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പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിെനാ�ാം സേ�ളനം
2018

�� 20, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���
[ആെക

േചാദ���--344]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി

: 3351

�ത� 3528 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

: 3529

�ത� 3655 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

: 3656

�ത� 3694 വെര

എം.ഒ.പി., െസ�േ�റിയ�് ഓഫീസ് മാന�ൽ �ട�ിയവ പരി�രി��തിന്
നടപടിക�
T 3351. �ീ.വി.

െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല
വിവിധ
സ��ാ�
ഓഫീ�ക�ം
െസ�േ�റിയ�ം
ക����വ��രി�തിെ�
അടി�ാന�ി�
നിലവി��
എം.ഒ.പി.,
െസ�േ�റിയ�് ഓഫീസ് മാന�ൽ �ട�ിയവ പരി�രി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?
ഓേരാ വ��ി�കീഴി�ം സംഭവി�ി�ളള �ധാന വീ�ക�
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3352.

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

(എ)

ഇൗ സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷിക ആേഘാഷ��െട ഭാഗമായി ഓേരാ
വ��ം
െെകവരി�ി�ളള
േന���െട
പ�ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
അേതാെടാ�ം ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ��ി�കീഴി�ം
സംഭവി�ി�ളള
�ധാന
വീ�ക�
എെ�ാെ�യാെണ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി)

ഏെത�ാം തര�ി�ളള വീ�ക� അടിയ�രമായി പരിഹരി�ണെമ�ാണ്
എ�ാ വ��ക��ം നി�േ�ശം ന�കിയി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി)

ഓേരാ വ��ി�ം ഉ�ാ�� വീ�ക� ആവ��ി�ാതിരി��തിന് എെ��ാം
നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി�ളളത് എ�് അറിയി�േമാ?
േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

3353.

�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീ�മായി ബ�െ��് സംവരണ ആ��ല�ം
ന��� വിഷയ�ി� നിയമ വ��് െസ��റി�് സമ��ി� ഫയലിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?
േകരളാ ഹൗസി� താമസസൗകര�ം ലഭ�മാകാ� അവ�

3354.

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

(എ)

ന�ഡ�ഹി േകരളാ ഹൗസി� നിലവി� ഒൗേദ�ാഗികാവശ��ിനായി േപാ��
ഉേദ�ാഗ��
താമസസൗകര�ം
ലഭ�മാകാ�
അവ�യി�
��ി���ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ഗ�്
ഹൗസിെല
10
�റിക�
(അഡീഷണ�
േ�ാ�ിെല
ഒ�ാംനില)���മാ�ം വിവിധ ഓഫീസ് �റികളായി �വ��ി��ത്
കാരണം താമസ�ി�� �റിക�െട എ�ം �റ��ത് വലിയ ��ി��്
ഉ�ാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;ഇത് ഒഴിവാ�ി സൗകര�ം
വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
��ിര വികസന ല��ം
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3355.

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

(എ)

��ിര വികസന ല���� ൈകവരി���മായി ബ�െ��് നാളി�വെര
സം�ാന സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പരിപാടിക�ം നടപടി�മ��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

Tuesday 12 June 2018 03:28 PM

u20.06.18

resource://app/res/html5.html

(ബി)

ഇത് സംബ�ി�് ഓഡി�ർ ജനറ� ഏെത�ി�ം തര�ി�� പരിേശാധന
നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)

��സ��ാരിെ� െപ�്െപ�ീവ് �ാനിേനാട് േച��് ന��� സമീപന േരഖ
വികസി�ി��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി)

ആയത്
മാ�മി�ാെത
നട�ിലാ��തിന്
സ�ീകരി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഇ )

ഈ സ��ാരിെ�
ത�ാറാ��തി�
വ��മാ�ാേമാ?

എെ��ാം

നടപടിക�

വികസന കാ��ാടിന��തമായ സമീപന േരഖ
എെ��ാം
നടപടിക�
ൈകെ�ാ�െമ�്

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് സ��ാ� േജാലികളി� സംവരണം
3356.

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

(എ)

പ�ികജാതി
പ�ികവ��
വിഭാഗ���്
സ��ാ�
േജാലികളി�
�ാന�യ��ി�ം
നിയമ�കാര��
സംവരണം
പാലി�ണെമ�
��ീംേകാടതി വിധി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി)

ഭരണ ഘടന�െട ആ��ി�ി� 14, 15(4) �കാരം ഏത് �ാ�്
ഉേദ�ാഗ�ി�ം ഏത് ത�ികയിെല �ാന�യ��ി�ം പ�ികവിഭാഗ
സംവരണം പാലിേ���േ�ാ;

(സി)

എ�ി� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസി� ബി�ദധാരികളായ ജീവന�ാ�
അേപ�ിേ�� �ീം 2, ഗസ�ഡ് ത�ികയി� ഉ�വ� അേപ�ിേ�� �ീം
3 എ�ിവയി� സംവരണം ഏ�െ���ാ�ത് ��ീംേകാടതി വിധി�െട
അടി�ാന�ി� �ന:പരിേശാധി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?
ചവള�ാര� വിഭാഗെ� പ�ികജാതിയി� ഉ�െ���ണെമ� ആവശ�ം

3357.

(എ)
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�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
േകരള�ിെല ഹി� ന�നപ� പിേ�ാ� സ�ദായമായ ചവള�ാര�
വിഭാഗെ�, പ�ികജാതിയി� ഉ�െ���ണം എ�് ആവശ�െ��്
േകരള�ിെല �ഥമ ഇ.എം.എസ്. മ�ിസഭ �ത� ഇൗ സ��ാരിന് വെര
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ന�കിയി�� നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; ��ത
നിേവദന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) 1970-�

േലാക് സഭയി� അവതരി�ി� പ�ികജാതി േഭദഗതി ബി�ി�
േകരള�ി� നി�ം ചവള�ാര� വിഭാഗേ��ം ഉ�െ���ിയി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി)

��ത ലി�ി� ഉ�െ��ി�� ��ംബി, മടിഗ എ�ീ സ�ദായ�െള
���മാ�ം ഒ.ഇ.സി ലി�ി� ഉ�െ���ിെയ�ി�ം ചവള�ാര�
സ�ദായെ� ഒ.ഇ.സി ലി�ി� േപാ�ം ഉ�െ���ിയി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി)

ചവള�ാര�
സ�ദായെ�
പ�ികജാതിയി�
ഉ�െ�����വെര
സ�ദായെ� ���മാ�ം ഒ.ഇ.സി ലി�ി� ഉ�െ����തി�േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ?
ദീ�ഘി�ി�് ന�കിയ പി. എസ്. സി. റാ�് ലി�ക�

3358.

�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�കിയ
പി. എസ്. സി. റാ�് ലി�കൾ ഏെത�ാമാണ് ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
ര�ാ�വ��ന�ിനിെട മരണെ���വ�െട ആ�ിത��് േജലി

3359.
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�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ജീവകാ�ണ�
�വ��ന���ിടയി�
മരണെ���വ�െട
��ംബ��െട�ം ആ�ിത�െട�ം സംര�ണ�ിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഇവെര സംര�ി��തി�ം ആ�ിത��് സ��ാ� േജലി ന���തി�ം
ല��മി�് ഒ� െപാ� ഉ�രവ് സ��ാ� �റ�ിറ�തിനായി എ�
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

ര�ാ�വ��ന�ിനിെട മരണെ���വ�െട ആ�ിതെര ഉ�െ���ി ഒ�
െപാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�കയാെണ�ി� അത് ��കണ�ിന് േപ��്
സഹായകമാ�ം എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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മ�ിമാ��ായി �തിയ വാഹന��
3360.

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം മ�ിമാ��ായി എ� �തിയ
വാഹന�� വാ�ിയി��്; ഏെത�ാം േമാഡ� വാഹന�ളാണ് മ�ിമാർ
ഉപേയാഗി�വ��ത്; ഓേരാ�ി�ം ഏകേദശം എ� �പ വീതം
വിലകണ�ാ�ിയി��്;

(ബി)

െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല െചയ�മാ�മാ��ം എം. ഡി. മാ��ം മ�്
ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���മായി എ� വാഹന�� വാ�ിയി��്; ഏെത�ാം
േമാഡ� വാഹന�ളാണ് ഉപേയാഗി�വ��ത്;ഓേരാ�ി�ം ഏകേദശം
എ� �പ വീതം വില കണ�ാ�ിയി��്;

(സി)

സി�് �ണി�കളായി കണ�ാ�ിയി�� ഏെത�ാം െപാ�േമഖല
�ാപന���ായി എ� വാഹന�� വാ�ിയി��്; ഏെത�ാം േമാഡ�
വാഹന�ളാണ് വാ�ിയി��ത്; ഓേരാ�ി�ം എ� �പ വീതം
വിലകണ�ാ�ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
ജീവന�ാ�െ�തിെര�� നടപടി

3361.
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�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകരള
േ��്
േ�ാേ�ാേ�ാ�
ഓഫീസ�
�ധാനമ�ിെയ�ം
േക�മ�ിമാെര�ം െഫ�സ് ��ി�െട അപമാനി��മായി ബ�െ��്
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ പരാതി എ�ാണ് ലഭി�ത്;

(ബി)

ഈ പരാതിയിേ�� സ��ാ� നാളി�വെരയായി എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി)

േക�സ��ാരിെന�ം
�ധാനമ�ിെയ�ം
മ�്
േക�മ�ിമാെര�ം
നവമാ��മ�ളി�െട
അപകീ��ിെ����
എ�
സ��ാ�
ജീവന�ാ�െ�തിെര ഈ സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി)

�ഖ�മ�ിെയ നവമാ��മ�ളി�െട അപകീ��ിെ���ി എ�ാേരാപി�് എ�
സ��ാ� ജീവന�ാെര സെ��് െച�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?
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േപ�ണ� �ാഫിെ� െപ�ഷ� ആ��ല���
3362.

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

(എ)

�� ഗവ�െമ�ിെ� കാലെ� മ�ിസഭാംഗ��െട േപ�ണ� �ാഫി�
േജാലി െച�വ��ളള െപ�ഷ� ആ��ല��� വിതരണം െച�ാ�ളള
നടപടിക� അനി�ിതമായി നീ�േപാകാ� കാരണം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി)

െപ�ഷ� ആ��ല����്
വ��മാ�േമാ;

(സി)

ഇതി� എ� േപ��ാണ് െപ�ഷ� അ�വദി�ി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി)

�� �ാമവികസന മ�ി�െട ��ായി േജാലി െച� മറിയാ� േലാറ�സിെ�
െപ�ഷ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഇ )

ഇെ��ി� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ഹത�ളളത്

എ�േപ��ാെണ�്

�ഖ�മ�ി�െട ചീഫ് �ി�സി�� െസ��റി�െട ഓഫീസ്
3363.

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

(എ)

�ഖ�മ�ി�െട ചീഫ് �ി�സി�� െസ��റി നളിനി െനേ�ാ�െട ഓഫീസി�
നിലവി� എ� ജീന�ാ��്; അവ�െട വിശദാംശ�ം ശ�ള�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ചീഫ് �ി�സി�� െസ��റി�െട ഓഫീസ് നവീകരണ�ിനായി എ�് �ക
െചലവഴി�െവ�ം
എെ�ാെ�
നവീകരണ
�വ��ന�ളാണ്
നട�ിയെത�ം വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട േപാലീസ് ഉപേദശക� രമ� �ീവാ�വ�െട അധികാര��
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3364.

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

(എ)

�ഖ�മ�ി�െട േപാലീസ് ഉപേദശക� രമ� �ീവാ�വ�െട അധികാര��
എെ�ാെ�യാണ്;
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(ബി)

അേ�ഹ�ിന് ചീഫ് െസ��റി റാ�ി� എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്
അ�വദി�ി��ത്; എ� വാഹന��ം ൈ�വ�മാ�െട േസവന�ം
അേ�ഹ�ിന് വി�െകാ��ി��്;

(സി)

�ഖ�മ�ി�െട മാ�ം ഉപേദശകനായ �ീ. രമ� �ീവാ�വ േകാ��ബി�
�ത� ഡി.ജി.പി. വെര��വ�െട നിയമന�ം �ലംമാ��ം നിയ�ി���ം
ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െര വിളി�വ����ം �മ�കാരമാേണാ;

(ഡി)

�ീ. രമ� �ീവാ�വ ഏെത�ി�ം സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�ിെ� ചീഫ്
െസക�രി�ി ഓഫീസ�/ അൈഡ�സ� �മതല േനാ��േ�ാ; ഉെ��ി�
ഏത് സ�കാര� �ാപന�ിെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?
േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ�െട പി.എസ്.സി നിയമനം

3365.

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

(എ)

തി�വന��രം ജി�യി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ�െട എ�
ഒഴി�ക� 2018 െമയ് 31 വെര നിലവി��്; വ��് തിരി�� കണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി)

ഇവ പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ ;ഇെ��ിൽ അതി�� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

തി�വന��രം ജി�യി� 2019 ഏ�ി� 30 വെര�� േകാ�ഫിഡ�ഷ��
അസി��മാ�െട റി�യ�െമ�റ് ഒഴി�ക�െട വ��് തിരി�� കണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി)

ഒഴി�ക�
യഥാസമയം
പി.എസ്.സി
�്
റിേ�ാ��്
െച�ാ�
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇവ എ��ം േവഗം
പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�വാൻേവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ )

േകരളാ പി.എസ്.സി �െട �ാ�സ് ഓഫ് േപാ�് എ� ലി�ി�
തി�വന��രം
ജി�യിെല
കാ�ഗറി
ന��
130/2012
െല
േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് (സി.എ ) േ�ഡ് II മാ�െട ഒഴി�കൾ
അ�േഡ�് െച�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ഇത് എ��ം േവഗം
അ�േഡ�് െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
െകായിലാ�ിയി� എം. എ. സി. ടി. േകാടതി
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T 3366. �ീ.െക.

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

(എ)

െകായിലാ�ി സ�േകാടതിയി� ��തായി നി��ി� െക�ിട�ി� എം. എ.
സി. ടി. േകാടതി �ാപി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

േകാടതി�്
ആവശ�മായ
സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

��ത േകാടതി ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ?

ത�ികക�

അ�വദി��തിന്

നടപടി

ഇല�� വ��് െസ�േ�റിയ�് ക�ാ�സിനകേ��് മാ��തി�ളള നടപടിക�
3367.

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

(എ)

ഇല�� വ��ിെ� �വ��നം െസ�േ�റിയ�് ക�ാ�സിനകേ��്
മാ��തി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്, പണി ���ിയായ
അന�് 2 � �ലം അ�വദി�ി��ത് മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി)

എ�േ��്
��ത
വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

െസ�േ�റിയ�് ക�ാ�സിന് �റ�് �വ��ി�� മ�് െസ�േ�റിയ�്
ഓഫീ�ക� അന�് 2 േല�് മാ�ി വാടകയിന�ി� ഇേ�ാ�
ന�െ��െകാ�ിരി�� പണം ലാഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓഫീസ്

മാ��തിനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

സ��ാ� ജീവന�ാ� നട�ിയ പണി�ട�ക�
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3368.

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

(എ)

കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ന�ായമായ അവകാശ���േവ�ി
സ��ാ� ജീവന�ാ� നട�ിയ പണി�ട�കളി� ബാധകമാ�ിയി��
ഡയസ് േനാ� പി�വലി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി)

ഇ�ാര��ിൽ സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?
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െസ�േ�റിയ�ി� ഫയ�ക� തീ��് ക��ി��തി��ാ�� കാലതാമസം
3369.

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

(എ)

െസ�േ�റിയ�ി� ഫയ�ക� തീ��് ക��ി��തി��ാ�� കാലതാമസം
�ലം
ഭരണ
നി��ഹണം
കാര��മമാ��ിെ��
ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ഭരണനി��ഹണം കാര��മമാ��തി�ം ഫയ�കളി� കാലതാമസം
�ടാെത തീ��് ക��ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
വിവിധ വ��കളി� നി�ം ലഭ�മാ�� േസവന��െട നിര�്

T 3370. �ീ.ൈഹബി

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

(എ)

സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളി� നി�ം ജന���്
േസവന��െട നിര�് 01.04.2018 �ത� വ��ി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി)

വ��നവ് എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി)

��ത നിര�്, വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ; പഴയ നിര�് എ�യായി��;
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ലഭ�മാ��

ഭരണമികവിന് ലഭി� അംഗീകാരം
3371.
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�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഭരണമികവിന് സം�ാന�ിന്
എെ��ാം അംഗീകാര�ളാണ് ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

ഏെത�ാം രംഗ�ളിെല ��യമായ
ലഭി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)

ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ��ത� മികവ് ൈകവരി�ി��ത്;വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ?

േന����ാണ്

അംഗീകാരം
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ഓേരാ വ��ിെ��ം േസവന�� സംബ�ി� പൗരാവകാശ േരഖ
3372.

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

(എ)

ഏെതാെ� വ��ക��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഏെതാെ� വ��ക� പൗരാവകാശ േരഖ ���ി �സി�ീകരി�ി��് ;
ഏെതാെ� വ��ക� ഈ േരഖ ഇനി�ം �സി�ീകരി�ാ��് ;

(സി)

പൗരാവകാശ േരഖ കാലാ��തമായി ���ി �സി�ീകരി�ാ�ം എ�ാ
വ��ക�െട�ം െവബ് ൈസ�് വഴി�ം സം�ാന സ��ാരിെ� െമാൈബ�
ആ�ിേ�ഷൻ വഴി�ം ലഭ�മാ�വാ�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി)

പൗരാവകാശ േരഖ�ം േസവനവകാശ നിയമ�ി� ഉൾെ���ിയ
േസവന��ം
��ത�
ജന�ളിേല�്
എ�ി�ാ�ം
സ��ാ�
�വ��ന�� ��ത� �താര�മാ��തി�മായി െച�ാ� ഉേ�ശി�� മ�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

പൗരാവകാശ

േരഖ

നിലവി��്

എ�്

��ത� �ിരം ആധാ� േക��� ആരംഭി��തിന് നടപടി
3373.
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�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

നിലവിെല ആധാ� േക��ളിെല തിര��ലം
എ�േ��വ�ം തി���ക� വ�േ��വ�ം
േനരിേട�ി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

��ത ��ി��ക� �റ��തിനായി െഎ.ടി. മിഷെ� േന�ത��ി� ��ത�
�ിരം ആധാ� േക��� ആരംഭി��തിെന �റി�് ആേലാചി�േമാ;

(സി)

ആധാ� േസവന�� ഇ�ാ� അ�യ േക����് പരിശീലന�ം
സൗജന�മായി ആധാ� ഉപകരണ��ം ന�കി ഇൗ േസവനം ��ത�
കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തായി ആധാ�
ഏെറ ��ി��ക�
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ജ�ിസ് പി.എസ്.ആ�ണി ക�ീഷ� ശിപാ�ശകളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�
3374.

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

(എ)

ജ�ിസ് പി.എസ്. ആ�ണി ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�െട
അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;
ഇതിനായി �പീകരി� ചീഫ് െസ��റി അ���നായ ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�േ�ാ; ക�ി�ി ഇതിനായി എ� േയാഗ�� േച�� ;

(ബി)

മാധ�മ��ം പ��വ��ക�മായി സം�ാന മ�ിമാ� ഇടെപ��
കാര��ി� െപാ�വായ ഒ� െപ�മാ� ച�ം �പീകരി�ണെമ� ക�ീഷെ�
ശിപാ�ശയിേ��� നിലപാട് വ��മാ�േമാ ;

(സി)

�വതല�റ�്
മാധ�മ��െട
വിേശഷി�്
േസാഷ��
മീഡിയ�െട
�ണേദാഷ�െള �റി�് �� തലം �ത� വിദ�ാഭ�ാസം ന�കിെകാ�്
മാധ�മ�വ��നം ഉ�രവാദി���താ�വാ� ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ?
സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷം

3375.

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

(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിെ� ര�ാം വാ�ഷിക�ിെ�
ഭാഗമായി സം�ാന�് വിവിധ ജി�കളിലായി ഏെതാെ� പരിപാടികളാണ്
സംഘടി�ി�ത്; ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി)

ര�ാം വാ�ഷിക�ിെ� ഭാഗമായി ന�ിയ പരസ����് മാ�മായി എ�
�പ െചലവായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഓേരാ പ��ി�ം �ശ�-�ാവ�
മാധ�മ���മായി ന�ിയ �ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
�ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�

3376.

(എ)
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�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട പരാതിപരിഹാര
െസ� �േഖന ലഭി� പരാതികെള�; വ��തിരി�� കണ�് ന��േമാ;
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(ബി)

ഇവയി� ഇനി
വ��മാ�േമാ;

(സി)

പരാതിക� തീ��ാ��തി� കാലതാമസം േനരി��തായി ക���േ�ാ;

(ഡി)

എ�ി� ഇവ തീ��ാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തീ��ാ�ാ��വ�െട

വ��്

തിരി��

കണ�്

��ാ�ിര�ര�് േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� േകാേളജ്
3377.

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
കാ�ാ�ട മ�ല�ി� ��ാ�ിര�ര�് േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�
ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇൗ അധ�യന വ�ഷം �ാ�്
ആരംഭി�ാനാ�േമാ; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?
അടി�ാന സൗകര� വികസനം

3378.
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�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം അടി�ാന
വികസന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ�തി� േശഷം സം�ാന�ിെ� വികസന�ി�
നി��ായകമായ�ം സവിേശഷ �� ന����മായ �റ�ഖ വികസനം,
ഗതാഗത വികസനം എ�ിവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി)

േകരള െറയി� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�
പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

െകാ�ി നഗര�ി� നട�ാ�� സംേയാജിത ജല ഗതാഗത പ�തിയായ
െകാ�ി വാ�� െമേ�ാ�െട �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ )

േവ�ാമ ഗതാഗത രംഗ�് സം�ാനം
െെകവരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ഏെ���

എെ�ാെ�

സൗകര�

നട��

�േ����
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േക�ാവി�ത പ�തിക�െട�ം വിേദശ സാ��ിക സഹായേ�ാെട നട��
പ�തിക�െട�ം നിരീ�ണം
3379.

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

(എ)

േക�ാവി�ത പ�തിക�െട�ം വിേദശ സാ��ിക സഹായേ�ാെട
നട�� പ�തിക�െട�ം �വ��ന�� നിരീ�ി�വാ� എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് സം�ാന�് നിലവി�ളളത്;

(ബി)

ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട േക�ാവി�ത പ�തികളാണ്
�തീ�ി��ത്;

(സി)

േലാക ബാ�ിെ�േയാ മേ�െത�ി�ം വിേദശ സാ��ിക ഏജ�സിക�െടേയാ
സഹായേ�ാെട ഈ വ�ഷം ഏെത�ി�ം പ�തിക� �ട�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; നിലവി� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി
വ��ത്?
ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിെല ത�ികക�

3380.
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േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ി� നിലവി�� �ാനേ�റിയം
ഓ�േറ��, എ�. ഡി. ൈട�ി�്, െവ�ഡ� കം �ാ�് �ി�് എ�ീ
ത�ികകളിേല�� േയാഗ�തക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

ഈ ത�ികകളി� നിലവി� േജാലിെച�വ�� �ിരം ജീവന�ാ�
ഹാജരാ�ിയിരി�� േയാഗ�താ സ��ിഫി��ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി)

നിലവി� ൈ�വ� കം െഹ���, എ�. ഡി. ൈട�ി�് എ�ീ ത�ികക�
2010� േശഷം �പം ന�കിയത് ഏെത�ാം ത�ികക��് മാ�ം
വ��ിയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?
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േദശീയ ഹരിത േസന പ�തി
3381.

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

(എ)

വിദ�ാ��ികളി� പാരി�ിതികാവേബാധം ��ി��തിനായി പരി�ിതി
വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

േദശീയ ഹരിത േസന എ� പ�തി�ായി 2017-18 വ�ഷ�ി� എ� �ക
അ�വദി�ി��; എെ��ാം �വ��ന�� നട�ി; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?
��ജല തടാകമായ െവ�ായണി കായ�

3382.

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

(എ)

െവ�ായണി കായലി� നി�് ഏെതാെ� ��ജല പ�തിക��ാണ്
െവ�ം െകാ�േപാ��ത്;

(ബി)

കായലിേല�് െവ�ം എ�ിെ�ാ�ിരി��
�ന:��ീവി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

�ഷി�ായി സ�കാര� വ��ിക��് പ�യം ന�കിയി�� കായ� �മി
ആവശ�മായ ന�പരിഹാരം ന�കി തിരിെ���േമാ;

(ഡി)

��ജല തടാകമായ െവ�ായണി കായലി� മാലിന�ം നിേ�പി��ത്
തടയാ� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േതാ�ക�ം

അ�വി�ം

പരിയാരം വിേ�ജിെന ഇ.എസ്.എ. ലി�ി� നി�് ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടി
3383.

(എ)
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�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
ക�രിരംഗ� റിേ�ാ��ിെ� ഭാഗമായി ഇ.എസ്.എ. ലി�ി� ഉ�െ��
ചാല�ടി മ�ല�ിെല പരിയാരം വിേ�ജ് പി�ീട് പരിയാരം, ആതിര�ി�ി
എ�ീ
വിേ��കളായി
വിഭജി�െ��ി�ളളതിെന
�ട��്
ജന��
തി�ി�ാ��� പരിയാരം വിേ�ജിെന ഇ.എസ്.എ. ലി�ി� നി�്
ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(ബി)

ഇതിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

പരിയാരം വിേ�ജിെന വിഭജി� വിവര�ം �തിയ പരിയാരം വിേ�ജിെന
ഇ.എസ്.എ. യി� നി�് ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി� റിേ�ാ��ം േക�
സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
േക� സ��ാ� വി�ാപനം െച� തീരേദശ പരിപാലന ച�ം

3384.

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

(എ)

േക�സ��ാ� 2017-� വി�ാപനം െച� തീരേദശ പരിപാലന ച�ം
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി, സം�ാന സ��ാ� മൈറ� േകാ��
േസാ� മാേനെ��് �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി)

േമ��റ�� വി�ാപന�ി�, സം�ാന/േക� സ��ാ�ക��്
ആവശ�മായ പ�ം ജനസാ�ത�ളള �േദശ�െള മൈറ� േകാ��
െറ�േലഷ� േസാ� II വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ാ��താെണ�്
പറ�െ��ി�ം, േകരളെ� േപാെല �ല പരിമിതി�ം �ടിയ ജനസാ�ത�ം
ഉളള സം�ാനം ഈ വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ത് വികസന സാ��ത
ഇ�ാതാ�ം എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� സം�ാന
സ��ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് ;

(സി)

േമ��റ�� ച��കാരം ദ�ീ�ക�െട കാര��ി� തീര�് നി�് പാലിേ��
അകലം 20 മീ�റായി നിജെ���ിയി�ളളതിനാ� സം�ാന സ��ാ� എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?
മാ�ാലിേതാടിെ� �ന�ജനി�ായി ആ�� �ാ�

3385.

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

(എ)

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല മാ�ാലിേതാട് �ന�ജനി�ായി
ആ�� �ാ� ത�ാറാ��തിന് ജി.ഒ.(ആ�.�ി.) 118/2017/പരി�ിതി(എ)
വ��് 16/11/2017-� തീയതി 8 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി)

��ത വിഷയ�ി� സി.ഡ�.ആ�.ഡി.എം.
���ി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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സി.ആ�.ഇെസഡ് �ിയറ�സിന് േവ�ി സമ��ി�� അേപ�ക�
3386.

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

(എ)

പരി�ിതി കാലാവ� വ�തിയാന വ��ിെ� കീഴി� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�� സി.ആ�.ഇെസഡ് �ിയറ�സിന് േവ�ി സമ��ി��
അേപ�ക�
സമയബ�ിതമായി
തീ��ാ��ിെ��
കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(ബി)

ഇ��ം കാലതാമസം മ�് വ��കളി� ഇെ��ിരിെ� ഇതിന് പരിഹാരം
കെ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;നിലവി� ജീവന�ാ� ഇെ��ി�
അതി�േവ� ത�ികക� അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

നിലവിെല പരിേശാധന രീതി എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

മല�റം ജി�യിെല വളളി��് പ�ായ�ി� നി�ം അയ� 755-� ന��
അേപ�യി� (��ഫ ത��, അ�ഴ�ി��, മല�റം) �ിയറ�സ്
തീ�മാനമായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;
തീ�മാന�ിെ�
പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?
വാഹന�ക പരിേശാധനാ യ���െട �ണനിലവാരം

3387.

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

(എ)

സം�ാന�് �തിദിനം വാഹന�� വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�
വാഹന�ക പരിേശാധനാ യ���െട�ം പരിേശാധനാേക���െട�ം
�ണനിലവാരം പരിേശാധിേ��തിെ� ആവശ�കത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി)

�മവി��മായി വാഹന�ക പരിേശാധനാ സ��ിഫി��് ന���ത് വഴി
നിര�ിേലാ�� സ��ാ� വാഹന�� ഉ�െ�െട�ളള വാഹന��
വ�േതാതി� അ�രീ� മലിനീകരണം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി)

നിര�ിേലാ�� എ�ാ വാഹന���ം ക�ശന മലിനീകരണ നിയ�ണ
�ാ�േഡ�ഡ് ഉറ� വ��ാ� അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ;

(ഡി)

ഇതിനായി മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ��ം േമാേ�ാ� വാഹന
വ��ിെ��ം േപാലീസിെ��ം �വ��ന�െള ഏേകാപി�െകാ�് ഒ�
ക��പ�തി ത�ാറാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�ാ�ിക്/മാലിന�വി�� ക�ാ��ക� ��ി��തിന് പ�തി
3388.

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

(എ)

�ാ�ിക് / മാലിന�വി�� ക�ാ��ക� ��ി��തിന് വിദ�ാഭ�ാസതേ�ശസ�യംഭരണ വ��ക�മായി േച��് ഏെത�ി�ം പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി)

വിദ�ാലയ�ളിെല മാലിന� സം�രണ�ിന് എെ��ാം പ�തിക� ആണ്
നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?
െവ�ായണി കായലിെ� നാേശാ�ഖമായ സാഹചര�ം

3389.

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

(എ)

തി�വന��രം ജി�യിെല ഏക ��ജല തടാകമായ െവ�ായണി കായ�
പായ�ം താമര�ം മ�ം വള��് െചളി നിറ�് നാേശാ�ഖമായ സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

വിഴി�ം പ�തി ഉ�െ�െട നിരവധി ��ജല വിതരണ പ�തിക��്
െവ�ം എ��� ഈ കായലിെല െചളി�ം പായ�ം മാ�ി സംഭരണേശഷി
വീെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

കായലിെ�
എ�ാ
വശ�ളി��ളള
അനിയ�ിതമായ
കേ��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കേ���ാെര ഒഴി�ി�് കായലിന്
സംര�ണ ഭി�ി െക�ി സംര�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)

കായലിേനാട് േച��് വീ�ക�ം മ�ം നി��ി�� വഴി അവ�െട ക�സ്
മാലിന�ം കായലി� കല��തായ സാഹചര��ി� ഇ�ര�ാെര നിലവിെല
നിയമ�� അ�സരി�് ഒഴി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?
െക.എ.എസ്. നിയമനം

3390.

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

(എ)

െക.എ.എസ്.
നിയമന�ി��
ര�ാം
�ീമി�
ഭരണഘടനാ
�ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് പരീ� എ���തി�� അവസരം
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ന�േക�തി�
എ�
തീ�മാനെമ���തിനായി
നിയേമാപേദശം
േതടിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�കാരം തീ�മാനെമ��ാനിടയായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�േമാ;
(ബി)

ഇ�കാരം തീ�മാനെമ���തിനാധാരമായ േരഖക�െട�ം ഈ തീ�മാനം
അംഗീകരി� മ�ിസഭാ േയാഗ�ിെ� മിനി�്സിെ��ം അതിനായി ന�കിയ
�റി�ിെ�റ�ം പക��ക� ന�കാേമാ;

(സി)

ഒേര രീതിയി�� േയാഗ�താ പരീ�ക� വിജയി�് ഓേര റാ�് ലി�ി� നി�്
വ�ത��
�ാപന�ളി�
ഒഴിവിെ�
അടി�ാന�ി�
നിയമനം
ലഭി�േ�ാ�
ഇ�കാരം
നയപരമായ
തീ�മാനെമ��്
ചില
�ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് മാ�ം പരീ� എ���തി�� അവസരം
നിേഷധി��ത് സ�ാഭാവിക നീതി�െട ലംഘനമേ�; എ�ി� തീ�മാനം
�ന:പരിേശാധി�് നീതിലംഘനം പരിഹരി�േമാ;

(ഡി)

െക.എ.എസ്. പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ��് പി.എസ്.സി. നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�ം
പി.എസ്.സി.�ം ത�ി� നട�ിയ ക�ിടപാ�ക�െട പക��ക�
ന�കാേമാ?
െക.എ.എ�്. നിയമന�ളിെല സംവരണം

3391.

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

(എ)

െക.എ.എ�്.െല �ീം II, III നിയമന�ളി� സംവരണം പാലി��ത്
സംബ�ി�് അഡ�േ��് ജനറലിേനാട് നിയേമാപേദശം േതടിയത് ഏത്
സാഹചര��ിലായി�� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി)

ഏെതാെ� നിയമ���� സംബ�ി�ാണ് അഡ�േ��് ജനറലിേനാട്
ഉപേദശം
േതടിയെത�ം
അ�െന
നിയേമാപേദശം
ആവശ�െ��
ക�ിെ�േയാ �റി�് ഫയലിെ�േയാ പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി)

അഡ�േ��് ജനറലിെ� നിയേമാപേദശ�ി� പരാമ�ശി�േപാെല �ീം II �ം
III �ം സംവരണം ഏ�െ����ത് െക.എ.എ�്. െ� കാര��മതെയ
ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

�ീം II �ം III �ം സംവരണം ഏ�െ����ത് നിയമ വി���ം ഭരണഘടനാ
വി���മാെണ�് എ.ജി. അഭി�ായെ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഇ )

��ത �ീ�കളി� സംവരണം ഏ�െ����ത് സംബ�ി�് നിയമ
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വ��ിേനാ�ം നിയേമാപേദശം േചാദി�ി��േവാ;ഇെ��ി� എ� െകാെ��്
വ��മാ�േമാ;
(എഫ്) ��ത

�ീ�കളിെല സംവരണം സംബ�ി�് എ.ജി. �ം ന�നപ�
ക�ീഷ�ം വ�ത�� അഭി�ായം േരഖെ���ിയ സാഹചര��ി�
ഇ�ാര��ി�
എ�്
�ട�നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?
േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെല ര�ാം �ീം നിയമനം

3392.

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

(എ)

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെല ര�ാം �ീമി�, നിയേമാപേദശം
േതടാെത ഭരണഘടനാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാെര മാ�ം ഒഴിവാ��ത്
സംബ�ി� നയപരമായ തീ�മാനെമ��ാ��ായ സാഹചര�െമെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഒേര പരീ� എ�തിയവ��് ഒേര റാ�് ലി�ി� നി�ം വ�ത��
�ാപന�ളി� ഒഴിവിെ� അടി�ാന�ി� നിയമനം ന��േ�ാ�, ഒ�
വിഭാഗം ജീവന�ാ��് മാ�ം നയപരമായ തീ�മാന�ിെ� േപരി�
അവസരം നിേഷധി��ത് സ�ാഭാവിക നീതി�െട ലംഘനമാെണ�്
ക���േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി�േമാ;

(സി)

െക.എ.എസ്.െല �ീം ര�ിേല�് ഭരണഘടനാ �ാപന�ളിെല
ജീവന�ാ��് അേപ�ി�ാനാവി� എ� നയപരമായ തീ�മാനം ഏത്
മ�ിസഭാ േയാഗ�ിലാണ് എ��ത്; ��ത മ�ിസഭാ േയാഗ�ിെ�
മിനി�സിെ��ം ഇൗ വിഷയ�ിേ�� േയാഗ�ി�� �റി�ിെ��ം പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ?
പി.എസ്.സി. നിയമനം ലഭി�വ�െട കണ�്

3393.

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി�ളളി� സം�ാന�് പി.എസ്.സി. �ഖാ�ിരം എ�
േപ��് േജാലിക� ലഭി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?
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ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി-� റിേ�ാ��് െച�ണെമ� സ��ല�
3394.

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

(എ) 2018

മാ��് 31വെര ഉ�ായി�� ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി-� റിേ�ാ��്
െച�ണെമ�
സ��ല�
പാലി�ാ�
വ��്
േമലധികാരിക�ം
നിയമനാധികാരിക�ം ഉ�തായി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി)

ഉെ��ി� അവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?
ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�ണെമ� ആവശ�ം

3395.

�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ലാ�് േ�ഡ് െസ�വ��സിെ� ജി�ാ പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധി
ദീ�ഘി�ി�ണെമ�
റാ�്
േഹാ�േഡ�ിെ�
ആവശ�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി)

ബി�ദധാരിക� ഉ�െ��� ലാ�് േ�ഡ് െസ�വ�ിെ� അവസാനെ�
റാ�് ലി�് എ� പരിഗണന ന�ി കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

എറണാ�ളം ജി�യി� നിലവി���ം 30.06.2018-� കാലാവധി
അവസാനി���മായ റാ�് ലി�ി� നി�ം േയാഗ�താ പരി�രണ�ിെ�
േപരി�ം ഭി�േശഷി�ാ�െട സംവരണ �മം �ന��മീകരി�തിെ� േപരി�ം
റാ�്
ലി�ി�
നി�ം
നിയമനം
നട�വാ�
കാലതാമസം
േനരി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി)

ഉെ��ി� ��ത കാലം പരിഗണി�് കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?
ഇ�ഡ�� റിസർവ് ബ�ാലിയൻ റാ�് ലി�്

3396.
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(എ)

ഇ�ഡ�� റിസ�വ്� ബ�ലിയനിെല േകാ��ബി� ത�ികയിേല�്
െക.പി.എസ്.സി. 2016 �െെല 2-� തീയതി നട�ിയ പരീ��െട റാ�്
ലി�് �സി�ീകരി�ി�ി� എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി)

��ത ബ�ാലിയെ� ഒ� ബ�ാലിയ�
നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

�ടി

അ�വദി��തി��

െകയ�േട�� (െമയിൽ) ത�ികയിെല നിയമനം
3397.

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

(എ)

സാ�ഹ�നീതി വ��ിൽ െകയ�േട�� (െമയിൽ) ത�ികയിേല�് നിയമനം
നട��തിനായി പി.എസ്.സി. 13.03.2018ന് നട�ിയ ഓ�ൈലൻ
പരീ�യിേ�ൽ
എെ��ാം
�ട�
നടപടി��ായി�െ��ം
റാ�്
ലി�്/േഷാ��് ലി�് എ�േ��് �സി�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��്
െച�ി��ത്; റിേ�ാ��് െച� തീയതി വ��മാ�ാേമാ?
ഹാ�ടി��് ഡൗ�േലാഡ് െച��തിനായി ക�ഫ�േമഷ�

3398.

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

(എ)

പി.എസ്.സി.
നട��
പരീ��െട
ഹാ�ടി��്
ഡൗ�േലാഡ്
െച��തിനായി
ക�ഫ�േമഷ�
ന�കണെമ�
വ�വ�
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;ഇത് എ��തലാണ് �ാബല��ി� വ�ത്;ഇത്
നട�ിലാ�ിയ പരീ�ക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

വിവിധ
കാരണ�ളാ�
ക�ഫ�േമഷ�
ന�കാ�
കഴിയാ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഹാ�ടി��് ലഭ�മാ�ണെമ� അേപ�ക� േരഖാ�ലം
ന�കിയി�േ�ാ;അ�കാരം
ആവശ�െ��വ��്
ഹാ�ടി��്
അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി)

ക�ഫ�േമഷ� ന�കിയ േശഷം പരീ�ക� മാ�ി െവ�െ��ാ�
പരീ�ാെസ��ക� മാ��െവ�ി� എ� നടപടി�മമാണ് പാലി�
വ��ത്;വീ�ം ക�ഫ�േമഷ� ന�േക�ി വ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി)

ക�ഫ�േമഷ� ന�കാ� കഴിയാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് �ടി പരീ��്
��ായി ഹാ�ടി��് ലഭ�മാ�ാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?
വികലാംഗ��ാ�� പി.എസ്.സി പരീ�ക�

3399.

(എ)

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
വികലാംഗ��ായി സംവരണം െച� ഒഴി�കളിേല�ായി പി.എസ്.സി �േത�ക
പരീ�ക�
നട��േ�ാ;
എ�ി�
2012
�ത�
ഏെത�ാം
ത�ികകളിേല�ാണ് പരീ� നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 436/2012, 524/2014, 56/2014, 782/2014, 194/2015, 222/2015,337
/2016,

353/2016,

413/2016,

123/2017

എ�ീ ന�� �കാര��
കാ�ഗറികളിേല�് പരീ�ക� നട�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;
(സി)

പരീ�ക� നട�ിയി�െ��ി� അവയി� ഏെത�ാം ത�ികക�െട റാ�്
ലി�് ത�ാറാ�ിയി�െ��ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം ലഭ�മാ�േമാ;
പരീ�ക� നട�ിയി�ിെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

പി.എസ്.സി പരീ�കളി� ഹാ�ടി��ിനായി ക�ഫ�േമഷ� നട��
സ�ദായം ആവി�രി�െതേ�ാഴാണ്; ആയതി� നി�് വികലാംഗരായ
ഉേദ�ാഗാ��ികെള ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ )

സാേ�തിക
കാരണ�ളാ�
പരീ�
നീ�ി
വ��/മാ�ിവ��
സാഹചര��ളി�
ഹാ�ടി��ിന്
ക�ഫ�േമഷ�
ന�കാ�
കഴിയാതാ��േതാ
ന�കാതി��േതാ
ആയ
ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
�ന:പരീ�യി� ഹാ�ടി��് അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;
വ��മാ�േമാ?
േകരള അ�ിനിേ��ീവ് െെ�ബ�ണലിേല�് ��ി� വിവിധ ത�ികക�

3400.

(എ)
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�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��ിെ� 24/07/2017-െല സ.ഉ.(െെക)/17
/2017/�കാരം േകരള അ�ിനിേ��ീവ് െെ�ബ�ണലിേല�് ��ി� വിവിധ
ത�ികക�
പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��്
െച�വാ�
നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി)

��ത ഉ�രവ് �കാരം ��ി�ി�ളള ഒ�പത് അസി��് ത�ികക�
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ണെമ�ം നിലവി�ളള െസ��റിേയ�്
അസി��് റാ�് ലി�ി�നി�ം നിയമനം നട�ണെമ��ളള റാ�്
േഹാ�േഡ�ിെ� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി)

എ�ി� ��ത നിേവദന�കാരം െെകെ�ാ� നടപടി വ��മാ�േമാ?
എ�്.എസ്.എ .േസാഷ�� സയ�സ് നിയമനം

T 3401. �ീ.സി.��� :

താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
(എ)

എ�്.എസ്.എ.േസാഷ�� സയ�സ് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� പി.എസ്.സി.
റാ�് ലി�് നിലവി� ഉേ�ാ;

(ബി)

��ത വിഷയ�ി� പി.എസ്.സി. പരീ��ം ഇ��വ��ം ���ിയാ�ിയി�ം
റാ�്
ലി�്
�സി�ീകരി�ാ�
കാലതാമസം
േനരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി)

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ�്.എസ്.എ. േസാഷ�� സയ�സ് ത�ികയിെല
എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ഡി)

��ത റാ�് ലി�് അടിയ�രമായി �സി�ീകരി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
എ�്.എസ്.എ.റാ�് ലി�്

3402.
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�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

മല�റം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ.നാച�റ� സയ�സ് പരീ� കഴി�ി�ം
മ�് നടപടിക� ���ിയാ�ി പി.എസ്.സി. ഇ�വെര�ം റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാണ്; വ��മായ വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി)

അടിയ�രമായി േമ� �ചി�ി� എ�്.എസ്.എ. നാച�റ� സയ�സ്
(കാ�ഗറി നം. 659/2012) െ� റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�ം നിയമന
നടപടിക� ആരംഭി��തി��ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

നിയമനം എേ�ാ� നട�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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ക�നി/േകാ��േറഷ� അസി��് റാ�് ലി�്
3403.

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

(എ) 2018

െസ��ംബറി� കാലാവധി അവസാനി�� ക�നി/േകാ��േറഷ�
അസി��് റാ�് ലി�ി� നി�ം െപാല�ഷ� ക�േ�ാ� േബാ�ഡി� ഉ�
അസി��് ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)

ഇേത റാ�് ലി�ി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� എ�.െജ.ഡി.ആയി
റിേ�ാ��്
െച�
ഒഴി�കളി�
നിയമനം
നട�ാ�
നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?
സാ�ഹ� നീതി വ��ി� െകയ�േട�� നിയമനം

3404.

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

(എ)

സാ�ഹ� നീതി വ��ി� െകയ�േട�� (െമയി�) ത�ികയി� നിയമനം
നട��തിനായി 13.03. 2018-ന് േകരള പി.എസ്.സി. നട�ിയ
പരീ�യിേ�� എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി)

��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി. യിേല�് റിേ�ാ��്
െച�ി��െത�് തീയതി സഹിതം വ��മാ�ാേമാ ?
ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല എ�.ഡി.�ാ��് റാ�് ലി�്

3405.

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

(എ)

േകാ��േറഷനിെല
എ�.ഡി.�ാ��്
ത�ികയിേല�്
22/10/2016�
പി.എസ്.സി. നട�ിയ പരീ��െട �����ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

��ത �����ിക ത�ാറാ��തിന്
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

��ത ത�ികയി� നിയമന�ി�� പഴയ റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി
31/12/2016� അവസാനി�ിരിെ� �തിയ റാ�് ലി�് ത�ാറാ��തിന്
കാലതാമസം േനരി��തി�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇത്
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പരിേശാധി�േമാ;
(ഡി)

എ�േ��് ��ത �����ിക ത�ാറാ�ി
�സി�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ിമ

റാ�്

ലി�്

��െെടം �നിയ� ലാംേഗ�ജ് ടീ�� (അറബിക്) പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്
3406.

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

(എ)

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ��െെടം �നിയ� ലാംേഗ�ജ് ടീ�� (അറബിക്)
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇൗ ലി�ി� നി�ം എ� േപെരയാണ് ഇ�വെര നിയമി�ി�ളളത്;

(സി)

ഒഴി�ക� നിലവിലിരിെ� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�� അവ പി.എസ്.സി. �്
റിേ�ാ��്
െച��ിെ��
റാ�്
േഹാ�േഡ�ിെ�
പരാതി
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി)

നിലവി�ളള ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം
ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
പാല�ാട് ജി�യി� നട� പി.എസ്.സി നിയമന��

3407.

�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പാല�ാട് ജി�യി�
പി.എസ്.സി. �േഖന നട� ജി�ാതല നിയമന��െട വ��്/ത�ിക
തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?
ൈഹ�� അസി��് (േസാഷ�� സയ�സ്) റാ�് ലി�്

3408.

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

(എ)

കാ�ഗറി 660/2012 �കാരം മല�റം ജി�യി� 01-10-2016-� പരീ�
നട�ി 26-10-2017- � േഷാ��് ലി�് �സി�ീകരി�് ഇ��വ� നടപടിക�
���ീകരി� ൈഹ�� അസി��്(േസാഷ�� സയ�സ്) റാ�് ലി�്
നിലവി� വ�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�േ��് നിലവി� വ�െമ�്
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െവളിെ���േമാ;
(ബി)

��ത ത�ികയിേല�് എ� ഒഴി�ക� ഇ�വെര പി.എസ്.സി.�്റിേ�ാ��്
െച�ി��്; ഒഴി�കളി� �ിരം നിയമനം നട��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി)

െെ�മറി,െസ��റി, ഹയ�െസ��റി വിഭാഗ��െട ലയന�മായി
ബ�െ��് റാ�് ലി�ക� �സി�ീകരി��തിന് തട���േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി)

േഷാ��്
ലി�ിെല
�ഖ�പ�ികയിെല
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട
ഒഴിവിന�സരി�് �റവാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ )

എ�ി� സ�ിെമ�റി ലി�ി� നി�ം ��ത� ഉേദ�ാഗാ��ികെള ഉ�െ���ി
െമയി� ലി�് വി�ലീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ം

അസി��് േ�ഡ് ത�ിക റാ�് ലി�് കാലാവധി നീ�വാൻ നടപടി
3409.
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�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� ക�നി /േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�കളിേല�് അസി��്
േ�ഡ് II ത�ികയിേല�് 490/2011 വി�ാപന�കാരം �സിദീകരി� റാ�്
ലി�് എേ��് കാലാവധി തീ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി)

ഇൗ റാ�് ലി�ി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.യിേല�� നിയമനം നാല്
മാസേ�ാളമായി നില�ി�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത്
പരിഗണി�് റാ�് ലി�് നാല് മാസേ��് �ടി നീ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

നിലവി� അസി��് േ�ഡ് II ത�ികയിെല ��വ� ഒഴി�ക�ം റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ഡി)

സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെല അസി��് േ�ഡ് II
ഒഴി�ക� ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം നിക�ണെമ� തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ;

(ഇ )

ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ് ; എ�
ഒഴി�ക� നിയമന�ിനായി റിേ�ാ��് െച�ി��് ; വിശദ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?
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അ�ിക��� അസി��്നിയമനം
3410.

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

(എ)

അ�ിക��� അസി��് (കാ�ഗറി ന�� 444/16) നിയമന�ിനായി
സ�ീകരി�ി�� േയാഗ�തക� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇതി� ഡിേ�ാമ പാസായവ��ം കാ�ഷിക ബി�ദധാരിക��ം �ല�
പരിഗണന ലഭി�ി�േ�ാ?

ഹയ�െസ��ഡറി അധ�ാപക റാ�് ലി�്
T 3411. �ീ.െക.

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

(എ)

ചില വിഷയ�ളിേല�ളള ഹയ�െസ��ഡറി അധ�ാപക ത�ികയിെല റാ�്
ലി�് ത�ാറാ��തിേല�ായി പി.ജി.മാ��് െവ�േ�ജ് ന���തിെല
അപാകത�ം അനീതി�ം ��ി�ാണി�െകാ�ളള ഏെത�ി�ം പരാതിക�
ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി)

ഉെ��ി� ഇത് പരിേശാധി�ാ� ഏെത�ി�ം സമിതിെയ സർ�ാർ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;ഇത് സംബ�ി� എെ��ി�ം റിേ�ാ��് �റ�്
വ�ി�േ�ാ;

(സി)

േമ� വിഷയെ� അടി�ാനെ���ി,വരാനിരി�� റാ�് ലി�് നി��യം
സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?
പ�ികജാതി വികസന ആഫീസ� േ�ഡ്-II ത�ികയിേല�് നിയമനം

3412.

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

(എ)

പ�ികജാതിവികസന വ��ിൽ പ�ികജാതി വികസന ആഫീസ� േ�ഡ്-II
ത�ികയിേല�് നിയമന�ി�� റാ�് ലി�് നിലനിൽ��േ�ാ; എ�ിൽ
അ�ബ� റാ�് ലി�ിൽനി�ം എ�േപെര നാളി�വെര നിയമി�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;
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(ബി)

േനരി�� നിയമന വ�വ��കാരം എ�േപെര ഈ ത�ികയിേല�്
നിലവി�� ലി�ിെ� കാല�് നിയമി�ി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി)

യഥാസമയം
നിയമനം
നട�ാ�തിനാൽ
വിഷയം
േകരളാ
അഡ്മിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ� ��യിൽെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ൈ�ബ�ണൽ നിയമനം നടേ��തിന് ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി)

ഈ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� എ� േപ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ
അയ�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ )

അൈഡ�സ് െമേ�ാ ൈക��ിയി�ം ബ�െ�� ത�ികയിൽ എ� േപ�
േജായിൻ െച�ി�ി� എ�് അറിയി�േമാ;ബ�െ�� ലി�ിൽനി�ം നിയമനം
നട��തിന്
എെ��ി�ം
സാേ�തിക
തട�ം
നിലവിൽ
നിലനിൽ��േ�ാ;
ഇ�ാെയ�ിൽ
സമയബ�ിതമായി
��ത
ലി�ിൽനി�ം നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിന് േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�്�ൻഷൻ െ�യിനിങ് െസ�� ല�്ചറ�മാ��് െ�ഷ�� �� ബാധകമാ�ാൻ
നടപടി
3413.

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

(എ)

േകാേളജ് ല�്ചറ�/അസിസ് ��് െ�ാഫസ� ത�ികയിേല�് ആവശ�മായ
�.ജി.സി. േയാഗ�തക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

��ത �.ജി.സി. േയാഗ�ത �ാമവികസന വ��ിെല എ�്�ൻഷൻ
െ�യിനിങ് െസ�� ല�്ചറ�മാ��ം ബാധകമാ�ി െ�ഷ�� �� േഭദഗതി
വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

ല�്ചറ�മാെര എ�്െ��ഷ� ൈ�നിംഗ് െസ�� �ി�സി�ാ� ത�ികയി�
നിയമി��തിന് തട��േ�ാ; എ�ി� ഇതിനാവശ�മായ െ�ഷ�� ��
േഭദഗതി വ��േമാ?
സ��ാ� ജീവന�ാ�െട വിേദശ യാ�

3414.
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�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ)

വിേദശയാ�
നട��തിന്
സ��ാ�
ജീവന�ാ��്
എെ��ാം
അ�മതികളാണ് സ��ാരി� നി�ം വാേ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി)

അ�സംബ�ി� ച��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി)

ച��� ലംഘി�് സ��ാ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി)

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഇ�ര�ി� ച� ലംഘനം
നട�ിയവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�

വിേദശ

യാ�

െച��ത്

ത�ികമാ�ം �േഖന നിയമനം
3415.

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

(എ)

പാ��്-ൈടം ത�ികയി� നി�ം ത�ികമാ�ം �േഖന നിയമനം നട��തിന്
അതാത് ജി�ാ കള��മാ� ത�ാറാ�� ��ഗണനാ പ�ിക ഏെത�ാം
ജി�കളി� നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

തി�വന��രം ജി�യി� അവസാനമായി പാ��്-ൈടം ജീവന�ാെര
ഉ�െ���ി പ�ിക ത�ാറാ�ിയി��ത് എ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

��ഗണനാ പ�ിക നിലവിലി�ാ� ജി�കളി� പ�ിക ത�ാറാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
�നിസി�� േകാമ� സ��ീസിെല െജ.എ�്.െഎ. നിയമനം

3416.

29 of 146

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

(എ)

�നിസി�� േകാമ� സ��ീസിെല �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���
നിയമന�ിന് ഡിേ�ാമ ഇ� െഹ��് ഇ�െ��� േകാ�് പാസായവെര
പരിഗണി��തിനായി േകാടതി ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി)

ഇൗ ത�ികയി� ഡിേ�ാമ ഇ� െഹ��് ഇ�െ��� േകാ�് പാ�ായവെര
പരിഗണി��തിന് എ�ാണ് തട�െമ�റിയി�ാേമാ;

(സി)

േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം �നിസി�� േകാമ� സ��ീസിെല �നിയ�
െഹ��്
ഇ�െ���
േപാ�ിേല�ളള
നിയമന
നടപടിക�
േവഗ�ിലാ�ാേമാ?
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മി�വിവാഹിതരായ അ��ാപക��് �ാ��റിന് ��ഗണന
3417.

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

(എ)

മി�വിവാഹിതരായ ഹയ� െസ��റി അ��ാപക�െട �ാ��റിന്
��ഗണന��
അ�ഹത
ഏേതത്
മതം
അഥവാ
ജാതി
വിഭാഗ�ി�െ��വരാകണം;
ഏത്
ഉ�രവാണ്
ഇതിന്
ആധാരം;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

�ാ��� അേപ�ക� ഡയറേ��ിേല�് േഫാ�േവ�ഡ് െച��തിന്
�ി�സി��മാ��ാേണാ
അധികാരം
ന�കിയി�ളളത്;
മി�വിവാഹ
��ഗണന െ�യിംെച�ി�ളള അ��ാപക� അത് െതളിയി�ാനായി ഏത്
േരഖയാണ് ന�േക�ത് ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)

��ത വിഷയം സംബ�ി�് �ത�മായ നി�േ�ശ�� �ി�സി�ാളി�ം
അ��ാപക��ം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� സ��ല�/ഉ�രവ് ന��
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഹയ�െസ��റി അ��ാപക�െട �ാ��� േനാംസി� നി�് �ൗസ്
�േയാറി�ി ഒഴിവാ�ിയത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?
സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാനപ�തി

3418.
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�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി� േജാലിയിലിരി�േവ മരണെ��വ�െട
ആ�ിത��് നിയമനം ന���തിനായി സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാനപ�തി
�കാരം വിവിധ വ��കളി� നിയമന�ിനായി എ� അേപ�കളാണ്
ഇേ�ാ� െപ�ഡിംഗി�ളളത് എ�് വ��് തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
ഇതി� സ��ാ� ഉ�രവ് ന��ക�ം എ�ാ� നിയമന ഉ�രവിനായി
കാ�ിരിേ��ിവരിക�ം െച��വ�െട എ�ം എ� എ�് വ��് തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

െസ�േ�റിയ�് സ��ീസി� ആ�ിത നിയമന�ിനായി സാധാരണഗതിയി�
മ�് സ��ാ� വ��കളി� ഉളള�േപാെല നീ�കാലം കാ�ിരിേ��ി
വരാറി� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; െസ�േ�റിയ�്
സ��ീ�ം മ�് സ��ാ� ഡി�ാ��്െമ�ക�ം ത�ി� ഇ�ാര��ി�ളള
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അ�രം പരിഹരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

എെ�ാെ�

നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ്

(സി)

ആ�ിതനിയമന���ായി സ��ാ� ഉ�രവ് ന�കിയി�ളളവരി�
ഡ��ിയിലിരിെ� മരണെ��വ�െട ആ�ിത� എ� േപെര�് സ��ാ�
കണെ���ി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട പ�ിക വ�� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
ഇ�ര�ാ��് സീനിേയാറി�ി പരിഗണി�ാെത ഉട� നിയമനം ന���തിന്
എെ��ി�ം സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ; എ�ി�
ബ�െ�� വ��ക��് ഇത് സംബ�ി�് നടപടി സ�ീകരി�ാ� നി�േ�ശം
ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഡ��ിയിലിരിെ� മരണെ��വ�െട ആ�ിതനിയമന���് സീനിേയാറി�ി
ബാധകമെ�� സ��ാ� ഉ�രവ് ഉ�ായിരിെ�, വ�ഷ�ളായി
സീനിേയാറി�ി�െട േപരി� മാ�ം നിയമനം നിേഷധി�െ��വ�െട
നിയമന�ി� ബ�െ�� വ��തലവ�മാ� വ��ിയി�� വീ��ം അ�വഴി
അവ���ായി�ളള സാ��ിക, സ��ീസ്, സീനിേയാറി�ി ന��ി�ം
എ�് പരിഹാരമാണ് ന�കാ� കഴി�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ?
സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��് സമ� ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ്

3419.

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

(എ)

സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി ��തായി
ആരംഭി�� സമ� ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി എ�് �ത�
നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി)

സ��ാ� ജീവന�ാരി� നി�ം പ�തി�ായി എ� �ക വീതമാണ്
ഈടാ��ത്; പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)

ഈ പ�തിയി� അംഗമായി�� സ�കാര�/സഹകരണ
ഏെതാെ�; ഇവ�െട ജി� തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഈ പ�തിയി� നിേ�പി�� �ക�് ആദായ നി�തി സംര�ണം
ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ിക�

അഴിമതിരഹിത സിവി� സ��ീസ്
3420.
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�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ)

െപാ�ജന�ളി� നി�ം ലഭി�� അേപ�ക� സമയബ�ിതമായി തീ��്
ക�ി��തിനായി നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാ�ളളത്;��ത
സംവിധാനം കാര��മമായി �വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി)

ക��വ� നി��ഹണ വീ� സംബ�ി�് ഒ� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര
െപാ�ജന�ളി� നി�ം ആേരാപണ��ാ�ക�ം അത് െതളിയി�െ��ക�ം
െച�ാ� ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര പിരി�വിടൽ ഉ�െ�െട�ളള
ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?
വിദ�ാഭ�ാസ, ആേരാഗ�,വ��കളിൽ കാര��മമായ സിവി� സ��ീസ്

3421.

�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ��ം
ആേരാഗ�വ��ിെ��ം
കീഴി��
ഡയറ�േറ�കളിെല ജീവന�ാ�െട കാര��മത ഇ�ാ��ം ഫയ�
ൈവകി�� ഉ�െ�െട�� നി��രവാദ നടപടിക�ം നി��ലാ�ി
െപാ�ജന���് �ണ�ദമാ�� തര�ി� കാര��മമായ സിവി�
സ��ീസ് ഇവിട�ളി� നട�ിലാ�ാ� ൈവ��െത�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ?
ക�നിക��് െപാ� െ�ഷ�� �� �പീകരി�ാൻ നടപടി

3422.
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േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െ�ഷ�� �� �പീകരി�
സ��ാ� നിയ�ണ�ി�� ക�നിക�, േബാ��ക�, കൗ�സി�ക�,
അേതാറി�ിക� ഏെത�ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി)

എ�ാ �ാപന��ം െ�ഷ��
ന�കിയി�േ�ാ ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

ആവ��ി�് ആവശ�െ��ി�ം െ�ഷ�� �� ത�ാറാ�ാ� �ാപന��
ഏെതാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി)

സ��ാ� നി�േദശം അ�സരി�ാ� �ാപന�െള ഉ�െ���ി െപാ�
െ�ഷ�� �� �പീകരി�് അവെയ അതിെ� പരിധിയി� െകാ�വ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

��

�പീകരി�ണെമ�്

നി�േദശം
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േസാഷ�ൽ മീഡിയക�െട ��പേയാഗം
3423.

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

(എ)

േസാഷ�ൽ മീഡിയക�െട ��പേയാഗം വ�ാപകമാ�� സാഹചര��ിൽ
േസാഷ�ൽ മീഡിയ ഉപേയാഗി��വ�െട മൗലിക ക��വ�ം, സാ�ഹിക
ഉ�രവാദി���
എ�ിവ
ഉറ�ാ��തി��
നിയമനി��ാണം
നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� ചില സംഘടനക� െഎ.�ി. െസൽ �പീകരി�് വ�ാജ
െ�ാൈഫ�ക� ��ി�് സ�ഹ�ിൽ വിേദ�ഷ �ചാരണ�� നട��ത്
െച���തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െത�്
െവളിെ���േമാ?
േസാഷ�� മീഡിയ ക��ണിേ�ഷ� ഹ�്

3424.

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

(എ)

സാ�ഹ� മാ��മ�െള നിരീ�ി�വാ� േക� സ��ാ� േസാഷ�� മീഡിയ
ക��ണിേ�ഷ�
ഹ�്
�പീകരി�വാ�
േപാ��െവ�
കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി)

ആധാ� വഴി വ��ി വിവര�� േചാ��തിെന�ാ� ഗൗരവമായ
സംഭവ��
ഇതി�െട
ഉ�ാ�ം
എ�തിനാ�ം
ഇത്
വ��ി
സ�ാത���ിേല�� കട�കയ�ം ആയതിനാ�ം ഇതിെനതിെര സ��ാ�
തല�ി� ഇടെപട��ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?
േസാഷ�� മീഡിയ െസ�

3425.
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�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന സ��ാരിന് േവ�ി േസാഷ�� മീഡിയ െസ� �പീകരി��തിന്
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ഇ�ാര��ിനായി ഉയ�� നിലവാര�ി�ളള െ�ാഫഷണ� ടീമിെന �റ�്
നി�ം നിേയാഗി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ ?
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ഡിജി�� വ�വസായ വികസനം
3426.

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�ണി േജാ�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകരള�ി� മാനവ വിഭവേശഷിയി�ളള േമ�െെ� �തലാ�ി ഡിജി��
വ�വസായ വികസന�ിന് ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി)

സം�ാന െഎ.ടി. മിഷ�ം സാേ�തിക ശാ�ഗേവഷണ �ാപന��ം
െടേ�ാ
പാ��മായി
സഹകരി�്
െഎ.സി.ടി.
ഇെ�ാേവഷ�
സംവിധാന�ി� �പം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി)

െടേ�ാപാ��ക��് �റ�ളള െച�കിട െഎ.ടി. സംരംഭ���്
േ�ാ�ാഹനം ന���തി�ളള പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി)

��തല�റ വി�ാനാധി�ിത �ൗഡ് ക���ിംഗ്, ഇ��െന�് ഓഫ് തി�സ്,
േറാേബാ�ി�് �ട�ിയ േമഖലകളി� സംരംഭം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�
പ�തി�േ�ാ?
െഎ.�ി. പാ��കളി� വ�� ക�നിക�

3427.
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�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� െഎ.�ി. പാ��കളി� �ലം ആവശ�െ��് ��ത�
ക�നിക� രംഗ�് വ�� �വണത ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി)

ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� തി�വന��രം െടേ�ാപാ��ി� �ലം
ആവശ�െ��് എ� ക�നിക� അേപ� ന�കിയി��്;

(സി)

കഴി� ര�് വ�ഷ�ി�ളളി� സം�ാനെ� െഎ.�ി. പാ��കളി� എ�
ച�ര� അടി �ലമാണ് െഎ.�ി. ക�നിക� ഏെ���ി�ളളത്;

(ഡി)

��ത� െഎ.�ി. ക�നികെള സം�ാനേ��് ആക�ഷി��തി�ം
സം�ാനെ� ഒ� െഎ.�ി. ഹ�ാ�ി മാ��തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി�െട �േരാഗതി
3428.

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

(എ)

െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി�െട �േരാഗതി െവളിെ���േമാ; െഎ.�ി.
വ�വസായ�ിന് േവ� െക�ിട��ം മ�് അ�ബ� സൗകര���ം കരാ�
�കാര�� സമയ�് തെ� ���ിയാ��തിന് നിലവിെല നി��ാണ
�േരാഗതി �കാരം സാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി)

കരാ� �കാരം എ� െതാഴിലവസര�ളാണ് ഉ�ാേ��ത്;

(സി)

�ാ��് സി�ിയി� െഎ.�ി. െക�ിട�ളി� �ലം ഏെ���വാ� ക�നിക�
�േ�ാ� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� ശതമാനം �ലമാണ് ഇതിനകം
ക�നിക� ഏെ���ത് എ�് വ��മാ�േമാ?
െഎ. ടി. േമഖലയിെല േസവന േവതന വ�വ�ക�

T 3429. �ീ.പി.സി.

േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� െഎ. ടി. േമഖലയി� �വ��ി��വ�െട േസവന േവതന
വ�വ�കളി� സ��ാ� എെ��ി�ം ഇടെപട�ക� നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

��ത േമഖലയിെല ക�നിക� ജീവന�ാെര അകാരണമായി പിരി�
വി��ത് സ��ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ ; ആയതിേ�� എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി)

സം�ാനെ� െഎ. ടി. േമഖലയി� രജി�� െച�ി�� അംഗീ�ത
െതാഴിലാളി സംഘടനക� ഏെതാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

െഎ. ടി. േമഖലയി� െതാഴി� സംഘടനക� രജി�� െച��തിന്
പാലിേ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?
വ�ാജ അ�യ േക��ൾെ�തിെര നിയമ നടപടി

3430.
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�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ)

അ�യ േക���െട ഡിെെസ�ം േ�ഡ് മാ��ം േ�ഡ് മാ��് ആ�്
�കാരേമാ, അെ��ി� മേ�െത�ി�ം നിയമ�കാരേമാ രജി�� െച�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം സഹിതം െവളിെ���േമാ;

(ബി)

ഇെ��ി� എ�് െകാെ��് െവളിെ���േമാ;

(സി)

അ�യ േക���െട ഡിെെസ�ം േ�ഡ് മാ��ക�ം അനധി�തമായി
��പേയാഗം െച�െ���ത് തടയാനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
െവളിെ���േമാ;
ഇ�രം
��പേയാഗ�ി�
ആ�െ��ി�െമതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി)

വ�ാജ അ�യ േക��ളി�െട യഥാ�� അ�യേക����് ഉ�ാ��
വ�മാന ന�ം ഒഴിവാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
െവളിെ���േമാ;

(ഇ )

അ�യ�െട
േലാേഗാ�ം
ഡിെെസ�ം
അ�വാദമി�ാെത�ം
അനധി�തമാ�ം അ�കരി�് െപാ�ജന�ളി� െത�ി�ാരണ പട���
രീതിയി�
പരസ�േബാ��ക�
�ാപി�്
വാണിജ�ാടി�ാന�ി�
ഉപേയാഗി�ാ� ആയത് തട��തിന് എെ�ാെ� നിയമ നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാനാ��െത�് വിശദാംശം സഹിതം െവളിെ���േമാ?
െഎ.�ി. എ�്േപാ��്

3431.

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

(എ)

സം�ാന�് കഴി� ��് വ�ഷ�ി��ി� നട�ി�� െഎ.�ി.
എ�്േപാ��് എ�യാണ് ; ഇത് സംബ�ി�് ഓേരാ വ�ഷേ��ം കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി)

ഇതി�െട സം�ാന�ിന് ലഭി�ി�� വ�മാനം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?
ജി.പി.എസ് �ര�ാ സംവിധാനം

3432.
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�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ�
െപാ�ഗതാഗത
സ�ദായ�ി�
�ര�ാസംവിധാനം ഏ�െ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ജി.പി.എസ്

(ബി)

ഏെതാെ� വാഹന�ളിലാണ് ഇത് ഘടി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�ളളത്;
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(സി)

ജി.പി.എസ്. സംവിധാന�ിന് ആവശ�മായ ഹാ�ഡ് െവയ�, േസാ�്
െവയ� എ�ിവ വികസി�ി�വാ� ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളത്?

വാ�സ് ആ�് ��കളിെല അ�ി�മാ�െട �മതലക�ം നിയമപരമായ ബാധ�തക�ം
3433.

�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സ�ഹമാധ�മ�ളിെല
െപ�മാ�
രീതികെള�ം
ആശാസ�മ�ാ�
�വ��ന��
�ല��ാ��
ഭവിഷ��കെള�ം
ഉ�െ���ി
േബാധവ�രണം നട�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

വാ�സ് ആ�് ��കളിെല അ�ി�മാ�െട �മതലക�ം നിയമപരമായ
ബാധ�തക�ം വ��മാ�േമാ; ഈ തര�ി� ഒ� �ചരണ�ിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

സ�ഹമാധ�മ�ളി� േപാലീ�േദ�ാ��ം മ�ം അവ�െട െ�ാൈഫ�കളി�
ഔേദ�ാഗിക േവഷ�ി�� േഫാേ�ാക�, ഔേദ�ാഗിക െമാൈബ� ന��,
ഔേദ�ാഗിക
ഇ-െമയി�
െഎഡി
എ�ിവ
ഉപേയാഗി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

സ�ഹമാധ�മ�ളി� ഇടെപ�േ�ാ�
നിയ�ണ�� വ��മാ�േമാ;

(ഇ )

സ�ഹമാധ�മ�ളി� വ�ഗീയ വിേദ�ഷേമാ പരി�ാ�ിേയാ പര��
രീതിയി�� സേ�ശ�� ഇ��വ��ം അത് �ചരി�ി��വ��ം
എെ�ാെ� ശി�യാണ് ന��െത�് വ��മാ�േമാ;

േപാലീ�േദ�ാഗ��

പാലിേ��

(എഫ്) സ�ഹമാധ�മ��

വഴി വിവിധ േരാഗ�െള സംബ�ി�ം ചികി�
സംബ�ി�ം
െത�ി�രി�ി��
വിവര��
പ�വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; സ�ഹമാധ�മ�� �േഖന ശരിയായ േരാഗ
വിവര��ം �� ക�ത�ക�ം ചികി� വിവര��ം പ�് വ��തിന്
ബ�െ�� അധി�തെര �മതലെ���േമാ;വ��മാ�േമാ?
േ��് സ��ീസ് െഡലിവറി േഗ�് േവ

37 of 146

Tuesday 12 June 2018 03:28 PM

u20.06.18

resource://app/res/html5.html

3434.

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

(എ)

േ��് സ��ീസ് െഡലിവറി േഗ�് േവ�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി)

��ത സംവിധാനം വഴി നിലവി� ജന���് ലഭ�മാ�� േസവന��
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?
ക���� എമ�ജ�സി െറേ�ാ�സ് ടീം

3435.

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

(എ)

െെസബ� ആ�മണ�െള േനരി��തിന് �പീകരി�ി�� ക����
എമ�ജ�സി െറേ�ാ�സ് ടീം - േകരളം എ� സംവിധാനെ� സംബ�ി�്
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി)

��ത സംവിധാന�ിെ� �വ��ന�ം നിയ�ണ�ം �മതല�ം ഏത്
ഏജ�സി�ാെണ�ം
േദശീയ
തല�ി�
ഏത്
ഏജ�സി�മായി
ബ�െ��ാണ് �വ��ി��െത��� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?
പാ�ി�ാട് �വ��ി�ി�� റാ�ിഡ് െറേ�ാ�സ് ബ�ാലിയ�

3436.

(എ)

�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
മല�റം ജി�യിെല പാ�ി�ാട് ആ�ാനമായി �വ��ി�ി�� റാ�ിഡ്
െറേ�ാ�സ് ആൻഡ് െറ�� േഫാ�് ബ�ാലിയ� ആ�ാനം മതിയായ
െക�ിട��ം സൗകര���മി�ാ� �ാരി പ�ായ�ിെല എടരിേ�ാട്
ക�ാ�ിേല�് മാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) 23.03.2015

െല
716/2015
/ആഭ��രം
ന��
ഉ�രവിെന
മറികട�െകാ�് ��ത ക�ാ�് മാ�ാ� ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ ; ��ത മാ��ിനായി �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി)
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പാ�ി�ാട്
ക�ാ�ി�
ആ�.ആ�.ആ�.എഫ്
േസനാ
ആ�ാന�ി�പേയാഗി�ി�� െക�ിട��, മ�് സൗകര��� എ�ിവ
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(ഡി)

��ത
ക�ാ�്
�ാരി
പ�ായ�ി�
നി�ം
പാ�ി�ാട്
മാ�ി�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; ഇെ��ി� ആയതിെ�
കാരണം വിശദമാ�േമാ ?
അലയാ� കരിമ��് അപകട�ി�െ��വ��് ധനസഹായം

3437.

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

(എ)

ചി�� വ�ി�ാവളം അലയാറി� ഉ�ിമഹാളിയ�� േ���ി� ഉ�ായ
കരിമ��് അപകട�ിന് ഇടയായവ��� ധനസഹായം സംബ�ി�്
ന�കിയ നിേവദന�ി� ഇേ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഈ അപകട�ി� മരി� ര�് ��ിക�െട ��ംബ�ി�� �േത�ക
ധനസഹായം അടിയ�രമായി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�് ധനസഹായം ലഭി��തിന് കാലതാമസം

3438.

�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�് േരാഗിക��് ചികി�ാ
ധനസഹായം ലഭി��തിന് കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ ഓ�െെല�
സംവിധാന�ി�െട അേപ� ന�കിയി�ം,നാ�ം അ�ം മാസ��
കാ�ിരിേ�� �ിതി ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

വിവിധ
തല�ളി�
അേപ�ക�,
പരിഗണി�െ���േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

(സി)

െസ�േ�റിയ�ി� റവന� െസ�നി� മാസ�േളാളം അേപ�ക�
െപ�ഡി�് വ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;വ��് തല�ി�
ഉൗ�ജിത നടപടി സ�ീകരി�് �രിതാശ�ാസം േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തി�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ത�രിതഗതിയി�

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് െന�മ�ാട് താ��ി� വിതരണം
െച� �ക
3439.
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(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷ�� ര�് വ�ഷ കാലയളവി�
െന�മ�ാട് താ��ി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം എ�
േപ��് ആ��ല�ം ന�കിെയ�ം എ� �ക വിതരണം െച�െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

��ത
�ണേഭാ�ാ��െട
േപ�ം
�ക�മട�ിയ പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

േമ�വിലാസ�ം

അ�വദി�

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ആ��ല���
3440.

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

(എ)

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ആ��ല��� ലഭി��തിന്
കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ആ��ല��� താമസംവിനാ
ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
േഫാ��് െകാ�ി േബാ�് �ര�ം

3441.

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

(എ)

േഫാ��് െകാ�ി േബാ�് �ര�െ��റി�് അേന�ഷി�് സമ��ി�
റിേ�ാ��ി�േമ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

���ി� മരി�വ�െട ��ംബ��െട �നരധിവാസ�ിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?
എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�െട ���ൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി

3442.
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(എ)
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(ബി)

മാനദ���

േനാ�ാെത

��വ�

�രിതബാധിത�െട�ം

കട��
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എ�തിതളളണെമ�
എ�േഡാസ�ഫാ�
ബാധിത�െട
��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി�ളള നിലപാട് എ�ാണ്;

ആവശ�ം

(സി) 2007

ഏ�ി� മാസ�ി� നട� �േത�ക െമഡി�� ക�ാ�ി� 1905 േപെര
�രിതബാധിതരായി കെ��ിയി�േ�ാ; പി�ീട് ഇൗ ലി�ി� നി�ം
എ�േപെര നീ�ം െച�; അതി�ളള കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി)

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �രിതബാധിത��ായി �ാപി�െമ�് �ഖ�ാപി�
ഏഴ് ബ�് ��ക�െട നി��ാണ �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ്; എ�
��ക�െട
നി��ാണം
���ിയാ�ി;
േശഷി��വ�െട
പണി
അടിയ�രമായി ���ിയാ�േമാ;

(ഇ )

�ാേ�ഷ� േകാ��േറഷെ� െപരിയ, രാജ�രം, ചീേമനി േഗാഡൗ�കളി�ളള
എ�േഡാസ�ഫാ�
നി��ീര�മാ��തി�ളള
തീ�മാനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�
അതിനായി
അടിയ�ര
നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
പറ�ി�ളം-ആളിയാ� കരാ�

3443.

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

(എ)

പറ�ി�ളം-ആളിയാ� കരാ� �കാരം സം�ാന�ിന് ലഭി�േ�� െവളളം
തമി�ാ�ി� നി�ം ഇൗ വ�ഷം ലഭ�മായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി)

��വ�ഷ�ളി� അ�വദി�െ�� ��വ� െവളള�ം തമി�ാട് സ��ാ� വി�
ന�കാ�
സാഹചര��ി�
��ത�
െവളളം
വി�കി��തി�ം
േകരള�ിന�ഹതെ�� ��വ� െവളള�ം യഥാസമയം ലഭ�മാ�െമ�്
ഉറ�വ���തി�ം ആവശ�മായ ഇടെപട�ക�ം നടപടിക�ം സർ�ാർ
സ�ീകരി�േമാ?
ഭവാനി�ഴയിെല ജല�ിന് സം�ാന�ി�� അവകാശ��

3444.
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�ീ.െക. രാജ�
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(എ)

അ�� സം�ാന നദിയായതിനാ� ഉഭയ സ�ത �കാരേമ നി��ാണ
�വ��ന��
പാ��
എ�
ച�ം
ലംഘി�്
ഭവാനി�ഴ�െട
ഉ�വ�ാന�് വ��ര�ം നി��ി��ത് ഉ�െ�െട തമി�ാട് നട��
നി��ാണ �വ��ന�� തട��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(ബി)

ഭവാനി�ഴയിെല ജല�ിന് സം�ാന�ി�� അധികാര അവകാശ��
നിലനി���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?
േനാ� േജർണലി�് െപ�ഷ�

3445.

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

(എ)

മംഗളം പ�ിേ�ഷ�സി� േനാ� േജർണലി�് ആയി �വ��ി�ി��
ആല�ഴ ജി�യി� െവ�മണി കരയി� ഇ�ിരാ ഭവനി� ആ�.െക.
�ീ�മാറിന്
േനാ�
േജർണലി�്
െപ�ഷ�
ലഭി��തിെല
കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

െപ�ഷ� എ�് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
വ�ാജ റി��്െമ�ം വിസ ത�ി�ം തട��തിന് നടപടി

3446.

�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, എം. സ�രാജ്
,, പി.െക. ശശി
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് വ�ാജ റി��്െമ�്, വിസ ത�ി�് എ�ിവ തട��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇവ�െ�തിെര
വിവിധ
�ശ�-�വ�
മാധ�മ�ളി�െട
േബാധവ��രണ പരിപാടികളാണ് നട�ിവ��ത്;

(സി)

സം�ാന�്നി�് വിേദശ രാജ��ളിൽ െതാഴിൽ േതടി
ഉേദ�ാഗാ��ിക��ായി
�ീ
ഡി�ാ���
ഓറിയേ�ഷൻ
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ഡി)

ഈ േമഖലയിൽ േനാ���െട �വ��ന�� ��തൽ വി�ലീകരി�ാൻ
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എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
�വാസി മലയാളിക�െട േ�മ�ി�ം �നരധിവാസ�ി��ളള പ�തിക�
3447.

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, സജി െചറിയാ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയേശഷം േനാ�� ��്സ് �വാസി
മലയാളിക�െട
േ�മ�ി�ം
�നരധിവാസ�ി�ം
അവകാശ
സംര�ണ�ി�മായി നട�ിയ �ധാന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

േനാ�� ബിസിനസ് െഫസിലിേ�ഷ� പ�തി�കാരം നട�ി വ��
�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി)

ഒെഡെപകിെ� �വ��നം വി�ലീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി)

മട�ി വരാ� നി�ബ�ിതരാ�� �വാസിക��് സ�യം െതാഴി�
സംരംഭ��
ആരംഭി�വാ�
മാ��
നി�േ�ശ�ം
പരിശീലന�ം
ന���തിനാ�� െസ�� േഫാ� മാേനെ��് െഡവല�െമ�ിെ�
�വ��നഫലമായി
ൈകവരി�ാനായ
േന�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?
സാ��ന പ�തി �കാരം ധനസഹായം

3448.

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

(എ) 2015�

സൗദിയിെല യമ� അതി��ി �േദശമായ ജിസാനി� െഷ�
ആ�മണ�ി� മരണെ�� എറണാ�ളം ജി�യിെല മ�ാേ�രി പനയ�ിളളി
തായല�ള�ി� ഫാ�ഖിെ� ��ംബ�ിന് സൗദി ഗവ�െമ�ി� നി�ം
ധനസഹായം ലഭി��തിനായി 20.03.2018-� േനാ�� വ��ി� നി�ം
A1/115/2018/ േനാ�� നംപ� �കാരം അയ� ക�ി� �ട�നപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി)
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വ��മാ�ാേമാ?
�വാസിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിവ�� �വ��ന��
3449.

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

(എ)

സം�ാനെ� �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം �വ��ന��
ഈ സ��ാ� നട�ിവ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17, 2017-18

എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ഇവ��ായി സം�ാന
സ��ാ� നീ�ി വ� �ക എ�; ഇതി� എ� �ക ചിലവഴി�; വ�ഷം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(സി)

�വാസിക�െട േ�മ�ിനായി േക�ം �ാ�ക� ന�കാ�േ�ാ;എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;ഈ സ��ാ� നട�ി വ�� �വ��ന���്
�റെമ ��തായി എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി)

സം�ാന�് ആെക�ളള �വാസിക�െട എ�ം എ�;

(ഇ )

വിവാഹം രജി�� െച�ിെ��ി� �വാസിക�െട പാേ�ാ��് റ�ാ�ണെമ�
േക�സ��ാ� തീ�മാനം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി�േമ��
സ��ാ� നയം എെ��് വ��മാ�േമാ?
മട�ിവ�� �വാസിക��് ന��� ആ��ല���

3450.

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

(എ)

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിേദശ�് നി�് മട��
�വാസിക��് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��ത്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി)

ഇൗ പ�തികളി� എ� േപ� രജി�� െച�ി��്; ജി� തിരി�ളള കണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
�വാസിക��ായി സാ��ന സഹായ പ�തി
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3451.

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

(എ)

�വാസിക��ായി നട�ിലാ�ിയ സാ��ന സഹായപ�തിയി� ലഭി�
അേപ�ക� തീ��ാ�ാ� കാലതാമസ��ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

സം�ാന�ാെക േനാ�� വഴി സ�യം െതാഴി� സംരംഭ�ിന്
േലാണിനായി അേപ�ി�വ��് 2017� എ� �ക വിതരണം െച�ി��്;

(സി)

എ� �ണേഭാ�ാ���് ഇ�കാരം ആ��ല�ം ന�കിയി��്;

(ഡി)

േനാ��യി� ലഭി�� ഇ�രം അേപ�ക� തീ��ാ�ാ� എ���
ശരാശരി സമയം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?
�വാസിക��� വാ�ാ പ�തി

3452.

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

�വാസിക��് സംരംഭമാരംഭി��തിന് േവ�ി ഏെത�ാം തര�ി��
�േത�ക വാ�ാ പ�തികളാണ് നിലവി��ത്; ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ്
വാ�ാ വിതരണം നട�ി വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി)

ഇവ�� േവ�ി �േത�ക വാ�ാ പ�തിക� നിലവിലി�ാെയ�ി� േലാക
േകരള
സഭയി�
ഇത്
സംബ�ി�്
എെ��ി�ം
തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി)

ഏെത�ി�ം തര�ി�� വാ�കെള��് ,സാ��ിക ��ി��് കാരണം
തിരി�ടവ് �ട�ി �ടി�ിക�� �വാസികെള സഹായി�� തര�ിേലാ,
റവന� റി�വറി നടപടികളി� നി�് ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� ഇള�ക�
അ�വദി�� തര�ിേലാ ഉ� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?
�വാസിക��ാ�� �േത�ക പ�തി

3453.
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,,

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

(എ)

വിമാന��നിക�
ഉയ��
യാ�ാനിര�്
ഈടാ����െ�െട
�വാസികേളാട് കാണി�� വിേവചനം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്
അവസാനി�ി�വാ� എ�് ഇടെപടലാണ് സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�ം
ഉ�ായി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

േകരള�ിെ� തനതായ വിമാന ക�നി ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം
ഉേപ�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി)

�വാസികെള�റി�ളള
സമ�
വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി)

വിേദശ�്
െവ�്
േരാഗബാധിത�
ആ��വെര�ം
അപകട�ി�െ���വെര�ം
െതാഴി�
ന�മാ��വെര�ം
സഹായി��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

േഡ�ാേബസ്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

േനാ�� ��സ് �േഖന �വാസിക��് ധനസഹായം
3454.

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

(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം േനാ�� ��സ് �േഖന �വാസിക��്
എ� �പ ധനസഹായം ന�കിെയ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

എ�േപ��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

വിേദശ�നി�ം തിരിെക എ�� �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി
നട�ിലാ�ിവ�� േ�മ�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?
േലാക േകരളസഭ

3455.
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�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േലാക േകരളസഭ�ായി എ�ിയ �തിനിധിക��് എവിെടെയ�ാമാണ്
താമസസൗകര�ം ഒ��ിയി��ത്;

(ബി)

ഇവ��് സ��ാ� അതിഥി മ�ിര�ളി� താമസസൗകര�ം ഒ��ിയി�േ�ാ;
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ഇെ��ി� ഇതിനായി എ� �പയാണ് വിനിേയാഗി�ി�ളളത്;
(സി)

�തിനിധിക��ളള
യാ�ാ
സൗകര�ം
എ�െനയാണ്
ഏ��ാടാ�ിയത്;ഇതിനായി എ� �പ െചലവായി; വിശദാംശം ന��േമാ?
ഡിജി�� െപ�ിഷ� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം

3456.

�ീ.അ�� �കാശ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ഉറ�ാ��തി�ം �മസമാധാന
പരിപാലന�ി�ം ���ത��ളി� �ഖംേനാ�ാെത ജാ�തേയാ��ടിയ
അേന�ഷണരീതി നട�ിലാ��തി�ം േപാലീസിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി)

�മാഫിയ, േ�ഡ് മാഫിയ �തലായ സാ�ഹ� വി��ശ�ിക�
സം�ാന�് വീ�ം ശ�മാ�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
എ�ി� ഇതിെനതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� ; വിശദമാ�േമാ;

(സി)

ഓേ�ാറി�ാ ൈ�വറായ വടകര ൈത��തി� സതീശ� �� 6ന്
േ�ഡ്
മാഫിയ�െട
ഭീഷണി
�ലം
ആ�ഹത�െച�
സംഭവം
അേന�ഷി�ി�േ�ാ; ���ാ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി)

േപാലീസിന് ന��� പരാതികളി� എ�� നടപടി െപാ�ജന�െള
അറിയി��തിന് ഡിജി�� െപ�ിഷ� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട സെ��ഷ�

3457.
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�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് ഐ.പി.എസ്.
ഉേദ�ാഗ�� ഉ�െ�െട എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര സെ��്
െച�ി��്;വ��മായ വിവരം ന��േമാ;

(ബി)

ഇവ�
ഓേരാ��േര�ം
സെ��്
െച�വാ��ായ
എ�ാെണ�തിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

കാരണം
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(സി)

ഇ�െന സെ��് െച�ി�� ഉേദ�ാഗ�െര സ��ീസി�
തിരിെ���ി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ?

വീ�ം

�ാഫിക് നിയമ ലംഘക�െ�തിെര�� േപാലീസ് നടപടിക�
3458.

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

(എ)

േറാഡപകട�ളി� നിരവധി േപ�
ആ�ക��്
അംഗെെവകല�ം
കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ബി)

േറാഡപകട��െട നിര�് ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് പ�് ശതമാനം
�റ��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി)

�ാഫിക് സി��ക� രാ�ി 12 മണി വെര നി�ബ�മാ��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; �ാഫിക് നിയമ ലംഘകെര കെ���തി�ം
അവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം േപാലീസിന് നി�േ�ശം
ന��േമാ;വ��മാ�ാേമാ ?

മരണമട���ം ആയിര�ണ�ിന്
സംഭവി���ം
ഗൗരവമായി

മാ��മ �ചരണ��
3459.
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�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

െത�ായ കാര��� �ചരി�ി�് മാ��മ�ൾ നാടിെന അപമാനി�വാനാണ്
�മി��െത�് സ��ാ� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� അതിനാധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്; ഏെത�ാം
െത�ായ കാര��� �ചരി�ി�ാണ് മാ��മ�� നാടിെന അപമാനി�വാ�
�മി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി)

െമയ് 27 ന് �ഖ�മ�ി�െട േകാ�യം സ��ശന േവളയി� �ര��ായി വൻ
േപാലീസ്
സ�ാഹെ�
ഒ��ിയതിനാ�ം,
��ത
�ര�ാ
സംഘ�ി��ായി�� ഗാ�ിനഗ� എസ്.െഎ. തെ� ഉ�രവാദി�ം
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നിർ�ഹി�ാതി��തിനാ�മാണ്
െകവി�
എ�
െകാ�െ�ടാനിടയായത് എ� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

�വാവ്

പ�നംതി�യിൽ േപാലീസ് വ��ിെ� �ലം
3460.

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

പ�നംതി� ജി� ആ�ാന�് എസ്.പി. ആഫീസിേനാട് േച��ം
അ�ാെത�ം േപാലീസ് വ��ിന് എ� �ലം ഉ�് എ�് �ത�മായി
െവളിെ���േമാ;

(ബി)

പ�നംതി� മാ�േ�ാമ �ളിന് എതി�വശം േറാഡിന് താെഴ േപാലീസ്
വ��ിെ� �ലം ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?
ജനെെമ�ി േപാലീസിെ� സ��� ഭവന സ��ശന യ�ം

3461.

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

(എ)

ജനെെമ�ി േപാലീസിെ� ഭാഗമായി േകരള�ിെല നഗര േക�ീ�ത
�േദശ�ളി� നട�ിലാ�ിയ സ��� ഭവന സ��ശന യ�ം
പരിപാടിയി�െട ല��മി� കാര��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

ഇത് ഏെത�ാം നഗര �േദശ�ളിലാണ് നട�ിലാ�ിയത്;

(സി)

��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ� നഗര �േദശ�ളി� �ടി പ�തി
വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?
ഭീകര വി�� ��ാഡ്

3462.
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�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഭീകരാ�മണ��ം മ�ം േനരി��തിന് സ��ാ�ധ സ�മായ �േത�ക ഭീകര
വി��
��ാഡ്
സം�ാന
േപാലീസ്
േസന�െട
ഭാഗമായി
�വ��ി��േ�ാ;

(ബി)

��ത ��ാഡിെ� ആ�ാനം എവിെടയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി)

േപാലീസ് േസനയിെല അതിസമ��രായ ഉേദ�ാഗ��ാെര കെ��ി
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ഓേരാ ജി�യി�ം ഭീകരവി�� ��ാഡിെ� ഒ� ടീം �പീകരി�്
�വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇത് സംബ�ി� സ��ാ�
നിലപാട് വ��മാ�േമാ?
േകരള ആ�ിെടററി�് ��ാഡിെല േസനാംഗ��െട ശ�ള�ം ആ��ല���ം
3463.

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

(എ)

േകരള ആ�ിെടററി�് ��ാഡിെല േസനാംഗ���് ശ�ള�ം മ�്
ആ��ല���ം ന���തിന് േവ�ി േക�സ��ാ� എെ��ി�ം ഫ�്
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

ഏത് മാനദ��കാരമാണ് ഈ
ന�കിവ��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

േസനാംഗ���്

അലവ��ക�

ശി�ാ നടപടി�് വിേധയരായ േപാലീ�േദ�ാഗ��
3464.

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

(എ)

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�
��ാം�റ �േയാഗി�തി�ം േപാലീസ് ക�ഡി/�ഡീഷ�� ക�ഡിയി�
�തിക� മരി� സംഭവ�ി�ം എ� േപാലീ�േദ�ാഗ�െര സെ��്
െച�ക��ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

��ത േപാലീ�േദ�ാഗ��െട
വിശദമാ�േമാ;

(സി)

ഇ�ാരണ�ളാ� ശി�ാനടപടി�് വിേധയരായ എ� േപാലീ�േദ�ാഗ��
സ��ീസി� �ട��; ഏെതാെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�; ഇവർ
ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േപര്

വിവര�ം

ശി�ാ

നടപടി�ം

േപാലീസ് േസനാംഗ��െട െഡപ�േ�ഷ�
3465.

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

(എ)

േകരള�ിെല ഏെത�ാം സ��ാ�/െപാ�േമഖല �ാപന�ളി� േപാലീസ്
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േസനാംഗ�� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� േജാലിെച���്;
(ബി)

നിലവിെല ച��കാരം ഒ� സ��ാ� ജീവന�ാരന് ���യായി പരമാവധി
എ�കാലേ��് െഡപ�േ�ഷ� അ�വദി�ാ��താണ്;

(സി)

�ട��യായി അ� വ�ഷ�ിലധികമായി െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി�
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� ഏെത�ി�ം �ാപന�ളി� േജാലി െച�്
വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി)

എ�ി� ��ത ജീവന�ാെര മാ�വ��ിേല�് മട�ി അയ�് പകരം നിയമനം
നട�വാ�
ബ�െ��
സ��ാ�/െപാ�േമഖല
�ാപന�േളാട്
ആവശ�െ��േമാ?

െകാ�ി സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ� ഓഫീസി� അനധി�തമായി വ��ിംഗ്
അേറ�്െമ�്
3466.
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�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

െകാ�ി സി.പി. ഓഫീസിെല ഭരണ വിഭാഗ�ി� നി�ം ഉേദ�ാഗ���്േമ�
ച�വി��മായ നടപടിക� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

സമാശ�ാസ െതാഴി� ദാന പ�തിയി�െട സ��ീസി� വ� വനിത
ജീവന�ാരിെയ മാേനജ� ഭീഷണിെ����തിനാ� �ലം മാ�ം
ആവശ�െ��് ന�കിയ അേപ�യി� ഉ�യി�ിരി�� കാര��െള�റി�്
അേന�ഷണം നട�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് എം.ഒ.പി.േപാലീസ് നടപടി�മം
154 �കാരം അേപ� േമ� ഓഫീസിേല�് അയ�ി�ിെ�� കാര�ം
ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(സി)

ഇേത ഓഫീസിെല മെ�ാ� വനിത ജീവന�ാരി�് ഉ�ായ മാനസിക ��ി��്
കാരണം രാജി സ��ത അറിയി�ി��തിെ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�്
���ാരായ ഉേദ�ാഗ���് എതിെര നടപടി എ��ി�ി�ാെയ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി)

ഇേത ഓഫീസി� ച�വി��മായി െകാ�ി സി�ി എ. ആ�. ഓഫീസിെല
ക�ാഷ�ർ�് മ�് �മതലക� ന�കി ക�ാഷ് െച�് ഇരി�� എ.ആ�.
ഓഫീസി� നി�ം 15 കിേലാ മീ�� അകെല�� സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ�
ഓഫീസി� ഹാജ� േരഖെ���� വിധ�ി� അനധി�തമായി വ��ിംഗ്
അേറ�്െമ�് സൗകര�ം ന�കിയി��ത് �നഃപരിേശാധി�േമാ;

(ഇ )

വനിത ജീവന�ാരിക�െട പരാതിക� �മവി��മായി േമ� ഉേദ�ാഗ���്
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അയ�ാതിരി�ക�ം
അനധി�തമായി
വ��ിംഗ്
അേറ�്െമ�്
സൗകര��� ന��� ��ത ഓഫീസിെല ഭരണ വിഭാഗം േമ�
ഉേദ�ാഗ��െട നടപടിക� �നഃപരിേശാധന നട��തി�� നി�േ�ശം
ന��േമാ?
ഇ��ൻ റിസ�വ് ബ�ാലിയ�േവ�ി�� െ�ഷ�ൽ ��
3467.

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

(എ)

ഇ��ൻ റിസ�വ് ബ�ാലിയ� േവ�ി െ�ഷ�ൽ �� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ നിലവിൽ ഏത് �� �കാരമാണ് ഇ��ൻ റിസ�വ് ബ�ാലിയ�
െറ�ല� വിംഗ്,ക�ാ�േ�ാ വിംഗ് എ�ിവ �വ��ി�വ��ത്;

(ബി)

ഐ.ആ�.ബി. �െട െറ�ല� വിംഗ്, കമാേ�ാ വിംഗ് േസനാംഗ��െട
പരിശീലന കാലയളവ് സ��ീസായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ നിലവിൽ എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി)

��ത േസനാംഗ��െട �േമാഷൻ നട�ിയ അ�പാതം സംബ�ി�
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി)

ഐ.ആ�.ബി. കമാേ�ാ വിംഗിെ� �േമാഷന് േവ�ി നിലവി�� ത��
േബാ��്, െട�ി� െ�ാ��ൻ ടീം, പാ�ി�ാട് നിലവി�� െ�യിനിംഗ്
റി��ക� എ�ിവ�െട അംഗബലം പരിഗണി�േമാ;

(ഇ )

��ത
േസനാംഗ��
ഒ�
തിരെ���െ��വരായതിനാൽ കമാേ�ാ
പരിഗണി�് �േമാഷൻ നൽകാൻ സാധി�േമാ;

റാ�്
വിംഗ്

ലി�ിൽനി�ം
േസനാംഗ�ളായി

(എഫ്) പ�്

വ�ഷം േസവനം ���ിയാ�ിയ കമാേ�ാ വിംഗ് േസനാംഗ���്
േകരള േപാലീസിെ� സിവിൽ േപാലീസ് വിഭാഗ�ിേല�് അതാത്
ജി�കളിൽ മാ�ം നൽകാൻ വ�വ��േ�ാ;എ�ിൽ ��ത മാ��ിന് ഏത്
സീനിേയാറി�ിയാണ് പരിഗണി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി)

��ത മാ�ം അ�വദി�കയാെണ�ിൽ ഏത് റാ�ിലായിരി�ം കമാേ�ാ
വിംഗ് േസനാംഗ�െള നിയമി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
സം�ാന േപാലീസിെല േനാഡ� ഓഫീസ�മാ�െട �വ��നം

3468.
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(എ)

സം�ാന േപാലീസിെല ജീവന�ാ��് ക���� െ�യിനിംഗിനാ�ം
ഇേ�ണ� അ�ിനിേ��ീവ് െ�ാസ�ിംഗ് സി��ിെ� േനാഡ�
ഓഫീസ�മാരാ�ം
ആെരയാണ്
നിയമി�ി�ളളത്
;
ഇവെര
െതരെ���തിെ� മാനദ�ം എ�ാണ്; ഇവ�െട അടി�ാന
േയാഗ�ത�ം സാേ�തിക േയാഗ�ത�ം എെ��ാമാണ്; ഇവ��് ഇൗ
വിഷയ�ി� ��പരിചയം ഉേ�ാ;വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി)

േനാഡ� ഒാഫീസ�മാ� അവ�െട ശ�ളേ�ാെടാ�ം െ�യിനിംഗ്
േഹാണേററീയം/േവതനം െെക��ിയി�ളളത് ഇര� േവതനമാെണ�തിനാ�
അധികമായി െെക��ിയ �ക തിരിെക പിടി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�ളള
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

ഇവ� സം�ാനെ� പല �ല�ളിലായി �ലംമാ�ം ലഭി�േ�ാ�ം ��്
മാസ�ി� ��തലായി തി�വന��രെ� സി�ി എ�്.ആ�.എ.,സി.സി.എ.
എ�ിവ കാലാവധി ��വ� െെക��ിയി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി)

േനാഡ� ഓഫീസറായി നിയമി�െ�� �നിയ� ���് ത�ികയി� ഉളള
ഉേദ�ാഗ�ന് പി.എ�്.ക� ഓഫീസ് ഓഡ� ന��:213/16 തീയതി
1.10.2016 �കാരം താെഴ ത�ികയായ ഐ.എസ്.എ.�െട �മതല
ന�കിയി�ളള�ം
ഐ.എസ്.എ.ത�ികയി�ളള
ആ��്
�നിയ�
���ിെ� അധിക �മതല വ� മാറിയ�ം നിയമവി��മായി�ാെണ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉയ�� ത�ികയി� േജാലി
േനാ��വ� താ� ത�ികയിെല േജാലി നി��ഹി�് ശ�ളം െെക���
ച�വി��മായ നടപടിക� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ )

േനാഡ� ഓഫീസ�മാരായ ഇവ� ���െെവസറി ത�ികകളിേല�്
�ാന�യ�ം ലഭി�േ�ാ�ം െ�യിനിംഗി�ം ഇേ�ണ� അ�ിനിേ��ീവ്
െ�ാസ�ിംഗ് സി��ിെ� േമ�േനാ��ി�ം േപാ��ത് ഓഫീസ്
�വ��ന�ളി� ��ി��് ഉ�ാ��തിനാ� പകരം മതിയായ സാേ�തിക
േയാഗ�ത�ളളവെര
കെ��ി
�തിയ
േനാഡ�
ഓഫീസ�മാെര
നിയമി�േമാ; ഇേതാട�ബ�ി�് െവ���� െഎ.ടി. േകഡ� �പീകരി�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് വാ�സ് അ�് ��്

3469.
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(എ)

സം�ാനെ� ��വ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര�ം മിനി�ീരിയ�
�ാഫിെന�ം ഉ�െ���ി വാ�സ് അ�് ��് ആരംഭി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഉെ��ി�
��ത
വ��മാ�േമാ;

(സി)

��ത വാ�സ് അ�് ��ി�െട വ�ാജ സേ�ശ�� �ചരി�ാതിരി�ാ�
എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

��ിെ�

നിയ�ണം

ആ��ായിരി�െമ�്

അേന�ഷണവിേധയമായി സെ��ഡ് െച�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��
3470.

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

(എ)

കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി� എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര
അേന�ഷണവിേധയമായി സ�വീസി� നി�ം സെ��ഡ് െച�ി�െ�ന്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇവ�െട റാ�് തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)

ഇവരി� എ�േപ� പി�ീട് സ�വീസി� തിരിെക കയറിെയ�ം എ�േപ�
ഇേ�ാ�ം സെ��ഷനി� �ട��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

അേന�ഷണ�ളി� എ� േപാലിസ് ഉേ��ാഗ�� ���ാരാെണ�്
കെ��ിയി��്; ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
�����ി�െട സ��ീസ് ആ��ല�ം അ�വദി�ാൻ നടപടി

3471.

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

(എ)

േപാലീസ് േകാ��ബി� ആയി�� �����ി ,വ�ന നിവാസ്, േകാ�വളളി
വിേ�ജ്, പറ�� താ��് , �െട സ��ീസ് ആ��ല�ം അ�വദി�
കി��തിനായി ഭാര� വിജയ�മാരി സമ��ി� നിേവദനം അ�ഭാവ���ം
പരിഗണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി)

��ത
��ംബ�ിെ�
ദയനീയ
സാഹചര��ം
േരാഗാ�രത�ം
കണ�ിെല��് ജി�ാ കല�� സമ��ി� റിേ�ാ��ി� അടിയ�ര
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�ാധാന�േ�ാെട തീ�മാനെമ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
ജയി� ഡി.ജി.പി.�് ന�കിയ അേപ�
3472.

�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
�ീമതി ബി�.െക.ഐ. ,ടിയാ�െട മക� �ണബിെന ജയിലി�
ഉപ�വി�തിെന�റി�്
അേന�ഷണം
നട�ണെമ�്
ആവശ�െ��്
24.01.2018-� ജയി� ഡി.ജി.പി. �് ന�കിയ അേപ�യി�േമ� സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദമായ വിവര�ം അതി� �തിപാദി�� േരഖക�െട
പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?
ഷാ�ജയിൽ കാണാതായ വ��ിെയ�റി�� പരാതി

3473.

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

(എ)

�ബായ് ആ�ാനമായി �വ��ി�� ��് േവ െട�്നി��
േകാ��ാ�ിംഗ് ക�നിയി� ഇല�ീഷ�� ആയി േജാലി െച��
തി�വന��രം, കാ�ാ�ട സ�േദശി രാ� രാേജ�� എ�യാെള
27-10-2017 �ത� ഷാ�ജയിെല േജാലി �ല�നി�ം കാണാതായതായി
സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട�ം തി�വന��രം �റ� േപാലീസ്
���ിെ��ം കാര�ാലയ�ളി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി)

ഉെ��ി� പരാതിയിേ�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ
അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

എ�ം

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല േപാലീസ് ഒൗ�്േപാ�്
3474.
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(എ)

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� �വ��ി�� േപാലീസ്
ഒൗ�്േപാ�ി� രാ�ികാല�ളി� ഡ��ി�് േപാലീസിെന നിയമി�ാ�
അവ� ചില ദിവസ�ളി� ഉ�ാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി)

ഒൗ�്േപാ�ി� േപാലീസ് ഡ��ി�് ഇ�ാ� ദിവസ�ളി� ഏെത�ി�ം
തര�ി� ഉളള ���� ഉ�ായതായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; അതിേ��
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േകസ് എ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി)

�ിരമായി പക�ം രാ�ിയി�ം േപാലീസിെന ഡ��ി�് നിയമി�ാ� പ�ാ�
സാഹചര�ം എ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ?
അ�മ�� നട�ിയവ�െ�തിെര�� നടപടിക�

3475.

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

(എ)

േമാഷണം, പിടി�പറി, �� ആ�മണം, �ീപീഡനം, ��ിക��് േനെര��
അതി�മ��, െകാലപാതക��, മ�് വിധ�ംസക �വ��ന��
എ�ിവ�ം പാ��ി ഓഫീ�ക�ം വീ�ക�ം നശി�ി���ം തട�വാ�മായി ഈ
സ��ാ�
സ�ീകരി�വ��
�വ��ന��
എെ��ാം
എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി)

എ�ി� ഈ സ��ാ� കാലയളവി� നാളി�വെര എ� സി.പി.ഐ.(എം)
ഓഫീ�ക�ം സി.പി.ഐ.(എം) �വ��ക�െട വീ�ക�ം നശി�ി�െ��; എ�
േപ��് േനെര ആ�മണം ഉ�ായി; എ� േപ��് ജീവഹാനി��ായി;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി)

��ത േക�കളി� �തികെള കെ��ി അവ��് ശി� ഉറ�ാ�ാനായി
ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാം; വ��മാ�േമാ?
ബാലിക പീഢന�ിനിരയായ സംഭവം

3476.

�ീ.വി.പി.സജീ��
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

എട�ാ� തീേയ�റി� പ�് വയ�� ബാലിക പീഢന�ിനിരയായ
സംഭവ�ി� യഥാസമയം േപാലീസ് േകസ് എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

��ത േകസി� സാ�ിയായി വേര� തീേയ�� ഉടമെയ േപാലീസ് അറ�്
െച�വാ�� സാഹചര�െമ�ായി��;

(സി)

തീേയ��
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നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ;
നിയേമാപേദശം എ�ാണ്;

എ�ി�

ഇത്

സംബ�ി�്

ലഭി�

(ഡി)

േകസിെല �തി�ം ധനാഢ��മായ വ��ിെയ സംര�ി�വാ� �മി�
േപാലീസ് ൈച�ഡ് ൈല� �വ��കെര സംഭവം അറിയി� തീേയ��
ഉടമെയ അറ�് െച�ത് നീതീകരി���താേണാ;

(ഇ )

�ശ��� സഹിതം േപാലീസി� പരാതി ന�കിയി�ം േകെസ���ത്
ൈവകി�ി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െ� നടപടി േപാേ�ാ നിയമ�കാരം
��കരമാേണാ;

(എഫ്) എ�ി�,

��ത ഉേദ�ാഗ�െന അറ�് െച�വാ� ൈവകിയതിെ�
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?
എട�ാ� തിേയ�റിെല പീഢനം

3477.

�ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, അനി� അ�ര
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ)

എട�ാ� തിേയ�റിെല �ായ���ിയാകാ� െപ���ി�െട പീഢനം
െതളിവ് സഹിതം നിയമസംവിധാന�ിന് ��ാെക െകാ�വ� തിേയ��
ഉടമ സതീശെന േപാലീസ് അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(ബി)

ടിയാെനതിെര �മ�ിയി�ളള ���� എെ�ാെ�യാണ്; ഏെതാെ�
വ��ക� �കാരമാണ് േകസ് രജി�� െച�ി�ളളത്;

(സി)

േപാലീസ് നിയമവി��മായി ഒ��ി വ�വാ� �മി� വിവര��
നിയമ�ിെ� ��ിെല�ി� തിേയ�� ഉടമേയാ�ളള െെവരാഗ�മാണ്
േപാലീസ് നടപടിെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി)

പീഢനേകസ് െതളിവ് സഹിതം നിയമസംവിധാന�ിന് ��ി� െകാ�വ�
വ��ിെയ അറ�് െച�ത് ഇ�രം േക�കളി� െതളിവ് ന��വാ� ആ�ം
�േ�ാ�് വരാ� സാഹചര�ം ഉ�ാ�െമ� വ�ത പരിഗണി�് ��ത
േകസ് അടിയ�ിരമായി പി�വലി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

ജാ�ഖ�ി� നി�ളള കവ��ാസംഘ�ിെ� ആഭരണ�ടകളിെല െകാളളയടി
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3478.

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

(എ)

െകാ�വളളി, ��ം േ�ഷ� പരിധികളി� ജാ�ഖ�ി� നി�ളള
കവ��ാസംഘം നിരവധി ആഭരണ�ടക�
െകാളളയടി� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

െകാ�വളളി ൈ�ം 173/18 േകസി� �തികളായ
തിരി�റി�െവ�ി�ം അവെര പിടി�ടാ� �യാസം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി)

ഈ േകസി� ആെര�ാമാണ് �തികെള�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി)

സം�ാനെ� േപാലീ�േദ�ാഗ���് ജാ�ഖ�് സ��ാരിെ� സഹായം
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ )

സ��ണാഭരണ കവ�� വളെര ആ��ിതമായി നട�ാ��താകയാ� ഉ�ത
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� ഉ�െ�� ഒ� �േത�ക ടീമിെന അേന�ഷണ�ിന്
നിേയാഗി�വാൻ സ��മാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

��വ�േപെര�ം
േനരി��കാര�ം

െകവി� െകാലപാതകം
3479.
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�ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, അ�� �കാശ്
,, എം. വി�െസ�്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

െകവി� െകാലപാതക�ി� േപാലീസിന്
വാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി)

െകവിെന�ം അനീഷിെന�ം ത�ിെ�ാ�േപായ ��ാ�ലവ�മാ��് അവ�
ര�േപ�ം മാ�മാണ് മാ�ാനെ� വീ�ി�ളളെത� വിവരം ൈകമാറിയത്
േപാലീസ്
പേ�ാളിംഗ്
സംഘമാെണ�്
അേന�ഷണ�ി�
കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി)

��ാ സംഘ���് ഇ�ര�ി� പി�ണ ന��� േപാലീ�കാ� ��ത
േഫാ�ിന് തെ� നാണേ�ടായതിനാ� ഇ�ര�ാ�െ�തിെര ക�ശനനടപടി
സ�ീകരി�് അവെര മാ�കാപരമായി ശി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)

�തിക��് അധികാരേക���െട പി�ണ�െ�� േകാടതി പരാമ�ശം
സ��ാ� ഗൗരവ�ി� എ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര�െ��റി�ം

സജീവ

പ�ളളതാ�ളള
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അേന�ഷി�േമാ?
െകവി� വധേ�സ്
3480.

�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ)

െകവി� വധേ�സി� സം�ാന െ�ഷ�� �ാ�ിന് വീ� വ�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി)

െ�ഷ�� �ാ�് അവ�െട ��യി� വ� കാര��� േമ�േദ�ാഗ�െര
�ത�മായി അറിയി��തി� വീ� വ��ിയത് ഗൗരവമായി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി)

ഗാ�ി നഗ� േപാലീസ് സംഭവ�ിെ� ഗൗരവം ഉ�െ�ാ�െകാ�്
ശരിയായ
നടപടി
സ�ീകരി��തി�
പരാജയെ��െവ�ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി)

േപാലീസിെ� ഭാഗ�് ഉ�ാ�� ഇ�രം വീ�ക� ആഭ��ര വ��ിെ�
വീ�യായി കണ�ാ��േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ?
െകവിെ� െകാലപാതകം

3481.
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�ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകാ�യ�് െകവിെന ത�ിെ�ാ�േപായി െകാലെ���ിയ േകസി�
ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിേ�ാ, അതിെ� �വജന സംഘടന�േ�ാ
പ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി)

േകാ�യം, െകാ�ം ജി�കളിെല സി.പി.എം. �ാേദശിക േന�ത��ിെ�
അറിേവാെടയാണ്
��ാസംഘം
െകവിെന�ം
അനീഷിെന�ം
ത�ിെ�ാ�േപായെത� പരാതി അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(സി)

പരാതി ലഭി�ി�ം േപാലീസ് നടപടി എ��ാെത മടി�് നി�ത് ഏെത�ി�ം
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രാ�ീയ ക�ി�െട ഇടെപട� ഉ�ായത് െകാ�ാേണാ എ� കാര�ം
അേന�ഷി�േമാ?
വയനാട് ജി�യിെല പി. എസ്. സി. നിയമന��ി�്
3482.

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

(എ)

�� എ�. ഡി. എഫ്. സ��ാരിെ� കാല�് വയനാട് ജി�യി� നട� പി.
എസ്. സി. നിയമന��ി�് സംബ�ി�് േക�് എ��ി�േ�ാ; എ�ി�
��ത േക�ി� ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി)

��ത േക�ിെല �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ; എ� �തികെള ഇനി�ം
അറ�് െച�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി)

��ത േക�ി� അേന�ഷണം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;
നാളി�വെര ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

അേന�ഷണം ���ീകരി�ി�െ��ി� ��പ�ം സമ��ി�ാെത നീ�ിെ�ാ�
േപാ��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ )

ഇൗ ത�ി�് േക�മായി ബ�െ�� റവന� വ��് ജീവന�ാ�െട എ�ം
വ��മാ�േമാ ; അവ�െ�തിെര എെ��ാം രീതിയി�� നിയമ നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്;
അവ�െ�തിെര
എെ��ാം
വ��്
നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

ഇെ��ി�

വിഴി�ം േപാലീസ് േ�ഷ� ൈ�ം ന�� 498/2018 -െല �തികൾ
3483.
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േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

വിഴി�ം േപാലീസ് േ�ഷനിെല ൈ�ം ന�� 0498/2018 Dtd 25/3/2018
�കാരം ഉ� �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

��ത േകസി�േമ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)

��ത േകസിെല �തിക� 23/5/2018� േ�ഷ� പരിധിയി� ഉെ��
വിവരം ബ�െ�� സി.ഐ.െയ വാദിക� അറിയി�ി�ം �തികെള
പിടി���തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ബ�െ��വ� ത�ാറായി�ി�
എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
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(ഡി)

ഈ േകസിേ�� സത�ര നടപടി സ�ീകരി��തിന് ബ�െ��വ��്
നി�േ�ശം ന��േമാ?
വരാ�ഴ ക�ഡി മരണേ�സ്

3484.

�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ)

വരാ�ഴ ക�ഡി മരണേ�സി� എറണാ�ളം �� �റ� എസ്.പി. �ീ. എ.
വി. േജാ��ിെന�ം ആ�വ ഡി.െെവ.എസ്.പി.െയ�ം �തിേച���
കാര��ി� അേന�ഷണസംഘം േ�ാസിക�ഷ� ഡയറ�� ജനറലിെ�
നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� എ�് നിയേമാപേദശമാണ് ലഭി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി)

എസ്.പി.െയ െവ� ��വാ�ം, അേന�ഷണം നിലവി� �തി േച൪�െ��
േപാലീ�േദ�ാഗ�രി�
മാ�ം
അവസാനി�ി�വാ���
�മം
നിയമവാ�േയാ�� െവ�വിളിയാെണ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
എ�ി� ���ാരായ ��വ� േപാലീ�േദ�ാഗ���െമതിെര േകസ് രജി��
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
ക�ഡി മരണ��

3485.

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

(എ)

സം�ാന�് ക�ഡി മരണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി)

ക�ഡി മരണ�മായി ബ�െ�� സംഭവ�ളി� സെ��ഡ് െച�െ��
എ� േപാലീ�േദ�ാഗ�െര തിരിെക സ��ീസി� �േവശി�ി�ി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(സി)

േലാ��് മ��നെ� �ട��് മരണെ��വരി� എ�േപ�െട ആ�ിത��്
സ��ാ� േജാലി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?
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ജ�ിസ് �ീവ�ഭ� �ഡീഷ�� ക�ീഷ�
3486.

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

(എ)

േകാ�യം മര�ാ�പളളിയി� േപാലീസ് ക�ഡിയിെല�� പാറ��
സിബി�െട മരണം അേന�ഷി� ജ�ിസ് �ീവ�ഭ� �ഡീഷ�� ക�ീഷെ�
കാലാവധി നീ�ിയി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� ഇതിനകം എ� �ാവശ�ം ��ത ക�ീഷെ� കാലാവധി നീ�ി ന�കി
എ�റിയി�ാേമാ?
�വാസിെയ േപാലീസ് മ��ി� സംഭവം

3487.

�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, അനി� അ�ര
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആ�വ എട�ല ഉ�ാെന� �വാസിെയ േപാലീസ് അതി�രമായി മ��ി�്
മാരകമായി പരിേ��ി�തിെന പ�ി�� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി)

�തികളായ േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര േകെസ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
ഏെതാെ� വ��ക� �കാരെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി)

�തിപ� എം.എ�.എ.മാ� തീ�വാദെ� േ�ാ�ാഹി�ി�� നിലപാട്
സ�ീകരി��തായി �ഖ�മ�ി ��ാവി�ി�േ�ാ; ആയത് എെ��ി�ം
വ�തക�െട
അടി�ാന�ിലാേണാ;എ�ി�
അതിെ�
വിശദാംശം
ന��േമാ?
േപാലീസിെ� കാര��മത

3488.
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(എ)

േപാലീസിെ� അതി�മം വ��ി���ം നിരപരാധികളായ ജന��
േപാലീസ് മ��ന�ി� മരി���ം ��തരമായി പരിേ�����മായ
സാഹചര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി)

ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഏെതാെ� സംഭവ�ളി� േപാലീസിന് വീ�
സംഭവി�െവ�് ആഭ��ര വ��് വിലയി��ിയി��് ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

േപാലീസിെന രാ�ീയവ��രി��ം, സമ��രായ േപാലീ�േദ�ാഗ�െര
േലാ &amp; ഓ�ഡ� വിഭാഗ�ി� നി�ം േപാലീ�മായി യാെതാ�
ബ��മി�ാ� �ണി�കളിേല�് �ലം മാ�ിയ�ം, േപാലീസിെ�
കാര��മത�് േകാ�ം വ��ിയതായി വിലയി���േ�ാ;

(ഡി)

എ�ി� ഇ�ാര��ി� �ന�ചി�നം നട�ി േസനെയ കാര��മമാ�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
�ിമിന� േക�കളി� �തികളായ േപാലീ�കാ�

3489.

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

(എ)

�ിമിന� േക�കളി� �തികളായ േപാലീ�കാെര കെ��ിയാ�
അവ�െ�തിെര േകരള േപാലീസ് ആ�ിെല 86-� വ���കാരം നടപടി
സ�ീകരി� േശഷം അറിയി�ണെമ�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഉ�രവ്
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?
േപാലീസിെ� വീ��ലം നിര�ര��ാ�� �മസമാധാന����

3490.
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(സി)

ഇ�രം നടപടിെയ�� േക�കളി� ഏെത�ാം വ��ക� ഏെത�ാം
േക�കളി� �മ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി)

േപാലീസ് േസനെയ ���ത��ളി� നി�് ��മാ�ാ� ഈ സ��ാ�
എെ��ി�ം കാര��� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

അനധി�ത വാഹന പാ��ിംഗ് തടയണെമ� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� നി�േ�ശം
3491.

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

നഗര�ളിെല നട�ാതകളിെല അനധി�ത വാഹന പാ��ിംഗ് തടയണെമ�
മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� നി�േ�ശം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ� വിശദമാ�േമാ?
േക�കളി� പിടിെ���� വാഹനം

3492.

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

(എ)

േക�കളി� പിടിെ���� വാഹന�� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിസര�ം
സമീപ െപാ�നിര�കളി�ം ��ി�� ഗതാഗത���്, പാരി�ിതിക
���� എ�ിവ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

��ത വാഹന�� നിയമ�കാരം േപാലീസ് േ�ഷ� പരിസര�് നി�ം
നീ�ം െച��തിന് സമയബ�ിതമായി തെ� േപാലീസ് അധികാരിക�
നടപടി സ�ീകരി�� എ�് ഉറ�വ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ം എ�് െവളിെ���േമാ?
ൈസബ� �� �ത���െട എ�ം

3493.

64 of 146

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

Tuesday 12 June 2018 03:28 PM

u20.06.18

resource://app/res/html5.html

(എ)

സം�ാന�് വ��ി�വ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി)

ൈസബ� �� �ത���െട എ��ിന�സരി�് േകസ് അേന�ഷി�വാ�
ഉേദ�ാഗ�� ഇെ�� കാര�ം വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി)

എ�ാ ജി�കളി�ം ൈസബ� �� �ത��� പരിേശാധി�� സംവിധാനം
ഉേ�ാ; ഇെ��ിൽ ജി�കളിൽ ഒാേരാ ൈസബ� േ�ഷ�ക� ആരംഭി�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)

നിലവിൽ എ� ഉേദ�ാഗ�� ൈസബ� െസ�ിൽ ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ )

എ�ാ ജി�കളി�ം സി.െഎ.റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ�െന ൈസബ� െസ�ിൽ
നിയമി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) അടിയ�രമായി

ൈസബ�

��

�ത���െട

എ�ം

ൈസബ� േക�ക� തീ��ാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
െെസബ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

3494.

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

(എ)

സം�ാന�്
െെസബ�
�വ��ി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി)

െെസബ� ���ത��� വ��ി� വ��തിനാ� എ�ാ ജി�കളി�ം െെസബ�
േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

േപാലീസ്

േ�ഷ�ക�

വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നശി�� െതാ�ിവാഹന��
3495.

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

(എ)

സം�ാനെ� വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� വിവിധ േക�കളി�െ��ം
അപകട�ളി�െ��ം േമാഷണ�മായി ബ�െ���� െതാ�ിവാഹന��
നശി�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി�
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പിടി�ടെ���
വാഹന��െട
നിയമപരമായ
നടപടിക�
സമയബ�ിതമായി
���ിയാ�ി
ഉടമ�ന്
വി�െകാ��വാേനാ
അ�ാ�വ ഒ� നി�ിത കാലയളവി�േശഷം േലലം െച�് സ��ാരിന്
�ത���ാേനാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
(സി)

എ�ി� ഇ�ാര��ി� ഒ� ശാശ�ത പരിഹാരെമ� നിലയി� എ�്
നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?
ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം

3496.

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

(എ)

ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം സം�ാനം ��വ�ം വ�ാപകമാ�ിയതിെ�
�ണഫല�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

ജനൈമ�ി സമിതി�െട ഘടന എ�ാണ്; ജനൈമ�ി സമിതി�െട പ�്
��ത� കാര��മമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം;വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(സി)

ജനൈമ�ി േപാലീസ് �ര� പ�തി�െട �ണേദാഷ ഫല��
വിലയി���തി�ം െമ�െ����തി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?
ശി�സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

3497.

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

(എ)

നിലവി� ഏെതാെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ് ശി�സൗ�ദ േപാലീസ്
േ�ഷ�കളാ�ി മാ�ിയി��ത്; ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�
എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയി��ത്;

(ബി)

�ീക��ം ��ിക��ം എതിെര�� അതി�മ�ളി� േപാലീസ് േവ��
ഗൗരവം ന�കാെത േകസ് ഒ��ി�ീ��വാ� �മി��തായ ആേ�പം
��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െ�തിെര
ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
വി�ച�� േപാലീസ് േ�ഷ�
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3498.

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

(എ)

സം�ാന�് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� േനരി�് ഹാജരാകാെത പരാതിക�
ന���തി�� വി�ച�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� ഇതിനായി ഇ-കിേയാ�്
ആേലാചനയി�േ�ാ;

(സി)

ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ഇ-കിേയാ�് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി)

എെ��ാം
േന��ളാണ്
ഈ
സംവിധാനേമ�െ����ത്
ൈകവരി�ാ� കഴി�െമ�് �തീ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

സംവിധാനം

ഏ�െ����

കാര�ം

വഴി

എ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷ�
3499.

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

(എ)

എ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷ� എ�കാലമായി
�വ��ി�� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി)

എ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷന് സ��ം െക�ിടം നി��ി�ാ� �ലം
കെ��ിയി�േ�ാ; �ല�ിെ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി)

�ലം ആഭ��ര
വിശദമാ�േമാ?

വ��ിന്

െെകമാറി�ി�ാ�

വാടക

സ�ീകരി�

െക�ിട�ി�

നടപടിക�

േപാലീസിെ� ആഭി�ഖ��ി� ഇ�ാ� സംഗമം
3500.
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�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

കാസ�േകാട് ടൗ� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� 2018 �� ആദ�വാരം
േപാലീസിെ� ആഭി�ഖ��ി� ഇ�ാ� (േനാ��റ) സംഘടി�ി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

എ�ി� േപാലീസിെല ഏത് വിഭാഗം എേ�ാ� എവിെടയാണ് ഇ�ാ�
സംഘടി�ി�െത�ം
ഇതിന്
േന�ത�ം
ന�കിയതാരാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി)

ഇതിെ� ഉേ�ശ�െമ�ായി��െവ�ം എ�േപ� ഇതി� പെ���െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഈ ഇ�ാ� സംഗമ�ി� പെ��� പൗര��ഖ�, മത�േരാഹിത�മാ�,
ജന�തിനിധിക�, രാ�ീയ േനതാ��മാ�, േപാലീ�േദ�ാ��മാ� എ�ിവ�
ആെര�ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ )

ഇ�ാ�
സംഗമ�ിേല�്
എ�േപെര
�ണി�ി��െവ�ം
�ണി�െ��വെര�ാം
പെ���ി�േ�ാെയ�ം
�ണ��്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇ�ാ�

സംഗമ�ിന് എ� �ക െചലവാെയ�് ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ; ഈ �ക ഏത് ഫ�ി� നി�ാണ് െചലവഴി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ; േകരള�ി� മേ�െത�ി�ം �ല�് േപാലീസിെ�
ആഭി�ഖ��ി� ഇ�ാ� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
ച�നാേ�രിയി� അ�വദി�ി�ളള �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

3501.

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

(എ)

ച�നാേ�രിയി� അ�വദി�ി�ളള �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

എ�ാണ് ഈ േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി�ത്;

(സി)

കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി എ��ം േവഗം ഈ േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം
ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
��വാ�� േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം

3502.
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�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

മണ�� മ�ല�ിെല ക�ാണേ�രിയി� �വ��ി�� ��വാ��
േപാലീസ്
േ�േ�ഷന്
ഷ�,
വാടക
െക�ിട�ിലാണ്
�വ��ി��െത�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

��ത െക�ിട�ിന് �തിമാസ വാടക എ�യാണ് നി�യി�ി��ത്;

(സി)

െക�ിട ഉടമ�ന്
െവളിെ���േമാ;

�ിരമായി

വാടക

ന�കി

വ��േ�ാെയ�്
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(ഡി)

ഈ െക�ിടം ഒഴി�് തരണെമ�് െക�ിട ഉടമ ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ )

ഈ േ�ഷന് �തിയ െക�ിട നി��ാണ�ിനായി സൗജന�മായി �ലം വി�
ന�കാെമ�് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഈ അേപ�യി� എ��
തീ�മാനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
കാ�ാ�ടയിൽ ഡി.ൈവ.എസ്.പി.ഓഫീസ്

3503.

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
കാ�ാ�ട
േക�ീകരി�്
�തിയ
ഡി.ൈവ.എസ്.പി.
ഓഫീസ്
അ�വദി��തി�ളള
നി�േ�ശം
പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� ഇതിനാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവളളെ�ാ� �രിതാശ�ാസ ഫ�് �ണേഭാ�ക��ി ക�വീന�മാ�െ�തിെര�ളള
േക�ക�
3504.

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

(എ) 2005-2006

വ�ഷ�ി� േകാ�യം ജി�യിെല കാ�ിര�ളളി വികസന
േ�ാ�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളി� െവളളെ�ാ� �രിതാശ�ാസ ഫ�ി�
നി�ം �ണേഭാ�ക��ിക� �േഖന നട�ിയ േറാഡ് �ന��ാരണ
���ിക�െട ക�വീന�മാ�െ�തിെര, ഈ ���ിക��ായി ടാ�
വാ�ിയതി� സ��ാരിന് സാ��ിക ന���ായി��് എ�് ആേരാപി�്
��പ�ം സമ��ി�ി�ളള�ം ഇവെര �തികളാ�ി കാ�ിര�ളളി �ഡീഷ��
മജിേ��് േകാടതിയി� നിരവധി േക�ക� ഫയ� െച�ി�ളള�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)
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െവളളെ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി �കാരം നട�ാ�� ���ിക�
�ണേഭാ� ക��ിക� �േഖന മാ�േമ നട�ാ� കഴി�ക�ള� എ�
വ�വ� ഉ�ായി��തിനാ� മാ�ം, ഇ�െന �പീകരി� ക��ിക�െട
ക�വീന�മാരായി
�വ��ി�
വ��ികെള
�ിമിന�
േകസി�
ഉ�െ���ി�ം ഉപേയാഗി� ടാറിെ� അള�ം നിലവാര�ം സാ��െ���ിയ
ഉേദ�ാഗ�െര
ഒഴിവാ�ി�ം
ഫയ�
െച�
േകസ്
പി�വലി�ണെമ�ാവശ�െ��് 7.7.2015-� അ�െ� ആഭ��രമ�ി�്
ന�കിയ പരാതി മ�ി എ.ഡി.ജി.പി. (ൈ�ം)ന് അയ�തി�േമ� സ�ീകരി�
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നടപടി വ��മാ�ാേമാ;
(സി)

ഓേരാ �േദശെ��ം �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി
�പീകരി�
ക��ി�െട
ക�വീന�മാരായി
�വ��ി�
എ�
ഒ��ാരണ�ാ� �ിമിന� േക�കളി� �തി േച��െ��വ�െട ��ി��്
ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?
മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല അനധി�ത ക�ാറിക�

3505.

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

(എ)

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� അനധി�ത ക�ാറിക� �വ��ി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം തര�ി�� പരാതി ആഭ��ര വ��ിന്
ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി)

അനധി�തമായി �വ��ി�� ക�ാറിക� കെ��ിയാ� സ�ീകരി��
നടപടിക� സംബ�ി�് വിശദീകരി�ാേമാ?
ജയി� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം ആ��ല��� എ�ിവയിൽ വിേവചനം

3506.
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�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ജയി� വ��ി� അസി.���് േ�ഡ് II � െമാ�ം ത�ികക� എ�;
നിലവി� ഒഴി�് കിട��വ�െട എ�ം ; അവസാനം ഇേത
ത�ികയിേല�് നട� െ�ാേമാഷ� എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(ബി)

ജയി� വ��ി� ഒേര വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത�ം ഒേര േജാലി�ം െച��
വനിതാ അസി.�ിസ�
ഓഫീസ�മാ��ം ��ഷ അസി.�ിസ�
ഓഫീസ�മാ��ം വ�ത�� രീതിയി� ശ�ള�ം ആ��ല���ം ന���ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ; വനിതാ അസി.�ിസ� ഓഫീസ�മാ�� മാ�ം 8
വ�ഷെ� സ��ീസ് ���ിയാ�േ�ാ� േമ�� േ�ഡ് II ത�ിക�െട
ശ�ളം നി��യി� ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി)

ഇ�ാര��ി� ഭരണഘടന�െട ആ��ി�ി� 14 െ� ലംഘന�േ�ാെയ�
പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?
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നാ�േ�ാ�ിക് െസ�
3507.

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

(എ)

സം�ാന�് ഏെത�ാം േപാലീസ് ജി�കളി� നാ�േ�ാ�ിക് െസ�ക�
നിലവി��് ; ഓേരാ െസ�ിെ��ം അംഗസംഖ� എ� വീതമാണ്;

(ബി)

സം�ാനെ� നാ�േ�ാ�ിക് െസ�ക� �ിമിന� നടപടി നിയമം
അ�ശാസി�� തര�ി�ളള േനാ�ിെെഫഡ് േപാലീസ് േ�ഷ�കളാേണാ;
അെ��ി� അവ േനാ�ിെെഫഡ് േപാലീസ് േ�ഷ� ആ��തി�ളള
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

നാ�േ�ാ�ിക് െസ�ക�െട �മതല വഹി�� ഡി.െെവ.എസ്.പി.മാ�
�ിമിന� നടപടി നിയമം അ�ശാസി�� തര�ി�ളള ഓഫീസ� ഇ�
ചാ�ജ് ഓഫ് േപാലീസ് േ�ഷ� എ� പദവി�ളള ഉേദ�ാഗ�രാേണാ;
അെ��ി� അതി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)

ക�ാവ് ഉ�െ�െട�ളള ലഹരി വ��� ഉ�െ��� ���ത���
അേന�ഷി�ാ� അധികാരം ന��� എ�.ഡി.പി.എസ്. നിയമ�ിെല 53- �
വ�� �കാരം നാ�േ�ാ�ിക് െസ� ഡി.െെവ.എസ്.പി.മാെര സം�ാന
സ��ാ� േനാ�ിെെഫ െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ )

നിലവി� നാ�േ�ാ�ിക് െസ�ക� ഇ�ാ� േപാലീസ് ജി�കളി�
നിയമാ��ത അധികാര�ളള നാ�േ�ാ�ിക് െസ�ക� �പീകരി�വാ�
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
പി.എസ്.സി. നട�ിയ പരീ��മായി ബ�െ�� പരാതി

3508.

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

(എ) 2018

ഏ�ി� 9ന് പി.എസ്.സി. നട�ിയ എ�്.എസ്.എസ്.�ി.(�നിയ�)
േകാേമ�് പരീ��മായി ബ�െ�� ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)
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ഇത് സംബ�ി�് വിജില�സ് ഡയറ���് ന�കിയ പരാതിയി� സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?
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ഓ�േറഷ� �ാമം എ�േപരി� വിജില�സ് അേന�ഷണം
3509.

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

(എ)

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� റവന� വ��ി� െന�വയ�ക�ം ത�ീ� തട��ം
മ�ി� നിക���മായി ബ�െ�� അഴിമതിക� അേന�ഷി��തിന്
ഓ�േറഷ� �ാമം എ� േപരി� വിജില�സ് വ��് അേന�ഷണം
നട�ിയി��േവാ;

(ബി)

ഉെ��ി�
എ�ാണ്
അേന�ഷണം
നട�ിയെത�ം
എെ��ാം
കാര��ളാണ് അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയെത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി)

ഇ� സംബ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� തീ�തി
സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

ഇ�മായി
ബ�െ��്
ഏെത�ി�ം
ഉേദ�ാഗ��ാ�െ�തിവ�െ��
േകെസ��ി�െ��ി� അവ�െട േപ�വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ )

ഇൗ അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?
ആഭ��ര വിജില�സ് സംവിധാനം

3510.

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

(എ)

െസ�േ�റിയ�ി�ം മ�് സർ�ാർ ഓഫീ�കളി�ം ആഭ��ര വിജില�സ്
സംവിധാനം ശ�മാ�ി േജാലിെച�ാ� ജീവന�ാെര കെ��ണെമ�
നി�േ�ശം വിജില�സ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

വിജില�സ് ക�ീഷ� �പീകരണം സംബ�ി� ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ� �പാ�ശ
3511.
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(എ)

ഭരണതല�ി� അഴിമതി ���മാ�ം ഇ�ാതാ��തി�ം വിവിധ
ഓഫീ�കളി� നി�� േസവനം ജന���് കാലതാമസം �ടാെത
ലഭി��തി�ം
സ�ീകരി�
നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;
അത്
���േതാതി� വിജയ�ദമാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി)

വിവിധ
വ��കളിെല
വിജില�സ്
െസ�ിെ�
കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി)

അഴിമതി നിേരാധന നിയമം, േകരള േലാകാ�� നിയമം എ�ിവയി�
ഇ�ാര��ിന് അ��തമായി മാ��� വ���തിന് സാധി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ഡി)

വിജില�സ് ക�ീഷ� �പീകരണം സംബ�ി� ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ�
�പാ�ശ നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അതി�� നടപടി
ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഇ )

െപാ��വ��കെര �റി�് ജന���് �താര��ം വിശ�ാസേയാഗ��മായ
നിലയി�
വിവര��
ന��വാ�ം
അന�സം�ാന�ളിേലാ
അന�രാജ��ളിേലാ അവ��� സ���� െപാ�ജന മ���ി�
െകാ�വ�വാ��� നടപടി�െട ഭാഗമായി നി�േ�ശം സമ��ി�വാ�
ക�ീഷെന നിേയാഗി�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�വ��നം

ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസിന് �ലം
3512.

�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
െവ�ാറ�ട് ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസിന് േവ�ി െവ�ാറ�ടി�
സമീപ�� കീഴായിേ�ാണം എ� �ല�് സ��മായി �ലം
ലഭി��തി�� നടപടി �മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
േനമ�് ഫയ� േ�ഷ�

3513.

�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
േനമ�് നാഷണ� ൈഹേവേയാട് േച��് ഒ� ഫയ� ആ�് റ�� �ണി�്
�ട��തിന് അേപ� കി�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� �ണി�് �ട�ാ�
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?
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അ�മാലി ഫയ� േ�ഷെ� േശാചനീയ അവ�
3514.

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

(എ)

അ�മാലി ഫയ� േ�ഷെ� േശാചനീയ അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി)

അ�മാലി ഫയ� േ�ഷനിെല എമ�ജ�സി െട�� കാല�ഴ�ം െകാ�്
നിരാകരണ�ിന് അേപ�ി�ിരി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

��ത േ�ഷനിെല ��ബ െസ�്, ബി.എ. െസ�്, െചയി�േസാ എ�ിവ�െട
�റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ികരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

അ�മാലി ഫയ� േ�ഷനിെല വാഹനം േ�ഷനിേല�് ഇറ��തിന്
കഴിയാ�വിധം േദശീയപാതയി� നി�ം അ�് അടിേയാളം താ�ാണ്
അേ�ാ�് േറാഡ് �ിതി െച��െത�് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിന്
പരിഹാരം
കാ��തിന്
നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?
ആല�� ഫയ� & െറ�� സ��ീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

3515.

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

(എ)

ആല��
ഫയ�&െറ��
സ��ീസ്
േ�ഷന്
�തിയ
നി��ി��തി�� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� എ� �ക�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;��ത എ�ിേമ�് �കാര�� െക�ിട നി��ാണ ���ി�്
ഭരണാ�മതി
ന���തി��
നടപടി
ഏ�
ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിടം

വിചാരണ�ട�കാരി� മാനസിക െവ�വിളിക� േനരി��വ�
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3516.

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

(എ)

സം�ാനെ� വിവിധ ജയി�കളിെല വിചാരണ�ട�കാരി� മാനസിക
െവ�വിളിക� േനരി��വ�െട കണ�ക� െവളിെ���േമാ ;

(ബി)

സാധാരണ തട�കാേരാെടാ�ം കഴി�� ഇവ��് ചികി��ം �േത�ക
പരിഗണന�ം ലഭ�മാ�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി)

മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഇ� സംബ�ി�് സ��ാരിേനാട് റിേ�ാ��്
േതടിയി�േ�ാ ; ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� ; വിശദാംശം
ന��േമാ?
അ�ടി വ��ി� വാ�ിയ ക�ിംഗ് െമഷീ�ക�

3517.

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

(എ)

അ�ടി
വ��ി�
േകാടി�ണ�ിന്
�പ
െചലവഴി�്
വാ�ിയ
�ണേമ�യി�ാ� േ�ാ�ാമബി� ക�ിംഗ് െമഷീ�ക� �ാപി�് ഏതാ�ം
ദിവസ���ളളി�
തകരാറിലായതാ�ളള
റിേ�ാ��ക�
പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി)

ഇൗ െമഷീ�ക� വിതരണം െച� ക�നി േനരെ� �ാ�് ലി�്
െച�െ��ി�േ�ാ;

(സി)

ഇൗ
െമഷീ�
കെ��ക��ാേയാ;

(ഡി)

എ�ി� ഇ�രം �മേ��ക� തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വ��നേയാഗ�മെ��്

��കാല�ളി�

അ�ടി വ��ി� �ണേമ�യി�ാ� ക�ിംഗ് െമഷീ� വാ�ിയ നടപടി
3518.
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�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

അ�ടി വ��ി� �ണേമ�യി�ാ� ക�ിംഗ് െമഷീ� വാ�ി�ത് സംബ�ി�
അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;
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ഏത് ക�നിയി� നി�ാണ് ക�ിംഗ് െമഷീ� വാ�ിയത്; ��ത ക�നി
കരി��ികയി� ഉ�െ��ി�� ഒ�ാേണാ;
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(സി)

എ� േകാടി �പ�ാണ് ��ത െമഷീ� വാ�ിയത്; നിലവി� ��ത
െമഷീ� �വ��ന�മമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
സ��ാ� ��ക�െട ആ�നികവ��രണം

3519.

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

(എ)

സ��ാ�
��ക�
ആ�നികവ��രി��തിനായി
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഗവ�െമ�് േലാ�റിക�െട�ം, പാഠ��ക��െട�ം മ� സ��ാ�
�സി�ീകരണ��െട�ം അ�ടി �മതല േകരള ��്സ് ആ�് പ�ിേ�ഷ�
െസാെെസ�ിെയ �ടാെത മേ�െത�ാം ��ക��ാണ് ന�കിയി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ?

സ�ീകരി�ി�ളള

ജൻ-ഇ-േപാർ�ൽ സംവിധാനം
3520.

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

(എ)

സ��ാരിെ� എ�ാ പ�േ��ക�േട�ം േക�ീ�ത ഏജ�സിയായി േ�ഷനറി
വ��ിെന ഉയ���തിന് ഉേ�ശി��തായി ഗവ���െട നയ�ഖ�ാപന
�സംഗ�ി� �ചി�ി�ി�േ�ാ ;

(ബി)

സ��ാ� ഓഫീ�ക��് ആവശ�മായ േ�ഷനറി വാ�ി ന���തിന്
�മതല��
േ�ഷനറി
വ��ിെ�
അധികാര�ി�
കീഴിലാേണാ
ജൻ-ഇ-േപാർ�ൽ
സംവിധാനം
ഏ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?
േദശീയ ജലപാത പ�തി

T 3521. �ീ.േറാഷി

അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ)

സം�ാനെ� ഏെതാെ� ജലപാതക�
�ഖ�ാപി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി)

േദശീയ ജലപാത പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�വാ� എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ

ജലപാതകളായി

െകാ�ി - മംഗലാ�രം െഗയി� വാതക ൈപ�് ൈല�
3522.

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

(എ)

െകാ�ി - മംഗലാ�രം െഗയി� വാതക ൈപ�് ൈല� നി��ാണം ഇേ�ാ�
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

പ�തി ��ണേതാതി�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

��ണേതാതി� �വ��ന സ�മായാ� സം�ാന�ി��ാ��
�ണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എ�്

ക�ീഷ�

െച�വാ�

കഴി�െമ�്

െഗയി� ൈപ�് ൈലനിെന�റി�� ആശ�ക�
3523.
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�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

െഗയി� ൈപ�് ൈല� കട�േപാ�� �ല�ളിെല ��ടമക��് വളെര
��മായ
ന�പരിഹാരം
മാ�േമ
ന�ി��
എ��
പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; ആവശ�ം ന�ായമാെണ�ി� മതിയായ ന�പരിഹാരം
ന��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)

ഈ ൈപ�് ൈല� ഏെത�ി�ം തര�ി�� �ര�ാഭീഷണി
��ി��േ�ാ; �ര�, കാലാകാല�ളി� പരിേശാധി�് നടപടിക�
സ�ീകരി��തി�� സംവിധാന��ം, ഉേദ�ാഗ�െര�ം ഇതിനായി
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(സി)

ൈപ�് ൈല� കട�േപാ�� �ല�ിെ� ��പാടി��� ആ�ക��്
ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ഉറ�ാ�ാ� സാധി�േമാ;

(ഡി)

��ത ൈപ�് ൈല� കട� േപാ�� എ�� കാരണ�ാ� �ഷി
െച�ാ� സാധി�ാ� അവ� ഉെ��ി� അവ��് ഒ� നി�ിത വാടക
അ�വദി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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ഇരിണാവ് േകാ�്ഗാ�ഡ് അ�ാദമി
3524.

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

(എ)

തീരേദശസംര�ണ�ി�േവ�ി
േക�സ��ാ�
ക��
ജി�യിെല
ഇരിണാവി� അ�വദി� േകാ�്ഗാ�ഡ് അ�ാദമി�െട നി��ാണ�ി�ം
അ�ാദമി അവിെട�െ� നിലനി���തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി)

അ�ാദമി അവിെട നി�് മാ��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അറിയി�്
േക��ി� നി�ം ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?
തമിഴ് നാട് ൈകേയറിയ സം�ാന�ിെ� വന�മി

T 3525. െ�ാഫ.ആബിദ്

�ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

അ��ാടിയി� സം�ാന�ിെ� വന�മി തമിഴ് നാട് കേ�റിയതായ
വിഷയ�ി� വനം വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഇ�ര�ി� സം�ാന�ിെ� വനേമഖല വ�േതാതി� ൈകേയ��ത്
തട�വാ� ആവശ��ിന് േഫാറ�് ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; നിലവി� അ��ാടിയി� എ� േഫാറ�് ഉേദ�ാഗ�� േജാലി
േനാ��; വ��മാ�േമാ;

(സി)

ഏകേദശം എ� െഹ�� ൈകേയറിെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ��ത
�ലം തിരിെക ലഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഉൗരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് സഹകരണ സംഘ�ിന് സ��ാ� ന�കിയ
കരാ�ക�
3526.

(എ)
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�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഉൗരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് സഹകരണ
സംഘ�ിന് എ� നി��ാണ കരാ�ക� ആണ് ന�കിയി��ത്;ആയതിന്
എ� �പ�െട എ�ിേമ�് വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി)

��ത സംഘ�ിന് സ��ാ� േനരിേ�ാ െട�� വഴിേയാ നി��ാണ കരാ�
ന�കിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി�് വിശദാംശം ന��േമാ?
ക�ീഷ�ക�െട ഉ�ര�ക�

3527.

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

(എ)

നിയമം �ലം �ാപിതമായ ക�ീഷ�ക�െട ഉ�ര�ക� നട�ിലാ��തിന്
സ��ാരിന് ബാ��ത�േ�ാ;

(ബി)

ഏെതാെ� സാഹചര��ളിലാണ് ഇ�രം ഉ�ര�ക� നട�ാ��തി�
നി�ം സ��ാരിന് ഒഴിവാകാനാ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി)

ഏെതാെ� നടപടി�മ�� സ�ീകരി� േശഷമാണ് അ�രം ഉ�ര�ക�
നട�ിലാേ��തി�ാെയ�് തീ�മാനി��െത�് വിശദാംശം സഹിതം
െവളിെ���േമാ;

(ഡി)

ക�ീഷ�ക�െട ഉ�ര�ക� നട�ിലാേ��തി� എ�് തീ�മാനി�ാ�
ആയത് ബ�െ�� ക�ീഷ�കെള അറിയി�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
നി��ാേണാ�ഘാടന�ം ���ീകരേണാ�ഘാടന�ം

3528.

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

(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� ���ിക�െട
നി��ാേണാ�ഘാടന�ളാണ് നി��ഹി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� ���ിക�െട
���ീകരേണാ�ഘാടനമാണ് നി��ഹി�ി��ത്; ഈ പ�തിക�െട
നി��ാേണാ�ഘാടനം എ�ാണ് നി��ഹി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?
നിപ ൈവറസ് ബാധി�് മരി�വ�െട ആ�ിതർ�് സഹായം

3529.

(എ)
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�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
നിപ
ൈവറസ്
ബാധി�്
മരി�വ�െട
��ംബ�ൾ�്എെ��ാം
സഹായ�ളാണ് സ��ാ� െച�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി)

ആെര�ാമാണ് സഹായ�ിന് അ�ഹരായെത�് വ��മാ�ാേമാ?
നിപ െെവറസ് ബാധ �തിേരാധം

3530.

�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

നിപ െെവറസ് ബാധ �തിേരാധി��തിനായി ആവശ��ളള �ര�ാ മാ�്
അട��ളള വ���െട �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത്
പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി�
നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി)

നിപ െെവറസ് ബാധ സംബ�ി�്നവമാ��മ�ളി� വ�� െത�ായ
വാ��ക�െ�തിെര ജന�െള േബാധവ��രി��തിന് ആേരാഗ�വ��്
ഡയറ��െട വിശദീകരണം യഥാസമയം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
നിപ ൈവറസിെന �തിേരാധി�വാ� ഫല�ദമായ ചികി�ാ രീതിക�

3531.

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

നിപ െെവറസിെന �തിേരാധി�വാ� ഫല�ദമായ ചികി�ാ രീതിക�
എെ��ാമാണ്; വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി)

ഇ�ാര��ി� ആേ�ലിയ, ജ�ാ� എ�ീ രാജ��ളിെല വിവിധ മ��ക�
ഫല�ദമാ�െമ� മാധ�മ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ
വിവരം ന��േമാ?
ര� പരിേശാധനയിൽ സംഭവി� വീ�

3532.

(എ)
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�ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ �വ��ി��
െക.എ�്.ആ�.ഡ�.എസിെ� കീഴി�� എ.സി.ആ� ലാബിൽ പ�ം
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സ�േദശിനി�െട ര� പരിേശാധനയിൽ ��തരമായ വീ� സംഭവി�തായ
ആേരാപണെ��റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;
(ബി)

എ.സി.ആ� ലാബിെല ജീവന�ാ�െട േയാഗ�തെയ�റി�് ഉയ൪�വ�
പരാതിക� ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ;

(സി)

ജന���് മിക��ം �ണനിലവാര�� പരിേശാധന ഉറ�് വ��വാൻ
ബാധ���മായ
ഇ�രം
�ാപന�ളി��ാ��
െചറിയ
പാളി�ക�േപാ�ം
സ�ഹ�ിൽ
വലിയ
ച��യാ�െമ�തിനാൽ
ഇ�ാര��ിൽ ഗൗരവമായ അേന�ഷണം നട�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
നിപ�െട ര�ാം ഘ�ം

3533.

�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

നിപ�െട
ര�ാം
ഘ�
ബാധ
സം�ാന�്
ഉ�ായതായി
കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� വ�ാപനം തട��തിന് എെ�ാെ�
�തിേരാധ ജാ�തയാണ് വ��് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

നിപ�െട ര�ാംഘ� ബാധ �ലം സ�ഹ�ി��ായി�� ഭയ�ം ആശ��ം
�രീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി)

േകാഴിേ�ാട്, മല�റം, വയനാട് ജി�കളിെല എ� േപ� നിരീ�ണ�ിലാണ്;
എ�േപ� േരാഗല�ണ�േളാെട നിലവി� ചികി�യി��്;

(ഡി)

വിേദശ�് നി�ം നിപ ചികി��ായി എ�ി� മ��് ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ?
എ��സ് ക�േ�ാ� െസാൈസ�ി�െട �വ��ന��

3534.
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�ീ.വി. േജായി
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.��ഷ� കട��ി
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന എ��സ് ക�േ�ാ� െസാൈസ�ി�െട �വ��ന��
വിശകലനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി)

എ��സ്

�തിേരാധ

�വ��ന�െള

ഏേകാപി�ി��തിന്

മ�
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വ��ക�മായി േച��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;
(സി)

ര�ബാ�ക�െട �ര�ിതത��ം �ണനിലവാര�ം ഉറ�വ���തിനായി
എ��സ് ക�േ�ാ� െസാൈസ�ി എെ��ാം പരിേശാധനകൾ നട�ി
വ���് ;

(ഡി)

എ�്.െഎ.വി.
/എ��സ്
േബാധവ��രണ�ിനായി
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��ത്;

(ഇ )

എ�്.െഎ.വി. അ�ബാധിതെര വ�മാന പരിധി അടി�ാനമാ�ാെത
ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ് പ�തിയിൽ ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

എെ��ാം

പക�� വ�ാധിക� നിയ�ി�ാ� സംവിധാനം
3535.

�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
മഴ�ാലം ആരംഭി�േതാെട സം�ാന�് പട��് പിടി�ാ� സാധ�ത�ളള
പക�� വ�ാധിക� നിയ�ി�ാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?
ഡയാലിസിസ് േക���

3536.
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�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� കമ�ണി�ി െഹ��് െസ��, ൈ�മറി െഹ��് െസ��
എ�ിവിട�ളി�
ഡയാലിസിസ് േക���
ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി)

ഇെ��ി� ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; അതി�� നടപടി�മ��
അറിയി�ാേമാ;

(സി)

സ�� സംഘടനക��് സ��ം െചലവി� സി.എ�്.സി./പി.എ�്.സി.
യിെല അടി�ാന സൗകര�ം ഉപേയാഗെ���ി ഡയാലിസിസ് േക�ം
�ട�ാ� എെ��ി�ം തട���േ�ാ;

(ഡി)

ഇ�ര�ി�
സ��
സംഘടനക�െട
േന�ത��ി�
സി.എ�്.സി./പി.എ�്.സി.കളി� ഡയാലിസിസ് േക�ം ആരംഭി��തി��
നടപടി�മം അറിയി�ാേമാ;
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(ഇ )

മല�റം ജി�യിെല �േ�ാ�� പി.എ�്.സി. യി� ഇ�ര�ി� ഒ�
ഡയാലിസിസ് േക�ം �ട��തി�� അേപ� സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ;
ഇതി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?
െമഡി�� റീ-ഇേ��്െമ�് തീ��ാ��തി� കാലതാമസം

3537.

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018

േമയ് 30 വെര െമഡി�� റീ-ഇേ��്െമ�് ഇന�ി� എ�
അേപ�ക� ആേരാഗ�വ��ിൽ ലഭി�ി��്; ജി� തിരി�ളള വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ബി)

��ത അേപ�ക� തീ��ാ��തി� കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;എ�ി�
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി)

ഈ �ിതി പരിഹരി��തിന് �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;എ�ി�
തീ��ാ��തി� കാലതാമസം വിശദവിവരം ന��േമാ?
കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െഡ�ിപനി

3538.

�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െഡ�ിപനി പട��ത് തട��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?
ആ�പ�ികെള എയിംസ് നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�� പ�തി

3539.

83 of 146

�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

തി�വന��രം, വയനാട് െമഡി�� േകാേള�ക� അട��� അ�്
ആ�പ�ികകെള എയിംസ് നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി)

ഇൗ പ�തി�െട െമാ�ം അട�� �ക എ�യാണ്; കി�ബിയി� നി�്
ഇതിനായി എെ��ി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?
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സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല േന� ചികി�
3540.

�ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

�േമഹം �ല�� അ�ത വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� സം�ാനെ�
സ��ാ� ആ�പ�ികളി� അ�ത പരിേശാധി��തി�ം �തന
സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�� േന� ചികി��ം സംവിധാനം
ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി)

ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് ��ത സംവിധാനം ഒ��ിയി��ത്;
ഇതിനായി ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട എ� ത�ിക �തിയതായി ��ി�ി��്
എ�് വ��മാ�േമാ?
േകരള�ിെ� മ��് വിപണി

3541.

�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകരള�ിെ� മ��് വിപണി (േമാേഡ� െമഡിസി�) എ� േകാടി �പ�െട
വി�വരവാണ്
2016-17,
2017-18
കാലയളവി�
േനടിയെത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഇത് േദശീയ വിപണി�െട എ� ശതമാനമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി)

േകരള�ിെല �തിശീ�ഷ മ��് ഉപേയാഗം 2016-17,
കാലയളവി� എ� �പ�േടതാെണ�് അറിയി�േമാ?

2017-18

െപാ�ജനാേരാഗ� േകഡ�
3542.
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േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

െപാ�ജനാേരാഗ� േകഡ� �പീകരി�� നടപടിക� ഏത് ഘ�ംവെര
ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇത് സംബ�ി�് നാളി�വെര സ��ാ� ഉ�ര�ക� �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ി� അവ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ആശ വ���മാ�െട േവതനം
3543.

�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴിൽ �ിതല പ�ായ�കളിെല വാ��ക�
േക�ീകരി�് ആേരാഗ� സംര�ണ �വ��നം നട�� ആശ
വ���മാ�െട േവതനം വ��ി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി)

വ��ി�ി� േവതനം ഇ�വെര ലഭി�ാ�ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി)

വ��ി�ി� േവതനം ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാൻ നി�േ�ശം
െകാ��ാേമാ?
േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത�ം പ�തി

3544.

�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18

സാ��ിക വ�ഷ�ി� േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത��ി�ം മ�
പ�തിക��മായി എ� �കയാണ് േക�ം അ�വദി�ത്;

(ബി) 2017-18

വ�ഷെ� പ�തിക��ായി സം�ാന വിഹിതമായി അ�വദി�

�ക എ�;
(സി)

േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത��ി�ം മ�് പ�തിക��മായി 2017-18 വ�ഷ�ി�
െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഏെതാെ� പ�തിക��്
എ� �ക െചലവഴി�െത�ം െചലവഴി�ാ� �ക എ�െയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?
സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

3545.
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�ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി ,കാ�ണ� അട��� ആേരാഗ�
ഇ��റ�സ് പ�തിക�മായി ലയി�ി�ാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

(ബി)

േദശീയ ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി�െട പി�ബല�ിലാേണാ ഈ �ര�ാ
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പ�തി �ാവ��ികമാ��െത�് വ��മാ�േമാ.
(സി)

വിവിധ
ചികി�ക�െട
െചലവ്
കണ�ാ�വാനായി
ഏെത�ി�ം
�ാപനെ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?
നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷ�

3546.

�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷനിൽ 2015-16, 2016-17, 2017-18 സാ��ിക
വ�ഷ�ളി�
എ�
േകാടി
�പ�െട
നി��ാണ/�ന��ാരണ
���ിക��ാണ് അ�മതി ലഭി�ി��ത്; ഇവ വ�ഷം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഈ പ�തിക�െട നാളി�വെര�� നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;
���ിയാ�ാ� പ�തിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
�തി തരംഗം പ�തി

3547.

�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

�� സ��ാരിെ� കാല�് നട�ിലാ�ിയ �തി തരംഗം പ�തി
നിലവി�േ�ാ; 2011-2016 കാലയളവി� എ� േപ��ാണ് ഇൗ പ�തി�െട
ആ��ല�ം ലഭി�ത്;

(ബി)

ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം എ� േപ��് േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷ�
നട��തിന് ധനസഹായം ന�കി;

(സി) 2011-2016

കാലയളവി� േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷ� നട�ിയ ��ികളി�
േക�വി ശ�ി നിലനി��വാ� സഹായി�� െ�ാസ�� ന���
പ�തിയി� 2016 േമയ് മാസ�ിന് േശഷം എ� േപ��് ധനസഹായം
അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ?
�ദ�ം പ�തി

3548.
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�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
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�ീ.�. ആ�. �ദീപ്
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ)

സം�ാന�് �േ�ാഗ ബാധിതരായ ��ിക��് സൗജന� ചികി�
ലഭ�മാ��തിനായി �ദ�ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി)

എ�
വയ�
വെര�ളള
��ികെളയാണ്
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി)

��ത പ�തി �കാരം എ� ��ിക��് ചികി�ാ
ന�കിയി�െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി)

�ദ�ം പ�തി�്
ന��േമാ?

േദശീയതല�ി�

�ര�ാരം

ഈ

പ�തിയി�
സഹായം

ലഭി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം

െഹ��് െടേ�ാളജി അസെ��് ഇ� ഇ�ഡ� പ�തി
3549.

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േക�സ��ാ� ആവി�രി� െഹ��് െടേ�ാളജി അസെ��് ഇ� ഇ�ഡ�
പ�തി (എ�്.ടി.എ.എ�)അ�സരി�് സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ
ഉപേദശം ന���തിന് �ീചി� െമഡി�� െസ�റിെ� കീഴി��
അച�തേമേനാ�
െസ�റിെന
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;
സാേ�തിക
സഹായം ഇ�വഴി ലഭി�േമാ;

(ബി)

മ��ം
െമഡി��
ഉപകരണ��ം
നി��ി��
ക�നിക�െട
അവകാശവാദം പരിേശാധി�് ഉറ�ാ��തിെനാ�ം അവ� േവ�ി വ��
െചല�ക�ം �ണ േദാഷ��ം പഠനവിഷയമാ��തി� േവ�ി��
എെ��ി�ം നടപടികൾ ഈ പ�തി �കാരം നട�ാ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി)

��ചികി�ക� വിലയി���തി�� പ�ികയി� േകരള�ി� നി��
എ� �ാപന��െ��് വ��മാ�േമാ?
ആശ�ാസകിരണം പ�തി

3550.
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(എ)

കിട�് േരാഗിക��ായി �� സ��ാരിെ� കാല�് ആശ�ാസകിരണം
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ. എ� �പയാണ് ഇൗ പ�തി �കാരം
അ�വദി�ി��ത്;

(ബി)

നിലവി� പ�തി�െട അവ�െയ�ാണ്;

(സി)

ഇൗ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി�വാ� അ�ഹത�ളളവ��് �ക
�ടി�ിക�േ�ാ; എ�ി� എ��ത�ളള �ടി�ികയാണ് ന�കാ�ളളത്;
അടിയ�രമായി ��ത �ടി�ിക ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�േമഹബാധിതരായ ��ിക��് അനേലാഗ് ഇ��ലി� ന���തി�� പ�തി
3551.

�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ൈട�് വ� �േമഹബാധിതരായ ��ിക��് സൗജന�മായി അനേലാഗ്
ഇ��ലി� ന���തിു� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി)

ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് ഈ പ�തി ആദ�ഘ��ി� �ട��ത്;

(സി)

ക�� �ഗ� വ�തിയാന�� ��ിക��് ഇ��ലി� പ�് സൗജന�മായി
ന���തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ഡി)

ഈ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി�വാ� വാ�ഷിക വ�മാന പരിധി
നി�യി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?
നവജാതശി��ളിെല �ദയെെവകല�ം

3552.

�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

നവജാതശി��ളിെല �ദയെെവകല�ം കാേല��ി കെ���തിന്
എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി)

ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് �ി�ി�� ക�െജനി�� ഹാ��്
ഡിസീസി�� പരിേശാധന സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദാംശം
ന��േമാ?
ഗ�ഭിണിക��ളള ആ��ല���
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3553.

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

വിവിധ പ�തികളിലായി ഗ�ഭിണിക��് ഏെതാെ�
ആ��ല���മാണ് ന���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

ഇതിെ� മാനദ��� വ��മാ�േമാ?

സഹായ��ം

ആ��ം മിഷൻ �കാര�� �തിയ ത�ികക�
3554.

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം ജി�ാ ആ�പ�ികളിൽ �തിയ
ത�ികക� ��ി�ി��്; ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം ��ി� ത�ികക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി)

െപരി�ൽമ� ജി�ാ ആ�പ�ിയിൽ ആെക എ� ത�ികക�
��ി��തി�� ശിപാ�ശയാണ് ആ�പ�ി ���് സമ��ി�ി��ത്;
ഇതിൽ എ� ത�ികക� അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി)

ജി�ാ ആ�പ�ി�് ആ�പാതികമായി ത�ികക� ��ി�ാ�ത്
ആ�പ�ി�െട �വ��നെ� �തി�ലമായി ബാധി��െ�� കാര�ം
സ��ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആവശ��ിന് ത�ികക�
അ�വദി��കാര�ം പരിഗണി�േമാ?
ആ��ം പ�തി

3555.
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�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആ��ം
പ�തിയി�
തിരെ���െ��
ആേരാഗ�
ഏ�െ���� സൗകര��� ആേരാഗ� േക���െട
െവളിെ���േമാ;

(ബി)

പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം ആേരാഗ� േക��ളി� ഡയാലിസിസ്
�ണി�് ആരംഭി��തിന് പ�തി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി)

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േക��ളി�
ഇനം തിരി�്

Tuesday 12 June 2018 03:28 PM

u20.06.18

resource://app/res/html5.html

ആ��ം പ�തി
3556.

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് നട�ിയി�� വിവിധ
പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി)

ഈ പ�തിക� നട�ിലാ�ിയ��ലം ആേരാഗ�േമഖലയി� വ�േച��ി��
മാ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?
മല�റം മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

3557.

�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല
പി.എ�്.സി. കളി�ം േ�ാ�് പി.എ�്.സി. യി�ം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��്
ആ�പ�ിയി�ം
ആവശ�മായ
ത�ികക�
��ി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

എ�ി�
എവിെടയ�ാം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

െമാറ�� പി.എ�്.സി.െയ ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ം �േ�ാ�� പി.എ�്.സി.
െയ സാ�ഹ�കാേരാഗ� േക�മാ�ി�ം ഉയ��� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

എ�

വീതം

ത�ികക�

��ി�െവ�്

േകാഴിേ�ാട് മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി
3558.
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േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകാഴിേ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി �കാരം നാളി�വെര
നട�ിയി�� �വ��ന�� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

േകാഴിേ�ാട് സൗ�് നിേയാജക മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി �കാരം
എ� ത�ികക� നാളി�വെര ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി
3559.

�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�
നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി)

കന�ാ�ള�ര സി.എച് .സി.�െട േശാചനീയാവ� പരിഹരി�വാ� ഈ
സ��ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?
ഫാം ഡി േകാ�്

3560.

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

�സ് �വിന് ഉയ�� മാ��് േന�� വിദ�ാ��ിക� െതരെ�����ം
പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജിൽ ഉ��മായ േഡാ�� ഓഫ് ഫാ�മസി
േകാ�് സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� �ടി ആരംഭി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)

ഫാം ഡി േകാ�് കഴി� വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ� വ��കളി� േജാലി�്
അേപ�ി��തിന് പി.എസ്.സി.�മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?
പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജിെല സൗജന� ചികി�

3561.
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�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് എേ�ാഴാണ് സ��ാ� ഏെ���െത�ം
അവിെട സൗജന� ചികി��ം സ��ാ� ഫീസി� െമഡി�� പഠന�ം
നട�ാ�ിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

പാവെ�� േരാഗിക��്��ത
ലഭ�മാ��തിന്
ആവശ�മായ
വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ിയി� സൗജന� ചികി�
േരഖക�
എെ�ാെ�യാെണ�്
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ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� േജാലി െച�� േന�മാ�െട ശ�ളം
3562.

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� െമഡി�� േകാേള�കളി� എ�. ആ�. എ�്. എം, എ�്.
ഡി. എസ്, െക. എ�്. ആ�. ഡ��. എസ്. എ�ിവിട�ളി� കരാ� / ദിവസ
േവതന അടി�ാന�ി� േജാലി െച�വ�� �ാഫ് േന�മാ��് റ�ല�
�ാഫ്
േന�മാ�െട
അടി�ാന
ശ�ളം
ലഭി��ി�ാെയ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� അടി�ാന ശ�ളം ലഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

െപാ� അവധി ദിന�� അവ��ം അവധിയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിൽ �ാണി നശീകരണം

3563.

�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിയി� ചികി�യി� കഴി��
എ� േരാഗിക��ാണ് 2017 , 2018 എ�ീ വ�ഷ�ളി� എലി�െട
കടിേയ�തായി റിേ�ാർ�് െച�െ��ി��ത് ;

(ബി)

ഈ സംഭവ�ി� വീ� സംഭവി�തിെന�ട��് �ാണി നശീകരണ�ിന്
കരാ� ന�കിയി�� �ാപന�ിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

(സി)

സി.എ�്.സി.കളിെല േഡാ��മാ�െട ഡ��ി�മീകരണം
3564.
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�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സി.എ�്.സി.കളിെല േഡാ��മാ�െട ഡ��ി�മീകരണം എ�കാരമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി)

സി.എ�്.സി.കളി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)

സി.എ�്.സി.കളി� 24 മണി��ം േഡാ��െട േസവനം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

ഉ��്

േശഷം

ഒ.പി.

സൗകര�ം

നിലവി�േ�ാ;
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
(ഡി)

ഉ��് േശഷം ഒ.പി. സൗകര�മി�ാ� സി.എ�്.സി.കളി� ��ത സൗകര�ം
ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?
സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക���

3565.

�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�്
ആെക
എ�
സാ�ഹിക
�വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഇൗ േക��ളി� േഡാ��മാ� ഉ�െ�െട�� �ാഫിെ� �റവ് �ലം
ജന�� അ�ഭവി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി)

ഇൗ ഒഴി�ക� നിക�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)

ഇ�പ�ിനാ� മണി��ം �വ��ി�� ആ�പ�ികളാ�ി ഇൗ േക��െള
മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�

േക���

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല താ��് ആ�പ�ിക�
3566.

�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

കാസ�േഗാഡ്
ജി�യി�
എ�
താ��്
ആ�പ�ിക�
�വ��ി��െ��ം ഇവിട�ളിലായി എ� െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�
േഡാ��മാ� �വ��ി��െ��ം �ാപനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ജി�യിെല താ��് ആ�പ�ികളി� �സവ സംബ�മായ ചികി�ക�
ന��� എ� �ാപന�� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

പി.എ�്.സി.കളിലായി
പി.എസ്.സി.
വഴി
േജാലി
ലഭി�
എ�
എം.ഡി.,എം.എസ്.കാ�
േജാലിേനാ��െ��ം
ഏെതാെ�
പി.എ�്.സി.കളിലാണ് ഇവ� േജാലിെച�് വ��െത�ം ഇ�ര�ാ� എ�
വ�ഷ�ളായി
പി.എ�്.സി.
കളി�
േജാലി
െച�വ��െ��ം
വ��മാ�ാേമാ?
സ��ാ� ആ�പ�ികളി� �ചിത�ം ഉറ�വ��ാ� നടപടി
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3567.

�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

െമഡി�� േകാേളജ് ഉ�െ�െട�� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഇേ�ാ�ം
പരി��� �ചിത�ം ഉറ�വ��ാ� കഴി�ി�ി� എ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�കാരം ആ�പ�ികളി� �ചിത�ം ഉറ�ാ�ാ�
കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി)

ആ�പ�ികളിെല �ചിത�ം ഉറ�വ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(സി)

സ��ാ�
ആ�പ�ികളിെല
�ചീകരണം
കാര��മമാ��തിന്
ജീവന�ാ�െട കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം ക�ശന നിയ�ണ�ി�ം
ആ�നിക സംവിധാന�� �ടി �േയാജനെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
�ദയസംബ�മായ അ�ഖ��

3568.

�ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് �വജന���ിടയി� �ദയസംബ�മായ അ�ഖ��
ആശ�ാജനകമാംവിധം വ��ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� �േ�ാഗ ചികി��ളള
ഒ���തിന് ആേലാചി�േമാ;

(സി)

ഇൗവനിംഗ് െ�ഷ�ാലി�ി ഒ.പി. സംവിധാനം ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;
എ�ി� എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഇൗ
സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സംവിധാനം

ജി�ാ

ആ�പ�ികളി�

ആല , െച�ി�ല ��ംബാേരാഗ� േക���
3569.
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�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
ഉയ��ിയേ�ാ�
എെ��ാം
�തിയ
സംവിധാന��
ആണ്
ഏ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി)

െച��� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആല, െച�ി�ല ��ംബാേരാഗ�
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േക��ളി�
എെ��ാം
�തിയ
ഏ�െ���ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

സംവിധാന�ളാണ്

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� നിപ ൈവറസ് ബാധ
3570.

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� നിപ ൈവറസ് �ല��ാ�� പനി തടയാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?
തലേ�രി താ��് ആ�പ�ി�െട സമ�വികസനം

3571.

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19

വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� തലേ�രി താ��് ആ�പ�ി�െട സമ�
വികസന�ിന് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അത് എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

��ത വികസനം നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം തര�ി�� നടപടി
�മ�� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?
മല�റം താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് േക��ം ഫാ�മസി�ം

3572.

�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് േക��ം
ഫാ�മസി�ം ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

ൈത�ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയിെല നവീകരണ �വ��ന��
3573.

95 of 146

�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

Tuesday 12 June 2018 03:28 PM

u20.06.18

resource://app/res/html5.html

(എ)

തി�വന��രം ൈത�ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയിെല
േപവാ�ഡ് �റി�െട �വര് ഇളകി വീണതായ വാ�� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ഇതിേ�ൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി)

േരാഗിക�െട ആശ� �രീകരി�ാൻ ��വൻ െക�ിട��െട�ം നവീകരണ
�വ��ന�� ആവശ��െ��ിൽ അത് നി��ഹി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)

ആ�പ�ിയിൽ എ�.എ�്.എം. ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ാണ�ിലിരി��
െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� എേ�ാഴാണ് ആരംഭി�ത്;
നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ; എ�േ��് പണി ���ിയാ�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?
��വിള സി.എ�്.സി.-യിെല േഡാ��െട �ത�വിേലാപം

3574.

�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��വിള സി.എ�്.സി.യി� ��്
േഡാ��മാ� നിലവി� ഉ�തി� �ീ.െന� േജാ� എ� േഡാ��
�ിരമായി േജാലി�് ഹാജരാകാ�ത് സംബ�ി� ഡി.എം.ഒ. �െട
റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഏ��ം ജനസാ�ത�� ക��ളം
�ാമപ�ായ�ിെല ഏക സി.എ�്.സി. യിെല േഡാ�െറ�റി��
റിേ�ാ��ാണിെത�് അറി�േമാ ;

(ബി)

��ത േഡാ�െറ�റി�് നിരവധി പരാതിക� നിലനി�െ� കഴി� മാസം
ജന�� േറാഡ് ഉപേരാധം നട�ിയേ�ാ� ��ത േഡാ�െറ മാ�ാം എ�്
ജി�ാ കള��െട ഉറ�് ലഭി�ത് അറി�േമാ ; എ�ി� േഡാ�െറ എ��ം
േവഗം മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
േഫാ��് െകാ�ി താ��് ആ�പ�ി

3575.

(എ)
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(ബി)

േഫാ��് െകാ�ി താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?
ശാ�ിവിള സ��ാ� താ��് ആ�പ�ി

3576.

�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േനമം മ�ല�ിെല ശാ�ിവിള സ��ാ� ആ�പ�ിെയ �ാഥമിക ആേരാഗ�
േക��ി� നി�ം താ��് ആ�പ�ി നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ിയതായി
അറിയാേമാ;

(ബി)

താ��് ആ�പ�ി�് േവ� േഡാ��മാെര�ം പാരാ െമഡി��
�ാ�കെള�ം ��ത ആ�പ�ിയി� അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
ഒഴി�ക� നിക�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
േനര�മംഗലം പി.എ�്.സി. െയ സി.എ�്.സി. ആയി ഉയ��ാ� നടപടി

3577.

�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േനര�മംഗലം പി.എ�്.സി. െയ സി.എ�്.സി.
ആയി ഉയ���ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇ��ി ജി��െട അതി��ി�ം നിരവധി ആദിവാസിക� അട��ളള
സാധാരണ ജനവിഭാഗ�� ��ത� ആ�യി�� േനര�മംഗലം പി.എ�്.സി.
െയ സി.എ�്.സി. ആയി ഉയ���തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

ഇവിെട കിട�ിചികി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)

എ�േ��് കിട�ി
വ��മാ�ാേമാ??

ചികി�

ആരംഭി�വാ�

സാധി�ം

എ�്

േകാഴിേ�ാട് ബീ�് ജനറ� ആ�പ�ി�െട വികസനം
3578.

(എ)
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(ബി)

ആവി�രി� പ�തിക�െട �േരാഗതി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
കാ�ാ�ട താ��് ആ�പ�ി

3579.

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
��തായി �ഖ�ാപി� കാ�ാ�ട താ��ാ�പ�ി�് െക�ിട�ം, ഭൗതിക
സംവിധാന��ം ഒ���തി�� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�െ��ി�േ�ാ;
എ�ി� ആയതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?
േപ���ട മാനസിക േരാഗാ�പ�ി�െട േപ�മാ��

3580.

�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േപ���ട
മാനസിക
േരാഗാ�പ�ി�െട
േശാച�ാവ�
��യി�െപ�ി�േ�ാ; ��ത ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ�െട�ം മ�്
ജീവന�ാ�െട�ം എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി�ളളത്;

(ബി)

��ത �ാപന�ിെ� േപര് െമ�� െഹ��് ഇ��ി���് ആ�് റിസ��്
െസ�� എ�് മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി)

എ�ി� േപ�മാ��ി�െട �ാപന�ിന്
ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

എെ�ാെ�

�ണ��

െച��� ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല �തിയ െക�ിടം
3581.
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�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

െച��� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� മാ�-ശി� സംര�ണ�ിനായി 13.5
േകാടി �പ ചിലവഴി�് നി��ാണം ���ിയാ�ിയ െക�ിട�ിെ�
�വ��നം
�തിയ
�ാ�േ�ാ�മ�
�ാപി�ാ�തിെന
�ട��്
ആരംഭി�ി�ിെ�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ഡയാലിസിസ് �ണി�ം മ�് െമഡി�� യ���ം കാര��മമായി
�വ��ി�ി��തിന്
�ാ�േ�ാ�മ�
ആവശ�മായതിനാൽ
അത്
�ാപി�കി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ചികി�ാപിഴവ് �ലം മരണം
3582.

�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

തി�വന��രം ജനറ� േഹാ�ി�ലി� ശ��ീയ�് വിേധയമായതിെന
�ട��് ഉ�ായ ചികി�ാപിഴവ് �ലം േശാഭ എ�യാ� മരണമട�
സംഭവെ� �ട��് അേന�ഷണം നട�ണെമ�ാവശ�െ��് വ��ല
�രനിലേ�ാട് വി.എസ് ഭവനി� �ീ.വാസവ� ന�കിയ നിേവദന�ിേ�ൽ
(No. 2474591/2018/M(H)) എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദവിവരം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

മരണ കാരണം സംബ�ി�് എെ��ി�ം കെ��ൽ നട�വാ�
കഴി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് വ��് തല�ി� അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാണ് കാരണം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

മരണ�ിന് കാരണം ചികി� പിഴവാെണ�ി� ���ാ��് എതിെര
നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?.
ഇരി�ാല�ട താ��് ആ�പ�ി െക�ിടനി��ാണ�ിെ� ര�ാം ഘ�ം

3583.

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഇരി�ാല�ട താ��് ആ�പ�ി�െട െക�ിട�ിെ� ര�ാംഘ�
നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �ക വകയി���തി�� നടപടിക�െട
�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ ;

(ബി)

ഇരി�ാല�ട താ��് ആ�പ�ിയി� ഒ� കീേമാെതറാ�ി
�ട��തി�� നി�േ�ശ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ ;

(സി)

ഇരി�ാല�ട താ��് ആ�പ�ിയി� ആരംഭി�ാ� നി�േ�ശി�ി��
ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ാവ��ികമാ��തി�� �വ��ന��െട
�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

�ണി�്

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല േപവാ��ക�െട േശാചനീയ അവ�
3584.

99 of 146

�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

Tuesday 12 June 2018 03:28 PM

u20.06.18

resource://app/res/html5.html

(എ)

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� െക.എ�്.ആ�.ഡബ�.എസ്. െ�
ഡീല�് േപവാ�ഡിെ� �തിയതായി നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� 1-� നില�െട
ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല െക.എ�്.ആ�.ഡബ�.എസ്. െ�
േപവാ��ക�െട േശാചനീയ അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്
പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

െന�ാ�ി�കരയി�
�തിയതായി
ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��
െക.എ�്.ആ�.ഡബ�.എസ്. െ� സംരംഭ�� ഏെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത പ�ായ�കളിെല െഹ��് ഇ�െ���മാ�
3585.

�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പതിെനാ�് എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത
പ�ായ�കളി� േസവനം െച�� എ� �നിയ� െഹ��്
ഇ�െ���മാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഇവെര നിയമി�ത് ഏത് വ�ഷമാെണ�ം ഇവ� നട�ിവ��
�വ��ന�� എ�ാെണ�ം ഇവ��് ന�കി വ�� ശ�ള�ം മ�്
ആ��ല���ം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

ഈ �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���മാെര ഇേ�ാ� ��േ�ാെട
പിരി�വി�തായ വാ�� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

കഴി� വ�ഷ�ളി� സം�ാന�ിെ� പലഭാഗ�ം മഴ�ാല േരാഗ��
വ�ാപകമായി പട��് പിടി�േ�ാ� എ�േഡാ സ�ഫാ�ബാധിത േമഖലകളി�
േരാഗ�ക�� തട��തി� ഈ െജ. എ�്. ഐ. മാ�െട േസവനം
നി��ായകമായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?
ലാബ് െട�ീഷ�� ജീവന�ാ�െട എ�ം

3586.

�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

എ�ാ സ��ാ� ആ�പ�ികളി�ം ലേബാറ�റികൾ �വ��ി��േ�ാ;
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(ബി)

ആെക എ� ലാബ് െട�ീഷ�� ജീവന�ാരാണ് ലാ�കളി� േജാലി
െച��ത്; നിലവി� ഒഴി�ക� ഉേ�ാ;

(സി)

ഒ� ആ�പ�ി ലാബി� എ� ജീവന�ാരാണ് േവ�ത്; ഒഴി�ക�
ഉെ��ി� അത് യഥാസമയം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?
��േ�രി സി.എ�്.സി. യി� ഒഴി�് കിട�� ത�ികക�

3587.

�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

��� ജി�യിെല ��േ�രി സി.എ�്.സി. യിെല േഡാ��മാ�െട�ം മ�്
ജീവന�ാ�െട�ം അ�വദി�െ�� ത�ികക�െട വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി)

ഇവയി� ഏെത�ാം ത�ിക� എ��ത� ഒഴി�് കിട�� എ�്
അറിയി�ാേമാ ;

(സി)

നിലവി�� ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
��ത ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി നിക�വാ� നടപടി സ�ികരി�േമാ ?
സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േഡാ��മാ�െട �റവ്

3588.

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േഡാ��മാ�െട �റവ് അ�ഭവെ���േ�ാ;
എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി)

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� േഡാ��മാെര �തിയതായി
നിയമി�ി��്?
സ��ീസി�ളള േഡാ��മാ�െട �റവ്

3589.

�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആ�രാലയ�ളി� ചികി� േതടിെയ�� േരാഗിക�െട എ��ി�
ഉ�ാ�� വ��നവിന് ആ�പാതികമായി േഡാ��മാ�െട എ��ി�ളള
�റ�ം സ��ീസി�ളള േഡാ��മാ�െട അധി�ത�ം അനധി�ത�മായ
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അവധി�ം
െപാ�ജന���്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി)

ഉെ��ി�
ഇ�ാര��ി�
എെ�ാെ�
സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

ഉ�ാ��
പരിഹാര

��ി��ക�
നടപടികളാണ്

(സി) 01-06-2018

�കാരം ആേരാഗ� വ��ി� ജനറ� െമഡിസി�, ജനറ�
സ�ജറി, ഇ.എ�.�ി. എ�ീ വിഭാഗ�ളി� �നിയ� ക�സ���മാ�െട
എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

േമ� �ചി�ി� ��് വിഭാഗ�ളി�ം 01-06-2018 -െല �ിതിയ�സരി�്
�ന�േവതന അവധി അ�വദി�െ��ി�ളളത് എ� േപ�െ��ം അവ�െട
േപ�വിവര�ം �ന� േവതന അവധി�് അേപ�ി�ി�ളളവ�െട േപ�വിവരം
അവ� ഏ��ം ഒ�വി� േജാലി െച� �ാപനം എ�ിവ വിശദമാ�േമാ?
വ��തല�ി� വ� വീ��ലം ന�മായ േജാലി

3590.

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സ .ഉ
(സാധ)
ഉ�രവ�സരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

നം.1667/2018/ആ.�.വ.
തീയതി
19.05.2018
എെ��ാം
നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�്

(ബി)

വ��തല�ി� വ� വീ��ലം ഗ�ഫിെല േജാലി രാജിെവ�് തിരി�വ�
ഉേദ�ാഗാ��ി�് േജാലി ന�മായ കാര��ി� എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ത്;

(സി)

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�ി�ാ� േവ��സികളി� േജാലി ന�മായ
ഉേദ�ാഗാ��ിെയ
പരിഗണി��തി��
സ��ാ�
തീ�മാന�ിന്
പി.എസ്.സി.�െട അ�മതി ആവശ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള േ��് ഇ��ി���് ഓഫ് ൈവേറാളജി ആ�് ഇ�െഫ��സ് ഡിസീസസ്
3591.

(എ)
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െപ�ി�േ�ാ;
(ബി)

നിലവി� ��ത �ാപന�ി� എ� ജീവന�ാ��്;

(സി)

��ത �ാപനം നിലവി� ൈവറസ് സംബ�ി� റിസ�േ�ാ ൈവറ�
പക�� സംബ�ി� പരിേശാധനേയാ നട��േ�ാ;

(ഡി)

��ത �ാപന�ി� നിലവി� ൈവേറാളജി�് ഉേ�ാ; ഇെ��ി�,
എ��തലാണ് ��ത ത�ിക ഒഴിവ് വ�ത്;

(ഇ )

ഈ �ാപനം രാജീവ് ഗാ�ി െസ�� േഫാ� ബേയാെടേ�ാളജി�്
ൈകമാ�വാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത��് ന��� സാ��ിക സഹായ��
3592.

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത��് സാ�ഹ�നീതി വ��് ന���
സാ��ിക സഹായ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി�ളളി� സാ�ഹ� നീതി വ��് എ�േഡാസ�ഫാ�
�രിതബാധിതരായവ��് എെ��ാം സഹായ�� ആണ് െച�ി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ?
അരിയി� മായം േച���

3593.

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
തമി�ാ�ി� നി�് ലഭി�� അരി േക�പ�ാതിരി�ാ� മായം േച���െ��
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മ�സ��ളി� മാരകമായ രാസപദാ���� േച���താ�ളള റിേ�ാ��ക�
3594.

(എ)
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(ബി)

മ�സ��ളിെല രാസ�േയാഗം കെ���തിന് അവലംബി�� ശാ�ീയ
മാ���െളെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി)

ഇ�രം രാസ�േയാഗം നട��വ�െ�തിെര സ�ീകരി�ാ�� നടപടിക�െട
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി)

അതി��ികളിെല െച�് േപാ�കളി�ം �ധാന വിപണന േക��ളി�ം
പരിേശാധന നട��തി�ം ���ാ�െ�തിെര നടപടിെയ���തി�ം
ത�ാറാ�േമാ?

പഴകിയ ഭ�ണപദാ���� വിതരണം നട��വർെ�തിെര എ�� നടപടിക�
3595.

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

പഴകിയ ഭ�ണപദാ���� വിതരണം നട�� ഏജ�സിക�െട�ം
നി��ാതാ��െട�ം േപരി� നടപടിക� േപരി� മാ�മാെണ� പരാതി
പരിേശാധി�േമാ;

(ബി)

പഴകിയ ഭ�ണപദാ���� വി��� എ� �ാപന��െട േപരി�
േക�ക� എ��ി��്; ഇവ�െട േപരി� എ�� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി)

േക�ക� എ��വാ�ം ഇവ�െട േപരി� നിയമനടപടിക� എ��വാ�ം
നിലവി� ഭ���ര�ാ വ��ി�� ��ി��ക� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

ഭ���ര�ാ വ��് ഓേരാ ജി�യി�ം നാളി�വെര കെ��ിയ േക�ക�
എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;
ഇതി�
സ�ീകരി�
നിയമനടപടിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ )

ഭ���ര�ാ വ��് കെ��ിയ േക�കളി� �ട�പരിേശാധന ഇെ��
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(എഫ്) ഭ���ര�ാ

വ��് കഴി� ജ�വരി �ത� പരിേശാധി� �ാപന��െട
വ��മായ വിവര�ം നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ?
ഭ�� സാധന�ളി� മായം േച�� േക�ക�

3596.
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(എ)

ഭ�� സാധന�ളി� മായം േച��തായി ലാബ് പരിേശാധനയി�
കെ��ിയ േക�കളി� നിയമ നടപടി സ�ീകരി�വാ� �ഡ് േസ�ി
ക�ീഷണ��് അധികാര�േ�ാ; എ�ി� നിലവി� എ� േക�കളി�
േ�ാസിക�ഷ� നടപടി എ��ാ��്;

(ബി)

ഏെതാെ� േക�കളി� േ�ാസിക�ഷ� നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് 2006
െല �ഡ് േസ�ി ആ�് �ാ�േഡ��സ് ആ�ി� നിബ�ന��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

മായം േച��െവ�് ലാബ് പരിേശാധനയി� കെ��ിയ ഭ�� വ���
കേ�ാള�ി� നി�ം പി�വലി��തിന് വളെരയധികം കാലതാമസം
ഉ�ാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി)

ലാബ് െട�ി� മായം േച��തായി കെ��� േക�കളി�
അടിയ�രമായി േ�ാസിക�ഷ� നടപടി സ�ീകരി�വാ� �ഡ് േസ�ി
ക�ീഷണ��് നി�േ�ശം ന��േമാ?
സ��� ഭ�� �ര� ഉറ�വ���തി�ളള നടപടിക�

3597.

�ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, െജയിംസ് മാത�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് സ��� ഭ�� �ര� ഉറ� വ���തിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

സ��ാരിെ� ആ��ിത�ം വിദ��മായ േമ�േനാ��ിെ� ഫലമായി ഭ��
�ര�ാ വ��ിന് കീഴി�� ��് �ഡ് െട�ിംഗ് ലേബാറ�ിക��ം എ�.
എ. ബി. എ�. അ�ഡിേ�ഷ� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) '�ര�ിതാഹാരം

ആേരാഗ��ിനാധാരം'
എ�
ല��ം
സാ�ാ�കരി��തിനായി ��കളി� നട�ാ�ി വ�� 'േസഫ് ആ�്
ന��ീഷ�സ് �ഡ് അ�് ��' പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി)

��ത പ�തി സം�ാനെ� എ�ാ
സാധി�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ?

��കളി�ം

നട�ിലാ�ാ�

ഭ���ര�ാ വ��ിെ� എ�േഫാ�് െമ�് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിന് നടപടി
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3598.

�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, െക. ദാസ�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�്
ഭ���ര��മായി
ബ�െ��്
എെ��ാം
പരിേശാധനകളാണ് ആേരാഗ�വ��് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഭ���ര�ാ
പരിേശാധനക�
ക�ശനമാ��തിെ�
ഭാഗമായി
ഭ���ര�ാ വ��ിെ� എ�േഫാ�് െമ�് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

അതി��ി കടെ��� ഭ��പദാ���� െച�് േപാ�കളി�
പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ഡി)

െപാ�ജന����ാ�� പരാതിക� യഥാസമയം പരിഹരി��തി�ം
ഭ��വിഷബാധ േപാെല�� അടിയ�ര സാഹചര��� േനരി��തി�ം
എ�ാ ജി�കളി�ം ക�ിക് െറേ�ാ�സ് ടീ�കെള നിേയാഗി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ന�കാേമാ?
ഭ�ണ സാധന�ളിെല മായം േച��� തട�വാ� നടപടി

3599.

�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�തിന് േശഷം നാളി�വെര േഹാ��ക�,
േബ�റിക� �ട�ിയ �ാപന�ളി� നട�ിയ പരിേശാധനകളി� ജീവന്
തെ� ഭീഷണി ആ�� വിധ�ി�� മായം േച���, ��ിഹീനമായ
പരിസരം �ട�ിയവ കെ��ിയതിെ� ഭാഗമായി ഭ�� �ര�ാ വ��്
പിഴയിന�ി� ഇൗടാ�ിയ �ക എ�; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഇ�ര�ി� ഒ�ി���ത� തവണ പിഴയീടാ�� �ാപന��െട
െെലസ�സ് എ�േ��മായി റ�് െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി)

ഭ�� ഉ�പ��ളി� ജീവന് തെ� ഭീഷണിയാ�� �സ�േവ�ീ�ക�ം
ആ��ിഫിഷ�� കള�ക�ം േബ�റി ഉ�പ��ളി� �ാ��ാ�ി ആസിഡ്,
സാ�റി�
�ട�ിയവ�ം
േച��്
വിപണനം
നട��ത്
��യി�െ��േവാ;
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(ഡി)

എ�ി�
ഇ�രം
വിപണനം
തട�വാ�
സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ?

എ�്

നടപടിക�

േകരള ന�സ് ആ�് മിഡ് െെവ�സ് കൗ�സി�
3600.

�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകരള ന�സ് ആ�് മിഡ് െെവ�സ് കൗ�സി� കഴി� അ�്
വ�ഷ�ി��ി� ന�ിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഉ�മന�ിന് േവ�ിേയാ
ന�ിം�മായി ബ�െ�� മ�് ഏെത�ി�ം ആവശ��ിന് േവ�ിേയാ
ഏെത�ി�ം �ാപന��േ�ാ വ��ിക�േ�ാ സംഭാവന ന�കിയി�േ�ാ;
ഉെ��ി� ഏെത�ാം �ാപന���്/വ��ിക��് എ�ത് വിശദാംശം
സഹിതം ന��േമാ;

(ബി)

േക� സ��ാരി� നിേ�ാ സം�ാന സ��ാരി� നിേ�ാ ഇ��� ന�ിംഗ്
കൗ�സിലി� നിേ�ാ എെ��ി�ം സാ��ിക സഹായം ഇൗ കാലയളവി�
കൗ�സിലിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി)

നിലവി� കൗ�സിലിെ� േപരി� എ� ല�ം �പ �ിരനിേ�പമാ�ം
അ�ാെത���്; എവിെടെയാെ�; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള ന�സ് ആ�് മിഡ് െെവ�സ് കൗ�സി� ക�ിയായി�ളള േകസ്
3601.

�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകരള ന�സ് ആ�് മിഡ് െെവ�സ് കൗ�സി� ക�ിയായി�ളളേതാ
ക�ിേച��േതാ
ആയ
ഏെത�ി�ം
േകസ്
��ീംേകാടതിയിേലാ
മേ�െത�ി�ം േകാടതികളിേലാ നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി)

േനരി�് കൗ�സിലിെന ബാധി�ാ� ഏെത�ി�ം േകസി� കൗ�സി�
ക�ിേച��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�ളള സാഹചര�െമ�ാണ്;

(സി)

കൗ�സിലി�േവ�ി േകാടതിയി� ഹാജരാ��ത് ഏത് അഭിഭാഷകനാണ് ;
ഇതിനകം അഭിഭാഷകന് എ�് �ക ന�കി;വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷനിെല ജീവന�ാ�െട േവതന വ��നവ്
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3602.

�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷനി� സ.ഉ.നം.56/2017/ധന
തീയതി 28.04.2017 �കാരം അ�വദി� അടി�ാന ശ�ളേ��ാ�
��ത� ലഭി�� ജീവന�ാ��ം അടി�ാന ശ�ളേ��ാ� വളെര �റ�്
ലഭി�� ജീവന�ാ��ം ഒേര നിര�ി� (5%) ശ�ള വ��നവ്
ന�കിയതിെ� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ബ�:��ീം േകാടതി�െട '�ല� േജാലി�് �ല� േവതനം' സംബ�ി��
നം.213/2013 എ� വിധി എ�െകാ�ാണ് േകരള െമഡി�� സ��ീസസ്
േകാ��േറഷ� കാ�ണ� ഫാ�മസികളിെല ജീവന�ാ��് ബാധകമാ�ി
നട�ിലാ�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി)

മാേനജിംഗ് ഡയറ��െട�ം െചയ�മാെ��ം സ�േ�ശേ�ാ��ടി��
ശിപാ�ശക� അ�ിമറി�െ��കേയാ റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തി� ��ിമത�ം
നട��െകാേ�ാ ആേണാ ഇൗ �ിതിവിേശഷം സംജാതമായത്;

(ഡി)

ജീവന�ാ�െട
േവതന
വ��നവ്
സംബ�ി�്
സ��ാരിേല�്
സമ��ി�െ�� ശിപാ�ശക� സംബ�ി� റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ാ�
സ�ീകരി�ി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ഇ )

ഉയ�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത��വെര താ� കാ�ഗറിയി�െ���ക�ം
സ��ാ� നി��ഷി� മിനിമം േവതനം നിേഷധി�ം ദിവസേവതന ജീവന�ാെര
പരിഗണി�ാെത�ം േകാ��േറഷനിെല നിലവി� േജാലി െച�� എ�ാ�രം
ത�ികകളിേല�ം �റ� േപ��് മിനിമം േവതനം ലഭി�ക�ം വലിെയാ�
വിഭാഗ�ിന് മിനിമം േവതനം നിേഷധി���മായ �ിതിവിേശഷം
സംജാതമായത് എ� െകാ�ാണ്; വ��മാ�േമാ?
�ഡ് ബാ�് െട�ീഷ��മാ�െട െ�ാേമാഷ�

3603.

�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി� �ഡ് ബാ�ക�, കേ�ാണ�് െസ�േറഷ�
�ണി�ക�, േ�ാേറജ് െസ��ക� എ�ിവ എ�െയ�ം വീതമാണ്
�വ��ന�മമായി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഇവയിെല�ാം �ടി എ� ജീവന�ാരാണ് നിലവി�ളളത്; ത�ിക തിരി�ളള
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി)

ഡി.എം.ഇ.�െട കീഴി�ളള �ഡ് ബാ�് െട�ീഷ��ാ�െട െ�ാേമാഷ�
ത�ികകളായ സീനിയ� സയ�ിഫിക് അസി��്, �നിയ� സയ�ിഫിക്
അസി��്
എ�ിവ�്
സമാനമായ
െ�ാേമാഷ�
ത�ികക�
ഇ�ാ�തിനാ�, ഡി.എ�്.എസ്.� കീഴി� ഇൗ േജാലിയി� �േവശി�ാ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക� താ�പര�ം കാണി�ാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി)

�ഡ് ബാ�്, �ഡ് േ�ാേറജ് �ണി�്, �ഡ് െസ�േറഷ� �ണി�്
എ�ിവയിെല െട�ീഷ��ാ�െട നിയമനം, ഇവ�െട െ�ാേമാഷ� ത�ിക
��ി��, �ണി�ക�െട നവീകരണം എ�ിവ നട�ാ��തിനാവശ�മായ
നടപടിക� ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി സ�ീകരി�േമാ?
േ�ാമാ െകയ� �ണി�്

3604.

�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ജി�ാ, താ��് ആ�പ�ികളി� േ�ാമാ െകയ� �ണി�് ആരംഭി��േ�ാ;
എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി)

െച��� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� േ�ാമാ െകയ� �ണി�് ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ?
പിലാ�റ പാരാെമഡി�� ഇ��ി���ിെ� െക�ിടനി��ാണ ���ി

3605.

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ക�� ജി�യിെല പിലാ�റയി� ആരംഭി� പാരാെമഡി�� ഇ��ി���ിെ�
െക�ിടനി��ാണ ���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി)

��ത ഇ��ി���ി� ��ത� േകാ�ക� ആരംഭി��തി�ം �തിയ െക�ിടം
നി��ി��തി�ം
ഫ�്
ലഭ�മാ��തിന്
ആവശ�മായ
നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
ആ��േവദ പഠന ഗേവഷണ േക�ം

3606.
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െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് ആ��േവദ ചികി�ാേമഖല ശാ�ീകരി��തി�ം ഈ
രംഗെ� ഗേവഷണ �വ��ന�� വി�ലെ����തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇതിനായി സം�ാന�് ഒ� ആ��േവദ പഠനഗേവഷണ േക�ം
�ാപി��തി��
�വ��ന��
ഏത്
ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

സം�ാന�്
എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം
ആ��േവദ
ചികി�ാ
�ാപന�� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി)

ആ��േവദ�ിന് അ��േദശീയ േപ��് സംര�ണം ലഭി��തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
കാ�സ� േരാഗ സാ��തക��് എതിെര േബാധവ�കരണം

3607.

�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

കാ�സ� േരാഗ സാ��തക��് എതിെര�ളള േബാധവ�കരണ�ിനായി
നിലവി�
നട�ിലാ�ി
വ��
പരിപാടിക�
എെ�ാെ�െയ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി)

അടി�ാന
തലം
�ത�
ഈ
മാരകവിപ�ിന്
എതിെര�ളള
േബാധവ�കരണം ശ�ിെ����തിനായി േരാഗ�തിേരാധമാ����ം
ചികി�ാരീതിക�ം പാഠ��ക�ളി� ഉ�െ����തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
െന�ി�ഴി �ാമപ�ായ�് േക�ീകരി�് സി� ഡിെ��സറി

3608.

�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� െന�ി�ഴി �ാമപ�ായ�് േക�ീകരി�് സി�
ഡിെ��സറി ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി)

ഉെ��ി� നിലവി� ഇ�വെര ഇതി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി)

െന�ി�ഴി പ�ായ�് േക�ീകരി�് ഒ� സി� ഡിെ��സറി
ആരംഭി�വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
ആേരാഗ�വ��ിെല ആശ �വ��ക�

3609.

�ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആേരാഗ�വ��ിെല ആശ �വ��ക� േസവനകാലയളവി� മരണെ��ാ�
അവ�െട ആ�ിത��് ആശ �വ��കരായി േജാലി ലഭി��തി�ളള
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ആയിരം ജനസംഖ��് ഒ� ആശ �വ��ക എ� അ�പാതം, ഒ�
വാ�ഡി�
ഒ�
ആശ
�വ��ക
എ�ാ�ി
മാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?
െ��ിെ��ം െമഡിേ��ഡ് െ��ിെ��ം വില നിയ�ണം

3610.

�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

�ദയ
ശ��ിയകളി�പേയാഗി��
െ��ിെ��ം
െമഡിേ��ഡ്
െ��ിെ��ം വില നാഷണ� ഫാ�മസ��ി�� ൈ�സിംഗ് അേതാറി�ി
വളെരയധികം �റ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വില നിയ�ണ�ി�
���ം േശഷ��� ഇവ�െട വില എ�യാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ബി)

വില
നാലിെലാ�ായി
�റ�ി�ം
സം�ാനെ�
പല
സ�കാര�
ആ�പ�ികളി�ം ��ത നിര�ി��ായി�� �റവ് േരാഗിക��്
ന�കാെത അ�ബ� ചാ��ക� വ��ി�ി�് േരാഗികെള �ഷണം
െച��തായ പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� േരാഗികളി� നി�ം
ഇ�കാരം അമിത ഫീസ് ഈടാ�� �ാപന��െട േപ� വിവര�ം
ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?
�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് 1 േല�� െ�ാേമാഷ�

3611.
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(എ)

ആേരാഗ� വ��ി� �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് ഒ�ിെ� എ�
ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി)

അ�ിനിേ��ീവ്
ൈ�ബ�ണലി��ായി��
ഈ
ത�ികയിേല��
െ�ാേമാഷ� േക�കളി� വിധി വ�ി�് മാസ�ളായി�ം �നിയ� െഹ��്
ഇ�െ���
േ�ഡ്
1
േല��
െ�ാേമാഷ�
നട�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി)

��ത െ�ാേമാഷ� നട�ാ�ത് �ലം �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���
ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം
നട�വാ� സാധി�ാ� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ഡി)

അടിയ�രമായി െജ.എ�്.ഐ േ�ഡ് ഒ�ിേല�് െ�ാേമാഷ� ന�കി,
പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���മാ��്
നിയമനം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
െഡ�ി പനി സംബ�ി�് േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട പഠനം

3612.

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േലാകാേരാഗ�സംഘടന�െട സഹായ�ാ� തി�വന��രം െമഡി��
േകാേളജിെ� സഹകരണേ�ാെട െഡ�ി പനി വ�ാപനം, നിയ�ണം
എ�ിവെയ സംബ�ി�് നട�� പഠനം ഏത് ഘ��ി� എ�ിെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇത് സംബ�ി�് നട� പഠനറിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)

െഡ�ി പനി നിയ�ണം സംബ�ി�് മ�് എെ��ി�ം പഠനം സം�ാന�്
നട��േ�ാ;എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?
ബി.എസ്.സി.െമഡി�� ബേയാെകമി�ി േകാ�ക�

3613.
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(എ)

ബി.എസ്.സി.െമഡി��
ബേയാെകമി�ി,
ബി.എസ്.സി.െമഡി��
ൈമേ�ാബേയാളജി എ�ീ നാ�വ�ഷ േകാ�കളിേല�� 2018-19
അ��യനവ�ഷെ�
�േവശന
നടപടിക�
നി��ിവ�ിരി�കയാേണാ;വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(ബി)

��ത േകാ�ക� സം�ാന�് ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;ഏെത�ാം
സ��കലാശാലക��് കീഴിലാണ് ഈ േകാ�ക� നട�ിയി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി)

��ത േകാ�കളിേല�� �േവശന നടപടിക� ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ്
നട�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

ആ�നിക
ചികി�ാരംഗ�്
വളെര
�ാധാന�മ�ഹി��
��ത
േകാ�കളിേല�� �േവശന നടപടിക� ആരംഭി�ാ� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
െമഡി�ൽ ബേയാെകമി�ി,െമഡി�ൽ ൈമേ�ാബേയാളജി േകാ�ക�

3614.

�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19

അ�ാദമിക്
വ�ഷം
സം�ാനെ�
ഏെതാെ�
സ��കലാശാലകളിൽ ബി.എസ്.സി െമഡി�ൽ ബേയാെകമി�ി (4 വ�ഷം)
ബി.എസ്.സി െമഡി�ൽ ൈമേ�ാബേയാളജി (4വ�ഷം) േകാ�ക��്
അേപ� �ണി�ി��് എ�റിയി�േമാ; ഉെ��ിൽ ഈ േകാ�ക�െട
അ�ിഷൻ നട��ത് ഏത് ഏജൻസിയാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി)

ഇെ��ിൽ ഈ േകാ�ക� �ട��ം നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി)

എം.എസ്.സി. െമഡി�ൽ ബേയാെകമി�ി, െമഡി�ൽ ൈമേ�ാബേയാളജി
േകാ�ക� നിലനി��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�േമാ?
േജാലിയി� ഹാജരാകാതിരി�� േഡാ��മാ�

3615.

(എ)
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എ�ം അവരി� എ� േഡാ��മാ� സ��ാ� നടപടി�മ�� പാലി�്
േസവനം അ��ി�� എ�ം സ��ാ� േജാലി�െ��ി�ം ആയത്
സംബ�ി� വ�വ�ക� പാലി�ാെത േജാലിയി� ഹാജരാകാതിരി��വ�
എ� എ�ം ചികി� വ��ക� തിരി�് വിശദംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി)

ആേരാഗ� വ��ി� കീഴിെല വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി സ��ാ� അ�മതി
ലഭ�മാ�ാെത അനധി�തമായി േജാലി�് ഹാജരാകാ� േഡാ��മാ�
ഉ�െ�െട മ� ജീവന�ാ�േട�ം നാളി�വെര�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി)

ആേരാഗ� വ��് നട�ിവ�� �ാഘനീയമായ ���ിക��് തട�ം
��ി�� ഇ�രം ജീവന�ാെര സ��ീസി� നി�ം പിരി�വിടാ�ം
�ത�വിേലാപ�ിന് ക�� ശി�ാനടപിക�ം സ��ാരി� നി�ം അവ�
ൈക�റിയ �ക തിരി�് പിടി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
െമഡി�� ൈമേ�ാബേയാളജി ,ബേയാെകമി�ി േകാ�്

3616.

�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� ബി.എസ്.സി. െമഡി�� ൈമേ�ാബേയാളജി, െമഡി��
ബേയാെകമി�ി നാല് വ�ഷ േകാ�് എ�ിവ സം�ാനെ� ഏെത�ാം
നിയമന���� േയാഗ�തയാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

ഈ േയാഗ�ത േനടിയ എ� േപ� നിലവി� സ��ാ� േമഖലയി� േസവനം
അ��ി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
െമഡി�� �േവശന�മായി ബ�െ�� ബദ� നിയമനി��ാണം

3617.

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

നിയമസഭ പാസാ�ിയ 2017 െല 15-� ന�� നിയമ�ി� ഏെത�ാം
വ��കളാണ് െെഹേ�ാടതി ��ബലെ���ിയത്;

(ബി)

െമഡി�� �േവശന�മായി ബ�െ��് െെഹേ�ാടതി
അടി�ാന�ി� ബദ� നിയമനി��ാണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി)

െെഹേ�ാടതിയി�
മാേനജ്
െമ�്
ഫയ�
െച�
േക�കളി�
നിയമനി��ാണം നട�ാതിരി��ത് വിദ�ാ��ികെള േദാഷകരമായി
ബാധി�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?
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അനധി�തമായി േജാലി� ഹാജരാകാ� േഡാ�ർമാർ
3618.

�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് ആേരാഗ� വ��ി�ം ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�മായി
നിലവി� എ� േഡാ��മാ��് ; അവരി� അനധി�തമായി േജാലി�്
ഹാജരാകാതിരി��വ� എ�; വ��മാ�േമാ;

(ബി)

അനധി�തമായി േജാലി�് ഹാജരാകാ� േഡാ��മാ�െ�തിെര
സ��ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� വ��; വ��മാ�േമാ;

(സി)

ഇ�ര�ി� അനധി�തമായി േജാലി�് ഹാജരാകാെത�ളളവ�െട
നിലവിെല േജാലി സംബ�മായ വിവര�� വ��ിെ� പ��േ�ാ; എ�ി�
വിേദശ�ം, ഇതര സം�ാന�ളി�ം സം�ാനെ� സ�കാര�േമഖലയി�ം
േജാലി െച��വ� എ�; വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

ഇൗ സ��ാരിെ� നാളി�വെര�� കാലയളവി� പി.എസ്.സി. വഴി എ�
േപ� േഡാ�� ത�ികയി� േജാലിയി� �േവശി�; കരാ�/താ�കാലിക
അടി�ാന�ി� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േജാലി െച�� േഡാ��മാ�
എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇൗ

എം.ബി.ബി.എസ്. സീ�ക�
3619.

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േക� ആേരാഗ� മ�ാലയ�ിെ� ഉ�രവ് �ലം സം�ാന�് ���
ശതമാനം എം.ബി.ബി.എസ് സീ�് �റ�െമ� വാ��െയ �ട��് ഇൗ
വ�ഷെ� നീ�് പരീ�യി� മിക� �കടനം കാ�െവ� വിദ�ാ��ിക�
ആശ�യിലാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി)

ഇൗ ആശ� അക��തി�ം, കഴി��� വിദ�ാ��ിക��് എം.ബി.ബി.എസി
ന് പഠി��തിന് അവസരം ഒ���തി�ം അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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േഡാ. ജയ�മാറിെ� സ��ീസ് ആ��ല���
3620.

�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� നി�ം ഓ�േ�ാപീഡി�് വിഭാഗം
അേ�ാസിേയ�് െ�ഫസ� ആയി വിരമി� േഡാ. ജയ�മാറിെ� സ��ീസ്
ആ��ല��� ലഭി�ാ�ത് സംബ�ി�് ഇേ�ാ� സ��ാരിെ� പ���
C2/668472/2017/Vig, B1/633/2017 H&FW ന�� ഫയ�കളി� ഇ�വെര
ഉ�ായി�� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

േഡാ. ജയ�മാറിെന വിജില�സ് �� വി��നാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�
�ീയറ�സ് ന�കിയി�േ�ാ; ആയത് എ��ം േവഗം ലഭ�മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
അ��ണ േതാമസ് ഒ��ിയ �ക തിരിെക നൽകാൻ നടപടി

3621.

�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
ബി.ഡി.എസ് േകാ�ിന് ലഭി� അ�ിഷ� റ�് െച�് ഹയർ ഓ�ഷൻ എ�
നിലയി� എം.ബി.ബി.എസ് -ന് അ�ിഷ� േനടിേ�ാ� ലിക�ിേഡ�ഡ്
ഡാേമജായി അ��ണ േതാമസ്, പാട�റ ഹൗസ്, പ���ി എ�യാ�
സ��ാരിേല�് ഒ��ിയ 5 ല�ം �പ ഇയാൾ�് തിരിെക ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
േഹാമിേയാ�തി ചികി��െട െെവ�ല��ം �വ��ന��ം

3622.

�ീ.സി. ദിവാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഒ� ചികി�ാശാഖ എ� നിലയി� സം�ാനെ� േഹാമിേയാ�തി�െട
�വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

േഹാമിേയാ�തി ചികി��െട െെവ�ല��ം കാര��മമായ �വ��ന��ം
സം�ാനെ� ആേരാഗ� സംവിധാന�ി� അതിെ� �ാധാന��ം

116 of 146

Tuesday 12 June 2018 03:28 PM

u20.06.18

resource://app/res/html5.html

വിശദമാ�േമാ;
(സി)

േഹാമിേയാ�തി വ��് �ീക��് മാ�മായി നട�ാ�� 'സീതാലയം'
പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി)

േഹാമിേയാ�തിയി�
െ�ഷ�ാലി�ി
�വ��ി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഇ )

േഹാമിേയാ�തിക് സഹകരണ ഫാ�മസി(േഹാംേകാ) �െട �വ��ന��
വിശദമാ�േമാ;ആയത്
ശാ�ീകരി��തിന്
സ�ീകരി�
നടപടിക�
അറിയി�േമാ?

െകയ�

െസ��ക�

നിപ�� േഹാമിേയാ �തിേരാധ മ��്
3623.

�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

മഴ�ാല�് സാധാരണ െെവറ� പനി�് ന��� േഹാമിേയാ മ��്
നിപ�� �തിേരാധ മ��് എ� നിലയി� ജന���് ന���തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ഇത് സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��് ന�കിയ നി�േ�ശ�� മറി കട�
െകാ�് സ��ാ� േഹാമിേയാ ആ�പ�ിയി� നി�ം മ��് വിതരണം
െച�തായ സാഹചര�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി)

ജന���് െത�ായ സേ�ശം ന��� ഇ�രം നടപടിക�െ�തിെര
ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?
നാ�േറാ�തി�െട�ം േയാഗ�െട�ം �ാധാന�ം

3624.

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േലാകം ഉ� േനാ�� ഭാരത�ിെ� ആ�ര ��ഷാ േമഖലക� എ� നില�്
നാ�േറാ�തി�ം േയാഗ�ം മതിയായ �ാധാന�ം ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)

സം�ാന�്
നാ�േറാ�തി
െമഡി��
ഓഫീസ�മാ�െട
ത�ികകളാണ് ഒഴി� കിട��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി)

��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) 2016
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നി�ം ഇ�വെര എ� േപെര നിയമി�; ആെര�ം നിയമി�ിെ��ി�
എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;
(ഇ )

നിലവി�� റാ�് ലി�ി� നി�ം ��ത� േപെര നിയമി�� കാര��ി�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
ആ��േവദ ആ�പ�ികളി� െതറാ�ി�് ത�ികക�

3625.

�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആ��േവദ ആ�പ�ികളി�
��തായി െതറാ�ി�് ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി)

ഉെ��ി� വിശദാംശം ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി)

ജനസംഖ�ാ�പാതികമാ�ം
ജി�കളിെല
ആ�പ�ിക�െട
എ�ം
കണ�ാ�ി�ം ത�ികക� അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)

നി�ിത േയാഗ�ത��വെര മാ�ം െതറാ�ി�ായി നിേയാഗി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
��ണി�റ സ��ാ� ആ��േവദ േകാേളജ്

3626.

�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് ഏ��ം ��ത� കിട�ക�� ��ണി�റ സ��ാ�
ആ��േവദ േകാേളജി� അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത ഉെ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ഇവിെട ഒ� അ�ാഡമി�് േ�ാ�് �ാപി��തി�� ദീ�ഘകാലമാ��
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി)

ഇതിേല�ായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി)

ഈ അ�ാഡമിക് േ�ാ�് നി��ി��തിന് സമയബ�ിതമായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ആ��േവദ മ��ക��് ൈലെസ�സ് നൽ�വാൻ അേതാറി�ി �പീകരി�ാൻ
നടപടി
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3627.

�ീ.െ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�ി� ആ��േവദ മ��ക��് ൈലസ�സ് ന�കാ� അേതാറി�ി
ഇ� എ�ത് �ലം നിരവധി ��ഖ ആ��േവദ മ��് നി��ാണ ക�നിക�
അവ�െട �വ��നം മ� സം�ാന�ളിേല�് മാ�� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ ; ഇ�െന ഒ� �തിസ�ി ഉടെല��ാ� കാരണം
എ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇ��ലം സം�ാന�് ൈലസ�സ് ഫീസ് ഇന�ിൽ എ� േകാടി
�പ�െട ന�ം ഉ�ായതായി കണ�ാ��െ��് െവളിെ���േമാ; എ�
െതാഴിലവസര�� ന�മായി��്; എ� േകാടി �പ�െട �ലധന
നിേ�പമാണ് മ�് സം�ാന�ളിേല�് ഒ�കിയതായി കണ�ാ��ത്;

(സി)

ഇത് സംബ�ി�് നിയമ നി�മാണ�ിെ� ആവശ��േ�ാ : നിലവി��
ച�����ി�
നി�്
അേതാറി�ി
�പീകരി��തിേനാ
ബദ�
സംവിധാന�� ഉ�ാ��തിേനാ എെ�ാെ� നടപടിക� ഇ�വെര
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

ആ��േവദ
മ��ക��്
ൈലെസ�സ്
ന�ാ�
അേതാറി�ി
�പീകരി��തി�ം ഈ സംവിധാനം തട�മി�ാെത �വ��ി��തി�ം
എെ�ാെ�
നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്
എ�്
വ��മാ�ാേമാ?
ആ��േവദെ� ശാ�ീയമായി വികസി�ി��തിന് നടപടി

3628.

(എ)
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,, െക. ആ�സല�
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,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
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(ബി)

ആ��േവദ ഒൗഷധ നി��ാണ േമഖലെയ വികസി�ി�് ആ��േവദ
ഒൗഷധ��
േരാഗിക��
താ�ാ��
വില�്
ലഭ�മാ��തിന്
നട�ിവ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(സി)

സ��ാ�
ഉടമ�തയി��
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി)

പര�രാഗത ഒൗഷധ േമഖലയി� �വ��ി��വെര സംര�ി�ാ�ം
ഒൗഷധ സസ���െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി�ാ�ം പ�തി ആവി�രി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ?

ഒൗഷധി

െയ

ശാ�ീകരി�ാ�

സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി� െകയ� േട��മാ�െട എ�ം
3629.

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി� െകയ�േട��മാ�െട ആെക
എ� ത�ികക�െ��് െമയി�ം ഫീെമയി�ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇതി� എ� ത�ിക ഒഴി� കിട��െ��് െമയി�/ ഫീെമയി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി)

ഒഴി� കിട�� ത�ികകളി� എ�െയ�ം േകരള പി.എസ്.സി �്
റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��ം
നിയമന�ിനായി
എെ��ാം
നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?
ശി�സംര�ണ �ാപന��

3630.

�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� എ�ാ ശി�സംര�ണ �ാപന��ം 2005 െല ബാലനീതി
നിയമ �കാരം 2015 മാ��് 31ന് ��് രജി�� െച�ണെമ� ��ീംേകാടതി
നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി)

ഇതിനകം എ� �ാപന�� രജി�� െച�; രജി��
�ാപന�� അട�് ��ക��ാേയാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി)

ബാലനീതി നിയമം �േ�ാ�് വ�� നിബ�ന നട�ിലാ�വാ�
�േയാഗികമായി
സാ��മ�ാെയ�
മാേനെ��ക�െട
നിലപാട്
സാ�കരി���താേണാ; വ��മാ�േമാ;
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(ഡി)

അട���ിയ
�ാപന�ളിെല
��ിക�
നിലവി�
സംര�ണയിലാണ്; എ� ��ിക� ഇ�കാരം സംര�ണയി��്;

(ഇ )

സംര�ി�വാ�ം വിദ�ാഭ�ാസം ന��വാ�ം മാതാപിതാ�� ഇ�ാ�േതാ
മാതാപിതാ���് അതി�� കഴിവി�ാ�േതാ ആയ പതിനായിര�ണ�ിന്
����െട
ഭാവി
�ര�ിതമാ�വാ�
സാ�ഹ�നീതി
വ��്
ൈകെകാ�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ആ�െട

ആ�യ പ�തി
3631.

�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18

സാ��ിക
വ�ഷേ�ാെട
േകരളെ�
അഗതിരഹിത
സം�ാനമാ��തി�ളള
തീ�മാനം
���േതാതി�
�ാവ��ികമാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി)

ആ�യ പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തിന് ��ംബ�ീ�െട
സഹായേ�ാെട നട�ിയ സ�െ� ���ിയായി�േ�ാ; ��ത സ�േ��െട
അടി�ാന�ി� ഇൗ പ�തി�െട കീഴി� എ� ��ംബ�ളാണ്
ആ��ല����് അ�ഹത േനടിയത്;

(സി)

അന�ഹ� ��ത ലി�ി� കട�് �ടിയി�െ��ളള ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അവെര ഒഴിവാ��തിന് എ�് നടപടി
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി)

ഇൗ പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� നിരാ�യ�ം നിരാലംബ�മായ
��ംബ�െള
�നരധിവസി�ി�വാ�
സാധി�;
എെ�ാെ�
ആ��ല��ളാണ് അവ��് ന�കിയത്?
പക� വീ�ക�െട �വ��നം

3632.

�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ�
മാനസികാേരാഗ�
പ�തിക�െട
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി)

പക� വീ�ക�െട �വ��നം കാര��മമാേണാ; ഈ സാ��ിക വ�ഷം
പക� വീ�ക�െട �വ��ന�ിനായി എ�് �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്;
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(സി)

പക� വീ�കളി� േയാഗ�ത�� ന�മാ�െട�ം േഡാ��മാ�െട�ം േസവനം
ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?
മഹിളാ മ�ിര�ളിെല അേ�വാസികൾ

3633.

�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സാ�ഹ�േ�മ വ��ിന് കീഴി� നിലവി� എ� ആശാഭവ�ക�, മഹിളാ
മ�ിര��, ബാലമ�ിര�� എ�ിവ �വ��ി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി)

ഇവ�െട വിവരം ജി�/താ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി)

എ� അേ�വാസികളാണ് ഇവിട�ളി� നിലവി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി)

ഇവ�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�്
അറിയി�േമാ?
വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി

3634.

(എ)

�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
സം�ാന�് വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ി� ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇത് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) 2017-18

െല ബ�ജ�ി� ഈ പ�തി�ായി എ�് �കയാണ്
വകയി��ിയി��െത�ം അതി� എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം
അറിയി�േമാ?
േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷ� ശ��ിയ

3635.

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�്
�വണ
െെവകല���
��ിക��ായി
േകാ�ിയ�
ഇം�ാേ�ഷ�
ശ��ിയ
നട��തിന്
�തി
തരംഗം
പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി)

േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷ� ശ��ിയ െച�ി�� സം�ാന സ��ാ�
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ജീവന�ാ�െട മ��െട ഇം�ാ�ിേനാ��ബ�ി�� േബാഡി േവാ�
െസൗ�് െ�ാസ�� ��ിക�െട വള�� കാരണ�ം കാല�ഴ�ം െകാ�ം
ക�നിക�
നി��ാണം
അവസാനി�ി�തിനാ�ം
ഉപേയാഗി�വാ�
കഴിയാെത ��ിക� ��ി���ഭവി�� സാഹചര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ ;
(സി)

നിലവിെല േബാഡി േവാ� െസൗ�് െ�ാസസറിന് പകരം �തിയ െസൗ�്
െ�ാസ�� വാ��തി�ം ആയത് െമഡി�� റീ-ഇംേ��്െമ�്
െച��തി�� അ�മതി ന�കാ��താേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?
േ�ഹ���ം പ�തി

3636.

�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

മാതാപിതാ�� ന�െ�� ��ികെള സംര�ി��തിനായി �� സ��ാരിെ�
കാല�് േ�ഹ���ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി)

��ത പ�തി അ�സരി�� ആ��ല��� ന�ിയതി� �ടി�ിക�േ�ാ ;
ഉെ��ി� എ��ത� ; ��ത �ടി�ിക അടിയ�രമായി ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
അംഗനവാടികൾ

3637.

�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് �ിരെ�� അംഗനവാടി ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�യാണ്;

(ബി)

നിലവി� എ� അംഗനവാടിക� സ��ാരിെ� കീഴി� �വ��ി���്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)

സം�ാനെ� അംഗനവാടി ജീവന�ാ�െട േ�മ�ിന് േവ�ി കഴി�
ര� വ�ഷം സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഈ േമഖല�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം േക�ക� േകാടതിയി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?
അംഗ�വാടികളിെല പാഠ�പ�തി
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3638.

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
അംഗ�വാടികളിെല
പാഠ�പ�തി
പരി�രി��തി�ം
നിലവാര�യ���തി�ം
സ��ാ�
തീ�മാന��
എ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
ആ�ി�� മ�ല�ി� അംഗ�വാടിക��് െക�ിടനി��ാണ ഫ�്

3639.

�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആ�ി�� നിേയാജകമ�ല�ി� സ��മായി �ല�ളള എ�
അംഗ�വാടിക��് െക�ിടനി��ാണ ഫ�് അ�വദി�ണെമ� അേപ�
വ��ി� ലഭ�മായി��്;

(ബി)

ഇതി� എ� അംഗ�വാടിക��് ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ?
സം�ാന ബാലാവകാശ സംര�ണ ക�ീഷ�

3640.

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, ഒ. ആ�. േക�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

പാ�ശ�വ��രി�െ���ം �േത�ക പരിഗണന ആവശ����മായ ��ിക�െട
സംര�ണ�ിനായി സം�ാന ബാലാവകാശ സംര�ണ ക�ീഷ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

സം�ാനെ� ��കളി� ��ിക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തിന്
ക�ീഷ� �ാഥമിക തല�ി� േയാഗം വിളി�് േച��ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി)

ക�ീഷ� ഇടമല�ടി, അ��ാടി �ട�ിയ �േദശ�ളി� എെ��ാം �േത�ക
ഇടെപട�കളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

െപാ�ജന���ായി ക�ീഷ� േബാധവ��രണ �വ��ന�� നട�ി
വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?
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ബാലാവകാശ സംര�ണ ക�ീഷനി� അംഗ��െട ഒഴിവ്
3641.

�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� ബാലാവകാശ സംര�ണ ക�ീഷനി� 08.01.2017 � വ�
ആറ് അംഗ��െട ഒഴിവ് നിക�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആെരെയാെ�യാണ്
��ത ഒഴി�കളി� നിയമി�ത്;അവ�െട േയാഗ�ത എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി)

ബാലാവകാശ സംര�ണ ക�ീഷനിെല ഒഴി�ക� നിക�ാ�തിന്
സം�ാന സ��ാരിന് ��ീം േകാടതി എ�് �കയാണ് പിഴ �മ�ിയത്;
��ത പിഴ അട�ി�േ�ാ;

(സി)

ബാലാവകാശ
ക�ീഷനിെല
നിയമന�ളി��ായ
�മേ��ക�െട
അടി�ാന�ി�
േകരള
െെഹേ�ാടതിയി�
നി�ം
വിമ�ശനം
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� ആ�െ�തിെരയാണ് വിമ�ശനം ഉ�ായത്; ��ത
വിമ�ശനം
നീ�ി�ി�വാ�
ഡിവിഷ�
ബ�ിെന
സമീപി�ി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?
അംഗപരിമിത സൗ�ദ സം�ാനം

3642.

�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� അംഗപരിമിത സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

മരണെ�� ഭി�േശഷി�ാ�െട സ�യം െതാഴി� വാ� �ടി�ിക
എ�തി�ള��തി�ളള ആശ�ാസ് പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ
;��ത
പ�തിയി�െട എ� േപ�െട ബ����് ആ��ല�ം
അ�വദി�;വ��മാ�േമാ;

(സി)

�ടി�ിക വ��ിയ ഭി�േശഷി�ാരായ �ണേഭാ�ാ��െട പലിശ�ം
പിഴ�ലിശ�ം
ഒഴിവാ�ി
ഒ��വണ
തീ��ാ��
പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

മാ��തിന്

ഭി�േശഷി സൗ�ദ സം�ാനം
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3643.

�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഭി�േശഷി സൗ�ദ സം�ാനമായി േകരളെ� മാ�ിെയ���തിന്
ഭി�േശഷി�ാ��ാ�� സമ� പാേ�ജ് നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി)

��ത പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിന് വിശദമായ പ�തി സമ��ി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)

��ിപരമായ െവ�വിളി േനരി�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി നിലവി�
എെ��ാം
പരിപാടിക�ം
പഠന
പി�ണ
സംവിധാന��മാണ്
ഒ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
ഇ�ൈസ�് പ�തി�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് േകസ്

3644.

�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

കാ�
പരിമിതി��വെര
സാേ�തികവിദ��െട
േലാകേ��്
ൈകപിടി�യ��വാ� 2007� സ��ാ� ആരംഭി� പ�തിയായ
ഇ�ൈസ�് അട�് ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം വിജില�സ് േകസ്
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� പരാതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ; വിഷയ�ി�
എ�് തീ�മാനം എ��; വിശദമാ�േമാ;

(സി)

ഇ�ൈസ�് �ാപനം നി��ലാ�ി പകരം േവെറ ഏെത�ി�ം
�ാപന�ിന് കംപ��� േകാ�ക� �ട�വാ� സ��ാ� തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് �ാപന�ിന്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

��ത വിഷയം �ഖ�മ�ി�െട ��യി�െ���വാ� സാ�ഹ� നീതിവ��്
�മി�ി�േ�ാ; എ�ി� സമ��ി� ഫയ� ന��ം ക�ിെ� പക��ം
ലഭ�മാ�േമാ?
ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക��് സംേയാജിത വിദ�ാഭ�ാസ രീതി

3645.

(എ)
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വ��മാ�േമാ;
(ബി)

എ�.പി., �.പി., തല�ി� ഒ� ബി.ആ�.സി.�െട കീഴി� ഒേ�ാ രേ�ാ
പ�ായ�കളിെല ��വ� ��കളിേല�ം ഒ� റിേസാ�് േപ�െണ ആേണാ
നിേയാഗി�ി��ത്;

(സി)

ഭി�േശഷി നിയമ�ി� എ� ��ിക��ാണ് ഒ� റിേസാ�് േപ�� എ�
അ�പാതം നി��ഷി�ി��ത്;

(ഡി)

ആവശ�മായ റിേസാ�് േപ��മാെര നിയമി�് ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട
വിദ�ാഭ�ാസപര�ം മാനസിക�മായ വള���് ഉത�� കാര���
ആവി�രി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
ഭി�േശഷി�ാ�െട നിയമനസംവരണ�ി�� ബാ�് േലാഗ് ഒഴി�ക�

3646.

(എ)

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
പി.ഡ�ി�.ഡി.ആ�്
1995-െല
വ��്
33
അ�സരി�്
സ��ാ�/അ��സ��ാ�/സ�യംഭരണ വ��കളിെല �ാ�് III, IV
നിയമന���് ഭി�േശഷി�ാ��് സംവരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 01.01.2004

�ത�
31.12.2007
വെര��
കാലയളവിെല
ഭി�േശഷി�ാ��് നിയമനം ന��വാ�� ബാ�് േലാഗ് ഒഴി�ക�
കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� �ാ�് III, IV ത�ികകളിെല ഏെത�ാം
ത�ികയിെല
എ�
വീതം
ഒഴി�ക�
ഏെത�ാം
വ��കളി�
കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

ബാ�് േലാഗ് ഒഴി�ക� കെ���തിന് സ�ീകരി�ി�� മാ����
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഭി�േശഷി�ാ��� �ാ�് III,IV ത�ികകളി� സംവരണം െച�ി��
ഒഴി�ക� െ�ഷ� റി��്െമ�് �േഖന നിക��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 07.02.1996

�ത� അംഗപരിമിതരായവ��് ഒാേരാ വ��ി�ം നിലവി��
േകഡ� �ം�തിെ� അടി�ാന�ി� നി�യി�് ന�കിയ സംവരണം
അ�സരി�്
എ�
േപ��്
ഏെത�ാം
ത�ികകളി�
നിയമനം
ന�കിയി�െ��് വ��്/ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) 06.05.2017
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ഉ�രവി� �ചി�ി�ം �കാര�� മാ��നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ;
ഇ� സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;
(ജി)

ഭി�േശഷി�ാരായ
ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
േകഡ�
�ം�തിന്
ആ�പാതികമായി
ന��വാ��
ത�ികക�
കെ���തിന്
കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
ഭി�േശഷി�ാ�െട േ�മ�ിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന��

3647.

�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� ഭി�േശഷി�ാ�െട �ത�മായ എ�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;
ഇവെര��ി��
�ത�മായ
വിവരേശഖരണം
നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇത് നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)

ഭി�േശഷി�ാ�െട േ�മ�ിന് േവ�ി സ��ാ� ഇേ�ാ� എെ�ാെ�
സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)

നിലവി� പി.എസ്.സി.�േഖന�� േജാലികളി� ഭി�േശഷി�ാ���
സംവരണം എ�യാണ്;പല വ��കളി�ം ഭി�േശഷി�ാ��് േജാലി�്
അേപ�ി�ാ� സാധി�ാ� സാഹചര��ി� സംവരണ ശതമാനം
ഉയ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഭി�േശഷി�ാരായവ��് സ�യം െതാഴി� കെ���തിന് നിലവി�
എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��ത്; ��ത� െതാഴി� േമഖലക�
കെ���തി�ം
അവയി�
പരിശീലനം
ന���തി�ം
അവ
ആരംഭി��തിന് സാ��ിക സഹായം ന���തി�ം എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?
സാ�ഹ�നീതി വ��ി� കീഴി� േജാലി െച��വ��് ആ��ല���

3648.

(എ)
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വ��ി�
കീഴി�
വിവിധ
�ാപന�ളി�
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േസവനമ��ി�� ജീവന�ാ��് സ��ാ� ജീവന�ാ��് ലഭി�� പല
ആ��ല���ം നിേഷധി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി)

സ��ാ� സ��ീസി� മഹാ�രിപ�ം ജീവന�ാ��ം ഒ� കല��
വ�ഷ�ി� 20 �ത� 25 ദിവസം െപാ�അവധി�ം, 12 ര�ാം ശനി
അവധി�ം അട�ം 35 ദിവസം വെര അവധി ലഭി�േ�ാ�, അ�ഹതെ��
��ത അവധി ദിവസ�ളി�ം പകേലാ രാ�ിേയാ േഭദമി�ാെത ഈ വിഭാഗം
ജീവന�ാ� േജാലി െചേ��ിവ�� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി)

േകരളീയ�െട േദശീയ ഉ�വമായ ഓണ�ി�ം മതപരമായ മ�്
ആവശ����് അ�വദി�ി�� അവധി ദിവസ�ളി�ം ഇവ��് േജാലി
െചേ��ിവ�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി)

എ�ി� ��ത വിഭാഗം ജീവന�ാ��് മ�് സ��ാ� സ��ീസിെല
ജീവന�ാ��് ലഭി��� േപാെല�� ആ��ല��� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
ആ�വ ജനേസവ ശി�ഭവ�

3649.

�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ആ�വ ജനേസവ ശി�ഭവനി� നി�ം 50 ��ികെള കാണാതായത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

��ത ��ികെള �ൂളി� േച���തിനായി തിരിെക എ�ി�ണെമ�്
എറണാ�ളം അഡീഷണ� െസഷ�സ് േകാടതി ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി�
��ത
ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി�
നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?
വേയാജന നയം

3650.

�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന സ��ാ� വേയാജന നയം �ഖ�ാപി�ി�െ��ി� എ�ാണ്
�ഖ�ാപി�െത�ം എെ�ാെ�യാണ് ഈ നയം ല��മി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി)

�ായമായ മാതാപിതാ�െള സംര�ി�ാതിരി�ക�ം ഉപ�വി�ക�ം
െച�� മ��െ�തിെര എെ�ാെ� നിയമനടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; എ� േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി)

�ായമായ മാതാപിതാ�െള മ�� സംര�ി�ാ� നിരവധി വാ��ക�
�റ�വ��
സാഹചര��ി�
ഇവെര
സംര�ി�വാ�
താ��്/പ�ായ�് അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ?
വേയാമി�ം,സ�യം �ഭ പ�തിക�

3651.

�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

വേയാജന���ായി നട�ാ�� വേയാമി�ം,സ�യം �ഭ പ�തിക�െട
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ ;

(ബി)

വേയാജന േ�മ �വ��ന�� നട�� സ�� സംഘടനകെള
നിരീ�ി��തി�ം
,നിയ�ി��തി�ം,
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം
,സഹായി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ; അവ ശ�ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല അനാഥാലയ��

3652.

�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സാ�ഹ�േ�മ വ��ിന് കീഴി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� സ��ാരിെ�
േനരി�ളള
നിയ�ണ�ി�
അ�ാെത
എ�
അനാഥാലയ��
�വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇൗ അനാഥാലയ�ളിലായി എ�
അേ�വാസിക�
വസി��െ��ം
ഇതി�
�ീ��ഷ
അ�പാതെമ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

��ത അനാഥാലയ��, അഗതി മ�ിര�� എ�ിവ �വ��ി��ത്
എവിട�ളിലാെണ�ം ഇവ�െട നട�ി�കാ� ആെര�ം �ാപനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?
സാ�ഹ�നീതി വ��ി� െകയ� േട��
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3653.

�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സാ�ഹ�നീതി
വ��ി�
െകയ�
േട��
ത�ിക
ആെക
എ�െയ�മാ��െത�് െമയി�,ഫീെമയി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇതി� എ� ത�ിക ഒഴി� കിട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

ഒഴി�� എ� ത�ികക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��്
െമയി�,ഫീെമയി� തിരി�് തീയതി സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ?
സം�ാന�് രജി�� െച� അനാഥാലയ��

3654.

�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

രജി�� െച� എ� അനാഥാലയ�� സം�ാന�് �വ��ി���്;
ഇതി� എ�ാം �ടി എ� അേ�വാസിക� ഉ�്;

(ബി)

അേ�വാസിക��് മതിയായ സംര�ണ�ം േസവന�ം ലഭി���് എ�്
ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?
എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതാശ�ാസ വിേ�ജ് പ�തി

3655.

�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

കാസ�േഗാഡ് എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതാശ�ാസ വിേ�ജ്
ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി)

ഇൗ പ�തി�െട
വിശദമാ�ാേമാ?

�വ��നം

നിലവി�

ഏത്

പ�തി�്

ഘ��ിലാെണ�്

ബി.പി.എ�. നിര�ി� ഭ��ധാന���
3656.

�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

പ�ികവ��-ന�നപ� േഹാ��ക�, അനാഥാലയ��, �നരധിവാസ
േക��� എ�ിവയിെല താമസ�ാർ�് ബി.പി.എ�. നിര�ി�
ഭ��ധാന��� ന��വാ� േക�സ��ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
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വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി)

ഇത് സംബ�ി� ശിപാ�ശ സം�ാനം േക�സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;
എ�ി�
സം�ാന�്
എ�
േപ�
ഈ
പ�തി�െട
�ണേഭാ�ാ�ളാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
േറഷ� സാധന�� സംഭരി��തി�� സംവിധാന��

3657.

�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േറഷ� സാധന�� സംഭരി��തി�ം വിതരണം നട��തി�മായി ഓേരാ
താ��് സെെ� ആഫീ�കേളാ�ം േച��് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
ഉളളത്;

(ബി)

ഇൗ േറഷ� സാധന��ം മ�് അവശ�വ���ം ��ി�� േഗാഡൗ�ക�
പല�ം
മതിയായ
��ിയി�
��ി�ാ�താെണ�
കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി)

മതിയായ �ചിത�ം പാലി�ാ� േഗാഡൗ�ക� അട���ാ� എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി)

ഓേരാ താ��് സെെ� ആഫീ�കേളാ�ം േച��് സ��മായി േഗാഡൗ�
നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തി എ� �ല�ളി� നട�ാ�ിയി��് ;
വ��മാ�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�കളി��ണനിലവാര�� ഭ�� പദാ���� വി�ന നട�വാൻ
നടപടി
3658.

�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഭ�� വ��ളിെല മായം േച��� പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം
മാേവലി േ�ാ�കളി� ഉ�െ�െട �ണനിലവാര�� ഭ�� പദാ����
വി�ന നട�വാ�ം േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി)

േറഷ� േഗാത�കളി� ഉ�െ�െട വ�ാപകമായ േതാതി� മണ�ം െചളി�ം
കല��ി ലഭ�മാ��ത് തടയാ�ം ഇവ�െട നിലവാര�യ��വാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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േഹാ�� ഭ�ണ�ിന് അമിതവില ഇൗടാ��തിെനതിെര നടപടി
3659.

�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാനെ� േഹാ��കളി� ഭ�ണ�ിന് അമിതവില ഇൗടാ��ത്
തട��തിന്
എെ��ാം
നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി)

സം�ാനെ� ഭ�ണശാലക��് നിലവാരം അ�സരി�് തരം തിരി�്
േ�ഡിം�്
ന���തി�ം
അത്
�കാരം
ഭ�ണ�ിന്
വില
നി�യി��തി�ം സ��ാ� തല�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;
വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ;

(സി)

ഇ�ാര��ി� കഴി� സ��ാ� നിയമനി��ാണ�മായി �േ�ാ�്
േപായി��േവാ ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� �ട�
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ?
ഓ�െെല� വിപണന സംവിധാനം

3660.

�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

െപാ�േമഖലാ
�ാപന��േട�ം,
സ��ാ�
സംരംഭ��േട�ം
ഉ������ം,കാ�ഷിക വിളക��ം വിപണി കെ���തിനായി
സിവി� സ�ൈളസ് വ��് �ഖാ�ിരം ഓ�െെല� വിപണന സംവിധാനം
ഏ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി)

ഇൗ
സംവിധാനം
നട�ിലാ�ാ�
ഏത്
ഏജ�സിെയയാണ്
�മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
��ിെവ� വിപണിയിെല െകാ�ലാഭം തട��തി�� നടപടി
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3661.

�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

��ിെവ� വിപണിയിെല െകാ�ലാഭം
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

തട��തിന്

ഈ

സ��ാ�

വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
3662.

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-18

കാലഘ��ി� െപാ�വിതരണ സ�ദായ�ി� വ� കാതലായ
മാ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയതിെന �ട��് സം�ാന�് െപാ�വിപണിയി�
ഉ�ായ വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് െപാ�വിതരണ വ��ം ലീഗ�
െമേ�ാളജി വ��ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)

അവശ�സാധന��െട വില നിയ�ി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി)

െപാ�വിപണിയി� സാധന��െട വില നിയ�ി��തി�ം കാര�മായ
ഇടെപട�ക�
നട��തി�ം
സ��ാരിെ�
പരിമിതിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം

3663.

�ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

കഴി� അ�വ�ഷ�ി�ളളി� �തിവ�ഷം േക��ി� നി�് ലഭി�
ഭ��ധാന���െട വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി)

ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�ം മായം േച���
തട��തി�ം വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

ഇ�മായി ബ���് എ� േക�ക� രജി��െച�ി��്; ജി� തിരി�ളള
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വിവര�� ന��േമാ?
അ���� പ�തി
3664.

�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

അ���� പ�തി �കാരം എ� േപ��് സൗജന� നിര�ി� േറഷ�
ധാന��� ന����് ; വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി)

അ���� പ�തി�ായി 2017-18 വ�ഷ�ി� എ� �ക അ�വദി�ി��;
െചലവഴി�െത�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)

അ�വദി�െ�� ��വ� �ക�ം െചലവഴി�് അ�ഹതെ�� എ�ാവ��ം
സൗജന� േറഷ� ന���തിനായി മാനദ��ളി� എെ��ാം മാ���
വ���തിനാണ് ല��മി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
െകായിലാ�ി മ�ല�ി� �തിയ േറഷ� കാ�ഡ്

3665.

�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

�തിയ േറഷ� കാ�ഡിനാ�� എ� അേപ�ക� െകായിലാ�ി
മ�ല�ി� നി�ം ലഭി�ി��്; ആയതി� എ�െയ��ിന് ��തായി
കാ�ഡ് അ�വദി�ി��്; ബാ�ി എ�െയ�ം ഉ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

��ത കാ�ഡിെല െത� തി���ം ��ിേ����ക�ം നട��തിന്
ജന���് ��ി��ി�ാ� വിധം �മീകരണം ഒ���തിന് ��ി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?
�തിയ േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി�ാ� കാലതാമസം

3666.

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ൈലഫ് ഭവനപ�തിയി� ഉ�െ��് ആ��ല�ം ലഭി��തിന് േറഷ�
കാ�ഡ് നി�ബ�മാെണ�ിരിെ� �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി�ാ� ഇനി�ം
കാലതാമസം ഉ�ാവാ� സാ��ത�� സാഹചര��ി� ൈലഫ്
പ�തിയി� അേപ�ി�ാ� ആ�ഹി��വ��് എ��ം േവഗം േറഷ�
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കാ�ഡ് വിതരണം െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
(ബി)

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി��തിന് അേപ� സമ��ി��തി��
അവസാന തീയതി എ�് വെരയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
എ�ാ േറഷ� കാ��കൾ�ം ഒേര നിറം

3667.

�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
സം�ാന�് എ�ാ േറഷ� കാ��ക�ം ഒേര നിറ�ിലാ�ാ�
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം
ന��േമാ?
േറഷ� കാ�ഡ് വിഭജി�് ന���തിന് നടപടി

3668.

�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േറഷ� കാ�ഡ് വിഭജി�് �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് ന���ത് എ� �തലാണ്
നി��ി വ�ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

നിലവി�� േറഷ� കാ�ഡി� നി�ം േപ� െവ�ി മാ�ി �തിയ േറഷ�
കാ�ഡ്
എ���തിന്
നിരവധി
അേപ�ക�
ഉെ���ത്
കണ�ിെല��് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഉെ��ി� അതിെ�
വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?
താ��ാലിക േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമക�

3669.

�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
താ��ാലിക േറഷ� കാ�ഡ് ഉടമക��് 2018 �� കഴി�് േക�
വിഹിത ആ��ല�ം ലഭി��തി� േവ�ി വ��് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?
�തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം
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3670.

�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി)

നിലവിെല േറഷ� കാ�ഡിെല വിലാസ�ി�നി�ം താമസം മാറിയതിെന
�ട��് േറഷ� കാ�ഡ് �തിയ �ലേ��് മാ��തിന് നിലവി�
അ�വദി�ാ�ത് ഒേ�െറയാ�ക��് �യാസം ഉ�ാ��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി)

ഇ�കാരണം
േറഷ�
�ര�ല�ളിേല�്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി)

�തിയ േമ�വിലാസ�ിേല�് േറഷ� കാ��ക� മാ��തിന് അ�മതി
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�വാ�
േപാേക�

േവ�ി
��്
അവ�

താമസി�ി��
സ��ാരിെ�

മാ�വ� ആയി േറഷ� വിതരണം നട��ത് അവസാനി�ി�ാ� നടപടി
3671.

�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�്
ഇനി
എവിെടെയ�ാം
നട�ിലാ�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

ഇ-േപാസ്

(ബി)

ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി�തിന് േശഷ�ം പല കാരണ�� പറ�് േറഷ�
വിതരണം മാ�വ� ആയി നട��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി)

ഉെ��ി� ഈ �വണത അവസാനി�ി�ാ� സ��ാ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

സംവിധാനം

എെ��ാം

െപാ�വിതരണ സ�ദായം ശ�ിെ����തിന് നടപടി
3672.

�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകരള�ിെല െപാ�വിതരണ സ�ദായം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി
��ത� ഭ�� വ��� േറഷ� േഷാ�ക� വഴി വിതരണം െച��തിെ�
സാ��ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി)

നിലവി� അരി �ടാെത ഏെതാെ� ഭ�� വ��ളാണ് േറഷ� േഷാ�ക�
വഴി വിതരണം െച��ത്;

137 of 146

Tuesday 12 June 2018 03:28 PM

u20.06.18

resource://app/res/html5.html

(സി)

േറഷ� േഷാ�ക� വഴി ��ത� ഭ�� ധാന���ം ഭ�� വ���ം വിതരണം
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
ഇട��ി മാ���ി��ി� �വ��ി�� േറഷ� കട

3673.

�ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇട��ി മാ���ി��ി� എ.ആ�.ഡി 89-�ന��
േറഷ� കട �വ��ി��ത് വളെര ��ിഹീനമായ ��പാടിലാണ് എ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ജന���് ഈ േറഷ� കടയിേല�് േപാ��തി�ം സാധന��
വാ��തി�ം വളെരയധികം ��ി���ഭവി�� സാഹചര��ി� ഈ
േറഷ�കട മെ�ാ� �ലേ��് മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?
ഇ-േപാസ് െമഷീ�

3674.

�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�് േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ�
���ിക�െട �േരാഗതി ജി� തിരി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് പരീ�ണാ��ം ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�
�ാപി�ത്; �ാപി�െ�� െമഷീ�ക� ഇേ�ാ� �വ��ി��േ�ാ;
വിശദീകരി�േമാ;

(സി)

ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�
വ��മാ�േമാ?

േറഷ�

വിതരണം

�ാപി��

�താര�മാ�ിയി�േ�ാ;

ഇ-േപാസ് െമഷീനി� വിരലടയാളം പതി�ാെത�� േറഷ� വിതരണം
3675.

(എ)

138 of 146

�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
ഇ-േപാസ് െമഷീനി� വിരലടയാളം പതി�ാെത േറഷ� വിതരണം
നട�വാ� കഴി�േമാ; ആയത് എ�െനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

Tuesday 12 June 2018 03:28 PM

u20.06.18

resource://app/res/html5.html

(ബി)

ഇ-േപാസ് െമഷീനി� വിരലടയാളം പതി�ാെത സം�ാന�് ഇ�വെര
എ�
േപ��്
േറഷ�
വിതരണം
നട�ിയി��്;എ�
ക�ി��
ഭ��ധാന�മാണ് ഇ�കാരം വിതരണം െച�ി��ത്; ജി� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?
ഇ-േപാസ് സംവിധാന�ിൽ േറഷ� വിതരണം തട�െ�ടൽ

3676.

�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
ഇ - േപാസ് സംവിധാന�ിൽ തട��� ഉ�ായ� കാരണം േറഷ�
ലഭി�ാ�വ��് അത് ന���തിന് ��ത� സമയം അ�വദി�േമാ?
േറഷ� കടക� വഴി ബാ�ിംഗ് േസവന��

3677.

�ീ.���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക. രാജ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േറഷ� കടക� വഴി ബാ�ിംഗ് േസവന�� ന��തിന് എെ��ി�ം
നീ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഈ-േപാസ് െമഷീ�ക� വഴി എ.ടി.എം.േസവനം ന��ത് സാധ�മാേണാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� സാേ�തികത��ം �ാേയാഗീകത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി)

ഇത് �ലം േറഷ� കട�ടമക��് ലഭ�മാ�� േന��� വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

ബാ�ക��്
എ.ടി.എം.�ാപി��തി��
െചലവ്
�റ�െമ�
കാരണ�ാ� ഇ-േപാസ് െമഷീ� �േഖന പണം പി�വലി�ാ��
േസവന���് ബാ�ക�െട അ�മതി ലഭ�മാ�േമാ; ഇ�ാര��ി� ബാ�്
�തിനിധിക�മായി നട�ിയ ച���െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
െപാ�വിതരണ സംവിധാനം

3678.
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സം�ാന�് െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ശ�ിെ���ി വില�യ�ം
തട��തിന് സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ?
കാര��മമായി ഇ-േപാസ് സംവിധാനം നട�ാ��തിന് നടപടി
3679.

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േറഷ�
വിതരണ�ിന്
ഇ-േപാസ്
സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയിരി��യിട�ളി� െെവദ�തി തകരാ�ം ഇ��െന�് സൗകര�ം
ലഭ�മ�ാ�തിനാ�ം �ണേഭാ�ാക��് സാധന�� ലഭ�മാ��തിന്
കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി)

എ�ി� ഇ�രം ���� ഒഴിവാ�ി, കാര��മമായി ഇ-േപാസ് സംവിധാനം
നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി)

ഏെത�ി�ം സാഹചര��ി� ��ത സംവിധാനം �വ��ി�ാെത വ�ാ�
�ണേഭാ�ാ���് ��ി��ി�ാ�തര�ി� സാധന�� വിതരണം
െച��തിന് നടപടിക�ം സംവിധാന�ം ഒ��േമാ?
��ഗണേനതരവിഭാഗ�ി�ളള അരി�െട അളവ്

3680.

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

��ഗണേനതരവിഭാഗ�ിന് (േനാ� സ�ിഡി) ഓേരാ കാ�ഡി�ം
�തിമാസം എ� കിേലാ അരിയാണ് ന�ിവ��ത് ; ഇേ�ാ� ന�ിവ��
അരി�െട അളവ് വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)

എ� �പ�ാണ് ഇേ�ാ� ഇവ��് അരി ന���ത് ; വിശദമാ�ാേമാ?
ജയ അരി�െട േപാഷക�ല�ം സംബ�ി�് പഠനം

3681.
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(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� എ�ിയേശഷം സൈ�േകാ�െട
�വ��നം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

ജയ അരി എ� േപരി� സൈ�േകാ വിതരണം െച�� ആ� അരി�െട
യഥാ�� േപര് അറിയി�േമാ;

(സി)

ജയ അരി�െട േപാഷക�ല�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം ഭ��വ��്
നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� നട�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

സം�ാനെ� ജന�� ജയ അരി ��തലായി ഉപേയാഗി��തിെ�
കാരണ�� വ��മാ�േമാ?
സൈ�േകാ �തിയ ലാഭം മാ���കൾ ആരംഭി�ാ� നടപടി

3682.

�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം വില വ��നവി�ാെത ഏെത�ാം
ഉ����ളാണ് സൈ�േകാ മാ��� വഴി�ം മാേവലി േ�ാ�ക� വഴി�ം
വിതരണം െച��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

സം�ാന�് �തിയ മാേവലി േ�ാ�ക�ം സൈ�േകാ ലാഭം മാ���ക�ം
ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
സൈ�േകായിെല വിപണന കണ�്

3683.

�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സൈ�േകായി� 2016-17 വർഷെ� െമാ�ം വി�വരവ് എ�യാണ് ;
മാേവലി ,േനാ� മാേവലി ഇന��െട വി��ന�െട കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

െനല്� സംഭരണം, ആ� സ�സിഡി വി��ന, ഉ���ി അരിവിതരണം
�ട�ി എെ��ാം സ��ാ� പ�തികളാണ് സൈ�േകാ വഴി നട�ാ��ത് ;

(സി)

ഇതിന് സ��ാരിന് എ� �പ െചലവ് വ���്;ഇതി� ലാഭകരമായ�ം
ന����ം ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

സൈ��േകാ�് 2016-17 വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട ലാഭം/ന�ം
ഉ�ായി��്; ലാഭ��ായ േമഖലകൾ ഏെത�ാെമ�ം ന���ായ
േമഖലകൾ ഏെത�ാെമ�ം ,അത് എ� േകാടിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ ?
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സൈ�േകാ�് �റ� വില�് ഉ�പ��� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
3684.

�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകരള�ി� ഏ��ം വലിയ വിപണന �ംഖലയായ സൈ�േകാ
ന��ിലാേണാ �വ��ി��ത്; എ�ി� കഴി� വ�ഷെ� ന�ം
എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

മ�് വിപണന �ഖലക��് ലഭി��തിേന�ാ� �ടിയ വില�ാണ് ഓേരാ
ഉ�പ��ം സൈ�േകാ വാ��െത�് ഭ�� വ��് കെ��ക��ാേയാ;

(സി)

േകരള�ി� ഏ��ം ��ത� വിപണന �ഖല�� സൈ�േകാ�് മ�്
വിപണന �ഖലക��് ന���തിേന�ാ� �റ� വില�് ഉ�പ���
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
സൈ�േ�ായിെല താ��ാലിക ജീവന�ാർ

3685.

�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സൈ�േ�ായി� സ��ീസ് �� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി)

േകാമ� സ��ീസ് ��ം െ�ാഡ�ിവി�ി റിേ�ാ��ം സൈ�േ�ായി� എ�്
നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി)

സൈ�േ�ായിെല താ��ാലിക ജീവന�ാെര മാനദ��� പാലി�്
�ിരെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?
െഡപ�േ�ഷന് അേപ� ന�കിയവ�െട േപ�വിവരം

3686.

�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
സിവി� സൈ�സ് വ��ി� നി�ം സൈ�േകായിേല�് െഡപ�േ�ഷന്
അേപ� ന�കിയവ�െട േപര്, ത�ിക �ട�ിയ വിവര�� ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് വ��ിെല ൈല�് ഡ��ി െവഹി�ി� ൈ�വ� ത�ിക
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3687.

�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സിവി� സൈ�സ് വ��ിന് സ��മായി എ� ൈല�് ഡ��ി െവഹി�ി�
ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

��ത വ��ി� എ� ൈല�് ഡ��ി െവഹി�ി� ൈ�വ� ത�ിക ഉെ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി)

��ത വ��ി� എ� �ിരം ൈല�് ഡ��ി െവഹി�ി� ൈ�വ� േജാലി
െച��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി)

��ത വ��ി� എ� താ�കാലിക ൈല�് ഡ��ി െവഹി�ി� ൈ�വ�
േജാലി െച��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ )

ഒ� വാഹനം അ�വദി�േ�ാ� ഒ� ൈ�വ� ത�ിക അ�വദി�ണെമ�്
ഉ�രവ് നിലവി��േ�ാ� ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� േജാലി
െച��വെര ഒഴിവാ�ി പി.എസ്.സി ലി�ി� ഉ�വ��് നിയമനം നൽകാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
സൈ�േകായിെല ജീവന�ാർ

3688.

�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സൈ�േകായിൽ
സിവി�
സൈ�സ്
ഡി�ാ��്െമ�ി�
നി��
െഡപ�േ�ഷ� അവസാനി�ി�വാ� സിവി� സൈ�സ് ഡയറ��
ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

സൈ�േകായിെല താ�കാലിക ജീവന�ാ��് സ��ാ� നി�യി�ി��
മിനിമം േവതനം എ�യാണ്;ഇേ�ാ� ന��� �ക എ�യാണ്;

(സി)

സൈ�േകായിെല പാ�ിംഗ് ജീവന�ാ��ം ഡിേ� ജീവന�ാ��ം സ��ാ�
നി�യി� മിനിമം േവതനം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?
ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ളിെല �സിഡ�മാ�

3689.
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(എ)

ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ളിെല �സിഡ�മാ� വിരമി�േ�ാ�
ആ�് �കാരം �സിഡ�ിെ� �മതല ആ��ാണ് ന�േക�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി)

��ത ആ�ിന് വി��മായി, ഏെത�ി�ം േഫാറ�ളിെല �സിഡ�മാ�
വിരമി�േ�ാ� െതാ��� ജി�യിെല �സിഡ�ിന് �മതല ന�കിയി�േ�ാ;
എ�ി� ഏെതാെ� ജി�കളിെല�് വ��മാ�േമാ;

(സി)

ആ�ിന് വി��മായി �സിഡ�ിെ� �മതല ന�കിയത് റ�ാ�ി ആ�ി�
പരാമ�ശി�� �കാരം �മതല ന��വാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?
ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ി� ൈല�് ഡ��ി െവഹി�ി� ൈ�വ� നിയമനം

3690.

�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിന് സ��മായി എ� ൈല�് ഡ��ി െവഹി�ി�
ഉെ��ം ഇതിനായി എ� ൈ�വ� ത�ിക ഉെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി)

വ��ി� �ിര�ം താ�കാലിക�മായ എ� ൈല�് ഡ��ി െവഹി�ി�
ൈ�വ� േജാലി െച��െ��് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി)

ഒ� വാഹനം അ�വദി�േ�ാ� ഒ� ൈ�വ� ത�ിക അ�വദി�ണെമ�്
ഉ�രവ് നിലവി��േ�ാ� ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� േജാലി
െച��വെര ഒഴിവാ�ി പി.എസ്.സി ലി�ി� ഉ�െ��വ��് നിയമനം
നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� വാഹന�ളി� ജി.പി.എസ്.

3691.

�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� വാഹന�ളി� ജി.പി.എസ്.സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;
എ�ി�
ജി.പി.എസ്.സംവിധാനം
ഏ�െ���വാ��ായ കാരണം എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

നിലവി�
വ��ി�
ഉപേയാഗി��
എ�
വാഹന�ളി�
ജി.പി.എസ്.സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി��്; ഇനി എ� വാഹന�ളി�
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ഏർെ���ാ��് എ�തിെ� വ��മായ വിവരം ന��േമാ;
(സി)

ജി.പി.എസ്.സംവിധാനം ഏ�െ���ിയ േശഷം ഈ സംവിധാനം
ഉപേയാഗെ���ി എ� േക�ക� എ��ി��് എ�തിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി)

ലീഗ� െമേ�ാളജി ക�േ�ാള� ഓഫീസിെല ഇേ�ണ� ഓഡി�് വിംഗിെ�
വാഹന�ി� ജി.പി.എസ്.സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്
ഏ�െ���വാ��ായ കാരണം എെ��് വിശദമാ�േമാ?
ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെല ഇ�െ��� ത�ിക

3692.

�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ി� �ിവ�സര ഡിേ�ാമ േയാഗ�ത�ളള�ം
െ�ാഫഷണ� എ�്പീരിയ�സ് ഇ�ാ�വ�മായ എ� ജീവന�ാെര
ഇ�െ��� ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ� ന�കി നിയമി�ി��്; അവ�
ആെര�ാമാെണ�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി)

�ിവ�സര
ഡിേ�ാമ
േയാഗ�ത�ളള
ജീവന�ാെര
ഇ�െ���
ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ� ന�കി നിയമി�േശഷം റാ�ിയി� േബസിക്
െ�യിനിംഗ് ന��വാ� േവ�ി എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വിശദമായ
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?
ലീഗ�െമേ�ാളജി വ��് നട�ിയ പരിേശാധനകൾ

3693.

�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

സം�ാന�്
ലീഗ�െമേ�ാളജി
വ��ി�
െ�ഷ��
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

സം�ാന�് ലീഗ�െമേ�ാളജി വ��ിെ� കീഴി� കഴി� 2 വ�ഷം
നട�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി)

സം�ാന�് കഴി� 2 വ�ഷം ലീഗ�െമേ�ാളജി വ��് നട�ിയ
പരിേശാധനകളി� എ� േപ� സ��ാരിേല�് െെഫ� അട�; േക�ക�െട
വിവരം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?
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േകാ�ി ലീഗ� െമേ�ാളജി ടാ�� േലാറി കാലിേ�ഷ� �ണി�്
3694.

�ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ)

േകാ�ി ലീഗൽ െമേ�ാളജി ടാ�� േലാറി കാലിേ�ഷ� �ണി�ിെ� േബ
നി��ാണം, അേ�ാ� േറാഡ് നി��ാണം എ�ിവ ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഇതിെ� നി��ാണ �വ��ന��
കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി)

എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ� അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി)

ആയ� പരിഹരി��തിന് സ��ാ� തല�ി� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്,
തി�വന��രം,

എ�േ��്

���ീകരി�ാ�

വി. െക. ബാ��കാശ്,
െസ��റി,
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