളി�െട�ം പരസ�െ���ാ�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േനാ� സ�ിഡി സാധന��െട വില നി�യി��തി� സ��ാരിെ� അഭി�ായം േതടാ�േ�ാ ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ� ഇനം േനാ� സ�ിഡി സാധന�ളാണ് സൈ�േകാ വിപണനശാലക� വഴി വി�ഴി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) �തിയ െമാൈബ� മാേവലി േ�ാ�ക� �ട��തിന് പ�തി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ?

സൈ�േകാ�െട കീഴി�� ശബരി �ാ�ഡ് ഉ�പ���

5962. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�െട കീഴി�� ശബരി �ാ�ഡ് ഉ�പ���  സൈ�േകാ തെ�

ഉ�പാദി�ി��േതാ നി��ി��േതാ ആയ ഉ�പ��ളാേണാ;

(ബി) ഇവ�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നിലവി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��

എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ശബരി �ാ�ഡ് െവളിെ���െട േമാശം �ണനിലവാരെ��റി�് സ�ഹമാധ�മ�ളി� വ�

�ചരണം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് യാഥാ���മാെണ�ി�  െവളിെ���െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇതിേ�� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സൈ�േകാ�െട �വ��നം വി�ലെ���ാ�� നടപടിക�

5963. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  സൈ�േകാ�െട �വ��നം വി�ലെ����തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ�െട േസവനം ��ത�  ജന�ളിേല�െ��ി�വാ�  എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�ാനാണ് ആേലാചി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത�  മികവാ�� േസവനം സൈ�േകാ മാ���കളി�  ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ി� സീനിയ� ���് ത�ിക

5964. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ി�  ��തായി ��ി� സീനിയ�  ���ിെ� ത�ികയി�  നിയമനം

നട�ാെത ��ത ത�ിക ഒഴി�ി�ിരി��തിെ� കാരണം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ലീഗ� െമേ�ാളജി ക�േ�ാള�െട 22.12.2017- െല നം.B2-9377/17 �കാരം �സി�ീകരി�

സീനിേയാറി�ി ലി�ി� സീനിയ� ���ായി നിയമി�വാ� േയാഗ�ത��വ� ഉ�െ��ി�േ�ാ;

��ത ലി�ി�  നിയമന�ിന് അ�ഹത�� സീനിയറായ ഉേദ�ാഗ��  ആരാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  നിയമനം നട�ാെത ഒഴി�ി�ിരി�� സീനിയ�  ���് ത�ികയി�  സീനിേയാറി�ി

ലി�ി�  നി�ം അ�ഹതെ�� ഉേദ�ാഗ�ന് നിയമനം ന��വാ�  ആവശ�മായ നി�േ�ശം

ന��േമാ?

സൈ�േകാ അസി��് െസയി�സ് മാ� ഒഴി�ക�

5965. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ അസി��് െസയി�സ് മാ� ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക��്; ജി� തിരി�്

കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) സൈ�േകാ േ�ാ�കളി� അസി��് െസയി�സ് മാ� േജാലിക��ായി അഡീഷണ� ചാ�ജ്

ന�കി താ��ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� പി.എസ്.സി. വഴി െപാ� പരീ� എ�തി വ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അവസരമാണ്

ഇ��ലം ന�െ���ത് എ�ത് സർ�ാർ ഗൗരവമായി കാ�േമാ  ;  ഇത് പരിഗണി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�് സംഭരി� വകയി�� �ടി�ിക

5966. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് സൈ�േകാ �േഖന�� െന�് സംഭരണം കാര��മമാ�വാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) നിലവി� െന� ക�ഷക��് ന�കിവ�� സംഭരണ വില എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഇന�ി� േക� സ��ാ� ന�കി വ�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�് സംഭരി� വകയി� �ടി�ിക െകാ��് തീ��ാ�േ�ാ; എ�ി� എ� �പയാണ് �ടി�ിക

ഉ�െത�ം ആയത് ക�ഷക��് ന���തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േകാ� നില�ളിെല െന�് സംഭരി�േ�ാ� ലഭ�മാ�� ഔ�്േട�

5967. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാ� നില�ളിെല െന�് സംഭരി�േ�ാ� ലഭ�മാ�� ഔ�്േട� സംബ�ി�

വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) ��നാട� പാടേശഖര�ളിെല കരിനില�ളി� ഉ�ാദി�ി�� െന�് സം�രിെ���� അരി�െട

വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��നാട� പാടേശഖ�ളിെല െന�് സംഭരണ�ി� ഓയി�പാം ഇ���െട പ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓയി�പാം ഇ�� െന�് സംഭരി� വകയി�  ക�ഷക��് ന�ാ�� �ക�െട വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന സ��ാ� ഓയി�പാം ഇ���് സ�ിഡിയിന�ി� ബാ�ി �ക ന�കാ�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��നാട� പാടേശഖര�ളിെല കരിനില�ളിെല െന�് സംഭരി� വകയി� ഓയി�പാം ഇ���്

ന�ം സംഭവി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��് വാഹന���് ജി പി എസ് സംവിധാനം

5968. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെല വാഹന���് ജി പി എസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�െകാ�� �േയാജനം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാഹന�ളി� ജി പി എസ് സംവിധാനം �ാപി�ത് ഏത് ഏജ�സിയാണ്  ;  ഇത് െട�ഡ�

�േഖനയാേണാ നട�ിലാ�ിയി��ത് ; എ�ി� ഏെത�ാം ക�നികളാണ് െട�ഡ� നടപടികളി�

പെ���ത് ; െട�ഡ� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ ;



(സി) സ��ാ�  െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ െക�േ�ാണി�  നി�ം ഏ��ം അത��ാ�നികമായ

ഉപകരണ�� ലഭ�മാ�െമ�ിരിെ� ഇ�രം ഉപകരണ�� സ�കാര� ഏജ�സികളി� നി�ം

എ�െകാ�ാണ് വാ�ിയത് ; വിശദീകരണം ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�കളി�െട സ�ിഡി നിര�ി�� സാധന��

5969. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി േ�ാ�കളി�െട വിതരണം െച�� ഏെതാ� സാധന���ാണ് സ�ിഡി

ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാധാന���് െപാ�മാ���ിേന�ാ�ം വില��ി മാേവലി േ�ാ� വഴി വി��ന നട�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� വിപണനം െച�� ഭേ��ാ����െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

5970. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  വിപണനം നട�� ഭേ��ാ����െട

�ണനിലവാര പരിേശാധന ഏെത�ാം സ��ാ�/സ�കാര� ലാ�കളി� നട��;

(ബി) ഇ�രം പരിേശാധനകളി�  ഭ��േയാഗ�മ�ാെത കെ��ിയ ഭേ��ാ����െട�ം

വിതരണക�നിക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം �ണനിലവാരമി�ാ� ഭ��വ��� വിതരണം െച� ക�നിക�െട േപരി� സ�ീകരി�

നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം ��ത ക�നികളി�  ഏെത�ാം ക�നികളി�  നി�ം വീ�ം

ഭേ��ാ���� വാ�ി എ��ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം വീ�ക��ാകാ�  കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നട�ിയ അേന�ഷണ�ം

സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ?

ഉപേഭാ� ക�ീഷനി� അംഗ�ളായി നിയമി��തിന് റാ�് ലി�്

5971. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ� ക�ീഷനി� അംഗ�ളായി നിയമി��തിന് റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ി�നി�ം എ�േപെര ക�ീഷ� അംഗ�ളായി നിയമി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�് സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകസ് നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?



േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �തിയ സിവി� സൈ�സ് േക���

5972. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� �തിയ സിവി� സൈ�സ് േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ;  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�

ഏെതാെ� പ�ായ�കളിലാണ് �തിയ സിവി�  സൈ�സ് േക���  ആരംഭി�ി��ത്

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ഏെതാെ� പ�ായ�കളി� നി�മാണ് �തിയ സിവി� സൈ�സ്

േക��� ആരംഭി��തി�� അേപ� ലഭി�ി��ത് ;

(സി) ഈ അേപ�യിേ�� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

വലിയ�റയിെല സെെ�േകാ ഡിേ�ായി� വിജില�സ് പരിേശാധന

5973. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വലിയ�റയിെല സെെ�േകാ ഡിേ�ായിേലാ േഗാഡൗണിേലാ വിജില�സ് പരിേശാധന

ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  എേ�ാഴാണ് പരിേശാധന നട�െത�ം കെ��ിയ �മേ��ക�  എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� േപരി� ഉേദ�ാഗ�� സെ��ഷനിലായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� സെ��ഷനിലായവ�െട േപ�വിവരം ന�കാേമാ?

േഹാ��കളി� ഭ�ണ സാധന���� വില ഏകീകരി��തിന് നിയമം

5974. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��കെള ഏെത�ി�ം മാനദ���െട അടി�ാന�ി�  തരം

തിരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� ആ മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;നിലവി� ഈ �വ��ന��െട

അവ� എെ��് അറിയി�േമാ?

(ബി) വിവിധ േഹാ��കളി� ഭ�ണ സാധന���� വില നി�യി��തി�ം ഏകീകരി��തി�ം

നിയമം െകാ�വ��ത് സംബ�ി� നടപടിക� െവളിെ���േമാ ?

ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷ� അംഗ���് െപ�ഷ�

5975. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ാ���റി ക�ീഷ�കളി�  അംഗ�ളായി നിയമിതരാ�� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�ര�ാ�വ��്

െപ�ഷ� അ�വദി�് ഉ�രവായി��ത് അ�സരി�് സം�ാന ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര

ക�ീഷനി�ം ജി�ാ േഫാറ�ളി�ം അംഗ�ളായി റി�യ� െച�വ��് െപ�ഷ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) െപ�ഷ� ലഭി��തിനായി നാളി�വെര എ� േപ� അേപ� സമ��ി�ി��്; അവ� ആെരാെ�

ആെണ�ം ഏെതാെ� ജി�ാ ഉപേഭാ� േഫാറ�ളി�ം സം�ാന ക�ീഷ�കളി�ം

െമ��മാരായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�  എ�ാണ് അേപ� സമ��ി�െത�ം ��ത അേപ�ക�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�ം എ�നടപടിയാണ് ഇവയി�  സ�ീകരി�െത�ം െപ�ഷ�  അ�വദി�ാ��

കാലതാമസം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപ�ഷ�  ആ��ല�ം ന�കാ�  കാലതാമസം വ��ിയവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷനിെല െമ��മാ�െട ആ��ിതാവധി സറ��

5976. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷനിേല�ം ജി�ാ ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര

േഫാറ�ളിേല�ം െമ��മാ��് ആ��ിതാവധി സറ�� െച�ാേമാ; എ�ി� ഒ� വ�ഷം എ�

വീതം;

(ബി) ജി�ാ േഫാറം െമ��മാ��് സറ�� ആ��ല�ം അ�വദി�െകാ�് േകരളാ ൈഹേ�ാടതിയി�

നി�ം അ��ല ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിധി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അേപ� സമ��ി�വ��് സറ��  ആ��ല�ം �കയായി ലഭി�ാ�  ൈഹേ�ാടതി�െട

ഉ�രവി� കാലാവധി പറ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി വിധിയി� ന�കിയ അവസാന തീയതി കഴി�ി�െ��ി� സറ�� ആ��ല�ം

ന�കാ�തിെ� കാരണം എ�ാണ്; ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകാടതി അല�� നടപടി

നിലവി�േ�ാ?

െപാ�വിതരണ േക��ളി� ഭ��സാധന��െട വിവര�� �ദ�ശി�ി�ാ� നടപടി

5977. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ േക��ളി�െട �തിമാസം വി�െ��� ഭ�� സാധന��െട വിവര��

കാ��ടമക��് കാണ��വിധ�ി� �ദ�ശി�ി�ണെമ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിബ�ന െപാ�വിതരണ േക��� �ത�മായി പാലി��േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം വിതരണം െച�ാ�� ഭ��സാധന��െട വിവര�� ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ലഭി��

ഭ��സാധന��െട അളവ് സഹിതം എ�ാ കാ�ഡ് ഉടമക��ം കാണ�� വിധ�ി�



�ദ�ശി�ി�ാ� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉപേഭാ�സംര�ണ നിയമ �കാര�� േക�ക�

5978. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�സംര�ണ നിയമ �കാര�� േക�കളി� ജി.എസ്.ടി.  നിലവി� വ�തിന് േശഷം

എെ��ി�ം വ�ധനവ് നിരീ�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�രം േക�ക� പരിഹരി�ാ� �േത�ക

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  എ��ാെത ഉപേഭാ�ാവി�  നി�ം അനധി�തമായി ജി.എസ്.ടി.  ഈടാ��

�ാപന�െള സംബ�ി� എ� േക�ക� നാളി�വെര രജി�� െച�ി��്;

(സി) ജി.എസ്.ടി. �റവ് വ��ിയി�ം എം.ആ�.പി.യി�ം നി�തി നിര�ി�ം �റവ് വ��ാ� എ�

േക�ക� ��യി�െ��ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ വിവര�� ജി.എസ്.ടി. വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ?

ഭ��ധാന��� മറി� വി���ത് തടയാ� നടപടിക�

5979. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  അരി നിറം മാ�ി വിവിധ �ാ�കെള� വ�ാേജന വി�ന നട�ാ�

വിപണിയി� എ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  കെ��ിയ വി�ന�ാ�െ�തിെര നിയമനടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) അനധി�തമായി ഭ��ധാന���  മറി� വി���ത് തടയാ�  നിലവി�  സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കരി�� തടയാ�  �പീകരിേ�� ജി�ാതല ��ാഡിെ� �പീകരണം ഇ�വെര

സാധ�മായി�ി�ാ�തിെ� കാരണം വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം

5980. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം വി�ലീകരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാം ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം ��ത� �േയാജന�ദ�ം �താര��ം അഴിമതി രഹിത�ം

ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി ഇ�െ��� ത�ികയിേല�� �ാന�യ�ം

5981. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ�  െമേ�ാളജി ജനറ�  ��  2011-�  നി��ഷി�� േയാഗ�ത�� ജീവന�ാെര ലീഗ�

െമേ�ാളജി ഇ�െ���  ത�ികയിേല�് ത�ികമാ�ം വഴി �ാന�യ�ം ന��വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇത് സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ികമാ�ം വഴി �ാന�യ�ം ന���തിന് നി�യി�ി�� േയാഗ�തയായ �ിവ�ര

ഡിേ�ാമ�ം ��് വ�ഷെ� ���ി പരിചയ�മി�ാ� ആെരെയ�ി�ം ലീഗ�  െമേ�ാളജി

ഇ�െ��� ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം ന�കി നിയമി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇ�െന ന��വാ�� കാരണം എ�ാെണ�്

െവളിെ���േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി ഇ�െ��� ത�ികയിേല�� െ�േമാഷ�

5982. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല മി� സ��കലാശാലക�ം അംഗീകരി� ഇേ�ാ നട�� േകാ�ക� പാ�ായി ലീഗ�

െമേ�ാളജി വ��ി� ത�ികമാ�ം വഴി ലീഗ� െമേ�ാളജി ഇ�െ��� ത�ികയിേല�് അേപ�

ന�കിയി��വ��് െ�ാേമാഷ� ന�ക�തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േയാഗ�ത േനടിയി�� ആ�െടെയ�ി�ം അേപ� വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത അേപ�യി� ഇ�വെര�ം തീ�മാനം എ��ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;.

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െപേ�ാ� പ�കളിൽ പരിേശാധന

5983. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ�  പ�കളിെല മീ��ക�  ശരിയായ രീതിയി�  �വ��ി�ി�ാ�ത് സംബ�ി�

പരാതിക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;



(ബി) ഇത് തട��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം പ�കളി�  ഉപേഭാ�ാ��  കബളി�ി�െ�ടാതിരി�ാ�  ഇടവി�് പരിേശാധന

ക�ശനമാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപേ�ാ� പ�കളിൽ ��ാ�ക�െട പരിേശാധന

5984. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അളവി�  ��ിമം കാണി��ത് ക�പിടി��തിനായി െപേ�ാ�  പ�കളി�  പരിേശാധന

നട�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കഴി� ര�് വ�ഷ�ാലമായി ഇ�ര�ി�  ��ിമം കാണി�

പ�ക�െട വിവരം ജി�ാ അടി�ാന�ി� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ��ിമം കാണി� പ�ക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) െപേ�ാ� പ�കളി� ഇ�രം പരിേശാധന നട�ാ� താ��് അടി�ാന�ി� ��ാ�കെള

നിയമി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

�തിയ താ��കളി� ലീഗ� െമേ�ാളജി ഓഫീ�ക�

5985. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 മാ��് 15 ന് ഭ�� സിവി� സൈ�സ് വ��മ�ി �തിപാദി� �തിയ താ��കളിെല

ലീഗ�  െമേ�ാളജി ഓഫീ�ക�െട �വ��നം �ട��ത് സംബ�ി� വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ താ��കളി�  ലീഗ�  െമേ�ാളജി ഓഫീസ് �വ��നം എേ��് ആരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് േവ�ി �തിയ ത�ികക� സ �ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െകാേ�ാ�ിയി� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി�� ലീഗ� െമേ�ാളജി ഓഫീസിെ�

�വർ�ന�ൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

20-03-2018



�േ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�ി��.


