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മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1947 �ത� 2121 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 2122 �ത� 2237 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 2238 �ത� 2276 വെര

പി.എസ്.സി �േഖന നട� നിയമന��

1947. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം  2018  മാ��്  31  വെര പി.എസ്.സി �േഖന നട�

നിയമന�� എ�െയ�് ജി�/വ��്/ ത�ിക തിരി�ളള വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അേത കാലയളവി� പി.എസ്.സി �േഖന എ� നിയമന��

നട�ിെയ� വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�ലി�ക�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�് ന�ക�

1948. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�ക�  സ��ാ�

േ�ാ�ാഹി�ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അനിവാര�െമ�് േതാ�� പ�ം ഏെത�ി�ം റാ�് ലി�ക� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�കാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ധാന സ��ാ� പ�തിക�

1949. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നട�ിലാ�ിയ �ധാന പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

�വ��ന �േരാഗതി �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ;



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

ഭവന�� അ�വദി� എ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹരിതേകരള മിഷെ��ം ഉപമിഷ�ക�െട�ം ഭാഗമായി നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം

��തായി നട�ിലാ�ാ� േപാ�� പ�തിക�ം ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

വ�കിട പ�തിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി

1950. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി�  ഈ സ��ാ�  �ട�ിയ�ം ���ിയാ�ിയ�മായ വ�കിട

പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി,  തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�, ക��

എയ�േപാ��് എ�ിവ നട�ിലാ��തി��ായി�� �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം  -  കാസ�േഗാഡ് ൈഹ�ീഡ് െറയി�  പ�തി�െട നിലവി�� അവ�

എ�ാണ്; ഈ പ�തി�ായി ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�;

(ഡി) ��ത പ�തി ഉേപ�ി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പ�തി ഉേപ�ി�വാ��

കാരണെമ�ാെണ�ം അതിന് ബദലായി ആവി�രി� �തിയ പ�തിെയെ��ം വിശദമാ�േമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം െപ�ഷ� �ായം

1951. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം െപ�ഷ�  �ായം ��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഏെത�ി�ം വിഭാഗം സ��ാ�

ജീവന�ാ�െട/അ��ാപക�െട െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഇവ�െട െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�വാ��ായ കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

റ�ാ�ിയ മ�ിസഭാ തീ�മാന��

1952. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2011-2016  കാലയളവിെല എ� മ�ിസഭാ തീ�മാന�േള�ം ഉ�ര�കേള�മാണ് ഈ

സ��ാ�  �നഃപരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയത്;  ഇതി�  എ� എ�ം ഈ സ��ാ�  റ�

െച�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സ��ാരിെ� ര�ാം ഭരണവാ�ഷികാേഘാഷം

1953. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാരിെ� ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷേ�ാട�ബ�ി�് പരസ���, മ�് ചട�ക�

എ�ിവ�ായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;  ഇനം തിരി� െചലവ്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ര�ാം ഭരണവാ�ഷികാേഘാഷേ�ാട�ബ�ി�് എ� �കയാണ് െചലവഴി�ാ�  അ�വാദം

ന�കിയി��െത�് അറിയി�േമാ?

സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമാ�� പരസ�ം

1954. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി പ� �ശ� മാധ�മ�ളി�െട�ം

എഫ്. എം. േറഡിേയാ വഴി�ം പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ദിവസമാണ് പരസ�ം

ന�കിയത്;

(ബി) ഏെതാെ� പ� �ശ� മാധ�മ�ളി�െടയാണ് പരസ�ം ന�കിയത്; ��ത പരസ�ം ന���തിന്

എ� േകാടി �പ�െട െചലവ് ഉ�ായി;

(സി) പ�, �ശ� മാധ�മ���ം എഫ്.എം. േറഡിേയാക��ം ന�കിയ �ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാരിെ� േ�ാ�സ് റിേ�ാ��്

1955. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികം �മാണി�് സ��ാരിെ� േ�ാ�സ് റിേ�ാ��്

�റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�ാപി� ഏെതാെ� കാര��ളാണ് കഴി� ര�് വ�ഷ�ി�ളളി�  നട�ിലാ�വാ�

കഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏ��ം ന� നിലയി� �വ��ി�ത് ഏത് വ��ാെണ�ം ഏ��ം േമാശം നിലയി� �വ��ി�ത്

ഏത് വ��ാെണ�ം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��ല�ക� ��േ�ാെട റ�് െചേ��ിവ� സാഹചര�ം

1956. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ� േശഷം ഏെത�ി�ം വ��് േമധാവി ���ിയ സമയം

െകാ�് ഇറ�ിയ നാ�േതാളം സ��ല�ക� ഗവ�െമ�് ര�് വ�ഷം ���ിയാ�� േവളയി�

��േ�ാെട റ�് െചേ��ിവ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി�  ആരായി�� ആ വ��് േമധാവി;  �ത�മാ�ം എ� സ��ല�കളാണ് ഈ വ��്

േമധാവി ���ിയ അധികാര സമയം െകാ�് �റെ��വി�ത്; അതി� എ� എ�മാണ് ഇേ�ാ�

റ� െചേ��ി വ�ത്;അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ�� ഉ�രേവാ സ��ലേറാ ഇറ�േ�ാ� ബ�െ�� േമധാവി�െട അ�മതി



േതടിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; അ�മതി ലഭി�ാെത സ��ല�ക�

ഇറ�ിയി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െകാ�ാണ് ത�സമയം അത്

നിയ�ി�ാേനാ ടിയാെനതിെര നടപടിെയ��വാേനാ സാധി�ാതി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� അ�രം നീ��� നിയ�ി��തിന് എ�െകാ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�

എ�തി�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിതർ�് സംര�ണം

1957. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതമ�ഭവി��വ��്

എ� �ക അ�വദി�ി��്; ആയത് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതമ�ഭവി��വെര സംര�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടി�മ��  ആണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിൽ െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�

1958. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി�  2018  േമയ്  31  തീയതി വെര എ� ഫയ�ക�

തീ�മാനമാകാെത ഉ�്; വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട�ം മ�് മ�ിമാ�െട�ം ഓഫീ�കളി� തീ�മാനം ആകാെത കിട�� ഫയ�ക�

എ�യാെണന് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫയ�ക� െക�ി�ിട��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ�െട ഒഴി�ക�

1959. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളി�  േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അ�ി��മാ�െട എ� ഒഴി�ക�

നിലവി��്; വ�� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാ�െട ത�ികയി�  ഓേരാ വ��ി�ം എ� േപ�  കരാ�

അടി�ാന�ിേലാ ദിവസ േവതന അടി�ാന�ിേലാ േജാലി െച���്;  വ��് തിരി��

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ വ��കളി�  നിലവി�� ഇ�രം എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന്

നി�േ�ശം ന��േമാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?



പി.എ�്.ഡി�് രജി�� െച� നാ�പാക് ജീവന�ാർ

1960. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�പാകിെല ഷാഹിം.എസ്,  സ�യ് �മാ�.വി.എസ്,  സബിത എ�.എം,  വീണ െക.എസ്,

ശാലിനി.� എ�ിവ�  പി.എ�്.ഡി െച��ത്/രജി��  െച�ിരി��ത് സ��ാരിെ�

അ�മതിേയാട് �ടിയാേണാ; ആെണ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ�വീസിലിരി�േ�ാ�  ലഭ�മായ അവധിെയ��ാെത പി.എ�്.ഡി െച�വാ�

സാധ�മാേണാ;അ�െനെയ�ി� ഒേര സമയം സ�വീസിെല േവതനം ൈക��ക�ം പി.എ�്.ഡി

െച�ക�ം െച��ത് നിലവിെല സ�വീസ് ച����് വി��മാണ് എ� വ�ത

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�കാരം ച�വി��മായ കാര���  നട��വ�െ�തിെര എ� നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണഭാഷ മലയാളമാ��തി�� നടപടികൾ

1961. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണഭാഷ മലയാളമാ��തിെ� ഭാഗമായി ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ �ാപന�� എ�ിവിട�ളിെല എ�ാ രജി��ക�ം, ഹാജ� ��ക�ം,

അവധി രജി��ക�ം മലയാള�ിലാ��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാ�െ�തിെര സ�ീകരി�� ശി�ാ നടപടിക� സംബ�ി� കാര���ം, �ാന�യ�ം,

�ലംമാ�ം �ട�ിയ ഉ�ര�ക�ം മലയാള�ി�  ആ��തിന് ന�കിയ നി�േ�ശം

���േതാതി� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനായി ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) സാധാരണ�ാ�  ��തലായി ആ�യി�� വിേ�ജ്,  പ�ായ�് �ട�ിയ ഓഫീ�കളിെല

നടപടിക� ���േതാതി� മലയാള�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് �േമാഷ�

1962. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് എ�.ഡി.സി. /ഏെത�ി�ം ത�ികയിേല�് �േമാഷ�േവ�ി 10%

േക�ാ� ഏ�െ���ി �� സ��ാരിെ� കാല�് ഉ�രവായി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇൗ ഉ�രവ് �കാരം 10% േക�ാ�യി� ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് �േമാഷ� ന�കിയി�േ�ാ

;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?



പ�ിംഗ് സ�ദായം

1963. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓഫീസ് നടപടി�മ�� നിരീ�ി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് നിലവി� പ�ിംഗ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ഡി) പ�ിംഗ് ഏ�െ���ിയ ഓഫീ�കളിൽ ജീവന�ാ�െട ഹാജ�  നില�ം േജാലിയി��

കാര��മത�ം വ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��തായി ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ��ത സ�ദായം ഏ�െ���ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

ഫയ�ക� താമസി�ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

1964. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ� ഓഫീ�ക�ം െസ�േ�റിയ�ം ക����വ��രി� കഴി�തി�േശഷ�ം

പല തീ�മാന��െമ���തിന് കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫയ�ക� െവ�് താമസി�ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഫല�ദമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�� ലീെവ��ാ� ആ െസ�നിെല ഫയ� മ�ാ��ം നടപടിെയ��ാ�

കഴിയാ� �പ�ി� െക�ി�ിട��ത് ഒഴിവാ�ാ� ആവശ�മായ �മീകരണ�� ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഓഫീസ് മാന�വ�ക� പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അേപ�കളിൽ തീ�മാനം ഉ�ാ��തിന് കാലതാമസം

1965. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� നിയമപരമായ നടപടി�ായി ഡയറ�േറ�കളി�ം െസ�േ�റിയ�ി�ം സമ��ി��

അേപ�കളിൽ തീ�മാനം ഉ�ാ��തിന് വളെരേയെറ കാലതാമസം അ�ഭവെ���ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെല നടപടിക�ം തീ�മാന��ം അേപ�കെന അറിയി��തിന് ഉ�ാ��

അന�മായ കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ.  മാ�  �േഖന സമ��ി�� അേപ�കളിൽേപാ�ം നടപടി അന�മായി

ൈവകി�ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഓഫീ�കളിെല ഹാജ�നില



1966. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ഓഫീ�കളിെല ഹാജ�നില െമ�െ���ാനായി ഈ സ��ാ�  എ�

നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി െസ�േ�റിയ�ി� നട�ാ�ിയ നടപടിക�ം ഇത് നട�ാ�ിയതി�െട��ായ േന���

എെ��ം ആയത് സം�ാനെ� എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം നട�ാ�ാ�മായി സ�ീകരി�വ��

�ട�നടപടിക� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ിംഗ് നട�ാ�ിയ െസ�േ�റിയ�ി�ം ഇതര ഓഫീ�കളി�ം എെ��ാം നിരീ�ണ

സംവിധാന��െ��ം ��ത നിരീ�ണ�ളി�  �ത�വിേലാപം നട�ിയവരായി എ�

ഉേദ�ാഗ�െര കെ��ിെയ�ം എ�േപ�െട േപരി� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  �ട�ി ജന��മായി ബ�െ�� എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം

��ത സംവിധാനം �ാപി�ാ�ം ഓഫീസ് �വ��ന�ളി�  �ത�ത പാലി�ാ�വെര

കെ��ി േന�വഴി� നട�വാ�മായി എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െപാ��ലംമാ� മാനദ�ം

1967. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െപാ��ലംമാ� മാനദ�ം ഏെത�ാം വ��കളി� നട�ിലാ�ി എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട െപാ��ലംമാ� മാനദ�ം എ�ാ വ��കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇേ�ാ�െട േകാ�ക� പാ�ായ ജീവന�ാ�െട ഉേദ�ാഗ�യ�ം

1968. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ിരാഗാ�ി നാഷണ�  ഓ��  �ണിേവ�ി�ി  (ഇേ�ാ)�െട േകാ�ക�  പാ�ായ സ��ാ�

ജീവന�ാെര അവ�  േജാലി െച�� വ��കളി�  ഉേദ�ാഗ�യ��ിന് പരിഗണി�ാ�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം അംഗീ�ത േകാ�ക� പാ�ായ പല ജീവന�ാെര�ം അവ� േജാലി െച�� വ��കളിെല

ഉേദ�ാഗ�യ��ി� ഉ�െ���ാെത േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(സി) ഇേ�ായി�  നി�ം അംഗീ�തേകാ�കളി�  േയാഗ�ത േനടിയി�ം െ�ാേമാഷ�  ലഭി�ാെത

തഴയെ��വ��്, ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന��വാ� എ�ാ വ��ക��ം നി�േ�ശം ന��േമാ?

സമയബ�ിതമായി തീ��് കൽ�ി�ാ�� ഫയ�ക�

1969. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളിൽ അസി��് �തൽ വ��് െസ��റി വെര��വ�െട

��ിെല�� ഫയ�ക� സമയബ�ിതമായി തീ��് കൽ�ി�ാെത അവ�െട ൈകവശം തെ�

വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിൽ െസ�ൻ അസി��് �തൽ വ��് െസ��റിമാ� വെര��വ�െട ൈകവശം

കഴി�  30 ദിവസമായി സമയബ�ിതമായി തീ��ാൻ കഴി�� എ� ഫയ�ക� ഉെ��്

വ��ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി അ�ാ� നിയമന�ളിെല സംവരണം

1970. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളി�  സ��ാ�  സഹായം ലഭി���ം സ��ാ�

ഉടമ�തയി�ളള�മായ �ാപന�ളി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി അ�ാ�

നിയമന�ളി� സംവരണം പാലി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സംവരണം പാലി�ാ� �ാപന�ളി�  സംവരണം പാലി�ണെമ� നി�േ�ശം വ��്

തലവ�മാ��് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഇ�ര�ി�  സംവരണം പാലി�ാ� �ാപന��െട വിവരം വ��് തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സംവരണം പാലി�ാ� �ല�ളി�  സംവരണം പാലി�് �ന�നിയമനം നട�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

2018 െല �തീ�ിത ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി-� റിേ�ാ��് െച��തി� നടപടി

1971. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018 െല �തീ�ിത ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി-� റിേ�ാ��് െച�ണെമ� സ��ല� പാലി�ാ�

വ��് േമലധികാരിക�ം നിയമനാധികാരിക�ം ഉ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി�

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

േഡാ.കഫീ� ഖാെ� േസവനം

1972. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ െെവറസ് ബാധിതെര സൗജന�മായി ചികി�ി��തിന് സ��ത �കടി�ി� ഉ���േദശ്

േഗാര��രിെല േഡാ.കഫീ�  ഖാ�  സം�ാന�് വ�് േസവനം അ��ി��ത് �ഖ�മ�ി

സ�ാഗതം െച�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ�് േസവനം നട�വാ� സ��ത �കടി�ി� േഡാ.കഫീ� ഖാെ� േസവനം

ത�കാലം ആവശ�മിെ�� നിലപാട് പി�ീട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�  അതി��



കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വാടക െക�ിട�ളി� �വ��ി�� നില�രിെല സ��ാ� ഓഫീ�ക�

T 1973.�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� നിേയാജക മ�ല�ി� വാടക െക�ിട�ളി� �വ��ി�� സ��ാ� ഓഫീ�ക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക� വാടക ഇന�ി� കഴി� സാ��ിക വ�ഷം െചലവഴി� �ക എ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട നില��  സബ് ഡിേ�ായി�  ഒഴി�കിട�� േഷാ�ിംഗ്

െസ�റിേല�് ��ത ഓഫീ�ക� മാ��തിന് തട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെ� വിേശഷാ� ച���െട സാധ�ത

1974. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെ� വിേശഷാ�  ച���െട സാധ�ത സംബ�ി�്

നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത നിയേമാപേദശ�ിെ� വിശദ വിവര�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിേല�് �ീം  II  �കാര�� െെബ�ാ���  നിയമന�ളി�

ഭരണഘടനാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് പരീ� എ���തി�� അവസരം നിേഷധി�തിന്

അ��ലമായി വിേശഷാ�  ച���െട സാധ�ത സംബ�ി� നിയേമാപേദശ�ി�

പരാമ�ശി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണഘടനാ �ാപന��  എ�് വിവ�ി�� �ാപന��െട �ത�മായ വിവരം നിലവി�

സ��ാരിെ� െെകവശ�േ�ാ;  ഇെ��ി�  േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെ� വിേശഷാ�

ച��ളിെല ഭരണഘടനാ �ാപന��മായി ബ�െ�� വ�വ�ക�  �പീകരി��തിന്

ആധാരമാ�ിയ വിവര�� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെ� വിേശഷാ� ച����് �പം ന����മായി ബ�െ��്

േകരള�ിെല ഭരണഘടനാ �ാപന�ളി�  നി�� എ�ാ അംഗീ�ത സ��ീസ്

സംഘടനകേള�ം ച���് �ണി�ി�േ�ാ;ഭരണഘടനാ �ാപന�ളി� നി�� ഏെതാെ�

സ��ീസ് സംഘടനകെളയാണ് �ണി�ി��ത്;ഏെതാെ� സംഘടനക�

പെ���;ഏെത�ി�ം സംഘടനകെള ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

�ംൈബ േകരള ഹൗസ് ആഡിേ�ാറിയ�ിെ� അമിത വാടക

1975. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ംൈബ േകരള ഹൗസിെല േകാ�ഫറ�സ് ഹാ�/ആഡിേ�ാറിയ�ിെ� വാടക അമിതമായി

��ിയത് �ലം �ംൈബയി� താമസി�� മലയാളിക� േനരി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള ഹൗസ് പണി��തി� ആവശ�മായ �ലം മഹാരാ� സ��ാ�  ��മായ വില�്

ന�കിയതാകയാ�  ഇേ�ാ�  വ��ിയി�� അമിതമായ വ��നവ്

നീതീകരി���ത�ാ�തിനാ� ആയത് പി�വലി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ലം വ�ാവസായികാവശ��ിന് അ�വദി�� �വണത ഒഴിവാ�ക�ം �ംൈബ േകരള

ഹൗസ് സാം�ാരിക േക�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ക�ം െച�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

േസാളാ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെനതിെര�� േകസ്

1976. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെനതിെര ��  �ഖ�മ�ി �ീ.  ഉ��ചാ�ി ന�കിയ േകസി�

സ��ാരിന് േവ�ി ൈഹേ�ാടതിയി� േകസ് വാദി��തിന് �റ�് നി�ളള അഭിഭാഷകെര

നിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആെരെയാെ�യാണ് ഇ�കാരം നിേയാഗി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത അഭിഭാഷക�െട ഫീസിന�ി�ം യാ� െചലവിന�ി�ം താമസ സൗകര�ം ഒ��ിയ

വകയി�ം എ�് �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ േകസി�  �റ�് നി�് നിേയാഗി� അഭിഭാഷക��് േകസിെന�റി�് വിശദാംശം

ന���തിന് സ��ാ� �ീഡർമാെര ഡ�ഹി�് അയ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അവ�െട യാ�,

താമസം എ�ീ െചല�ക��് എ�് �ക െചലവഴിേ��ി വ�;വിശദാംശം ന��േമാ?

ജ�ിസ് പി.എ� രാമച�� നായ� ക�ീഷ�

1977. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ കരാ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണ�ിന് നി��നായ ജ�ിസ് പി.എ�

രാമച��  നായ�  ക�ീഷ�  അതിെ� പരിഗണനാ വിഷയ�ളി�  വ��ത വ��ണെമ�്

ആവശ�െ��് ക�് ന�കിയി�േ�ാ ഏ�ി�  ഏെത�ാം കാര��ളി�  വ��ത

വ��ണെമ�ാണ് ക�ീഷ� ആവശ�െ��ി��ത്;

(ബി) പരിഗണനാ വിഷയ�ളി�  മാ�ം വ���തി�� തീ�മാനം  2018ഏ�ി�  10  നകം

അറിയി�ണെമ�് ക�ീഷ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ക�ീഷ�  ആവശ�െ��ത�സരി�് പരിഗണനാ വിഷയ�ളി�  വ��ത വ��ി മ�പടി

ന�കിയി�േ�ാ ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ഡീഷ�� അേന�ഷണ ക�ീഷെ� അേന�ഷണ�മായി ബ�െ��് സ��ാ� മതിയായ േരഖക�

ന���ി�ാെയ�ം ഇത് അ��മി�ാ� ക�ീഷനാെണ�ം ക�ീഷെ� സി�ിംഗിനിടയി�

15.05.2018  �  അഭി�ായെ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഏ� സാഹചര��ിലാണ്

ഈ അഭി�ായെമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?



സ��ാരിെ� വിശദീകരണം

1978. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ാം സാഹചര��ി�/ഏെത�ാം വിഷയ�ളി�

ഗവ��� സം�ാന സ��ാരിെ� വിശദീകരണം ആരാ�ി�െ��് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) രാ�ീയ െകാലപാതക��  സംബ�ി� വിഷയ�ി�  ഗവ���  എ� തവണ സം�ാന

സ��ാരിെ� വിശദീകരണം ആരാ�ി�െ��് അറിയി�േമാ;  ആവശ�െ�� വിശദീകരണം

സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ി�ം സാഹചര��ി� ഗവ��� �ഖ�മ�ിെയ േനരി� വിളി�ി� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

എ�ി� ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സിവി� സ��ീസ് േകഡ� ഉേദ�ാഗ���് നിരവധി വ��ക�െട �മതല

1979. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിവി�  സ��ീസ് േകഡറി�ളള ഉേദ�ാഗ��  നിരവധി വ��ക�െട

�മതല�ാരായി േജാലി െച�് വ�� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഭരണനി��ഹണം ��ത�  കാര��മമാ��തിന് ഈ �ിതിവിേശഷം മറികട��തിനായി

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െഎ.എ.എസ്.,  െഎ.പി.എസ്.,  െഎ.എഫ്.എസ്.  ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ ഒഴി�കൾ നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നാ�പാകിെല സയ�ി�് നിയമനം

1980. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�പാക് നട�ിയി�� നിരവധി പഠന�ൾ ശാ�ീയമായി �മീകരി�് ��ി��തി�ം , വിവിധ

�സി�ീകരണ�ൾ ത�ാറാ��തി�ം ഒ� ൈലേ�റിയെ� േസവനം സ�ീകരി��തി� പകരം

ൈല�റി സയൻസിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര�ി�� സയ�ി�ിെ� േസവനം എ�ിനാണ്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ൈലേ�റിയെ��ം സയ�ി�് ബി �േട�ം േവതനം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ െചല�കൾ പരമാവധി �റ�ണെമ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േ�ാ�ം ഇ�കാരം

ത�ികകൾ ��ി�് സർ�ാർ ധനം ��പേയാഗെ����ത് �ന:പരിേശാധി�േമാ;



നാ�പാകിെല അനധി�ത നിയമനം

1981. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെ� സ�വീസ് �ളി�  നി��ഷി�ിരി��

േയാഗ�തക�  മറികട�് �ീ.സ�യ് ആ�.െജ.െയ െട�ി��  ഓഫീസറായി നിയമി�ാ��

കാരണം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 23.11.2015െല സ.ഉ(സാധാരണ)  നം.107/2015/എസ് ടിഡി ഉ�രവ് �റെ��വി�

ഫയലിെ� പക��് (േനാ�് ഫയ�ം കറ�് ഫയ�ം) ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമനം അനധി�തമായാണ് നട�ിയി��െത�ി�  ആയത് പരിേശാധി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നാ�പാകി� ഇ�ര�ി�� മ�് അനധി�ത നിയമന�� നട�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

ഇ� സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ?

േലാക പരി�ിതി ദിനാചരണം

T 1982.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-  െല േലാക പരി�ിതി ദിനാചരണേ�ാട�ബ�ി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017െല േലാക പരി�ിതി ദിനാചരണേ�ാട�ബ�ി�് ന� പിടി�ി� ഒ� േകാടി

��ൈ�ക�െട നിലവിെല �ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  അവയി� എ� ശതമാനം ൈതക�

നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) കഴി� വ�ഷെ� പരി�ിതി ദിനാചരണേ�ാട�ബ�ി�് എ� ല�ം �പ�െട പരസ�മാണ്

വിവിധ പ�/�ശ�മാധ�മ�� വഴി ന�കിയത്;

(ഡി) ഈ വ�ഷ�ം പരി�ിതി ദിനാചരണേ�ാട�ബ�ി�് പരസ�ം ന���േ�ാ;എ�ി�

അതിനായി നീ�ി വ� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ീ� ൈ�മ�് ഫ�് 

1983. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.എ�.എഫ്.സി.സി.സി.�ീ�ൈ�മ�് ഫ�ിനായി എ� െ�ാേ�ാസ�ക�  ത�ാറാ�ി

സമ��ി�ി��്; എ� െ�ാേ�ാസ�ക� സമ��ി�ാനായി പരിഗണനയി��്;

(ബി) കാലാവ�ാ വ�തിയാന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്;

ഇതിനായി ഫ�ക� ലഭി�ി�െ��ി� അതിെ� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ

(സി) �ീ�ൈ�മ�് ഫ�ിനായി നബാ�ഡിെ� പരിഗണന�ായി സമ��ി� പ�തിക�െട േപര്,  �ക

ഇവ എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) �ീ�ൈ�മ�് ഫ�ിനായി സമ��ി�� പ�തിക�  വിലയി��ാ�ം സമ��ി�ാ�ം ചീഫ് 

െസ��റി അ����ം പരി�ിതി വ��് െസ��റി ക�വീന�മാ�� ക�ി�ി 2017 മാ��ിന്

േശഷം എ� തവണ േയാഗം ��ക��ായി;  ഈ േയാഗ��െട തീ�മാന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ഹരിത ച�ം

1984. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ സ��ാ� ഓഫീ�കളി�ം ഹരിത ച�ം നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  പരിപാടികളി�  ��് േബാ��ക�  ���മാ�ം ഒഴിവാ�വാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഹരിതച�ം നട�ിലാ�വാ�  തീ�മാനി�േശഷം സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട

ഭാഗമായി ആയിര�ണ�ിന് ��് േബാ��ക� �ാപി�തായി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ

ഇത് പരി�ിതി�് േദാഷകരമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�  സമര��െട�ം സേ�ളന��െട�ം �ചരണാ��ം

ഓഫീ�കളി�  ��് േബാ��ക�  �ാപി��ത് നിേരാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അത്

നിേരാധി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാരിെ� പരി�ിതി ധവളപ�ം

1985. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� പരി�ിതി ധവളപ�ം �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ധവളപ��ി�

പരാമ�ശി�� �ധാനെ�� വ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ�  80  ശതമാനം കിണ�ക�ം േകാളിേഫാം ബാ�ീരിയകളാ�  മലിനമാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ഗ�ഭജലവിതാന�ി��ായി�� ഗണ�മായ �റ�ം ജല�ിെ� �റ�

�ണനിലവാര�ം ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ധവളപ��ിെ� അടി�ാന�ി�ആശ�ാജനകമായ �ിതി വിേശഷം േനരി��തി�ം

പരി�ിതി സംര�ി��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി� റിെെഫനറി�െട െപ�് േകാ�് �ാ�ിന് നിരാേ�പ സാ��പ�ം

1986. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി�  റിെെഫനറിേയാട�ബ�ി�ളള െപ�് േകാ�് �ാ�ിന് സം�ാന മലിനീകരണ

നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� നിരാേ�പ സാ��പ�ം ന�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� സാ��പ��ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ��ത �ാ�ി�  നി�ം ബഹി�ഗമി�� കാ�ബ�  െപാടി �ലം �േദശ�് നിവസി��

ജന���് ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ േരാഗ��  ഉ�ാ��തായി �േദശവാസിക�െട

പരാതിക�  ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പരിഹാര മാ����  ആരാ�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എ.എ�്. നിയമനരീതി

1987. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  �േഖന�ളള നിയമന നടപടി�മ�ളി� സ�ത�മായി തീ�മാനെമ���തി�ളള

പി.എസ്.സി.�െട അധികാരം കവ�െ���� രീതിയി�  െക.എ.എ�ിെ� പരീ�ാരീതി,

സിലബസ്,  ഇ��വ� �ട�ിയ കാര���  പി.എസ്.സി.�മായി ആേലാചി�് സ��ാ�

നട�ാ�െമ�് വിേശഷാ�  ച��ളി�  വ�വ� െച�ത് നിയേമാപേദശ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാേണാ; എ�ിൽ വിശാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അെ��ി� ഈ തീ�മാന�ിന് ആധാരമാ�ിയ വ�തക� വിശദമാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നിയമന�ി�ളള �ായപരിധി

1988. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസി�ളള െ�ഷ��  ��  �കാരം �ീം ഒ�ി�

സംവരണാ��ല�േ�ാെട  37  വയ�വെര�ം,�ീം ��ി�  49  വയ�ളളവെര�ം

നിയമന�ിനായി പരിഗണി�േ�ാ� �ീം ര�ി� വ�� േനാ�ഗസ�ഡ് വിഭാഗ�ാ��്  40

വയ�ായി നിജെ���ിയതിെ� കാരണം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ീം ര�ി�  വ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട �ായപരിധി ഉയ��� കാര�ം സ��ാ�

അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം

1989. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒാേരാവ��ി�ം അ�വദി� ത�ികകളി�  നിയമനം നട�ാെത കരാ�

വ�വ�യി�ം എം�േളാ�െമ�് വഴി�ം ദിവസേവതന വ�വ�യി�ം നിയമനം നട�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� നിയമനം നട�� വ��് തലവ�മാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഓേരാ വ��ി�ം ഒഴി�� ത�ികക�  ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത ഒഴി�ക�

അടിയ�ിരമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ��കളി� നിരവധി ത�ികക� ഒഴി�് കിട�� കാര�ം സ��ാ� �േത�കമായി

പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



മല�റം ജി�യിെല എ�.പി. �� അസി��് (മലയാളം) അ��ാപക�െട നിയമന ഇ��വ�

1990. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല എ�.പി.  ��  അസി��്  (മലയാളം)  അ��ാപക�െട നിയമന ഇ��വ�

തി�വന��രം പി.എസ്.സി.  ഓഫീസി�  വ�് നട�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ിക�െട ഇ��വ�വിന്ഉേദ�ാഗാ��ിക��് തി�വന��രം േക� ഓഫീസി�

എ�ിേ�രാ�ളള �യാസ�� കണ�ിെല��് അത് മല�റം ജി�ാ പി.എസ്.സി. ഓഫീസി�

വ�് നട�ാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സാധാരണയായി ജി�ാതല നിയമന�ി�ളള ത�ികക�െട ഇ��വ� ഇ�കാരം ജി��് �റ�്

നട�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി� ധാരാളം ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഉളള അവസര�ി� േക� ഓഫീസി�

എ�ിേ�രാ�ളള ��ി��് കണ�ിെല��് ജി�ാതല�ി� ഇ��വ� നട�ാ�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി

1991. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി �തിയതായി ��ി�

ത�ികകളിെല എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� ഒഴി�ക� ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

�ിമിന� �ഡീഷ�� െട�്

1992. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013  വെര വ�ഷാവ�ഷം പി.എസ്.സി.  നട�ിയി�� �ിമിന�  �ഡീഷ��  െട�്

അതി�േശഷം വ�ഷാവ�ഷം നട�ാതി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ െട�് നട�ാ���ലം ജീവന�ാ��് �േമാഷ� ലഭി�വാ� തട�ം േനരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� വ�ഷം അേപ� സ�ീകരി� പി.എസ്.സി.�െട �ിമിന�  �ഡീഷ��  െട�് എ�്

നട�വാനാണ് തീ�മാനി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ െട�് നട�വാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�ിെ��ി�  എ��ം േവഗം ആയത് നട�വാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല എ�.ഡി.സി.റാ�് ലി�്

1993. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 31.03.2015-� നിലവി� വ� ക�� ജി�യിെല എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�ി� നി�ം എ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക��  ജി�യി�  ��തായി ആരംഭി� താ��് ആഫീസ്,  േജായി�് ആ�.ടി.ഒ.  ഓഫീസ്,

ആ�.ഡി.ഒ. ഓഫീസ് എ�ിവിട�ളിേല�് ��ത ലി�ി�നി�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം

ന�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല എൽ.ഡി.സി. റാ�് ലി�്

1994. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല പി.എസ്.സി.�െട എൽ.ഡി.സി.  റാ�് ലി�് നിലവിൽ വ�ത്

എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�ം ഇ�വെര എ� നിയമന��  നട�ിയി��്;  റാ�് ലി�ിെ�

കാലാവധി എേ�ാഴാണ് അവസാനി��ത് എ�ത് വിശദമാ�േമാ?

അ�ിക��� അസി��് റാ�് ലി�്

1995. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 ആഗ�് മാസം 9-� തീയതി പി എസ് സി നട�ിയ അ�ിക��� അസി��് (കാ�ഗറി

ന��  444/16)  പരീ��െട റാ�് ലി�് ഇ�വെര�ം �സി�ീകരി�ി�ി�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് �സി�ീകരി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് എ�േ��് �സി�ീകരി�ാനാ�െമ� െവളിെ���േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� പ�ിംഗ് സംവിധാനം

1996. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ാ സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���വാ�  സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ��ത�; ഇതി� �തീ�ി�� െചലവ് എ�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�� സ��ാ�, െപാ� േമഖലാ �ാപന�ളി�  ഇത്

ഫല�ദമ� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��തായി ഈ സംവിധാനം ഏ�െ���േ�ാ�  ��മ� രീതിയി�  നട�ാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം



1997. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  നട�ിലാ�ിയ ബേയാെമ�ിക് സംവിധാനം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇത്

വിജയ�ദമാേണാ;  ഈ സംവിധാനെ� �ാ��മായി ബ�ി�ി�് ശ�ളം ന��വാ��

സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��, േകാേളജ് അ��ാപക-അന��ാപക�, അ��സ��ാ� �ാപന��

എ�ിവിട�ളി� ഒേ�ാബ� ഒ� �ത� ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് എ�് െചലവ് വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്  ;

ഇതിനാ�� �ക വിവിധ വ��ക��് വകയി��ിയി�േ�ാ?

കാര��മമായ സിവി� സ��ീസ്

1998. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സിവി�  സ��ീസിെ� �വ��നം കാര��മ�ം ജേനാപകാര�ദ�ം

ജനസൗ�ദ�മാ�ാനായി ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� �വ��ന��  എെ��ാം എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സിവി�  സ��ീസിെല ഓേരാ ഫയ�ം ജനജീവിത�മായി ബ�െ��താകയാ�

സ��ാ�  ഓഫീസിെല�� െപാ�ജന��മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�  സമയ ബ�ിതമായി

തീ��ക��ി�െ�ടാ�ം ��ത േമഖലയി�  കാലാകാല�ളായി നിലനി�ി�� െെക�ലി,

സ�ജനപ�പാതം,  ഫയ�കളി��ാ�� കാലതാമസം എ�ിവ ഒഴിവാ�ി കാര��മമായ ഒ�

സിവി� സ��ീസ് �മീകരി�ാനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി. േമഖലയിെല െതാഴിലവസര��

1999. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഐ.ടി.  േമഖലയി�  �തിവ�ഷം എ� െതാഴിലവസര��  ��ി�ാനാണ്

സ��ാ� ല��മി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഐ.ടി. േമഖലയി� ��ി� െതാഴിലവസര��

എ�െയ�് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം എ� േപ��ാണ് െതാഴി� ലഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അതിേവഗ ഇ��െന�് സൗകര�ം ലഭ�മാ�ാ� പ�തി

2000. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

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



(എ) സ��ാ�  �ാപന���ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���ം അതിേവഗ ഇ��െന�് സൗകര�ം

ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട െപാ�ജന���് മിതമായ നിര�ി�  ഇ��െന�് േസവനം ന�കാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല അ�യ േക���

2001. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േനമം നിേയാജകമ�ല�ി� എ� അ�യ േക��ളാ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�യ േക���

2002. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� അ�യ േക��� നിലവി��;

(ബി) പ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം േകാ��േറഷ�കളി�ം ��തായി അ�യേക���

�ട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരിേ��ത്;

(സി) ഇവ�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� �തിയ അ�യ േക�ം

2003. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� �തിയ അ�യ േക��� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ:

(ബി) അ�യ േക�ം അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യി� നിലവി� എ� അ�യ േക��ളാണ് �വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈസനിക സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി

2004. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസനിക സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാന പ�തി ഏത് സ��ാ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

നട�ിലാ�ി വ��ത് ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ീസിലി��് മരണെ��� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് ആ�ിത നിയമനം

നൽ�� പ�തി �കാരമ� ൈസനിക സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി നട�ിലാ��ത്

എ�തിനാൽ നിയമനം നൽ�വാ�  വ��കളിൽ നി�ം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിന്

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ആ�ിത നിയമന പ�തി �കാര�� നടപടി�മം പി�ടേര��േ�ാ;



വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈസനിക സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാനപ�തിയിൽ നിയമനം നൽ��തിനായി ഒഴി�ക� റിേ�ാ��്

െച��തിന് �േത�ക നടപടി �മം നി��ഷി�ി�ി�ാ�തിനാൽ രാജ�േസവന�ിനിടയിൽ

മരണെ��� ൈസനിക�െട ആ�ിത��് അടിയ�ര ആശ�ാസെമ� നിലയിൽ െതാഴിൽ

ലഭി��തിന് പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ� ഓ�ൺ േവ�ൻസി,  വ��കളിൽനി�്

റിേ�ാ��് െച��തിന് നി�േ�ശം നൽ�വാൻ സാധി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി��� ചികി�ാധനസഹായം

2005. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി��� ചികി�ാധനസഹായം ��മ� രീതിയി�ം

േവഗ�ി�ം ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്; അേപ��െട

�െട എെ�ാെ� േരഖകളാണ് സമ��ിേ��ത്;

(ബി) ചികി�ാധനസഹായം ലഭി��തി�� വ�മാന പരിധി എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഖി �ര��മായി ബ�െ�� സാ��ിക സഹായം

2006. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഓഖി �ര��മായി ബ�െ��് ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ി� തിരേദശ �നരധിവാസമട�ം

എ� �ക�െട സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

കാലാവ� ��റിയി�ക�

2007. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  നവംബ�  28,  29  തീയതികളി�  എ� കാലാവ�ാ ��റിയി�കളാണ് സം�ാന

സ��ാരിന് ലഭി�െത�ം അത് ഏെത�ാം സമയ�ളിലാെണ�ം ��ത ��റിയി�കെള

�ട��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��റിയി�ക�െട പ�ാ�ല�ി�, ��ത തീയതികളി�, സ��ാേരാ ഡിസാ��

മാേനജ് െമ�് അേതാറി�ിേയാ എ� േയാഗം വിളി� േച��ി��െവ�ം ��ത േയാഗ�ളി�

ആെരാെ�യാണ് പെ���ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ജനസാ��നം പ�തി

2008. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട ജനസാ��നം പ�തി �നഃ�മീകരി��തി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ?



എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�

2009. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��് ആശ�ാസം ന��� കാര��ി� ഈ സ��ാ� ന�കിയ

െതരെ���് വാ�ാന��  എെ�ാെ�യായി��;  ��ത വാ�ാന��

�ാവ��ികമാ��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത� റവന� റി�വറി നിയമ�ിെല 71-� വ��് ബാധകമാ��

�ാപന�ളി� നി�ം ബാ�കളി� നി�ം എ��ി�� എ�ാ വാ�ക�ം എ�തി ത�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) �രിതബാധിത��� റീഹാബിലിേ�ഷ�  വിേ�ജ് �ളിയാ�  വിേ�ജി�  �ാപി��തിെ�

�വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല ലി�ി�െപടാ� അ�ഹരായ �രിതബാധിതെര കെ���തി�ം അവ��്

അ�ഹമായ ആ��ല�ം അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ��ീംേകാടതി വിധി�കാരം കീടനാശിനി നി��ാതാ�ളി� നി�ം ന�പരിഹാരം ഈടാ�വാ��

നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�� വിമാന�ാവള ക�നിയിെല നിയമനം

2010. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  വിമാന�ാവള ക�നി  (െക.ഐ.എ.എ�)�െട കീഴി�  േജാലിെച��

ഓേരാ���െട�ം േപര്,ത�ിക,  �തിമാസ ശ�ളം �ട�ിയവ സംബ�ി� വിശദമായ

േ��്െമ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി� �ിരനിയമനം ലഭി�വ� ആെരാെ�യാെണ�ം താ��ാലിക നിയമനം ലഭി�വ�െട

േജാലി കാലാവധി എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  േജാലി�ായി അേപ� �ണി�ി�െ��ം നിയമന�ിെ�

മാനദ��� എെ��ാമാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �താര�മായി�ാേണാ നിയമന��  നട��ത്;  നിയമനം സംബ�ി�് സ�ീകരി�� നടപടി

�മ�� െവളിെ���േമാ?

അ�� ഭവാനിയി� തമി�നാട് രഹസ�മായി നി��ി�� �ര�ം

T 2011.�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവാനി �ഴ�െട ഉ�വ �ാന�ിന് സമീപം അ�� ഭവാനിയി� തമി�നാട് രഹസ�മായി �ര�ം

നി��ി��െവ� വാ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ര�ം ���ിയാ��േതാ��ടി ഭവാനിയി�  നി�് േകരള�ിേല�ളള നീെരാ��്



ഇ�ാതാ�െമ�ം ൈസല�് വാലി�ം അ��ാടി�ം വര�് ഉണ�െമ��ളള റിേ�ാ��്

വ�താപരമാേണാ;

(സി) നദി�െട സ�ാഭാവിക �വാഹം തട�െകാ�ളള നി��ാണം സം�ാന സ��ാ� തമി�നാട്

സ��ാരിെ� ��യി� െകാ�വ�ി�േ�ാ;  എ�ി� അവ�െട �തികരണം എ�ാണ് എ�്

അറിയി�േമാ?

നാം �േ�ാ�് എ� ടി.വി. പരിപാടി

2012. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നാം �േ�ാ�് എ� ടി.വി. പരിപാടി സംേ��ണം െച��തിന് എ� �കയാണ് ഓേരാ സ�കാര�

ചാനലി�ം ന���െത�് െവളിെ���േമാ?

ഗ�ഫ് രാജ��ളിെല സ�േദശിവ��രണം ഉ�ാ�ിയി�� �ത�ാഘാത��

2013. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളി� ��ത� േമഖലകളി� സ�േദശിവ��രണം വ�ാപി�ി�� സാഹചര��ി�

ഉ�ായി�� �ത�ാഘാത�� വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� �വാസി �നരധിവാസ പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;അവ

കാര��മമ� എ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി� കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ി��  രാജ��ളായിരി�ം ഇനി �വാസിക�െട ആ�യേക�ം എ�തിെ�

അടി�ാന�ി�  അവിെട െതാഴിലവസര��  ��ത�  കെ���തി�� �മ��

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിേദശ�് െതാഴി�  ൈന�ണ�ം ഏ��ം ആവശ��� േമഖലകളി�  െതാഴിലവസര��

കെ���തി�ം അതിന��തമായി സം�ാന�് നിലവി�� റി��്െമ�ക�

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി നിേ�പ സഹായ െസ�  �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�  അതി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

�വാസി �നരധിവാസ പ�തി

2014. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി �നരധിവാസ പ�തിയി�  2016  െമയ് മാസ�ി�േശഷം എെ��ാം മാ���

വ��ിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന�കിവ��ത്;



(സി) 2016  െമയ് മാസ�ി�േശഷം എ�യാ�ക��് �നരധിവാസ പ�തിയി�  ആ��ല���

ന�കിെയ�ം എെ��ാം തര�ി�� ആ��ല��� ന�കിെയ�ം െവളിെ���േമാ?

�വാസികൾ�് ആ��ല��� ന�കാ� പ�തി

2015. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളിെല സ�േദശിവ��രണെ��ട��് െതാഴി�  ന�െ��് തിരിെ���

�വാസികെള �നരധിവസി�ി�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സ�യം െതാഴി�  ല��ം വ�് തിരി�വ�� �വാസിക�  ആരംഭി�� സംരംഭ���്

ആ��ല��� ന�കാ� എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ ?

േനാർ�യിെല നിയമനം

2016. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�� ��്സി�ം േനാ�� ഡി�ാ��്െമ�ി�ം  2016  െമയ്  31-ന് േശഷം എ�േപെര

�തിയതായി നിമയമി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ിന് സ�ീകരി� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�ം അതിനാവശ�മായ

ത�ികക� ഗവ�െമ�് അംഗീകരി�ി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) 2016  േമയ്  31-ന് േശഷം ജി�ാ ഓഫീ�കളി�  �തിയതായി എ� േപെര നിയമി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) േനാ��യി�  നിലവിൽ എ� ജീവന�ാർ ഉെ�� വിവരം ത�ിക തിരി�് െവളിെ���േമാ;

ഇവരി� താ��ാലിക നിയമനം ലഭി�വർ ആെര�ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

േലാക േകരള സഭ

2017. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭയി� നട� ച��ക�െട�ം തീ�മാന��െട�ം അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭാംഗ���് �ാതിനിധ��� ക�ി�ിക� �പീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) േലാക േകരള സഭ�ായി �ിരം െസ�േ�റിയ�് സംവിധാനം ഒ��� നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ര�് ദിവസം േലാക േകരള സഭ േച��തി�ം അതി� പെ��� അംഗ��െട താമസ�ി�ം

മ�് സൗകര����മായി എ�് �കയാണ് െചലവായെത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) േലാക േകരള സഭ ���ായി��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ��

േലാക േകരള സഭ�െട െചലവ് ����തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?



േലാക േകരള സഭ

2018. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭയി�  ആെക എ� അംഗ�ളാ��ത്;  ഇവ�  ആെര�ാമാെണ��

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭ�െട �ഥമ സേ�ളന നട�ി�ിന് സ��ാ� അ�വദി� �ക എ�യാണ്;

(സി) ആയതി� ചിലവഴി� �ക�െട ഒാേരാ�ിെ��ം ഇനം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േലാക േകരള സഭ�െട �ട�  �വ��ന���ായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്എ�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയത് എ�ം വിശദമാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ�െട �ട� �വ��ന��

2019. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) േലാക േകരള സഭ�െട �പീകരണ�ി�േശഷം എെ�ാെ� �ട�  �വ��ന��

നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭ സേ�ളന തീ�മാന �കാര�� �വാസി വാണിജ� േച��ക��് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള വികസന നിധി �പീകരണം ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

േലാക േകരള സഭ

2020. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ�

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

(എ) േലാക േകരള സഭയി�  ഉ��ിരി�വ� നി�േ�ശ��  �ാവ��ികമായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വാസികളി�  മാരകേരാഗം ബാധി��വ��ം അപകടം സംഭവി��വ��ം െതാഴി�  ന�ം

സംഭവി��വ��ം സംര�ണ�ം സഹായ�ം ന��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

േകരളാ േപാലീസിെ� െപാ�ജനസൗഹാ�� േപാ���



2021. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസിെ� െപാ�ജനസൗഹാ�� േപാ��� ആയ The Hand you Need for

Assistance  ('�ണ  ')  �േഖന െപാ�ജന���് എെ��ാം േസവന��  ലഭ�മാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏ� േപാലീസ് േ�ഷനിേല�ം  '�ണ'  േപാ���  �േഖന പരാതിക�ം

അേപ�ക�ം ഓ�െെലനായി സമ��ി�വാ� സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) '�ണ'  േപാ���  �േഖന ഓ�െെലനി�െട ന��� അേപ�കളിേ��ം പരാതികളിേ��ം

െെകെ�ാ� നടപടികൾ അേപ�കെര അറിയി��തിന് നി�ിത കാലപരിധി നി�യി�ക�ം

മ�പടിക�ം സ��ിഫി��ക�ം ഓ�െെലനി�െട ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ക�ം

െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ� ജന�ൾ ന��� അേപ�കളി�ം പരാതികളി�ം യഥാസമയം നടപടിെയ��്

അറിയി�ാതി��ാൽ,  അത് സംബ�ി�് േമലധികാരിക��്,അേത അേപ�ാ ന��

ഉപേയാഗി�തെ� ഓ�െെലനി�െട പരാതി ന��വാ�ം അ�ീ�  അേപ� ന��വാ�ം

വ�വ� െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�സ് ആ�് ഹ��ാ�

2022. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട� വാ�സ് ആ�് ഹ��ാ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  രജി��

െച�ി��്; ജി�ാ അടി�ാന�ി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ�സ് ആ�് ഹ��ാ�മായി ബ�െ��വ�  ഏത് രാ�ീയ പാ��ിയി�  ഉ�െ��വരാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് �ീയറ�സ് സ��ിഫി��ി� നി�യി�ി�� ഫീസ്

2023. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നി�് വിേദശരാജ��ളിേല�് െതാഴി�  േതടി േപാ��വ��് അതിന് ��ായി

േനടിെയ�േ�� േപാലീസ് �ീയറ�സ് സ��ിഫി��് ലഭി��തിന് ഇേ�ാ�� നടപടി�മ��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �പയാണ് ഫീസ് നി�യി�ി��െത�ം ഇത് എ�കാരമാണ് അട�ാ�

നി�േ�ശി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) അന�രാജ��ളി� േജാലി െച�െകാ�് സ��ാരിെ� വ�മാന�ി� ഗണ�മായ പ�് വഹി��

മ�നാട�  മലയാളിക��് ഒ� സഹായെമ� രീതിയി�  ഈ ഫീസ് ഒഴിവാ��തിന് േവ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



േക� സ��ാ� ബ�മതിക�

2024. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േകരള�ി� നി�് എ�േപ��് ഭാരത് ര�,

പ�വി�ഷ�, പ��ഷ�, പ��ീ,  �ാനപീഠം �ട�ിയ അവാ��ക�  ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� ശിപാ�ശ �കാരമാേണാ ഈ ബ�മതിക�  ലഭി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ബ�മതിക��ായി നിലവി�  ആ�െടെയ�ി�ം േപ�ക�  സം�ാന സ��ാ�

േക�േ�ാട് ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് ബദിയ��യിെല സായിറാം ഭ�ി� ഭാരത് ര�,  പ�വി�ഷ�, പ��ഷ�,

പ��ീ, �ാനപീഠം േപാ�� അവാ��ക� ന�കി ആദരി�ണെമ�് േക�േ�ാട് ശിപാ�ശ

െച�ാ�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ി�ം മ�ിസഭ േയാഗം

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� വിശദാംശം േകാ�ി സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജനൈമ�ി �ര�ാ സമിതിക�

2025. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ജനൈമ�ി �ര�ാ സമിതിക�

�ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജനൈമ�ി �ര�ാസമിതിയിേല�് അംഗ�െള െതര െ����തി�� മാനദ���

എെ��ാമാണ്;

(സി) എ�വ�ഷം ��േ�ാഴാണ് ജനൈമ�ി �ര�ാ സമിതി �ന:സംഘടി�ി��ത്;

(ഡി) ജനൈമ�ി �ര�ാ സമിതി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

അഴീ�� ബീ�ി� േപാലീസ് ഔ�്േപാ�്

2026. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല അഴീ��  ബീ�്,  ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  എ�ിവിട�ളി��ാ��

�മസമാധാന ���� പരിഹരി��തി�ം ലഹരി�െട വിപണനം നിയ�ി��തി�ം എെ��ാം

സംവിധാന�� നിലവി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട േപാലീസ് ഔ�്േപാ�് �ാപി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� �വ��നം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) മ��ബ�ന�ിന് േപാ�� െതാഴിലാളിക� അപകട�ി�െ���ത് നിത�സംഭവമായ ഇവിെട

ആവശ�മായ �ര�ാസംവിധാന�െളാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



സം�ാനെ� �മസമാധാന നില

2027. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  ��ഖ രാ�ീയ ക�ിക�െട �വ��ക�  ത�ി�  നട�� സംഘ�ഷ��ം

െകാലപാതക��ം സം�ാന�് �മസമാധാന നിലെയ തകിടം മറി�തായി പറയെ���

വിഷയം ജന�ളി� ഭീതി�ം അര�ിതാവ��ം ഉ�ാ�ിയതായി വിലയി���േ�ാ;

(ബി) ക�രി�  സി.പി.എം.  �വ��കനായ െക.  ബാ�വിെ� െകാലപാതകം കഴി�്

അരമണി�റി�ളളി� ബി.െജ.പി. �വ��കനായ ഷേമജ് െകാ�െ��ത് സ�ാഭാവിക �തികരണം

�ലമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� തക�� �മസമാധാന നില �ന:�ാപി��തി�ം ജന��െട ജീവ�ം

സ��ി�ം സംര�ണം ന���തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് അടിയ�രമായി

െെകെ�ാള��െത�് അറിയി�േമാ?

േപാലീസിെ� കാര��മത വ��ി�ി�ാ� നടപടി

2028. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േപാലീസിെ� കാര��മത വ��ി�ി�ാ� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസിെ� �വ��ന��  െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി തി�വന��രം ജി�യിെല

ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ് �ാ��് േ�ഷ�കളാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

നാദാ�ര�് വിദ�ാ��ിെയ മ��ി�ത് സംബ�ി� പരാതി

2029. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര

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

(എ) നാദാ�ര�് എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ��് എ�ാ വിഷയ���ം എ �സ് േനടിയ വേ�ാളി

സം�തം െെഹ�� വിദ�ാ��ിയായ മേലാ� പായ�് എ� വിദ�ാ��ിെയ സ�ാനം തരാെമ�്

പറ�് വിളി�ി�് അതി�രമായി മ��ി�തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ േകസിെല �തിക�  ഏത് രാ�ീയ ക�ിയി�  െപ�വരാണ്;  ��ത �തികെള അറ�്

െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാണ്?

രാ�പതി�െട േപാലീസ് െമഡ�

2030. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ�ാത��ദിനേ�ാട�ബ�ി�് ന��� രാ�പതി�െട േപാലീസ് െമഡലിന് ന�േക� പ�ിക

സമ��ി�വാ� േക� ആഭ��ര മ�ാലയം ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത ക�ി�

പ�ിക സമ��ിേ�� സമയപരിധി �ചി�ി�ി�േ�ാ; ��ത സമയപരിധി��ി� തെ�യാേണാ

േകരളം പ�ിക സമ��ി�ി��ത്; ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സമയപരിധി�് േശഷമാണ് ��ത പ�ിക ന�കിയി��െത�ി�  ഇ�െന ന��വാ��ായ

കാരണം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

രാ�പതി�െട വിശി� േസവാ െമഡലി�ം �ത��ഹ െമഡലി�ം അ�ഹത�ളളവ�

2031. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ�പതി�െട വിശി� േസവാ െമഡലി�ം �ത�ർഹ െമഡലി�ം േകരള�ി�  നി�് എ�

േപ��ാണ് അ�ഹത�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െമഡലിനായി ശിപാ�ശ സമ��ി��തി�  വീ� പ�ിയി�േ�ാ  ;എ�ിൽ എ�്

െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമഡ� പ�ിക അയ�ാ� നി�േ�ശി�് േക� ആഭ��ര മ�ാലയ�ി� നി�് ക�് ലഭി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�

2032. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനെയ ആ�നികവ��രി��തിെ� ഭാഗമായി േപാലീസ് േ�ഷ�കെള �ാ��്

േ�ഷ�കളാ�ിയത് �ലം േപാലീസിെ� കാര��മത വ��ി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകസേന�ഷണ�ി�  ശാ�ീയ വശം ഉപേയാഗെ����തി�െട േപാലീസ് േസന ��ാം �റ

ഉപേയാഗി��ത് തട��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ആ�നിക രീതിയി�� േചാദ�ം െച��  �റിക�

�ാപി�ി��ത്; വരാ�ഴ േകസി� അറ�ിലായ �ീജി�് ഉ�െ�െട��വെര ഈ ആ�നിക

രീതിയി�� േചാദ�ം െച�� �റികളിലാേണാ േചാദ�ം െച�ത്;

(ഡി) േപാലീസ് അ�ാഡമിയി�  ൈസബ�  േഫാറ�സിക് ലാബ്,  �ാ��് �ാ�് �ം എ�ീ

സൗകര���  �ാപി�ി�േ�ാ;  വരാ�ഴയി�  �ീജി�ിെന ��ാം �റ�് വിേധയരാ�ിയ

േപാലീ�കാ� ഈ അ�ാഡമിയിൽ എെ��ി�ം �േത�ക പരിശീലനം േനടിയവരാേണാ;

(ഇ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക� �ീ സൗ�ദമാ��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം

ന��േമാ?

േദശീയ / സം�ാന പാ��ി ആ�ാന മ�ിര���് േപാലീസ് കാവ�

2033. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് ഏെതാെ� േദശീയ  /  സം�ാന

പാ��ിക�െട ആ�ാന മ�ിര���് േപാലീസ് കാവ�  ഏ�െ���ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� പാ��ിക�െട ആ�ാന മ�ിര���ാണ് േപാലീസ് കാവ�  �ട��ം ന�കി

വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� വീതം േപാലീ�കാെരയാണ് കാവ� ഡ��ി�ായി ഒേര സമയം നിേയാഗി�ിരി��ത്; ഈ

ഇന�ി�  ആെക എ� �ക�െട െചലവ് ഉ�ാ��;പാ��ി ഓഫീസ് തരംതിരി�് ഇവ�െട

വിശദവിവരം ന��േമാ?

േപാലീസ് േസനാംഗ��െട സംഘടനാ സ�ാത��ം

2034. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) േപാലീസിെ� േ�മം ല��മാ�ി േപാലീസ് േസനാംഗ���് സംഘടനാ സ�ാത�ം

ന��വാ�� തീ�മാനം സം�ാന േപാലീസി�  ഉ�ാ�ിയി�� മാ���

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��വാളികെള പിടി���തി�ം മ�ം രഹസ�തീ�മാന��  എ��വാ�  കഴിയാ� ഇട�ളായി

േപാലീസ് േ�ഷ�കൾ മാറിയത് സംഘടനാ സ�ാത��ം അ�വദി�തിനാലാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) �െെഹബ് വധേ�സി� േപാലീസിെ� െറ�ഡ് നീ�ം �തിക��് േചാ��ി െകാ��തായി

അ�െ� ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് പരാതി ന�കിയതിെ�

അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിേയാ;

(ഡി) െറയിഡിെ� വിശദാംശം േചാ��ി ന�കിയ േപാലീ�കാ�െ�തിെര എ�് വ��് തല

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

(ഇ) സംഘടനാ സ�ാത��ം േസനയിെല അ�ട�ം ന�െ���ിയതാ�ം േസനെയ

��ബലെ���ിയതാ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  േപാലീസ് േസന�െട വിശ�ാസ�ത വീെ����തി�ം േസന�െട അ��്

ഉയ���തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� െെകെ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പന�� േപാലീസ് േ�ഷ�

2035. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല പന��  േക�മാ�ി ഒ� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

ആരംഭി��തിെ� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



േപാലീസ് വ��ിെല സീനിേയാറി�ി ലി�്

2036. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് വ��ിെല ആംഡ് റിസ�വ് വിഭാഗ�ിെല�ം ജനറ�  എ�ീക��ീവ്

വിഭാഗ�ിെല�ം േപലീസ് േകാ��ബി�, െഹഡ് േകാ��ബി�, അസി��് സബ്

ഇ�െ���, സബ് ഇ�െ��� ത�ികക� ലയി�ി�് േകരള സിവി� േപാലീസ് സേബാ�ഡിേന�്

സ��ീസ് നിലവി� വ�ത് എേ�ാ� �തലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവ് �കാരം ആംഡ് റിസ�വ് വിഭാഗം െതര െ��� ഉേദ�ാഗ��െട

�ാന�യ��ി�ളള �തീ�ിത തീയതി നി�ിയി�് സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ��തി�ളള

നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ�ാ�ത് കാരണം അസി��് കമാ�ഡ�്,  റിസ�വ്

ഇ�െ���  എ�ീ ത�ികകളിേല�ളള ഉേദ�ാഗ�യ�ം സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�വാ�

കഴി��ി� എ� വിവരം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ�ി അ�ഹരായവ��് ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന���തി�ളള

നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം

2037. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ദാസ�

,, പി.െക. ശശി

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

(എ) ഭരണ�ട�ിെ� മ��േനാപകരണെമ� നിലയി�  നി�് ജന���് �ര��ം േസവന�ം

ന���തി�ം അേതാെടാ�ം േസവനം േതടി എ��വേരാട് സൗഹാ��പരമായി ഇടെപ��തി�ം

േപാലീസ് എ�മാ�ം മാറിയി��്;  ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം എ�മാ�ം

�േയാജന�ദമാെണ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീക��ം ��ിക��ം �തി�� പൗര�ാ��ം ��ബല ജനവിഭാഗ���ം �ര�െയാ��ാ�

�േത�ക സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ാേന�ഷണ�ം �മസമാധാനപാലന�ം േവ�െ���ക�ം േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �മതല

ഇ�െ���മാ��് ന��ക�ം െച�ത് വഴി ഉേ�ശി�� േന�ം എ�ാണ് െവളിെ���േമാ?

ക�ാ�് േഫാേളാവ�മാ�െട ഒഴി�ക�

2038. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി� ക�ാ�് േഫാേളാവ�മാെര നിയമി��തിന് എെ��ി�ം �തിയ നി�േ�ശ��

�റെ��വി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഉ�െ�െട ക�ാ�് േഫാേളാവ�മാ�െട ഒഴി�ക�  ഉ�ായി�ം

നിക�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

2039. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െകാ�ം ജി�യിെല എ� ��കളി�  ��തായി

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി അ�വദി�് �വ��ി�വ�� എ�തിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ?

(ബി) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� ഏെത�ാം ��ക� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

പ�തി �ട��തി�ളള അ�മതി�ായി അേപ� ഉചിതമാ�േഗന ന�കിയി�െ��ം ആയതി�

എെ��ാം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

േകാ�� േപാലീസിെല താ�കാലിക േബാ�് ജീവന�ാ�

2040. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ��  േകാ��  േപാലീസിെ� കീഴി�  ദീ�ഘനാളായി േബാ�് ജീവന�ാ�  താ�കാലികമായി

േജാലി െച� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട �ിരെ���� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ ;

(സി) ഇവ��് ഇ��റ�സ് പരിര� ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവ��് സർ�ാർ എെ�ാെ� ആ��ല��� ന�കി വ�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

സബ്ഇ�െ��� ത�ിക

2041. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സബ് ഇ�െ���  ത�ിക�െട എ� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ സബ് ഇ�െ��� ത�ിക ��ി�ി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ടി. പി. ച�േശഖര� വധേ�സ്

2042. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി.പി. ച�േശഖര� വധേ�സി� എ� �തികെള ശി�ി�ി��്; അവ� ആെര�ാമാെണ�ം ഏത്

രാ�ീയ പാ��ിയി�െ��വരാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസി�  ശി�ി�െ�� ഏെത�ാം �തിക��് എ� തവണ വീതം പേരാ�

അ�വദി�ി��്; ജയി� ച��� അ�സരി�ാേണാ ഇവ��് പേരാ� അ�വദി�ി��ത്;



(സി) ഇ�കാരം ഇവ��് പേരാ� അ�വദി�ാ��ായ കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

�ൈഹബ് വധേ�സ് �തികൾെ�തിെര �. എ. പി. എ

2043. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��രി�  ��് േകാ���് �വ��ക�  �ൈഹബിെന െകാലെ����തിന് ��്

െകാലയാളിക�  േബാംെബറി�് ഭീകരാ�രീ�ം ��ി�ി��തായി േകസിെ� ��പ��ി�

പരാമ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജന���് ഭീഷണി ഉയ��ണെമ�� ഉേ�ശ�േ�ാെട േബാംേബാ,  േ�ാടക വ��േളാ

ഉപേയാഗി�കയാെണ�ി�  1967  െല �.എ.പി.എ.  ആ�ിെ�  15  -� വ��് �കാരം

�.എ.പി.എ �മ�ാെമ� നിബ�ന�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  �ൈഹബ് വധേ�സിെല �തിക�െ�തിെര �.  എ.പി.എ.  �മ�ാതി��ത്

എ�െകാ�ാണ് എ� വ��മാ�േമാ?

െകാ�െ��വ�െട വീട് സ��ശി�് ആശ�സി�ി�ൽ

2044. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) മാഹിയി�  െകാ�െ�� സി.  പി.  എം.  �വ��ക�  ബാ�വിെ� വീട് �ഖ�മ�ി സ��ശി�്

ബ��െള ആശ�സി�ി�ക��ാേയാ;

(ബി) െകാലെ�� �ൈഹബിെ��ം േപാലീസ് ക�ഡിയിൽ മരണെ�� നിരപരാധിയായ

�ീജി�ിെ��ം വീട് സ��ശി�് ��ംബാംഗ�െള ആശ�സി�ി�വാ� �ഖ�മ�ി േപായി�േ�ാ?

�ീ �ര� ഉറ�ാ��തിനായി ആവി�രി� നടപടിക�

2045. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.��ഷ� കട��ി

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

(എ) �ീ �ര��മായി ബ�െ�� കാര��ളി� േപാലീസിെന സഹായി��തിനായി നിേയാഗി�ി��

നി�ഭയ േവാള�ിയ�മാ�െട �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അതി�മ സാഹചര��� തിരി�റി�് അതിെന േനരിടാ� �ീകെള �ാ�രാ��തി�� സ�യം

�തിേരാധ പരിശീലനപ�തി േപാലീസ് വ��് നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീക�െ�തിരായ അതി�മ�� �റ��തിനായി ഏ�െ���ിയി�� പി�് പേ�ാ�, പി�് ബീ�്

സംവിധാന��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?



�ീ �ര��ായി പ�തി

2046. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െ�തിരായ അതി�മ�� �റ��തിന് നിലവി�� സംവിധാന�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീക��് �തിേരാധ പരിശീലനം ന���തിന് സ��ാ�  പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) വനിതക��്  24 മണി��ം സഹായ�ിനായി വനിതാ െഹ��് ൈല� �വ��ി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) �ീ �ര��ായി നി�ഭയ േവാള�ിയ�മാെര നിേയാഗി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േപാലീസിെല വനിതാ�ാതിനിധ�ം ഉയ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

മരണ�ിെല ��ഹതക�

2047. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എള���ഴ െപ�മാ��ടി ആശാരിപറ�ി� മാനം കേ�ഴ�് വിജയെ� മക� 21 വയ��

���ിയ �െട �തേദഹം വിവാഹദിന�ിെ� പിേ��് േവ�നാ�കായലി�  കെ��ിയത്

സംബ�ി�് ഞാറ�� േപാലീസി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� പരാതിയിേ�� സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത മരണ�ിെല ��ഹത നീ�ാ�  വിശദമായ അേന�ഷണം നട�ണെമ�് ബ���

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമായ അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇല�ി പ�ായ�് 1- � വാ�ഡിെല മിേഷ� ഷാജി എ�

�വതി�െട അസ�ാഭാവിക മരണ�മായി േമ� സംഭവ�ിന് സാമ���തായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

മിേഷ�  ഷാജി എ� �വതി�െട അസ�ാഭാവിക മരണം സംബ�ി� അേന�ഷണ�ിെ�

�േരാഗതി അറിയി�േമാ ?

�ീക�, ��ിക� എ�ിവ�� േനെര�ളള അതി�മം

2048. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�, ��ിക�  എ�ിവ�� േനെര�ളള അതി�മം,  �ീകേള�ം ��ികേള�ം കാണാതാക�

എ�ിവ�മായി ബ�െ��് നിലവി� റിേ�ാ��് െച�ി�ളള േക�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�്

ഇനം തിരി�് ജി�ാ അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ആല�ഴ ജി�യിെല വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നിലവി� റിേ�ാ��് െച�ി�ളള

േക�ക�െട എ�ം, േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?



േകാടേ�രിയി� ഗ�ഭ� ശി� മരി�വാനിടയായ സംഭവം

2049. �ീ.അ�� �കാശ്

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് േകാടേ�രിയി�  േജാ�ന�െട ഗ�ഭ� ശി� മരി�വാനിടയായ

അ�മസംഭവ�ി�  ഇതിനകം എ� �തികെള അറ� െച�;  അവ�െ�തിെര ഏത് വ��്

�കാരമാണ് േകസ് രജി�� െച�ി��ത്;

(ബി) �തിക�െ�തിെര വധ�മ��ം �മ�ണെമ� േദശീയ ന�നപ� ക�ീഷെ� ശിപാർശയിേ�ൽ

എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) േജാ�ന�ം ��ംബ�ി�ം �ര� ഒ���തി�  േപാലീസിന് വീ� പ�ിെയ�് ന�നപ�

ക�ീഷ� കെ��ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) �േത�ക േകാടതി �പീകരി�് ഇൗ േകസിെ� വിചാരണ ���ിയാ�ണെമ�ം ��ംബ�ിന്

സാ��ിക സഹായം ന�കണെമ��� ക�ീഷ�  ശിപാ�ശകളി�  അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� അതി�മ��

2050. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക��ം,��ിക��ം േനെര�� അതി�മ��  വ��ി�വ��താ�ം അത്

തട��തിന് േപാലീസിന് കഴി��ി�ാെയ��� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ീക�െ�തിരാ�� അതി�മ�� തട��തിന് �പീകരി� പി�് േപാലീസിെ� �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) പി�് േപാലീസ് ബീ�് സംവിധാനം ഏെതാെ� ജി�കളി� നിലവി��്;

(ഡി) 2017-18  നയ�ഖ�ാപന�ി�  �ഖ�ാപി� വനിതാ േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട പ�ായ�്

സ��ശനം എ�ായിട�ം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  അത് കാര��മമാെണ�്

വിലയി���േ�ാ?

�ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��

2051. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, പി. ഉ�ി

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

(എ) രാജ�െ�ാ�ാെക �ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��  വ��ി� വ��

സാഹചര��ി�  �ീക��ം ��ിക��ം �േത�ക �ര�െയാ���തിന് സം�ാന�്

ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ�� അറിയി�േമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�േ�ാ�  വനിതാ േപാലീസ് േസനാംഗ��െട എ�ം

എ�യായി��; വനിതാ േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട എ�ം വ��ി�ി��തി�ം എ�ാ േപാലീസ്

േ�ഷ�കളി�ം വനിതാ േപാലീസ് ഓഫീസ�മാെര �ടി നിയമി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) ഒ�െ�� ചില േക�കളിെല�ി�ം പരാതിക�  ലഭി�ാ�  സത�രമായി നടപടിെയ���തി�

ബ�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  വീ� വ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ���ത���

റിേ�ാ��് െച�ാ�  �തഗതിയി�  അേന�ഷണ�ം �ട�  വിചാരണ�ം നട��െവ�് ഉറ�

വ��ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) �ീക��് സ�യം �തിേരാധ പ�തിേയാെടാ�ം സാ�ഹ� േബാധവ�കരണ പ�തി�ം

ഫല�ദമായി നട�ാ�ാ� േവ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ?

�ീക�െ�തിരായ അതി�മ��

2052. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ീക�െ�തിരായ അതി�മ��  �റ��തിന് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം

സ�ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതി�മ സാഹചര���  തിരി�റി�് ആ�വിശ�ാസേ�ാെട േനരിടാ�  �ീകെള

�ാ�രാ��തിന് േപാലീസ് നട�ാ�� സ�യം �തിേരാധ പരിശീലന പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

അതിേവഗ �േത�ക ശി�സൗ�ദ േകാടതിക� �ാപി��തിന് നടപടി

2053. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� േക�കളാണ് േപാേ�ാ നിയമ�ിെ� കീഴി� വിചാരണ കാ�്

കിട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�കളി�  മജിേ��് േകാടതിയി�,സാധാരണ േക�ക�െട വിചാരണേയാെടാ�മാണ് ഇ�രം

േക�ക� പരിഗണി��ത് എ�ത് കാലതാമസ��ാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം �േത�ക േപാേ�ാ േകാടതിക� �ാപി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇട�ാളി� െപ���ി പീഡി�ി�െ�� സംഭവം

2054. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ��

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



(എ) സം�ാന�് ��ിക�െ�തിെര�� ൈലംഗിക അ�മ�ം പീഡന�ം വ��ി�വ��തായ

റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇട�ാളി�  സിനിമാ തീേയ�റി�  10  വയ�� െപ���ിെയ പീഡി�ി� സംഭവം ൈച�ഡ്

ൈല�  �വ��ക�  എ�ാണ് േപാലീസിന് റിേ�ാ��് െച�ത്;  എ�ാണ് േപാലീസ് േകസ്

രജി�� െച�ത്;

(സി) ��ത േകസ് രജി�� െച��തിന് അസാധാരണമായ കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) േപാേ�ാ നിയമ�ിെല വ�വ�ക��് വി��മായി േകസ് രജി�� െച��തി� േപാലീസിെ�

ഭാഗ�് മന:���മായ കാലതാമസം ഉ�ായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) �തി�െട രാ�ീയ ബ��ം പണസ�ാധീന�ം േകസ് രജി��  െച��തി�  കാലതാമസം

ഉ�ാ�ിയതായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(എഫ്) േപാേ�ാ നിയമ�ിെല ഏെത�ാം വ��ക�  �കാരമാണ് �തിെ�തിെര േകെസ��ി��ത്

എ�് അറിയി�േമാ?

അ��ാടിയി� പ��് വയ�കാരി െെലംഗിക പീഢന�ിന് ഇരയായ സംഭവം

2055. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി�  ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� പ��് വയ�കാരി ദിവസ�േളാളം െെലംഗിക

പീഢന�ിന് ഇരയായ സംഭവ�ി� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇൗ േക�ി�  എ� േപ�െ�തിെര േകെ���;  എ� േപ�  അറ�ിലായി;  അറ�ിലായ

ഏെത�ി�ം �തിക� േപാലീസ് ജീ�ി� നി�് ചാടി ര�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ായ���ിയാകാ�വെര േചാദ�ം െച�േ�ാ� പാലിേ�� വ�വ�ക�

2056. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ായ���ിയാകാ� ��ികെള േചാദ�ം െച�േ�ാ�  പാലിേ�� വ�വ�ക�  സംബ�ി�്

നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ബാലാവകാശ ക�ീഷ�  എെ��ി�ം ശിപാ�ശ സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഈ

ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ിലാേണാ നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�ളളത്;വ��മാ�ാേമാ?

ഫസ� വധേ�സ്

2057. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഫസ� വധേ�സിെ� അേന�ഷണഘ��ി� അ�െ� ആഭ��ര വ��് മ�ി ഇടെപ� എ�ം

പി�ീട് നട� ര�് െകാലപാതക���ം ഇ�മായി ബ��െ���ഉള അ�െ� അേന�ഷണ

ഉേദ�ാഗ�നായി�� ഡി.െെവ.എസ്.പി.  െക.  രാധാ��െ� െവളിെ����

��യി�െപ�ി�േ�ാ ; ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് െവളിെ���േമാ ?



േപാലീസ് മ��നം �ലം െകാ�െ��വ�

2058. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േപാലീസ് മ��നം �ലം എ� േപ� െകാ�െ��

എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� േപാലീസ് മ��നം �ലം െകാ�െ�� എ�് ആേരാപി�് എ� പരാതിക�

ലഭി�ി�െ��് വിശദാംശം സഹിതം െവളിെ���േമാ;

(സി) മ��ന േക�ക�  ആേരാപി�െ�� എ� േപാലീ�കാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി� എ�്

െവളിെ���േമാ?

െകവി� എ� �വാവിെ� െകാലപാതകം

2059. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) േ�ഷ�  ഹൗസ് ഓഫീസറായി േപാലീസ് സ��ി�  ഇ�െ���മാെര നിയമി�ത് �ലം

�മസമാധാനപാലന�ം ��ാേന�ഷണ�ം ര�് േപാലീസ് സ�് ഇ�െ���മാ�െട കീഴി�

വിഭജി�് ന���തിന് കഴി�തി�െട കാര��മമായ േപാലീസ് സംവിധാനം ഉറ�ാ�വാ�ം,

േപാലീസി� നി�ം മിക� േസവനം ജന���് ലഭ�മാ�വാ�ം കഴി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാ�യം ഗാ�ിനഗ�  േപാലീസ് േ�ഷനി�  ഇൗ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

െകവി� എ� �വാവിെന അ��രാ�ി വീ�കയറി ��ാസംഘം ത�ിെ�ാ�േപായി എ� പരാതി

ലഭി�ി�ം അേത��ി അേന�ഷി��തി�ം,  േപാലീസി�  നി�ം മിക� േസവനം ഉറ�്

വ���തി�ം കഴിയാെത വ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഗാ�ിനഗ�  േപാലീസ് േ�ഷനി�  വനിതാ െഹ��് ഡ�് �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�

െകവിെ� ഭാര� നീ� തെ� ഭ��ാവിെന ത�ിെ�ാ�േപായി എ� പരാതി�മായി

മണി��കേളാളം ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് ��ി�  നി�േ�� അവ� എ�കാര��ായി

എ�് അേന�ഷി�േമാ;

(ഡി) െമഡി��േകാേളജ് ആ�പ�ിയി�  േമയ്  27-� തീയതി നട� �ഖ�മ�ി�െട ചട�ിന്

�ര�ാ�മതല ഒ��� ടീമി�  ഗാ�ിനഗ�  േപാലീസ് േ�ഷനിെല എസ്.െഎ.  ഷി�വിന്

�മതല��ായി�േ�ാ;  ��ാേന�ഷണ �മതല�ളള എസ്.െഎ.  �് �ര�ാ �മതല

ന��വാ��ായ സാഹചര�െമ�ാണ്;വിശദമാ�േമാ?

��ബല വിഭാഗ�ളി�െ��വ�െട�ം പാ�ശ�വ��രി�െ��വ�െട�ം �ര�



2060. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) ��ബല വിഭാഗ�ളി�െ��വ�െട�ം പാ�ശ�വ��രി�െ��വ�െട�ം �ര� ഒ���തി�

സ��ാ� പരാജയെ��െവ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) അ��ാടിയി� പ�ിക േഗാ� വിഭാഗ�ി�െ�� മ�െവ� �വാവിെന ജന��ം മ��ി�് െകാ�

സംഭവ�ം േകാ�യ�് ദളിത് വിഭാഗ�ി�െപ� െകവിെന� �വാവിെന �രഭിമാന�ിെ� േപരി�

െകാലെ���ിയ സംഭവ�ം ഒ�െ�� സംഭവ�ളാെണ�് സ��ാ� വിലയി���േ�ാ; എ�ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇൗ വിഭാഗ�േളാ�� അതി�മം തട�വാ�  അതീവ ജാ�ത �ല��ണെമ�് അ��ാടി

സംഭവ�ിന് േശഷം �ഖ�മ�ി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് േശഷ�ം ഇ�രം

േക�ക��ാ��ത് �ഖ�മ�ി�െട നി�േ�ശം ആഭ��ര വ��് ഗൗരവമായി

എ��ി�ി�ാെയ�താെണ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസിെന രാ�ീയവ��രി��ം ��വാളികളായ പാ��ി അ�ഭാവിക��് ന���

േ�ാ�ാഹന�മാണ് ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി��തിന് ഇടയാ�ിയെത��

ആേ�പ��തിനാ�  േപാലീസിെന രാ�ീയ ��മാ��തി�ം ��വാളിക�െ�തിെര �ഖം

േനാ�ാെത നടപടി സ�ീകരി��തി�ം നി�േ�ശം ന��േമാ?

െകവിെ� മരണം

2061. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) േകാ�യെ� മാ�ാന�� വീ�ി� നി�ം െകവിെന�ം ��കാര� അനീഷിെന�ം ��ാസംഘം

ത�ിെകാ� േപായ വിവരം ഗാ�ിനഗ� േപാലീസ് േ�ഷനി� എ� മണി�ാണ് അറിയി�ത്;

(ബി) അ�മിസംഘ�ിെ� വ�ി ന��, െമാൈബ� ന�� എ�ിവ േപാലീസിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(സി) െകവിെ� പിതാവ് എ� മണി�ാണ് േപാലീസ് േ�ഷനി� ഹാജരായി ത�ിെ�ാ�േപായതായ

പരാതി ന�കിയത്;

(ഡി) ത�ിെ�ാ�േപായ വിവരം അറിയി�ി�ം മാ�ാനം �ത�  െകവിെ� �തശരീരം കെ��ിയ

ചാലിയ�ര േതാട് വെര�� ഭാഗെ� ഏെത�ി�ം േപാലീസ് േ�ഷ�കളിേല�് ഈ വിവരം

ഗാ�ിനഗ� േപാലീസ് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ഇ) ത�ിെ�ാ�േപായ വിവരം അറിയി�ി�ം പതിന�് മണി�േറാളം േപാലീസ് നി�ിയമായി��തിെ�

കാരണെമ�ാണ്; ഈ നി�ിയത�ം ഒ� വിലെ�� ജീവ� ന�മാ�വാ� ഇടയാ�ിെയ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അതിന് ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര െകാല���ിന്

േകെസ��േമാ?



െകവിെ� െകാലപാതക�ിൽ ��വാളികളായവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി

2062. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

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

(എ) �ണയവിവാഹം കഴി� ന�ാേ�രി എസ്.എ�് മൗ�ിൽ െകവിൻ പി.േജാസഫിെന േമയ്  27-�

തീയതി സാ�ധ സംഘം ത�ിെ�ാ�േപായി െകാലെ���ിയ േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകവിെന ത�ിെ�ാ�േപായി െകാലെ���ിയവ�െട ���ിൽ ഡി.ൈവ.എഫ്.െഎ�െട സജീവ

�വ��ക� ഉ�ായി��െവ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) െകവിെന വീട് കയറി ആ�മി�് ത�ിെ�ാ�േപായി എ�് പരാതിെ�� െകവിെ�

പിതാവിെ��ം,ഭാര� നീ�വിെ��ം പരാതി ഗാ�ിനഗ�  േപാലീസ് സ�ീകരി�ാതി��ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസിന് �ഖ�മ�ി�െട �ര�ാ�മതല��തിനാ�  ��ത ഡ��ി കഴി�േശഷം മാ�േമ

പരാതി സ�ീകരി�ാ�  കഴി� എ�് പറ�് ഒഴി�ത് ദളിത് വിഭാഗ�ി�െ��വേരാ��

േപാലീസിെ�റ മേനാഭാവെ�യാേണാ �ചി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േകസിൽ ��വാളികളായവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തിന് നി�േ�ശം

നൽ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഗംേഗശാന� േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി

2063. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാമി ഗംേഗശാന� േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ േകസിെ� ��പ�ം േകാടതിയി�  സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�

��പ�ം സമ��ി��തി�� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��പ�ം േകാടതിയി� സമ��ി�ി�െ��ി� ഈ േകസി� െ�ഷ�� േ�ാസിക��െറ നിയമി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േക�മായി ബ�െ��് േപാലിസ് തല��് �ഡാേലാചന നട� എ� ആേ�പം

സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ�ാ��ാട് സഫീറിെ� െകാലപാതകം

2064. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് ��ാ അ�മ�ി� െകാ�െ�� സഫീറിെ� എ�ാ െകാലപാതകികെള�ം അറ�്

െച�ി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി� �ധാന �തികെള അറ�് െച�വാ� കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ധാന �തികെള എ��ം െപെ��് അറ�് െച�വാ� േപാലീസിന് ആവശ�മായ നി�േ�ശം

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

2011 -16 കാലയളവിെല െകാലപാതക��

2065. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1/5/2011 �ത� 31/5/2016 വെര സം�ാന�് എ� െകാലപാതക�� നട�; അതി�

രാ�ീയ െകാലപാതക�� എ�യായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 1/5/2011  �ത�  31/5/2016  വെര നട� ൈലംഗീക അതി�മ��െട എ�ം,  �ീധന

പീഡനമരണം,  ൈലംഗീക അതി�മ��െട ഫലമാ�� മരണം,  മാഫിയ ആ�മണ�ി�

െകാ�െ��വ�െട എ�ം, ക�ഡി മരണം എ�ീ ���ത���െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ർ യങ് െമ�സ് ��് അംഗ�െള മ��ി� സംഭവം

2066. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ക�രി� 1972 �ത� �വ��ി�വ�� യങ് െമ�സ് ആ��സ് ആ�റ് ക��റ�

അേസാസിേയഷ� ഓഫീസി� 2018 േമയ് മാസം ��ാം തീയതി �റ�� ചില� അതി�മി�്

കയറി ��് അംഗ�െള മ��ി�ക�ം ��ിെ� വ�വകക�  നശി�ി�ക�ം െച�

സംഭവ�ിേ��  ��് െസ��റി എറണാ�ളം ടൗ�  േനാ��് േപാലീസ് േ�ഷനി�

05.05.2018-� 59585/18 ന�രായി ന�കിയി�� പരാതിയിേ�� ആ�െ��ി�ം എതിെര

ഇ�വെര േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാണ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാ�് പ�ായ�് അംഗം രാജീവ് ഭാ�രെന മ��ി� സംഭവം

2067. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ഇളം േദശം േ�ാ�് പ�ായ�് അംഗം രാജീവ് ഭാ�രെന വീ�ി� അതി�മി� കയറി

മ��ി� േകസി� ഏെതാെ� െസ��ക� േച��ാണ് േകസ് എ��ിരി��ത്;

(ബി) ��ത േകസിെല �തിെയ അറ�് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിന് കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസി� എ�േ��് ചാ��ഷീ�് െകാ��െമ�് വ��മാ�േമാ?

െകാളള�ലിശ�ാെര നിയ�ി��തിന് നടപടി

2068. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് കാര��മമായി ഓ�േറഷ� �േബര നട�ിലാ�ിയത്

�ലം െകാളള�ലിശ�ാെര നിയ�ി��തി�ം അവ�െട അ�മം തട��തി�ം

കഴി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം എ� െകാളള�ലിശ�ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�; എ�

േക�ക� രജി�� െച�;

(സി) പാറ�ാലയി�  എ�െകാ�ാം കാണി ബേഥ�  ഭവനി�  വിധവയായ ബി� എ� �വതിെയ

െകാളള�ലിശ സംഘം ആ�മണി�േറാളം ��ിയി� സംഭവ�ി�  േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെതാെ� വ��ക� �കാരം;

(ഡി) െകാളള�ലിശ�ാ��് ഒ�ാശ ന�കിയ പാ��ി അംഗം ശശിെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്?

ജി�ാതല�ളി� േപാലീസ് കംെ�യി�് അേതാറി�ി

2069. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീ�കാരി�  നി�� േലാ��് മ��ന പരാതി വ��ി�തായി േപാലീസ് കംെ�യി�്

അേതാറി�ി�െട േനാ��് േസാ� െചയ�മാെ� അഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജി�ാതല�ളി�  േപാലീസ് കംെ�യി�് അേതാറി�ി �പീകരി�ണെമ�്

നിയമ�ി�  അ�ശാസി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  നിലവി�  ഏെതാെ� ജി�കളി�  ��ത

അേതാറി�ി �പീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�ൻ സർ�ാരിെ� ഭരണ കാലയളവിെല ക�ഡി മരണ��

2070. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലയളവി� സം�ാന�് എ� ക�ഡി മരണ�� റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ബി) ക�ഡി മരണ�ിന് ഇരകളായ വ��ിക�െട ��ംബം���് എ� �പ ധനസഹായം

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഡി മരണ�ിനിരയായ വ��ിക�െട ആ�ിത��് ആ�െ��ി�ം സ��ാ�  േജാലി

ന�കിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� എ� േപ��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ക�ഡി മരണ�മായി ബ�െ��് എ� േപാലീ�കാെര അറ�െച�ി��്; േകസടി�ാന�ി�

വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഡി മരണ��

2071. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഏെത�ാം േ�ഷ�കളി�െവ�ാണ് ക�ഡി

മരണ��  ഉ�ായി�ളളെത�ം ഇ�ര�ി�  മരണെ��വ�  ആെരാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ക�ഡി മരണ�െള�ട��് ഉ�രവാദികളായ എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ക�ഡി മരണ�ിന് �തികളാ�െ�� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല നടപടി

സ�ീകരി�ി��് ; ഇതി� എ� േപെര ��വി��രാ�ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ഡി മരണ�മായി ബ�െ�� േക�ക�

2072. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ക�ഡി മരണ�മായി ബ�െ��് എ�

േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര േക�െ��ം അവ�

ആെര�ാെമ�ം അവ�െട േപരി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�െന മരണെ��വ�െട ആ�ിത��് സ��ാ�  എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസിെ� ഭാഗ�് നി��ായ വീ��് േപാലീസ് േമധാവിെ�തിെര നടപടി

2073. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ��

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

ന��േമാ:

(എ) �� ഡി.ജി.പി.  �ീ.  �ി.പി.  െസ��മാറിെന േപാലീസ് േമധാവി �ാന�് നി�് മാ��തിന്

കാരണമായ വ�തക� എെ�ാെ�യായി��െവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജിഷ േകസ്, ��ി�� െവടിെ��പകടം എ�ീ േക�കളി� േപാലീസി��ായതായി പറയെ���

വീ��െട ഉ�രവാദിത�ം സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�ാെണ�് സ��ാ�  നിലപാട്

എ��ി��േവാ ;

(സി) എ�ി�, നിരപരാധിയായ വരാ�ഴയിെല �ീജി�ിെന േപാലീസ് അ��രാ�ി വീ�ി�  നി�്

പിടി�െകാ�േപായി ചവി�ി െകാ� േകസി�ം െകവി�  പി േജാസഫ് എ� �വാവിെന

�രഭിമാന�ിെ� േപരി� െകാലെ���ിയ േകസി�ം മാഹിയിെല ഇര� െകാലപാതക േകസി�ം

േപാലീസിെ� ഭാഗ�് നി��ായ ��തരമായ വീ��് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�്

ഉ�രവാദിത���ായിരിെ� അേ�ഹ�ിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�

െവളിെ���ാേമാ?



�ിമിന� േക�കളി� �തിേച��െ�� േപാലീ�കാ�െട പ�ിക

2074. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�  വിവിധ �ിമിന�  േക�കളി�  �തിേച��െ��വ�

എ�േപ�െ��് െവളിെ���ാേമാ; ഇവ�െട റാ�് അ�സരി�ളള ലി�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ീജി�ിെന േകാടതിയി� ഹാജരാ�വാ� അ�മതി

2075. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) വരാ�ഴയി� ആ�മാറി േപാലീസ് ക� ഡിയിെല�� േശഷം െകാ�െ�� �ീജി�ിെന ഇ�ഴി�

ഏ�ി� 7-� തീയതി പറ�� �ഡീഷ�� ഫ�് �ാ�് മജിേ��് േകാടതിയി� ഹാജരാ�വാ�

േപാലീസ് അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�മതി േതടിയി�ം മജിേ��് അ�മതി ന�കിയി�ാെയ�് എറണാ�ളം �റ�  േപാലീസ്

േമാധാവിയായി�� �ീ.  എ.  വി.  േജാ�ജ് എറണാ�ളം ചീഫ് �ഡീഷ�� മജിേ��ിന് പരാതി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് പരാതി ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല അനധി�ത വാഹനപാ��ിംഗ്

2076. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി� കായം�ളം - �ന�� േറാഡി�ം, കായം�ളം - തി�വ� േറാഡി�ം ലി�്

േറാഡി�ം അനധി�തമായി വാഹന�� പാ��് െച����ലം വലിയ ഗതാഗത���് ദിനം

�തി ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അനധി�ത പാ��ിംഗ് നിേരാധി��തിന് ആവശ�മായ ക�ശന നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം ല�ിടി ��പാതയി� �ാഫിക് സി�� ൈല�് സി�ം

T 2077.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര��മായി ബ�െ��് ഒ��ാലം ല�ിടി ��പാതയി� �ാഫിക് സി�� ൈല�് സി�ം

�ാപി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ല�ിടി ��പാതയി�  �ാഫിക് സി��  സി�ം �ാപി��തിനാ�ളള ഫയ�  എ�ാണ്

സ��ാരിന് ലഭി�ത്; അതി�േമ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ല�ിടി ��പാതയി��ായിെകാ�ിരി�� വാഹനാപകട��  �റ��തിന് �ാഫിക് സി��



ൈല�് സി�ം �ണകരമാ�ം എ�് ക���േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത് �ാപി��തിനായി

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാഹനാപകട��

2078. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2017-�  എ� വാഹനാപകട��  ഉ�ായി��്;  അവയി�  എ� േപ�

മരണെ��ി��്;

(ബി) ഇതി� ഇ�ച�വാഹന�� ഉ�െ�� അപകട�� എ�;

(സി) അ��േയാെട�ം അമിതേവഗതയി�ം െെ�വി�് നട���െകാ�ാണ് മി� വാഹന��ം

അപകട�ി�െ���ത് എ�ത് കണ�ിെല��് െെലസ�സ് ഇ�ാെത�ം

�ായ�ർ�ിയാകാെത�ം വാഹനം ഓടി��ത് നി��ാഹെ����തിന് എെ�ാെ�

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

(ഡി) വാഹനാപകട��ം മരണ��ം �റ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��സ��ാ� കാലയളവി� റിേ�ാ�� െച�െ�� ൈസബ�/എ.ടി.എം �ട�ിയ േമാഷണേക�ക�

2079. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ�  കാലയളവി�  റിേ�ാ�� െച�െ�� ൈസബ�/എ.ടി.എം േക�ക�,

േമാഷണേക�ക�  എ�ിവ എ� എ�ം ഇതി��കാരം രജി��  െച�െ�� േക�ക�  എ�

എ�ം,��ത കാലയളവി�  എ� േക�കളി�  �തികെള പിടി�ടാ�  കഴി� എ�ം എ�

േപ�െ�തിെര ശി�ാനടപടിക�  ൈകെ�ാളളാ�  കഴി� എ��� ൈ�ം റി�ാ��സ്

ബ�േറാ�െട കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ� കാലയളവി� �തികെള പിടി�ടി നിയമ�ി�

��ി� െകാ� വ� േക�ക� എ�െയ�ം,ഇനി�ം എ� േക�കളി� �തികെള പിടി�ടാ��്

എ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈ�ം റി�ാ��സ് ബ�േറാ�േട�ം ആഭ��രവ��ിെ��ം കണ�ക� �കാരം ഈ സ��ാ�

കാലയളവി�  രജി��  െച�െ�� േക�ക�  എ�,എ� േക�കളി�  �തികെള കെ��ി

നിയമനടപടിക�� വിേധയമാ�ി, �ട�ിയവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാർ�് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

2080. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനെയ ആ�നികവ��രി��തി� േവ�ി സ��ാ�  സ�ീകരി� െകാ�ിരി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �ാ��് േ�ഷ�  ആ�ി മാ��േതാെട എെ��ാം സൗകര��ളാണ്



േ�ഷ�കളി� ലഭ�മാ�ക;

(സി) േകരള�ിെല എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം �ാ��് േ�ഷ�കളാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ശി� സൗ�ദ േ�ഷ�ക�  �ാപി��തി�െട സ��ാ�  എ�ാണ് ല��ം െവ��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;  ഇേ�ാ�  ഏെതാെ� േ�ഷ�കളാണ് ശി� സൗ�ദ േ�ഷ�കളായി

�ഖ�ാപി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

വനിത േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

2081. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിത േപാലീസ് േ�ഷ�ക� താ��് അടി�ാന�ി� ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��

ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഇതിനകം എ� താ��കളി�  ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

ആരംഭി�ി��്;

(ബി) വനിത ഐ.ആ�. ബ�ാലിയ�  ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന േപാലീസി�  വനിതാ �ാതിനിധ�ം  15  ശതമാനമായി ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി

ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) വനിതാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട എ� �തിയ ത�ികക�  ഇതിെ� ഭാഗമായി അ�വദി�

എ�റിയി�ാേമാ?

ശി�സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

2082. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശി�സൗ�ദേപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��തിന് പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�യാണ് പ�തി വഴി നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ിക�� േനെര�ളള അതി�മ��  തട��തി�ം ��ത�  �� ആവശ��ളള ��ികെള

കെ���തി�ം പ�തി �േയാജന�ദമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ��ിക�െട അവകാശസംര�ണ�ിന് ആഭ��രവ��് മെ�െ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത് ;

(ഡി) �ണിെസഫ് േപാ�ളള അ�ാരാ� ഏജ�സിക�മായി സഹകരി�് എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�ിവ��െ��് അറിയി�േമാ?

�ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ� പ�തി

2083. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, വി. േജായി



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

(എ) �മസമാധാനപാലന�ി�ം ��ാേന�ഷണ�ി�ം സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം ��ത�

ഫല�ദമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�കെള  &#039;�ാ��് േ�ഷനാ&#039;�ി മാ�� നടപടി�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് െമാെെബ�  േഫാറ�സിക് �ണി�ക�  �ാപി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

വാളകം ആ�ാനമായി േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് ശിപാ�ശ

2084. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� വാളകം ആ�ാനമായി േപാലീസ് േ�ഷ�

ആരംഭി��തി�� ശിപാ�ശ സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട കാര�ാലയ�ി�  നി�ം

ലഭി�ി�േ�ാ;അറിയി�േമാ;

(ബി) വാളക�് േപാലീസ് േ�ഷ� മ�ിരം നി��ി��തിനായി ഉ��� �ാമപ�ായ�് വക �ലം

ഉപാധിരഹിതമായി ആഭ��രവ��ിന് ന�കാ� സ�തി�െകാ�� പ�ായ�് ഭരണസമിതി

തീ�മാനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) വാളകം ആ�ാനമായി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് എ��േപാ�്

2085. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല െപ�കാവ് േക�മാ�ി േപാലീസ് എ��േപാ�് �ാപി��തി�ളള

നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല ഡി.ൈവ.എസ്.പി.ഓഫീസ്

2086. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ��ടി േപാലീസ് േ�ഷ�

2087. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ��ടി േപാലീസ് േ�ഷ�േവ�ി �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ ?

��ൈവ�് േപാലീസ് േ�ഷ�

2088. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല ജനസാ�ത പരിഗണി�് ��ൈവ�് േക�ീകരി�് ��തായി

േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഈ �േദശ�ിെ� �മതല�� ഞാറ��  േപാലീസ് േ�ഷനി�  അ�വദി�ി��

േപാലീസ് േസനാംഗ��െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി�ി�� ത�ികകളി� ഒഴി�കിട��വ�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധി

2089. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട �ാമപ�ായ�് �േദശം ���മാ�ം കാ�ാ�ട േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� െകാ�

വ��തി�ളള നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െകായിലാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� വിഭജനം

2090. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� വിഭജി�് ഒ� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപി���മായി

ബ�െ��് എെ��ി�ം നി�േ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ഷ� വിഭജന�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ആേലാചനക� നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആവശ�മായ �ലം ലഭ�മാ�ിയാ� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി��കാര�ം പരിേശാധി�്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ിെല േപാലീസ് ഒൗ�് േപാ�്

2091. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജക മ�ല�ിെല മ��ളളിയി�  �വ��ി�� േപാലീസ് ഒൗ�്

േപാ�ിെ� �വ��നം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  അവിെട െപാ�ജന���് പരാതി

സമ��ി��തി�ളള സൗകര��േ�ാ;  പരാതി സംബ�ി� അേന�ഷണ��  നട��തി�ളള

സംവിധാനം എ�െനയാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;



(ബി) ഇത് ഒ� േപാലീസ് േ�ഷനായി ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

േമ��റ�് േപാലീസ് േ�ഷ�

2092. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ബജ�ി�  ഉ�െ���ിയ േമ��റ�് േപാലീസ് േ�ഷ�

�ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�  �ാപി��തിന് കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ച��ാലി�  വാടക െക�ിടം

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��നം ആരംഭി���മായി ബ�െ�� �ട�നടപടിക�  ഏത്

വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വടേശരി�രയി� േപാലീസ് സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസ്

2093. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വടേശരി�രയി�  േപാലീസ് സ��ി�  ഇ�െ���  ഓഫീസ് നി��ി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ലമാണ് ഏെ���ി��ത്;  നി��ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ശബരിമല�മായി ബ�െ�� അ�ബ� േ�ഷ� എ� നിലയി� എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്

ഇവിെട ഏ�െ���ക; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം േപാലീ�കാ�ം

2094. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� േപാലീ�കാരന് ഒേര േപാലീസ് േ�ഷനി� �ട��യായി എ� വ�ഷെ� േസവനമാണ്

അ�വദനീയമായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േകാട് ജി�യി�� സ��ി�  ഇ�െ���മാ�, �ി�സി��  സബ് ഇ�െ���മാ�,

അഡീഷണ�  സബ് ഇ�െ���മാ�. അസി��് സബ് ഇ�െ���മാ�, സീനിയ�  സിവി�

േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�, സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ� എ�ിവ�െട എ�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ� ഓേരാ���ം േജാലി െച�� േപാലീസ് േ�ഷ�ം ��ത േപാലീസ് േ�ഷനി� െമാ�ം

എ�കാലമായി ഇവ�െട േസവന�െ��ം ഇേ�ാ�  �ട��യായി എ�ാമെ� വ�ഷമാണ്

നിലവി�� േപാലീസ് േ�ഷനി� േജാലി െച�വ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േജാലി െച�� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  നി�് എ� �രമാണ് ഇവ�  ഓേരാ���െട�ം

�ിരതാമസെമ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഇ) കാസ�േകാട് ജി�യി� ഏെത�ാം ഓഫീസ�മാ�െട കീഴി� സി. ഡി. പാ��ിക�െ��ം ഓേരാ

സി.  ഡി.  പാ��ിയി�ം എ� സബ് ഇ�െ���മാ�, അഡീഷണ�  സബ് ഇ�െ���മാ�,

അസി��് സബ് ഇ�െ���മാ�, സീനിയ� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�, സിവി� േപാലീസ്

ഓഫീസ�മാ�  േജാലി െച��െ��ം എ�കാലമായി ഇവ�  സി.  ഡി.  പാ��ിയി�  തെ�

േസവനം െച� വ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കാസ�േകാടിെ� �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ജി�യിെല േപാലീസിെ� അംഗസംഖ�

വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി േഗ�സ് ൈഹ�ളി� നട�ിയ അ�മ �വ��ന��

2095. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േഗ�സ് ൈഹ�ളി�  28-5-2018-ന് ഒ� വിഭാഗ�ാ�  നട�ിയ അ�മ

�വ��ന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അ�മ �വ��നം നട�ിയവെര അറ�് െച�ി�േ�ാ;  എ� േപ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അ�മ സാധ�തക�  കണ�ിെല��് ക�നാഗ�ളളി നഗര�ിെല െപാ� വിദ�ാലയ���്

സംര�ണം ന���തി�ളള സംവിധാന�� ഏ�െ���േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ഇരി�ാല�ട െച�ി�റ�് വിജയെ� െകാലപാതകം

2096. �ീ.അനി� അ�ര

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.�രളീധര�

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

(എ) ��ാസംഘ��െട�ം അ�മിസംഘ��െട�ം �വർ�നം സം�ാനെ� �മസമാധാന

നിലെയ എ�കാരമാണ് ബാധി�െത�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇരി�ാല�ട െച�ി�റ�് കനാ� േബസി� താമസി�� വിജയ� എ� ആെള േമയ് 26 ന്

അ�� രാ�ി അ�മി സംഘം വീ�ി��യറി െവ�ിെ�ാലെ���ിയ േക�ിെ� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(സി) വിജയെ� മകെന േതടി വ� അ�മി സംഘം നിരപരാധിയായ അ�െന വീ�ി�  കയറി

െവ�ിെ�ാലെ���ക�ം ��ംബാംഗ�ളായ �ീകെള മാരകമായി പരിേ���ി�ക�ം െച�

സാഹചര�ം സം�ാന�് എ�െകാ�ാണ് സംജാതമായെത�് അേന�ഷി�് ��വാളികെള

അറ�് െച�് മാ�കാപരമായി ശി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��രി� ടി.വി. �ംഖല നശി�ി�െ�� സംഭവം



2097. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

(എ) േകാ�യെ� െകവി� എ� �വാവിെ� �രഭിമാന െകാലപാതക�ിെ� വാ��ക� ഇ�ഴി�

േമയ്  28-� തീയതി �ശ�മാധ�മ�ളി�െട െച��രിെല ജന�ളിെല�ാതിരി�വാ�  ചില�

�മി�െവ� ആേരാപണം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ദിവസം െച��രി� വ�ാപകമായി േകബി� ടി.വി. �ംഖല നശി�ി�െ��തി�ം െെവദ�തി

കണ�� വിേ�ദി�തി�ം പി�ി� �വ��ി�ത് ആരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ നടപടി�് പി�ി� �വ��ി�വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മിക� �മസമാധാന�ി�� അവാ�ഡ്

2098. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ഏ��ം മിക� �മസമാധാന�ി�� ഏെത�ി�ം അവാ�ഡ് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏത് കാലഘ��ിെല �മസമാധാന നില�െട അടി�ാന�ിലാണ് ��ത

അവാ�ഡ് ലഭി�െത�് െവളിെ���േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ��മ� േസവനം

2099. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� വനിതാജീവന�ാ�  ഉ�െ�െട ആെക എ� ജീവന�ാ��്;

ആെക ത�ികക�ും വനിതാജീവന�ാ�െട ത�ികക�ം എ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാരി�  അഴിമതി/�ത�നി��ഹണ�ിെല വീ� �ട�ി ഏെത�ാം േക�കളി�

ഉൾെ�� എ� ജീവന�ാ��് ; ത�ിക തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല ഉേദ�ാഗ�െര ഏെത�ാം കാര����ാണ് �� സ��ാരിെ�

കാലയളവി�  നിേയാഗി�ി��ത് എ�ം,  ഇവയി�  എെ��ി�ം മാ�ം ഈ സ��ാ�

വ��ിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസന�െട േസവനം ��മ��ം െപാ�ജന ജീവിത�ിന് �ര� ഉറ�ാ��

തര�ി���മാ��തിനായി, ഈ സ��ാ� ഇ�വെര നട�ാ�ിയ �വ��ന��ം �വ��ന

�േരാഗതി�ം എ�് എ� വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് അേസാസിേയഷ� സേ�ളനം

2100. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  സേ�ളന�മായി ബ�െ��് ഉ�ായ വിവാദ��െട

പ�ാ�ല�ി� സം�ാനെ� േപാലീസിന്,  രാ�ീയ പാ��ി�െട നിറം െെകവ�ി��തായ

വിമ�ശനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േപാലീസിെല രാ�ീയവ�കരണം തട�വാ�ം പ�പാതിത�ം

ഒഴിവാ�വാ��� �േത�ക മാ��നി�േ�ശ�� ന��േമാ?

േജ�ബ് േതാമസ് വിജില�സ് ഡയറ�റായിരിെ� �റെ��വി� സ��ല�ക�

2101. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി.  ജി.  പി.  േജ�ബ് േതാമസ് വിജില�സ് ഡയറ�റായിരിെ� എ� സ��ല�ക�

�റെ��വി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ല�ക� എെ�ാെ� കാര��ിനായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  അേ�ഹം �റെ��വി� സ��ല�കളി�  എ�െയ�ം �തിയ ഡയറ��

റ�ാ�ി;  സ��ാ�  നി�േ�ശ�കാരമാേണാ ��ത സ��ല�ക�  റ�ാ�ിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�ത നിയമന���് വിജില�സ് അ�മതി േവണെമ� സ��ല�ക�ം റ�ാ�ിയ ���ി�

ഉ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അഴിമതി നട�ിയവെര സ��ാരിന് ഇ��� ത�ികയി�

നിയമി��തിന് ഇത് ഇടയാ�കയിേ� ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േജ�ബ് േതാമസ് �റെ��വി� സ��ല�ക�െട നിയമസാ�ത സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ�ാണ് പരിേശാധി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േടാമി� ത��രി�് എതിെര സി.ബി.െഎ അേന�ഷണം

2102. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ ഡി ജി പി േടാമി� ത��രി�് എതിെര സി.ബി.െഎ അേന�ഷണം ആവശ�െ��് ഏെത�ി�ം ��

േപാലീസ് േമധാവി ഗവ�െമ�ിന് അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�  ആര്,  എ�് അേപ�

ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അേന�ഷണ പരിധിയി� ഏെതാെ� വിഷയ�� ഉ�െ���ണെമ�ാണ് അേപ�ക� ആവശ�ം

ഉ�യി�ിരി��ത്;  പരാതി�ാര�  സി.ബി.െഎ അേന�ഷണം ആ�െ�തിെരയാേണാ

ആവശ�െ��ി��ത് ടിയാ�  ഈ വിഷയ�ിേലാ മേ�െത�ി�ം ബ�െ�� വിഷയ�ിേലാ

ഗവ�െമ�ിന് എെത�ി�ം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� കാര��ളിലാണ്

അേന�ഷണം ആവശ�െ��് പരാതി ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�വ�ം ന�കിയ പരാതിയി� ഗവ�െമ�് എ�ിെലാെ�, എെ�ാെ� തീ�മാന�� എ��;

എ�� തീ�മാന�ളി�  എെ�ാെ� നട�ിലാ�ി;  തീ�മാനം എ�� തീയതി�ം,  നട�ി�

വ��ിയ തീയതി�ം ഓേരാ�ി���ത് െവേ�െറ വ��മാ�േമാ?

�േത�ക ക�നി�െട കാ�ി�ണി �ണിേഫാമിനായി വാ�ണെമ� നി�േ�ശം



2103. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ േപാലി�േദ�ാഗ��ം ഒേര �ണി�ര�ി�ം നിറ�ി��� കാ�ി

ധരി�ണെമ�� നി�േ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒ� �േത�ക ക�നി�െട കാ�ി�ണി �ണിേഫാമിനായി വാ�ണെമ�് േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ

േപാലീസ് േമധാവി നി�േ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ അ�കാരം ഒ� നി�േ�ശ�ിെ�

കാരണെമെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി ഒ� �േത�ക ക�നി�െട െപയി�് ഉപേയാഗി�് േപാലീസ്

േ�ഷ�ക� െപയി�് െച�ണെമ� നി�േ�ശം ��പ് നൽകിയി�േ�ാ;ഇ�കാരം ക�നിക�െട

േപ�പറ�് ഉ�രവ് നൽ��ത് �മ�കാരമാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

�മസമാധാന �മതല�ളള േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��

2104. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �മസമാധാന �മതല�ളള േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര

�ഖ�മ�ി�െടേയാ മ�ിമാ�െടേയാ �ര�ാ �മതല ഉ�െ�െട�ളള അധിക േജാലിക��്

നിേയാഗി���ലം �മസമാധാനം തക��തിേനാ െകാലപാതക��  സംഭവി��തിേനാ

ഇടയാ�ിയ �ിതി വിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) �ര�ാ�മതല��െ�െട�ളള അധികേജാലിക��് നിേയാഗി�െ��� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��

െപാ�ജന�ളി�  നി�ളള പരാതിക�  യഥാസമയം സ�ീകരി�് അേന�ഷണം നട�ാ�ത്

സംബ�ി�ളള ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  യഥാസമയം അേന�ഷണം നട�ാ�തിെ� േപരി�  ഏെത�ി�ം േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഏത് തര�ി�ളള �ര�ാ�മതല വഹി�

ഉേദ�ാഗ�െനതിെരയാണ് നടപടി സ�ീകരി�ി�ളളത്?

േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് സബ് ഇ�െ���

2105. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസി�  േമാേ�ാ�  �ാ�േ�ാ��് സബ് ഇ�െ���  �ത�  േനരി�് നിയമനം

ലഭി�ി��വ�ം ഇേ�ാ�  സ��ീസി�  �ട��വ�മായ ഉേദ�ാഗ��െട വിദ�ാഭ�ാസ

േയാഗ�തക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട  S29/48002/17  ക�് �കാരം േപാലീസ് േമാേ�ാ�

�ാ�േ�ാ��് �ണി�ി�  സാേ�തിക േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��തി��

നടപടിക� സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(സി) ഇെ��ി�  എ�ാണ് തട�െമ�ം ഇ�ാര��ി�  �ട�നടപടി എേ�ാ�  സ�ീകരി�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

�� മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

2106. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെല എ� മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം നട���്;ഓേരാ ��

മ�ിമാ�െട�ം അവ�െ�തിെര�� ചാ��ക�െട�ം വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േപ�െ�തിെര എഫ്.ഐ.ആ�.�മ�ി േക�് രജി��  െച�ി�െ���

വിശദവിവരം ന��േമാ?

വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� ഉേദ�ാഗ��

2107. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയി� വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� എ� ഉേദ�ാഗ���്

എ�് െവളിെ���േമാ; ഇവ�െട റാ�് അ�സരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ംബ േകാടതി

T 2108.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി�  ��ംബ േകാടതി ആരംഭി��തിന് നിയമ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ംബ േകാടതി ഏ� വ�ഷ�ിലാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബ േകാടതി�് എ� ജീവന�ാരാണ് േവ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;��ത ജീവന�ാെര

സ��ാ� അ�വദി� ന�കിയി�േ�ാ;െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) 2018 ഡിസംബ� മാസ�ി� ��പ് ��ംബ േകാടതി�െട �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാടതി വിധിക�

2109. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടതി വിധിക�  ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയായ മലയാള�ി�  േവണെമ�് സ��ാ�

ആവശ���ി�േ�ാ; ��ത ആവശ��ിേ��� ൈഹേ�ാടതി�െട തീ�മാനം എ�ാണ്;

(ബി) വിധിക�  മലയാള�ി�  പരിഭാഷെ���വാ�  കീേ�ാടതികളി�  വിവ��കെര നിയമി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിവ��ക�െട നിയമനം പി.എസ്.സി. വഴി ആേണാ നട��ത്; എ�ി� അതി��

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?



േകാതമംഗല�് ��സിഫ് േകാടതി

2110. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ��സിഫ് േകാടതി ഇ�ാ� ഏക താ��് ആണ് േകാതമംഗലം എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാതമംഗല�് ��സിഫ് േകാടതി എ� ആവശ�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� C5/36/17/Home എ� ഫയലിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം താ��ി� ��സിഫ് േകാ��് ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അടിവാര�് ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�ാൻ നടപടി

2111. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല അടിവാര�് ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി��തി�ളള നി�േ�ശം

സമ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അടിവാര�് ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തി�ര�ാടി ഫയ� േ�ഷ�

2112. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി ഫയ�  േ�ഷ�  നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� േ�ഷ� എ�േ��് യാഥാ���മാ�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ഫയ� േ�ഷ� േവ�ി െത�ല പ�ായ�ി�െ�� േകാഴിെ�നയി�ളള േദശീയ പാത�െട

�മി ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവ് എ��ാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

മ��� ഫയ� ആ�് െറ�� സ��ീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

2113. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��� ഫയ� ആ�് െറ�� സ��ീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�� വിശദമായ

േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� �ക�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത എ�ിേമ�് �കാര�� െക�ിട നി��ാണ ���ി�് ഭരണാ�മതി ന���തി��

നടപടി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക��  അ�ാരാ�ാ വിമാന�ാവള�ിെ� സമീപ�� ഫയ�  ആ�് െറ�� േ�ഷ�  എ�

�ാധാന�ം പരിഗണി�് എ��ം േവഗം ഭരണാ�മതി ന��വാ�ം ഫ�് ലഭ�മാ�ി നി��ാണ



���ി അ�വദി�വാ�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സ��ാ� ��ക�െട സേബാ�ഡിെന�് സ�വിസ് െ�ഷ�� ��

2114. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാ� ��ക�െട സേബാ�ഡിേന�് സ�വിസ് െ�ഷ�� �ളി� െമഷി� വിഭാഗ�ിെല

കാ�ഗറി 3 െല അസി��് േഫാ�മാ� ത�ിക�െട ഫീഡ� ത�ികയായി ഓഫ് െസ�് �ി�ിംഗ്

െമഷി� ഓ�േറ�� േ�ഡ് ഒ�ിെന �ടി ഉ�െ����താെണ�് �ി�ിംഗ് ആ�ഡ് േ�ഷണറി

വ��് െസ��റി ന�കിയ ഉറ�് നട�ിലാ�ാതിരി�ാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഭദഗതി നട�ിലാ�ാ���ലം �ി�റ�  സീനിയ�  േ�ഡിെ��ം ഓ�േറ��  േ�ഡ്

ഒ�ിെ��ം സം�� സീനിേയാരി�ി ലി�ി�  നി�ം സീനിയ�  ആയ ഓഫ് െസ�് �ി�ിംഗ്

െമഷി� ഓ�േറ�� േ�ഡ് ഒ�ിെന മറികട�െകാ�് �നിയ� ആയ എ� �ി�റ� സീനിയ�

േ�ഡ് ഒ�കാ��് െ�ാേമാഷ�  ന�കിയി��്;  ഈ അപാകത പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ�

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

(സി) സ��ാ�  ��കളി� ഓെ��് �ി�റിംഗ് െമഷീ�  ഓ�േറ��  േ�ഡ്  II  െ� എ� ഒഴി�ക�

ഉ�്;ഈ ഒഴി�ക�  ഏത് തീയതി �തലാണ് നിലവി�  വ�ത്;ഓെ��് �ി�റിംഗ് െമഷീ�

ഓ�േറ�� േ�ഡ് II െ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െകാ�ം കനാ� �ന��ാരണം

2115. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന ജലപാതേയ�ം േദശീയ ജലപാത -3 േന�ം ത�ി� ബ�ി�ി�� െകാ�ം കനാലിെ�

�ന��ാരണ �വ��ന��  അനി�ിതമായി നീ�ക�ം  50  ശതമാനം പണിക�  േപാ�ം

���ീകരി�ാതിരി�ക�ം െച�� സാഹചര��ി�  നിലവി�ളള കരാ�  അവസാനി�ി�്

അവേശഷി�� ���ിക�  റീ-െട�ഡ�  െച��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന ജലപാത നി��ാണം

T 2116.�ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജലപാതയായ െകാ�ം-തി�വന��രം ജലപാത�െട നി��ാണ�വ��ന��

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജലപാത എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) സം�ാന ജലപാത�െട നി��ാണ�ിനായി േക�സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത ജലപാത�െട നി��ാണ �വ��ന��  കരാെറ��ിരി�� വ��ിക�േ�ാ

�ാപന��േ�ാ എതിെര നിബ�നക� പാലി�ാ�തിെ� േപരി� ഏെത�ി�ം വിധ�ി�ളള



ശി�ാനടപടിക�  /നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േക� സ��ാ� �റെ��വി� തീരേദശ പരിപാലന ച��� സംബ�ി� കരട് നിയമം

2117. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തീരേദശ പരിപാലന ച���  സംബ�ി�് േക� സ��ാ�  �റെ��വി� കരട് നിയമ�ി�

േഭദഗതിക� േവണെമ� ആവശ�ം സം�ാന സ��ാ�  ഉ�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷം

2118. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികം ആേഘാഷി��തിന് എെ��ാം പരിപാടികളാണ്

ജി�ാതല�ളിൽ സംഘടി�ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ര�ാം വാ�ഷികം െകാ�ാ��തിന് െചലവായ �ക ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�ാം വാ�ഷികേ�ാട�ബ�ി�് ഏെത�ാം അ�ടി-ഇലേ�ാണിക് മാധ�മ�ളിലാണ്

പരസ��� ന�കിയെത�ം ഇതിന് െചലവായ �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ�ിന് െപാ�ഖജനാവി�നി�് െമാ�ം എ� �ക െചലവാെയ�് ഇനം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടിയി� എ�. സി. സി. പരിശീലന േക�ം

2119. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി തല�ഴയി�  എ�. സി.  സി.  പരിശീലന േക�ം ആരംഭി��തി��

നടപടി�മ��െട നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പരിശീലന േക��ിേല�് ആവശ�മായ ത�ികക� ഏെത�ാമാണ്;

(സി) പരിശീലന േക��ിേല�് ആവശ�മായ ത�ികക�  ��ി�� കാര�ം സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) മാന�വാടി തല�ഴയിെല എ�. സി. സി. പരിശീലന േക�ം എേ�ാ� �ട�ാ� കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്?

െപാ�ചട�കളി� േകരള ഗാനം

2120. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പല െപാ� ചട�കളി�ം മതപരമായ �ാ��ന ഗീത�� ആലപി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇെതാഴിവാ��തിന് മേതതരത� വീ�ണഗതിയി�  ഊ�ിയ�ം േകരള തനിമ�ം

സാം�ാരിക�ല��ം ഉ�െ�ാ�� ഗാനം ചി�െ���ിെയ��് െപാ� ചട�കളി�

ആലപി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഹാ�ി�ാ�് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷനി� മ� പി.ജി.�് നിയമന ഉ�രവ് നൽകാൻ നടപടി

2121. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.പി.എസ്.സി. അെെഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി�ം വികലാംഗ� എ� കാരണ�ാ� പല െപാ�

േമഖലാ �ാപന��ം നിയമനം ന���ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

അടിയ�ിരമായി ഇ�കാര�ളള നിയമന�� നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െക.പി.എസ്.സി.  േകാഴിേ�ാട് റീജിയണ� ഓഫീസി� നി�ം  27.01.2018-െല ആ�.ഒ.ഡി.

III(1)1064/09(2)  ന��  അെെഡ�സ് �കാരം മ� പി.ജി.  എ�യാ��് ഹാ�ി�ാ�്

െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷനി� േലാ വിഷ� േടണി� െഹ��� േപാ�ി� അെെഡ�സ് െച�ി�ം

കാ� �റെവ� കാരണ�ാ� നാളി�വെരയായി നിയമനം ന�കിയി�ി� എ� വ�ത ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(സി) മ� പി.ജി.�് അടിയ�ിരമായി നിയമന ഉ�രവ് ന���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പക��േരാഗ��െ�തിെര�� �തിേരാധ നടപടിക�

2122. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിപ െെവറസ് �ലം മരണെ�� േരാഗിക�െട പരിേശാധന റിേ�ാ��്

ലഭ�മായി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�രം െെവറ�ക�  പട�� പിടി�ാതിരി�വാ�  ആേരാഗ� വ��് ഉേദ�ാഗ��

��ക�ത�ക� എ���തി� വീ� ഉ�ായി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) മഴ�ാല േരാഗ�� പടരാതിരി�വാ� ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം

ആയതി�േമ�ളള ഡി.എം.ഒ മാ�െട റിേ�ാ��ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) �ിരമായി മഴ�ാല േരാഗ�� പട�� �ല�� കെ��ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ആേരാഗ�വ��ം തേ�ശ സ�യംഭരണവ��ം ഇൗ വിഷയ�ി�  നട�ിയ �െ�ാ����

സംബ�ി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(എഫ്) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല ആേരാഗ� �വ��ക�െട�ം ആേരാഗ�വ��ിെല

ഉേദ�ാഗ��െട�ം ��ായ �വ��നം നട�വാ� സ��ാ� തല�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

വ��മാ�േമാ ?

പനി പട�� പിടി��ത് സംബ�ി�്



2123. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� പനി പട�� പിടി�� സാഹചര��ി�  �തിേരാധ �വ��ന��

ക�ശനമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇനി�ം സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) ഈ �വ��ന�� നിര�രം നിരീ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിപ ൈവറസ് ബാധ

2124. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിപ ൈവറസ് ബാധി�് നാളി�വെര എ� േപ� മരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിപ ൈവറസ് ബാധ �ിരീകരി�ാൻ ര� സാ�ി�ക� പരിേശാധി��തിന് സം�ാന�്

സംവിധാനം ഇ�ാ���ലം േരാഗനി��യ�ി�ം ചികി��ം കാലതാമസം േനരി��േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഉെ��ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാനായി എെ��ാം ബദൽ മാ���ളാണ് പരിഗണനയി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

നിപ ൈവറസ് ബാധ�ം ��ചരണ��ം

2125. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ് ബാധ �ലം മരണ��  ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  െപാ�ജന�െള

െത�ി�രി�ി�� രീതിയി�  പരസ�മായി �ചരണം നട��വ�െ�തിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� �ചരണ�� നട��ത് നിയ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിപ ൈവറസ് �തിേരാധ �വ��ന��

2126. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ് �ല�ളള മരണനിര�് വ��ി�േ�ാ�ം േരാഗം നിയ�ണവിേധയമാെണ�്

ആേരാഗ� വ��് നിലപാട് സ�ീകരി�ത് എ�് അടി�ാന�ിലാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ഈ ൈവറസ് ബാധ സംശയി�� എ� േപ�  നിരീ�ണ�ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ൈവറസ് സം�ാന�് പട�വാ��ായ സാഹചര�ം കെ��ിയി�േ�ാ;  ന�െട

ആ�പ�ികളി� തെ� േരാഗം പക�വാ�ളള സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;



(ഡി) ഇ�ര�ി� ആ�പ�ികളി� നി�ം മെ�ാരാ��് േരാഗം പകരാതിരി��തി�ളള എെ��ി�ം

�മീകരണം സം�ാനെ� ആ�പ�ികളി� നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) നിപ ൈവറസിന് മ��് കെ��വാ�ളള �മം �ട�വാ�  ആേലാചന�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ; ആ�െടെയാെ� സഹകരണ�ിലാണ് ഈ സംരംഭെമ�് വ��മാ�േമാ?

നിപ െെവറസ് - േസാഷ�� മീഡിയ വഴി�� ��ചരണ��

2127. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ െെവറസ് ബാധ�െട പ�ാ�ല�ി�  േസാഷ��  മീഡിയ വഴി അടി�ാന രഹിത�ം

െത�ി�ാരണ�ം ഭീതി�ം പര���മായ വാ��ക�  �ചരി�ി��ത് വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ക�ാ�സ�  ഉ�െ�െട�� േരാഗ��ം മ�് ആേരാഗ� ശീല��ം സംബ�ി�്

അടി�ാനരഹിതമായ വാ��ക�  �ചരി�ി��വ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� അശാ�ീയ വാ��ക�ം വിവര��ം �ചരി�ി��ത് നിയ�ി��തി�ം ശാ�ീയ

വിശകലനം ന���തി�ം ആേരാഗ� വ��് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി ആേരാഗ� ക�ാ�ക�

2128. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�് ഉ��ലനം െച�െ�� പല േരാഗ��ം പക��വ�ാധിക�ം തിരിെക വ��

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാനെതാഴിലാളിക�  �േഖനയാണ് ഇവ തിരിെക വ��ത് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് തട��തിനായി െതാഴി�  വ��മായി സഹകരി�് ഇതര സം�ാന െതാഴിക��്

സം�ാന�് െതാഴിെല��വാ�  വ�� അവസര�ി�  തെ� ��ക�ത�  വാ�ിേനഷ�

ഉ�െ�െട�ളളവ ന���തി�ം ആേരാഗ�കാ�ഡ് ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  സം�ാന�് പണിെയ��� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി ആേരാഗ�

ക�ാ�ക� സംഘടി�ി�് വാ�ിേനഷ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ?

നിപ ൈവറസിെ� ഉറവിടം

2129. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



സം�ാന�്  'നിപ'  ൈവറസിെ� ഉറവിടം കെ���തി�� നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നിപ െെവറസ്

2130. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ െെവറസ് ബാധ�ലം മരണം റിേ�ാ��് െച� സാഹചര��ി� ആ�പ�ികളി� എെ��ാം

�െ�ാ���ളാണ് നട�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���  െമഡി��  േകാേളജി�  നിപ െെവറസ് ബാധ പരിേശാധന�ളള സംവിധാനം

ഏ�െ���േമാ?

വ�ാജ ചികി�ക�െ�തിെര�� നടപടിക�

2131. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി ഭ�മ�ാ��ം അശാ�ീയ�മായ കാര���, ആ�നിക ൈവദ�ശാ��ി�ം

ചികി��െമതിെര �ചരി�ി��വ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിയമവിേധയമായി ഇ�ര�ാ�െ�തിെര ശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം

വ�ാജചികി� അവസാനി�ി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ന�സ് ആ�് മിഡ് െെവ�് കൗ�സി�

2132. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�ളള ന�സ് ആ�് മിഡ് െെവ�് കൗ�സിലിെ� കാലാവധി എ� വെരയാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ െതരെ���ി� േവ�ി�ളള നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ിമ േവാ�� പ�ിക �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�്,  ഏ� ഗസ�ി� �സി�ീകരി�,

ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� േവാ��മാ� വീത��്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) റിേ�ണിംഗ് ഓഫീസ�െട നിയമന രീതി എ�ാണ്;  ഇേ�ാഴെ� െതരെ���്

നട��തി�േവ�ി റിേ�ണിംഗ് ഓഫീസെറ നിയമി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് ഉ�രവ്

അ�സരി�്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �തിയ റിേ�ണിംഗ് ഓഫീസ� ചാ��് എ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏ� തീയതിയിലാണ് ചാ��്

എ��ത്;  അ�െന ��തായി ചാ��് എ�� റിേ�ണിംഗ് ഓഫീസെറ മാ�ാ�  ഇേ�ാ�

കൗ�സി�  തീ�മാനി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�് സാഹചര��ിലാണ് മാ�ാ�



തീ�മാനി�ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(എഫ്) റിേ�ണിംഗ് ഓഫീസെറ നിയമി�തി�േശഷം െതരെ��� നടപടിക�  അവസാനി��തിന്

��പായി റിേ�ണിംഗ് ഓഫീസെറ മാ��ത് നിയമാ��തമാേണാ;  നിയമാ��തമായി�ാ�

മാ�ിയെത�ി� ഏ� നിയമ�ിെല ഏ� വ�വ��കാരമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) ചാ��് എ�� റിേ�ണിംഗ് ഓഫീസെറ മാ�ാ�  തീ�മാനി�ത് നടപടി�മ��

പാലി�െകാ�ാേണാ; സ�ാഭാവിക നീതി ഉറ� വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ആേരാഗ� ജാ�ത

2133. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക. ആ�സല�

,, എ�. വിജയ� പി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ഷകാലം ആരംഭി��തിന് ��് തെ� പക�� വ�ാധി �തിേരാധ

�വ��ന�� ഊ��ിതമാ�ാ� എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��ത്;

(ബി) ആേരാഗ� ജാ�ത പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ആേരാഗ� �വ��ക� ഫീ�ഡ് തല �വ��ന��

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) കഴി� വ�ഷം െഡ�ി േപാ�� പക���നിക� പട�� പിടി� സാഹചര�ം കണ�ിെല��്

െപാ�ജന���ാ�� േബാധവ��രണ �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ�ാ�ം

�ചീകരണ �വ��ന�� ത�രിതെ���ാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം

2134. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം സം�ാന�് നിലവിലി� എ� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ� േശഷം ഒ� ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം

നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മഴ�ാല േരാഗ�� നിയ�ി��തിന് നടപടി

2135. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, എ�േദാ എ�ഹാം



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല�് േരാഗ�� പട��് പിടി��ത് തട��തിന് സ�ീകരി�� ��ക�ത� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മഴ�ാല�ിന് ��പ് മാലിന�നി��ാ��ന�ി�ം െകാ�ക്, എലി, മ�് �ാണിക� എ�ിവ�െട

നശീകരണ�ി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ വീ�കളി�ം മഴ�ാല ����ചീകരണ �വ��ന�െള�റി�് ആേരാഗ� �വ��ക�

േബാധവ�രണം നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െഡ�ി�നി �തിേരാധി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവേറാളജി ഇ��ി���്

2136. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അത�ാ�നിക സൗകര�േ�ാ�� ൈവേറാളജി ഇ��ി���് �ാപി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ിൽ എവിെടയാണ് �ാപി��ത്;

(ബി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഈ ഗേവഷണ േക��ി�  ഒ��വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട �വ��നം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;  എ� �പയാണ് ആദ�ഘ��ി� ഈ

പ�തി�ായി നീ�ിെവ�ി��ത്;  എ� വ�ഷ�ി��ി�  പണി ���ീകരി�് �വ��ന

സ�മാ�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാര�ി ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല അ��ഡ� നിയമനം

2137. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല േരാഗ വി��രായ �� േരാഗികളി�  നി�ം

െതരെ��� േഹാ�ി��  അ��ഡ�മാ�  പിരി� േപായതിനാ�  ഇേ�ാ�  ആവശ��ിന്

അ��ഡ�മാ� േസവന�ിനി�ാ� അവ� പരിഹരി��തിനായി ഇവ�െട െപ�ഷ� �ായം

ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േരാഗികളി� നി�ം അ�ഹരായവെര അ��ഡ� േപാ�ിേല�് ലഭി�ാ� സാഹചര���ായാ�

ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�  അ��ണ േബാധ�� േരാഗിക�െട ബ��െള �ടി

പരിഗണി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ�വി� സ��ീസ് �റവായ ഇവ��്, മിനിമം െപ�ഷ� ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ

സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ?



��� െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�

2138. �ീ.െ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) േകരള�ിെല ആ�പ�ികളി�  ���  െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് ���  െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�  േസവനം ലഭ�മാ�ക;

ഏെതാെ� േസവന േമഖലകളിലാണ് ഈ േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ക;

(സി) ��ത േകഡ�  �ട��േതാെടാ�ം ആ�പ�ികളിെല അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിന്

േവ�ി എെ�ാെ�യാണ് െച�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) െതരെ���െ�� താ��് ആ�പ�ികളി�  ൈവ�േ�ര�ളി�  െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�

േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െെവേറാളജി ഇ��ി���്

2139. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവേറാളജി ഇ��ി���് �ാപി��ത് സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ലം കെ��ിയി�േ�ാ; നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�േ��്

���ിയാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െെവറസ് �ലം ഉ�ാ�� േരാഗ���് മ��ക�  കെ���തിന് സ��ാ�  തല�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക�  സംബ�ി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതിനായി �േത�ക

ഗേവഷണ വിഭാഗം ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ാൻസ� േരാഗിക�െട വർ�നവ്

2140. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ക�ാൻസ� േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി�വ��തായ റിേ�ാ��ക�

��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാൻസ�  െസ��കളിെല ചികി� സൗകര�ം െമ�െ����തി�ം ജി�ാതല�ിൽ തെ�

ഇതി�� സൗകര�ം വി�ലെ����തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ആ�.സി.സി.  മാ�കയി�� ചികി� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ലഭ�മാ��തി�ം

അതിനാവശ�മായ ത�ിക ��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�ാൻസ� ചികി�ാരംഗ�് �തനമായ സൗകര��� ഏ�െ����തിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിലാണ് ലീനിയ� ആ�ിലേറ�� �ാപി�ി��െത�്അറിയി�ാേമാ?

കാ�സ� ബാധിത��് െമ�െ�� ചികി��ം സഹായ�ം

2141. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാ�സ�  േരാഗബാധിത�  �ടി വ��� പരിേശാധി�് േരാഗബാധിതെര

സഹായി�ാ�ം െമ�െ�� ചികി� ഉറ�ാ�ാ�മായി ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ിെ� കണ�് �കാരം സം�ാന�ാകമാനം സ��ാ�-സ�കാര�

ആ�പ�ികളിലായി ക�ാ�സ� ചികി� േതടി വ��വ� എ�;

(സി) ക�ാ�സ�  ചികി��െട വ��ി� െചല�ക�ം േരാഗ കാരണ��െട വിശകലന�ളിെല

വ�ത��തക�ം കണ�ിെല��് സം�ാനെ� ചികി�ാേക���െട �വ��ന��ം

ഗേവഷണ �വ��ന��ം ഏേകാപി�ി�് കാര��മമാ�ാ�ം ഫല�ദമായ ചികി��ം

ഇതിനാവശ�മായ േക�സഹായ�ം ഉറ� വ��ാ�ം േശഷ�� എ�ാ സഹായ��ം സം�ാന

സ��ാ�  ഉറ� വ��ാ�മായി ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ാ�സ�  േരാഗബാധ കെ��ാനായി താ��ക�  േതാ�ം സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�

നിരീ�ണ ക�ാ�ക� നട�വാ�ം ആവശ���വ��് ചികി� ഉറ� വ��ാ�മായി സ�ീകരി�

വ�� നടപടിക� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ?

ജീവിതെെശലി േരാഗ�� നിയ�ി�ാ� പ�തി

2142. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എം. നൗഷാദ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവിതെെശലി േരാഗ��  വളെര ഉയ�� േതാതി�  വ��ി��ത് നിയ�ി�ാ�

ആവി�രി�ി�ളള പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) ഓേരാ വീ�ി�ം �േമഹേമാ ര�സ���േമാ ബാധി� ഒരാെള�ി�ം ഉെ�� ആശ�ാജനകമായ

കെ��ലിെ� അടി�ാന�ി�  േരാഗനി��യ�ി�ം ചികി��ം ഏ�െ���ിയി�ളള

സംവിധാനം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െെട�് വ� �േമഹ ബാധിതരായ ��ിക��് ആശ�ാസം പകരാനാ�ളള 'മിഠായി' പ�തി�െട

വിശദാംശം ന��േമാ?

മഴ�ാലെ� പനി

2143. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാലമായേതാ� �ടി സം�ാനം പനി�െട പിടിയിലാെയ�� റിേ�ാ��ക�  ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് വിവിധ തര�ി�� പനിബാധി�് ഈ വ�ഷം എ� േപ�  സ�കാര�

ആ�പ�ികളി� ഉ�െ�െട ചികി� േതടി; അതി� എ� േപ� ഇതിനകം മരണമട�;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േന�ത��ി�  നട�� മഴ�ാല ��� �ചീകരണം

കാര��മമ�ാ�തിനാലാേണാ പനി ബാധിത�െട എ��ി�  വ��ന��ായത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

പക��പനി േനരി��തിന് ��ക�ത�ക�

2144. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് പക��പനിക�ം മ�ം േനരി��തിന് ആേരാഗ� വ��് എെ�ാെ� ��ക�ത�ക�

ആണ് എ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക���

2145. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ നിേയാജക മ�ല�ളി�ം ��ംബാേരാഗ� േക���  ആരംഭി�വാ�

കഴി�ി�േ�ാ;  ഇനി ഏെത�ി�ം മ�ല�ി�  ��ംബാേരാഗ� േക�ം ആരംഭി�ാ�

ബാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ�േക���  ആരംഭി��തി�� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ ��ംബാേരാഗ� േക���ം എേ�ാഴേ��് ��� േതാതി�  �വ��ന

സ�മാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) ��ംബാേരാഗ�േക��ളി�  അടി�ാനസൗകര���െ�െട എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്



��തലായി ഉ�ാ�ക; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആേരാഗ�േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന് നടപടി

2146. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ട��യായി പക�� വ�ാധിക�  പട��് പിടി��തിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാ�യാണ് ;

(ബി) േദശീയ ആേരാഗ� റിേ�ാ��ി�  �ട��യായി ഒ�ാം �ാനം േനടിെകാ�ി�� സം�ാനം

അടി�ടി��ാ�� പക�� വ�ാധി മരണം �ലം പി�ത�െ��� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(സി) കഴി� അ�് മാസ�ിനിടയി�  സം�ാന�് െെവറ�  പനി,  െഡ�ിപനി,  എലി�നി,

മ��ി�ം, എ�് 1 എ� 1 �ട�ിയവ ബാധി�് എ� േപ� ചികി� േതടി; അതിെല�േപ�

മരണമട�െവ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) നിപ േപാ�� െെവറസ് ബാധക� പട��് പിടി� സാഹചര��ി� േരാഗിക�െട ര� സാ�ി�

പരിേശാധന�ം െെവറസ് േരാഗ�െള സംബ�ി� ഗേവഷണ�ി��� �ാപന��െട

അഭാവം ആേരാഗ� രംഗം േനരി�� ഭീഷണിയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) രാജ��ാകമാനം �കീ��ി�െ�� ആേരാഗ�രംഗെ� േകരള േമാഡലിന് വ�  ഇടിവ്

സംഭവി�െവ�ത് ഗൗരവമായി പരിഗണി�് ആേരാഗ�േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സാധാരണ�ാരായ േരാഗിക��� സൗജന� ചികി�ാ പ�തിക�

2147. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാരായ േരാഗിക��് സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ�� എെ��ാം പ�തികളാണ്

2015-16 കാലയളവി� നിലവി��ായി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണ�ാരായ േരാഗിക��് ആശ�ാസം ന�കിയി�� ��ത പ�തിക�

നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിക��ായി,  2016-17,  2017-18  കാലയളവി�  നീ�ിവ�ി�ളള �ക�ം

െചലവഴി� �ക�ം എ�െയ� െവളിെ���േമാ?

അവയവദാന�ി� വാണിജ� താ�ര��� ഇ�ാതാ�ാ�� നടപടിക�

2148. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക. ബാ�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��വരി�  നി�് മരണാന�രം ദാനമായി ലഭി�� അവയവം ഉപേയാഗി�് ആ��്

നീ�ി�ി�െമ� �തീ�യി�  കഴി�� േരാഗിക��് അവ�െട ലഭ�ത�� സാധ�ത�ം

മാ�ിവ��തി�� സൗകര��ം എ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ�ി� മരണം സംഭവി�വ�െട അവയവം മ��വ��് ന��ുകെയ� ജീവകാ�ണ�

�വ��ന�െള ക�വട താ�ര��ാ�  �ഷണം െച��െവ� സംശയം ജനി�ി�

സാഹചര��ി�  അവയവദാന�ി��ായ വി�ഖത മാ��തിന് മ�ി� മരണം

�ിരീകരി��തിന് സ��ാ� ��തായി �ഖ�ാപി� മാ��േരഖ�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) മരണാന�രേമാ ജീവി�ിരി��വ�െടേയാ അവയവദാന�ി�  വാണിജ� താ�ര���  ഉയ��

വരാതിരി�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

ആ�പ�ികളി� നിലവി�� അ�ബാധ നിയ�ണ സംവിധാന��

2149. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാ�ം,  മല�റ�ം റിേ�ാ��് െച� നിപ ൈവറസ് ബാധ ���മാ�ം

നിയ�ണവിേധയമായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളി�  നിലവി�� അ�ബാധനിയ�ണ സംവിധാന��

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത നിയ�ണ സംവിധാനം പരാജയം ആയതിനാലാണ് നി�ാ ൈവറസ് പട��തി�ം  14

േപ�െട മരണ�ിന് കാരണമായെത�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േദശീയ ആ�ീബേയാ�ിക് അ�ബാധ നിയ�ണ നയം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഇ) അ�� വ�ഷ�ം നിപ ൈവറസ് ബാധ��ാ�െമ� ��റിയി�് ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;  അ�ബാധ

നിയ�ി��തി�� അടി�ാന നടപടിക� ന�െട ആ�പ�ികളി� ��കാലടി�ാന�ി�

നട�ിലാ��തി�ം സ�ഹ�ിെല �ചിത� സംവിധാനം െമ�െ����തി��� നടപടിക�

അടിയ�രമായി ഏ�െ���േമാ?

പക��വ�ാധിക� �ല�� മരണം

2150. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  കാലയളവി�  പനി,പക��വ�ാധി എ�ിവ �ലം എ� േപ�  സം�ാന�്

മരണെ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം േമയ് 24 വെര എ� േപ� വിവിധ പക��വ�ാധിക� �ലം മരണെ��െവ�് മാസം



തിരി�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) 2017 � എ� േപ� സം�ാന�് പക��വ�ാധി �ലം മരണെ��ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) പക��വ�ാധി േനരിടാ�  ആരംഭി� ക��പ�തിക�  ല��ം ക�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�േമാ?

ക��പരിപാടി എ� േപരി� 2018-� ആരംഭി� ജാ�താ പരിപാടി

2151. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക��വ�ാധി നിയ�ണ�ിന് വ�ഷം ��വ�  നീ�നി��� ക��പരിപാടി എ� േപരി�

2018-�  ആരംഭി� ആേരാഗ� ജാ�താ പരിപാടി �ട��ി�  തെ� പാളിയത്

എ�െകാ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി ആരംഭി� േശഷം സം�ാന�് ഇ�വെര ഉ�ാകാ� രീതിയി� �തിയ െെവറസ്

ബാധ ഉ�ാ�ക�ം വിലെ�� ജീവ�ക�  ന�െ��ക�ം െച� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) പക��വ�ാധിക� ഉ�ാ��ത് േനരെ� തെ� ക�പിടി��തി�ം അത് നിയ�ി��തി�ം

ഒ��ിയി�ളള സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാടി�ണ�ിന് �പ പരസ����് ന��കയ�ാെത �ീയാ�കമായ നടപടിക� വ��ക�

സ�ീകരി�ാ�താണ് സം�ാനെ� പക��വ�ാധിക�െട േക�മാ�ിയെത�ത് പരിഗണി�്

സ��� �ചിത��ി�ം േരാഗ�തിേരാധ മാ����  സ�ീകരി��തി�ം �ീയാ�കമായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

2152. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരസാേ�തിക വിദ��െട സഹായ�ാ�  േകരള�ിെല െപാ�ജന��െട ആേരാഗ�

സംബ�മായ വിവര�� േശഖരി�� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�േട�ം ചികി�ാ േരഖക� ഒ� േക�ീ�ത േഡ�ാ ബാ�ി� ലഭ�മാ��ത് വഴി

ഉ�ാ�� േന��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�പ�ിക�െട �ണനിലവാരം െമ�െ����തി�ം ആേരാഗ� സംര�ണ നയപരിപാടിക�െട

�പവ��രണ�ി�ം,പക��വ�ാധി നിയ�ണ�ി�ം ഇ-െഹ��് പ�തി എ�െന

സഹായകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?



ഇ-െഹ��് പ�തി

2153. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� ഇ-െഹ��് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളി�  /  ആ�പ�ികളി�  ഇൗ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി��് എ�്

അറിയി�മാ;

(സി) ഇൗ പ�തിയി�െട സ��ാ� വിഭാവനം െച��ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

ആ�.സി.സി യി� നട�ിലാ�� �തിയ പ�തി

2154. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ആ�.സി.സി യി� നിലവി��ായി���ം ന�നതക� പരിഹരി�െകാ�് �തിയ

പ�തി �ട��തിനായി  2014  ആഗ�ി�  അവസാനി�ി��മായ ക�ാ�സ�  െകയ�  േഫാ�

ൈലഫ് പ�തി� പകരം ആവി�രി�� പ�തി�െട നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലായി എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

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

അ�തം ആേരാഗ�ം പ�തി

2155. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിത െെശലീ േരാഗ�� നിയ�ി��തിനായി ആവി�രി� അ�തം ആേരാഗ�ം

പ�തിയി�െട എെ��ാം നടപടികളാണ് നാളി�വെരയായി സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി േലാകാേരാഗ� സംഘടന ന��� സഹായം എെ��ാമാണ്;

(സി) പ�തി കാര��മമായി നി��ഹി�് ഭാവി തല�റെയ ജീവിതെെശലീ േരാഗ�ളി�  നി�ം

��മാ��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ംബ ആേരാഗ�േക��ളായി െതരെ���െ�� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി�

ജീവിതെെശലീ േരാഗ നിയ�ണ�മായി ബ�െ��് െമ�െ�� സൗകര���ം �ണേമ��ളള

ചികി��ം േരാഗിക��് ഒ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തം പ�തി



2156. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തം പ�തി �കാരം േരാഗിക��് സൗജന�മ��് ലഭ�മാ��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ��തം പ�തി �കാരം മ��് ന�കിയ വകയി� എ� േകാടി �പ�െട �ടി�ിക നിലവി��്;

��ത �ടി�ിക അടിയ�ിരമായി ന���തി�ം നി��ന േരാഗിക��് മ��് ഉറ�്

വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയി� കി�ബി വഴി�� പ�തിക�

2157. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയി� കി�ബി വഴി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇൗ പ�തിക��ായി എ� �പ അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ആ��ാ� ഭാരത് േദശീയ ആേരാഗ� പ�തി

2158. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  നട�� �സവ�ളി�  ��ത�ം സിേസറിയ�  ആ��െവ�ത്

�സവ ��ഷ സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  വാണിജ�വ��രി�െ��ിരി��തിെ�

�ചനയാെണ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  േകരള�ി�  നട�� �സവ�ളി�  സിേസറിയ�  നിര�് എ�

ശതമാനമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േക� സ��ാ� �ഖ�ാപി� ആ��ാ� ഭാരത് േദശീയ ആേരാഗ� പ�തി�് കീഴി� ആ��ല�ം

ലഭി��തിന് �സവ ശ��ിയ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ആയിരി�ണെമ�

നിബ�ന�േ�ാ;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  �സവ ശ��ിയക��് ഈ ആ��ല�ം ലഭി�വാ�  സ��ാ�

ആ�പ�ികളി� നി�� േഡാ��മാ�െട അ�മതി നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

വേയാമി�ം പ�തി

2159. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിർ� പൗര�ാ�െട ആേരാഗ� �ര� ഉറ�വ���തിനായി നട�ിലാ�ി

വ�� വേയാമി�ം പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ ;



(ബി) ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി വി�ലീകരി�വാ� ആേലാചി��േ�ാ ;

(ഡി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

ആ��ം പ�തി

2160. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി െതരെ���െ�� ആ�പ�ികളി�  ഒ.പി.  സംവിധാനം

കാര��മമായി നട��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

2161. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകാ�ാട് മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ��തിന് മാ�� �ാ�

2162. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ��തിന് മാ��  �ാ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� �വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം െമഡി��  േകാേള�കെളയാണ് ��ത പ�തി�െട ആദ�ഘ��ി�

ഉ�െ����ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജിന് കീഴി�� െച�� എം.സി.എ�് സബ് െസ��

2163. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജിന് കീഴി�� െച�� എം.സി.എ�് സബ് െസ�റിന് ഈ

വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  വാല�ം  I,  േപജ്  358,  �മ ന��:  6  ആയി ഭരണാ�മതി��

���ികളി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇവിെട ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� �ദയശ��ിയ�ളള െ��ക�െട വിതരണം

2164. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േകാേള�കളി�  �ദയശ��ിയക��ളള െ��ക�  വിതരണം െച��ത് ഏ�

ക�നിയാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െ��ക� വിതരണം െച��തി�ളള �ക അ�വദി��ത് എ�കാരമാണ്;

(സി) ക�നിക��് �ടി�ികയായ �ക ന�കാ� പ�ം െ��ക� വിതരണം െച�ിെ��് അവ�

അറിയി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ദയശ��ിയ�് ആവശ�മായ െ��് വിതരണം നില� സാഹചര�ം

2165. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ�റ കാല�് സം�ാനെ� �ധാന സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�

�ദയശ��ിയ�് ആവശ�മായ െ��് വിതരണം നില�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െ��് വിതരണ�ി�� �ടി�ികയിന�ി�  ഏെത�ാം ക�നിക��് �ടി�ിക�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ടി�ിക ന�കാനായി സ��ാരിേനാ�ം െമഡി��  േകാേളജ് അധി�തേരാ�ം പലവ�ം

ആവശ�െ��ി�െ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഡയാലിസിസ് െസ��ക�

2166. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എസ്.രാേജ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ികളി� ഡയാലിസിസ് െസ��ക� �ട��തി�� പ�തി�ായി കി�ബി വഴി



എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം എ� ഡയാലിസിസ് െസ��ക� ��തായി �വ��നമാരംഭി�ി��്;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ിക�  ഡയാലിസിസിനായി വ�ത�� ഫീസ് ഈടാ�ി വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�

സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഉപേയാഗ�ന�മായ െക�ിട��

2167. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഉപേയാഗി�ാ� കഴിയാെത െക�ിട�� ഒഴി� കിട�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ െക�ിട��  �വ��നേയാഗ�മാ�ി മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�  അതി�േവ�ി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ജീവന�ാ�െട �റ� �ലം അട�ി�ിരി�� െക�ിട�� സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ളി� ��ത� ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് നടപടി

2168. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എ�്.സി.കെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�േ�ാ�  എ� േഡാ��മാ�

ഉ�ാകണെമ�ാണ് നി�യി�ിരി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം മാനദ���  �കാരമാേണാ ��ംബാേരാഗ� േക���  �വ��ി��ത് എ�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ജന���് �ണേമ��� േസവനം ന���തിനാവശ�മായ ഭൗതിക മാനവ വിഭവേശഷി

ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി ��ത�  േഡാ��മാെര�ം അ�ബ� ജീവന�ാെര�ം

��ംബാേരാഗ� േക��ളി� നിയമി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചി�� മ�ല�ി�ളള ആേരാഗ� േക��ളിെല ത�ികക�

2169. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ചി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല താ�ക് ആ�പ�ിക�, സി. എ�്.സി.ക�, �ാഥമിക ആേരാഗ�

േക��� എ�ിവിട�ളി� നിലവി� േഡാ��, ന�്, പാരാെമഡി�� ജീവന�ാ� എ�ിവ�െട

എ� ത�ികക� ഒഴി�് കിട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചി��  താ�ക് ആ�പ�ിയി�  ലീ�  നിലനി��ി എ� േഡാ��മാ�  ജി�യിെല മ�്

ആ�പ�ികളി� േജാലി െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

താ��് േഹാ�ി�ലിെല �ാഫ് പാേ��

2170. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� താ��് േഹാ�ി�ലി� േവ� �ാഫ് പാേ�� എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ��� താ��് ആ�പ�ിയി� നിലവി�� േഡാ��മാ�െട ത�ികക� ഏെത�ാം;

(സി) നിലവി�ളള ഏെതാെ� ത�ികയി� ഒഴിവ് നിലനി���െവ� വ��മാ�േമാ?

െവ�് എേളരി �ാമപ�ായ�ിെല ന��ില�ാട് പി.എ�്.സി

2171. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മലേയാര �ടിേയ� േമഖലയായ െവ�് എേളരി �ാമപ�ായ�ിെല

ന��ില�ാട് പി.എ�്.സി �് േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട�ം നിരവധി സ��

സംഘടനക�െട�ം അവാ��ക�  ലഭി�ി��തിനാ�ം ഇൗ േമഖലയി�  ഐ.പി ചികി�

ഇ�ാ�തിനാ�ം ഇവിെട കിട�ി ചികി� ആരംഭി�ാ�  നടപടിക�  ഉ�ാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കായം�ളം താ��് ആ�പ�ിയി� നി�ം ലഭി� വ�മാനം

2172. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��് ആ�പ�ിയി� വിവിധ ഇന�ളിലായി 2016, 2017, 2018 വ�ഷ�ളി�

ലഭി� വ�മാന�ിെ� വിശദാംശ�� �േത�കം �േത�കമായി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  എ� �പ ആ�പ�ി ആവശ����ായി വിനിേയാഗി�ി��്  ;  വിശദാംശം

വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��്ആ�പ�ിയിൽ പ�ികവ�� വി�മ േസവന േക�ം

2173. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല 16 ഓളം ആദിവാസി േകാളനികളിെല ��കണ�ിന് ആദിവാസിക�

ചികി��ായി എ�� േകാതമംഗലം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയിൽ േരാഗിക�െട

��ി��കാ��് വി�മി��തി�ം അവ�െട ആചാര�ൾ�് വിേധയമായി ജീവിതചര�ക�

അ��ി��തി�ം നിലവിൽ സൗകര�മി�ാ�ത് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവെര സഹായി��  3  ൈ�ബൽ െ�ാേമാ�ർമാർ�� ആഫീസ് സംവിധാന��െട �റവ്

പരിഹരി��തിനായി ആ�പ�ിയിൽ ഒ� പ�ികവ�� വി�മ േസവന േക�ം

ആരംഭി�േമാ;നിലവിൽ എെ��ാം സൗകര��ൾ ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ആദിവാസികൾ�ായി ഇവിെട നിലവിൽ എെ��ാം സൗകര��ൾ ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിക�

2174. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� എ� ജി�ാ ആ�പ�ിക� �വ��ി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ഡിവിഷ�  ആ�ാനമായ ഒ��ാലെ� താ��ാ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ി�െട

നിലവാര�ിേല�യ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ി�് മാലിന�സം�രണ �ാ�്

2175. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി സ��ാ�  താ��് ആ�പ�ി�് സമീപ�� വീ�കളിെല കിണ�കളിൽ െവ�ം

മലിനമായത് സംബ�ി�് �േദശെ� ജന�� പരി�ാ�രായ വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കിണ�കളിെല ജലം മലിനെ��തിെ� കാരണം ആേരാഗ� വ��ിന് അറിയാേമാ;എ�ിൽ

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ിയിെല മാലിന�ം യഥാവിധി സം�രി��തിനായി ഒ� ആ�നിക

മാലിന�സം�രണ �ാ�് �ാപി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല അ�പ�ികളി� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

2176. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം താ��്/ജി�ാ അ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

�വ��ി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�് �വ��ന�മമ�ാതായി�് എ�



കാലമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത ഡയാലിസിസ് �ണി�് �വ��ന�മമാ��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി� മഴ�ാല േരാഗ �തിേരാധ നടപടിക�

2177. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല േരാഗ �തിേരാധ നടപടിക��ായി ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�  ഇതിനകം

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല താ��ാ�പ�ി, ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�, ൈ�മറി

െഹ��് െസ��ക�, സ��ാ�  ആ��േവദ ആ�പ�ിക�, സ��ാ�  േഹാമിേയാ

ആ�പ�ിക� എ�ിവയി� ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െെവ�ിനിെല ഡിമ�ഷ� െസ��

2178. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല എടവന�ാട് �വ��ി�വ�� ഡിമ�ഷ� െസ�റിെ�

േമ�േനാ��ം ഭരണപരമായ �മതല�ം ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ�റിെ� േമ�േനാ��ിനായി ഉേദ�ാഗ��, ജന�തിനിധിക�  എ�ിവ��െ���

ക�ി�ി നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� ��ത ക�ി�ി�െട ഘടന വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ി�ിയി�  �ലം എം.എ�.എ.-െയ ഉ�െ���ിയി�ി�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ക�ി�ിയിെല അംഗ��െട കാലാവധി എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാലാവധി കഴി�ി�െ��ി� ക�ി�ി �ന:സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഴ�മ�ം സാ�ഹ�ാേരാഗ� േക��ി� േ�ാമാ െകയ� �ണി�്

2179. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ിെല �ഴ�മ�ം സാ�ഹ�ാേരാഗ� േക��ി�  േ�ാമാ െകയ�  �ണി�്

ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��്; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക���



2180. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-2019  വർഷ�ിൽ ഏെത�ാം ആ�പ�ികെളയാണ് ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി

ഉയ��വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2017-2018  വ�ഷ�ി�  നി�േ�ശി�ി�� അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല മലേയാര

പ�ായ�ായ അ��ഴയിെല പി.എ�്.സി.  െയ ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ��വാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല ഫീ�ഡ് ജീവന�ാ��് പരിശീലനം

2181. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േരാഗ�� ക�വ�� കാല�് ആേരാഗ� വ��ിെല ഫീ�ഡ് ജീവന�ാ��് ന���

പരിശീലന രീതിയി� കാേലാചിതമായ പരി�ാരം ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) അ�ര�ി�  ആ�നിക രീതിയി�ളള പരിശീലനം നിലവി�  ന�കി വ��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം മ�ല�ി� ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�� ഒഴി�ക�

2182. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ളി�

േഡാ��മാ�േട�ം മ�് പാരാെമഡി�� ജീവന�ാ�േട�ം ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ന�മാ�െട േവതനം

2183. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ിയിൽ േസവനം അ��ി�� ന�മാ�െട േവതനം ���ി നി�യി�് സ��ാ�

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ���ിയ േവതനം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷനിൽ കരാ�  അടി�ാന�ിൽ േസവനം അ��ി�� ന�മാ�െട

ശ�ളം വ��മാ�േമാ; ഇവ��് േവതന നിര�് ���ി നി�യി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ;



(സി) നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷനിൽ കരാ�  അടി�ാന�ിൽ േസവനം അ��ി�� ന�മാ��്

���ിയ നിര�ിൽ േവതനം നൽകാൻ േക� സ��ാ�  വിസ�തി�കയാെണ�ിൽ ആയത്

സം�ാന സ��ാ� ഫ�ിൽ നി�ം നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ന�സ് ആ�് മിഡ് ൈവ�് കൗ�സി�

2184. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ന�സ് ആ�് മിഡ് ൈവ�് കൗ�സിലി�  എ� ത�ികക�  ��ി�ി�െ��്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) അ�വദി�െ�� ത�ികക�െട േപ�ം സ��ാ� ഉ�രവിെ� ന��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�വദി�െ�� ത�ികക�െട നിയമനരീതി എ�െനയാണ്;

(ഡി) െഡപ�േ�ഷ�  ത�ികളി�  നിയമിതരായ ഉേദ�ാ��  അവ�െട റി�യ�െമ�ി� േശഷം കരാ�

അടി�ാന�ി� ��ത ത�ികകളി� �ട�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ� േപ� എ� �ത� ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് കരാ� അടി�ാന�ി� ഇേ�ാ� േജാലി

െച��ത്;  റി�യ� െച�വ�െട േസവനം അവസാനി�ി� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� �തിയ

നിയമനം നട�വാൻ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ ത�ികക�

2185. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആേരാഗ�വ��ി�ം സാ�ഹ� നീതിവ��ി�ം എ�

ത�ികക� ��തായി ��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര���  െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി ആ�പ�ികെള േരാഗീസൗ�ദ

ആ�പ�ികളാ�ി മാ��തിന് ആേരാഗ�വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

സീനിയ� േ�ഡ് ഡയ�ീഷ��മാ�െട ത�ികക�

2186. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� സീനിയ� േ�ഡ് ഡയ�ീഷ��മാ�െട എ� ത�ികകളാണ് നിലവി�ളളെത�ം,

അവ എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സീനിയ�  േ�ഡ് ഡയ�ീഷ��മാ�െട ത�ികകളി�  ഒഴി�ക�േ�ാ എ�ം,

ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;



(സി) നിലവി� ��ത ത�ികകളി� േജാലി െച��വ�െട േപര്, േയാഗ�ത എ�ിവ വ��മാ�േമാ?

മ�ാേ�രിയിെല �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയി� േറഡിേയാളജി�് ത�ിക

2187. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ് കണ�ിന് േരാഗിക� ദിനം�തി എ�ിേ��� മ�ാേ�രിയിെല �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം

ആ�പ�ിയി�  േറഡിേയാളജി�് ഇ�ാ�തിനാ�  അ��ാെസൗ�് �ാനിംഗ് െമഷീ�

�വ��ി�ി�ാ� സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കരാറടി�ാന�ി�  േറഡിേയാളജി�ിെന ലഭ�മാകാ�ി�ം,  വ�നിര�് ന�കി

സാധാരണ�ാരായ േരാഗിക�  �റ�് �ാനിംഗ് െചേ�� അവ� ഉ�ായി�ം

േറഡിേയാളജി�ിെ� ത�ിക ��ി��തി�ളള �പാ�ശ സമ��ി��തി�  കാലതാമസം

േനരി��തിെ�റ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ിമെകാ�ിയിെലവലിയ ഒ� ജനവിഭാഗം ആ�യി�� ഇൗ ആ�പ�ി�െട �ാധാന�ം

കണ�ിെല��് േറഡിേയാളജി�ിെ� ത�ിക ��ി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാന�വാടിയി�� ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�ക�

2188. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം ആ�പ�ികളിെല ത�ികകളി�  ഒഴി�േ�ാ  ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മഴ�ാലം ആരംഭി��തി� ��പായി ആ�പ�ികളി�  ഒഴി�� ത�ികകളി�  നിയമനം

നട��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മഴ�ാല േരാഗ�െള തട��തിനായി താ��ാലികമായി ��ത�  ജീവന�ാെര നിയമി��

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്- II ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2189. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  േ�ഡ്-  II  ത�ികയി�  എ�

ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ം അവ ഏെത�ാം ആേരാഗ� േക��ളിലാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



െെലഫ് സയ�സ് പാ��ി� െെവേറാളജി ഇ��ി���്

2190. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴയി� �വ��ി�� െെവേറാളജി ലാബി� നിപ േപാെല�� മാരകമായ െെവറസ് ബാധ

പരിേശാധി��തി�� �ര�ാ സംവിധാന�� ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  �നയി�ം മണി�ാലി��� ലാ�കെള െെവറസ് ബാധ പരിേശാധന�ായി

അ�യിേ�� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ആയതിന് പരിഹാരമായി േതാ���  െെലഫ് സയ�സ് പാ��ി�  െെവേറാളജി

ഇ��ി���് �ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവറസ് പരിേശാധന േക�ം

2191. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവറസ് േരാഗ��  വ�ാപി�� ഘ��ി�  േകരള�ി�  ൈവറസ് പരിേശാധന ഇ��ി���്

�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�് വ��േ�ാ ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�് നി�ം െകാ�വ�� ഭ�� വ���  പരിേശാധി�ാ�  നിലവി�

എെ�ാെ� സംവിധാന�� ഉ�് ;

(സി) ഭ�� വ���െട പരിേശാധനാ േക��� േകരള�ി� എവിെടെയാെ�യാ��ത് ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന�് നി�ം ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� ഭ�� വ��� െകാ�വ�തിന് എ�

േക�ക� രജി�� െച�ി��് ; വിശദമാ�ാേമാ ?

റാ�ി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

2192. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  ഇേ�ാ�  നിലവി�� ത�ികക�  ഏെതാെ�

എ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മഴ�ാല േരാഗ��ം മ�ം പട��് പിടി�ാ�� സാധ�ത വ��ി� സാഹചര��ി�  ഒഴി��

ത�ികക� നിക��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി�െ��ി�� സി.എം.ഒ.േപാ�കളി�  4  എ�ം െ�ഷ�ാലി�ി േകഡറിേല�് മാ�ണം

എ�ാവശ�െ��് എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക��കാരം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; ഈ ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാെണ� വിവരം െവളിെ���േമാ?



മല�റം പ�ിക് െഹ��് ലാബ്

2193. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം പ�ിക് െഹ��് ലാബിെ� െക�ിട നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലാബിെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ�  ഇനി�ം കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പക��വ�ാധിക�ം �തിയതരം ൈവറ�ക�ം വർധി�വ�� സാഹചര��ി�  ലാബ്

യാഥാ���മാ��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െെവേറാളജി ലാബ് �ാപി��തി�� നടപടിക�

2194. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിപ േപാ�� െെവറ�ക�  േകരള�ിെല ആേരാഗ� േമഖലയി�  ഭീഷണി ഉ�ാ�േ�ാ�

ഇവ�െട സാ�ി��ം തിരി�റിയാ�ം ഗേവഷണം നട�ാ�മായി മണി�ാ� െെവേറാളജി ലാബ്

േപാ�� ഉ�ത നിലവാര�� ലാ�ക� േകരള�ി� �ാപി��തി�� സാേ�തിക ����

അറിയി�ാേമാ;വിശദമാ�േമാ?

മായം േച�� െവളിെ��

2195. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െവളിെ��വില വ��നവിെന �ട��് െപേ�ാളിയം ഉേപാ���ളായ പാരഫി�,

െമ�ക് ഉ�െ�െട ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ ഭ��േയാഗ�മ�ാ� പദാ����ം,

ഉപേയാഗി�് ഒഴിവാ�ിയ എ�ി� ഓയി�, പാം െക�ണ� ഓയി� േപാെല വില �റ� മ�്

എ�ക�ം െവളിെ���െട എ���ം േച��് മായം േച�� െവളിെ�� വ�ാപകമായി

വി���െവ� വാ��ക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െവളിെ��യിെല�ം മ�് ആഹാര വ��ളിെല�ം മായം കെ��ാ� ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ�

കീഴി�  ആ�നിക സൗകര�േ�ാെട�� ലേബാറ�റിക�  എവിെടെയ�ാമാ��െത�്

അറിയി�ാേമാ ;

(സി) വിവിധ തരം ആഹാര പദാ���ളി� ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ വ��� േച���തായി

കെ��� േക�കളി�  സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;െവളിെ�� ഉ�െ�െട

ആഹാരവ��ളി�  മായം േച��തിെ� േപരി�  എ� �ാപന��/വ��ിക�െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�ി��്; �ാപന��, അവ�െട ഉ�����, ഇവ�െട േപര് ഉ�െ�െട��



വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഒ�ി�  ��ത�  �ാവശ�ം ഒേര ക�നി/  �ാപനം  /വ��ിക�  ഇേത ��ം ആവ��ി�ാ�

ഇവ�െട ഭ�� �ര�ാ ൈലസ�സ് ആജീവനാ�ം റ�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശീയ ഭ�� ഉ��� �ാ��ക�

2196. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശീയ ഭ�� ഉ����� �ാ�ഡ് െച�് വി���ത് സംബ�ി�് നയം വ��മാ�ാേമാ

(ബി) ൈദവ�ിെ� സ��ം നാട് എ� മാ�കയി� �ര�ിത ഭ�ണ�ിെ� നാട് എ� േലബലി�

��ത ഉ�����െട�ം േഹാ��  ഉ��െട�� �ാപന��െട�ം വിപണി സാ��ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� ഇടെപട�ം പരിേശാധന�ം ഈ േമഖലയി� �ണപരമായ മാ�ം ഉ�ാ�ം

എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത പ�തി�് ഉത�മാറ് ഭ���ര�ാ വ��് �ന:സംഘടി�ി��ത് സംബ�ി�

നി�േ�ശ�� സ��ാരിെ� പ��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

െെവ�ിനിെല ഭ�� �ര� ഓഫീസ്

2197. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഭ�� �ര� ഓഫീസ് എ�് �തലാണ് �വ��നം

ആരംഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസി� ഭ�� പരിേശാധന�ായി നാളി�വെര ഏെതാെ� പ�ായ�കളി� നി�ം

എ� വീതം സാംപി�ക� േശഖരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� സാംപി�ക�െട പരിേശാധനഫലം ലഭി�െവ�ം പരിേശാധന ഫല�ിെ� അടി�ാന�ി�

എ� േക�കളി� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

മ���ളിെല രാസവ� പരിേശാധന

2198. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ം േകടാകാതിരി�ാ�  രാസവ���  േച���ത് ക�പിടി��തിനായി �തിയ

പരിേശാധനാ സംവിധാന�� എെ��ി�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;



(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

നീതി ആേയാഗ് ത�ാറാ�ിയി�ളള ആ�� അജ�

2199. �ീ.െ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) നീതി ആേയാഗ് ത�ാറാ�ിയി�ളള  2017-2018  �ത�  2019-2020  വെര�ളള ആ��

അജ�യി� ആേരാഗ��മായി ബ��� പ�തികളി� സം�ാനം എെ��ി�ം നി�േ�ശ��

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) അജ�യി�  പറ�ിരി�� പ�തിക�  നട�ിലാ�വാനായി േക� സ��ാ�  �ക

അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇത് നട�ിലാ�വാനായി സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

എയ� ആ�ല�സ് സംവിധാനം

2200. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� േമഖലയി� എയ� ആ�ല�സ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇൗ സംവിധാനം എവിെടെയാെ�യാണ് ലഭ�മാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈട�് വ� �േമഹ േരാഗ�� ��ിക�െട ചികി�

2201. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈട�് വ� �േമഹ േരാഗ�� ��ിക�െട ചികി��ായി എെ��ി�ം പ�തിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

�ീമതി ലിസി എ.െക.�െട അേപ�

2202. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  റീ ഇംേബ�്െമ�് ലഭി��തിനായി ���  ജി�യിെല പാ��  എ�.പി.  �ളിെല

എ�.പി.എസ്.എ.  �ീമതി ലിസി എ.െക.�െട അേപ� �കാരം ആേരാഗ� വ��ി�  നി�ം



ജി2/525/2018/െഹ��് ന�രായി ആേരാഗ� വ��് ഡയറ���് ന�കിയി�� ഫയലിേ��

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ി� നി�ം സ��ാരിേല�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതി�േമ� എ��ംേവഗം റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

മലബാ� കാ�സ� െസ�� ആ�.സി.സി. നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടി

2203. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-19  ബ�ജ�ി�  മലബാ�  കാ�സ�  െസ��  ആ�.സി.സി.  നിലവാര�ിേല�്

ഉയ���തിന് േവ�ി 38 േകാടി �പ വകയി��ിയി�� സാഹചര��ി�, ഇത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം നടപടി�മ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം താ��് ആ�പ�ി�് ലഭി�ാ�ളള �ക

2204. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��് ആ�പ�ിയി�  ആ�.എസ്.ബി.ൈവ.  പ�തി �കാരം  2016-17

കാലഘ��ിൽ ഇ��റ�സ് ക�നികളി�  നി�ം ലഭി�ാ�ളള �ക എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��റ�സ് ക�നികളി�  നി�് �ടിശിക �ക ലഭി��തി�േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിെ� നിലവി�ളള �േരാഗതി എ�് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

2205. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��,കര�  എ�ിവ ഉ�െ�െട�� അവയവ��  മാ�ിവ�് �ട�ചികി��് ��ി���വ��്

സഹായം ന���തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അവയവം മാ�ിവ�വ��ാവശ�മായ മ��് സൗജന�മായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് അവയവദാനം നട�ിയവ�െട �ട�  ചികി�

സൗജന�മായി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പനിമരണ��

2206. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2017 ജ�വരി  1  �തൽ ഡിസംബ� 31വെര സം�ാന�് എ� പനിമരണ�� റിേ�ാ��്

െച� എ�റിയി�േമാ; പനി മരണ��െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2018 ജ�വരി  1  �തൽ െമയ്  31വെര സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�െ�� പനിമരണ��

എ�യാെണ�് ജി�തിരി�് അറിയി�േമാ?

തി�വന��രം ആ� സി സി �െട �വ��ന��

2207. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര�ാ��ദ േരാഗികളി�  അനിയ�ിതമായ ജീ�ക�  വള��േ�ാ,  ശരീരം മ��കേളാട്

�തികരി��േ�ാ എ�ീ കാര���  സംബ�ി� ക�ാ�ിേ��ീവ് ആ�.ടി  (QRT  -PCR)

പരിേശാധന തി�വന��രം ആ�.സി.സി യി� കഴി� പ�് മാസമായി നട��ിെ�� കാര�ം

പരിശാധി�േമാ ;

(ബി) �ഡ് �ാ�സ് ഫ�ഷ� വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം താളം െത�� കാര�ം പരിേശാധി�് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��് ആ�  സി സി �െട ആഭ��ര ���ളി�  ഇടെപ�് അവ പരിഹരി�വാൻ

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വ��മാ�േമാ;  ആ�  സി സി �് ആവശ�മായ ഫ�്

അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ത�മായി േജാലിെച�ാ� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി� അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; എ�ി�

2016 ജ�വരി �ത� നടപടി�് വിേധയമായവ�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) നിലവി� എ� ഉേദ�ാഗ� �തിനിധിക� ആ� സി സി യി� േജാലി േനാ���്; ഇവ� ആ�

സി സി യിെല ����  സ��ാറിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  ഏെത�ാം ���ളാണ്

അറിയി�ി��ത്; ��ത വിഷയ�ി� സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ?

അ��ാടിയിെല ശി�മരണ��

2208. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ��ാടി േമഖലയി��ായി�� ശി�മരണ��

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ശി�മരണ��  ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

മാ�സഹായ പ�തി

2209. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാ�സഹായ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ�് ധനസഹായമാണ് ന���ത് ; ഇതിനായി േക� സ��ാ� എ�്

�ക അ�വദി�ി��്; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�െട കീഴി� ആ��ല�ം ലഭി��തിന് അർഹത��ത് ആ�െ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ആശ�ാസകിരണം പ�തിയിൽ ധനസഹായം

2210. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആശ�ാസകിരണം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ധനസഹായം അ�വദി�ണെമ� േദവകി,  ��ി�

വീട്, ഖിേനശ് ഭവ� എതി� വശം, ചാലാട്. പി. ഒ. എ� വ��ി�െട അേപ� 33/KM/2017

ന��  ആ�ഖ ക�് സഹിതം  28.02.2017ന് ആേരാഗ�വ��് മ�ി�് ന�കിയി��ത്

പരിഗണി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അേപ�കെയ ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് �ത�  എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) അേപ�ക�് ധനസഹായം അ�വദി��തി� വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ; പരിേശാധി�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളിെല േഡാ��മാ�െട സ�കാര� �ാ�ീസ്

2211. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളിെല േഡാ��മാ��് സ�കാര� �ാ�ീസ്

അ�വദി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സ�കാര� �ാ�ീസ് സംബ�ി�് നിലവിെല നിയമം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ��ത നിയമം ലംഘി�വ�െ�തിെര എ� നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

അസി��് െ�ാഫസ�മാരായി റീ-െഡസിേ��് െച��

2212. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  ല�റ�മാരായി േജാലിയി�  േച��വരി�  പി.ജി.  വിദ�ാഭ�ാസ

േയാഗ�ത��വെര അസി��് െ�ാഫസ�മാരായി റീെഡസിേ��് െച�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഇ�കാരം നാളി�വെര എ� േപെര റീ-െഡസിേ��് െച�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അനാ�മി ഡി�ാ��്െമ�ി� അസി��് െ�ാഫസ�മാരായി റീ-െഡസിേ��് െച�ാ� എ� േപ�



അേപ� ന�കിയി��് എ�് അറിയി�േമാ;  അേപ� ന�കിയവ�െട േപ�വിവരം സഹിതം

അറിയി�േമാ;

(സി) അനാ�മി ഡി�ാ��്െമ�ി�  അസി��് െ�ാഫസ�മാരായി റീ-െഡസിേ��് െച��തിന്

നിലവി�  എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  എ�ി�  ��ത തട���  മാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ ജീവന�ാെര റീ-െഡസിേ��് െച��ത് സംബ�ി�് തീർ�ാകാെത

നിലവിലിരി�� അേപ�ക�െട തീ��് എ�േ��് സാധ�മാ�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

വില�ാട് ആ��േവദ ഡിെ��സറി

2213. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല വാണിേമ�  �ാമ പ�ായ�ിെല വില�ാട് ആ��േവദ

ഡിെ��സറി�െട അംഗീകാര�മായി ബ�െ�� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��േവദ വ��് ആവശ�െ�� �കാരം അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ിയ േശഷം ഡി.എം.ഒ. െയ

േരഖാ�ലം അറിയി�ി�ം ��ത ഡിെ��സറി�� അംഗീകാരം ൈവ��തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

െച�വ�� സ��ാ� ആ��േവദ ആ�പ�ി

2214. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴി �ാമപ�ായ�ിെല െച�വ��  സ��ാ�  ആ��േവദ

ആ�പ�ി അ�േ�ഡ് െച��ത് സംബ�ി� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് െസ�േ�റിയ�ി�  ആേരാഗ� ആ�ഷ് എ െസ�നി�  നിലവി�� നം.

2313134/Ayush A1/234/2018 ഫയലി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) താ��ിെല �റ് കണ�ിന് േരാഗിക�  എ�ിേ��� ��ത ആ�പ�ി അ�േ�ഡ്

െച��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��ക�െട വില നിയ�ണം

2215. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏകേദശം എ� െമഡി�� േഷാ�ക�ം ഫാ�മസിക�ം �വ��ി��തായി�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്;  ഇവ�െട പരിേശാധന�ായി എ� �ഗ് ഇ�െ���മാരാണ്

നിലവി��ത്; വ��മാ�േമാ;



(ബി) സം�ാന�് വിപണനം െച�� മ��ക�െട വില നിയ�ി��തി�ം �ണനിലവാരം ഉറ�്

വ���തി�ം നിലവി�� സംവിധാന�� അപര�ാ�മാെണ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(സി) മ��് വില നിയ�ി��തി�ം �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തി�ം െെ�സ് േമാണി�റിംഗ്

റിേസാ�് �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� ഇവ�െട �വ��നം ഏത്

രീതിയി� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

മ��ക�െട വില നിയ�ി��തി�ം ഇടനില�ാ�െട �ഷണം �റ��തി�ം നടപടി

2216. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��െ��� മ��ക�െട�ം �ളികക�െട�ം വി�നവില  (എം.ആ�.പി)

എ�െനയാണ് നി�യി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഔഷധ നി��ാണ ക�നിക�  േതാ�ിയ�േപാെല പരമാവധി വി�നവില  (എം.ആ�.പി)

നി�യി�് േരാഗികളായ ജന�െള പിഴിെ���് വലിയ േതാതി�  ലാഭം െകാ��ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�ളള കാരണ��ം സാഹചര��ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�� വിപണിയിെല വില നിയ�ി��തി�ം സ�കാര� ഫാ�മസിക�െട�ം ഇടനില�ാ�െട�ം

�ഷണം �റ��തി�ം സം�ാന സ��ാരിന് എെ�ാെ�യാണ് െച�ാ�  കഴി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജനറിക് മ��ക�  ഉപേയാഗി�ണെമ�് സ��ാ�  നിരവധി തവണ നി�േ�ശം ന�കിയി�ം

ആയത് �ാബല��ിലാകാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ആ�ഷ് േഹാളി�ിക് െസ��ക�

2217. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. �േകഷ്

,, ആ�. രാേജഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാമിേയാ ആ�പ�ികെള എ�. എ.ബി.എ�്. നിലവാര�ി� ഉയ���തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാ�സ�, ജീവിത െെശലി േരാഗ��  എ�ിവെയ �തിേരാധി��തിന് േഹാമിേയാ�തി,

നാ�േറാ�തി,  േയാഗ എ�ിവെയ സംേയാജി�ി�് ആ�ഷ് േഹാളി�ിക് െസ��ക�  എ�ാ

ജി�കളി�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) േഹാമിേയാ�തി�െട വ��താ നിവാരണ പ�തിയായ 'ജനനി'�െട േസവനം എ�ാ ജി�കളിേല�ം

വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികേളാ�മ�ബ�ി�് േഹാമിേയാ�തി വിഭാഗ�ിെ�റ കീഴി�  സാ��ന

പരിചരണ ചികി� േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭി�േശഷി ജീവന�ാ�െട േഡ�ാ േബസ് ത�ാറാ�ാ� നടപടി

2218. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിന് കീഴി�വ�� ��വ�  �ാപന�ളിേല�ം ഭി�േശഷി ജീവന�ാ�െട

േഡ�ാ േബസ് ത�ാറാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ ;

(ബി) േഡ�ാ േബസ് എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�തി�� പൗര�മാ�െട സംര�ണം

2219. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ����  ൈകവശെ���ിയ േശഷം �തി�� പൗര�മാെര സംര�ി��തി�  വീ�

വ���വ�െ�തിെര സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ�� താമസി�� �തി�� പൗര�മാ�െട എ��ി�  വ��നവ് വ� സാഹചര��ി�

ഇവ�െട �ര��ം സംര�ണ�ി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

�� േരാഗിക��് ധനസഹായം

2220. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ� �േഖന �� േരാഗിക��് �തിമാസ ധനസഹായം ലഭി��തിന്

എെ��ി�ം പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

അഗതി �നരധിവാസേക��� �ാപി�ാ� പ�തി

T 2221.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് എ�ാ �േദശ�ളി�ം അഗതി �നരധിവാസേക���  �ാപി��തിന്

പ�തി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എവിെടെയാെ�യാണ് ��ത േക���  �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നടപടി�മ�� ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�� വിശദാംശം ന��േമാ?

സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

2222. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ.പി.എൽ വ�ത�ാസമി�ാെത എ�ാ വിഭാഗ���ം സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

െകാ�വരാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെതാെ� വിഭാഗ���ാണ് ഇ��റ�സ് പ�തിക� ലഭ�മായി�ളളത് ;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

സമ� ശി�സംര�ണ പ�തി�� ഫ�്

2223. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� ശി�സംര�ണ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക��ാണ് ആ��ല����് അ�ഹത

ന���ത്;

(സി) അര�ിതാവ�യിലായ ��ിക�െട േ�മ�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി നീ�ിവ�ിരി�� ഫ�് സം�ാന ശി�േ�മ സമിതി�് ��ിക�െട

അ�ാരാ� ചല�ി�ാേഘാഷ�ിേല�ായി ന�കണെമ� ആവശ�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�

ഫ�് വകമാ�ി െചലവ് െച��തി�� നീ�ം ഉേപ�ി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല േനഹ���ം പ�തി

2224. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ��ര� മിഷൻ വഴി നട�ാ�� േ�ഹ���ം പ�തി �കാരം ആല�� മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം ��കളിെല എ� ��ിക��് ആ��ല�ം നൽകിെയ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ�ാൻ എെ��ാം �മീകരണ��  വ��ാൻ

ഉേ�ശി��െ��് വ��മാ�േമാ?



െഎ. സി. ഡി. എസ്. പ�തി�� േക� വിഹിതം

2225. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േ��ഡ് െെച�ഡ് െഡവല�െമ�് സ��ീസസ് (െഎ. സി. ഡി. എസ്.) പ�തി�� േക�

വിഹിതം െവ�ി�റ�തായി അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി വിഹിതം െവ�ി�റ��ത് വഴി സം�ാന സ��ാരി��ാ�� അധിക ബാ��ത

എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ിേലറിയതിന് േശഷം അംഗ�വാടി െഹ���മാ��ം വ���മാ��ം

���ി നി�യി� േവതനം എ� വീതമാണ്; ഇത് വഴി സ��ാരി��ാ�� അധിക ബാ��ത

എ�യാണ് ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

മാ�ക അംഗ�വാടിക�

2226. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�ക അംഗ�വാടി പ�തി ഇേ�ാ� നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ി�  ചാല�ടി,െകാടകര �േളാ�് പ�ായ�കളിെല ഏെത�ാം

അംഗ�വാടികളാണ് ഈ പ�തി �കാരം നവീകരി�ി��ത്;

(സി) ��ത� അംഗ�വാടിക�െട നവീകരണ�ി� േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

മാ�കാ അംഗ�വാടി

2227. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� മാ�കാ അംഗ�വാടി നി��ി��തിന് െതര െ���െ��

പാലേമ�  പ�ായ�ിെല  93- � ന��  അംഗനവാടി�െട നി��ാണ �വ��ന��െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ; ഈ ���ി ആരംഭി��തിന് നിലവി�� തട�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�വ ജനേസവ ശി�ഭവനിെല ��ിക�െട സംര�ണ �മതല

2228. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആ�വ ജനേസവ ശി�ഭവനിെല ��ിക�െട സംര�ണ �മതല സ��ാ� ഏെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ി�  താമസി�� ��ിക�  അവിെട നി�ം അവെര മാ��തിന് ക��

എതി��് �കടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ആ�െട പരാതിയിലാണ് ജനേസവ േക�ം ഏെ���െത�് വ��മാ�േമാ;പരാതിയിെല

പരാമ�ശ�� എെ�ാെ�യായി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

കിട�് േരാഗിയായ ഏഴ് വയ�കാരെ� ചികി��് സഹായം

2229. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മണ�� െപ�ം��ം ക��ര ച�വിള വീ�ി� �ീമതി വി. പ�ിനി�െട ഏ� വയ��

കിട� േരാഗിയായ മകെ� ചികി��് സഹായം ന�ണെമ�് ആവശ�െ��് ടിയാ� 19.3.2018

ന് സമ��ി� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ��ി�െട ചികി� സ��ാ� ഏെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന ശി�േ�മ സമിതിയിെല ജീവന�ാർ

2230. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ശി�േ�മ സമിതിയിെല ജീവന�ാ�െട നിയമന�ിെ� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന ശി�േ�മ സമിതിയി�  ഇേ�ാ�  ആെക എ� ജീവന�ാ�െ��ം ഇതി�

�ിരനിയമനം ലഭി�വ�ം കരാ�  അടി�ാന�ി�  േജാലി െച��വ�ം എ� വീതെമ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ിരനിയമനം ലഭി� ജീവന�ാെര പിരി�വി� സംഭവം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

ൈച�ഡ് െവ�െഫയ� ക�ി�ിക�ം �വൈന� ജ�ിസ് േബാ��ം

2231. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� ൈച�ഡ് െവ�െഫയ� ക�ി�ിക�െട�ം �വൈന� ജ�ിസ് േബാ�ഡിെ��ം

�നഃസംഘടന ���ിയാേയാ;ഇെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

�വൈന� ജ�ിസ് ആ�്



2232. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വൈന�  ജ�ിസ് ആ�് �കാരം സംര�ണ�ം �ര��ം ആവശ��� ��ിക�െട

നി��ചന�ിൽ ഉ�െ�ടാ���ം ഓ�ഫേനജ് കൺേ�ാ�  േബാ�ഡിൽ രജി��  െച��മായ

�ാപന�െള ഒഴിവാ�ി ��ത ആ�ിെ� ��കളിൽ േഭദഗതി വ��ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� േകരള ൈഹേ�ാടതി വിധി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ?

ൈവകല��� ��ികെള പാ��ി�� ഐ�ണിെ�റ �വ��നം

2233. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവകല��� ��ികെള െപാ� ധാരയിേല�് െകാ� വ�വാ�  ഉേ�ശി�് െഷാ��രി�

ആരംഭി�� ഐ�ണിെ�റ �വ��നം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ിക�െട

�േവശനം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ിെ�റ �വ��നം സം�ാന സ��ാരിെ�റ ��� നിയ�ണ�ിലാേണാ; മ�്

ഏജ�സിക�  ഈ �ാപന�ിന് ധനസഹായം ന���േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം

ഏജ�സിക� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിേല�� അ�ിഷ�  നടപടി�മം വ��മാ�ാേമാ;  ഈ �ാപന�ിെ�റ

ഭരണം എ�െനയാണ് നട��ത്; അതിെ�റ ഘടന, ഇതിെല അംഗ�� ആെര�ാം, ഇവ�െട

കാലാവധി, െതരെ���് നടപടി�മം എ�ിവ അറിയി�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

2234. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഭി�േശഷി�ാ�െട ഉ�മന�ി�ം സാ�ഹ�

നീതി�മായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�െട ഉ�മന�ി�ം േ�മ�ി�മായി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദവിവരം അറിയി�േമാ?

വേയാജന നയം

2235. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ��ക��ിെ� നാ�കളി�  മ�ളാ�ം ബ��ളാ�ം ഉേപ�ി�െ���വ�െട എ�ം �ടി

വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) െത�വി�  ഉേപ�ി�െ��� ��ജന��െട സംര�ണ�ി�ം ചികി��മായി എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��െര സംര�ി��തിനായി താ��് േക�ീകരി�് ��സദന��  നി��ി��തിന്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ� വേയാജന നയം �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ം മ�ല�ിെല സാ�ഹ� നീതിവ��ിന് കീഴി�� �ാപന��

2236. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  സാ�ഹ� നീതി വ��ിന് കീഴി�� ��സദന��, മഹിളാ

മ�ിര��, ബാല മ�ിര��, ആ��  െകയ�േഹാ�ക�  എ�ിവ ഏെതാെ�യാണ്;  ഇവിെട

കഴി�വ�� അേ�വാസിക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട ത�ികക�ം ഒഴി�കിട�� ത�ികക�െട വിവര��ം

വ��മാ�േമാ; ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനിതാശി� വികസന വ��ിെ� �മതലക�

2237. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി �പീകരി� വനിതാശി� വികസന വ��ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ വ��ിേല�� ഉേദ�ാഗ��െട നിയമനം ���മായി�േ�ാ;

(സി) വ��മായി ബ�െ�� അധികാര��,�മതലക�  എ�ിവ വ��മായി

നി��ചി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� അവ എെ��് അറിയി�േമാ?

േറഷ� കാർഡ് ഉടമകൾ വാ�ാെത വ� ഭ��ധാന���െട കണ�്

2238. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േപാസ് െമഷീ� വഴി�� േറഷ� വിതരണം ആരംഭി�തിന് േശഷം േറഷ� കാർഡ് ഉടമകൾ

വാ�ാെത വ� ഭ��ധാന���െട കണ�ി� വ��ന ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ട�;

(ബി) ഉെ��ി�  എ.എ.ൈവ,  ��ഗണനാവിഭാഗം,  സ�ിഡി വിഭാഗം,  ��ഗണേനതരവിഭാഗം എ�ീ

വിഭാഗ�� േറഷ� വാ�ാെത മി�ം വ� ഇേത വെര�� ഭ��ധാന���െട അളവ് �േത�കം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ം ഭ��ധാന���  ��ഗണേനതര വിഭാഗ�ിന് ന�കിെകാ�ിരി�� അളവിൽ�ടി

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം തട�വാ� നടപടി

2239. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�ം തട�വാ� സ��ാ� നട�� ഇടെപട� ഫല�ദമാകാ�ത് �ലം നിേത�ാപേയാഗ

സാധന��െട വില �മാതീതമായി ഉയ��് ജനജീവിതം ��ഹമായത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) െപേ�ാളിയം ഉ�����െട വില ദിനം�തി ��െന ��� േക�നയ�ം അ�വഴി

സം�ാന�ിന് ലഭി�� അധികവി�ന നി�തി സം�ാന സ��ാ�  ഉേപ�ി�ാ��ം

വിലവ��ന�് കാരണമായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട െത�ായ നയം �ല�� ��മായ വില�യ��ാ� ക�ത

അ�ഭവി�� സാധാരണ�ാ��്ആശ�ാസം ന���തി�� പ�തിക� ആവി�രി��തി�ം

അത് ��മ� രീതിയി� നട�ിലാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലനിയ�ണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

2240. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില �തി� കയ�� സാഹചര��ി� വിലനിയ�ണ�ിനായി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സൈ�േകാ, ലാഭം മാ���് എ�ിവ വഴി എെ�ാെ� ഭേ��ാ�പ��ളാണ് സ�ിഡി നിര�ി�

വിതരണം െച��ത്;  ഓേരാ�ം െപാ� വിപണിേയ�ാ�  എ� �പ വില�റ�ാണ് വി��ന

നട��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സ�ിഡി ഉ�����  എെ�ാെ� മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് വി��ന

നട��െത�് െവളിെ���േമാ?

സ��� ഇ-േറഷ� സംവിധാന�ിേല�് മാറിയ സം�ാനം

2241. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം സ��� ഇ-േറഷ�  സംവിധാന�ിേല�് മാറിയ സം�ാനമായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

ഇ�വഴി ഉ�ാ�� േന��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ചിലയിട�ളിെല�ി�ം സാേ�തിക കാരണ�ളാ�  ഇ-േപാസ് യ���  �വ��ി��ിെ��

പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) േക� സ��ാ� മതിയായ അളവി� േറഷ� വിഹിതം അ�വദി�ാെത െപാ�വിതരണ �ംഖലെയ

��ബലെ���ിയ�െകാ�ം ഇ�ന വില നിയ�ണം നീ�ി എ� ക�നിക��് ഇ�ം േപാെല

വില വ��ി�ി�ാ� േക�ം അ�മതി ന�കിയ�െകാ�ം ഉ�ായ വില വ��ന േനരി�വാ� ഏ�

വിധ�ി� ഇടെപടാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െെ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിശ�് രഹിത പ�തി

2242. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േപാസ് െമഷീൻ നട�ിലാ�ിയത് �ലം സം�ാനെ� േറഷ� കടകളി� മി�ം വ�� അരി

വിശ�് രഹിത പ�തി�് ന���തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി ഏെത�ി�ം സ��ാരിതര സംഘടനകെള െതരെ���ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) 2018-19  െല ബജ�ി�  വിശ�് രഹിത പ�തി�് എ�് �കയാണ് നീ�ി വ�ി��ത്;

സ��ാരിതര സംഘടനക��് ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എ�് �കയാണ്

അ�വദി�വാ� തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േറഷൻ കാർഡിെല ��ിേ�ർ��ം ഒഴിവാ��ം

2243. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷൻ കാ�ഡ്  ,  നിലവി�� കാ�ഡിൽ ��ിേച��ൽ,  ഒഴിവാ�ൽ

എ�ിവ സാധ�മാകാ�തിനാൽ ഉ�ായി�� ��ി��ക� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ജന���് ഉ�ായി�� ��ി��ക� പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം �ട� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ബി. പി. എൽ. ലി�ിേല�് മാ��തി�� അേപ�

2244. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്. സി. /എസ്. ടി. വിഭാഗ�ി�െ�� നി�ധനെര എ.പി .എൽ. ലി�ി� നി�ം ബി. പി. എൽ.

ലി�ിേല�് മാ��തിന് അേപ� ന�കിയി�ം ബി.  പി  .എൽ  .-േല�് മാ�ി നൽകാ�ത്

എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കിട� േരാഗികെള�ം കാ�സ�  േരാഗികെള�ം ബി.  പി.  എൽ.  ലി�ി�  ഉ�െ����തിന്

എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



�തിയ േറഷ� കാ��ക�

2245. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  വിതരണം െച��തി�� നടപടിക�

���ിയായി�േ�ാ;  ഇതി��കാരം എ� കാ��കളാണ് വിതരണം െച�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് ഇ�ാ� ��ംബ���് േറഷ� കാ�ഡ്

2246. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡ് ഇ�ാ� ��ംബ���് േറഷ�  കാ�ഡ് അ�വദി��തി�� തീ�മാനം

സ��ാ� എ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�ാ�തിനാ�  പല സ��ാ�  ആ��ല���ം ആ�ക��് ലഭി�ാെത

േപാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് എേ�ാ� െകാ��ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

േകാതമംഗലം താ��ിെല ബി.പി.എ�.കാ��ക�

2247. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.പി.എ�  വിഭാഗ�ി�  അ�ഹത�ളളവെര ഒഴിവാ�ിയതിെനതിെര സ�ീകരി�

അേപ�കളിേ��ളള നടപടിക� ���ിയാ�ി �തിയ ബി.പി.എ� കാ��ക� അ�വദി��

കാര�ം സജീവ പരിഗണനയിലാേണാ;

(ബി) ആേ�പ�� പരിേശാധി�് അപാകതക� പരിഹരി�് അ�ഹത�ളളവ��് എ��തൽ �തിയ

കാ��ക� ന�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം താ��ി�  നി�ം ഇ�രം അപാകതക�  പരിഹരി��ത് സംബ�ി� എ�

അേപ�കളാണ് ലഭി�ത്; അേപ�കളി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര താ��് സൈ� ഓഫിസിെല �തിയ േറഷൻ കാ��ക�

2248. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��് സൈ� ഓഫിസിൽനി�ം എ� �തിയ േറഷൻ കാ��ക�  വിതരണം

െച�ി��്; പ�ായ�ക� തിരി�ളള വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) �തിയ േറഷൻ കാ��കളിെല ബി.പി.എൽ/എ.പി.എൽ സംബ�ി� അപാകതക�

പരിഹരി���മായി ബ�െ��് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം ഈ അേപ�കളിൽ

സ�ീകരി� ന ടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �തിയ േറഷൻ കാ��ക��� അേപ�ക�ം േമൽവിലാസം തി���തി�� അേപ�ക�ം

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

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല േറഷ� കാർ�കൾ

2249. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല  6  പ�ായ�കളിലായി ആെക േറഷ�  കാ�ഡിെ� എ�ം

എ�യാെണ�ം പ�ായ�് തിരി�� കണ�് എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�,  പി�്,  നീല,  െവ� എ�ീ നിറ�ി�� കാ��ക�െട നിലവി�� എ�ം പ �ായ�്

തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ-േപാസ് െമഷീൻ വഴി�� േറഷൻ വിതരണം ��മ�താ�ാൻ നടപടി

2250. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േറഷൻ കടകളിൽ ഇ-  േപാസ് െമഷീൻ ലഭ�മാ�ി അരിവിതരണം

നട���്;

(ബി) മതിയായ േതാതിൽ ഇ��െന�് സൗകര�ം ലഭ�മ�ാ��െകാ�് അ���ം ചില ഇട�ളിൽ േറഷൻ

വിതരണം ചില ദിവസ�ളിൽ തട�െ���ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ിമത��ം ക��ര�ം പരമാവധി ഇ�ാ� െച�ാൻ കഴി�� ഈ- േപാസ് െമഷീൻ വഴി��

േറഷൻ വിതരണം �റ�ക� പരിഹരി�് �ഗമമായി നട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഇ-േപാസ് സംവിധാനം

2251. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ-േപാസ് െമഷീ� വഴി�� േറഷ� വിതരണ സംവിധാന�ി�െട �ണേഭാ�ാ���് ലഭി��

�ണഫല�� വിശദമാ�േമാ?

ആദിവാസി ഊ�കളിൽ സ�രി�� േറഷ�കട



T 2252.�ീ.േ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) ആദിവാസി ഊ�കളിേല�് സ�രി�� േറഷ�കട എ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

ആയതിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം ലഭ�മാ��േ�ാ എ�ം മാസ�ി� ര�്

തവണ ആദിവാസി ഊ�കളി�  േപായി ഭ��ധാന�ം വിതരണം െച�ണം എ�� നി�േ�ശം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇെ��ി�  ഇവ�െ�തിെര സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ�രി�� േറഷ�  കട എ� ആശയം പരാജയെ����തിന് േറഷ�  കട�ാ�െട �മം

നട��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�േമാ ?

ആദിവാസി ഉൗ�കളി� സ�രി�� േറഷ�കട

2253. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി ഉൗ�കളി�  സ�രി�� േറഷ�കട വഴി ഭ��ധാന�ം എ�ി�െമ�് സ��ാ�

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ� ഉൗ�കളി� ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േശഷി�� ഉൗ�കളി�  പ�തി നട�ിലാ�വാ�  സാധി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി��ായ വീ� അേന�ഷി�് റിേ�ാ��് ന���തിന് േകരള േ��് ലീഗ� സ��ീസസ്

അേതാറി�ി ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ഗണനാ േറഷ� കാർഡ്

2254. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണനാ േറഷ� കാ�ഡി� ഉ�െ�� എ� അന�ഹെര പ�ികയി� നി�് നാളി�വെരയായി

ഒഴിവാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ഗണനാ േറഷ�  കാ�ഡി�  ഉ�െ���തി�� മാനദ���  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

പ��� മ�ല�ി� �തിയ േറഷ� കടക�



2255. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കടക� അ�വദി�� എ�് സർ�ാർ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ���  മ�ല�ി�  നി�് �തിയ േറഷ�കടക�  ആരംഭി��തിന് അേപ�ക�

കി�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� അേപ�ക� കി�ി;

(സി) �തിയ അേപ�ക�  പരിേശാധി�് �തിയ കടക�  അ�വദി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഇ -േപാസ് െമഷീനിെല ഒ.�ി.പി ഉപേയാഗി�� േറഷ� തിരിമറി

2256. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ- േപാസ് െമഷീനിെല ഒ.�ി.പി ഉപേയാഗി�� േറഷ� തിരിമറി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാര�� തിരിമറി കെ��വാ� താ��് തല�ി� എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

എ�ി�  ഒ.�ി.പിയി�െട അധിക േറഷ�  ന�കിയ േറഷ�  കട�ാ�െട താ��് തല�ി��

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) േറഷ� വിതരണം പ�ായ�് തല�ി� േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�വാ� സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഒ.�ി.പി ഉപേയാഗി�� തിരിമറി അവസാനി�ി�വാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ-േപാസ് സംവിധാനം

2257. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷൻ കടകളിൽ ഈേപാസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�േ�ാ�, കിട�് േരാഗികളായവ�ം

�ായാധിക�ം കാരണം കടകളിൽ േപാകാൻ കഴിയാ�വ�ം മാ�ം ഉ�െ�� േറഷൻ കാ�ഡ്

ഉടമക��് സാധന�� ലഭി�ാൻ ആവശ�മായ ബദൽ സംവിധാനം നട�ിലാ�ാൻ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഏത് രീതിയിലാണ് ബദൽ സംവിധാനം നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) ഇത് േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ�വാൻ ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േക� സ��ാ� െവ�ി�റ� േറഷ� വിഹിതം

2258. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് അഗതിമ�ിര���ം അനാഥാലയ���ം കാല�ളായി ലഭി�ി�� േറഷ�

വിഹിതം േക� സ��ാ� െവ�ി�റ�ിരി�� എ� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ േക� സ��ാ�  െവ�ി�റ� േറഷ�  വിഹിതം �ന�ാപി�ാ�  സം�ാന

സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് അഗതി മ�ിര���ം മ�് അനാഥാലയ���ം ലഭിേ�� അ�ഹതെ��

േറഷ�വിഹിതം �ന�ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��� േറഷ�കടയി� നി�ം സാധന�� വാ��തിന് സൗകര�ം

2259. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമക��് ഇ��� േറഷ�കടയി�  നി�ം സാധന��  വാ��തി��

സൗകര�ം ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി�തി�െട ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനകം എ� േപരാണ്

ഈ സംവിധാന�ി�െട േറഷ�കടമാറിയത്;

(ബി) കാ��ടമക��� ഈ സൗകര�െ� �റി�് ഭ��വ��് െപാ�ജന���് അറിയി�്

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) േറഷ�  വ�ാപാരിക�െട ഭാഗ�് നി�ം കടമാ�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം എതി��്

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട ആശ� പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്

എ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��ഭ�താ നിയമം

2260. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ി� വ�ത് എ� �തലാെണ�് അറിയി�േമാ; 2013-�

നട�ാേ�� ഈ നിയമം േകരള�ി� നട�ാ�ാ� ൈവകിയതി�� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ി� വ��ിയതിെ� ഭാഗമായി, േനരെ� ബി .പി .എൽ . പ�ികയി�

ഉ�െ��ക�ം നിലവി�  േറഷ�  ആ��ല��ി�  നി�ം �റ�ാ�ക�ം െച�വ��്,  േറഷ�

ആ��ല��� ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ� അറിയി�േമാ ;

(സി) േറഷ�  കടകളിെല�ി ഭ��ധാന�ം ൈക��ാ� നിരവധി ��ംബ��ഉ� പ�ിക വ��

േമഖലയി�  േറഷ�  സാധന��  ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�

അറിയി�േമാ?

േറഷ�കടകളി�െട വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട �ണ നിലവാരം

2261. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന� േറഷ�കടകളി�െട വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട �ണ നിലവാരം

പരിേശാധി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ണേമ�യി�ാ�

ഭ��ധാന���  വിതരണം െച��തിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ.  പി.  എ�.,  ബി.  പി.  എ� േഭദെമേന� എ�ാ േറഷ� കാ��ടമക��ം ന�ായമായ വില�്

മാസ�ി� �റ�ത് 10 കിേലാ അരിെയ�ി�ം വിതരണം െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

?

അരിവില നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

2262. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അരിവില നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി അരി േനരി�് സംഭരി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറഷ� കടകളി� വ��ിയ പരി�ാര�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

ഇനി�ം നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�ളള കാര��� വ��മാ�േമാ?

��ിെവളള വിപണനം

T 2263.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിെവളളം  (ഒ� ലി�� �ട�ി മ� ജാ�ക� ഉ�െ�െട) വിപണനം നട��ത്

എ� �പ നിര�ിലാണ്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ി െവളള�ിന് ആ�യി�� ജലേ�ാത�ക�  ഏെത�ാെമ�ം ഒ� ലി��  ��ിെവളളം

േശഖരി��തി�ം ��ികളിലാ��തി��ളള െചലവ് എ�െയ�ം ഇതിൽ ക�നികൾ�്

ലഭി�� ലാഭം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ാെക ��ിെവ�ം വിപണനം നട�� ക�നിക�  എ�െയ�ം ഇവയിൽ

�ണനിലവാര സ��ിഫി��് ഉ�വ എ�െയ�ം �ണനിലവാര സ��ിഫി��് ഇ�ാ� എ�

ക�നിക� ��ിെവ�ം വിപണനം നട�ി ലാഭം െകാ�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ിെവളള ക�നികെള നിയ�ി�ാ�ം �റ� നിര�ി�  �ടിെവളളം ലഭ�മാ�ാ�മായി

എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  ഉ�ര�ക�െട പക��ക�  സഹിതം വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ�  ഉ�രവ് പാലി�ാെത,അമിത വില ഇൗടാ�ി ��ിെവ�ം വിപണനം നട��ത്

തട�വാനായി നാളി�വെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�ം എ�േപെര ���ാരായി

കെ��ി എ�ം വ��മാ�ാേമാ?



മാേവലി േ�ാ�കളി� ഇ-േപാസ് സംവിധാനം

2264. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േറഷ�  കടകളി�  നട�ിലാ�ിയത് േപാെല സിവി�  സെെ�സ് വ��ിന് കീഴി�  വ��

സെെ�േകാ,  മാേവലി േ�ാ�ക�  എ�ിവിട�ളി�  ഭ�� സാധന��െട വിതരണം

��മ�താ�ാ� ഇ-േപാസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�കളിൽ ഇ-േപാസ് െമഷീൻ �ാപി�ാൻ നടപടി

2265. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േപാസ് െമഷ�ൻവഴി േറഷൻ കടകളി�െട �താര�മാ�ം അഴിമതി രഹിതമാ�ം

ഭ��ധാന�വിതരണം നട�ാൻ കഴി��� കണ�ിെല��് മാേവലി േ�ാ�കളി�ം ഇേപാസ്

െമഷ�ൻ�ാപി�് ധാന���ം പലവ��ന��ം വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

2266. �ീ.എസ്.ശർ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം നിയ�ി��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �താര��ം അഴിമതിരഹിത�ം കാര��മ�മായ െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ഉറ�ാ��തിനായി

സിവി�  സെെ�സ് വ��ിെന ആ�നികവ��രി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) അതിെ� ഭാഗമായി െപാ�വിതരണ സ�ദായ�ി�  ഇടനില�ാരായി �വ��ി�

െമാ�വിതരണ�ാെര മാ�ി സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷെന �മതല ഏ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സമാഗതമാ�� ഓണ�ാല�് വില വ��നവ് തട��തിനായി സെെ�േകാ എെ��ാം

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



സെെ�േകാ�െട �വ��നമിക�ം സംവിധാന��ം

2267. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ��തി�� അംഗീ�ത ഏജ�സിയായ സെെ�േകാ�െട

�വ��നമിക�ം സംവിധാന��ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സെെ�േകാ വഴി വിതരണം െച�ി�� സ�ിഡി സാധന���് വില വ��ി�ി�ി�ാെയ�

വാ�ാനം സ��ാ� പാലി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) റംസാ�  ആേഘാഷേ�ാട�ബ�ി�് എ�ാ വ�ഷ�ം നട�� ച�ക�  ഇൗ വ�ഷം

സംഘടി�ി��േ�ാ;

(ഡി) സെെ�േകാ�് വിപണിയി�  ശരിയായ ഇടെപടലിന് ആവശ�മായ സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഇൗ സ��ാ� വ�തി� േശഷം ��തായി മാേവലി േ�ാ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

േറഷ�കടകളി� വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട കണ�്

2268. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�കടകളി�  നി�ം നിലവി�  വിവിധ നിറ�ി�� കാ��ടമക��്

വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട കണ�ക� എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കടക�  നട��വ��് ന��� �തിഫല �ക നി�യി��ത് എ�കാരമാണ്  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മാമല��ം �േദശ�് െമാൈബ� മാേവലി േ�ാ�

2269. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല മാമല��ം �േദശ�് േറാഡ് വാഹന ഗതാഗത േയാഗ�മ� എ�

കാരണ�ാ�  െമാൈബ�  മാേവലി േ�ാ�  സൗകര�ം ലഭ�മായി��ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  മാമല��േ��� ര�് േറാ�ക�ം  (േനര�മംഗലം  -മാമല��ം േറാഡ്,  ���ഴ

-മാമല��ം േറാഡ്  )  സ�ാര േയാഗ�മാ�ക�ം െക എസ് ആർ ടി സി അട�ം നിരവധി

ബ�ക�  സ��ീസ് നട�ക�ം െച�� സാഹചര��ി�  �േദശ�ിെ� പിേ�ാ�ാവ�



പരിഗണി�് ഒ� െമാൈബ�  മാേവലിേ�ാ�  �ട��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�വ�രിെല സൈ�േകാ മാേവലിേ�ാ�

2270. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല എളവ�ി പ�ായ�ിെല �വ�രിെല സൈ�േകാ മാേവലിേ�ാ� �തിയ

െക�ിട�ിേല�് മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാേവലിേ�ാറിനായി �തിയ െക�ിടം നി��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നി��ാണ

�വ��ന�� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) മാേവലിേ�ാ� �തിയ െക�ിട�ിേല�് എ�േ��് മാ�ി �ാപി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

സെെ�േകാ�െട െന�് സംഭരണം

2271. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സീസണി� ക�ഷകരി� നി�ം സെെ�േകാ എ� െമ�ിക് ട� െന�് സംഭരി�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െന�് സംഭരി� വകയി�  ക�ഷക��് എ�് �ക ന��വാ��്;  ��ത �ടി�ിക

അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാം ഓയി� ഇറ�മതി നിേരാധനം

2272. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  പാം ഓയി�  ഇറ�മതി െച��തിന് നിേരാധനേമാ നിയ�ണേമാ

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) പാം ഓയിലിെ� വി�പന�ം ഉപേയാഗ�ം നിേരാധി�കേയാ നിയ�ി�കേയാ െച�ി�ി�ാ�

സാഹചര��ി�  �റ�ഖ�ൾ വഴി ഇവ ഇറ�മതി െച�വാൻ അ�മതി ന��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ?

മായം േചർ� െവളിെ�� �ാ��കൾ

2273. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ി� വിവിധ �ാ��കളി� ലഭ�മാ�� െവളിെ��യി� വ�ാപകമായി മായം േച���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം െവളിെ��ക�െട ഏെത�ി�ം �ാ��ക� േകരള�ി� നിേരാധി�ി�േ�ാ;

(സി) മായം േച�� െവളിെ�� നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഇ�രം േക�ക�മായി ബ�െ��് ആ�െ��ി�ം എതിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ചാല�ടിയി� ൈഹ��മാർ��് ആരംഭി�ാൻ നടപടി

2274. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  സിവി�  സൈ�സ് വ��ി�കീഴി�  ൈഹ��മാ���ം,  െപേ�ാ�-ഗ�ാസ്

ഔട്െല�ം ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിനായി സർ�ാർ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം

2275. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ി� നി�ം ലഭ�മാ�� േസവന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പരാതിക�  അറിയി��തിനായി െപാ�ജന���് ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെന

ബ�െ���തി�� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത്;

(സി) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെന ജന�ളിേല�് ��ത�  എ�ി��തി�ം

ജനസൗഹാ��മാ��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജിയിെല �ലം മാ�ം

2276. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം  ,േകാഴിേ�ാട്  ,വയനാട്,  ക��,കാസ�േഗാഡ് ജി�കളി�  ലീഗ�  െമേ�ാളജി

വിഭാഗ�ി�  ��് വ�ഷ�ി�  ��ത�  ഒേര �ാപന�ി�  തെ� േജാലി െച� വ��



ജീവന�ാ�െട േപര് വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ�  എ� കാലമായി ഈ �ാപന�ളി�  �ിരമായി േജാലി െച�വ�� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��് വ�ഷ�ി�  ��ത�  േജാലി െച� വ�� ജീവന�ാെര �ലം മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-06-2018

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


