
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിെനാ�ാം സേ�ളനം

2018 �� 04, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--444]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 241 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 242 �ത� 393 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 394 �ത� 444 വെര

എം.എ�.എ.- എ.ഡി.എസ് ���ിക��് ഭരണാ�മതി

1. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.എസ്.ജി.ഡി.ഇതര വ��തല നി��ഹണ ഏജ�സികളായി�� അ��  മ�ല�ിെല

എം.എ�.എ.-  എ.ഡി.എസ് ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ േശഷം ബ�െ��

എ�.എസ്.ജി.ഡി.  െഹഡ് ഓഫ്അ�ൗ�ി�  നി�ം ഡിേ�ാസി�് ലഭ�മാ��തിന് നിലവി�

േനരി�� കാലവിളംബം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക����വ��ത േജാലി �മീകരണമായി��ി�േപാ�ം ഫയ� നടപടി�മ�ിെല സ�ീ��ത�ം

കാലവിളംബ�ം ഒഴിവാ�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ��  മ�ല�ിെ� പരിധിയി�െ��� എ� പ�തിക�  ഇ�ര�ി�

എ�.എസ്.ജി.ഡി.ഡിേ�ാസി�ിനായി നിലവി� പരിഗണനയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി അ�ബ� ഡിേ�ാസി�് �മീകരണ�ിന് േവ� നി�േ�ശം ന�കാേമാ ?

പരീ� എ��െമ�് ഉറ� ന���വ��് മാ�മായി പരീ�ാേക���

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

(എ) പി.എസ്.സി അേപ�കരി�, പരീ� എ��െമ�് ഉറ� ന���വ��് മാ�മായി

പരീ�ാേക��� ത�ാറാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ഇ�ാര��ി�  ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട താ�പര�ം സംര�ി�വാ�  എെ��ാം

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

��് ഓഫീസ് സംവിധാനം



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

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� വ��കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ചികി�ാ സഹായ �ക

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നാളി�വെരയായി ചികി�ാ സഹായമായി എ�

�പ അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി� തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െഎക�േകരള ��ാ�� സ��ം ക� േകരളം

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

(എ) െഎക�േകരള ��ാ��  സ��ം ക� ജാതിമതേഭദ���തീതമായ ���േകരളം

െക�ി��േ��തിെ� ആവശ�കത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി

സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� �വ��ന�� എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആയത് സാ�ാ�കരി�ാനായി വിദ�ാഭ�ാസം സാ���ികമാ�ാ�ം ��ത േമഖലയിെല

ക�വടതാ�ര�ം ഇ�ാതാ�ാ�ം, ആേരാഗ�പരിപാലനരംഗം ജനകീയമാ�ാ�ം ആയത് ജന���്

ലഭി�� എ�ത് ഉറ�വ��ാ�ം,  കാ�ഷിക േമഖലെയ സ�യംപര�ാ�തയിെല�ി�ാ�ം,

പാ�ശ�വ�കരി�െ��വെര �ഖ�ധാരയിെല�ി�ാ�ം,  �മസമാധാനം ഉറ�വ��ാ�ം,

കലാസാം�ാരിക േമഖലെയ സജീവമാ�ാ�ം,  എ�ാവ��ം പാ��ിടം,  �ടിെവ�ം,  െവദ�തി

എ�ിവ ഉറ�ാ�വാ�ം അ�വഴി സാ�ഹ��േരാഗതി��ാ�വാ�മായി �ഖ�മ�ി�ം സ��ാ�ം

സ�ീകരി� വ�� �വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള�ിന് ലഭി� ബ�മതിക�

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകരള�ിന് ഏെത�ാം കാര��ളി�  എെ��ാം

ബ�മതികളാണ് ലഭി�ി�ളളത്;വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

സ��ാ� േസവന���് ഏകജാലക സംവിധാനം

7. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� േസവന���് ഏകജാലക സംവിധാനം ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േസവന�ളാണ് ഈ േപാ��ലി�  �ടി ലഭ�മാ��ത്;  ഇ�ാര��ിന് ഏത്



ബാ�മായാണ് കരാ� ഒ�് വ�ി��ത്;

(സി) വിവിധ സ��ാ�  ഉ�ര�ക�ം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി�െട അേപ�ക�െട

ത��ിതി�ം ��ത േപാ��ലി�  ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ആരാധനാലയ�� നി��ി��തി�� അ�മതി

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

(എ) ആരാധനാലയ��  നി��ി��തിന് ജി�ാ ഭരണ�ട�ിെ� �േത�കാ�മതി േവണെമ�്

2005-�  �.ഡി.എഫ് സ��ാ�  ഇറ�ിയ സ��ലറിെല നി�േ�ശം ഒഴിവാ�� കാര�ം

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ വ�വ� പ�ായ�് രാജ്  -  നഗരപാലികാ നിയമ�ി�ം നിയമപരമായ ബാ��തയായി

മാ�ിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാരിെ� വാ�ഷികാേഘാഷ���� െചലവ്

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

(എ) സ��ാരിെ� ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ പരിപാടിക��ായി െചലവാ�ിയ �ക എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ പരിപാടിക��ായി െചലവാ�ാ�േ�ശി�� �ക

എ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി നട�വാ�േ�ശി�� പരിപാടിക�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ?

സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

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

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം �ഖ�ാപി� െഹ��് ഇ��റ�സ്

പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െഹ��് ഇ��റ�സ് �ീം സംബ�ി�് ത�ാറാ�ിയ ഇ.ഒ.ഐ �െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  "ഔ�് േപഷ��്"  െഫസിലി�ി നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ��വ� െപ�ഷ�കാ��ം/ജീവന�ാ��ം പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��തിന്

ഇനി�ം കാലതാമസം ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ സ��ാ� വാഹന��



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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം വിവിധ വ��ക��ം േവ�ി

എ� വാഹന�� വാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാഹനേമാേരാ�ി�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം ഓേരാ വാഹന�ം ആെരാെ�യാണ്

ഉപേയാഗി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

മ�ിസഭാംഗ��െട�ം ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� െചയ�മാെ��ം െചലവ്

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, സം�ാന ഭരണപരി�ാര

ക�ീഷ�  െചയ�മാ�  എ�ിവ�  ൈക��ിയ ശ�ളം,  അലവ�സ്,  യാ�ാ�ടി�ക എ�ിവ

എ�െയ�ത് സംബ�ി�് ഓേരാ���െട�ം വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) േഫാ� ചാ��്, ൈവദ�ത ചാ�ജ് എ�ീ ഇന�ളി� ഓേരാ���ം െചലവഴി� �ക �േത�കം

�േത�കം ന�കാേമാ?

�തിയ ത�ികക�

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര എ� �തിയ ത�ികക�

��ി�ി�െ��് വ��് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ഭരണ വ��ിെല അസി��റ് നിയമനം

14. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2015 ജ�വരി�് േശഷം െസ��റിേയ�ിെല െപാ�ഭരണ വ��ി� അസി��റായി േജാലിയി�

�േവശി�വ�െടഎ�ം,അവ�െടേപര്,നിയമന രീതി,നിയമന തീയതി എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഈ സ��ാ� എെ��ി�ം ശി�ാനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��് െച��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�െ���തി�� അടിയ�ര നടപടി

ൈകെ�ാ�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് േജാലി

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

സ��ീസിലിരിെ� മരണെ�� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് േജാലി ലഭി�� പ�തി

�കാരം അേപ�ി�ി�ം ഇ�വെര�ം േജാലി ലഭി�ാ� എ�േപ�െ��ം അവർ�് േജാലി

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

ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ആ�ിത നിയമന�ിനായി എ� അേപ� ലഭി�;  എ�

േപ��് നിയമനം ന�കി; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമന�ി�  ലഭി�� അേപ� തീ��ക��ി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളിൽ പ �ിംഗ് സ�ദായം

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാ��് പ �ിംഗ് സ�ദായം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫീ�ഡ് ജീവന�ാ�െട അ��ഡ��ം േജാലി�ം നിരീ�ി���ി�� സംവിധാന�ളിെല

േപാരാ�ക� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത സ�ദായം ഏ�െ���ിയ ഓഫീ�കളിൽ ജീവന�ാ� ഇട�� സമയ�് ഓഫീസി�

നി�ം വി� നി���ത് നിയ�ി�ാ�  നിലവി�  �മീകരണ��  ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�

ഏ�െ���േമാ?

വാഹന ��പേയാഗം

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

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ���ത�  നാളി�വെരയായി ഏെത�ാം വ��കളി�

ഔേദ�ാഗിക വാഹന��  അ�വദി�െ��വ�ം അ�ാ�വ�മായ എ� ജീവന�ാ�  സ��ാ�

വാഹന��  സ�കാര�ാവശ����് ഉപേയാഗി��തിന് അേപ�ി�ി��്  ;  അേപ�ി�വരി�

എ�േപ��് അതി�ളള അ�മതി ന�കിയി��് ;

(ബി) അ�മതി ലഭി�ാെത എ� േപ�  ഔേദ�ാഗിക വാഹന��  സ�കാര�ാവശ��ിന്



ഉപേയാഗി�വ��; ഇതിെ� കണ�് സ��ാരിെ� പ��േ�ാ; മാറി മാറി വ� സ��ാ�ക�

നടപടി ക�ശനമാ�ാ�തിനാലാണ് വാഹന ��പേയാഗം �ടിവ��ത് എ� വ�ത സ��ാ�

ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക വാഹനം ഉപേയാഗി��തി�  നിയ�ണം പാലി�ാ�ത് താെഴ��ി�ളളവ��ം

��പേയാഗ�ിന് എ��ം അവസരെമാ��െമ�ത് കണ�ിെല��് സാ��ികമായി

��ി���ഭവി�� ഈ സാഹചര��ി� ഫലവ�ായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�്

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

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് അേപ�കൾ തീ��ാ�ാ� കാലതാമസം

േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നാദാ�രം മ�ല�ിെല ക�ാ�ി ഗവ.�.പി �ളിെല റി�േയ�ഡ് അധ�ാപികയായ �ീമതി

രമണി�െട െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് അേപ��െട (R6/87603/2013 / DPI ) ത��ിതി

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട സ��ീസ് ��്

21. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട സ��ീസ് ��് ഡിജി��  �പ�ിലാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ആയതിെ� നടപടി�മ��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ഇതിനാവശ��� െമാഡ��

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ� നീ�ം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളിെല ഫയ� നീ��ിന് വളെര കാലതാമസം േനരി��തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഫയ� നീ��ി�� നടപടി �മ�� ല�കരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ഓേരാ ഫയ�ം �ാധാന�േ�ാെട പരിഗണി�് നി�ിത സമയ�ി��ി� തീ��ാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷണ� നിയമനം

23. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷനി� എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�ായി��ത്;  ��ത ഒഴി�ക�

നിക��തിന് സ��ാ�  ശിപാ�ശ െച�ത് ആെരെയാെ�യാണ്;  അവ�െട േയാഗ�തക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സ��ാ�  ശിപാ�ശ െച� ഏെത�ി�ം വ��ിെയ ഗവ�ണ� നിയമി�ാതി��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആ�െട നിയമന ശിപാ�ശയാണ് ഗവ�ണ� ത�ിയത്;

(സി) െപാ��ത� നശി�ി�ത് സംബ�ി� �ിമിന� േക�കളി�ം നിയമന��ി�് േക�ി�ം ഉ�െ��

വ��ിെയ വിവരാവകാശ ക�ീഷണറായി നിയമി�വാ� സ��ാ� ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത വ��ിെയ ശിപാ�ശ െച�ത് എ�് അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�കാര�� ഒ� വ��ിെയ വിവരാവകാശ ക�ീഷണ�  �ാനേ��് ശിപാ�ശ െച�ത്

വിമ�ശനം ഉയ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  നിലവി�� ഒ� ഒഴിവിേല�് ഏ��ം

േയാഗ�രായവെര ശിപാ�ശ െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േസവനാവകാശനിയമം

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

(എ) േസവനാവകാശനിയമം �ാബല��ി�  വ�തി�േശഷം യഥാസമയ�് േസവനം

ന�കാ�തിെ� േപരി�  ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��  നടപടിക��് വിേധയനായി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��മാരാെണ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഒ�േദ�ാഗ�� േപാ�ം നടപടി�് വിേധയനാകാ�ത് േസവനാവകാശനിയമ�ിെ�

മഹത�മാേണാ �ചി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പല സാധാരണ�ാ�ം സമീപകാല�് വിേ�ജ് ഓഫീസ് തീയിട�ം വിേ�ജ് ഓഫീസിെ�റ

ക�േ�ാലി� ��ിമരി��ം േപാ�� കഠിന ���ിക� െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� േസവനാവകാശ നിയമ�ിന് േവ�� ���യിെ�� അഭി�ായം സ��ാരി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഭാഷാ ന�നപ� സമിതി

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

(എ) 2017 ആഗ�് മാസ�ി� �ഖ�മ�ി�െട അധ��തയി� �ടിയ ഭാഷാ ന�നപ� സമിതി�െട

േയാഗ�ിെല �ധാന തീ�മാന�� എെ�ാെ�യായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത തീ�മാന��  നട�ി�വ��ാ�  ബ�െ�� വ��ക�  ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇേത േയാഗ�ിൽ തീ�മാനി� �കാരം പാല�ാട് ജി�യി�  പ�േ�രി ൈഹ�ളി�

ഹയ�െസ��ഡറി വിഭാഗം അ�വദി�ാ�  ചി��  എം എ�  എ �ഖ�മ�ി�് ന�കിയ

നിേവദന�ിേ�� ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ?



സി ആർ ഇസഡ് പരിധി േഭദഗതി

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

(എ) സി ആർ ഇസഡ് പരിധി േഭദഗതി െച�െകാ�് േക� സ��ാ�  കരട് നിയമം

�റെ��വി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവിെല നിയമം �ലം ജന����ാ�� �ാേയാഗിക ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ��ി��ക� �ടി കണ�ിെല��് കരട് നിയമ�ിേ�� എെ��ി�ം ആേ�പ�േളാ

അഭി�ായ�േളാ നി�േ�ശ�േളാ സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

വീട് നി��ാണ�ിന് െപ�മി�്

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

(എ) തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ിയി�  വീട് നി��ാണ�ിന് െപ�മി�് അ�വദി���മായി

ബ�െ��് ധാരാളം അേപ�ക� െക�ി�ിട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല വിവിധ നിേയാജക മ�ല�ളി�  നി�ായി സമ��ി�െ�� എ�

അേപ�ക� ഇ�കാരം തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ിയി� തീ��ാകാെത അവേശഷി���്;

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

സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് ലി�ീൽ ഉൾെ�� രജീഷിെ� അേപ�

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

േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��്  2011-� അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി� �ീ.

രജീഷ്  S/o.  ബാല� പ��ാം��ി,  ത�മംഗലം,  ചി��, പാല�ാട് എ�യാ��് ൈബ�്

അപകടെ� �ട��് െമഡി��  െട�ിന് ഹാജരാകാ�  കഴിയാ�ത് സംബ�ി�് ബ�.

�ഖ�മ�ി�്  05.01.2017-ന് സമ��ി��ം ആഭ��ര വ��ി�  നി�്  01.03.2017  ന്

16712/എ1/17 ആഭ��രം എ� ഫയ� ന�� സഹിതം സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�്

റിേ�ാ��ിനായി അയ�െകാ��ി���മായ അേപ�യിേ��  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഡ�ഹിയി� ഗ�് ഹൗസ് േകാം��് നി��ാണം

29. �ീ.െക.സി.േ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��െ�� േകാം��് നി��ി�ാ�ളള നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ്;



(ബി) ഇതിെ� െമാ�ം എ�ിേമ�് �ക എ� േകാടിയാെണ�ം ഇത് എ�േ��് െട�ഡ� െച�ാ�

കഴി�െമ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാ�െട ക�ാ�േ��് �ടി പണിയാ� ഉളള നടപടിക��് അവസാന

�പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഡ�ഹി ഡവല�െമ�് അേതാറി�ി നി��ി� ഡി.ഡി.എ ഹൗ�ക�  വില�് വാ�ാ�

തീ�മാനി�ാ�ളള കാരണം എ�ാണ്;

(ഇ) എ� വീ�ക�  വാ�ാ�  ഉേ�ശി��െവ�ം ഇതിേല�ായി എ� േകാടി �പ�െട െചലവ്

ഉേ�ശി��െവ�ം െവളിെ���േമാ?

കാസ�േഗാഡ് വികസന പാേ�ജ്

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് വികസന പാേ�ജി�  2018  -  19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� �ക

വകയി��ിയി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വികസന പാേ�ജി�  ഉ�െ�ടാ� ജി�യിെല �ധാന ���ിക��് ��ത പാേ�ജി�

ഉ�െ���ി അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെര ഇ�ര�ി� എ� ���ിക��് അ�മതി ന�കിയി��്;  സാ��ിക വ�ഷം

തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാേ�ജ് ത�ാറാ�ിയതി� േശഷം വി� േപായ�ം �ട�  വ�ഷ�ളി�  ��തായി വ�ി��

�ാപന���ം േമ� പാേ�ജി� ഉ�െ���ി നി��ാണ ���ിക��് അ�മതി ന���

വിഷയം പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) കാസ�േഗാഡ് വികസന പാേ�ജ് കാലാ��തമായി ���� വിഷയം പരിഗണി�േമാ; എ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സ�കാര� െെമേ�ാഫിനാ�സ് �ാപന��െട ഭീഷണി

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല �ാമീണേമഖലകളി�  സ�കാര� െെമേ�ാഫിനാ�സ് �ാപന��െട

ഭീഷണി�ലം ജന�� ��ി��ിലാെണ� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െെമേ�ാഫിനാ�സ് �ാപന��െട ഭീഷണിെയ �ട��് െത�റി�ി �ാമപ�ായ�ി�

കഴി� നാല് മാസ�ി�ളളി� ആ�േപ� ആ�ഹത� െച� സംഭവെ� �റി�് അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) െെമേ�ാഫിനാ�സ് �ാപന��െട ഭീഷണിയി�  നി�ം �ാമവാസികെള േമാചി�ി��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



േനാളജ് െസ��

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

(എ) സം�ാനെ�വിെടെയ�ി�ം േനാളജ് െസ��  ആരംഭി��തിന് സ��ാരിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;

എ�ി� എവിെടെയാെ�; ഇത് െകാ�് ഉേ�ശി��ത് എ�ാണ്;

(ബി) ഇതിന് േക� സ��ാരി�  നിേ�ാ േക� സ��ാ�  ഏജ�സികളി�  നിേ�ാ എെ��ി�ം

സഹായം ലഭ�മാേണാ;

(സി) ��ത െസ�റിെ� േസവനം ആ��ാണ് ലഭ�മാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഇതി�  നി�ം എ�്

�പ�ി�ളള വ�മാനമാണ് സ��ാ� �തീ�ി��ത്; വിശദവിവരം ന�േമാ?

െഎ.ടി. േമഖല�െട വി�ലീകരണ�ിനാ�� പ�തിക�

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം െഎ.ടി.  േമഖല�െട വി�ലീകരണ�ിനായി

ഏെത�ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

നാ�പാക് ൈല�റിയിെല �നിയർ സയ�ി�് നിയമനം

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

(എ) ശരാശരി 10 �തൽ15 വെര ��ക�� മാ�ം റഫ� െച�െ��� നാ�പാക് ൈല�റിയി�

�നിയ� സയ�ി�് ത�ിക ��ി�ത് എ�ിനായി�� ;േകരള�ിെല മേ�െത�ി�ം ഗേവഷണ

�ാപന�ിെല ൈല�റിയി� ഇതി� സമാനമായി �നിയ� സയ�ി�ിെന നിയമി�ി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) േകരള�ിെല മ�് ഗേവഷണ �ാപന�ളിെലാ�ം ൈല�റിയി�  �നിയ�  സയ�ി�ിെന

നിയമി�ി�ി� എ�ി�  നാ�പാകി�  മാ�ം ഇ�െന ഒ� ത�ിക ��ി�് സി.എസ്.ഐ.ആ�

നിര�ി� േവതനം ന���തിെ� ഔചിത�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇേ�ാ� നാ�പാകി� ൈല�റിയി� �നിയ� സയ�ി�ായി േജാലിെച�� വ��ി, നാളി�വെര

അടി�ാന േവതനം,  മ�് ആ��ല���  എ�ിവ ഉൾെ�െട ശ�ളമായി എ� �പയാണ്

ൈക��ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല ൈല�റികളിെല ൈല�റി അസി��മാ�െട അടി�ാനശ�ളം എ�യാണ്;

ൈല�റി അസി��ി� പകരം �നിയ� സയ�ി�ിെന നാ�പാകിെല ൈല�റിയി� നിയമി�ക

വഴി നാളി�വെര എ� �പയാണ് അധികമായി ന�േക�ി വ�ി��ത്  ;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ ?

നദിക�െട സംര�ണം



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

(എ) േകരള�ിെല നദികെള സംര�ി��തിന് ഈ സ൪�ാ൪ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) കരമന നദിെയ മാലിന���മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ ;

(സി) കരമന നദിെയ സംര�ി��തിനായി ഇേ�ാ �റിസം പ�തി നട�ിലാ�ാ�  സ൪�ാ൪

സ��മാ�േമാ;  ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം

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

(എ) തീരേദശവാസിക��് ഭവന നി��ാണം �ഗമമാ��തിന് തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ി�

(CRZ) എെ��ാം മാ��ളാണ് സർ�ാർ വ��ിയി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഉ�രവ് ഉെ��ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല സി. ആ�. ഇസഡ് അേപ�ക�

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകാ��  റ�േലഷ�  േസാ�  (സി.ആ�.ഇസഡ്)  അേപ�കളിേ��

തീ�മാനം എ��ാ� ��തായി ജി�ാ സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ആെരാെ�യാണ്

സമിതി അംഗ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലിവിെല ജി�ാ സമിതി �ന:സംഘടി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ിയി� െക�ി�ിട�� ഈ ജി�യിെല എ�ാ അേപ�ക�ം

തീ�മാനെമ��ാനായി ജി�ാ സമിതി�് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�െയ�ം ബാ�ി��്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ� ��യ� മീ�� വി�ീ���� െക�ിട��െട അ�മതി�� അധികാരമാണ് ഇേ�ാ� ജി�ാ

സമിതി�് ൈകമാറിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�� െറ�േലഷ� േസാ� ച���

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

(എ) േകാ��  െറ�േലഷ�  േസാ�  നിയമ�ി�  കട�, �ഴ എ�ിവ�െട തീര�നി�് വീട്

നി��ി�വാ�� �രപരിധിയി� എെ��ി�ം ഇളവ് ഇേ�ാ� അ�വദി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� േകാ�� െറ�േലഷ� േസാ� -െ� �രപരിധി ച���, അ�ീ� ച��� എ�ിവ

മലയാള�ി� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;



(സി) �രപരിധി, വീടിെ� വി�ീ��ം എ�ിവയി� തീര�ളി� �ിര താമസ�ാരായവ��് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� ഇളവിന് സം�ാനം �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാ��  െറ�േലഷ�  േസാ�  ച��ളി�  ഇള�ക�  സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം നി�േ�ശ��

േക� പരി�ിതി മ�ാലയ�ി� നി�ം ��തായി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ���ിക� ��ി�� മാലിന� ����

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

(എ) ഉപേയാഗി� �ടിെവ���ിക�  ��ി�� മാലിന� ����  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

നിയ�ി��തി�ം െപാ��ല�ളിൽ ��മായ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തി�ംഎെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� സംവിധാന��  അപര�ാ�മാെണ�ി�  ��ത�  സംവിധാന��  ഒ��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എ.എസ്. നിയമനം

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

(എ) െക.എ.എസ്.  നിയമനം സംബ�ി�് നിയമ വ��് െസ��റി നിയേമാപേദശം ന�കിയതായ

പ�വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വാ���െട നിജ�ിതി എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) െക.എ.എസ്.  നിയമനം സംബ�ി�് ലഭി� ��വ�  നിയേമാപേദശ��േട�ം പക��്

ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എ.എസ്. പരീ�

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

(എ) െക.എ.എസ്. പരീ� നട�ി�മായി ബ�െ��് േശഷി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�്

െവളിെ���േമാ ;

(ബി) പരീ� നട�ി�ിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി��തിനായി പി.എസ്.സിേയാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ ; ��ത ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) െക.എ.എസ്.-  േല�� ആദ� പരീ� എ�് നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  േനാ�ിഫിേ�ഷ�

എ�േ��് ഇറ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) െക.എ.എസ്.-െല ര�ം ��ം �ീ�കളിെല സംവരണം,  ഭരണഘടന �ാപന�ളിെല

ജീവന�ാെര ഒഴിവാ��ത് എ�ീ വിഷയ�ളി�  നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ

നിയേമാപേദശ��െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) െക.എ.എസ്.െല ര�ം ��ം �ീ�കളിെല നിയമനം സംബ�ി�് സം�ാന ന�നപ� ക�ീഷ�



വിധി ��ാവി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ��ത വിധിയിേ��� സ��ാ�  നിലപാെടെ��്

വ��മാ�േമാ ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെല സംവരണം

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിേല�് പരിഗണി�� ഡി�ാ��െമ�കളി�  ര�ാം ഗസ�ഡ്

ത�ികയി� േസവനം അ��ി�� പ�ികജാതി പ�ികവ���ി�െ�� സ��ാ� ജീവന�ാ�െട

�ാതിനിധ�ം എ� ശതമാനം വീതമാണ് ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.െ� �ീം  2�ം െക.എ.എസ്.  �ീം  3�ം പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ���്

ഭരണഘടന�െട ആ��ി�ി�  16(4A)  �കാരം സംവരണം ന���തിന് എെ��ി�ം

നിയമതട�ം ഉേ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 1995- െല 77-� ഭരണഘടന േഭദഗതി �കാരം ഭരണഘടനയി� ഉ�െ���ിയ ആ��ി�ി�

16(4A)�് അ��തമായി 1958-� നിലവി� വ� േകരള േ��് & സേബാഡിേന�് സ��ീസ്

ച��ളിെല െെബ�ാ���, ൈബ�േമാഷ� സംബ�ി� ച��ളി� േഭദഗതി വ��വാ� േകരള

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസി� സാ�ദായിക �ാതിനിധ��ം െമരി�ം

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

(എ) സം�ാന�് ��തായി �പീകരി� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസി�  സാ�ദായിക

�ാതിനിധ��ം െമരി�ം 50:50 എ� അ�പാതം ഉറ� വ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്. െല �ീം 2, �ീം 3 റി��്െമ�ക��് സാ�ദായിക സംവരണം ബാധകമാേണാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  എ.ജി.,  നിയമ വ��് െസ��റി എ�ിവ�  ന�കിയ നിയേമാപേദശം

എ�ായി��; പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമന�ി� എ�ാ �ീമി�ം സംവരണ തത�ം പാലി�ണെമ� സം�ാന ന�നപ� ക�ീഷെ�

നി�േ�ശ�� ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയതിെ� അടി�ാന�ി� സാ�ദായിക �ാതിനിധ��ം

െമരി�ം 50:50 അ�പാതം ഉറ� വ���തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് പരീ� �ീം 2

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് പരീ� �ീം  2  -�  അേപ�ി��തിന് ഭരണഘടന

�ാപന�ളിെല ജീവന�ാെര ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി� നയപരമായ തീ�മാനം ഏെത�ാം



േരഖക�െട അടി�ാന�ിലാണ് ൈകെ�ാ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ആ േരഖക�െട

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണഘടന �ാപന��  എ�് വിവ�ി�� �ാപന��  ഏെതാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ; അതിെ� മാനദ��� എെ��ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നയപരമായ തീ�മാനെമ���തിന് �േ�ാ േശഷേമാ സ��ാ�  നിയേമാപേദശം

േതടിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആരി�  നിെ�ാെ� എ�് വ��മാ�േമാ;  നിയേമാപേദശം േതടി

അയ� ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ി�  ആരി�  നിെ��ി�ം നിയേമാപേദശം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ലഭി�

നിയേമാപേദശ��െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) െക.എ.എസ്.  -�  ഉ�െ�ടാ� നിരവധി വ��കളിെല ജീവന�ാ��് �ീം  2-�  പരീ��്

അേപ�ി�ാ� സാധി�േ�ാ� ഒ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് മാ�ം നയപരമായ തീ�മാനം എ�

േപരി�  അവസരം നിേഷധി��ത് ഭരണഘടന�െട അ�േ�ദം  14,  16(1)  എ�ിവ

അ�ശാസി�� മൗലിക അവകാശ��െട ലംഘനമാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) െക.എ.എസ്.  പരീ� �ീം  -2  �  അേപ�ി��തിന് ഭരണഘടന �ാപന�ളിെല

ജീവന�ാെര ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി� നയപരമായ തീ�മാനം സ��ാ� �നഃപരിേശാധി�േമാ?

വിവിധ സ��ാ� വ��ക�െട സംേയാജനം

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ സ��ാ�  വ��കെള സംേയാജി�ി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ

ഏെത�ാം വ��കെളയാണ് സംേയാജി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷൻ എെ��ി�ം ശിപാ�ശക� സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇ�വഴി സ��ാ� ഉേ�ശി�� േന��� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) വ��ക�െട സംേയാജനം ജീവന�ാെര േദാഷകരമായി ബാധി�ാതിരി�വാൻ സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

െക.എ.എസ്. പരീ�

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

(എ) െക.എ.എസ്. പരീ��ാ�� വി�ാപനം എേ�ാ� �സി�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ത�ികക� െക.എ.എസ്.� ഉ�െ���ി േനാ�ിൈഫ െച�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക.എ.എസ്.  പരീ��െട സിലബസിന് പി.എസ്.സി.  അ�ിമ�പം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�



വിശദവിവരം ന��േമാ?

പി.എസ്.സി �േഖന�� നിയമന��

47. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം,  30-04-2018  വെര പി.എസ്.സി.  വഴി എ� നിയമന��

നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ� പി.എസ്.സ്. വഴി എ� നിയമന�� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പല വ��കളി�ം ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച��ിെ�� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി�ളള നിയമനം

48. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി.  വഴി എ�േപ��് �തിയതായി

നിയമനം ലഭ�മാ�ി എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതി� െസ�േ�റിയ�ി� നിയമനം ലഭി�വ�െട കണ�് �േത�കം വ��മാ�ാേമാ ?

പി.എസ്.സി. പരി�ാര�� �ല�� ��ി��് പരിഹരി�ാ� നടപടി

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

(എ) േകരള പി.എസ്.സി.യി�  ��തായി നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�ളി�  ഒ�ായ,  ഹാ�  ടി��്

േനരേ� ഡൗ�േലാഡ് െച�ണെമ� നിബ�ന �ലം ഒേ�െറ ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

��ി���ായ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത് പരിഹരി�വാ� എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ:

(ബി) ഹാ� ടി��് ഡൗ�േലാഡ് െച��തിന് ര�് തീയതിക� �ടി ഓ�ഷണ� ആയി ന���

കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

�തിയ ത�ികക�ം നിയമന�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി എ� �തിയ ത�ികക�

��ി�ി��്; വ��് തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം പി.എസ്.സി. വഴി എ� ത�ികകളി� നിയമനം

നട�ിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) ഏെത�ി�ം ത�ികക� െവ�ി���� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ��തായി ��ി� ത�ികകളിെല�ാം നിയമന�� നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ത�ിക ��ി��ം നിയമന�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� �തിയ ത�ികക�  ��ി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ; വ��ക� തിരി�� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ� േശഷം പി.  എസ്.  സി �േഖന എ� �തിയ നിയമന�� നട�ിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; വ��് തിരി�� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ാ� നി�േ�ശി�� ഉ�ര�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളി� ഉ�ാ�� ഒഴി�ക� നി�ിത സമയ�ിനകം പി.എസ്.സി.�്

റിേ�ാ��് െച�ാ� നി�േ�ശി�� ഉ�ര�ക� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �ത�സമയ�് ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�്

റിേ�ാ��് െച�ാതിരി�� േക�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇ�രം േക�കളി� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െ�ഷ�� �ളി� യഥാസമയം േഭദഗതി വ���

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

(എ) ��തായി ആരംഭി��ം േമാഡിെെഫ െച�ി���മായ ഡി�ി  /പി.ജി./ഡിേ�ാമ േകാ�ക�

ഉ�െ���ി െ�ഷ��  ��  േഭദഗതി െച�ാ�തിനാ�  പി.എസ്.സി.�െട വിവിധ

ത�ികകളിേല�് അേപ�ി�ാ�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് കഴി��ിെ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ േകാ�ക� �ടി ഉ�െ���ി,  യഥാസമയം െ�ഷ�� �ളി� േഭദഗതി വ��ി,  ��ത�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പി.എസ്.സി.പരീ��് അേപ�ി�ാ�  അവസരെമാ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ���് പി. എസ്. സി. നിയമനം

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

ന��േമാ:



(എ) ആവശ�മായ വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ഉെ��ി�ം ���മാ�ം അ�ത ബാധി�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സ��ാ�  വ��കളിെല പി.എസ്.സി.  നിയമന�ിന് അേയാഗ�ത

നിലനി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വളെര �യാസെ��് പഠനം നട�ി വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത േന�� ഇ�ര�ി��

ഉേദ�ാഗാ��ിക��ായി എ�ാ വ��കളി�ം ത�ികക� സംവരണം െച�വാ� കഴി�േമാ എ�്

പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െെ�വ� േ�ഡ് II ഒഴി�ക�

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം വ��കളി�  െെ�വ�  േ�ഡ്  II  ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

എൽ ഡി �ാർ�് നിയമനം

56. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  ലിമി�ഡിെല എ�.ഡി �ാ��് ത�ികയിെല

നിയമന�ിനായി കാ�ഗറി ന��  (561/14)  വി�ാപന �കാരം ഒ.എം.ആർ പരീ�

നട�ിയത് എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരീ��െട �����ിക �സി�ീകരി�ി�േ�ാ ; ഇ�ാ�പ�ം �����ിക എ�േ��്

�സി�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിനായി നിലവി�  ഉ�ായി�� പി.എസ്.സി.  റാ�്

ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി�ത് എ�ാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പി. ജി. മാ��ിന് നിലവി� ന�കി വ�� െവയിേ�ജ്

57. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി �� ടീ�� നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് ത�ാറാ�േ�ാ� പി. ജി.

മാ��ിന് നിലവി�  ന�കി വ�� െവയിേ�ജ് ഏകീകരി�ാ�ത് �ലം ഉേദ�ാഗാ��ിക�

േനരി�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏകീകരണം സാ��മ� എ� കാരണ�ാ�  ��ത ത�ികയിെല ഇലേ�ാണി�്,  ക����

സയ�സ് എ�ീ വിഷയ���് അ�ാദമിക് െവയിേ�ജ് ന�കാെതയാണ് റാ�് ലി�്

ത�ാറാ��െത� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഭാവിയി�  റാ�് ലി�് ത�ാറാ�േ�ാ�  പി.ജി.  മാ��ിന് ന��� െവയിേ�ജ്

നി��ലാ�വാേനാ അ�ാ�പ�ം  10  ശതമാനമായി �റ��തിേനാ പി.എസ്.സി.  �്

നി�േ�ശം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



പി.എസ്.സി �േഖന�� നിയമന��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം  30/4/2018  വെര പി.എസ്.സി വഴി എ�

നിയമന�� നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി വഴി എ� നിയമന�� നട�ിെയ�ം എ� �തിയ

ത�ികക� ��ി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി വഴി ��ത� നിയമനം ന��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ ?

പി.എസ്.സി �േഖന�� നിയമനം

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

പി.എസ്.സി �േഖന നിയമനം ന�കിയി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം  2018  ഏ�ി�  30  വെര എ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം ന�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലവസര��  ��ി��തി�ം ��ത�  ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട��തി�ം

പി.എസ്.സി. സ�ീകരി� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക� �ത� സമയ�് പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�കാരം െച�ാതി��ത് കാരണം ഏെത�ാം വ���ലവ�ാ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�െവ�ം ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടികെളെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��തായി ത�ികക� ��ി�ി�െ��ി� ആയത്

ഏത് വ��ിലാെണ�ം,  ത�ിക�െട േപര്,  ത�ിക ��ി���ല�� സാ��ിക ബാധ�ത

�ട�ിയ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. ഒഴി�ക�ം നിയമന�ം

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



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പി.എസ്.സി.  �േഖന എ� േപ��് നിയമനം

ന�കിെയ�ത് സംബ�ി�് ജി�ാടി�ാന�ി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കാലാവധി തീ�� എ� റാ�് ലി�ക��് കാലാവധി

ദീ�ഘി�ി� ന�കിെയ�ം അതി�െട എ� േപ��് �ണം ലഭി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) യഥാസമയം ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ാ� ഏെത�ാം

വ��കളാ��ത്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

പി.എസ്.സി.വഴി നിയമി�െ�േട� ലാ�്േ�ഡ് ഒഴി�ക�

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

(എ) വിവിധ വ��ക�െട ആ�ാന കാര�ാലയ�ളി�  പി.എസ്.സി വഴി നിയമി�െ�േട� എ�

ലാ�്േ�ഡ് ത�ികക��്;  ഓേരാ വ��ിെല�ം ത�ികക�െട എ�ം തരം തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒാേരാ വ��ി�ം പി.എസ്.സി �െട ആ�ാന കാര�ാലയം വഴി ഒഴി�ക�  നികേ��

ത�ികക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വ��ി�ം പി.എസ്.സി ജി� കാര�ാലയ��  വഴി ഒഴി�ക�  നികേ�� ത�ികക�

ഉെ��ി�  അവ എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;  ഏത് ജി� കാര�ാലയം വഴിയാണ് ഒഴി�ക�

നിക��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ.ഉ.(പി)  നം.  29/2016  ഉ.പ.വ.ഭ.വ തീയതി  01-11-2016  ഉ�രവിന് വി��മായി

ആ�ാന കാര�ാലയ ഒഴി�കളി� ജി�ാതല�ി� നിയമി�െ�� ജീവന�ാെര �ാ��� വഴിേയാ

മേ�ാ നിയമി�് ഒഴി�ക�  നിക�ിയി�െ��ി�  അ� സംബ�ി� വിവര��  വ��്

അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േമ��റ� ഉ�രവിന് വി��മായി നിയമി�െ�� ജീവന�ാ�െ��ി�  അവെര അവ�െട

പഴയ ലാവണ�ളിേല�് തിരി�യ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�െകാ�ാണ്

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) അ�കാര��ാ�� ഒഴി�ക� നിലവി�ളള ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�ി� നി�ം നിക�ാ�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

എ�.പി. എസ്.എ. (മലയാളം) പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്

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

(എ) കാ�ഗറി ന��  387/2014  (എ�.പി.  എസ്.എ മലയാളം)  �കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�

നിലവി�  വ� �����ികയി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ഇ��വ� നട�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നിലവി�  എ�.പി.എസ്.എ.  മലയാളം മീഡിയം റാ�് ലി�്

ഇ�ാ��െകാ�് റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാേമാ?



ആല�ഴ ജി� എ�.ഡി.�ാ��് റാ�് ലി�്

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

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� നിലവി�� എ�.ഡി.�ാ��് റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�െത�ം

��ത ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര ഏ� നിയമന�� നട�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�ം ��ത� നിയമനം ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷൻ �റി�� ത�ിക�െട റാ�് ലി�്

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

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�  �റി��  ത�ികയിേല�� നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.,

കാ�ഗറി ന��  561/2014  �കാരം  22.10.2016-�  നട�ിയ പരീ��െട റാ�് ലി�്

�സി�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ിക�െട േഷാ��് ലി�ം റാ�് ലി�ം �സി�ീകരി�് നിയമനം നട��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െവാേ�ഷണ� ഇ���� ഇ� അ�ിക��� ത�ിക

66. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ� ഇ���� ഇ� അ�ിക��� ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്; ജി�

തിരി�് വിശദാംശ�� ന��േമാ; ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�ളള നിയമന�ിനായി കാ�ഗറി  267/14  ന��  �കാരം പി.എസ്.സി

നട�ിയ പരീ��െട അ�ിമ റാ�് പ�ിക എ�േ��് �സി�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ിമ റാ�് പ�ിക �സി�ീകരി��തിനായി നട�ിയ ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട �ടി�ാ� എ�്

അവസാനി� എ�് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസിവിഭാഗ�ി�െ�� സിവി�സ��ീസ് ജീവന�ാ�

67. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സിവി�സ��ീസി� ആദിവാസിവിഭാഗ�ി�െ�� എ� ജീവന�ാ� ഉ�്; ഇതിെ�

ശതമാനം എ�യാണ് ;വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സിവി�  സ��ീസി�  ആദിവാസി ജനവിഭാഗ��െട അംഗബലം വ��ി�ി�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ം;വ��മാ�േമാ?

േകരള ഗവ�െമ�റ് ��് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് െ�ഷ�� ��



68. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഗവ�െമ�റ് ��് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് െ�ഷ�� �� (േഭദഗതി) നട�ാ���

സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നയം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ഷ��  ��  സംബ�ി�് സ��് ക�ി�ി ന�കിയിരി�� േഭദഗതിക�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െ�ഷ�� ��സി� േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� നി�േ�ശി�ിരി�� േഭദഗതിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.�ം സ��് ക�ി�ി�ം നി�േ�ശി� േഭദഗതിക� നട�ിലാ�ാ��കാരണം �ി�റിംഗ്

ഡി�ാ��്െമ�റിെല അസി��റ് േഫാ�മാ�  (െമഷീ�) ത�ികകളിേല�്,  ഓെ��് ഓ�േറ��

േ�ഡ്-1  െ��ം സീനിയ� േ�ഡ് �ി�റ� ത�ികക�േട�ം സംേയാജിത �േഡഷ� ലി�ി�

നി�ം ഓെ��് ഓ�േറ��  േ�ഡ്-1  െന�ാ�ം �നിയറായി�� എ� സീനിയ�  േ�ഡ്

�ി�റ�മാ��് �ാന�യ�ം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പി.എസ്.സി.�ം സ��് ക�ി�ി�ം നി�േ�ശി� േഭദഗതിക� ഉ�െ���ി േകരള ഗവ.  ��്

സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് െ�ഷ��  ��  േഭദഗതി വി�ാപനം എ� �റെ��വി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െെ�ം ഡ��ി ഓഫ് എ��ി ഇ� സ��ീസ്

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

(എ) സ��ാ�/സ��ാ� െപാ� േമഖല �ാപന�ളി� പി.  എസ്.  സി.  യി� നി�് അെെഡ�സ്

ലഭി�് നി�ിത �ല�് േജാലിയി� �േവശി�് ആദ� േജാലി േനാ�� ദിവസെ� 'െെ�ം ഡ��ി

ഓഫ് എ��ി ഇ� സ��ീസ്'  എ��ാെത മേ�െത�ി�ം നാമ�ി�  സാധാരണ ഗതിയി�

അറിയെ�ടാ�േ�ാ;

(ബി) ഒരാ� ഇ�െന �േവശി�് ആദ� ദിവസം േജാലി േനാ�ിയ േശഷം ശാരീരികാസ�ാ���ാ�

ചികി�ാ��ം ലീവി� േപാ�ക�ം മാസ���് േശഷം േരാഗം േഭദമായ േശഷം �ന:�േവശി�്

േജാലിയി�  �ട�കേയാ നിയമ �കാരം േരഖകേളാെട െഡപ�േ�ഷനി�  �ട�കേയാ

െച�കയാെണ�ി� അയാ�െട 'േഡ�് ഓഫ് എ��ി ഇ� സ��ീസ്'�് മാ�ം വ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�. �കാരം ��ത തീയതി�െട �ാധാന�ം അ�സരി�് �ട���

ആ��ല����് ഇൗ തീയതി ബാധകമ� എ�് സ��ീസ് ��ി�  േരഖെ����ത്

നിയമ�കാരമാേണാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�കാരം സ��ീസ് ��ി� േരഖെ���ിയത് തി��ി ന�കാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

െഡപ�േ�ഷന് േശഷം റിേ�ാ��് െച� ദിവസം �ത� ശ�ളം

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



(എ) േക�  -  സം�ാന മ�ിമാ�,ഗവ��ർ  ,എം.എ�.എ.മാ�, എം.പി.മാ�, �തിപ� േനതാവ്

�തലായവ�െട േപ�ണ� �ാഫി� നിയമി�െ��� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� നി��വ�

െഡപ�േ�ഷ� കഴി�് തിരിെക മാ��ാപന�ി� റിേ�ാ��് െച�ാ� അവ��് േപാ�ിംഗ്

ന�േക� ഉ�രവാദി�ം ആ��ാണ്;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നിയമി�െ��� വ��ി�് െഡപ�േ�ഷന് േശഷം റിേ�ാ��്െച� ദിവസം �ത�

െക.എസ്.ആ� �കാരം േജാലിയിലായതായി പരിഗണി�് ശ�ളം ന�േക�തായി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  റിേ�ാ��് െച� ദിവസം �ത�� ഫയ�  േ�ാസ�ിംഗിന് എ�� സമയ�ിന്

ടിയാനാേണാ ഉ�രവാദി എ�റിയി�േമാ ;

(ഡി) അ�കാരം അെ��ിൽ േപ�ണ�  �ാഫ് നിയമനം വി�ത�  െച�് അേത ദിവസംതെ�

മാ��ാപന�ി� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ി� റിേ�ാ��് െച� ദിവസം �ത� ടിയാന് ഡ��ിയായി

പരിഗണി�് ശ�ളം ന�ാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന�േമാ?

സ��ാരിെന വിമ�ശി�തിെ� േപരി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��ാരിെനേയാ മ�ിമാെരേയാ

സ�ഹമാധ�മ�ളി�െടേയാ അ�ാെതേയാ വിമ�ശി�തിെ� േപരി� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) എ�േപെര സെ��് െച�ി��്;  ഓേരാ വ��ി�ം എ�േപെര സെ��് െച�ി�െ��

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ാേരാപണ പ�ിക ന�കാെത എ� ഉേദ�ാഗ�െര സെ��് െച�ി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� സെ��് െച�െ�� എ� ഉേദ�ാഗ�െര ഇനി തിരിെ���ാ��്;

(ഇ) ഇതി� ആറ് മാസ�ി� അധികമായി സെ��ഷനി�ളള എ� ഉേദ�ാഗ���്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�് HSA ആയി �േമാഷ� ലഭി��തി�� �ടി�ാ�

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

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  വിദ�ാഭ�ാസവ��ി�  േജാലി െച�� മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ��ം

ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��ം HSA ആയി �േമാഷ� ലഭി��തി�� സ��ിഫി��് പരിേശാധന

കഴി�്  6  മാസം  (2017  നവംബറി�) കഴി�ി�ം �ടി�ാ� തീയതി നി�യി�ാ�

ൈവ��െത� െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�� �ടി�ാ� തീയതി എ�

നി�യി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആനപാ�ാ�മാ�െട സ��ീസ് ആ��ല���



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

(എ) 2010-െല ബ�.  ൈഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവിെന�ട��് സ��ീസി�  �േവശി�

ആനപാ�ാ�മാ��് സ��ീസ് ആ��ല���  ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആനപാ�ാ�ാ�െട ത�ിക ലാ�് േ�ഡ് വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ����തിനായി എെ��ി�ം

നടപടിക� സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(സി) 2010-�  സ��ീസി�  �ിരെ�� ജീവന�ാ��് അടി�ാന ശ�ള�ി�  വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� ��  േഭദഗതി െച��തിനായി നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��് ;വ��മാ�ാേമാ ?

േപാലീസ് ൈസബ�, ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ളിേല�് േനരി�� നിയമനം

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

(എ) േകരളാ േപാലീസ് േസനയിെല സി.പി.ഒ.  �ത�� ഉേദ�ാഗ��, �േത�ക അറി�ം സാേ�തിക

പരി�ാന�ം ആവശ��� ൈസബ�, ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ളി�  േസവനം അ��ി��ത്

േപാലീസ് േസനെയ െപാ�ജന മ���ി� േമാശമായി ചി�ീകരി��തിന് കാരണമായി�െ��

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േസന�െട കീഴിെല ൈസബ�, ഇ�ലിജ�സ് �ട�ിയ �േത�ക പരി�ാനം ആവശ���

വിഭാഗ�ളിേല�് ഉേദ�ാഗാ��ികെള േനരി�് തിരെ����തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�് അറിയി�േമാ?

െഎ.ടി. വ�വസായം

75. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

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

(എ) േകരളെ� െഎ.ടി.  വ�വസായ അ��ല േക�മാ�ി�ീ���തിന് നട�ിവ��

�വ��ന��ം ത�ഫലമായി ഇൗ േമഖലയി� ഉ�ാ�ാ� കഴി� േന���ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അറിവാണ് ഭാവി േകരള�ിെ� ശ�ിെയ�തിെ� അടി�ാന�ി� ഡിജി�� വികസന�ിന്

ഇ��െന�് പൗരെ� അവകാശമായി �ഖ�ാപി� സ��ാ�, അതിനായി നട�ി വ��

പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഹാ�ഡ് െവയ�  നി��ാണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാനാ�ളള പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;ഇ�ാര��ി�  ഹാ�ഡ് െവയ�  മിഷ�  നട�ി വ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ് എ�റിയി�േമാ?



െഎ.ടി. േമഖല�െട വികസനം

76. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. േജായി

,, െക.െജ. മാ�ി

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

(എ) സം�ാന�് െഎ.ടി. േമഖലയിെല വ�വസായ സാധ�തക� വ��ി�ി��തി�ം ഇൗ േമഖലെയ

മ�് വ�വസായ േമഖലക�മായി ബ�ി�ി�് വള�� ഉറ�ാ��തി�മായി എെ��ാം �തന

പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െഎ.ടി.  േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസനം,  െതാഴി�  ലഭ�ത,  െഎ.ടി.  നിേ�പ��, േസാ�്െറ�യ�  ഉ�ാദനം,  കയ�മതി

എ�ിവയി� ഗണ�മായ വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� േന�ത��ി�  വിവര സാേ�തിക വിദ�ാരംഗെ� ��ഖ വ��ിക�,

വ�വസായിക�, അ�ാദമിക വിദ�� �ട�ിയവെര പെ���ി�് നട�ിയ അ�ാരാ� ഡിജി��

സേ�ളന�ിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

അ�യ േക��ളി�െട ലഭി�� േസവന��

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

(എ) അ�യ േക��ളി�െട ലഭി�� േസവന���് ന�േക� നിര�ക� സ��ാ� നി�യി�്

ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വിവരസാേ�തിക സഹായം

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

(എ) വിവരസാേ�തിക വിദ� നിത�ജീവിത�ിെ� ഭാഗമായി മാറിെ�ാ�ിരിെ� ജന��െട

ആവശ�കത��സരി�് വിവരസാേ�തിക സഹായം ലഭ�മാ��ിെ�� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പരാതി പരിഹരി�ാ�  ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��

നടപടികെള�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന��െട പരിധിയി�  ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി

��ത� അ�യ െസ��ക� �ട�ണെമ� നി�േ�ശം പരിഗണി��േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

േഡ�ാ െസ��ക�െട �മതല



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

(എ) സം�ാനസ��ാരിെ� വിവര�� േശഖരി� ��ി�� േഡ�ാ െസ��ക�െട �മതല 2012

�ത� നി��ഹി�വ�ി�� െപാ�േമഖല �ാപനെ� ഒഴിവാ�ി സ�കാര� ക�നിെയ ഏ�ി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ; ഉെ��ി� ഏത് ക�നിെയ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാകെമ�ാ�ം സ�കാര� ക�നിക� േശഖരി�� വിവര�� േചാ��ത് സംബ�ി�് വ��

വാ��ക�െട പ�ാ�ല�ി�  സം�ാന�ിെ� ഭരണനി��ഹണം സംബ�ി� രഹസ�

സ�ഭാവ�ളളതട�ം എ�ാ വിവര��ം േശഖരി� വ�� േഡ�ാെസ��ക�െട നട�ി�്

സ�കാര�ക�നിെയ ഏ�ി�തിെ� ഔചിത��ം വിശദാംശ�ം അറിയി�േമാ?

ജി.ആർ. ഇ. എഫ്. സ��ീസി� നി�ം വിരമി�വ��� ആ��ല���

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

(എ) ജി.ആർ. ഇ. എഫ്. സ��ീസി� നി�ം വിരമി�വ��് ആ�മി സ��ീസി� നി�ം വിരമി�വ��

ലഭി�� എ�ാ ആ��ല���ം ലഭി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി��ാ;

(ബി) ��ത ആ��ല���  ലഭി��തി�േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതി�  എെ��ി�ം കാര���  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) നിലവി�  ഇവർ�് ലഭ�മായിെ�ാ�ിരി�� സ��ാ�  ആ��ല���  എെ��ാെമ�്

അറിയി�േമാ ;

(ഡി) വീ�കരം ഇളവ്,  ഇ  .സി  .എച്  .എസ് �ീം  ,  സ��ീസ് േപ�ണലിന് �ല�മായ ശ�ള�ം

െപ�ഷ�ം �ട�ിയവ ��ത സ��ീസി�  ഉ�ായി��വ��് അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ��� താ��ിന് ന�കിയ �ക

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��� 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?

ജനസാ��നം പ�തി

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

(എ) ജനസാ��നം പ�തി നട�ിൽ വ�െത�ാണ് ; പ�തിയി� നാളി�വെര എ� േപ��് സഹായം

ന�കി; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒേ�കാ� വ�ഷ�ി� ��് ഈ പ�തിയിേല�് അേപ�ി� ല��ണ�ിന് അേപ�കളിേ�ൽ



നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ി� വ�വാൻ കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല ചികി� ധനസഹായയം

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

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  2016  ��  �ത�  2018  ഏ�ി�  മാസം വെര

�ഖ�മ�ി�െട ചികി� ധനസഹായ പ�തിയി� ഉ�െ���ി എ�േപ��് ചികി�ാ സഹായം

ന�കി എ�് പ�ായ�-നഗരസഭ- എ�ിവ തരം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല അതിയ��, തി��റം,  െച��, �ള��

പ�ായ�കളി�ം െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ �േദശ�ം �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാപ�തി �കാരം

2016 �� �ത� 2018 ഏ�ി� മാസം വെര എ� �ക ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

ഓേരാ പ�ായ�ി�ം നഗരസഭയി�ം അ�വദി� �ക �േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ സഹായ പ�തി- പാറ�ാല മ�ല�ിെല അേപ�ക�

84. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ സഹായ പ�തിയി�

നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിനായി പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം എ�

അേപ�ക� ലഭ�മായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിേ�� നാളി�വെര എ� �പയാണ് ധനസഹായമായി അ�വദി�ി�ളളെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തി��ാ�� കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തിനായി ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

85. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി��

സഹായ�ിനായി ലഭി� അേപ�ക�െട എ�ം ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ധനസഹായം അ�വദി�െ��വ�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�വദി�െ�� ധനസഹായം ലഭി�ാ�വ�െട എ�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �രിതാശ�സ നിധിയിൽ നി�� സഹായ�ിനായി ലഭി� എ� അേപ�ക� ഇ�ാലയളവിൽ

നിരസി�െ��ക��ായി എ�റിയി�േമാ?



�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം

കാ��ിക��ി താ��് വഴി�ം ക�മംഗലം, ഭരണി�ാവ്, ക�ാനം, െപ��ാല വിേ��കളി�

ഉ�െ��ി���ം ആയി�� ചികി�ാ �രിതാശ�ാസ നിധി ലഭി�വ�െട േപ�ം വിലാസ�ം

അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

87. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി� സഹായം ലഭി��തി�� അേപ�

നടപടി �മ��  ���ിയാ�ി െസ�േ�റിയ�് വ��ി�  എ�ിയി�ം ഉ�രവ് ഇറ��തിന്

കാലതാമസം േനരി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവിറ��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സർ�ാർ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

88. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം 2016 ഏ�ി� �ത� 2018 ഏ�ി� വെര എ�

�ക വിതരണം െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായ�ി�� കാലതാമസം

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

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായ�ിനായി അേപ� സമ��ി�വ��്,

സ��ാ� ഉ�രവ് ലഭി�തിന് േശഷം സഹായധനം അ�വദി�് കി�ാ� കാലതാമസം േനരി��ത്

പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�� ധനസഹായ വിതരണ�ിൽ

കാലതാമസ��ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) അടിയ�ര ധനസഹായം ലഭിേ�� േക�കളിൽ ധനസഹായം ന���തിന് നിലവിൽ എ�്

സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അേപ� നൽകി ഒ� മാസ�ി��ിൽ�െ� ധനസഹായം വിതരണം െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ഇ�വെര

എ� �ക അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായം ലഭി��തി�� വാ�ഷിക വ�മാന പരിധി ഒ� ല�ം �പയി� നി�്

ഉയ���കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അപകടമരണം സംബ�ി� േക�കളി�  ധനസഹായം ലഭി��തിന് മരണം നട�് ഒ�

വ�ഷ�ി�ളളി�  അേപ� ന�കിയിരി�ണം എ� വ�വ� �ലം പല��ം ആ��ല�ം

ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;ആയത് പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഖി �രിതാശ�ാസ ഫ�ി� നി�ം അ�വദി� �ക

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

(എ) ഓഖി �ഴലി�ാ�ിെ� അന�ര ഫലമായി െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല

തീര�േദശ�ളി�  നിരവധി േറാ�ക�ം പാല��ം തക��് കിട��തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�,ഇവ �ന��രി��തിന് ഓഖി �രിതാശ�ാസ ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായ�ി�� കാലതാമസം

93. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായ�ിനായി എം.എ�എ മാ� ശിപാ�ശ

ന�കി അയ�� അേപ�കളി�  എ� �ക അ�വദി� എ� വിവരം എം.എ�എ മാെര

അറിയി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  അ�വദി� �ക �ണേഭാ�ാ�െള അറിയി�് അവ

ൈക��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം േകാ�യം ജി�യി�  �ക

അ�വദി�ി�ം ൈക��ാ� എ�േപ� ഉെ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�ം കഴി� ര�് വ�ഷമായി എം.എ�.എ.�െട

ശിപാ�ശ സഹിതം എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം ഇവയി�  എ� അേപ�കളി�

സഹായധനം അ�വദി�ി�െ��ം ഇനി എ�േപ��് ധനസഹായം ന�കാ�െ��ം അവ�



ആെര�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �രിതാശ�ാസ സഹായം അ�വദി��തിന് ഉ�ാ�� കാലതാമസം അവസാനി�ി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ര� നിവാരണ േസന�െട �ണി�്

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

(എ) �ര� നിവാരണ േസന�െട �ണി�് ക�ർ ജി�യിെല പ��രി� �ട�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� �ട� നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ണി�് പ��രി� തെ� �ട�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�െട െമഡി�� പരിേശാധന

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�െട പ�ികയി� ഉ�െ����തി�� െമഡി�� പരിേശാധന

ഉദാരമാ�ണെമ�ം അ�ഹരായ പരാതി�ാെര �രിതബാധിത�െട പ�ികയി� ഉ�െ���ി എ�ാ

സഹായ��ം ന�കണെമ�ം ഇൗയ��കാല�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  ഉ�രവി�െട

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�െട പ�ികയി� ഉ�െ����തി�� െമഡി�� പരിേശാധന

എ�െനയാണ് നട�ിവ��െത�ം ഇേ�ാഴ�തിേന�ാ�  പരിേശാധന ഉദാരമാ��ത്

എ�െനയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ഹരായ എ� ആ�ക�  �രിതബാധിത�െട പ�ികയി�  ഉ�െ�ടാ�  ബാ�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവെര പ�ികയി� ഉ�െ���ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� വിമാന�ാവള പ�തി �േദശ�� മഴെവ�ം

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

(എ) ക��  വിമാന�ാവള പ�തി �േദശ�് നി�് മഴ�ാല�് െവളളം ��ിെയാലി�്

സമീപ�േദശെ� ജനവാസ േമഖലകളി�ം �ഷി�മി�ം നാശന����ാ��തിന്

പരിഹാരമായി െക. ഐ .എ. എൽ -ഉം ജലേസചനവ��ം േച�� ത�ാറാ�ിയ പ�തി �കാരം

നട�ിലാ�� പരിഹാരനടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം , ആെക എ� �ക�െട പ�തി�ാണ്

ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �വ��നം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവളം



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

(എ) ക��  അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� റ�േവ,  ഏ��  എ�ിവ�െട നി��ാണം

���ികരി�് �വ��ന�മമാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാസ�� െട�മിന� ബി�ഡിംഗ്,  എയ� �ാഫിക് ക�േ�ാ� ടവ� എ�ിവ�െട നി��ാണം

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�േഗാ േകാം��്,  സി.െഎ.എസ്.എഫ് ബാരക്,  അ�ിനിേ�ഷ�  േ�ാ�് എ�ിവ�െട

നി��ാണം എേ�ാ� ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പാരല� ടാ�ിേവ �ാ�് നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ക��  അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം എേ�ാ�  ക�ീഷ�  െച�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ക�� വിമാന�ാവള�ി� നി�� ൈ��് സ��ീ�ക�

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

(എ) ക�� വിമാന�ാവള�ി� നി�് ൈ��് സ��ീ�ക� നട�വാ� ഏെത�ാം എയ�ൈല�

ക�നികളാണ് ഇതിേനാടകം ക��  ഇ��നാഷണ�  എയ�േപാ��സ് ലിമി��മായി

ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ത്;

(ബി) ഇ��കാരം �തിദിനം എ� ആഭ��ര സ��ീ�ക�  നട�െമ�ം ഏെത�ാം

ല���ാന�ളിേല�ാണ് ആഭ��ര സ��ീ�ക� നട�കെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെടനി�് എ� അ�ാരാ� സ��ീ�ക�  നട�െമ�ം ഏെത�ാം

ല���ാന�ളിേല�ാണ് അ�ാരാ� സ��ീ�ക� നട�കെയ�ം വ��മാ�േമാ?

എ�േമലി എയ�േപാ��്

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

(എ) നി��ി� എ�േമലി എയ�േപാ��മായി ബ�െ�� നടപടി �മ��െട �േരാഗതി

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) എ�േമലി എയ�േപാ��ിന് നാളി�വെര ഏെതാെ� വ��ക�െട അ�മതി ലഭി�ി��്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി ഏെതാെ� വ��ക�െട അ�മതി ലഭ�മാ�ാ��്; വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമല���� നിർ�ി� വിമാന�ാവളം

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

(എ) ശബരിമല���് നി��ി�ാ�േ�ശി�� വിമാന�ാവള�ിെ� �ലം നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാധ�താ പഠനം നട�ാനായി ആെരെയ�ി�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�



ആെരയാണ്;  എ� നാ�ക��കം സാധ�താപഠനം ���ിയാ�ാനാണ് നി�യി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� �മിയാണ് വിമാന�ാവള�ിനായി ഉപേയാഗെ��േ��ി വരികെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇതിെ� �ട� നടപടിക��� �മതല ആ��ാണ് ന�കിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ?

സിയാലിെ� ലാഭവിഹിതം

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

(എ) െകാ�ി അ�ാരാ�വിമാന�ാവള ക�നി  (സിയാൽ)  2016-17  -  ൽ  -  ലാഭവിഹിതമായി

സം�ാന സ��ാരിന് ന�കിയത് എ�് �കയാണ് ;

(ബി) ഇത് ��വ�ഷേ��ാ� ��തേലാ �റേവാ; എ�ി� എ�;

(സി) �ക സം�ാന സ��ാ� എ�ിനാണ് വിനിേയാഗി�വ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�

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

(എ) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�  സംബ�ി�് സ��ാ�  �മതലെ���ിയ െസ��റിതല സമിതി ഇ.�ീധര�

ത�ാറാ�ിയ പ�തി േരഖ ത�ി�ള��തി�ം �തിയ പഠന�ി�ം ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ.  �ീധര�  ത�ാറാ�ിയ പ�തിേരഖ ത�ി�ള�വാ�  െസ��റിതല സമിതി കെ��ിയ

കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ൈല�് െമേ�ാ പ�തി േവെ��് വ�വാ�  സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഈ

പ�തി എ�േ��് �ാവ��ികമാ�വാ� സാധി�െമ�ാണ് ക���ത്?

െകാ�ി ജലെമേ�ാ പ�തി

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

(എ) െകാ�ി ജലെമേ�ാ പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം

പ�ായ�കളിലാണ് േബാ�െജ�ിക� നി��ി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാസി േ�മനിധി

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

(എ) �വാസി േ�മനിധിയിെല ഇേ�ാഴെ� അംഗസംഖ� എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വാസി േ�മനിധിയി�  നി�് ഏെത�ാം ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��െത�്



അറിയി�ാേമാ?

�വാസി സ�യംെതാഴി� വാ�ാ പ�തി

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

(എ) േനാ��,  ന�നപ�േ�മം എ�ീ വ��ക��് ജി�ാതല�ി�  ഓഫീ�ക�  �റ�ണെമ�

നി�േ�ശം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ിേ��  സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(സി) �വാസ ജീവിതം മതിയാ�ി തിരിെ���വ��ായി െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�മായി സഹകരി�്

സ��ാ�  നട�ാ�� സ�യംെതാഴി�  വാ�ാ പ�തി ഫല�ദമാ��ിെ�� പരാതി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി�ാ� സ��ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സാ��നം പ�തി

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

(എ) �വാസി മലയാളിക��ായി ആവി�രി�ി�� സാ��നം പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേദശ രാജ��ളി�  വ�് മരണെ���വ�െട �തശരീരം നാ�ിെല�ി��തി� എയ�

ആം�ല�സ് സംവിധാനം ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ?

(സി) ഈ പ�തി�െട ഘടന വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശ�് ഉ�ാ�� മരണ��

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

(എ) വിേദശ�് െവ�് മരണെ��� വ��ിക�െട �തേദഹം നാ�ിെല�ി�വാ�  എെ��ി�ം

തര�ി�� സാ��ിക സഹായം ന�കി വ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സഹായം ലഭി��തിനായി ൈകെ�ാേ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േനാ�� ��്സ് - �വാസി �നരധിവാസ പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി േനാ�� ��്സ് വഴി സ��ാ�  നട�ാ��

�വാസി �നരധിവാസ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് സം�ാനെ� ��ഖ ബാ�ക�  പല�ം വി�ഖത



കാണി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  തിരി�വ� �വാസിക��് സ�യംെതാഴി�

കെ��ാ�� വാ�യി� എ� ശതമാനം സ�ിഡി�ം പലിശയിള�ം സ��ാ� ന����്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ബാ�ക�മായി�ാണ് ഈ �ീമി�  വാ� ലഭ�മാ�ാ�  േനാ�� ��്സ് എം.ഒ.�.

ഒ�ി�ിരി��ത്; എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ഒാേരാ വാ��ം ഉ�െത�ം എെ��ാം േരഖക�

ലഭ�മാ�ണെമ�ം,  ഓേരാ�ിെ��ം തിരി�ടവ് കാലാവധി എ� വ�ഷമാെണ�ം നാളി�വെര

എ� �വാസിക��് വാ� ന�കിയി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സംഘടി�ി� േലാക േകരള സഭ�െട െചല�ക��്

സ��ാ� ഫ�ി� നി�് വക കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് തലെ��ി� നി�്;

(ബി) ഇതിനായി ആെക എ�് �ക െചലവാ�ി; ഏെതാെ� ഇന�ളി�; എ�് �ക വീതം;

(സി) െചലവാ�ിയ ഇന�ളി� െചലവ് ൈക��ിയവ��െ�െട��വ�െട വിശദമായ വിവരം സഹിതം

ലഭ�മാ�േമാ?

േലാക േകരളസഭ

110.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക. ദാസ�

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

(എ) സം�ാന�ിന് �റ�് താമസി�� േകരളീയ�െട െപാ�േവദിയായി �പീകരി�െ�� േലാക

േകരളസഭ�െട �ഥമ സേ�ളന�ി� ഉ��ിരി� �ധാന നി�േ�ശ�� എെ��ാമായി��

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ��  േ�ാഡീകരി�് േലാക േകരളസഭ�െട �ട�  �വ��ന��

സംഘടി�ി��തിന് വിഷയേമഖലാ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ിക�  �പീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ക�ി�ികളി� ഏെത�ാം േമഖലയി�ളളവെര ഉ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) വിേദശ�ളള �വാസി വ�വസായ-വാണിജ� സംരംഭക�മായി േയാജി�് �വ��ി��തിന്

�വാസി വാണിജ� േചംബ�ക� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

സി. ബി. െഎ. അേന�ഷി� െകാ�ിരി�� േക�ക�

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



(എ) സം�ാന�് നിലവി� സി. ബി. െഎ. ഏെ���് അേന�ഷി�െകാ�ിരി�� എ� േക�ക�

ഉ�്;

(ബി) ഇവയി�  അ� വ�ഷ�ിലധികമായി അേന�ഷി�െകാ�ിരി���ം ��പ�ം

സമ��ി�ാ���മായ എ� േക�ക�  ഉ�്;അേന�ഷണം ���ിയാ�ി വിചാരണ കഴി�്

�തികെള െവ�െത വി� എ� േക�ക� ഉ�്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കളള വാഹന��

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി� നിര�ിേലാ�� വാഹന��െട കണ�് എ� എ�തിെ�റ വിശദാംശം

ആഭ��ര വ��ി� ഉേ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാന�് ഓ�� വാഹന�ളിെല കളള വാഹന��  കെ��ാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�് വ��; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� പിടിെ��� കളള വാഹന�� ���ി�ാെത േലലം െച�്

സ��ാ� ഖജനാവി� �ത� ��ാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േഹാം ഗാ��ക�െട േസവനം

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

(എ) സം�ാന�് േഹാം ഗാ��ക�െട േസവനം ഏത് ഗവ�െമ�് ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് നട�ിലാ�ിയത്; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േഹാം ഗാ��ക� �ാഫിക് ഡ��ി�് �റേമ േപാലീസിെ� വയ�െലസ് ഉപേയാഗി��തി�ം ജീ�്

ഓടി��തി�ം അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േഹാം ഗാ��ക�  ഡ��ി�ിടയി�  െപാ�ജന�േളാട് േമാശമായി െപ�മാറിയി�� വിവര��

��യി�െ��ി�േ�ാ: എ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

പി�് േപാലീസ്

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

(എ) േകരള�ിെല �ധാന നഗര�ളിൽ േറാ�് ��� പി�് േപാലീസിെ� �വ��നഫലമായി ��ത

പ�തി ആരംഭി�നാ� �തൽ നാളി�വെരയായി എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ഇവ� േറാ�് ��� േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിെല വനിതകെള സംബ�ി� മി�വാ�ം എ�ാ

േക�ക�ം ��ത േപാലീസിെ� പരി�മഫലമാെണ� രീതിയിൽ േകെസ�ം െപ��ി�് കാണി�്

അത് നിലനി�േ�� ആവശ�കത ഗവൺെമ�ിെന േബാധി�ി�� എ� രീതിയിൽ വ�

റിേ�ാ��ക� ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി� നാ� �ത� വ� വിമ�ശനപരമായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ഡി) ഇ�ര�ി�� േപാലീസ് സംവിധാനം എ� എ�ം അധികമായി ഏ�െ���ാൻ

ഉേ�ശി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി �േഖന ജന���്/  വനിതക��് �േത�കമായി അധിക �ര�

ഏ�െ����തിനായി�േ�ാ എ�് വിശകലനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ അ� സംബ�ി�

വിശദാംശം െവളി���േമാ?

�മാരി ജ��െട തിേരാധാനം

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

(എ) ���തറ സ�േദശിനിയായ �മാരി ജ��െട തിേരാധാനം സംഭവി�ി�് 2 മാസമായി�ം േപാലീസ്

അേന�ഷണ�ിൽ േവ�� �േരാഗതി ഇ�ാ�തിനാ�  മ�് ഏജൻസിക��് അേന�ഷണം

ൈകമാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ തിേരാധാനം സംബ�ി� േകസേന�ഷണ�ിെ� ഇ�വെര�� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് വി�യ�വരി� മരണെ��വ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര വിവിധ േക�ക�മായി ബ�െ��്

േപാലീസ് േചാദ�ം െച�് വി�യ� എ�േപെര പി�ീട് ആ�ഹത� െച� നിലയിേലാ

െകാലെ���ിയ നിലയിേലാ ��ഹസാഹചര��ി� മരണെ�� നിലയിേലാ കെ��ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട േപ�വിവര�ം ഇവെര േചാദ�ം െച�തിന് കാരണമായ േക�ക� സംബ�ി� വിവര�ം

ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികവ��രണ�ം നവീകരണ�ം

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

(എ) േപാലീസ് േസനെയ ആ�നികവ��രി��തി�ം നവീകരി��തി�മായി ഈ സർ�ാർ

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�കെള ജനസൗ�ദമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േസനാംഗ�ളി� അഴിമതി�ം �ിമിന� സ�ഭാവ�ം ഇ�ാ� െച��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണം

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



(എ) വരാ�ഴ �ീജി�ിെ� ക�ഡിമരണ�മായി ബ�െ��് എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

�തി േച��് േകെ���ി��്;

(ബി) ഓേരാ����െമതിെര �മ�ിയ വ��ക� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�  സ�ഭാവ�ളളവെര ഒ�െ����തി�ം �ത�വിേലാപം

കാണി��വെര ക�ശന നടപടിക��് വിേധയമാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) േപാലീസ് േസനാംഗ�െള ജനേസവകരാ�ി മാ�ിെയ���തി�ം അേന�ഷണ�ിന് ശാ�ീയ

മാ����  സ�ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ പരിശീലനം െ�യിനി�് സമയ� തെ�

ന���തിനായി നിലവി�ളള െ�യിനി�് രീതിയി�ം പാഠ�പ�തിയി�ം മാ�ം വ���തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

�� ��ികെള നിറ�് െകാ�് േപാ�� സ�കാര� വാഹന��

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

(എ) �� ��ികെള നിറ�െകാ�് േപാ�� സ�കാര� െടേ�ാ,��ക�,ഓേ�ാറി�ക�, സ�കാര� ��

വാ�ക�  എ�ിവ നിയമ ലംഘനം നട��േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തിന് അധികാരെ��

വ��ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��ത വ��കളി� ഏെത�ാം വ��ക� ഒ��ാേയാ,

��ാേയാ രാവിെല�ം െെവ�േ�ര�ം ഇ�രം വാഹന�ളി�, എ� തവണ പരിേശാധനക�

നട�ിെയ�ം ഏെത�ാം ജി�കളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാഹന പരിേശാധന നട�ി നിയമലംഘക�െ�തിെര നടപടി എ���തിന് ഉേദ�ാഗ���്

ക�ശന നി�േ�ശം ന�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് ��ാ�ക�

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

(എ) സം�ാന�് എ� ജി�കളി�  ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവികെള സഹായി�വാ�  േപാലീസ്

��ാ�ക� �പീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ജി�കളി�  അനധി�തമായി േപാലീസ് ��ാ�ക�  �പീകരി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�േമ� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് ��ാ�ക�  �പീകരി��ത് ഏത് സ��ാ�  ഉ�രവിെ�  /  േപാലീസ് ആ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ്; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ഖ�ാപിത ഹ��ാ�



121.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ��

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

(എ) അ�ഖ�ാപിത ഹ��ാ�ം അ�മ സാ��തക�ം ����ി അറി��തി� സം�ാന ഇ�ലിജ�സ്

വിഭാഗ�ിന് ��തരമായ വീ� സംഭവി�തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േസാഷ��  മീഡിയ വഴി ആഹ�ാനം െച� ഹ��ാലി�  തീ�വാദ സ�ഭാവ��വ�

ഉ�ായി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഹ��ാലിന് ആഹ�ാനം െച�വേര�ം അ�മം നട�ിയവേര�ം കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം

അവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല രാ�ീയ �വ��നം സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി വിധി

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

(എ) വിദ�ാ��ിക�  പഠി�ാനാണ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  േപാ��െത�ം രാ�ീയ

�വ��ന�ിന�ാെയ�ം അ�ര�ി�  േകാേളജിനകേ�ാ ��േമാ പരിസരേ�ാ

സമര���കേളാ പി��ിേ�ാ അ�വദി��െത�ം അ��ിെട േപാലീസിന് ൈഹേ�ാടതി

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ര�ിെലാ� ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശം ഉ�ാകാനിടയായ സാഹചര�െമ�ായി��;

��ത നി�േ�ശം പാലി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഏ�ി� അതിനായി എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി�െട ഈ നി�േ�ശെ��റി�� സ��ാ� നിലപാട് അറിയി�േമാ?

േപാലീ�േദ�ാഗ��െട േജാലിഭാര�ം ആേരാഗ� ����ം സംബ�ി�് പഠനം

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

(എ) േപാലീ�േദ�ാഗ��െട േജാലിഭാര�ം അവ�  േനരി�� ആേരാഗ� ����ം ശാ�ീയമായി

പഠി�ാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, അ�രം പഠനം നട��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഎ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ���് പി.എസ്.ഒ.

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

(എ) ആഭ��ര വ��ിെല െഎ.പി.എ�കാരായ ഉേദ�ാഗ���് എ� േപാലീ�കാെരയാണ് സ�കാര�

സഹായികളായി  (പി.എസ്.ഒ.)  അ�വദി�് ന�കിയി��ത്;  ഇതിനാധാരമായ ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) െഎ.പി.എ�കാരായ ഉേദ�ാഗ��  മ�് െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  േമധാവികളാേയാ

ഉപേമധാവികളാേയാ നിയമി�െ��േ�ാ�  ആഭ��ര വ��ി�  േസവനമ��ി�ി��േ�ാ�

അ�വദി�ി�� ആ��ല��� എ�ാം അേതപടി നിലനി��ാ�േ�ാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  നിയമി�േ�ാ�  എ� േപാലീ�കാെരയാണ് സ�കാര�

സഹായികളായി  (പി.എസ്.ഒ.)  അ�വദി�് ന���ത്;  ഇ�കാരം സഹായികെള

അ�വദി��തിന് ആധാരമായ സ��ല�/ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.ഒ.മാരായി നിയമി��തിന് േപാലീ�കാെര െതരെ����ത് നീതി���മാെണ�്

ഉറ�ാ�വാ� എെ��ി�ം മാനദ�ം നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�കാര�� മാനദ���

�പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ആ�ി െടററി�് ��ാഡ്

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

(എ) മാേവായി�് ഭീഷണി േനരി��തിനായി �പീകരി� േകരള ആ�ി െടററി�് ��ാഡ് �േത�ക

േസന�ാ� േനരി�� അേത ഭീഷണി തെ� മാേവായി�് സാ�ി���� �ല�ളിെല േപാലീസ്

േസന�ാ�ം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാേവായി�് ഭീഷണി േനരി�� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� േജാലി െച�� മ�് േപാലീ�കാ��്

െ�ഷ�� അലവ�സ് അ�വദി�� കാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ആ�ി െടററി�് ��ാഡിെ� ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗം വി�ലീകരി�വാേനാ

�നഃ�മീകരി�വാേനാ ഉേ�ശി��േ�ാ;  സ��മായവെര �ടി ��ത ��ാഡി�

ഉ�െ����തി� സ��ാരിെ� അഭി�ായം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േപാലീസ് അേസാസിേയഷൻ �വർ�നം

126.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

(എ) രാ�ീയം പാടി� എ� വ�വ� പാലി�ാെത േകരള േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�

�വ��ി��തായി ഇ�ലിജ�സ് ��റിയി�് ന�കിയി��േവാ;

(ബി) അേസാസിേയഷെ� സേ�ളന�ളി� ര�സാ�ി �പ�� നി��ി�് ��ാവാക�ം വിളി�തായ

വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസിെ� േ�മം ല��മാ�ി സ�ത� സംവിധാനേ�ാെട അേസാസിേയഷെ� �വ��നം

�േ�ാ� െകാ�േപാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



േകരള േപാലീസ് ആ�ി� വ��ിയ േഭദഗതിക�

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് ആ�ി� വ��ിയ േഭദഗതിക���സരി�് ച��� �റെ��വി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഭദഗതിക��് അ�സരി�് ച���  ത�ാറാ��തി�  വീ� വ� കാര�ം ആഭ��ര വ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ; ഇെ��ിൽ ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വീ��െട അടി�ാന�ി�  ���ാ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക�  എ��ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ച��� ത�ാറാ��വ��് വ��മായ നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�റ� ൈടഗ� േഫാ�്

128.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം �റ�  എസ്.പി.  ഓഫീസിന് കീഴി�  �റ�  ൈടഗ�  േഫാ�് എ�ാണ്

�പവ��രി�ത്;  അതി�  എ�േപെരയാണ് ഉ�െ�ാളളി�ി��ത്;  അവ�െട െസല��

എ�കാരമായി��;

(ബി) �റ�  ൈടഗ�  േഫാ�് ഏെതാെ� േക�കളിെല �തികെളയാണ് അറ�് െച�ി��ത്;

�ാേദശിക േ�ഷ�കളിെല എസ്.ഐെയേയാ സി.ഐെയേയാ അറിയി�ാെതയാണ് ൈടഗ�

േഫാ�് �തികെള ക� ഡിയിെല��ി��ത് എ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(സി) ൈടഗ�  േഫാ�ിെല എ� േപാലീ�കാ��ാണ് �ഡ് സ��ീസ് എ��ി ലഭി�ി�ളളത്;

ഓേരാ����ം ഈ േഫാ�ിെല�ിയ േശഷം ലഭി� ക�ാഷ് റിവാ�ഡ്/ജി.എസ്.സിക�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) എസ്.പി.�് േനരി�് ലഭി�� പരാതികളി�ം രാ�ീയ േന�ത�ം ആവശ�െ��� സംഭവ�ളി�ം

�തികെള പിടി��വാ� ഈ േഫാ�ിന് �മതല ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) �റ�  എസ്.പി.  അറിയാെത�ം അേ�ഹ�ിെ� നി�േ�ശമി�ാെത�ം �റ�  ൈടഗ�  േഫാ�്

ഏെത�ി�ം േകസി�  ഇടെപ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം

േക�കളിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) എറണാ�ളം �റ� ൈടഗ� േഫാ�് പിരി�വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാണ്;

നിയമവി��മായി�ാണ് ��ത േഫാ�് �പീകരി�െത�ി�  അതിന് ഉ�രവാദികളായ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

�റ� െെടഗ� േഫാ�്

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



(എ) എറണാ�ളം �റ� എസ്.പി.�െട കീഴി� �റ� െെടഗ� േഫാ�് (RTF) �പീകരി�ത് സ��ാ�

അ�മതിേയാ��ടിയാേണാ എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�ളള േസനക� ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവിക�േട�ം സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ�മാ�േട�ം

കീഴി�  ഇേ�ാ�  �വ��ി�വ��േ�ാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാ�  അ�മതിയി�ാെത ഇ�െന�ളള േസനക�  �പീകരി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

എ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട �വ��നം ജനകീയമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

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

(എ) േപാലീസ് േസന�െട �വ��നം ��ത�  ജനകീയ�ം കാര��മ�മാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ� എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജനൈമ�ി േപാലീസ് പ�തി ആവി�രി�തി�േശഷം േപാലീസ് േസനയി�  ഉ�ായ മാ�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് അേസാസിേയഷ� സേ�ളനം

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  സേ�ളനം രാ�ീയവ��രി�െവ� ആേരാപണം

��യി�െപ�ി�േ�ാ.

(ബി) ഏ�ി� അത് പരിഹരി�ാ� െച� കാര��� വിവരി�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  സേ�ളന�ളി�  �പം �ാപി��, ര�സാ�ിക��്

അഭിവാദ�മ��ി�� �ട�ിയ കാര��� നിലവിെല നിബ�നക� �കാരം അ�വദനീയമാേണാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  സേ�ളന���് നി��ഷി� മാനദ���/ച���  എ�ിവ

�ചി�ി�� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ?

േപാലീസ് അേസാസിേയഷനിെല രാ�ീയം

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

(എ) േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�കളി� രാ�ീയ അതി�സരം വ��ി�� എ�� ഇ�ലിജ�സ്

റിേ�ാ��് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഒ� റിേ�ാ��് ഇ�ലിജ�സ് ന�കാനിടയായി�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�തിെ�



വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  സേ�ളന�ളി�  ഏെത�ി�ം രാ�ീയ േചരി���ലമായ

നിലപാ�ക� ൈകെ�ാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�� പരാതിക�

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

ന��േമാ:

(എ) നിരപരാധികെള ക�ഡിയിെല��് �രമായി മ��ി�െവ�  2016  ജ�വരി �ത��

പരാതിക�െട വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; േപാലീസ് േ�ഷ�ം ഓഫീ�ം തിരി�� വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;നിരപരാധികെള മ��ി�ക�ം ക�േ��ക�  �മ�ക�ം െച�ത് സംബ�ി�

പരാതിക�െട വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആഭ��രവ��ി�ം സം�ാന േപാലീസ് വ��് േമധാവി�െട ഓഫീസി�ം േപാലീസ് കം�യി�്

അേതാറി�ിയി�ം വിവിധ ഓഫീ�കളി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�� പരാതിക�െട

വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ��ത ഉേദ�ാഗ��െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പരാതിക�െട അടി�ാന�ി�  വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം സ�ീകരി�

അ�ട�നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ; ഇനി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�� എ�

അേപ�ക� നിലവി��്; ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പരാതികളി�  പരാമ�ശി�ിരി�� ഉേദ�ാഗ�െനെ�ാ�തെ� പരാതി അേന�ഷി�ി��ത്

സംബ�ി�് ആഭ��രവ��ിന് വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ; പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) അേന�ഷണം േനരി�� ഉേദ�ാഗ��െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  അേന�ഷണം

േനരി��വരി� എ� േപ�െട േമ�� നടപടി തീ��ാ�ിയി��്;

(എഫ്) അേന�ഷണം േനരി��വ�െട േപര് വിവരം ബ�െ�� ഡി�ാ��െമ�� െ�ാേമാഷ� ക��ിെയ

അറിയി�ി�ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ജി) അ�ട� നടപടി തീ��ാ�ിയി�ി�ാ�വ�െട േപ�ക�  ഡി.പി.സി.യി�  നി�് ഒഴിവാ�വാ�

േവ� നി�േ�ശം ബ�െ�� അധികാരിക��് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല സമാ�ര േസനക�ം ��ാ�ക�ം

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

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയി� ഏെത�ാം തര�ി�ളള സമാ�ര േസനക�ം ��ാ�ക�ം

�പീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െെടഗ�  േഫാ�് എ� േപരി�  ��ാഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഇത് സ��ാ�

അ�മതിേയാെടയാേണാ;  ച��കാരമെ��ി�  ആരാണ് ഇ�ര�ി�  ��ാഡ് �പീകരി�ാ�

ഉ�രവ് ന�കിയത്;  എെ��ാം അധികാര�ളാണ് ഇൗ ��ാഡിന് ന�കിയി�ളളത്എ�്

വ��മാ�ാേമാ ;



(സി) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�  സ��ാ�  അ�മതി �ടാെത�ളള അേന�ഷണ

സംഘ��/��ാ�ക� �പീകരി�� �വണത തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനപരിശീലനം

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

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയിെല പരിശീലന�ി�  കാേലാചിതമായ മാ���

െകാ�വ��തിെന�റി�് എെ��ി�ം ആേലാചനക�  നട��േ�ാ  ;എ�ി�  ഇത്

ഏ�രീതിയി� നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് ക�ഡിമരണ��  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  േപാലിസിെ�

െപ�മാ��ി�െട െപാ�ജന ബ�ം ശ�ിെ����തിനാവശ�മായ രീതിയി� പാഠ�പ�തി�ം

പരിശീലന�ം പരി�രി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�

136.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) േപാലീസ് േസന രാ�ീയ പ�പാതം കാണി��താ�ം, രാ�ീയ�ാ�െട നി�േ�ശ���് വഴ�ി

നിരപരാധികെളേ�ാ�ം കളളേ�സി�  ���ി �രമായി മ��ി��െവ��� ആേ�പം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് ഓഫീേസ�് അേസാസിേയഷ�, േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  എ�ിവയിെല

അംഗ���് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ ക�ി�െട േലബലി�  �വ��ി��തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) േകാ�യ�് വ�് നട� േപാലീസ് ഓഫീേസ�് അേസാസിേയഷെ� സം�ാന സേ�ളന�ി�

േപാലീ�േദ�ാഗ�� ��മായി �വ� ഷ��് ധരി�് പെ����ം ര�സാ�ി മ�പം �ാപി�്

��ാവാക�ം വിളി��മായ സംഭവ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് ച��കാരം അ�വദനീയമാേണാ;  ഇെ��ി�  ��ത അേസാസിേയഷ�  ഭാരവാഹികളി�

നി�ം വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�റിയി�ാേമാ;

േപാലീസ് അേസാസിേയഷ� ജി�ാ സേ�ളന��

137.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ�ീയം പാടി�ാെയ� വ�വ� കാ�ി�  പറ�ി േകരള േപാലീസ് ഓഫീേസ�്

അേസാസിേയഷനി�ം,  േപാലീസ് അേസാസിേയഷനി�ം രാ�ീയ അതി�സരം നടമാ��തായി



സം�ാന ഇ�ലിജ�സ് േമധാവി സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  ജി�ാ സേ�ളന�ളി�  ര�സാ�ി �പ��  നി��ി�്

ഇ�ക�ിലാബ് സി�ാബാദ് വിളി��താ�ം അേസാസിേയഷെ� എം�ള�ിെ� കള�

മാ�ിയ�മാ�� കാര��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് അേസാസിേയഷ� ജി�ാ സേ�ളന�ളി� ഒൗേദ�ാഗിക പദവിയി�ാ� ഭരണക�ി�െട

ജി�ാ േനതാ�� �സംഗി�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; േകാ�യം ജി�യിെല സേ�ളന�ി�

സി. പി. എം. േകാ�യം ജി�ാ െസ��റി പെ���ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് �മ�കാരമാേണാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസനയിെല രാ�ീയ അതി�സരം തട��തി�ം േസനയി�  അ�ട�ം

നിലനി���തി�ം എ�് നി�േ�ശമാണ് ന�കിയി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�വൈന� െസ�

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

(എ) േപാക്േസാ നിയമ�ി�  അ�ശാസി�� �കാരം സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�

�വൈന� െസ� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എവിെടെയാെ�യാണ് ഇ�രം െസ�ക� ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  �വൈന�  െസ�ക�െട �വ��നം ��ത�

വ�ാപകമാ�വാ�ം �വൈന� ���ത��ളി� കാലതാമസമി�ാെത നടപടിക� സ�ീകരി�വാ�ം

എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ൈകെ�ാ�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) ���  ജി�യിെല മിക� േപാലീസ് േ�ഷനായി നി�േ�ശി�െ��ി�ളള ചാല�ടിയിെല ��വ�

േപാലീസ് ഓഫീ�ക�ം ഒ� െക�ിടസ��യ�ി� കീഴിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ചാല�ടി േപാലീസ് ക�ാ�േ��് േകാ�ൗ�ിന് ��മതി� നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് പ�ീര�ാവ് േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് പ�ീര�ാവി� ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി� േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��ി�വാ�

െക�ിട��െ�െട�� സൗകര��� സ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ആയതിന് എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷിക�ിെ� ഭാഗമായി പ�ീര�ാവ് േപാലീസ് േ�ഷ�  ഉ�ഘാടനം



നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രാ�പതി�െട േപാലീസ് െമഡ�

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

(എ) സ�ാത��ദിനേ�ാട�ബ�ി�് ന��� രാ�പതി�െട േപാലീസ് െമഡലി�� ശിപാ�ശ

ന���തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� വീ� സം�ാന േപാലീസ് വ��ി� നിേ�ാ സ��ാരിെ�

ഭാഗ�് നിേ�ാ ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് �ലം ഈ െമഡ� ന�െ�ടാ�� എെ��ി�ം

സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) േക� സ��ാരിെ� നി�േ�ശ�കാരം ശിപാ�ശ ന�േക� അ�ിമ തീയതി എ�്

വെരയായി��;  സം�ാന സ��ാ�  ശിപാ�ശ ന�കിയത് എ�ാണ്;

കാലതാമസ��ായി�േ�ാ; എ�ി� എ� ദിവസെ� കാലതാമസ��ായി��്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� തവണ ഏെത�ാം അവസര�ളി� യഥാസമയം

ശിപാ�ശ ന�കാ�� �ലം സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല അംഗ���് െമഡ� ന�മായ

�ിതി വിേശഷം ഉ�ായി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഡ��ി�ിെട അ�മ�ിന് ഇരയായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��

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

(എ) ഡ��ി�ിെട അ�മ�ിന് ഇരയായി േസവനം �ടരാ�  കഴിയാെത കിട�ിലായ എ� േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ���്;

(ബി) �മസമാധാന പാലന�ിനിടയിേലാ മ�് ഡ��ിക��ിടയിേലാ ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള

അ�മ���് ഇരയായി േജാലി െച�ാ�  കഴിയാ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് മതിയായ

ആ��ല�ം ന���തിേനാ ചികി�ാ െചല�ക� വഹി��തിേനാ നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള ഉേദ�ാഗ���് നിലവി�  എെ��ാം �േത�ക സഹായ�ളാണ് ന�കി

വ��ത്;  ഇ�രം ഉേദ�ാഗ���് വിരമി��  ആ��ല���  ഉ��െട�� ആന��ല��ൾ

യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േനമം നിേയാജകമ�ല�ിെല എസ്.പി. സി. �ണി�ക�

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

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

�വ��ി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി� നി�ം എസ്.പി. സി. �ണി�ിനാ�� അേപ�ക�

പരിഗണനയി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

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

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി ��തൽ ��കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി അ�വദി��തി�� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) മാന�വാടി മ�ല�ിൽ നിലവിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി�� ��ക�

ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

െവ�ില�ാറ ഹയ� െസ��റി �ളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

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

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര��ി പ �ായ�ിെല ഏക സ��ാ� �ളായ െവ�ില�ാറ

ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളി�  േനരേ� അ�വദി�ി��  '�ഡ�്സ് േപാലീസ്

േകഡ�്' ഇനി�ം അരംഭി�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി-പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക� ��തലായി പഠി�� ��ത �ളി� എസ്.പി.

സി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ;  ഉെ��ി� അവ ഒഴിവാ�ി എസ്.പി.  സി

ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ആഭ��ര വ��ി� അ�വദി� �തിയ ത�ികകൾ

146.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ആഭ��ര വ��ി�  എ� ത�ികകളാണ് ��തായി

അ�വദി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല േ�ഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാരായി സ��ി�  ഇ�െ���മാെര

നിേയാഗി�തിെന �ട��് വ��ിെ� കാര��മത വ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട എ�ം

147.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േപാലീസ് വ��ിെല മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ആെക എ�ം എ�

എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട അംഗബലം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട എ�ം േസനാംഗ��െട എ��ിന്

ആ�പാതികമായി�ാെണ� അഭി�ായ�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?



മല�റം ��് ��ിെല ആ�മണം

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

(എ) മല�റം ��് ��ി�  കയറി ആ�.എസ്.എസ്.കാ�  പ��വ��കെര ആ�മി�െവ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�മണ�ി� എ� േപ��് പരി�് പ�ിയി��്;

(സി) ആ�മണം നട�ിയവെര കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം സം�ാന�് എ� രാ�ീയ

െകാലപാതക�ളാണ് നട�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) രാ�ീയ െകാലപാതക��  അവസാനി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി� സി.ബി.െഎ അേന�ഷണം

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

(എ) േകരള�ി�  ഇ�വെര നട� രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി�  എ�െയ�ം സി.ബി.െഎ

അേന�ഷണ�ിനായി ന�കിയി�െ��ം ഏെത�ാം േക�ക� ആെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി�  എ� േക�കളി�  േകാടതിയി�  ��പ�ം സമ��ി�ി�െ��ം എ�െയ��ി�

വിചാരണ നടപടിക� ���ിയായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��പ�ം സമ��ി��, വിചാരണ നടപടിക�  ആരംഭി��  എ�ിവയിെല കാലതാമസം,

ൈദ�ഘ�ം എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ?

�തിക� ശി�ി�െ�ടാെത േപാ�� േക�ക�

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

(എ) െകാലപാതകം ഉ�െ�െട�ളള േക�കളി�  അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��െട അ���ം,

ഒ�കളി�ം കാരണം �തിക� ശി�ി�െ�ടാെത േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിരപരാധികളായ ചിലെര വ��ിൈവരാഗ��ിെ� േപരി�ം രാ�ീയ ശ�ത�െട േപരി�ം േകസി�

���ക�ം പി�ീട് േകാടതി നിരപരാധിക�  ആെണ�് പറ�് അവെര വി�യ�ക�ം

െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) ഇ�രം സംഭവ���് ഉ�രവാദികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  എെ��ി�ം

നടപടിക� എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം പാളി�ക��് നടപടി എ��വാ� ആവശ�മായ നിയമ�� നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) ഇത് സംബ�ി�് നിയമ�ി�  േപാരാ�ക�  ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി�വാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�ൈഹബിെ� െകാലപാതകം

152.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

(എ) ��് േകാ���് മ���  േ�ാ�് �സിഡ�ായി�� �ൈഹബിെ� െകാലപാതകം

സംബ�ി� േകസി�, സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ�ിന് ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷ�  െബ�്

ഏ�െ���ിയ േ� നീ�ി കി��തിനായി, �ൈഹബിെ� പിതാവ് ��ീംേകാടതിയി� സമ��ി�

ഹ�ജിയി� സ��ാ� സ�ീകരി� നിലപാട് എ�ായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അ�കാര�� ഒ� നിലപാട് സ�ീകരി��തിന് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യായി��

എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത േകസി�  സം�ാന േപാലീസിെ� അേന�ഷണം,  േകസിെല �ഡാേലാചന �റ�്

െകാ�വ�വാ� സഹായകരമാ�െമ�് ക���േ�ാ, എ�ി� ഇ�വെര�� കെ���ക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ േകസി�  ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇതി�  �ഢാേലാചന സംബ�ി� കാര���

�തിപാദി��േ�ാ;

(ഇ) ഉ�ത രാ�ീയേനതാ��ാ�മായി �തിക��� ബ�ം സംബ�ി�് സം�ാന േപാലീസ്

അേന�ഷി�ി�േ�ാ; എ�ി� കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) ��ീംേകാടതിയി� സം�ാന സ��ാരിെ� �ാ�ഡിംഗ് കൗ�സിലിന് �റെമ മേ�െത�ി�ം

അഭിഭാഷക�െട േസവനം ഉപേയാഗെ���ിയി�േ�ാ, എ�ി� ��ത അഭിഭാഷകന് ന�കിയ

ഫീ�ം, മ�് െചല�ക�ം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െകാലപാതക��

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് ആെക എ� െകാലപാതക��

നട�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� രാ�ീയ െകാലപാതക��  നടെ��ം,  െകാ�െ��വ�െട രാ�ീയ ബ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��ാ ആ�മണം,  മാഫിയാ ആ�മണം,  മത���,  ധനാപഹരണം എ�ീ വിഷയ��മായി

ബ�െ��് എ�േപ� െകാ�െ��ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

പീഡനം സംബ�ി� വ�ാജപരാതികൾ

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

(എ) സം�ാന�് �ീക�െ�തിരാ�ളള പീഡനാേരാപണം സ�ഹ�ിെനതിരായ ���ത�മായി

േകാടതിക�  പരിഗണി�ക�ം ഇര�െട െമാഴി മാ�ം കണ�ിെല��് ശി�ി�ക�ം െച��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പീഡനം സംബ�ി� വ�ാജപരാതി ന���ത് ഗൗരവ�ിെല��് ക�ശനമായി േനരിടണെമ�

േകരള െെഹേ�ാടതി വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇൗ വിധി�െട അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വിേദശവനിത�െട െകാലപാതകം

155.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) വിേദശവനിത�െട െകാലപാതക�ിെ� പ�ാ�ല�ി�, േകാവളം ബീ�ി� �ിമിന�ക�െട�ം,

ലഹരി വി�ന�ാ�െട�ം അഴി�ാ�ം അവസാനി�ി�് �ര� ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െകാലപാതക�ിെ� അേന�ഷണ�ി�  േപാലീസിന് വീ� സംഭവി�തായി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) േകാവള�് �ര�ാ �മീകരണം �റിസം േപാലീസി� നി�ി�മാ�േമാെയ�ം ഇവിെട ൈ�ം

മാ�ിംഗ് സംവിധാനം െകാ�വരാ� ആേലാചി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബീ�ി�  �റി�ക�െട �ര� ശ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി െപേ�ാളിംഗിന് ആ�-െടെറയി�

െവഹി�ി� ഉപേയാഗി�വാ� പ�തി�േ�ാ;

(ഇ) േകാവള�് എ�� �റി�ക��് ��� �ര�ിതത�ം ഒ���തിന് വിവിധ വ��ക�മായി

േച��് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

േജാലി�ല�ളി� �ീക�െ�തിെര ഉ�ായ അതി�മ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര േജാലി�ല�ളി�

�ീക�െ�തിെര ഉ�ായ അതി�മ�� സംബ�ി� എ� േക�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം



ഇതി� സ��ാ� ജീവന�ാ� �തികളായ േക�ക� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�-അ��സ��ാ� �ാപന�ളി� നി�് റിേ�ാ��് െച�െ�� േക�ക� എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴി� �ല�ളി� നി�് റിേ�ാ��് െച�െ�� േക�ക� എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പീഡനേ��ക�െട എ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര രജി��  െച� ൈലംഗിക പീഡനേ��ക�െട

എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളി� അേന�ഷണം ���ിയായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� േക�ക� േകാടതിയി� എ�ി�് വിചാരണ ���ിയായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ േക�ക�മായി ബ�െ��് ശി�ി�െ��വ� എ�; െവ�െത വി�വ� എ�;

(ഇ) ഇനി�ം പിടി�ടാ�� �തികെള�; വ��മാ�േമാ?

ൈലംഗികാതി�മ��െട കണ�്

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര ൈലംഗികാതി�മ�െള �ട��് െകാ�െ��

�ീക�െട�ം �ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െട�ം എ�ം �േത�കം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േക�കളി� അേന�ഷണം ���ിയാകാ�വ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിചാരണ ���ിയായ േക�ക�  എ�യാെണ�ം ശി�ി�െ�� �തിക�െട എ�ം

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െ�തിെര നട� അതി�മ��

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര �ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െ�തിെര

നട� അതി�മ�� സംബ�ി� കണ�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േക�ക�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര അറ�് െച� �തിക�െട എ��ം േകസി��െ��

�തികളി� ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ�വ�െട എ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�കളി� അേന�ഷണം ���ിയാ�ിയ�ം ���ിയാ�ാ��മായ േക�ക� എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;  വിചാരണ ���ിയാ�ിയവ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ശി�ി�െ���ം

വി�യ��മായ �തിക�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



�ീക�െ�തിെര�� ���ത���

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം നാളി�വെര �ീക�െ�തിെര�� ���ത���െട േപരി�

രജി�� െച� േക�ക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  �ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െ�തിെര നട� ���ത���

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ദളിത് വിഭാഗ���് േനെര�� അ�മം

161.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

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

(എ) സം�ാന�് ദളിത് വിഭാഗ���് േനെര�� അ�മ�ം പീഡന�ം വ��ി��തായ

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��� േച�ാ�രി� ദളിത് �വതിയായ ജി�വിെന ഭ��ാവ് പ�ാ�ക� െപാ�ജനമധ��ി�

വ�് െകാ� സംഭവ�ി�  �തി�് സി.പി.എം.  �വ��ക�െട സഹായം ലഭി�െവ�

ആേരാപണം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ംബ�ീ �വ��കയായ ജി�വിെന ഒ� രാ�ീയ പാർ�ി�െട �വർ�കർ

��ംബ�ീേയാഗ�ിേല�് വിളി�വ��ി പ�ായ�് അംഗം ഉ�െ�െട��വ� ക�നി�െ�

�തി െപേ�ാെളാഴി�് തീ െകാ��ിയി�ം അ�മം തട��തിേനാ �വതിെയ ര�ി��തിേനാ

ആ�ം ത�ാറായി�ാെയ�് െകാ�െ�� �വതി�െട പിതാവ് െവളിെ���ിയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം േക�കളി� �തിക��് പരമാവധി ശി� ലഭി��തിന് സഹായകമായ വിധ�ി�

��പ�ം കാലതാമസം �ടാെത സമ��ി��തിന് �േത�ക അേന�ഷണ സംഘ�െള

നിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പ�ിക ജാതി/വ���ാ�െ�തിെര�� അതി�മ��

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

(എ) പ�ികജാതി/പ�ിക വ���ാ�െ�തിെര�� അതി�മ��  തട��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  കഴി� ��് വ�ഷ�ളിലായി ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക�  രജി��

െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) പ�ിക വ���ാ�െ�തിെര�� അതി�മ�� തട��തിെ� ഭാഗമായി വയനാ�ി� ആരംഭി�

േകാടതി�െട �വ��നം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

പ�ികജാതി/വ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െ�തിെര��ായ അതി�മ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി-പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി�െ��വ�െ�തിെര�� അതി�മ��  സംബ�ി�് എ� േക�കൾ േപാലീസ്

രജി�ർ െച�െവ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ�േപ�

ആ�മി�െ��ക��ാെയ�ം, എ� േപർ െകാല െച�െ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ�േപ�  ആ�ഹത�

െച�ക��ാെയ�ം ഇതി� �ീക� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� �ീക��ം ��ിക��ം എതിരാ��

എ� ൈ�ം േക�ക� രജി�� െച�െ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�� �ഹ�ളി� േജാലിെച�വ�� അന�സം�ാന�ളിെല ദരി�രായ ��ിക�

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് നഗര�ി�ം സമീപ പ�ായ�കളി�ം സ�� �ഹ�ളി� േജാലിെച�വ��

അന�സം�ാന�ളിെല ദരി�രായ ��ികെള�റി�� വിവരം േപാലീസ് അധി�ത�

േശഖരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇവിട�ളി� ജീവി�� ��ിക� േനരെ� ��ഹ സാഹചര��ി� മരണെ��കേയാ പീഡനേമ�്

ഈ വീ�കളി� തെ� തടവിലാ�െ��കേയാ െച�� സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇത്

സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�വാ�ം ബാലേവല െച�ി�� വീ�കാ�െ�തിെര ശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം നി�േ�ശ�� ഉ�ാ�േമാ?

േപാേ�ാ നിയമ�കാര�ളള േക�ക�

165.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാേ�ാ നിയമ�കാരം എ�േപ�െട േപരി�  േക�ക�  നിലവി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�്  2017 ജ�വരി �ത� ഡിസംബ� വെര�ം  2018 ജ�വരി �ത� ഏ�ി�

വെര��ളള കണ�് �േത�കം െവളിെ���ാേമാ?

േപാേ�ാ േക�ക�



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

(എ) �ായ���ിയാകാ� ��ികെള ൈലംഗികമായി പീഡി�ി��മായി ബ�െ�� എ� േക�ക�

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം രജി�� െച�ി��്;

(ബി) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് 2013,2014,2015 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം രജി��

െച� േക�ക� എ� എ���്;

(സി) േപാേ�ാ േക�കളി�  അേന�ഷണം ഉൗ��ിതെ���ി േവഗ�ി�  ��വാളികെള

നിയമ�ി���പി�  െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കേ�ാളവ��രണ�ിെ��ം ഉദാരവ��രണ�ിെ��ം �ഷ�വശ�ളായ

സാം�ാരിക�ല�ച�തി, സാ�ഹ�-��ംബ ബ���െട െക�റ�ി�ാ� �ട�ിയ കാരണ�ളാലാണ്

ൈലംഗികാതി�മ�� ഉ�ാ��ത് എ� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സാ�ഹ�-��ംബബ���െട െക�റ�് ബലെ����തിന് ആവശ�മായ േബാധവ��രണ�ം

നിയമനടപടിക�ം സാ�ഹ�നീതി വ��മായി ബ�െ��് നട��തി�ം സ�ീകരി��തി�ം

ഉേ�ശ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

��ിക�െ�തിെര�ളള പീഡനം

167.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പി� ��ിക�  ൈലംഗിക പീഡന�ിന്

ഇരയായ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്  ;  ജി� തിരി�� കണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ���ത���  തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

മല�റം ��് ��് മ��ന േകസിെ� അേന�ഷണം

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

(എ) മല�റം ��് ��ി�  കയറി ഒ� ��ം ആ��ാ�  മാധ�മ�വ��കെര മ��ി� േകസിെ�

അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എ�േപെര അറ�് െച�ി��്; അവ� ഏത് രാ�ീയക�ിയി� െപ�വരാെണ�ം

ഏെതാെ� വ��ക� േച��ാണ് േകസ് രജി�� െച�ി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ?

െപാ��ല��ായ പിടി�പറി സംഭവ��

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



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര െപാ��ല��ായ പിടി�പറി സംഭവ��

എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  പക�  സമയ�് നട� കവ��-ഭവനേഭദനേ��ക�  എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േക�ക�മായി ബ�െ��് എ� �തികെള പിടി�ടിെയ�ം എ�േപെര ഇനി�ം

പിടി�ടാ�െ���� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

േഷാജി ഷാജി�െട െകാലപാതകം

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

(എ) േകാതമംഗലം മാതിര�ിളളി ക�ാടി�ാറ ഷാജി�െട ഭാര� േഷാജി െകാ�െ���മായി ബ�െ��്

േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷനി�  507/12  dtd.  08.08.2012  �കാരം രജി��  െച�

േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസ് ഒ� െ�ഷ��  ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ടീം അേന�ഷി�ണെമ�് ആവശ�െ��്

മാതിര�ിളളി പൗരസമിതി ന�ിയ നിേവദന�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ

?

ക�ഡി മരണം

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

(എ) പാല�ാട് അഗളി േപാലീസ് ക�ഡിയിെല�� റിമാ�് �തി ടിേജാ മരണമട�ത് േപാലീസിെ�

�രമായ മ��നം �ലമാെണ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

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

േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ടിേജാ�െട മരണെ� �റി�് ഉ�തതല�ി�ളള അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര ക�ശന

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

ദ�തിക�െട ഇര�െ�ാലപാതകം

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

(എ) കട�ഴി�റം കേ�ാ��ി വടേ��ര േഗാപാല���-ത�മണി ദ�തിക�െട ഇര�െ�ാലപാതക

േക�ിെല �തികെള പിടി���തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േകസേന�ഷണം ഊ��ിതമാ�ി അടിയ�രമായി �തികെള പിടി���തിന് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

െ�ഷ�� ഓ�േറഷ�സ് ��ിെ� �വ��നം



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

(എ) ലഹരി മ��് വി�ന�ാെര�ം െകാ��ാെര�ം ല��മി�് സം�ാന�് നിലവി�

�വർ�ി�വ�� െ�ഷ��  ഓ�േറഷ�സ് ��ിെ� കഴി� ര�് വ�ഷെ�  (1.6.2016

�ത� 30.5.2018 വെര) �വ��നം സംബ�ി� വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ ��ിെ� �വ��നം നിലവി�െ��ിരിെ� സം�ാന�് ��, േകാേളജ്, ബസ് �ാ�്,

െറയി�േവ േ�ഷ� പരിസര�് �വർ�ി�� ജ�സ് പാ�ല�ക�, േബ�റിക�, �ാ�് ബാ�

എ�ിവ േക�ീകരി�് എെ��ാം രീതിയി�  ഉ� അേന�ഷണ��  എ� തവണ ഏെതാെ�

ഇട�� േക�ീകരി�് നട�ിയി��് എ�തിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�രം ഇട�ളി� വി�ഴി�� ഷാ�ജ,  ബദാം,  പി�,  േചാേ��്,  കരി�് �ട�ിയ േഷ�ക�

എ�ിവയിെല േച�വകളിൽ മാരകമായ വിഷം, ആക�ഷകമായ നിറ��, �േളവ�ക� എ�ിവ

േച��് കടകളിെല�ി�� തി�വന��രം,  എറണാ�ളം േലബ�� പൗഡ�ക�െട ഉറവിടം

നാളി�വെര കെ��ാനായി�േ�ാ; അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� ആ�ി ഉ�ാ�ിയി�� പൗഡർ നി��ാതാ�െള നിയമ�ിെ� ��ിെല�ി�ാ�

ത�ാറാ�േമാ; എ�ി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടി വിശദീകരി�േമാ?

സ�കാര� ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ് സംഘ��

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

(എ) സം�ാന�ടനീളം സ�കാര� ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ് സംഘ�� വ�ാപകമായി വള��് വ��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�െന�� സംഘ�ളി�നി�ം വാ�െയ��് തിരി�ട�വാ�  കഴിയാ���ല�ം

ഇവരി�നി�� ഭീഷണി �ല�ം പാല�ാട് ജി�യിെല േത�റി�ി പ�ായ�ി� കഴി� നാല്

മാസ�ിനിെട ആറ് േപ�  ആ�ഹത� െച�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ഇതിെ�

വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(സി) ഇ�രം ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ് സംഘ�െള നിയ�ി�വാ�ം ഇവ�െട ഓഫീ�ക�

പരിേശാധി�വാ�ം േപാലീസിന് നി�േ�ശം ന��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട വ��ിഹത�

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

(എ) സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട വ��ിഹത� നട���ം െത�ായ വിവര��  �ചരി�ി���ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ശ�മായ േബാധവൽ�രണം നട��തി�ം വ�ാജ വാ��ക�  ��ി�്

സ�ഹ�ി� പരി�ാ�ി ��ി��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം അടിയ�ര

നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?



േപാലീസ് േസന�് അപമാനം ഉ�ാ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

176.�ീ.അ�� �കാശ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

(എ) േപാലീസ് ക�േ�സിൽ ���ി ആ�കെള ക�ഡിയിെല���താ�ം േമാചന�ിനായി

ൈക�ലി ആവശ�െ����മായ സംഭവ�� ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വരാ�ഴ േകസിൽ േപാലീസ് ക�ഡിയിൽ െകാ�െ�� �ീജി�ിെന േമാചി�ി�വാൻ േപാലീസ്

25000 �പ ൈക�ലി ആവശ�െ��െവ� ആേരാപണം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീജി�് മരി�േശഷം ആ�ദിവസം കഴി�് ൈക�ലിയായി വാ�ിയ �ക തിരിെക

നൽകിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) േപാലീസ് േസന�് അപമാനം ഉ�ാ�� ഇ�രം ഉേദ�ാഗ�െര മാ�കാപരമായി

ശി�ി��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ഡി മരണം

177.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

(എ) ധ��ടം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇട�ാട് േപാലീസ്  2018  െഫ�വരി  22  ന് ഇട�ാട്

ബ�ാറി� അര��ി� ഉൈനസ് എ� �വാവിെന ക�ഡിയിെല��ി��േവാ;

(ബി) എ�ി� ആ�െട പരാതിയിലാണ് ��ത �വാവിെന ക�ഡിയിെല��ത്;

(സി) േപാലീസ് ക�ഡിയി� ഉൈനസിെന �രമായി മ��ി�താ�ം അതിെ� ഫലമായി ആ�പ�ിയി�

ചികി�യിലായി�� ഉൈനസ് മരണമട�താ�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ക�ഡിയി�  �രമ��നേമെ��ം ഇനി അ��ാനി�് ജീവി�വാ�  കഴി�കയി�ാെയ�ം മ��ി�

േപാലീ�കാ�െ�തിെര നടപടി എ��ണെമ�ം ആവശ�െ��് ഉൈനസ് ജി�ാ േപാലീസ്

േമധാവി�് ക�് എ�തിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ക�ിെ�

അടി�ാന�ി� അേന�ഷണം നട�ിേയാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ആ�പ�ി േരഖകളി� ഉൈനസിന് േപാലീസ് മ��നേമ�തായി േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) േപാലീസ് മ��നം �ലം മരണമട� ഉൈനസിെ� അവകാശിക��് ന�പരിഹാരം

ന���തി�ം മ��ി� േപാലീ�കാ�െ�തിെര െകാല���ിന് േകെസ���തി�ം അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



വരാ�ഴ ക�ഡി മരണം

178.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എം.ഷാജി

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

(എ) വരാ�ഴയി�  �ീജി�് എ� �വാവ് േപാലീസ് ക�ഡിയി�  മരണെ�� സംഭവ�ിന്

ഉ�രവാദികളായവെര കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�, േപാലീസിന് നിലവി�  ന�കി വ��

പരിശീലന�ി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) മരണെ�� �ീജി�ിെ� ��ംബ�ിന് എെ��ാം സഹായ��  ന��വാനാണ്

തീ�മാനി�ിരി��ത്;

(ഡി) സ��ാ� ന��� സാ��ിക സഹായം,  ഈ സംഭവ�ിന് ഉ�രവാദികളായവരി� നി�ം

ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ ?

ക�ഡി മരണ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� ക�ഡി മരണ�ളാണ് നട�ി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�ഡി മരണ���് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

വാരാ�ഴ �ീജി�ിെ� അറ�് േരഖകളി� ��ിമം

180.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) വാരാ�ഴയി�  േപാലീസിെ� മ��ന�ിന് ഇരയായി മരി� �ീജി�ിെന വീ�ി�  നി�ം

അറ�്െച�ത് ആരാണ്;  എ�ാണ് ��ത അറ�് നട�ിയത് എ�ം ആ�െട ഉ�രവ്

�കാരമാണ് അറ�് െച�ത്എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��ികെള അറ�് െച�േ�ാ�  D.K.Basu  v  State  of  West  Bengal  1997  എ�

േകസിെല ��ീംേകാടതി വിധി�കാരം േപാലീസ് പാലിേ�� നടപടി�മ��  �ീജി�ിെന

ക�ഡിയിെല��േ�ാ� പാലി�ി��േവാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണ�� എ�ാണ് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;



(സി) സി.പി.എം.  �ാേദശിക േന�ത��ിന് ഈ അറ�മായി എെ��ി�ം ബ���തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;  ��ത പാ��ി�െട �ാേദശിക േനതാവ് ഈ േകസി�  കളവായി

സാ�ിെമാഴി ന�കിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അേ�ഹ�ിെനതിെര എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ീജി�ിെ� ക�ഡി മരണ�ിന് േശഷം അറ�് േരഖകളി�  ��ിമം കാണി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആ�െട നി�േ�ശ�കാരമാണ് ഇ�രം ��ിമം

കാണി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ക�ഡിയി� മരി�യാ�െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം

181.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) വരാ�ഴയി�  േപാലീസ് ക�ഡിയി�  മരി� �ീജി�ിെ� ��ംബ�ിന് ധനസഹായം

അ�വദി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ� ന��� �ക �ീജി�ിെ� മരണ�ി��രവാദികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�രി�

നി�ം ഇൗടാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) �തികളായ േപാലീ�കാ� ���ാരാെണ�് േകാടതി വിധി��തിന് ��പ് ഇൗ �ക അവരി�

നി�ം ഇൗടാ�വാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� അ�വദി�� �ക �തികളി� നി�ം �ല� േതാതി� പിരിെ���വാനാേണാ തീ�മാനം;

എ�ി� അതി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി� ക�ഡി മരണ�ിന് കാരണ�ാെര�് േകാടതി കെ��ിയ

േപാലീ�കാരി� നി�ം ന�പരിഹാര �ക ഇൗടാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െകാ�െ�� �േണഷ് �മാറിെ� പിതാവിെ� അപകടമരണം

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

(എ) �ജറാ�ി� വ�ാജ ഏ���ലി� െകാ�െ�� �േണഷ് �മാറിെ� പിതാവിെ� അപകടമരണ�ി�

��ഹത ഉ�തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം നൽകാേമാ ?

സ�ഹ മാധ�മ�� വഴി�� വ�ാജ ഹ��ാ�

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

(എ) സ�ഹ മാധ�മ�� വഴി വ�ാജ ഹ��ാലിന് ആഹ�ാനം െച� എ� േപെര നാളി�വെര അറ�്

െച�െവ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) അ�രം സാ�ഹ� വി�� ശ�ികെള െച��ാ� സ�ഹ മാധ�മ�� വഴി േപാലീസ് വ��ിെ�

തെ� സേ�ശം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ൈസബ� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര ൈസബ�  ���ത���

സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� അേന�ഷണം ���ിയാകാ� േക�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  േപാലീസ്,  സം�ാനെ� ൈഹെടക് െസ�ിന് അേന�ഷണം ൈകമാറിയ

എ� േക�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവയി� ��പ�ം സമ��ി� േക�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഓ�ൈല� വഴി�� ത�ി�്

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഓ�ൈല� വഴി�� ത�ി�് സംബ�ി�് എ�

േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളി� ��പ�ം സമ��ി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറ

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

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േലാ��കളി�  സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറ �ാപി�വാ�  സ�ീകരി�

നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��പ് ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറക�  �ാപി�ി��െവ�ം

ആയതിെ� നിലവിെല അവ�െയ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ്, ജയിൽ �ട�ിയവ�് അവാ��ക�ം അംഗീകാര��ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം േപാലീസ്,  ജയിൽ �ട�ിയവ�് ഏെത�ി�ം

അവാ��ക�ം അംഗീകാര��ം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

അ�� െപ��ളം പ �ായ�ി� േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�്



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

അ��  മ�ല�ിെല ദ�ീപ് പ�ായ�ായ െപ��ള�് േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�്

�ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാേറാം േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി� ��തായി ആരംഭി�� േകാേറാം േപാലീസ് േ�ഷ� ഉട� �വ��നം

ആരംഭി�േമാ;

(ബി) േകാേറാം േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് ഉേദ�ാഗ��െട ത�ിക അ�വദി�് സ��ാ�

ഉ�രവായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഏെത�ാം ത�ിക� അ�വദി�ി��്;

(ഡി) േകാേറാം േപാലീസ് േ�ഷെ� പരിധിയി� വ�� വിേ��ക� ഏെത�ാമാണ്?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

190.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി ആരംഭിേ�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ��ഗണനാ പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�ികയി� ഉ�െ��ി�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� �പാ�ശ സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ  ;ഇെ��ി�  എ�േ��്

സമ��ി�ാനാണ് വ��് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എറണാ�ളം ജി�യിെല �ധാനെ�� വിേനാദ സ�ാര േമഖലയായ ��ള�ിയി� എ�ിേ���

വിേനാദസ�ാരിക�െട ബാ�ല�ം കണ�ിെല��് ഒൗ�് േപാ�ി� പകരം േപാലീസ് േ�ഷ�

ആരംഭി�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െകാ�ം േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  ��തായി ആരംഭി�� േപാലീസ് േ�ഷെ� നി��ാണ�വ��ന��

ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ി േ�ഷ�  വിഭജി�് െകാ�ം േ�ഷ�  �പെ��േ�ാ�  െകാ�ം,പ�ാ�ി േ�ഷ�ക�െട

അതി��ിക� ഏെതാെ�യായിരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി േപാലീസ് സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

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



(എ) റാ�ി േപാലീസ് സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിട നി��ാണം ���ിയാ�ിയത്

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ; ഇതിനായി എ� �പയാണ് െചലവഴി�െത� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നി��ാണം ���ിയാ�ിയി�ം െക�ിടം ഉപേയാഗി�ാെത കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�െകാ�ാണ് െക�ിടം ഉപേയാഗി�ാ� കഴിയാ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ െക�ിടം ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  �തിയ

െക�ിടം എ�േ��് �റ�് �വ��ി�ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം

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

ക�� ജി�യിെല പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം നി��ി��തിന്

ആേരാഗ� വ��ിെ� �ലം ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം വനിത േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) മല�റം വനിത േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി�� കാര�ം ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്;വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ആവശ�മായ ജീവന�ാ�ം േ�ഷ�  �വ��ി��തി�ളള �ല�ം ലഭ�മായി�ം നാളി�വെര

�വ��നം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി��് അ�വദി� പി�് േപാലീസ് സംവിധാനം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇതിനാവശ�മായ പി�് പേ�ാ�  വാഹനം ലഭ�മായി�േ�ാ;വനിത േപാലീസ്

േ�ഷേനാട് േച��ി�ാേണാ പി�് പേ�ാ� സംവിധാനം ആരംഭി�ക;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ീക�െ�തിെര�ളള ���ത��� വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� വനിത േപാലീസ് േ�ഷ�ം

പി�് േപാലീ�ം ഉട� യാഥാ���മാ�േമാ?

താ�രി� തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�വാ� നടപടി

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

(എ) തീരേദശേമഖലയായ താ�രിെല �മസമാധാന പരിപാലന�ിനായി ഉണ�ാ�  േക�ീകരി�്

തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� �െറേയെറ വ�ഷ�ളായി ��ായി അഴി�ഖം �ത� താ��-പര�ന�ാടി ഭാഗം വെര�ളള

തീരേദശേമഖലയിെല അ�മ സംഭവ�� കണ�ിെല��ം തീരേദശ േമഖലയിെല ജാ�ത�െട

ഭാഗമാ�ം ഉണ�ാലി� േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപിേ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാ��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി പഴയ േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിടം െപാളി�മാ��തി�ം,  താ��ാലികമായി

മെ�ാരിടേ��് േ�ഷ� മാ��തി�ം അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) നടപടിക�  ത�രിതെ����തി�ം മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ാണം

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

���ാടി അടിവാര�് േപാലീസ് േ�ഷ�

197.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ���ാടി �ാമപ�ായ�ി�  അടിവാര�് േപാലീസ് േ�ഷ�

അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� ഇേ�ാ� നിലവി�� അവ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) അടിവാര�് േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടനി��ാണം

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

കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിനായി ആല�ഴ സഹകരണ

�ി�ിംഗ് മി�ിെ� �മിയി� നി�ം 25 െസ�് �ലം ന���മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

പടി�ാറ�റ േപാലീസ് േ�ഷ�പരിധിയി�ളള േക�ക�

199.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ള�ാട് പടി�ാറ�റ േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി�ളള

േക�ക�  നിലവി�  മാന�വാടി മജിേ��് േകാടതിയി�  െെകകാര�ം െച��ത്

െപാ�ജന���് �യാസ��ാ��തിനാ�  ഇൗ േ�ഷ�  പരിധിയി�ളള േക�ക�  ക���

ഫ�് �ാസ് മജിേ��് േകാടതിയിേല�് മാ��തിനായി ��ത േകാടതിയി�  ആവശ�മായ

ത�ികക� ��ി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് േ�ഷ�



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

(എ) െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് േ�ഷ� സ��ി� ഇ�െ��� �മതല�ളള േപാലീസ് േ�ഷ� ആയി

നിലനി���തിന് �ലം എം.എ�.എ.03-01-2018-�  ഡി.ജി.പി �് ന�കിയ ക�ിെ�

അടി�ാന�ി� ഏെത�ി�ം തര�ി� ഉളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ� സ��ി� ഇ�െ��� �മതല�ളള േ�ഷ� ആയി ഉയ���തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തട�ം നിലവി� ഉേ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര താ��ിെ� �ധാന േ�ഷ�  ആയി ��ത േപാലീസ് േ�ഷെന

പരിഗണി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��് എസ്.എ�്.ഒ ആയി സ��ി�

ഇ�െ��െറ �മതലെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയി� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) ക�നാഗ��ി �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാെയ�്

വിശദികരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�ദിനം വ��ി�വ�� വാഹനാപകട��ം ഗതാഗത���ം ഒഴിവാ��തിനായി ��ത

�ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  എ��ംേവഗം ആരംഭി��തി�� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാ�ി��ാലം േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണം

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

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല െതാ�ി��ാലം േപാലീസ് േ�ഷ� നി��ാണ�ി� േവ�ി�� �മി

ൈകമാ�ം സംബ�ി� അേപ��െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ി�� െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� സമ��ി� തീയതി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െ�ാേ�ാസ� ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

േ�ഡിയ���് ഇൗടാ�� ഫീസ്

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

(എ) ആഭ��ര വ��ിെ� ഏെതാെ� േ�ഡിയ��  േപാലീസ് വിഭാഗ���ം െപാ�ജന���ം

കായികാവശ��ി�ം മ�മായി ഫീസീടാ�ി അംഗത�ം ന�കി വ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനഖജനാവി�  നി�് �ക െചലവഴി�് പണികഴി�ി� ച�േശഖര�  നായ�  േ�ഡിയം

ഉപേയാഗി��തിന് േപാലീ�കാ��ം ��ംബാംഗ���ം ഉളള ഫീസിെ� ��ിര�ി



െപാ�ജന�ളി� നി�് ഇൗടാ��െവ� ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) െപാ�ജനസ��് ഉപേയാഗി�് നി��ി� േ�ഡിയം സാധാരണ�ാ���ടി ഉപേയാഗി��തിന്

അ�േയാജ�മായ ഫീസ് ഏ�െ���േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ീ. ��ര� സമർ�ി� പരാതി�െട �ടർനടപടി

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

ന��േമാ:

(എ) �ീ. ��ര�, ഡിെെവ� ഹൗസ്, െകാ�ഭാഗം, മലയം പി.ഒ, തി�വന��രം എ�യാ�െട പരാതി

ആഭ��ര വ��ി� നിലവി�േ�ാ; ��വ� ഫയ�ക�െട പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആഭ��ര വ��ി� നി�ം ഇത് സംബ�ി�് വിവിധ വ��കളിേല�ം ഓഫീ�കളിേല�ം അയ�

ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) മലയി�കീഴ് (തി�വന��രം) േപാലീസ് േ�ഷനി� ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�െട

വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ  ;  ഓഫീ�കളിേല�ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���ം അയ�

റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ആഭ��ര വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) തി�വന��രം ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ

;

(എഫ്) ഏെത�ി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�് വീ�വ�തായി സ��ാേരാ മേ�െത�ി�ം

ഏജൻസികേളാ കെ��ിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ആെര�ാമാെണ�ം അവർെ�തിെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത േനതാ��െട േപ�പറ�് ത�ി�്

205.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അ�� �കാശ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

(എ) പി. സതീശ� എ�യാൾ സി.പി.എ�ിേ��ം ഉ�ത േനതാ��െട�ം േപ�പറ�് വ� �കക�

ത�ി�തായ പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത പരാതി സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� പരാതി�മായി കസബ േപാലീസ് േ�ഷനിെല�ിയ �വതിയി� നി�് പരാതി

സ�ീകരി�വാ�  കസബ എസ്.െഎ.  വിസ�തി�െവ� ആേരാപണ�ിേ��  അേന�ഷണം

നട�ിേയാ;  ആേരാപണം വ�തപരെമ�ി� ��ത എസ്.െഎെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വേ�ാളി സം�ത െെഹ�� വിദ�ാ��ി സായി�ിെന മ��ി� സംഭവം



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

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ�യി�  എ�ാ വിഷയ���ം എ �സ് േനടിയ വേ�ാളി സം�ത

െെഹ�ളിെല വിദ�ാ��ി സായി�ിെന ചില�  മ��ി�തായ പരാതി സ��ാരിെ� ��യി�

െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതി� ���ാരായവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ� വ��മാ�േമാ ?

ഒ�� മ�ല�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല എഫ്.െഎ.ആ�ക�െട �ിതി

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

(എ) ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� 2017� എ� എഫ്.െഎ.ആ� വീതം

രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  രജി��  െച� എഫ്.െഎ.ആ�കളി�  അേന�ഷണം നട�ി

��പ�ം സമ��ി�ത് എ�എ�ം വീത��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല െഎ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ��

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

(എ) ആഭ��ര വ�ു�ി�� െഎ.പി.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��  െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�

േമധാവികളായി നിേയാഗി�െ��േ�ാ�  മാ�വ��ി�  ഉപേയാഗി�് വ�ി�� �ണിേഫാം,

ഔേദ�ാഗിക വാഹന�ിെല സൗകര��� �തലായവ �ട��് ഉപേയാഗി��തിന് അധികാരം

ന���േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിനാധാരമായ സ��ലറിെ�േയാ ഉ�രവിെ�േയാ പക��്

ന��േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�രം കാര��ളി� നടപടി നട��തിന് ഏെത�ി�ം അധികാരി�് നിയമ�ി�

ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ��െ��ം എ� കാലേ�െ��ം ഏതിെ�

അടി�ാന�ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;  നിയമ�ി�  ഇളവ് ന�കിയ ഉ�രവിെ� പക��്

ന��േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം, ഇ�ര�ി� നിേയാഗി�െ�� എ�േപ� ഏെതാെ�

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� േജാലി േനാ�ി വ�� എ�് വ��മാ�േമാ?

അറ��് -പാ�ികാട് -അ�വി�റം േറാഡ് ഉ�ഘാടനം

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

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��്  2.45 േകാടി �പ ചിലവി� പണി���ീകരി� അറ��്  -പാ�ികാട്

-അ�വി�റം േറാഡ് ഉ�ഘാടന േവളയി� സ��ാരിെന അപകീ��ിെപ��ി �� െന�ാ�ി�കര

എം.എ�.എ. ആ� െസ�വരാജ് ഉ�ഘാടന�സഗം നട�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� പരാതിക�  െന�ാ�ി�കര േപാലീസിന് ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് ഉ�ഘാടനം നട�ാ�  തീ�മാനി� േറാഡ് ��  എം.എ�.എ.  �്

ഉ�ഘാടനം നട�ാ�  െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് ൈമക് ഓ �ഡ�  ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലം എം.എ�.എ.  2018 മാ��്  26ന് െന�ാ�ി�കര േപാലീസിന് ന�കിയ പരാധിയി�

െപാ�മരാമ�് വ��ിെന�ം �ലം എം.എ�.എ.  �ം അപകീ��ിെപ��ി ജന���്

ഇടയി�  ആശ� ഉ�ാ�ിയതി� ��  എം.എ�.എ.  ആ�. െസ�വരാജിെ� േപരി�  േകസ്

രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;  ഇ��� ശി� നിയമ�കാരം ഏ� വ��് ആണ് ഈ

േകസി� �മ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി ഡി. ൈവ. എസ്. പി. ആഫീസ്

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

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി ഒ� �തിയ ഡി.ൈവ.എസ്.പി.

ആഫീസ് ആരംഭി��തിെ� നടപടിക� ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േ��് ആഫീസ് �വ��നമാരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

േകാടേ�രിയിൽ ഗ�ഭ�ശി� മരി�വാനിടയായ സംഭവം

211.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

(എ) േകാടേ�രിയി�  ഗ�ഭിണിയായ േജാ�ന എ� �വതി�െട വയ�ി�  ചവിേ��തിനാൽ

ഗ�ഭ�ശി� മരി�വാനിടയാെയ�് ആേരാപി�െ�� സംഭവ�ി�  അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േകസിെ� �ടരേന�ഷണം ൈ�ം�ാ�് ഡി.ൈവ.എസ്.പി.�് ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഈ വിഷയം

ഡി.  ൈവ.  എസ്.  പി.  റാ�ി�  �റയാ� ഉേദ�ാഗ��  അേന�ഷി�ണെമ�് സം�ാന

മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  ന�കിയ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ഈ തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി� േദശീയ ന�നപ� ക�ീഷ� േകാഴിേ�ാട് �റ� ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവിേയാട്

േനരി�് ഹാജരായി റിേ�ാ��് ന��വാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; േദശീയ ന�നപ� ക�ീഷ� എെ��ി�ം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?



ആ�.എസ്.എസ്. മാ��ിനിെട അ�മം

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

(എ) ആ�.എസ്.എസ്. മാ��ിനിെട മല�റം ��് ��ി� കയറി പ��വ��കെര ആ�മി��മായി

ബ�െ��് രജി�� െച� േകസിെ� �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) നാളി�വെര എ� േപ�െ�തിെര േകെസ��; ഏെത�ാം വ��കള�സരി�ാണ് അവ�െ�തിെര

േകെസ��ി��ത്;  ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി� അവ�െ�തിെര സ�ീകരി�

നിയമ നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േകസേന�ഷണം ഊ��ിതെ���വാ�ം ��വാളിക�െ�തിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�ം

ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

േ�ാമ െകയ� സംവിധാനം

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

(എ) ഇ�ഡ��  െമഡി��  അേസാസിേയഷ�മായി േച��് േപാലീസ് േ�ാമ െകയ�  സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� �േയാജനം സം�ാനം ��വ� ലഭി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അശ�തി ജ�ാല പണ�ിരിവ് നട�ിെയ� പരാതി

214.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

(എ) േകാവള�് െകാ�െ�� വിേദശ വനിത�െട േപരി�  സാ�ഹ� �വ��ക അശ�തി ജ�ാല

പണ�ിരിവ് നട�ിെയ� പരാതിയിേ�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആരാണ് ��ത പരാതി ന�കിയത്;  ഇ�സംബ�ി� അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി അശ�തി

ജ�ാലെയ േപാലീസ് ��ാെക ഹാജരാ�വാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിേദശ വനിത െകാ�െ�� േകസേന�ഷണ�ിെ� േപരി�  സ��ാരിെന�ം േപാലീസിെന�ം

പ�സേ�ളന�ി� അശ�തി ജ�ാല വിമ�ശി�ി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) അശ�തി ജ�ാല�് എതിരായ പരാതി ലഭി� ഉട�തെ� അേന�ഷണം ഐ.ജി.�്

ൈകമാറിയി�േ�ാ;  അശ�തി ജ�ാല�െട െമാഴി എ���തിന് അസാധാരണേവഗതയി�

േപാലീസ് തീ�മാനി�ത്, സ��ാരിെന�ം േപാലീസിെന�ം വിമ�ശി�തിെ� പകേപാ�ലായി��

എ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ?



�� വള�കളി� ആ�.എസ്.എസ് ശാഖാ �വ��നം

215.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ വള�ക� േക�ീകരി�് ആ�.എസ്.എസ്. സംഘടി�ി� വ�� ശാഖാ �വ��ന��ം

കായിക പരിശീലന�ം നിയമാ��തമാേണാ;

(ബി) നിയമാ��തമെ��ി� ഇത് അ�വദി�� വിദ�ാലയ��െട അധികാരിക�െ�തിെര േപാലീസ്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രം ഉൗ���ലം സരസ�തി എ�്.എസ്. വിദ�ാലയം േക�ീകരി�് ആ�.എസ്.എസ്.

നട�� ശാഖാ �വ��നം തട��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാലയ��ം േ����ം േക�ീകരി�് നട�� ഇ�രം �വ��ന��  തട��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വരാ�ഴ ക�ഡി മരണം

216.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വരാ�ഴ ക�ഡി മരണ�ി�െപ� �ീജി�ിെ� അ�െയ ഭീഷണിെ���ിെ�ാ�് ക�്

ലഭി�തിെ� അടി�ാന�ി� അേന�ഷണം നട�ിേയാ;

(ബി) േനരേ� ലഭി� ഭീഷണി ക�് �ീജി�ിെ� ��ംബം േപാലീസിന് ൈകമാറിയി�ം,അതിേ��

ആവശ�മായ അേന�ഷണം നട�ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) �റ� ൈടഗ� േഫാ�ിെല അംഗ�ളായ േപാലീ�കാ�െ�തിെര�� പരാതി പി�വലി�ിെ��ി�

�ീജി�ിെ� ഗതി സേഹാദര�  സജി�ി�ം ഉ�ാ�െമ� ഭീഷണി േപാലീസ് ഗൗരവമായി

പരിഗണി�് ആവശ�മായ േമ�നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ഹത� െച�വ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് ആ�ഹത� െച�വ�െട എ�ം

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� �ീക� എ�, ��ിക� എ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �യാസം,  ��ംബ����, കടെ�ണി,  േരാഗ�� എ�ിവ കാരണം ആ�ഹത�

െച�വ�െട എ�ം �േത�കം �േത�കം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജ�ിസ് ശിവരാജ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

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



(എ) േസാളാ�  േക�മായി ബ�െ�� ജ�ിസ് ശിവരാജ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് സംബ�ി�

ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ് ഗവ�െമ�്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ീഷ�  ശിപാ�ശയ�സരി�് മ�ിസഭ ൈകെ�ാ� തീ�മാന�ളി�ം �ട��് ഇറ�ിയ

പ��റി�ി�ം ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  എെ��ാം േഭദഗതിക�

വ��ിയി��് ;

(സി) ജ�ിസ് ശിവരാജ�  ക�ീഷെ� �വ��ന���ായി ആെക എ� �പ െചലവഴി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജ�ിസ് ശിവരാജ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സംബ�ി� േക�ി� ൈഹേ�ാടതിയി� ഗവ�െമ�ി�

േവ�ി ആെര�ാമാണ് ഹാജരായെത�ം അതി� േവ�ി ഫീസിന�ി�  എ� �പ

െചലവാെയ�ം െവളിെ���േമാ ?

േപാ�് േമാ��ം റിേ�ാ��ക�

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

(എ) േപാ�് േമാ��ം റിേ�ാ��ക� മലയാള�ിലാ�ാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

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

രാ�പതി�െട േപാലീസ് െമഡ�ക�

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

(എ) സ�ാത�� ദിനേ�ാട�ബ�ി�് രാ�പതി ന��� േപാലീസ് െമഡലിന് �പാ�ശ െച��

പ�ിക സമ��ിേ��ിയി�� അവസാന തീയതി� ��ായി േകരള�ി�  നി�� പ�ിക

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഇ� �ലം അ�ഹതെ��വ��് െമഡ�ക�  ന�മാ�� സാഹചര���ാ�െമ�്

ക���േ�ാ;

(സി) കഴി� റി��ി�് ദിനേ�ാട�ബ�ി�് ന�കിയ േപാലീസ് െമഡ� പ�ികയി� നി�ം േകരളം

�റ�ായി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) ഇ�രം വീ�ക� �ട���ാകാതിരി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േദവസ�ംപാട�് വാ�േദവെ� വീടാ�മണം

221.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര

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



(എ) േപാലീസ് ക�ഡിയിൽ മരണെ�� �ീജി�്, േദവസ�ംപാട�് വാ�േദവെ� വീടാ�മണ�ി�

പെ���തായി വ��ി തീ��വാ�ളള �മ��  ��  എറണാ�ളം �റ�  ജി�ാ േപാലീസ്

േമധാവി എ.വി. േജാ��് നട�ിയതായ ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സംഭവദിവസം അവധിയിലായി�� വരാ�ഴ എസ്.െഎ ദീപ�ിെന �റ� എസ്.പി.  േഫാണി�

വിളി�് �േത�ക നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശ�ിെ�യടി�ാന�ി�  രാ�ി വരാ�ഴ േപാലീസ് േ�ഷനി�  എ�ിയ

എസ്.െഎ േപാലീസ് ക�ഡിയി��ായി��വെര �രമായി മ��ി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ീജി�ിെന ക�ഡിയിെല��� കാര��ി�  ഏെത�ി�ം രാ�ീയ ക�ി�െട ഇടെപട�

ഉ�ായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി� ഏത് രാ�ീയ ക�ി�േടെത�് െവളിെ���േമാ?

വിജില�സ് അേന�ഷണം കാര��മമാ��

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

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  വിജില�സിെ� അേന�ഷണം കാര��മമാ�ാ�ം വ��ിെ�

ഇടെപട�ക�  ഫല�ദമാ�ാ�ം ���ാെര കെ��ാ�മായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം അഴിമതി നിേരാധന നിയമമ�സരി�ം സ��ാ�

നി�േ�ശ���ം നടപടി�മ���ം വി��മായി �വ��ി�തായി കെ��ിയ�മായ എ�

േപ�െട േപരി� േകെ���ി��്;ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �വ��ന�ളിേല�െപ�വരായി കഴി� സ��ാ�  കാലയളവി�  വിജില�സ് എ�

േപെര കെ��ി;എ� േപ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�;എ� േപെര ��വി��രാ�ി;ജി�

തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട അഴിമതി

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ജീവന�ാരി� ചില� വിവിധ തര�ി�� അഴിമതിക� നട��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ജന�ളി�  നി�ം െെക�ലി ആവശ�െ��� സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട വിവര��

േശഖരി�ാ� നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഉ�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം വ��കളി� ഇടനില�ാ� �േഖന െെക�ലി വാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെതാെ� വ��കളിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ഇടയി�� അഴിമതി�ം െെക�ലി�ം ക�ശനമായി തട��തിന്

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

േകാടതി സ��യ നിർമാണ പ�തി



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

(എ) ക�നാഗ��ിയില�വദി�ി�� വിവിധ േകാടതിക�  �വ��ി��തിനാവശ�മായ േകാടതി

സ��യം നി��ി��തിന് പ�തി�േ�ാ ;എ�ിൽ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ലം കെ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത �ലം േകാടതി സ��യം നി��ി��തിന് േവ�ി ൈകമാ��തിന് തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(ഡി) �ലം സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി�െട പരിേശാധന നട�ി�േ�ാ ;വിശദീകരി�േമാ?

േകാടതിവിധിക� മലയാള�ി� ലഭ�മാ�ൽ

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

(എ) സം�ാന�് േകാടതിവിധിക� ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയായ മലയാള�ി� േവണെമ� സ��ാരിെ�

ആവശ�ം അംഗീകരി�െ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� േകാടതി വിധിക� മലയാള�ിേല�് പരിഭാഷെ����േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരിഭാഷെ����ിെ��ി�  ആയത് െച��തി�� നടപടിക�  എെ��ി�ം

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� & െറ�� േ�ഷ�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ��തായി എ� ഫയ� & െറ�� േ�ഷ�ക�

അ�വദി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) കിനാ�� വ�വസായ േക�ം, ക�യം പവ�ഹൗസ്, വയലട �റിസം പ�തി �ട�ി �ധാനെ��

�ാപന��ം �േദശ��ം ഉ�െ�ാള�� ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  ഫയ�  ആ�് െറ��

േ�ഷ� അ�വദി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  ഫയ�  ആ�് െറ�� േ�ഷ�  അ�വദി��തി�ളള നടപടിക�

േവഗ�ിലാ�ാേമാ?

േകാ�ി ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണം

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

(എ) േകാ�ി ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണ�ിന് വനം വ��ിെ� ൈകവശ�� �മി വി�കി��തിനായി

�സ� ഏജ�സി എ� നിലയി� ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസ് വ��് നാളി�വെര എെ��ാം

�ട�നടപടിക� ൈകെ�ാ�െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ആയതിേല�് ഇനി എെ��ി�ം നടപടിക� ���ീകരി�വാ�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫയ�  േ�ഷ�  നി��ാണ�ിന് �ലം വി�കി��തിന് ആവശ�മായ �ട�നടപടിക�



അടിയ�ിരമായി ���ീകരി��തിന് ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  നിലവി�  എെ��ി�ം തട��െ��ി�  ആയത് പരിഹരി�വാ�  നി�േ�ശം

ന��േമാ?

ക�� ഡിവിഷണ� ഫയ� ആ�് റ�� ഓഫീസിെ� ഉ�ഘാടനം

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

ഫയ�  ആ�് റ�� സ��ീസി�  ക�രി�  ��തായി ആരംഭി�� ക��  ഡിവിഷണ�

ഓഫീസിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� ഉ�ഘാടനം എ�്

നട�െമ� വ��മാ�ാേമാ?

താ�രി� അ�വദി� ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) താ�രി�  2016-17  ബജ�ി�  അ�വദി� ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

ഏ�വെരെയ�ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�  േ�ഷ�മായി ബ�െ��് ആഭ��ര വ��ി�  നിലവി�� ഫയലി�

(F2/348/17) എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) നിലവി� താ�� ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� േനരി��േ�ാ;

(ഡി) താ�� ഫയ� േ�ഷ� എേ�ാ� �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഇ) താ�രിെ� �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��് താ�� ഫയ� േ�ഷ� സമയബ�ിതമായി

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപരിേ�ാം ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) പ��� മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം ഫയ� േ�ഷ� െക�ിട�ിന് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടി

ഏത് ഘ�ം വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപരിേ�ാം ഫയ� േ�ഷന് ഭരണാ�മതി ന�കാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� ഫയ� േ�ഷെ� �തിയ െക�ിട നി��ാണം

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

ആല�� ഫയ� േ�ഷെ� �തിയ െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



കാ�ാ�ട ഫയ�േ�ഷ�

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

കാ�ാ�ട ഫയ�േ�ഷെ� നിലവി�ളള േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഫയ�േ�ഷന്

�തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടി

വിശദമാ�േമാ?

ക��ല�് ഫയ� േ�ഷൻ ആരംഭി���ി� നടപടി

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

(എ) ഫയ� േ�ഷ�ക� ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് റി�് മാേനെ��് െസാല�ഷ� ഓഫ് ഇ��

നട�ിയ പഠന റിേ�ാ��ി�  ഉ�െ��ി�� ക��ല�് ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന്

നാവായി�ളം വിേ�ജിെല േ�ാ�് 23-� സ�േ� 233/1-�െ�� 19.34 ആ� സ��ാ� �മി

ഫയ� & റ�� വ��ിന് ൈകമാ��തി�� അ��നാ പ�ം വ��് േമധാവി സാ��െ���ി

തി�വന��രം ജി�ാ കള���് ന�ിയതിന് മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി�േമ�  തി�വന��രം ജി�ാ കള��  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) ക�നാഗ��ി ഫയ�  േ�ഷ�  �ാപി��തിന് സ��ാ�  ഉടമയി�� �ലം

അ�വദി�ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ലം അള�് തിരി�് ൈകമാ�ം െച��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ക�നാഗ��ി ഫയ�  േ�ഷനാവശ�മായ �ലം അ�വദി�് അ�േയാജ�മായ െക�ിടം

നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാ��രി� അ�ിര�ാനിലയം ആരംഭി��തി�� നടപടി

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

(എ) ചാ���  ആ�ാനമായി �തിയ അ�ിര�ാനിലയം ആരംഭി��തി�� നടപടികളിെല

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�ി ര�ാനിലയ�ിനായി നിലവി� നി�േ�ശി�െ��ി�� െകാ�ം താ��ിെല മീനാട്

വിേ�ജി� ഉ�െ�� റീ:സ�െ� 91/14� ഉ�െ�� 20 െസ�് �മി വ��ിന് ൈകമാറി�ി��തിന്



എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�ം ��ത ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് ഇനി

എെ��ാം നടപടിക� ���ിയാേ����് എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ീ തട�കാ�െട എ�ം

236.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വിവിധ ജയി�കളി�  നിലവി�� �ീ തട�കാ�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

ഇതി� ക�ത� തട�ലി� എ� േപ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ജയിലിെല പ��റി �ഷി

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

(എ) ജയി�കളിൽ �ഷി െച�� പ��റിക�  െപാ�ജന���് ന�ായ വില�് ലഭ�മാ��തിന്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��തൽ െപാ�ജന���് ഇവ ലഭ�മാ��തിനായി നഗരേക��ളി�ം �ധാന േക��ളി�ം

ഇവ�െട വിപണനം നട��തിന് ന ടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ര�ാം േ�ഡ് ഓെ��് �ി�റിംഗ് െമഷീ� ഓ�േറ�� ത�ിക

238.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നികവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി അ�ടി വ��ി�  ��ി�െ�� ര�ാം േ�ഡ് ഒാെ��്

�ി�റിംഗ് െമഷീ� ഓ�േറ�� ത�ികയി� നിലവി�� ഒഴി�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക� നിലവി� വ� തീയതിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; ��ത ഒഴി�ക�

പി.  എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് റിേ�ാ��് െച�െത�്

വ��മാ�േമാ?

െഗയി� വാതക ൈപ�് െലയി� പ�തി

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

(എ) െഗയി�  വാതക ൈപ�് െലയി�  കട�് േപാ�� �േദശെ� ജന���ായി ക��േസന

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് �പീകരി�ത് ; എ�ിന് േവ�ിയാണ് ഇ�രെമാ� േസന

�പീകരി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അൈല�െമ�് സാധാരണ ജന���് ��ി���ാ�ാെത ���മായി ജന�ര� ഉറ�ാ�ി

�ന�നി��യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രെമാ� ക��േസന�െട �വ��നഫലം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�േമാ;



(ഡി) ഇത് �പീകരി�ത് �ത�  ഈ വകയി�  നാളി�വെരയായി ചിലവാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഓ� േകരള െെല�് ആ�് സൗ�് െവ�െഫയ� അേസാസിേയഷെ� നിേവദനം

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

(എ) ഓ�  േകരള െെല�് ആ�് സൗ�് െവ�െഫയ�  അേസാസിേയഷ�  ഭാരവാഹിക�

22-12-2017  �  G-171203845  എ� ന�റി�  ബ�.  �ഖ�മ�ി�് ന�ിയ നിേവദനം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നിേവദന�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷം

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

(എ) സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ�ിന് െചലവായ �ക എ�യാണ്;

(ബി) �ചാരണപരിപാടി�ം മ�് ആേഘാഷ പരിപാടിക��ം െചലവായ �കെയ�;  ഇനം തിരി�ളള

കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ�ിന് െചലവായ �ക എ�െയ�ം െവളിെ���േമാ?

ൈവേറാളജി ലാ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്,  മല�റം ജി�കളി�  നിപ ൈവറസ് �ലം മരണം �ിരീകരി� സാഹചര��ി�

��ത�  േമഖലയിേല�് വ�ാപി��ത് തടയാ�  എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േരാഗം �ലം എ�മരണമാണ് ഇ�വെര റിേ�ാ��് െച�െ��ി��ത്;

(സി) േരാഗ നി��യം നട��തി�ം ലാബ് പരിേശാധനക� നട��തി�ം െമഡി�� േകാേള�ക�

ഉ��െട�� സ��ാ�  സംവിധാന��  പര�ാ�മാേണാ;  അെ��ി�  പകരം എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ വ�ഷ�ം �തിയ േരാഗ��  കെ���തിെ� സാഹചര���  മന�ിലാ�വാ�ം

പരിേശാധനക� നട�വാ�ം പര�ാ�മായ ൈവേറാളജി ലാ�ക� സം�ാന�ിെ�� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�രം ലാ�ക�  �ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?



��� െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�

243.േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെല ഉ�തേയാഗ�ത േനടിയ േഡാ��മാ��ായി ���  െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�

�പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ ച�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ന�േറാസ�ജറി,  �ാ�ിക് സ�ജറി

വിഭാഗ�ളി�ം ��� െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ� ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിപ ൈവറസ് ബാധ തടയാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

244.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ് കാരണ�� പക�� വ�ാധിക�  തടയാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് സ�ഹ മാധ�മ�ളി�  അശാ�ീയ വാ��ക�

ന�കിയവ�െ�തിെര നിയമ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ

?

നിപ ൈവറസ് -നടപടി സ�ീകരി�ാ� കാലതാമസ��ായതിെ� കാരണം

245.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ് ബാധ�ലം ഈ വ�ഷം എ� േപ� മരണെ��; എ� േപ� ��തരാവ�യിലാണ്

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) നിരവധിയാ�ക� മരണെ��ി�ം ൈവറസ് ബാധ തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ� ൈവകി എ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�  കാലതാമസ��ായതിെ�

കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഈ ൈവറസ് ബാധ തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

നിപ ൈവറസ് ബാധ

246.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�



,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ് ബാധ �ല�ളള ആേരാഗ� ���ൾ പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ൈവറസ് ബാധ സംബ�ി� േബാധവ�കരണ �മ��െട�ം �ൻക�ത�ക�െട�ം വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ൈവറ�കൾ സം�ാന�് �കടമാകാ�� കാരണെ��റി�് പഠനം നട�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ആേരാഗ� ജാ�ത പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ?

നിപ ൈവറസ് േരാഗം

247.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിപ ൈവറസ് േരാഗം �ിരീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്

ഇത് �ിരീകരി�ി��െത�് പറയാേമാ;  ഈ േരാഗം ബാധി� േരാഗിക�െട ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിപ ൈവറസ് േരാഗം ബാധി�� മരണം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�േപ� മരി�ി��്;

(സി) സം�ാന�്ഈ േരാഗം ഉ�ാകാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ഏെതാെ�

മാ���ളി�െടയാണ് േരാഗം പട��ത്; എെ�ാെ�യാണ് േരാഗല�ണ��;

(ഡി) േരാഗബാധ തടയാ� എെ�ാെ� �തിേരാധ മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) േരാഗം ബാധി�വെര ��ഷി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

നിപ െെവറസ് �ല��ാ�� പനി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ െെവറസ് �ലം ഉ�ാ�� പനി തടയാ� സം�ാന സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിപ െെവറസ് �ല��ാ�� മരണ��െട എ�ം അനിയ�ിതമായി െപ���ത് തടയാ�

ജന���് ജാ�താ നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നിപ െെവറസ് ബാധസംബ�ി�് ജന��െട ആശ� അക��തിന് നടപടി



249.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ച�േരാ�് പ�ായ�ി�  നിപ െെവറസ് ബാധ�ലം ��് േപ�

മരണമട�ത് �ല��ായ �ിതിവിേശഷം ആേരാഗ�വ��് ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ഹ മാധ�മ�� വഴി �ചരി�� വാ��ക��് പി�ാെല ജന�� േപാ��ത് ��ത� ഭീതി

ജനകമായ അ�രീ�ം ��ി�െമ�തിനാ� ജന��െട ആശ� അക��തിന് ആേരാഗ� വ��്

ഇതിനകം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി�ളളത് ;

(സി) നിപ ൈവറ�മായി ബ�െ��് േകരള�ിെല ആദ� മരണം ഉ�ായത് എ�ാണ്;  ��ത

മരണകാരണം കെ���തി�  ആേരാഗ�വ��ിെ� ഭാഗ�് നി��ായ വീ�യാണ്

�ിതിവിേശഷം ��തരമാ�ിയെത�ത് ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േരാഗിെയ പരിചരി� ന�് േപാ�ം ��ത േരാഗം കാരണം മരണെ��ത് ന�െട

ആേരാഗ�സംവിധാന�ി�ളള ��ത�റവ് �ലമാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) ആേരാഗ� �ചികയി�  ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�െള�ാ�  ��പ�ിയിലാണ് േകരളം

എ�ിരിെ� നാളി�വെര േക�ി�ി�ാ� െെവറസ് േരാഗ��  സം�ാനെ� ആേരാഗ�

േമഖലയി��ാ�� ����  എ�െകാ�ാെണ�ത് സംബ�ി�് പരിേശാധി��തി�ം

അതിന് അ��തമായ നടപടിക� അടിയ�രമായി െെകെ�ാള��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

നിപ പക��വ�ാധി

250.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �േത�കി�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല മലേയാര േമഖലകളി� പട�� പിടി�ിരി��

നിപ പക��വ�ാധി സംബ�ി�് ഒൗേദ�ാഗിക പഠന�െളെ��ി�ം നട�ക��ാേയാ;

(ബി) സം�ാന�് നാളി�വെര നിപ െെവറസ് ബാധ�ലം മരണെ��വ�െട എ�െമ�;

(സി) ഇൗ േരാഗബാധ അനിയ�ിതമായി പട�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആയത് നിയ�ണ വിേധയമാ��തി� സ�ീകരി� മാ�ഗ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േരാഗബാധ കെ���തി�ം നിയ�ണമാ����  സ�ീകരി��തി�ം േബാധവ��രണം

നട��തി�ം സ��ാ� സംവിധാന���് വീ�്ച സംഭവി�തായി ക���േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി� അവ പരിഹരി��തിനായി സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നിപാ ൈവറസ് പനി



251.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപാ ൈവറസ് പനി ബാധി�് സം�ാന�് ഇേതവെര എ� േപ� മരണെ��ി��് എ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്;��ത പനി ബാധി�് എ� േപ� ചികി�യി�െ��് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇതി� ��പ് എേ�ാഴാണ് നിപാ ൈവറസ് പനി സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്  ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിപാ ൈവറസ് പനി ��ത�  േപരിേല�് പകരാതിരി��തിനായി ��കാലാടി�ാന�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പക�� പനി സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) മ� പക��പനിക�  പട�� പിടി�ാതിരി�ാ�� കാരണം ആേരാഗ�വ��ിെ� ����ി��

�തിേരാധ �വ��നം െകാ�ാെണ�് വിലയി���കൾ നട�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ ?

നിപാ ൈവറസ് േരാഗബാധ

252.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിപാ ൈവറസ് േരാഗ ബാധ �ിരീകരി�തി�േശഷം േരാഗ�തിേരാധ�ി�ം

േരാഗവ�ാപനം കാര��മമായി തട��തി�ം എെ��ാം സത�ര നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് െപാ�ജന����ാ�� ആശ�ക�  �രീകരി��തി�ം ��ക�ത�ക�ം

േബാധവ��രണ�ം നട��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േരാഗ ചികി�യി�  സ�ീകരിേ�� ��ത�  ഫല�ദമായ മാ����  സംബ�ി�്

എയിംസ്-െ� സഹകരണം അഭ���ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

നിപാ െെവറസ് - അേലാ�തി െെവദ�ശാഖെ�തിെര ��ചരണ��

253.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപാ െെവറസ് ഭീതി നിലനി��� സാഹചര��ി�  അേലാ�തി െെവദ�ശാഖെ�തിെര�ം

ആേരാഗ� വ��ിെനതിെര�ം ��ചരണ�� നട�ി വ�� വ�ാജ െെവദ��മാ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജന���ിടയി� ആശയ�ഴ�ം ��ി�് �തെല��് നട�� വ�ാജ ചികി�കെര നിയ�ി�ാ�



സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വാഹന അപകട�ളിൽ പരി�് പ��വ�െട ചികി�ാ െചലവ്

254.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനാപകട�ളി� ��തര പരി�് പ��വ൪�് സമീപെ� സ�കാര� ആ�പ�ിയി� ചികി�

േതടിയാ�  െചലവ് സ��ാ�  വഹി��തിന് തീ�മാനമായി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് �റെ��വി�ി�� ഉ�ര�ക�െട�ം സ��ാ� തീ�മാന��െട�ം പക��ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഏെതാെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി��ാണ് സഹായം ന��െത�് നി�യി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അവ�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ആ�.സി.സി.

255.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന ക�ാ�സ�  ചികി�ാ േക�മായ ആ�.സി.സി യി�  നട� വിവാദ

സംഭവ�െള�റി�് വിശദമായ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ��  അേന�ഷി�് നിജ�ിതി �റ� െകാ�വ�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈവറസ് േരാഗ�� കെ��വാ�ളള സംവിധാനം

256.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവറസ് േരാഗ��െട ചികി�യി�  പാലിേ�� അടി�ാന മാനദ� �കാര�ളള

സൗകര���  സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�ക�  ഉ�െ�െട�ളള ആ�പ�ികളി�

ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ചികി� േ�ാ�ാേ�ാ�  സംബ�ി�ം ചികി�ക�െട �ര� സംബ�ി��ളള കാ��ാ�കളി�

ആേരാഗ�വ��് എ�മാ�ം �േ�റിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േപരാ� താ��് ആ�പ�ിയിെല താ�ാലിക ന�് ആയി�� ലിനി�െട മരണം ചികി�ക�െട

�ര� സംബ�ി�ളള കാ��ാടി��ായ പരാജയമാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) നാളി�വെര സം�ാനം േക�ി�ി�ാ� നിപ േപാ�ളള ൈവറസ് േരാഗ��  സം�ാനെ�



കീെ���േ�ാ� അവെയ കെ��വാ�ളള സംവിധാനം ന�െട ആ�പ�ികളി� നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) മിക� സൗകര��ളള ൈവേറാളജി ലാ�ക� സ��ാരിന് കീഴി� സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം

�വ��ി���്;  അവിെട നിപ ൈവറസ് േപാ�ളള േരാഗാ��െള കെ���തി�ളള

സംവിധാന�േ�ാ;

(എഫ്) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� ൈവേറാളജി ലാബ് �ാപി��തിന് �� സ��ാരിെ�

കാല�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  അതിനായി എ�് �ക അ�വദി�;  ��ത ലാബിെ�

�വ��നം ഇതിനകം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി അത് ആരംഭി��തി�ളള

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മഴജന� േരാഗ��

257.�ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് മഴജന� േരാഗ�� നിയ�ി��തി� സ�ീകരി� ��ക�ത�ക� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മഴ�ാല ��� �ചീകരണ �വ��ന��

258.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാനം ഉ�െ�െട�� ചില ജി�കളി� മഴ�ാല�് പട��പിടി�� പക�� വ�ാധിക�െട

യഥാ�� ഉറവിടം കെ��ിയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നഗരസഭക�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��ം മഴ�ാല�ിന് ��പ് ���ിയാേ��

�ചീകരണ �വ��ന�� നട�ിലാ�ിയതായി ആേരാഗ� വ��് �ിരീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ബ�െ�� വ��ക�മായി േച��് ���ിയാേ�� �ചീകരണ-േബാധവ�രണ

�വ��ന���ം േവ�� ��ക�ത�ക��മായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മഴ�ാല േരാഗ��

259.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല��ാ�� േരാഗ�� നിയ�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േരാഗം പട��� െകാ��കേള�ം മ�ം നശി�ി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;



(സി) �ാമപ�ായ�ക�  േതാ�ം ആേരാഗ� വ��ിെ��ം മ�് േവാള�ിയ�മാ�െട�ം

സ���വ��ക�െട�ം േന�ത��ി�  എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ാ��ത്;

ഇതിനായി എ� �ക വീതമാണ് ഓേരാ വാ�ഡി�ം ആേരാഗ�വ��് െചലവഴി�ിരി��ത്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ൈവേറാളജി ഇ��ി���് �ാപി��തിന് നടപടി

260.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പനി വ�ാപകമായി പട�� സാഹചര��ി�  ഒ� ൈവേറാളജി ഇ��ി���്

�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ൈവേറാളജി ഇ��ി���് �ാപി��തിന് േക� സ��ാ�  2015-�  ധനസഹായം

അ�വദി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ� �കയാണ് അ�വദി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ധനസഹായം ഏത് രീതിയിലാണ് വിനിേയാഗി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ �ക നാളി�വെരയായി�ം വിനിേയാഗി�ാൻ സാധി�ി�ിെ��ിൽ അതിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

261.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം

സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ിയി�  േ�ാമെകയ�  െക�ിട�ം സ�ജി��  വാ��ം

അ�വദി��തിനായി സമ��ി� ���ിയ ഡി.  പി.  ആ�. സഹിത�� അേപ�യി�  എ�്

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത അേപ� പരിഗണി�് അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�ര�ിത ര�ദാനം

262.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) റീജിയണ�  ക�ാ�സ�  െസ�റി�  നി�ം ര�ം സ�ീകരി�വ��് എ�്.ഐ.വി.

ബാധ��ായതായ സംഭവ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ര�ദാനം �ര�ിതമാ�വാ�  ന��ിക് ആസിഡ് െട�് നി�ബ�മാ�ണെമ� നി�േ�ശം

ബ�െ��വ��് ന��േമാ;

(സി) ക�ാ�സ�  ചികി�ാ രംഗെ� അഭിമാന �ാപനമായ ആ�. സി.സി.�െട വിശ�ാസ�ത

നിലനി��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�� മാലിന���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�� മാലിന��� ശരിയായ രീതിയി� സം�രി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�� ഉറ�

വ��ണെമ�ാണ് നി��ഷി�ി��ത് ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െമഡി�� മാലിന��� സം�രി��തിന് ഏെത�ി�ം സ��ാ� സംവിധാന�� നിലവി�േ�ാ

; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െമഡി��  മാലിന���  ശരിയായ രീതിയി�  സം�രി�ാ���ല�� ആേരാഗ� ����

വ��ി�വ��ത് തട��തിന് ആവശ�മായ നിരീ�ണ സംവിധാന�� ശ�ിെ���േമാ ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� സ�ജി�� ഓേ�ാളജി വിഭാഗം

264.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� അ��ദ ചികി��െട ഭാഗമായി തി�വന��രം,ആല�ഴ, േകാ�യം, ���, േകാഴിേ�ാട്

െമഡി�� േകാേള�കളി� സ�ജി�� ഓേ�ാളജി വിഭാഗം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� �തിയ ത�ികക� അ�വദി�;

(സി) സ�ജി��  ഓേ�ാളജി വിഭാഗം �േത�കമായി െമഡി��  േകാേള�കളി�  ആരംഭി��ത്

ക�ാ�സ� ചികി��് എ�കാരം സഹായകമാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഇതിനായി �തിയ ഉപകരണ��  വാ��തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� േകാടി�പയാണ് ഇതി�േവ�ി അ�വദി�ത് ?

െഡ�ി�നി

265.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� 2017-18 കാലയളവി� എ� േപ��് െഡ�ി�നി ബാധി�ി�െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ ;



(ബി) െഡ�ി�നി ബാധി�വ��് ന�കിയ ചികി�ക�െട�ം േരാഗം പട��പിടി�ാതിരി�ാ�

സ�ീകരി� �തിേരാധ നടപടിക�െട�ം െഡ�ി�നി �ലം എ�േപ�  മരി�ി��് എ�തിെ��ം

വിവരം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െഡ�ി�നി �ിരീകരി�ാ�� ലാബ് പരിേശാധന സംവിധാനം എ�ാ ജി�കളി�ം ഉേ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ര��ിെ� ഘടക��  േവ�തിരി��  (�ഡ് െസ�േറഷ�)�ണി�് എ�ാ ജി�കളി�ം

�വ��ി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

മഴ�ാലെ� പക��വ�ാധി നിയ�ണം

266.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�,വ�� മഴ�ാല�് പക�� വ�ാധിക� നിയ�ണ വിേധയമാ��തിന്

ആേരാഗ� വ��് എെ��ി�ം പ�തിക�  ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ ?

േ�ാമാെകയ� നയം

267.�ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� േ�ാമാെകയ� നയം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെട അപകട��ായാ�ം ഒ� െമാെെബ�  ന�രി�  ബ�െ��ാ�

ആം�ല�സ് സഹായം ലഭ�മാ�� തര�ി� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ാമാെകയ� �ംഖല�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ംഖലയിെല ആം�ല��ക�െട നിര�ക� സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

�ാ�ിക് വി��/മാലിന�വി�� ക�ാ��ക�

268.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് വി��/മാലിന�വി�� ക�ാ��ക�  ��ി��തിന് വിദ�ാഭ�ാസ-തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��ക�മായി േച��് ആേരാഗ� വ��് എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) വിദ�ാലയ��  ആേരാഗ� സൗ�ദമാ�ാ�  മിക� പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മിക� ആേരാഗ� പരിപാലനം നട�� വിദ�ാലയ���് ആേരാഗ�വ��് �ര�ാരം ന�കി

ആദരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാലയ�ളി�  ആേരാഗ� േബാധവ��രണം ��ത�  കാര��മമാ��തിന്എെ�ാെ�

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

പക���നി വ�ാപനം തട��തിന് ആേരാഗ�ജാ�ത പരിപാടി

269.�ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം പക���നി �ലം ആയിരേ�ാളം ആ�ക� മരി� സാഹചര��ി� പക���നി

വ�ാപനം തട��തിന് ആേരാഗ�വ��ിെ� േന�ത��ി� ആേരാഗ�ജാ�ത പരിപാടി ഈ വ�ഷം

ആദ�ം �ത� നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യായി��;

(സി) തേ�ശഭരണ �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട മാലിന� നി��ാ��ന��െ�െട��

ക��പരിപാടിക�  ആവിഷ്�രി�ി��െവ�ി�ം ഫല�ദമായി ഇ�ാര��ി�  ഇടെപ��തിന്

ഇേതവെര സാധി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) സം�ാന�് നി�് നി��ാ��നം െച� േരാഗ��െട തിരി�് വര�ം നി� ൈവറസ് േപാ��

��� േരാഗ��െട ആവി�ഭാവ�ം നാടിെ� ആേരാഗ��ിന് ��തരമായ ഭീഷണി ഉയ���

സാഹചര��ി�  �ായിയായ എ�് നടപടിയാണ് ആേരാഗ�വ��് ൈകെകാ�വാ�

ആേലാചി��ത് ?

ആ�ിബേയാ�ിക് നയം

270.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഗവ�െമ�ിെ� ആ�ിബേയാ�ിക് നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ിക�  െച�േരാഗ���േപാ�ം വ�ാപകമായി ആ�ിബേയാ�ിക് മ��കൾ

�റി�് െകാ���ത് അവ��് േരാഗ�ിന് ശാ�ി ഉ�ാ�െമ�ി�ം മ�് േരാഗ���് �ട�ം

�റി�െമ� വ�ത ��ി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇതിെ� അമിത ഉപേയാഗം �തിയ അ�ാത േരാഗ���് കാരണമാ��ത് ഗൗരവമായി

കണ�ിെല��് ലാേഭ�േയാെട ഉ� സ�കാര� ചികി�ാ രീതി�് നിയ�ണേമ����േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

മഴ�ാല��� �ചീകരണം



271.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഴ�ാല��� �ചീകരണം നട�ിയത് സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിനായി എ� �പയാണ് വിനിേയാഗി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മഴ�ാല��� �ചീകരണം

272.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല��� �ചീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പക��വ�ാധിക�, �േത�കി�് പനി തട��തിന് സ�ീകരി� ��ക�ത�ക�  എെ��ാെമ�്

വിശദീകരി�േമാ?

പക���നികെള �തിേരാധി�ാ� നടപടി

273.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േപരാ�യി� പനി പട��് എ�േപ� മരണെ�� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�് തരം പനിയാണ് ��ത മരണ���് കാരണെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) പനി�ല�� ��ത മരണ���് കാരണം നിപ െെവറസാെണ�് �ിരീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പക���നികെള �തിേരാധി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

പക��വ�ാധിക� തടയാ� നടപടി

274.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക��വ�ാധിക� പട��പിടി��താ�ളള വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് േവ�ഡ് െഹ��് ഓ�ഗെെനേസഷെ��ം േക� ആേരാഗ� മ�ാലയ�ിെ��ം

റിേ�ാ��ക� ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലവ�ഷ സമയ�് പക��വ�ാധിക� പട��പിടി��ത് തട��തിന് സ��ാ� തല�ി�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പക��വ�ാധിക� വ�ാപകമാ�� സാഹചര�ം



275.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എലി�നി�ം െഡ�ി�നി�ം ചി��േപാ�ം മ��ി��ം വ�ാപകമായി പട��

സാഹചര�ം ഗൗരവമായി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം ഇ�വെര എ�േപെര േമ��റ� േരാഗ��  ബാധി�െവ�ം സ��ാ�

ആ�പ�ികളി�ം സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം എ�േപ� മരണമട�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

108 ആം�ല��ക�െട ജി� തിരി�� കണ�്

276.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� േസവനം നട�� 108 ആം�ല��ക�െട എ�ം സംബ�ി�് ജി�

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 108  ആം�ല��ക�െട േസവനം വ�ാപി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�  വിശദവിവര��

ന�കാേമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ിയ സം�ാന-േക�ാവി�ത പ�തിക�

277.�ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയിൽ കഴി� വർഷം എെ��ാം സം�ാന  -  േക�ാവി�ത പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയെത� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ�ായി െചലവഴി� �ക ഉൾ�െട�ളള വിവര�ൾ ജി� തിരി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വർഷം േക��ിൽ നി�് �തീ�ി�� പ�തികൾ എെ�ാെ�െയ�്

വിശദീകരി�ാേമാ ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

278.�ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-െഹ��് പ�തിെയ�റി�� വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;  ��ത പ�തി�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ-െഹ��് പ�തി�െട ആേരാഗ�സംബ�മായ വിവര േശഖരണം ���ിയായി�േ�ാ;എ�ി�

ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ;



(സി) ഇ-െഹ��് പ�തി�ായി േശഖരി�� വിവര��െട �ര� ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

സമ� മാനസികാേരാഗ� പ�തി

279.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ബി.സത��

,, പി. ഉ�ി

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� മാനസികാേരാഗ� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എ�ാ ജി�കളി�ം പക�വീട് �നരധിവാസേക���

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മാനസികാേരാഗ� ചികി� �ാഥമിക തല�ി�  ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി നട� സാ��ിക വർഷം എ� �ക ബജ�ി�  വകയി��ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

��തം പ�തി

280.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 18  വയ�ിന് �കളി�� കാ�സ�  േരാഗിക��് ചികി�ാസഹായ പ�തിക�

നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) '��തം'  പ�തി ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാ;ഈ പ�തി�് േവ�ി നട� വ�ഷം �ക

നീ�ിെവ�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) '��തം'  പ�തി ഇേ�ാ�  നിലവിലിെ��ി�  അത് നി��ിെവ�ാനിടയായ കാരണ��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) '��തം'  പ�തിയി� 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ആെക എ� േപ��് എ� �ക

സഹായധനമായി അ�വദിെ��് വ��മാ�ാേമാ?

നി�� പ�തി

281.�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ി� ഇേ�ാ�� �� േരാഗിക�െട എ�ം എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2017-18 കാലഘ��ി� �തിയതായി എ� േരാഗികെള കെ��ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി� "നി�� പ�തി"നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയി� എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകാ�യം ജി�യി�  2015,2016,2017,2018  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  എ� �തിയ േക�ക�

റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

താ��് ആ�പ�ികളിെല േസവനം െമ�െ����തിന് നടപടി

282.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം താ��് ആ�പ�ികളിെല ഭൗതിക സാഹചര��ം

േസവന�ം െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ാ താ��ാ�പ�ികളി�ം ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�ം കാ�് ലാ�ക�ം ആരംഭി��തിന്

പ�തി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഇൗ സൗകര���  സം�ാനെ� ഏെത�ാം ആ�പ�ികളി�  ഉ�്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാന�് ��േരാഗിക�െട�ം �േ�ാഗിക�െട�ം എ�ം വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�

��ത�  താ��് ആ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�ം കാ�് ലാ�ക�ം

സമയബ�ിതമായി ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഡയാലിസിസ് െച�� േരാഗിക��ളള ധനസഹായം

283.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ��തായി എ� ഡയാലിസിസ് െസ��ക� ആരംഭി�ി��്;

(ബി) ഇവിട�ളിൽ നി�ം ഡയാലിസിസ് െച�� േരാഗിക��് കാ�ണ� െബനവല�് �ീമി�

ഉ�െ���ി സഹായം ലഭ�മാ�ാ�  േലാ�റി വ��മായി സഹകരി�് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��രി��, നീേലശ�രം താ��് ആ�പ�ികളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ിയി�ം അ�വദി�െ��

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക� എ�േ��് �വ��ന�മമാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



െമഡി�� �റിസം സമിതി

285.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  �റിസം രംഗ�് സം�ാന സ��ാ�  എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

ആരംഭി�ിരി��ത്;

(ബി) �റിസം വ��മായി േച��് െമഡി��  �റിസം പ�തിക�  ആ��ണം െച��തി�ം

വിലയി���തി�ം നിലവി� സംവിധാന�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� അ�രം ഒ� സമിതി �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവ��  മാ�ിെവ�െ�േട� േരാഗിക��് യഥാസമയം അവയവ��  ദാനമായി

ലഭി�ാ�� �ലം നിരവധിേപ� മരണെ���െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തസ�ീവനി പ�തി �കാരം രജി�� െച� േരാഗികളി� കഴി� വ�ഷം ഇ�ര�ി� എ�

േരാഗിക� മരണെ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാന�് അവയവദാനം �റ �വ�� �വണത ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�

എെ��ാമാണ് ഈ �വണത�് കാരണെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) അവയവദാന�ിെല നടപടി �മ�ളിെല സ�ീ��ത അവയവദാനം �റ��തിന്

ഇടയാ��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രി ജനറ� ആ�പ�ിെല ക�ാ�സ� ഡി��� പ�തി

287.�ീ.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���  പ�തി േനരെ� തെ�

നട�ിലാ�ിയിരിേ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ഈ പ�തിയി�  എെ�ാെ� �വ��ികളാണ് നട��ത്  ;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ പ�തി വി�ലീകരി�് സാധാരണ�ാ��് ആശ�ാസം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡപകട�ളി�െപ�വ��് ചികി�സ�� േ�ാമാ െകയ� പ�തി



288.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട��  ഉ�ായാ�  അടിയ�ര ചികി� ലഭി��തി�� ആ�നിക േ�ാമാ െകയ�

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി ആ�െടെയാെ� സഹകരണേ�ാെടയാണ് നട�ിലാ��ത് ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം േനാഡ� ഓഫീസർമാെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) േറാഡപകട�ളി�  പരി�് പ��വ��് സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  ഉ�െ�െട  48  മണി��

സൗജന� ചികി� ന��െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�േമാ ?

ആർ�ം പ�തി

289.�ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി മാ�ിയി��്;  ഇതിേല�ായി എ� ത�ികകൾ ��ി�ി��്;  ജി� തിരി�ളള

വിവര�ൾ ന�കാേമാ;  ഓേരാ ��ംബാേരാഗ� േക��ി�ം െചലവാ�ിയ �ക�െട

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴല�തി ��ംബാേരാഗ� േക��ി�  ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയ�ം ഇനി നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി���മായ വികസന പരിപാടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി�െട �േരാഗതി

290.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ തല�ളി�� സ��ാ�  ആ�പ�ികെള ശാ�ീകരി�െകാ�� ആർ�ം പ�തി�െട

നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ���

�വ��ന�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ തല�ളി�� ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി��തിേനാെടാ�ം

അവെയ േരാഗീ സൗ�ദമാ�ി�ീ���തി�ം ആവശ��ിന് െമഡി��,പാരാെമഡി��

ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം അവരി�  നി�് ഉചിതമായ േസവനം േരാഗിക��്

ലഭി��െവ�് ഉറ� വ���തി�ം േവ�ി നട�� ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ?



ആ��ം പ�തി നട�ി�ിനായി െചലവഴി� �ക

291.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി നട�ി�ിനായി നാളി�വെര ഈ സ��ാ�  എ� �ക െചലവഴി�െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ പ�തി�െട കീഴി�  എ� �തിയ ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  ആരംഭി�െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം

292.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി

ഉയ���േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��ാ�  ഉേ�ശി��

പി.എ�്.സി.ക� ഏെതാെ�െയ� വ��മാ�േമാ ;

(സി) അവ െതരെ����തിനിടയാ�ിയ മാനദ�ം വ��മാ�േമാ ?

ആ��ം പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ െകാ�േ�ാട് പി.എ�്.സി.യി�  എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ആ��ം പ�തിയി�െട ജി� /താ��്തല ആ�പ�ിക�െട വി�ലീകരണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ത�� മാനദ��േളാെട �വ��ി�� സം�ാനെ� ജി� /താ��്തല ആ�പ�ികെള

നി�ിത മാനദ��ി�  ഏകീകരി��തി�ം അതിെ� അടി�ാന�ി�  ചികി�ാ



സൗകര��� �ന:�മീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ഇ���  െഹ��് �ാ�േഡ�ഡിന് അ��തമായി സം�ാനെ�

താ��്/ ജി� ആ�പ�ികളി� ലഭ�മാേ�� ഉപകരണ��ം ഭൗതിക സൗകര���ം മ��ക�ം

ലഭ�മാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ��ം പ�തിയി�െട നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� �കാരം േരാഗീസൗ�ദ ആ�പ�ികളായി

��ത ആ�പ�ികെള മാ�ിെയ���തി� എ�മാ�ം വിജിയി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആ��ം പ�തി ആവി�രി� േശഷം ഇ�രം ആ�പ�ികളി� എ�� േരാഗിക�െട എ��ി�ം

കിട�ി�ികി� േത��വ�െട എ��ി�ം വ��ന��ായി�േ�ാ ?

ആ��ം പ�തിയി�െട ആേരാഗ� േമഖലയി� സമ� പരി�രണം

295.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷ�ി�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��തായി ഏെതാെ� പി.എ�്.സി.  കളാണ്

��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�െട ആേരാഗ� േമഖലയി� സമ� പരി�രണം െകാ� വ�േ�ാ� കമ�ണി�ി

െഹ��് െസ�റിന് േവ�� പരിഗണന ലഭി�ാെത േപായത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 2017-18 വ�ഷ�ി� ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി �ഖ�ാപി� എ� പി.എ�്.സി.ക� ഇേ�ാ�

ആ��ം മിഷ�  നി��ഷി� രീതിയി�  �വ��ി�� എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇവിെട

ൈവ�േ�രം 6 മണി വെര ചികി� ലഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തിയി��െ�� ആ�പ�ിക�

296.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നി�് ഏെത�ാം

ആ�പ�ികെളയാണ് തിരെ���ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളി�  ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ികളി�  നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

297.�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആ��ം പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി� ഉ�െ���ി ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ���

നില��  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ�േക���  ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഉയ��� ഏെത�ാം ��ംബാേരാഗ�േക��ളിലാണ് ൈവ�േ�രംവെര ഒ.പി

�വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ��ംബാേരാഗ� േക��ളി� ��് േഡാ��മാ�േട�ം ആവശ�മായ ജീവന�ാ�േട�ം േസവനം

ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി �തിയ ത�ികക� ��ിേ���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി ��ത�  ആേരാഗ� േക��ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� മാന�വാടി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആേരാഗ� േക��െളയാണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ചാ��� മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി

299.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ത�  ആേരാഗ�േക��െള ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�ം

ഉെ��ി� വിശദാംശം എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെത�ാം സർ�ാരാ�പ�ികെളയാണ് ��ത പ�തിയിൽ

ഉൾെ����തിനായി തിരെ���ി��ത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�േ�ാലം ഗവ:  രാമറാ� െമേ�ാറിയ�  താ��്

ആ�പ�ിയി�  ആ��ം പ�തി നട�ിലാേ��തിെ� ആവശ�കത ��ി�ാ�ി ജന�തിനിധി

ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�.സി.സി. യിെല ���ൾ

300.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ആ�.സി.സി.യിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���ിടയി�  നട�� ��മായ

ഭി�തയി�  സ��ാ�  ഇടെപടാ�ത് ��ത �ാപന�ിെ� �വ��ന�െള

ബാധി�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത �ാപന�ിെല ഡയറ��, അ�ാഡമിക് വിഭാഗം അഡീഷണ� ഡയറ��, െമഡി��

���് എ�ിവ� �ാനെമാഴി�വാ� താ�ര�ം �കടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) �ഡ് �ാ���ഷ�  വിഭാഗ�ിെല േഡാ��മാ�െട ത�ിലടി ��ത വിഭാഗ�ിെല

�വ��നെ� താളം െത�ി�ക�ം ആല�ഴ സ�േദശിയായ െപ���ി എ�്.ഐ.വി.

ബാധിതയായി മരണെ��വാ�ം ഇടയായ സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െപ���ി�് എ�്.ഐ.വി.  ബാധ��ായത് ആ�.സി.സി.യിെല ചികി�യി�  നി��ാെയ�

ആേരാഗ�മ�ി�െട ��നിലപാട് മാേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�കാര�� ത���ളി�  സമയ�് ഇടെപ�് ആയിര�ണ�ിന് സാധാരണ�ാരായ

േരാഗിക�െട ആ�യമായ ആ�.സി.സി.െയ ര�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി െമഡി�� േകാേളജ്

301.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ഇ��ി െമഡി��  േകാേളജി�  2019-20

അ��യന വ�ഷം എം.ബി.ബി.എസിന് �േവശനം അ�വദി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ിനായി െമഡി�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ��െയ സമീപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െമഡി��  േകാേളജിന് ആവശ�മായ അ��ാപക  -അന��ാപക ത�ികക�

��ി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) െമഡി�� േകാേളജിേനാട�ബ�ി�� ആ�പ�ി�െട നി��ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ജി�ാ പ�ായ�ിെ� അധീനതയി��  40  ഏ��  �ലം െമഡി��  േകാേളജിന്

ൈകമാ��തി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജ്

302.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജിെ� ൈകവശ�ിലിരി���ം സൗജന�മായി വി�കി�ിയ�മായ

മാ�� െത�ില�ടവിെല �ല�ം െക�ിട�ം സ��ാരിന് ൈകമാറിയി�് എ� വ�ഷമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഒ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ാ� സാഹചര��ി�  �ലം തിരി�ന�കണെമ�്

േനരേ��� ഉടമക� േലാകാ��യി� ആവശ�ം ഉ�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �ലം തിരി� ന���തിന് സ�തമാെണ�് സ��ാ� േലാകാ��െയ അറിയി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഈ അഭി�ായം �കടി�ി�ാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



േകാഴിേ�ാട് െമഡി��േകാേളജ്ആ�പ�ിയിെല വികസന �വ��ന��

303.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിയി� എെ��ാം

വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ിയെത�ം,  എ� �കയാണ് ഓേരാ പ�തി�ം

െചലവഴി�െത�ം വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജ് അ�പ�ികളിെല �ാനിംഗ് െമഷീ�ക�

304.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  വിവിധ സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജ്

അ�പ�ികളി� സി.ടി. �ാ�, എം.ആ�.ഐ �ാ� െമഷീ�ക� എ� വീതം ഉ�ായി��െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഈ െമഷീ�ക� എ� വീതം ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജിെ� സമ�വികസന പ�തി

305.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജിെ� സമ�മായ വികസന�ിന് എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജ്

306.േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജ് ആ�പ�ിയി�  േരാഗിെയ എലി കടി� സംഭവം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത� വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജ്- കാ�് ലാബ് െമഷീ�

307.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല െക.എ�്.ആ�.ഡ�.എസിെ� കാ�് ലാബ് െമഷീ�

തകരാറിലായത് കാരണം അട��േ�� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ബി) കാ�് ലാബിെ� ഇ.�ി.ഒ െമഷീ� സ��ീസ് െച�ാെത േകടായത് ��ത െമഷീ� സ��ീസ്

െച�� ക�നി�് �ക ന�കാതി��ത് െകാ�ാെണ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) ആ��ം പ�തി�െട കീഴി� സ��ാ� ആ�പ�ിക� േരാഗീസൗ�ദമാ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�

ഭാഗമായി  ,  പാവെ�� േരാഗിക��് ആശ�ാസമായ െമഡി��  േകാേളജിെല കാ�് ലാബ്

െമഷീെ� തകരാ� പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�പ�ി വികസനം

308.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  േകരള�ിെല ആേരാഗ�േമഖലയി�  എെ�ാെ�

�െ�ാ���ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�, തീരേദശേമഖലയി�  �ിതിെച�� പാറ�ാല

ഗവ.താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയിെല അടി�ാനസൗകര���  വികസി�ി�് മ��ി

െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിയായി ഉയ���തിനായി സമ��ി� െ�ാേ�ാസ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�� ജനറലാ�പ�ി�െട വി�ലീകരണം

309.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  ജനറലാ�പ�ി�െട വി�ലീകരണ�ിന് ജലവിഭവവ��ിെ� �ലം �മീകരി��തിന്

േവ�ി അ�ബ�വ��ക�െട സം�� േയാഗം വിളി�േച���തിന് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�ി� ബ�െ�� േയാഗം വിളി�േച���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അ��  ജനറലാ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി സമയബ�ിതമായി �മി ൈകമാ� �മീകരണം

സാധ�മാ�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ദിനം�തി എ�� േരാഗിക�ം േഡാ��മാ�െട എ��ം

310.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല �ധാന ആ�പ�ിക� ആയ പാറ�ാല, ചിറയി�കീഴ്, െന�മ�ാട്,

േപ���ട, ജനറ� ആ�പ�ി തി�വന��രം, െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി എ�ീ ഓേരാ

ആ�പ�ിയി�ം ദിനം�തി ശരാശരി എ� േരാഗിക� എ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) േമ��റ� ഓേരാ ആ�പ�ികളി�ം ജനറ� െമഡിസി� വിഭാഗ�ി� എ� േഡാ��മാ�െട

േസവനമാണ് ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  േരാഗിക�െട എ��ിന�സരി�് ജനറ�  െമഡിസി�

വിഭാഗ�ി�  േഡാ��മാെര അധികമായി നിയമി�ാൻ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�� സി.എ�് സി.

311.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� സി.എ�്.സി.െയ താ��് ആ�പ�ിയാ�ി ഉയ��ിെ�ാ�� മ�ിസഭാ തീ�മാനം

അ�സരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതി�� കാരണം എ�ാെണ�

െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇരി�� സി.എ�്.സി.യി� ആവശ�മായ ത�ികക� അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മലയി�കീഴ് താ��് ആ�പ�ി�െട വികസനം

312.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയി�കീഴ് സി.എ�്.സി.  താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയ സാഹചര��ി�  ഇവി�െ�

ഭൗതിക സംവിധാന��  െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശ��ം �ട� നടപടിക�ം

െവളിെ���േമാ ?

േഹാ�ി�� മാേനജ് െമ�് ക�ി�ി

313.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� േഹാ�ി�� മാേനജ് െമ�് ക�ി�ി�െട ഘടന വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) �നിസി�ാലി�ി�െട�ം പ�ായ�ിെ��ം �േദശ�� േഹാ�ി��ക�െട എ�്.  എം.  സി

ഘടനയി� എെ��ി�ം വ�ത�ാസ�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ി�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

314.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നാഷണ� �റ� െഹ��് മിഷ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ി�െട

അടി�ാന സൗകര� വികസന���്  2017-18  വ�ഷ�ി�  നട�ിയ �വ��ന��െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ആ�പ�ി വികസന�ിന് ��ത ഫ�ി�െ���ി അ�മതി ലഭി��ം നി��ാണം

ആരംഭി�ാ��മായ �വ��ന��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ളി� െഡ�� സ�ജ�

315.�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��്, ജി�ാ ആ�പ�ിക�േടതിന് സമാനമായി എ�ാ സാ�ഹികാേരാഗ�േക��ളി�ം െഡ��

സ�ജ�മാ�െട ത�ിക നിലവിലി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ�ാ സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ളി�ം െഡ��

സ�ജ�മാ�െട ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സി.എ�്.സി.ക�െട അ��േഡഷ�

316.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സി.എ�്.സി.ക�െട അ��േഡഷന് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) �ന�ര,  �റ�ികാട് സി.എ�്.സി.കെള അ�േ�ഡ് െച��തി�ം  24  മണി��  ചികി�

ലഭ�മാ�� തര�ി�  �വ��ി�ി��തി��� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;  ഇതിേ��

നട�ിലാ�ിയ കാര���െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ടൽ �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

317.�ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടലി�  �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി�െട

െക�ിടനി��ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�ി�ി�ാെയ�ി� എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡി.എം.ഒ.  �െട പരിേശാധന കഴി�് ആ�പ�ി�െട നി��ാണം നട�ാ�േ�ശി��

�ലേമെത�് തീ��ാ�ിേയാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�പ�ി�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�

���ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?



മ�ട സി.എ�്.സി െക�ിട നി��ാണം

318.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട സി.എ�്.സി െക�ിട നി��ാണ�ിനായി എം.എ�.എ.�െട  LAC-ADS പ�തിയി�െട

ന�കിയ ഒ� േകാടി �പ�െട നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ക അ�വദി�് കാല�� ഏെറയായി�ം െക�ിട നി��ാണം ���ിയാകാ�തിെ� കാരണ��

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം ��ംബാേരാഗ� േക���െട കരട് പ�ികയി� മ�ട സി.എ�്.സി

െയ ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മ�ട �ാമപ�ായ�ി�  ��തായി േഹാമിേയാ ആ�പ�ി അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എളവളളി �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിന് ��മതി� നി��ാണം

319.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ിെല എളവളളി �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിന് ��മതി� നി��ി��തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ി താ��് ആ�പ�ി

320.�ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണം നിലവി�  ഏത് അവ�യിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഡി.എ�്.എ�ി� നി�ം തി��� വ���തിനായി ഡി.എം.ഒ.യിേല� ന�കിയ �േ�ാസ�

ന�നത പരിഹരി�് തിരിെക ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിേ�� നാളി�വെര എെ��ാം �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) അടിയ�രമായി െക�ിട നി��ാണം ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�വാ�  നി�േ�ശം

ന��േമാ?

ഇ��ി താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

321.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക��ന താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് െസ��  �ാപി��തിന് ആെക എ�

�കയാണ് നീ�ിവ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ��  �വ��ി��തി�� െക�ിട�ിെ� നി��ാണ�ിന് എ� �കയാണ്

നീ�ിവ�ി��ത്; നി��ാണ ���ിക� ഏ�ഘ�ംവെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ി

322.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  ബജ�ി�ം  2018-2019-�ം �ഖ�ാപി�ി�ളള�ം പ�ിമ െകാ�ിയിെല

കേ�രി�ടിയി�  �വ��ി���മായ മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ി�െട

സമ�വികസന�ിനാ�ളള െ�ാേ�ാസ�  ത�ാറാ�� നടപടിക�െട നിജ�ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആെരയാണ് മാ�� �ാ� ത�ാറാ��തി�ളള നി�വാഹക ഏജ�സിയായി നിയമി�ി�ളളത് ;

(സി) മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�ി എ�േ��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  സാധി�െമ�ം

നി��ാണ�വ��ന�� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ിമെകാ�ിയിെല തീരേദശ ആ�പ�ിയായ ഇൗ താ��ാ�പ�ി�െട സമ�വികസന�ിന്

��ഗണന ന��െമ� ബജ�് �ഖ�ാപനം നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം താ��് ആ�പ�ിയിേല�് �ാനിംഗ് െമഷീ�

323.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��് ആ�പ�ിയിേല�് �ാനിംഗ് െമഷീ�  അ�വദി�ി�ം നാളി�വെര ഇത്

�ാപി�വാ� കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� കാരണം എെ��ം എ�േ��്��ത െമഷീ�  താ��് ആ�പ�ിയി�

�ാപി�ാ� കഴി�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േബഡ�� സി.എ�്.സി.

324.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േബഡ�� സി.എ�്.സി.  യി�  സി.എ�്.സി.  പാേ�ണി��

ത�ികക� അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േമ�  ആ�പ�ിയി�  �ാഫ് പാേ��  ഉയ���തിന് ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീസ�  ന�കിയ

െ�ാേ�ാസലി�  (1-14101/2017/Dated  23/3/18)  എെ��ി�ം നടപടി



സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് താ��് ആ�പ�ി ജനറ�  ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയ സാഹചര��ി�

േബഡ�� സി.എ�്.സി. െയ താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ���തി�� നടപടി സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

തലേ�രി ജനറ� ആ�പ�ീ�് തിേ��� േകാം��്

325.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.�െട 2016-17 വ�ഷെ� ആ�ി വികസന

ഫ�ി� നി�ം 150 ല�ം �പ ഉപേയാഗി�് തലേ�രി ജനറ� ആ�പ�ീ�് തിേ��� േകാം��്

നി��ി��തിന് 14/12/2017-ന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�െ��ി�ം ഇ�വെര�ം ആയതിെ�

നി��ാണ ���ി ആരംഭി�ാ�  സാധി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട നി��ാണ ���ി എ�ാരംഭി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാറ പി.എ�്.സി.

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി നട�ാ�ിയതി�െട മാന�വാടി മ�ല�ിെല അ��ാറ പി.എ�്.സി.യിൽ

��തായി അ�വദി� ത�ികക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) അ��ാറ പി.എ�്.സി.യിൽ ആ��ം പ�തി നട�ാ�ിയതി�െട മാന�വാടി ജി�

ആ�പ�ിയിേല�് േരാഗികെള റഫ�െച��ത് �റ�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അ��ാറ പി.എ�്.സി.യിൽ എ� േരാഗികെള കിട�ി ചികി�ി��തി�� സംവിധാനമാണ്

നിലവി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ൈവ�ി� േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� കീഴി� കമ�ണി�ി െഹ��് െസ��

327.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏഷ�യിെല ഏ��ം ജനസാ�തേയറിയ �േദശമായ ൈവ�ി� േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� കീഴി�

ഒ� കമ�ണി�ി െഹ��് െസ�� ഇ�ാെയ� വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



മാലി�റം സി.എ�്.സി

328.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലി�റം സി.എ�്.സിയി�  നിലവി�  എ� േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹൗസ് സ�ജ�മാ�െട േസവനം ഇൗ ആ�പ�ിയി�  ലഭി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

എ�ി� എ� േപ�െടെയ�ം രാ�ികാല േസവന�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കിട�ി�ികി� സംവിധാന�ളള മാലി�റം സി.എ�്.സിയി� ഹൗസ് സ�ജ�മാ�െട േസവനം

�ടി �േയാജനെ���ി രാ�ികാല�ളി�ം േഡാ��മാ�െട േസവനം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി

329.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിെയ ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ിെകാ�് ജി�ാ ആ�പ�ി�െട

നിലവാര�ിന��തമായ ത�ികക� ��ി�് നിയമനം നട��തി�ം െമ�െ�� സൗകര���

അ�വദി�് നിലവാരം ഉയ���തി�ം ആേരാഗ�വ��് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

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

(ബി) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  േഡാ��മാെര നിയമി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

േകാടേ�രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി� കിട�ി ചികി�

330.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റായി ഉയ��െ�� േകാടേ�രി,  െച�വാടി എ�ിവിട�ളിെല

ആ�പ�ികളി� കിട�ി ചികി� ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�െകാ�ാണ് കിട�ിചികി� ആരംഭി�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കിട�ിചികി� ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ��� താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് െസ��

331.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ���  താ��് ആ�പ�ിയി�  അ�വദി� ഡയാലിസിസ് െസ��  എ�് �വ��നം

�ട�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് െസ�� �ട��തി�� നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ിളിയം ആ��േവദ ആ�പ�ി

332.െ�ാ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 ആ��േവദ ആ�പ�ി�െട �വ��നം

താ��ാലികമായി മെ�ാ� െക�ിട�ിേല�് മാ�ണെമ� പ�ായ�് ഭരണസമിതി�െട

തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇരി�ിളിയം ആ��േവദ ഡിെ��സറി െക�ിട�ിന് �തിയ േ�ാ�് നി��ാണ�ി��

െ�ാേ�ാസൽ സ��ാരിേല�േ�ാ ആ��േവദ ഡയറ��േ�ാ സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാരി�� ഫയലിെ� വിവര�� വ��മാ�േമാ ?

തി�വ�� സി.എ�്.സി

333.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല തി�വ��  സി.എ�്.സി.െയ ആ��ം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�  സി.എ�്.സി കെള ഉ�െ���േ�ാ�  എ� ത�ികകളാണ് ഒ�

സി.എ�്.സി.യി� ��ി�െ���ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആ�പ�ിയി�

ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ�ളളി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

334.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി�െട ര�ം ��ം നിലക�െട

���ീകരണ�ിന് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ���ീകരണ�ി�ളള പ�തി കി�ബിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട ഇേ�ാൾ ഏ�െ���ിയി�ളള ��ത� സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?



�ീക��രം ���ഖം സി.എ�്.സി.യി� ആവശ�മായ ത�ികക�

335.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��രം ���ഖം സി.എ�്.സി.യി� ആവശ�മായ ത�ികക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ ത�ികക� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�വദി� ത�ികകളി� ഏെത�ാം ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

െന�ി�ഴി �ാമപ�ായ�ി� ഫാമിലി െവ�ഫയ� സബ് െസ��

336.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  അ�പതിനായിര�ിലധികം ജനസംഖ��� െന�ി�ഴി

�ാമപ�ായ�ി�  ഫാമിലി െവ�ഫയ�  സബ് െസ��  �ട��തിനായി സ��ാരി�

െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�ി�ഴി പ�ായ�് േക�ീകരി�് ഒ� ഫാമിലി െവ�ഫയ�  െസ��  �ട�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� േ�ാമാെകയ� �ണി�്

337.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� േ�ാമാെകയ� �ണി�് �ാപി��തിന് ആേരാഗ� വ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ണി�ിന് എ�ല�ം �പ�െട ഉപകരണ��  വാ�ാനാണ് എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയെത�ം ��ത �ക�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത �ണി�ിെ� �വ��നം 2018 െസ��ംബ� മാസ�ി� ആരംഭി�ാ� സാധി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ണി�് ആരംഭി��തിന് ആ�പ�ി അധി�ത� ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടി�മ��

���ീകരി�ാ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ?

ക�േവലി�ടിയി� �വ��ി�� ടി. ബി. ആ�പ�ി

338.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ിമ െകാ�ിയിെല ക�േവലി�ടിയി�  �വ��ി�� ടി.  ബി.  ആ�പ�ി�ം പരിസര�ം

കാ�പിടി�് ജീ��ാവ�യിലായ�ം പാ�ശല�ം �ലം െപാ�ജന��െട ജീവന് ഭീഷണി

േനരി���ം കണ�ിെല��് ഇതിെ� േശാചനീയാവ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജീവിത െെശലീേരാഗ��  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  ജീ��ാവ�യിലായ െക�ിട��

െപാളി� കള�് പരിസരം ��ിയാ�ി ജന��െട ആേരാഗ��ര��ായി എ� സി ഡി പാ��്

�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വലിയ��് താ��് ആ�പ�ിയിെല െെഗനേ�ാളജി�് ത�ികക�

339.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  വലിയ��് താ��് ആ�പ�ിയി�  െെഗനേ�ാളജി�ിെ� എ�

ത�ികകളാ��ത്;

(ബി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക��്; ��ത ഒഴി�കൾ നിക�ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(സി) െെഗനേ�ാളജി�ിെ� േസവനം ലഭ�മ�ാ�ത് നിമി�ം ആ�പ�ിയിെല�ിയി��

േരാഗിക���ായ ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െെഗനേ�ാളജി വിഭാഗം �വ��ി��തി�� അടി�ാന സൗകര��� ആ�പ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േ�ാ?

േദശീയ അേയാഡി� അപര�ാ�ത നിയ�ണ പ�തി

340.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ അേയാഡി�  അപര�ാ�ത നിയ�ണ പ�തി  (എ�.ഐ.ഡി.ഡി.സി.പി.)  ഓഫീസിെ�

േമലധികാരി െട�ി��  ഓഫീസ�  (േഗായി��) എ� ത�ിക�് ആവശ�മായ അടി�ാന

േയാഗ�ത എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;��ത ത�ിക�് േയാഗ�ത നി�യി�ിരി��

സ��ാ� ഉ�രവ് ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� എ�.ഐ.ഡി.ഡി.സി.പി. െട�ി�� ഓഫീസ� (േഗായി��) ത�ികയി� ആെരെയ�ി�ം

നിയമി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഓഫീസ�െട േപര്, വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

��ത ത�ികയി�  ആെര�ം നിയമി�ി�ി�ാെയ�ി�  ചാ��് ആ�െ��ി�ം ന�കിയി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േകരള സ��ാ� ക�്  No.  28699/112/2006/H&FWD, dtd 28/11/2006 �കാരം

സീനിയ�  േ�ഡ് ഡയ�ീഷ�െന എ�.ഐ.ഡി,ഡി.സി.പി.െട�ി��  ഓഫീസ�  (േഗായി��)

ത�ികയി� നിയമി��ത് തട�ി��തിനാ� ��ത ക�ിെ� തീയതി� േശഷം സീനിയ�

േ�ഡ് ഡയ�ീഷ�െന ഈ ത�ികയി� നിയമി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; ഉെ��ി� അത്

ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?



സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ിെല ഒഴി�ക�

341.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� �റി�ി പ�ായ�ിെല സാ�ഹ� ആേരാഗ�

േക��ി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക� എ��ം േവഗം നിക�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ��ല താ��് ആ�പ�ിയിെല ഒഴി�ക�

342.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് ആ�പ�ിയി�  നിലവി�  അ�വദി�ി�ളള ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�� ഓഫീസ� ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ി� അത് എ��ത� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നിലവി�ളള ഒഴി�ക� നിക��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െഹ��് ഇ�െ��� ത�ികയിൽ െകാ�ം ജി�യിെല ഒഴി�കൾ

343.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് -I, െഹ��് ഇ�െ��� എ�ീ ത�ികകളി� െകാ�ം

ജി�യി� നിലവി�ളള ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്-II ത�ികയി� െകാ�ം ജി�യി� നിലവി�ളള ഒഴി�ക�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല ഒഴി�ക�

344.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയി� ���് ഉ�െ�െട േഡാ��മാ�, പാരാെമഡി��, �റി��,

മ��ബ� ജീവന�ാ�  എ�ിവ�െട എ� ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ത�ികയി�ം എ� േപ�  വീതം േജാലി െച��െ���ത് സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��ി�  എ�് �തലാണ് ഒഴിവ് വ�ി��െത�ത്

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�  നിക��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാനാണ്ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി ജനറ� ആ�പ�ിയിെല ഒഴി�കൾ

345.�ീ.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�  ഏെതാെ� ത�ികകളാണ്

ഒഴി�കിട��ത്;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക� എ�കാലമായി നിലനി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട�ാ�  അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

ൈവേറാളജി ലാബ്/ഇ��ി���്

346.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ൈവേറാളജി ലാബ്/ഇ��ി���് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�ാെയ�ി� അവ ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിപ െെവറസ് പരിേശാധന സംവിധാനം

347.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇതി���പ് നിപ െെവറസിെ� സാ�ി��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�രം െെവറ�ക�െട പരിേശാധന നട��തി�� സംവിധാന��

നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിേല�ായി അത��ാ�നിക സ�ീകരണ�േളാെട ഒ� ലാബ്

സ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈവേറാളജി ഇ��ി���് ആരംഭി�വാൻ നടപടി

348.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നീപ ൈവറസ് േപാ�� േരാഗാ��� സംബ�ി� പരിേശാധന നട��തിന് സം�ാന�്

നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �െന ൈവേറാളജി ഇ��ി���് മാ�കയി�  േകരള�ി�ം ആ�നിക സൗകര���� ഒ�

ൈവേറാളജി ഇ��ി���് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈവേറാളജി ഇ��ി���ക�

349.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� ൈവേറാളജി ഇ��ി���ക� ഉെ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യി�  �ാപി� ൈവേറാളജി ഇ��ി���ി�  ആവശ��ിന് ജീവന�ാേരാ മ�്

അടി�ാന സൗകര��േളാ ഇെ�� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഇ��ി���ിെന േലാക നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ി െകാ� വ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മലബാ� േമഖലയി� ൈവേറാളജി ഇ��ി���് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ലാ�ക�

350.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിേല�ം സ�കാര� ന�ിംഗ് േഹാ�ക� ഉ�െ�െട�� �ാപന�ളിെല�ം

ലാ�കളിെല �വ��ന�� നിയ�ി�ാ�ം പരിേശാധനകളി� �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാ�ം

അമിത ഫീസ് ഇൗടാ��ത് തട�വാ�മായി വ��് സ�ീകരി�വ�� �വ��ന��

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േസഫ് േകരള പ�തി വഴി�� സം�ാനെ� ലാേബാറ�റി പരിേശാധനകളി�  കഴി�

ര�വ�ഷമായി കെ��ിയ �മേ��ക�  എെ��ാെമ�ം എ� �ാപന��െ�തിെര

നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�ം എ� �ക െെഫ�  ഇൗടാ�ിെയ�ം എ� എ�ം

��ക��ായിെയ�ം വ�ഷം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട �വ��നം ��മ�താ�ാനായി ഇവ�െട രജിേ�ഷ�, നിയ�ണം, ഫീസ് ഏകീകരണം

എ�ിവ�് ക�ശന നിയ�ണ�ം സമയബ�ിതമായ പരിേശാധനക�ം അ�വഴി

���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി ഉറ�വ��ാ�മായി എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െെവേറാളജി ലാബ്

351.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �തിയ തരം െെവറസ് േരാഗ��  പട�� പിടി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െെവറസ് കാരണം ഉ�ാ�� േരാഗ�� പരിേശാധി�റി��തിന് നിലവി� േകരള�ി� ഒ�

െെവേറാളജി ലാബ് കാര��മമായി �വ��ി��ി� എ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആ �റവ് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�വാ� ഉേ��ശി��

നടപടിക� വീശദീകരി�ാേമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� െെവേറാളജി ലാ�ക�

352.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കേളാട് അ�ബ�മാേയാ അ�ാെതേയാ െെവേറാളജി

ലാ�ക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) നിപാ െെവറസ് ബാധ േപാെല�� സാഹചര���  ഫല�ദമായി േനരി��തിന്,െെവേറാളജി

ലാ�ക�  സ�ീകരി��ത് ഉൾെ�െട�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ

സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� െെവേറാളജി ലാ�ക�

353.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പലതരം പക���നിക�ം െെവറസ് േരാഗ��ം വ�ാപകമായിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി�ം

സം�ാന�് ആവശ�മായ െെവേറാളജി ലാ�ക�  ഇെ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴയി�  നിലവി�ളള െെവേറാളജി ഇ��ി���ി�  മാരകമായ പല െെവറസ് േരാഗ��ം

നി��യി��തിന് ആവശ�മായ സംവിധാന��  ഏ�െ���ാ�തിെ� കാരണം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാരകമായ െെവറസ് േരാഗബാധ നി��യ�ിന് ഇേ�ാ� സം�ാനം സ�ീകരി�വ�� രീതി

എെ��ം ഇതി� വ�� െചലവ് എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) വ��ി�വ�� െെവറസ് േരാഗ��  കാലതാമസം �ടാെത നി��യി�് േവ� ചികി�ക�

ന���തിേല�ായി സം�ാന�് ��ത� െെവേറാളജി ലാ�ക� �ട��തിന് അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല ര�പരിേശാധന

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല എ.സി.ആ�. ലാബി� നട�ിയ ര�പരിേശാധനയി�

വീ� സംഭവി� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ണനിലവാര�� പരിേശാധനാ ഫല��  ഉറ� വ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാസ �ല�ളി� ത�ാറാ�� ഭേ��ാ�����

355.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട താമസ�ല�ളി�  ത�ാറാ�� ഭേ��ാ�����

�ാമ�േദശ�ളിെല ത�കടകളി�ം ചായ�ടകളി�ം ദിനം�തി വിതരണം െച�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം ഭേ��ാ�����െട �ണനിലവാരം,  പാചകം െച��യിട�ളിെല �ചിത�ം,

പാചക�ാ�െട ആേരാഗ�നിലവാരം എ�ീ കാര��� പരിേശാധി��തി�ം �ിരമായി േമാണി��

െച��തി�ം ഏ�െ���ിയിരി�� സംവിധാന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മായം കല��ിയ �ാപന��െട വിവരം

356.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ ഭ��വ��ളി�, േനാ�  െപ�മി�ഡ് �േളേവ�്,  മായം എ�ിവ കല���

�ാപന��െ�തിെര�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഇ�ര�ി�  നടപടി�് വിേധയമായ �ാപന��  ഇേ�ാ�ം

�വ��ി��െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ാേമാ;

(സി) നടപടിക��് വിേധയമായ �ാപന�ളി�  �ട�നടപടി/�ട�പരിേശാധന ഇവ സംബ�ി�

േരഖക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മായം കല��ിയ �ാപന��െട വിവരം ദ�ശ�മാ��മ�ളി�  �സി�ീകരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാലാവധി കഴി� പാ�് െച� ഭ�ണസാധന��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലാവധി കഴി� പാ�് െച� ഭ�ണസാധന�� േലബ� മാ�ി വി���

കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് ഈ വർഷം എ� േക�ക� രജി�ർ െച�ി��്എ�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) ഇ�രം േക�കളി�  ���ാ�െ�തിെര �ിമിന�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ���ികൾ നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ാജെവളിെ�� വ�ാപകമാ��തായ പരാതി

358.േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാജെവളിെ�� വിപണിയി� വ�ാപകമാ��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകര�െട േ�ഡ് മാ��ി� െചറിയ വ�ത�ാസം വ��ി സമാനമായ േപ�കളി� വിപണികളി�

െവളിെ�� വി�പന നട��ത് തടയാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവേറാളജി ഇ��ി���കെള ആ�യി�� സാഹചര�ം

359.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക�� വ�ാധിക�ം മാരകേരാഗ��ം ബാധി�േ�ാ� അന� സം�ാന�ളിെല

ൈവേറാളജി ഇ��ി���കെള ആ�യി��തായ സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി സം�ാന�ം

ഇ�ര�ി�� സൗകര�ം ഒ���തി�ളള തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സൗകര���െട അഭാവം മാരക േരാഗ�െള െച��� �വർ�ന�െള േദാഷകരമായി

ബാധി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ?

തീ��ാ�ാ� െമഡി�� റീഇേ��്െമ�് ഫയ�കൾ

360.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ�� ഡയറ��െട ഓഫീസി� എ� െമഡി�� റീഇേ��്െമ�് ഫയ�ക� ഇനി�ം

തീ��ാ�ാ�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഒ� വ�ഷ�ിേലെറയായി തീ��ാ�ാ� ഫയ�ക�െട എ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  തീ��ാ�ാ� ഫയ�കളി�  േജാലിയി�  നി�് വിരമി�ി� വ�ഷ�ളായവ�െട

ഫയ�ക� ഉെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ ഫയ�ക� അടിയ�ിരമായി തീ��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

അറിയി�േമാ ?

അവയവദാനം



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവദാന�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് ഓ�ൈല� രജി�ി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ രജി�ിയി� േപ� േച��ാ� എെ�ാെ� നിബ�നകളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�ബ�മി�ാ�വ��ം അവയവം ന�കാ�  വ�വ��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ�

നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ��് ന��ീഷ� ബ�േറാ േമധാവി നിയമനം

362.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ��് ന��ീഷ�  ബ�േറാ(എസ്.എ�.ബി.)�െട ഓഫീസ് േമധാവിയായ ചീഫ് സയ�ിഫിക്

ഓഫീസ�െട(ന��ീഷ�) ത�ികയി�  ഇേ�ാ�  ആെരയാണ് നിയമി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  ആെര�ം നിയമി�ി�ിെ��ി�  േ��് ന��ീഷ�  ബ�േറാ�െട ചാ�ജ് ഏത്

ഓഫീസ��ാണ് ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ചീഫ് സയ�ിഫിക് ഓഫീസ�െട (സി.എസ്.ഒ) ചാ�ജ് ��ത ഓഫീസി� തെ��� �നിയ�

സയ�ിഫിക് ഓഫീസ��് (െജ.എസ്.ഒ) ന�കാെത ��ത ഓഫീസിെ� പരിധിയി� വരാ�

ഓഫീസ��് ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

പക���നി

363.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് എലി�നി,  െഡ�ി,  ചി��േപാ�്,  മ��ി�ം,  നിപാപനി എ�ിവ

എ�േപ�� ബാധി�െവ�ം ഈ േരാഗ��കാരണം മരണെ��വ� എ�യാെണ�ം ജി�തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാളി�വെര േക�ി�ി�ാ� ൈവറ�  േരാഗ��  േകരള�ിേലെ��േ�ാ�  അവെയ

കെ��ാ�ം േനരിടാ�ം ഒ��ിയ സൗകര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മിക� സൗകര���� എ� ൈവേറാളജി ലാ�കൾ േകരള�ി� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�ക��ായി ഇ��� കൗ�സി� േഫാ� െമഡി�� റിസ��് ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി�  എ� ഫ�ാണ് അ�വദി�െത�ം,ഏതാവശ��ിനാ� ഫെ��ം  ,  ഈ ഫ�്

േവ�വിധം �േയാജനെ���ാ� കഴി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?



േത���ി, ഉദയഗിരി ��ംബേ�മേക���

364.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല േത���ി,  ഉദയഗിരി ��ംബേ�മ േക��ളി�  ആവശ�മായ ത�ികക�

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ത�ികക� അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�വദി� ത�ികകളി� ഏതിെല�ാം ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ?

എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശനം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��, ക�ണ െമഡി�� േകാേള�കളി� 2016-17� �മവി��മായി എം.ബി.ബി.എസിന്

�േവശനം ലഭി� 180 വിദ�ാ��ികെള സംര�ി��തിന് �റെ��വി� ഓ�ഡിന�സ് േകാടതി

അല��മാെണ�് ��ീംേകാടതി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഓ�ഡിന�സിന് നിയമ�ാബല�ം ന���തിന് നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ ബി�ിന് ഗവ�ണ�

അ�മതി നിേഷധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം േമ�നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�േമാ?

പരിയാരം ഗവൺെമ�് ആ��േവദ േകാേളജ്

366.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

രജത�ബിലി ആേഘാഷി�� ക�� ജി�യിെല പരിയാരം ഗവൺെമ�് ആ��േവദ േകാേളജി�

��തായി ഏെതാെ� പി.ജി.േകാ�ക��ാണ് സ��ാ�  അ�മതി ന�കിയി��ത്;  ��ത

േകാ�ക� ഈ വ�ഷംതെ� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പരിയാരം െമഡി��േകാേളജ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരിയാരം െമഡി��േകാേളജ് സ��ാ�  ഏെ���െമ� �ഖ�ാപനം ���േതാതി�

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജിന് നിലവി� എ�് ബാധ�തയാണ് ഉ�ത്; അത് ���േതാതി�



സ��ാ� ഏെ���ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  ഏെ���ി�ം ��ത െമഡി��  േകാേളജി�  േരാഗിക��് സൗജന� ചികി�

അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േകാേളജി� എം.ബി.ബി.എസ്., പി.ജി. േകാ�ക��് വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ��

ഫീസ് സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജിെല വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ��തിന് �ല�മാേണാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�്;

(ഇ) പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജി�  �േവശനം േന�� വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ�  െമഡി��

േകാേളജിെല ഫീസ് ഏ�െ����തി�ം േരാഗിക��് സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല സ��ാ� െമറി�് സീ�ക�

368.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യെമഡി��  േകാേള�കളി�  സ��ാ�  െമറി�് സീ�ക�

എ�യാണ്എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇൗ െമറി�് സീ�കളി� പഠി�� വിദ�ാ��ികളി� നി�് ഒ� വ�ഷേ��് ഇൗടാ�� ഫീസ്

എ�യാണ്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  മാേനെ��് സീ�ക�  എ�യാണ്;  ഇതി�  ഇൗടാ��

ഫീസിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പാല�ാട്, മേ�രി െമഡി�� േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശനം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്,  മേ�രി എ�ീ സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�  2018-19  വ�ഷെ�

എം.ബി.ബി.എസ്.  �േവശനം െമഡി��  കൗ�സി�  ഓഫ് ഇ�� തട�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�ളള കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� കഴി� വ�ഷെ� എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശനം െമഡി��

കൗ�സി�  തട�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �റ�ക�  പരിഹരി�ാെമ� സർ�ാർ

ന�കിയ ഉറ�ിെ� അടി�ാന�ി� പി�ീട് അ�മതി ലഭി�േവാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �റ�ക�  പരിഹരി��തി��ായ വീ�,  ഇൗ വ�ഷെ� �േവശനം തട�വാ�

കാരണമായി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ��� െമഡി�� കൗ�സി� ��ി�ാണി� േപാരാ�ക� പരിഹരി�് ��ത േകാേള�കളി�

എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശന�ിന് അ�മതി േത��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?



കാ�ണ� െമഡി�� േ�ാ�കളി� നി�ം മ��് കട�്

370.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െമഡി�� േ�ാ�കളി� നി�ം സ�കാര� െമഡി�� േ�ാ�കളിേല�് വ�േതാതി�

മ��ക� കട��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ��ലം, നി��നരായ േരാഗിക��് അവശ�മ��ക� ലഭി�ാെത വ�� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇ�രം മ��് കട�് തട��തിനായി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അേലാ�തി മ��ക�ം വാ�ി�ക�ം ഉ�ാദി�ി�� �ാപന��

371.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനസ��ാരിെ� ഉടമ�തയി�  അേലാ�തി മ��ക�ം വാ�ി�ക�ം ഉ�ാദി�ി��

�ാപന�� �വ��ി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം മ��ക�ം വാ�ി�ക�മാണ് ഇവിെട ഉ�ാദി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാ�സ� േരാഗിക��ളള മ��ക�

372.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ�  േരാഗിക��� മ��ിെ� െചലവ് ഗണ�മായി �റ��തിന് �റ� െചലവി�

ആവശ�മായ മ��് ഉ��ാദി�ി�വാ� െക.എസ്.ഡി.പി.െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഏ�ി�

ഏെതാെ� മ��കളാണ് ഉ��ാദി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഇവ ഓേരാ�ി�ം നിലവി��

മാ���് വില എ�യാണ്;

(ബി) ��ത മ��ക�  െക.എസ്.ഡി.പി.  വഴി ഉ��ാദി�ി�േ�ാ�  മാ���് വിലെയ�ാ�  എ�

ശതമാനം വെര വില�റ�് േരാഗിക��് ലഭ�മാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഡി.പി.  വഴി ഉ��ാദനം നട�� ഈ മ��ക�  െപാ�വിപണിയി�  വി��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ഉ��ാദി�ി�� മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� �േത�കം ��െച��േമാ?

�തിയ േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാ�  /  എ�.എ�്.എം.  േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�  ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�, ഇൗ

സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� �തിയ ഡിെ��സറിക��് അംഗീകാരം

ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി അ�വദി� ഡിെ��സറിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഇതി�  ഏെത�ാം

ഡിെ��സറിക�െട �വ��നമാണ് ആരംഭി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട �ാമപ�ായ�ി� േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി

374.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18െല വാ�ഷിക പ�തി �കാരം േഹാമിേയാ ആ�പ�ിക�  ആരംഭി�� പ�ികയി�

നി�ം മ�ട �ാമപ�ായ�് ഒഴിവായതിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം മ�ട �ാമപ�ായ�ി�  േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി

ആരംഭി��തി�� അ�മതി ന�കാേമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ആ��േവദാ�പ�ി

375.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ആ��േവദാ�പ�ിെയ താ��് ആ��േവദാ�പ�ിയായി ഉയ���തി�ം

ആ��േവദ െതറാ�ി�് ത�ിക ��ി�് നിയമനം നട��തി�ം ചികി�ാ നിലവാരം

ഉയ���തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��േവദ ആ�പ�ി�െട നവീകരണ�ിനായി ഏെത�ി�ം പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വനിതാ ശി�വികസന വ��ിെ� �വ��ന��

376.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, എസ്.രാേജ��

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി �പീകരി� വനിതാ ശി�വികസന വ��് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം േ�മ�ി�ം

വികസന�ി�ം ശാ�ീകരണ�ി�മായി നട�ി വ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േജാലി സംബ�മായി നഗര�ളി� ഒ��് താമസി�കേയാ യാ�െച�കേയാ െചേ��ി വ��

�ീക��ായി ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി�� സൗകര���  എെ��ാമാണ്;  ൈക�ാ�്

ക�മേസന�െട �വ��ന�െള�റി�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) �ാ��െജ�ഡ�കെള സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയി� എ�ി��തിന് നട�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

�തി�� പൗര�ാ�െട േ�മ�ം സംര�ണ�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തി�� പൗര�ാ�െട േ�മ�ം സംര�ണ�ം സംബ�ി� േക� നിയമം സം�ാന�്

കാര��മമായി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �� മാതാപിതാ�െള സംര�ി�ാെത ഉേപ�ി�� �വണത

വ��ി�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ഉേപ�ി�െ���വ� ന��� പരാതികളി� നടപടി സ�ീകരി��തി�ം, േക�ക�

തീ��ാ��തി�ം അസാധാരണമായ കാലതാമസം ഉ�ാ��തായ ആേ�പം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� പരാതിക� അതിേവഗം പരിഗണി�് തീ��ാ��തിന് ആ�.ഡി.ഒ

മാ��ം ജി�ാ കള��മാ��ം നി�േ�ശം ന��േമാ?

പക� വീട് പ�തി

378.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ�െ�ട� അ�ഭവി�� ��ജന��െട മാനസികാേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി

ആരംഭി� പക� വീ�ക� ഇേ�ാ�ം �വ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി പക� വീ�ക� ആരംഭി�ാ� പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പക�  വീട് പ�തി�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വേയാജന േ�മ പ�തിക�

379.�ീ.��ഷ� കട��ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.സി. െക. ശശീ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വേയാജന��െട േ�മ�ി�ം സംര�ണ�ി�മായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ജന��െട ആേരാഗ� സംര�ണം, �ര� �ട�ിവ�ായി ആവി�രി� സായം�ഭ പ�തി�്

എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് നിലവി� ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�, െപാ� �ല��  �തലായവ വേയാജന സൗ�ദമാ��തി�ം എ�ാ

ജി�കളി�ം പാലിേയ�ീവ് െകയ� �ണി�ക�, െഹ�പ് െെല� എ�ിവ �ാപി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പരിര� പ�തി

380.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായി െവ�വിളി േനരി��വ��് അടിയ�ര ഘ��ി�

സഹായെമ�ി�വാ�  പരിര� എ� േപരി�  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  പ�തി�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി�ായി ജി�ാ സാ�ഹ�നീതി ഓഫീസ�മാ��് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;  പരമാവധി എ�

�പ�െട ധനസഹായമാണ് ഇൗ പ�തി �കാരം അ�വദി��ത്;

(സി) ഇൗ പ�തി എ�േ��് �ാവ��ികമാ�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�യാ� പ�തി

381.�ീ.െക.��ിരാമ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗപരിമിത�െട േ�മ�ി�ം അവകാശ സംര�ണ�ി�മായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരളെ� അംഗപരിമിത സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി മാ�ാ� ല��മി�� 'അ�യാ�' പ�തിയി�

എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അംഗപരിമിത�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആശ�ാസകിരണം പ�തി

382.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��് നട�ാ�� ആശ�ാസകിരണം പ�തിയി�  കാ�ാ�ട

നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ലഭി� അേപ�ക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ; എ� േപ��്

ആ��ല�ം ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആശ�ാസകിരണം പ�തി�ായി അേപ� സമ��ി��തി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?



അ��ദേരാഗിക��് ലഭി�� െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ��ദേരാഗിക��് ലഭി�� െപ�ഷ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം തട���

ഉേ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� അ��ദേരാഗിക��്എ� �പയാണ് െപ�ഷ� ന���ത് എ�ം ഏത് സ��ാ�

ഓഫീസിനാണ് ഇതിെ� �മതലെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ��ദേരാഗിക��് ന��� െപ�ഷ�  വ��ി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�

�പയായാണ് വ��ി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല അ�ണവാടിക�

384.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  ആെക എ� അ�ണവാടിക�  �വ��ി��െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അവയി�  സ��മായി െക�ിട�� അ�ണവാടിക�െട എ�ം എ�;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

അംഗ�വാടികെള സ��ാ� ��ക�മായി ബ�ി�ി�� പ�തി

385.�ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗ�വാടികെള സ��ാ�  ��ക�മായി ബ�ി�ി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ീ ��  വിദ�ാഭ�ാസം പരി�രി��തിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�� പ�തി�്

േക� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് എ�് െചലവ് �തീ�ി��; അതി� േക� വിഹിതമായി എ� �ക ലഭി�ം എ�്

വ��മാ�േമാ?

��� പ�ായ�ി� മാ�കാ അ�ണവാടി

386.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



മണ��  മ�ല�ിെല ���  �ാമപ�ായ�ിെല ���  42-� ന��  അ�ണവാടിെയ

മാ�കാ അ�ണവാടിയാ��തിേല�ായി  2.2.2018  െല  A1/41/29/2016-17  ന�രായി

�ജ�ര സാ�ഹ�േ�മ േബാ�ഡ് ഓഫീസിേല�് ന�കിയി�ളള ശിപാ�ശയി�േമ�  സ�ീകരി�

നടപടി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല മാ�ക അ�ണവാടിക�

387.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ണവാടികെള ആ�നീകരി��തിെ� ഭാഗമായി മാ�ക അ�ണവാടിയായി ഉയ���തിന്

ആല�� മ�ല�ി� നി�ം ഏെത�ി�ം അ�ണവാടിെയ െതരെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ശി� പീഡന�� തട��തിേല�ായി പ�തിക�

388.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ശി� പീഡന��  തട��തിേല�ായി

എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള പീഡന��  അവസാനി�ി��തി�ം ���ാ�െ�തിരായി ശരിയായ ശി�ാ

നടപടി ൈകെ�ാ��തി�ം സ��ാ� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

ഭി�േശഷി�ാ��് ന��� ആ��ല���

389.�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െസറി��  പാ�സി,  ഓ�ിസം,  മാനസിക െവ�വിളി എ�ിവ ബാധി�

ഭി�േശഷി�ാ��് സ��ാ� ന��� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ��ായി �േത�ക ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ��ായി നിലവി� എ� ബ�സ് ��ക� �വ��ി���്; വിശദാംശം

ന��േമാ?

വനിത െ�ാ��� ഓഫീസ� നിയമനം



390.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� നീതി വ��ി�  വനിത െ�ാ���  ഓഫീസ�  നിയമന�ി�േവ�ി റാ�് ലി�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� എ� േപ�െ��ം റാ�് ലി�് നിലവി� വ� തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വേര�ം ആ��ം നിയമനം ന�ിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�

െപ�ി�േ�ാ; എ�െകാ�ാണ് നിയമനം ൈവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമന�മായി ബ�െ�� ഫയലിെ� �േരാഗതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിയമന നടപടിക� േവഗ�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� രജി�� െച� അനാഥാലയ��

391.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  രജി��  െച� എ� അനാഥാലയ��  �വ��ി��െ��്

അറിയി�ാേമാ; അവ�െട േപര് വിവര�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) രജി��  െച�ാ� ഏെത�ി�ം അനാഥാലയ��  �വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അവ�െ�തിെര എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��ി� വിേശഷാ� ച�ം േഭദഗതി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 30/09/2015 െല സ.ഉ(എം.എസ്) ന�� 65/15 �കാരം സാ�ഹ�നീതി വ��ി� വിേശഷാ�

ച�ം േഭദഗതി െച�് േ�മ �ാപന ���് േ�ഡ്2,  ���് േ�ഡ്  3,  ൈച�ഡ്

െവ�െഫയ� ഇ�െ��� എ�ിവയിേല�� ഉേദ�ാഗ�യ��ിെ� ഫീഡ� കാ�ഗറിയി� നി�ം

മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗെ� ഒഴിവാ�ി മാ�േമ നിയമനം നട�ാ� എ� നിബ�ന�്

വിേധയമായി  73  ഐ.സി.ഡി.എസ്.  േ�ാജ�് മാേനജ�  ത�ികക�  �ന�നാമകരണം െച�്

�നിയ�  ���് ആ�ി മാ�ിയ ഈ ത�ികകളി�  നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം വിശദാംശ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േമൽ �ചി�ി� ഉ�രവിൽ പരാമർശി�ി��  73  �നിയർ ���് ത�ികകളിൽ നിയമനം

നട�ി�െ��ിൽ അത് �കാരം മിനി�ീരിയൽ വിഭാഗെ� ഒഴിവാ�ിയ ത�ികകളിൽ മ�്

അർഹതെ�� വിഭാഗ�ളിൽ നി�ം ഉേദ�ാഗ�യ�ം നൽകിയി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ ആയതിന്

ഇ��ം കാലതാമസ��ാകാ�� കാരണം എ�ാണ്;

(സി) വിേശഷാൽ ച�ം േഭദഗതി െച�ാ���ലം ഓേരാ ത�ികയി�ം ഉേദ�ാഗ�യ�ം നൽകാെത

ഉ�ായിരി�� ഒഴി�കൾ എ�;



(ഡി) െ�ഷ�ൽ �ൾ േഭദഗതി െച�ാനായി 15 /9/2017 െല 8694/A1/15/എസ്.െജ.ഡി ഫയലിൽ

സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) 20/07/2017  െല  244/A2/2017-  എസ്.െജ.ഡി ഫയലിൽ എ�് നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്;സാ�ഹ�നീതി വ��് ഐ.സി.  പി.  എസ്.  െല  14/06/2016െല

ഐ.സി.പി.എസ്.2  /  15214/2016  അനൗേദ�ാഗിക �റി�ിൽ �ചി�ി�ി��

െ�ാേ�ാസലി�േമൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

െകയർേട�ർമാ�െട അമിത േജാലിഭാരം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിൽ നി�ം വനിതാ ശി� വികസന വ��ിേല�് മാ�ം െച�െ���ം

ഒ�ർേവഷൻ േഹാ�കളി�ം ചിൽ�ൻസ് േഹാ�കളി�ം േജാലി െച���മായ െകയർേട�ർമാർ

നിലവിൽ പകൽ �ത�  രാ�ി വെര �ട��യായി  16  മണി��  േജാലി െച��ത് നിലവിെല

േലബർ ആ�ിന് വി��മാെണ�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിൻേമൽ എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആധാ� കാ�ഡ് ഇ�ാ�വർ�് േറഷൻ വിതരണം

394.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാ� കാ�ഡ് ഇ�ാ�വ��ം ആധാ� കാ�ഡിെനതിെര�ളള ��ീം േകാടതി വിധി കാ�്

ഇത് എ��ാതിരി��വ��ം േറഷ�കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ� ഏ�െ���ിയ� �ത� േക�

ഗവ�െമ�ിെ� �വട് പിടി�് േറഷ� നിേഷധി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആധാ� കാ�ഡ് ഇ�ാ�തിെ� േപരി� േറഷ� ഭ��വിതരണം തട�െ����തിന് സർ�ാർ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ��ത വ�വ� ഉട�  മാ�ി േറഷൻ ആവശ��� കാ�ഡ് ഉടമക��് ആധാർ

കാർഡി�ാ�തിെ� േപരി�  േറഷ�  ധാന���  ന�കാതിരി�� സമീപനം മാ�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ പി എ�/ബി പി എ� വിഭാഗ�ളിലായി ലഭി� പരാതിക�

395.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ പി എ�/ബി പി എ� വിഭാഗ�ളിലായി ലഭി� പരാതികളി� എ�

പരാതിക� പരിഹരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബി പി എ� വിഭാഗ�ി�െ�േട� നിരവധി േപ� എ പി എ� �ം തീ��ം അ�ഹതയി�ാ�വ�



ബി പി എ� �ം കട� �ടിയ നടപടി ��മ� രീതിയി� പരിഹരി�ാ� എ�ാണ് തട�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ സാധന�ളിൽ ���റവ് ഉ�ാ��തായി പരാതി

396.�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാരം േറഷ� കടകളിെല�� സാധന�ളി� ഓേരാ ചാ�ി�ം ര�്

�ത� നാല് കിേലാ�ാം വെര ���റവ് ഉ�ാ��തായി വ�ാപാരിക� പരാതിെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�  വ�ാപാരിക�െട ��ി�  ചാ�ക�െട ��ം ഉറ�ാ�ണെമ� നിബ�ന

പാലി�ാതിരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) േറഷ�  സാധന��െട ���ി��ാ�� ത�ി�് തട��തിനായി അരി�ം േഗാത�ം

പാ��കളിലാ�ി ഉപേഭാ�ാ���് ലഭ�മാ�� പ�തി ആവി�രി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�വാ� ഏെത�ി�ം വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ചാ�കളി� േറഷനരി കടകളിെല�ി��തിെന�ാ� �റ� െചലവി� അത് പാ��കളിലാ�ി

ലഭ�മാ�വാ� കഴി�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം

397.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം സം�ാന�് നട�ാ��തിന് ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ാ േറഷ�കടകളി�ം ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�  �ാപി��തിന് നിലവി�  സാധി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) േറഷ�  കടക�െട നവീകരണ�ി�ം െെവവിധ�വ��രണ�ി�മായി സർ�ാർ നട�ിലാ��

�തിയ പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��ഭ�ത നിയമം

398.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ�ിയേശഷം ലഭി�െകാ�ിരി�� അരിവിഹിതം നി�ിത അളവി�

േറഷ� ന���തിന് പര�ാ�മാേണാ;



(ബി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�  �ാപി�് േറഷ�  വിതരണം നട�ിയേതാെട �തിമാസം അ�വദി��

ഭ��ധാന��ളി� എെ��ി�ം �റവ് വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അേ��ാദയ, അ�േയാജന ഒഴിെക�� എ�ാവിഭാഗ���ം ���ിയത് അ�് കിേലാ അരി

ന���തിനായി ��ത� വിഹിതം അ�വദി�ണെമ�് േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ക�ി നിേവദക സംഘം �ധാനമ�ിെയ കാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�

399.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ� കാ��ക� അ�വദി� അവസാന തീയതി എ�ാണ്;

(ബി) �തിയ േറഷ�കാ��ക� ലഭ�മ�ാ�ത് നിമി�ം ആ��ല�ം ന�മായ ഭവന രഹിത�േട�ം,

�രഹിത�േട�ം പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� പരാതി പരിഹാര�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േറഷൻ കാർഡിെല ��ഗണനാവിഭാഗ�ിെല അനർഹർ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� ��ഗണനാവിഭാഗം േറഷ� കാ��ക� എ� എ��െ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സ�ിഡി വിഭാഗം എ� എ��െ��ം അവയിൽ ഉൾെ��� എ� കാർ�ക�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ഗണനവിഭാഗ�ി�  നി�ം അന�ഹരാെണ�് കെ��ി എ� േപെര

��ഗണേനതരവിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിയി��്; ഇതിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 1000  ��യ�  ഫീ�ിലധിക�ളള വീട്  ,  നാ� ച�വാഹനം,  ഒേര�റിലധികം �മി,  വിേദശ�്

ഉയ�� ശ�ള�ളള േജാലി, ഇവ��വ�െട േറഷ�കാ��ക� ഇനി�ം ��ഗണനാവിഭാഗ�ി�

ഉ�് എ�ത് കണ�ിെല��് ��ത�  ക�ശനപരിേശാധനക�  നട�ി അന�ഹെര

കെ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വ��മാ�േമാ?

േറഷൻ കാ��ക�െട അ�ടി�ം വിതരണ�ം

401.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് അ�ിമ േറഷൻ പ�ിക �സി�ീകരി�തിന് േശഷം അന�ഹെര�്

കെ��ിയവെര ഒഴിവാ�ിയതിൻ �കാരം ഒഴി�� �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉ�െ����തിന്

��തായി ലഭി� അേപ�ക� തീ��ാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വളെര�ാലമായി �ട�ി�ിട�ി�� േറഷൻ കാ��ക�െട അ�ടി�ം വിതരണ�ം

���ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) നിലവിൽ േറഷൻ കാ��ക�  ഇ�ാ�വ��് കാ��ക�  അ�വദി��തി�� അേപ�ക�

സ�ീകരി� �ട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ആദിവാസി ഊ�കളിൽ േറഷൻ സാധന��  േനരി�് എ�ി�� പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക� ന���തി�� നടപടിക�

402.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  ന���തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�ം �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  എ�് വിതരണം െച�ാ�  കഴി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� കാ��കളി� നി�് േപ�ക� �റവ് െച�് �തിയ േറഷ� കാ��കെള���തി��

അേപ�ക� എ�് �ത� സ�ീകരി�െമ�ം അ�ര�ി�� അേപ�ക��് േറഷ� കാ�ഡ്

എ�് ലഭ�മാ�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  കാ��ടമക��്,  അവ�  േനരെ� താമസി�ി�� താ��ി�  നി�ം ഇേ�ാ�

താമസി�� താ��ിേല�് േറഷ� കാ�ഡ് മാ��തി�ം േറഷ� കടക� മാ��തി�ം നിലവി�

സൗകര�ം ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ലഭ�മെ��ി� ഈ സൗകര��� എ�് �ത� ലഭ�മാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് ��ഗണനാ പ�ിക

403.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കാ�ഡ് ��ഗണനാ പ�ികയി� നി�് അന�ഹരാെണ�് കെ��ി ഒഴിവാ�െ��വർ�്

പകരമായി അ�ഹരാെണ�് കെ��ിയവെര ഉ�െ���� നടപടിക�  ഏത് ഘ�ം വെര

ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഇ�കാരം ആെരെയ�ി�ം ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ജി�തിരി�് കണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡി� േപര് ഉ�െ����തിന് നടപടി



404.�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴയ േറഷ� കാ�ഡി� േപരി�ാ��ം എ�ാ� �തിയ േറഷ� കാ�ഡി�� അേപ� സ�ീകരി�

സമയ�് ഉ�െ���ാ�  േപര് ന�കിയ�മായ പലേര�ം �തിയ േറഷ�  കാ�ഡി�

ഉ�െ���ാതി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരണം ചില ആ�ക�  ര� േറഷ�  കാ�ഡി�ം ഉ�െ�ടാെത േപായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിവാഹേശഷേമാ മേ�ാ പഴയകാ�ഡി�  േപര് ഉ�െ���ാെത േപായ ആ�ക��്

ഭ���ഹ�ിെല േറഷ�  കാ�ഡി�  ഉ�െ����തിന് ഹാജരാേ�� േരഖക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഒേര സൈ� ഓഫീസി� കീഴി��വെരയാണ് ��തായി കാ�ഡി� ഉ�െ����െത�ി� നടപടി

�മ�� ല�കരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി� ലഭി� േറഷ� കാ�ഡി� ഇ�ര�ി� ��തായി േപര് ഉ�െ���� നടപടി എ�ാണ്

ആരംഭി�ക; വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ��ക�

405.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� േറഷ�കാ��ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാ��കളി�  ഉ�െ�� ��വ�  ആ�ക�െട�ം സ��� വ��ിവിവരം ��ി��

സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംവിധാന�ിന് തകരാ�  സംഭവി�� കാരണം ��വ�  ആ�ക�െട�ം സ���

വ��ിവിവരം പരസ�മായി�െ�� വാ�� ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� എ�് നടപടികളാണ് ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ��കളിെല �ടിേ����ക�

406.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  2 വ�ഷമായി േറഷ� കാ��കളി� �ടിേ����കേളാ �റ�േലാ നട�ാതിരി��ത്

��യി� െപ�ി�േ�ാ; എ�െകാ�ാണ് ഇവ നട�ാെത േപായത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ലം ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  വീടിനായി അേപ�ി�ി�� പല��ം വീട് ലഭി�ാെത

േപായത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�െന വീട് ലഭി�ാെത േപായ ൈലഫ് മിഷ� �ണേഭാ�ാ�െള വീ�ം ഇതി� ഉ�െ���ി

വീട് ലഭി��തിനായി അവ�െട നിലവി�� േറഷ�കാ��കളി�  മാ�ം വ���തിന്



എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

ആദിവാസി പിേ�ാ� വിഭാഗ���് േറഷ� കാ�ഡ്

407.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�ി�ി�ാ� ആദിവാസി പിേ�ാ� വിഭാഗ���് േറഷ�  കാ�ഡ്

ലഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി� േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി�ി�ി�ാ� എ� ആദിവാസി ��ംബ�� ഉ�്;

(സി) �തിയ േറഷ� കാ��ക� ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

േറഷ�കാ�ഡി� േപര് ഉ�െ���ാ�� മാനദ���

408.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  ഒ� േറഷ�കാ�ഡി�ം േപരി�ാ�വ��് ��ംബേറഷ�കാ�ഡി�  േപര് ഉ�െ���ി

ന���തിനായി നി�യി�ി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ��തായി േപര് ഉ�െ���ി ന���തിന് ഓ�ൈലനായി അേപ�

സ�ീകരി��തിന് സംവിധാന�േ�ാ; അേപ� ന���തി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

ഭ�� �ര� നിയമം

409.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി േറഷ�കാ�ഡ് ��ഗണനാ ലി�ിെല

അപാകതക� പരിഹരി��തിന് േകാഴിേ�ാട്,  താമരേ�രി താ��കളി� എ� അേപ�ക�

സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ��ത അേപ�ക� പരിേശാധി�ത് �കാരം ��ഗണനാ ലി�ി� ഉ�െ���ിയവ�െട വിവരം

പ�ായ�് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ിമ ലി�് എ�േ��് �സി�ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� വ�ാപാരിക��് േവതനം

410.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി േറഷ� വ�ാപാരിക��് അ�വദി�െമ�്

�ഖ�ാപി�ി�� േവതന�ിെ� കാര��ി�  തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ വിശദാംശം



ന��േമാ;

(ബി) േറഷ�  വ�ാപാരിക�െട േവതനകാര��ി�  ശിപാ�ശ ന��വാനായി നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട

�പാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ് ; ��ത ശിപാ�ശക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േറഷ� വ�ാപാരിക��് േവതനം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി േറഷനരി�് വില ��ിയി�േ�ാ ;

എ�ി� എ� �ക�െട വ��നവാണ് വ��ിയെത� അറിയി�ാേമാ ?

ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�

411.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  കടകളി�  ��തായി �ാപി�ി�� ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�,��മ�

രീതിയി�  േറഷ�  വിതരണം നട��തിന് എ�േ�ാളം �േയാജന�ദമാെണ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�കളി�  ഉപേഭാ�ാ��െട വിരലടയാളം പതിയാ� സാഹചര��ളി�

വിരലടയാളം പതി�ാെതതെ� അ�ഹരായ ഉപേഭാ�ാ���് േറഷ�  സാധന��

ലഭി�വാ�ം ഇ-േപാസ് െമഷീെ� മ�് സാേ�തിക ന�നതക� കാരണം ഉപേഭാ�ാവിന് േറഷ�

സാധന��  ലഭി�ാെത വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി��

412.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ േറഷ� കടകളി�ം ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി�ി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;

ഇെ��ി� എ�േ��് നടപടി ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് െമഷീനി�െട എ.�ി.എം �ഖാ�രം ലഭ�മാ�� േസവന��  ലഭ�മാ�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ-േപാസ് െമഷീ� തകരാറിലായാ� േറഷ� വിതരണ�ിന് എെ��ാം ബദ� മാ���ളാണ്

നി�േ�ശി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ാ��് ഭ��ധാന��� ലഭി��തി��ാ�� കാലതാമസം

413.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-േപാസ് െമഷീ�  ഏ�െ���ിയ േശഷം എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ാ��്

ഭ��ധാന���  ലഭി��തിന് കാലതാമസ��ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;



(ബി) വിവിധ ��ഗണനാ വിഭാഗ���� വിതരണ അ�മതി ലഭി�് ദിവസ�� കഴി�േ�ാഴാണ് പല

ജി�കളി�ം എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ാ��് േറഷ�  വിഹിതം ലഭി��ത് എ�തിനാ�

ഇെതാഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േറഷ�  വിഹിത�ി� �റേമ കാ��ടമക��് ��ത�  ഭ�� ധാന���  േറഷ�  കട വഴി

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

േറഷൻ കടകളിൽ ഇ-േപാസ് സംവിധാനം

414.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ േറഷ� കടകളി�ം ഇ-േപാസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ചില േറഷ�  കടകളി�  സി��  ലഭി�ാ�ത് �ലം ഭ��ധാന���  വിതരണം െച�ാ�

കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

േറഷ� വിതരണം

415.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ� വിതരണം ���മാ�ം ഇ-േപാസ് െമഷീ� വഴി ആ�ിയേതാെട േറഷ�

കടക� വഴി നട�ി�� ത�ി�ിന് അ�തി വ��വാ� കഴി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ സംവിധാനം ഏ�െ���ക വഴി കരി��യിേല�് മാ�ിെ�ാ�ി�� േറഷനരി�െട എ�

ശതമാനം ലാഭി�വാ� കഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം അധികമായി ലഭി�� അരി ��ഗണേനതര വിഭാഗ���് അധികമായി ലഭ�മാ�വാ�

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ�

416.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി�� ���ിയായി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�  �ാപി� േറഷ�  കടകളി�  �ാേയാഗികമായി എെ��ി�ം ��ി��ക�

റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(സി) േരാഗിക�, അവശതയ�ഭവി��വ�  �ട�ി േറഷ�  കടകളി�  േനരി�് േപാ�വാ�

സാധി�ാ�വ��് േറഷ�  സാധന��  ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം സംവിധാന��

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?



താ�ാലിക ൈലസ�സി� �വ��ി�� േറഷ� കടക�

417.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് താ�ാലിക ൈലസ�സി�  �വ��ി�� േറഷ�  കടക�െട വിവര��

ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) േറഷ�കടക��് താ�ാലിക ൈലസ�സ് ന���തിന് നി�യി�ി�� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം താ�ാലിക ൈലസ�സ് ലഭി�ി�� ൈലസ�സികെള �ിരെ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ാ��് േറഷൻ കടക�

418.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം ഓേരാ �ാ��് േറഷൻ കട ആരംഭി�വാൻ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�പത് ബാ�ിംഗ് േസവന�� േറഷൻ കടക� വഴി നൽ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) െപാ�വിതരണ സ�ദായം ��തൽ ശ�ിെ����തി�ം അവശ�സാധന��െട �തി�യ��

വില നി�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീ�

419.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി�തിെന�ടർ�് �ണേഭാ�ാ���് േറഷ� സാധന��

വാ�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉ�ാ��ത് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) കിട�ിലായ�ം േരാഗിയായവ�മായ �ണേഭാ�ാ���് േറഷ�  വാ��തിന് എ�തരം

�മീകരണമാണ് സ��ാ� നട�ിലാ�ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അതത് മാസം േറഷ�  വാ�വാ�  കഴിയാ� ആ�ക�െട േറഷ�  വിഹിതം ന�െ��വാ�

സാധ�ത�േ�ാ; ഈ വിഹിതം അ�� മാസം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�  �ാപി�ത് വഴി േറഷ�  കട ഉടമക�െട വ�മാനം ഏത് രീതിയി�

ലഭ�മാ�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്; ആയതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) എ.  പി.  എ�. വിഭാഗ�ിന് ഇ�് ലഭ�മായിരി�� േറഷ�  വിഹിത�ിെ� അളവ്

വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീ�

420.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി�� ���ി ���ിയായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�  സ�ദായം അ�ിമറി��തി�ളള �മ��  നട� വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇത് �തിേരാധി�ാ� ഏ�െ���ിയ നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീ� വഴി�� േറഷ� വിതരണം

421.�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  വിതരണം ��മ��ം കാര��മ�മാ�ി മാ��തിനായി എെ��ാം

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

(ബി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�  വഴി�� േറഷ�  വിതരണം എ�ാ ജി�കളി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീ� ��പേയാഗം

422.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� വിതരണ�ിന് ��തായി ലഭ�മാ�ിയ ഇ-േപാസ് െമഷീ� ��പേയാഗം െച�് േറഷ�

സാധന�� ത�ിെയ���തായ മാധ�മ വാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷൻ വിതരണം



423.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േറഷ�  കടകളി�നി�ം മാേവലി േ�ാ�കളി�  നി�ം വി�ഴി�� ഭ��വ���ം മ�ം

അ�ഹതെ��വ�െട െെകകളി� തെ�യാേണാ എ��െത�് ഉറ� വ��വാൻ എെ��ാം

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

േറഷൻ സാധന��െട കരി��

424.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷൻ സാധന��െട കരി�� തട��തിന് എഫ്.സി.െഎയിൽ നി�ം ഭ��

സാധന�െള��് േറഷൻ കടകളിൽ എ�ി��ത് നിരീ�ി��തിനായി െവഹി�ി� �ാ�ിംഗ്

സി�ം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാ�് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വാതിൽ�ടി വിതരണം നട�ിലാ�ിയത് �ലം േറഷൻ വിതരണ�ിൽ ൈകവ�ി�� മാ���

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) േക�സ��ാ� അ�വദി�് നൽകിയി�� ��വൻ േറഷൻ സാധന��ം എഫ്.സി.െഎയിൽ നി�ം

ലഭ�മാ�വാൻ ഈ സ��ാരിന് കഴി��േ�ാ;  2018  ജ�വരി �തൽ സം�ാന�ിന്

അ�വദി��ം, ലഭ�മായ�മായ ഭ��ധാന���െട വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െപാ� വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

425.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ� വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ

�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വില�യ�ം പിടി� നി���തിന് ഏെതാെ� സ��ാ�  ഏജ�സിക��ാണ് �മതല

ന�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ��ാ� ന�ിയി�ളള സാ��ിക സഹായം സംബ�ി�ളള വിവരം വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� വിതരണം ഡിജി�െെലസ് െച�തിെ� േന���

426.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േറഷ� വിതരണം �ർണമാ�ം ഡിജി�െെലസ് െച��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) േറഷ�  കട നട�ി�കാ��ളള േഹാണേററിയം സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനം

െെകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഡിജി�െെലസ് െച�തിെ� േന���  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവര��

ന��േമാ?

േറഷ� കടകളിെല ഇ-േപാസ് െമഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  കടകളി�  �ാപി� ഇ-േപാസ് െമഷീെ� �വ��നം സംബ�ി�്

ഉയ�� വ�ി�� ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�, ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�െട

�ണനിലവാരമി�ാ�യാേണാ ആേ�പ���് കാരണം എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന�് �ാപി� ഇ-േപാസ് െമഷീ�കളി�  എ� ശതമാനമാണ് ശരിയായി

�വ��ി�ാ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശരിയായി �വ��ി�ാ� ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�  േറഷ�  വിതരണെ� േദാഷകരമായി

ബാധി��ത് തടയാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� വിതരണ�ിന് �തന പ�തികൾ

428.�ീ.പി.െക. ശശി

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ� സാധന��െട വിതരണം അഴിമതിരഹിത�ം കാര��മ�മാ��തിനായി

എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക� �ാപി�� പ�തി നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(സി) ഒ� േറഷ� കട�െട കീഴി� കാ���യാ��് മെ�ാ� േറഷ� വിതരണ േക��ി� നി�്

സാധന��  ലഭ�മാ��തിനായി വിഭാവനം െച� േപാ��ബിലി�ി സംവിധാനം ��ത�

ഉപേഭാ�ാ�ളിേല�് എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േറഷ�  കടകളിേല�് സാധന��  െകാ�േപാ�� വാഹന�ളി�  ജി.പി.എസ്.  ഘടി�ി��

പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷ� വിതരണം െച�� ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം

429.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷ� വഴി വിതരണം െച�െ��� ഭ�� വ���െട �ണനിലവാര

പരിേശാധനക� നട��തിനായി നിലവി� സ�ീകരി�് വ�� സംവിധാന�� എെ��ാെമ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� േകാ��േറഷ� വിതരണം നട�ിയ ഭ�� വ���െട �ണനിലവാര

പരിേശാധനകളി�  �ണനിലവാരമിെ��് കെ��ിയ ഭ��വ���െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ണനിലവാരമി�ാ� ഭ�� വ��� വാ�ിയത് ഏത് �ാപന�ളി� നി�ാെണ�ം എ�

അളവ് വാ�ിെയ�ം ആയതി� വിപണനം നട�ിയത് എ� അളെവ�ം േശഷി�വയി� എ�്

നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

മെ�� വിഹിതം

430.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ലഭി�െകാ�ി�� മെ�� വിഹിതം േക�ം െവ�ി�റ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനം  100  ശതമാനം ൈവദ�തീകരി�െവ� �ഖ�ാപനം മെ�� വിഹിത�ി�  �റവ്

വ��വാ� കാരണമായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��ളള മെ�� വിഹിത�ി� �റവ് വ��ിയത് �നഃ�ാപി�ണെമ�

ആവശ��ിേ��ളള േക��തികരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

െകാര�ി ആ�പ�ിയിെല അേ�വാസിക��് ബി.പി.എ� േറഷ�വിഹിതം

431.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െകാര�ി ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല അേ�വാസിക��്

ബി.പി.എ�.വിഭാഗ���ളള േറഷ�വിഹിതം ഇേ�ാ�  ലഭി�ാ�ത് സർ�ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ബി.പി.എ�.വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���ി േനരെ� ലഭി�ി�� േറഷ�  വിഹിതം ഇവി�െ�

അഗതികളായ അേ�വാസിക��് �ട��ം ലഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ?



മാന�വാടി മ�ല�ിെല േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ�

432.�ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല ��വ�  േറഷ�  കടകളി�ം ഇ-േപാസ് െമഷീ�  �ാപി�്

കഴി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െന�് വ��് തടസെ���ത് �ലം വയനാട് ജി�യി� ചിലയിട�ളി� േറഷ� വിതരണം �ട��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വയനാട് േപാ�ളള വനേമഖലക� ഉ�െ�ാള�� �േദശ�് ഇ-േപാസ് െമഷീെ� �വ��നം

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

േകരള�ിന് അ�ഹതെ�� േറഷ� വിഹിതം

433.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിന് അ�ഹതെ�� േറഷ�  വിഹിതം െവ�ി�റ� േക� നടപടി

�ന:പരിേശാധി�ി��തി�ം അ�ഹതെ�� േറഷ�വിഹിതം ലഭ�മാ��തി�മായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് അ�ഹതെ�� േറഷ� വിഹിത�ിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േറഷ�  വിതരണം കാര��മമാ��തിന്

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

താ�കാലിക കാ��ടമക��� േറഷ� വിഹിതം

434.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  കടകളി�  ഇ-േപാസ് ബി�ിംഗ് സംവിധാനം നിലവി�  വ�േ�ാ�

താ��ാലിക േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമക��് േറഷ�  വിഹിതം വാ�ാ�  കഴിയാെത വ��

സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� താ�കാലിക കാ��ടമക��ം േറഷ� വിഹിതം ലഭി��തിനായി സർ�ാർ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ശാരീരികാവശതക� ഉ�വ�െട േറഷൻ

435.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ി�ഴി�തി�േശഷം അ�ഖ�ളാ�ം വിവിധ

ശാരീരികാവശതക� കാരണ�ം േറഷ�കടകളി� േനരി�് ഹാജരാകാ� കഴിയാ�വ��് േറഷ�

ന�െ�ടാതിരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമക��് പകരമായി േറഷ� െെക��ാ� �മതലെ���ാ��

വ��ികെള െതരെ����തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ?

ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ാ�ിയതിെന �ട��� േറഷ� വിതരണം

436.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര� നിയമം നട�ാ�ിയേതാെട േറഷ�  വിതരണം ഫല�ദമ� എ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��പ് നിലനി�ി��� േപാെല ആേളാഹരി ഭ��ധാന�ം നിലനി��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� വിതരണം െച�� േറഷ� സാധന��െട വില വ��ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) അ� വ�ഷേ��് വില വ��ി�ി�ി� എ� നയ�ി� വി��മായി വ��ിയ ഈ വ��നവ്

പി�വലി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിലവ��നവ് പരിഗണി�് കേ�ാള ഇടെപട�

437.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലയി��ായി�� അ�ത���മായ

വിലവ��നവ് പരിഗണി�് കേ�ാള ഇടെപടലിന് സൈ�േകാ�ം,  ക�സ�മ�  െഫഡി�ം

2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  ബ�ജ�ി�  അ�വദി� �ക

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത �ക 2016-17�ം, 2017-18 �ം ���മാ�ം വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ?

േഹാ��കളി� അമിതവില

438.�ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േഹാ��കളി�  ഭ�ണസാധന���് അമിത വില ഇൗടാ��െവ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അരി�ം പലവ��ന�ി�ം െപാ�കേ�ാള�ി��ായി�ളള വില വ��നവ് േഹാ��

ഭ�ണസാധന���് അമിത വില ഇൗടാ��തിന് കാരണമായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഭ��വില നിയ�ണെസ� �പീകരി�� കാര��ി� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അടിയ�രമായി ഇ�ാര��ി� തീ�മാനം എ��േമാ?

ഭ��ധാന���െട വില�യ�ം

439.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അരി�ം പലവ��ന�ി�ം ഉ�ായ അമിതമായ വിലവ��നവ് സാധാരണ�ാ�െട ജീവിതം

��ി��ിലാ�ിെയ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭ��ധാന���െട വില�യ�ം നിയ�ി�് ജന���് ആശ�ാസം ന���തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) അരിവില വ��നവ് തട��തിന് വിവിധ ജി�കളി�  ആരംഭി� അരി�ടക�

വിജയ�ദമായി�േ�ാ  ;  അതിെ� �വ��നം �ലം അരി�െട െപാ�കേ�ാള�ിെല വില

പിടി�നി���തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സിവി�  സൈ�സ് േ�ാ�ക�  വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���  �ണനിലവാരം

�റ�താെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

സെെ�േകാ വാ�� �ാേ�ാ ക�നി ഉ�പ���

440.േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാേ�ാ ക�നി ഉ�പ��� �ടിയ വില�് വാ��തിനാ� സെെ�േകാ�് ന���ാ��തായ

വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം ഭ��വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ാേ�ാ ക�നിയി� നി�ം എെ��ാം ഉ�പ��ളാണ് സെെ�േകാ വാ��ത്;

(ഡി) ക�നി�ം സെെ�േകായിെല പ�േ�സ് വിഭാഗ�ം രഹസ�ധാരണേയാെട �വ��ി��തായ

പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

പാവറ�ി സൈ�േകാ ��� മാ���്



441.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല പാവറ�ി സൈ�േകാ ��� മാ���ിെല ��െ��� റാ�കൾ മാ�ി

�തിയത് �ാപി��തിനായി സൈ�േകാ െചയ�മാ� ആ�് മാേനജിംഗ് ഡയറ�� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ:

(ബി) സാധന��  റാ�കളി�  ��ി�ാനാവാെത തറയി�  ��ിയി�ിരി��� �ലം,െപാ�ജന��

അവ��ാവശ�മായ സാധനം െതരെ���ാ�  ��ി���തിനാ�  അടിയ�രമായി റാ�ക�

മാ�ി�ാപി�ാ� നടപടി എ��േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��ന��

442.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എസ്.രാേജ��

,, െക.ഡി. �േസന�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��ന��

കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ിൽ നി�ം െെലസ�സ്,  പാ��  രജിേ�ഷ�  �ട�ിയ േസവന��

െപാ�ജന���് ഓ�െെലനി�െട ലഭ�മാ��തിന് ലീഗ� െമേ�ാളജി ഓ�േറഷ� മാേനെ��്

സി�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ിെ� �വ��ന��  സംബ�ി�് െപാ�ജന����ാ�� പരാതിക�

യഥാസമയം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപേ�ാൾ പ�കളിെല ��ിമം

443.�ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപേ�ാൾ പ�കളിെല അള�കളിെല ��ിമ�ം െപേ�ാളിെല മായ�ം

പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) കഴി� വർഷം ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�െ��് ജി� തിരി��

വിവര�ൾ ന�ാേമാ ?

െപേ�ാളിന് പകരം പ�െവളളം ന�ിയ സംഭവം



444.�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി� െസ�േ�റിയ�ിന് സമീപം M/s ദീദി ഫ�വ�സ് എ� െപേ�ാളിയം

ഒൗ�് െല�ി� നി�ം 15/10/2017-� െപേ�ാ� നിറ�ാ� വ� ഉപേഭാ�ാവിന് െപേ�ാളിന്

പകരം പ�െവളളം ന�ിയ സംഭവ�ി�  പ�ിെ� ഡിെ��സിംഗ് ഉപകരണ�ിന് ഉ�ായ

പാക�ിഴ എ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പാക�ിഴ മേ�െത�ി�ം പ�കളി�  നാളി�വെരയായി സംഭവി�ി�െ��ി�

എവിെടെയാെ�യാണ് സംഭവി�ി�ളളത്;

(സി) േകരള�ിെല െപേ�ാ�  പ�കളി�  മാ���ാ�� �തിഭാസമായി ഇതിെന

വിലയി��ിയി�േ�ാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

27-05-2018

�േ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)].


