
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  03, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--353]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1411 �ത� 1596 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 1597 �ത� 1725 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 1726 �ത� 1763 വെര

ഇ എ ആർ എ എസ് പ�തി

1411. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�േണാമി�് ആ�് �ാ�ി�ി�് വ��ി� ഇ എ ആർ എ
എസ് പ�തി �കാരം എ� �ാ�ി�ി��  അസി��് ത�ികകളാണ്
�പാ�ശെച�ി�ളളത്;

(ബി) ഇതി� ഓേരാ ജി��ം അ�വദി�� ത�ികക� എ�;

(സി) ഈ പ�തി നട�ാ�േ�ാ�  ��ി�� ത�ികക��ായി വ��
സാ��ിക ബാ��ത എ� എ�റിയി�േമാ ?

�തിയ ത�ികക�

1412. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  �തിയ ത�ികക�  ��ി�ി�െ��ി�  ഏെത�ാം
ത�ികകളി� എവിെടെയ�ാെമ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി ��ി� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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�ാ�ിമടയിെല ജല�ഷണ ഇരക��് ന�പരിഹാരം

1413. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാേകാള ക�നി�െട �ാ�ിമടയിെല ജല�ഷണ ഇരക��്
ന�പരിഹാരം ഈടാ�ി ന���തി�� ബി�  രാ�പതി തിരി�യ�
സാഹചര��ി� �ട�നടപടിെയ�റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജല�ഷണ ഇരക��് അ�ഹതെ�� ന�പരിഹാരം ഉറ�ാ�ാ�  എ�
നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി�  ഇനി�ം കാലതാമസ��ാകാതിരി�ാ�  �േത�ക ��
െച��േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിെല സാേ�തിക തകരാ�ക�

1414. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക തകരാ�ക�  �ലം ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നി�ലമായി
െസ��റിേയ�ിെല ഫയ�  നീ�ം പലേ�ാ�ം തട�െ���ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ി�െട�ളള ഫയ�  നീ��ിെല ന�നതകെള��ി
പഠി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഒ� ഇത് സംബ�്ധി� വിലയി��ലിന് ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഇ-ഗേവണ�സ് സംവിധാന�ിെല പിഴ�ക� പരിഹരി�് ��ത സംവിധാനം
കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എ.എ�് നട�ാ��

1415. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എ.എ�് നട�ാ�ക വഴി സം�ാന�് സ��ീസ് േമഖലയി�
വ��ാ�േ�ശി�� മാ���ം �വ��ന��ം എെ��ാം എ�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ജീവന�ാരി�  എ�േപ��് േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ി�
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��ത സ��ീസി�  �േവശി�ാ�  കഴി�ം എ�ം ഇ� നട�ാ�ക വഴി
െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ��് എെ��ി�ം ന�ം സംഭവി�േമാ എ� ആശ�
െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�� ഉെ��ിൽ ആയെതെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എ.എസ് നട�ാ�ണെമ�് ആവശ�െ��� സംഘടനക�  ഏെത�ാം
എ�ം,എതി��ം സമര�ം �ഖ�ാപി� സംഘടനക�  ഏെത�ാം എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െമാ�ം സ��ാ� ജീവന�ാ� എ�െയ�ം െക.എ.എസ്
ത�ികയിെല നിയമനം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�േപ��് ലഭി�െമ�ം
വ��മാ�േമാ ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

1416. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ�േപ��് വയനാട് ജി�യി�
പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം ലഭി�;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േപ��് എംേ�ാ�െമ�്
എേ��് �ഖാ�രം വയനാട് ജി�യി�  നിയമനം ലഭി�െവ�്
വ��മാ�േമാ?

എം.എ�.എ.മാ� നി�േ�ശി�� പ�തിക�െട ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

1417. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തി,  �ളഡ് റിലീഫ്,  �ാേദശിക വികസന ഫ�്
�ട�ിയവയി�  ഉ�െ���ി ���ിയാ�ാ�  എം.എ�.എ.മാ�
നി�േ�ശി�� ���ിക��് ന�� ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� പക��്
അതത് എം.എ�.എ.മാ��് ലഭി��തിന് ബ�െ�� വ��ക��്
നി�േ�ശം ന�ുേമാ; വ��മാ�േമാ;

u030417 resource://app/res/html5.html

3 of 144 Wednesday 26 April 2017 09:24 AM



(ബി) ��ത ���ിക�െട �തിമാസ േ�ാ�സ് റിേ�ാ��് അതത് ജി�ാ വികസന
സമിതികളി�  ലഭ�മാ�ാ�  ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന�േമാ;

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഉ�ര�ക�േട�ം േ�ാ�സ് റിേ�ാ��ിെ��ം പക��ക�  അതത്
എം.എ�.എ.മാ�െട ഔേദ�ാഗിക ഇ-െമയി� വിലാസ�ി�ം എ�ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

1418. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നട�ി� വ���തിന് വിേശഷാ� ച�ം
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാെയ�ി�  ആയതി�� നടപടി�മ��  എവിെടവെരയായി എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�ൽ �ൾസ് പി.എസ്.സി.�െട പരിഗണന�് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കരട് െ�ഷ�ൽ �ൾസ് െ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) െക.എ.എസ് �പീകരി��ത് സംബ�ി�് െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�െട
ആശ�ക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

1419. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം വ��കെള െക.എ.എസിൽ ഉ�െ���ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എ.എസ് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി നിയമന��  നട�േ�ാ�
സംവരണതത�ം പാലി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സംവരണം പാലി�ണെമ�് ഏെത�ി�ം സ��ാ�  സമിതി
അഭി�ായെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�  എ�� നടപടിക�െട വിശദമായ
വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക എ.എസ് നിയമന��മായി ബ�െ��് പി.എസ്.സി അേപ�
�ണി�� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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ഫയ� അദാല�ക�

1420. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ
വ��കളി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� തീ��ാ��തിനായി എ� ഫയ�
അദാല�ക� സംഘടി�ി�ക��ായി; വ��് തിരി�� വിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) �� മാസ�ിെലാരി�� ഫയ� അദാല�ക� സംഘടി�ിേ��താെണ�
നി�േ�ശം ക�ശനമായി പാലി��േ�ാ;  ഫയ�  അദാല�ക�
നട�ിയി�ി�ാ� ഏെത�ി�ം വ��ക�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��് മാസ�ിലധികമായി ഫയ�ക�  ആരംഭി�ാെത െക�ി�ിട��
തപാ�ക�െട വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പരാതി പരിഹാരേവദിക�

1421. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ കള��മാ�െട േന�ത��ി�  പരാതി പരിഹാരേവദിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നട�ിയ പരാതി പരിഹാര േവദികളി� ഓേരാ ജി�യി�ം എ�
പരാതിക�  വീതം ലഭി�െവ�ം,  അതിെല� പരാതിക�  തീ��ാ�ിെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട േന�ത��ി� 2015� നട�ിയ
ജനസ��� പരിപാടികളി�  ഓേരാ ജി�യി�ം എ� പരാതിക�  വീതം
ലഭി�െവ�ം അതിെല� പരാതിക��് തീ��് ക�ി�െവ�ം അറിയി�േമാ?

േ�മ പ�തിക��് ആധാ�

1422. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാരിെ� േ�മ പ�തിക�  അ�സരി�ം അ�ാെത���
ആ��ല���  ലഭി��തിന് ആധാ�  നി�ബ�മാ�ിയിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ� നയം എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആധാ�  നി�ബ�മാ�ിയിരി�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�� സ��ാരിെ� കാലെ� വിവാദ ഉ�ര�ക�

1423. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാലെ� വിവാദ ഉ�ര�ക�  കെ��ാ�  ഈ
സ��ാ��പീകരി� ഉപസമിതി എ�ാണ് നിലവി�  വ�ത്;  ഇതിെല
അംഗ�� ആെരാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� െത�ായ എ� ഉ�ര�കളാണ് ഉപസമിതി പരിേശാധി�ത്;
ഇതി� ച�വി��മായി ക� ഉ�ര�ക� എ�;  ഇതിെ� വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(സി) ച�വി��മായ ഉ�ര�ക�  ��ത�  കെ��ിയത് ഏത് വ��ിലാണ്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  േപാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

വിവിധ വ��കളിലായി തീ��ാകാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ

1424. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിലായി നിരവധി ഫയ�ക� തീ��ാകാെത െക�ി�ിട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫയ�  നീ�ം േവഗ�ിലാ��തി�ം ഭരണം ��ത�
കാര��മമാ��തി�മായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ീസ് െഡലിവറി സംബ�ി� കാലഹരണെ�� ച��� കാേലാചിതമായി
പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് പഠനം നട��തിനായി ഒ� വിദ� സമിതിെയ
നിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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മ�ര പരീ�ാപരിശീലന േക��ൾ�് ൈലസ�സ്

1425. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�ര പരീ�ക��് ത�ാെറ���വ��് േവ�ി
�വ��ി�� പരീ�ാ പരിശീലന േക��ൾ�് ൈലസ�സ് െകാ���
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഒ� �േത�ക േമഖലയിെല പി.എസ്.സി.  േകാ�ിങ് �ാപന�ളി�
പഠി��വ��് പരീ�കളി�  ഉ�ത മാ��് കി��െ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളി�  പരിശീലനം ന���തിന് സ��ാ�  േസവന
നിയമ��  ലംഘി�് സ��ാ�  ജീവന�ാ�  �വ��ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരളാ അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

1426. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി
സ�ീകരി�� നടപടികെള സംബ�ി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക  .എ.എസ് നിയമന�ിന് െസ�േ�റിേയ�ി�  എ� ത�ിക�  മാ�ി
വ�ി��്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) മ� വ��കളി�ം െക .എ.എസ് മായി ബ�െ��് അ�വദി�� ത�ികളിെല
വിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ഒഴി�ക�

1427. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� വിവിധ വ��കളിലായി എ� ഒഴി�ക��്; വ��്, ത�ിക
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി� പി.എസ്.സി. വഴി നികേ��ത് ഏെത�ാം;
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(സി) ആറ് മാസ�ിലധികമായി ഒഴി� കിട�� ത�ികക�  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി വിഭാഗ���് േപാലീസി�ം എൈ�സി�ം �േത�ക നിയമനം

T 1428. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി വിഭാഗ���് േപാലീസി�ം എൈ�സി�ം �േത�ക നിയമനം
ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;  ഇ�മായി ബ�െ�� കാര���  ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� േയാഗ�താ മാനദ��ളി�  ഇളവ് അ�വദി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��് ആദിവാസി വിഭാഗ���് പി.എസ്.സി.  വഴി വനം വ��ി� �േത�ക
നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഏ� ത�ികകളി�  എ� േപ��ാണ് നിയമനം ന�കിയത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��ാ� സ�ദായ�ാരിെല പി�ാ��ാ�െട ഉ�മനം

1429. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�സ�ദായ�ാരിെല സാ��ികമായി പി�ാ�ം നി���വ�െട
ഉ�മന�ിനായി സം�ാന�് ഏെത�ി�ം ക�ീഷ�  നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ാ�സ�ദായ�െളാഴിെക ബാ�ി എ�ാ വിഭാഗ���ം േദശീയതല�ി�
ക�ീഷ� നിലവി�െ�� വ�ത മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �േ�ാ� സ�ദായ�ളിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം
നി���വ��മാ�മായിെ��ി�ം സം�ാനതല�ിൽ ക�ീഷ�
�പീകരി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നിലവി� സംവരണാ��ല�ം ലഭി�ാ� സ�ദായ�ളിെല സാ��ികമായി
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പി�ാ�ം നി���വെര കെ��ാ�� മാനദ��ം േ�മനിധി
പ�തിക�ം നി�യി��തിനായി റി�.  േമജ� ജനറ� എസ്.ആ� സി�ഹ
െചയ�മാനായി  2006-�  േക� സ��ാ�  നിയമി� ��് അംഗ േദശീയ
ക�ീഷൻ  ,  2010�ൈലയി�  അ��ലമായി ശിപാ�ശ നൽകിയതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നില�� താ��ിെല സ��ാ� ഓഫീ�ക�

1430. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രി�  താ��് അടി�ാന�ി�  ഏെതാെ� സ��ാ�
ഓഫീ�കളാണ് �വ��ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം സ��ാ�  ഓഫീ�ക�  ഇനി�ം നില�രി�  (താ��്
ഓഫീസി�) ആരംഭി�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആരംഭി��തി��
തട�െമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ഓ�ൈല� വഴി േസവന��

1431. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�ക� അഴിമതി വി��മാ��തിനായി െപാ� ജന���്
ന��� േസവന��  ഓ�ൈല�  ആ�ി മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സാധാരണ ജന���് ഓ�ൈല� വഴി�� േസവന�� സൗജന�മായി
ന��തിനായി സ��ാ�ഓഫീ�കളി�  െഹ�പ് ഡ�് സംവിധാനം
ഏ�െ���േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം

1432. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായം ഉയ���െവ�്
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പ�മാധ�മ�ളി� വ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപ�ഷ� �ായപരിധി എ�യായി ഉയ���തിനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളത്;

(സി) െപ�ഷ�  �ായം ഉയ�����ലം �വാ��െട െതാഴിലവസരം
ന�െ�ടാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല�ം � ��കളിെല�ം ഹാജ�

1433. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം � ��കളി�ം ഹാജ�
േരഖെ����തിൽ സമയ�മം പാലി�െ���ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  ആേലാചന
ഉേ�ാ?

സ��ാ� വ��കളി� ഇ-ഗേവ�ണ�സ്

1434. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��കളി�  ഇ-ഗേവ�ണ�സ് നട�ിലാ�� നടപടിക�െട
നിലവിെല അവ� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ി� ഈ നടപടി ���ിയായി എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഈ ല��ം ���ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�ാണ്
ക���െത�് അറിയി�േമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട കാര��മത

1435. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട കാര��മത�ം അ��ണമേനാഭാവ�ം
ഉയ��വാ� സ�ീകരി� നിലപാ�ക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട േജാലിഭാരം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം
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നട�ിയി�േ�ാ;  േജാലിഭാരം �റ� വ��ക�ം േജാലിഭാരം �ടിയ
വ��ക�ം ഏെത�ാെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േപാരാ�ക�  പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  േജാലിഭാരം
�റ� വ��ക�  േജാലിഭാരം �ടിയ വ��ി�  ലയി�ി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

1436. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി ജി�ക�  േതാ�ം നട�ിയ
ജനസ��� പരിപാടിക��േവ�ി ആെക െചലവഴി�ത് എ� �പയാണ്;
ഇൗ പരിപാടികളി�െട �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം എ�
�ക ധനസഹായമായി അ�വദി�;  എ� അേപ�ക�  ജനസ���
പരിപാടിയി�െട സ�ീകരി�;  ഇതി�  എ�െയ��ിന് ഇനി പരിഹാരം
കാണാ��്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  ജി�ാ കള��മാ�െട േന�ത��ി�  ജി�കളി�  പരാതി
പരിഹാര നടപടികേളാ െപാ�ജന സ��� പരിപാടികേളാ
നട�ക��ാേയാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� ജി�കളി�; ഓേരാ ജി�യി�
നി�ം എ� അേപ�ക� സ�ീകരി� , എ� അേപ�ക��് തീ�� ക��ി�.

എ� �പ ഇ�വഴി വിതരണം െച� എ�ിവ�െട ജി� തിരി�ളള കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

1437. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ജി�കളി�  നട� ജനസ��� പരിപാടി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജന സ��� പരിപാടികളി� ഇതിനകം വ� പരാതികളി� എ�േ�ാളം
തീ��ാ�ിയി��് എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജന സ��� പരിപാടികളി� ��തലായി ആവലാതിക� വ�ത് ഏെത�ാം
���ളിലാണ് എ�ത് വ��മാ�േമാ?
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െസ�േ�റിയ�് അസി��് നിയമനം

1438. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�് അസി��് നിയമന�മായി ബ�െ��് നിയമപരമായി
എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.യി� �തിയ ത�ിക ��ി���മായി ബ�െ�� ഫയലിെല
(ഫയ�  ന��  95834-Pay  -  Expenditure  A2/209/2016  dated

9/12/2015) നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ��് ഓഡി�് ഡി�ാ��്െമ�ി�  �തിയ ത�ികക�  ��ി��കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) 2017-18  കാലയളവി�  ഒഴി� വരാ�  സാധ�ത�� അസി��്
ത�ികയിെല ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി

1439. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി
ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ��ത പരിപാടിയി�െട െപാ�ജന��
സമ��ി�ി�� പരാതികളിേ��  തീ�� ക�ി��തിന് നിലവി�
തട���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

�ഖ�മ�ി�െട ഉപേദ�ാ��

1440. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�് നിലവി� എ� ഉപേദ�ാ���്;

(ബി) അവ� ആെരാെ�െയ�ം, ഓേരാ���ം നി��ഹി�� േജാലി എെ��ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉപേദ�ാ���ായി ശ�ളയിന�ി�ം മ�് ആ��ല��� ന�കിയ
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ഇന�ി�ം എ�് ചിലവ് വ�െവ�് െവളിെ���േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

1441. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം സഹായം ലഭി��തിന്
��സ��ാ�  സ�ീകരി� എ� അേപ�കളി�  ഈ സർ�ാർ പണം
അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി�  ആെക എ� �പ അ�വദി�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-ഫയ� സ�ദായം

1442. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഏെത�ാം വ��കളി�  ഇ-ഫയ�  സ�ദായം
നട�ിലാ�ിയി��്;എ�ാ വ��കളി�ം ��ത സ�ദായം നട�ിലാ�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-ഫയ� സ�ദായം ഭാഗികമായി മാ�ം നട�ിലാ�ിയാ� ഒേരവിഷയ�ി�
ഫിസി��  ഫയ�ം ഇ-ഫയ�ം ത�ാറാേ��ിവ�െമ� കാര�ം
േബാധ�െ��ി�േ�ാ;ഇത് ജീവന�ാ��് അമിതേജാലിഭാരം,  ഫയ�ക�
തീ��ാ��തിന് ��ത�  കാലതാമസം എ�ിവ�്
കാരണമാ�െമ�ളളതിനാ� ആയ� പരിഹരി�വാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല േജാലി ഭാരം

1443. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  േജാലി ഭാരം �റ��ം �ടിയ�ം ആയ െസ��ക�
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േജാലി ഭാരം �റ� െസ��ക� േജാലിഭാരം �ടിയ വ��ിേല�് ഷി�്
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െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� െസ��ക� ഇ�ര�ി� മാ�ിയി��്;

(സി) ഓേരാ െസ�നിെല�ം വ��കളിെല�ം േജാലിഭാരം നി�യി�തിെല
അപാകത പരിഹരി�് ശരിയായ�ം �ല�മായ�മായ രീതിയി�  വിഭജനം
നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിനായി െസ�േ�റിയ�ി�  നിലവി�  എ�
െസ��ക� ഉ�്; സം�ാനെ� ��വ� ഹയ� െസ��റി ��ക�മായി
ബ�െ�� കാര��ൾ ൈകകാര�ം െച��ത് െവ�ം ര�് െസ��ക�
മാ�മാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  ഇതിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഓേരാ വ��ിെല�ം നിലവിെല ഫയ�ക�െട എ�ം
പരിേശാധി�േമാ;  ഇതി�  ഏ��ം ��ത�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�മാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇതി�
പി.ആ�്.എ.ആ�.ഡി. വ��ിെ� അഭി�ായം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) െസ�േ�റിയ�ിെല വ��ക�െട�ം െസ��ക�െട�ം വിഭജനം
പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി�  നട�ിലാ�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�
വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

��സ��ാരിെ� മ�ിമാ�െട േപ�ണ� �ാഫ്

1444. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് എ� മ�ിമാ� ഉ�ായി��;  ഓേരാ����ം
എ� വീതം േപ�ണ�  �ാഫ് ആണ് ഉ�ായി��ത്;  വിശദവിവര��
ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� മ�ിസഭയി�  എ� മ�ിമാ��്;  ഓേരാ മ�ിമാ��ം
എ� വീതം േപ�ണ� �ാഫ് ആണ് ഉ�ത്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ൈ�വ� േ�ഡ് II നിയമനം

1445. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല കാ�ഗറി ന��  121/2011  ൈ�വ�  േ�ഡ്  II

(പ�ികജാതി  -പ�ികവ���ാ��് മാ�ം)  റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ�േപെര
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നിയമി�;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി തീ��തി� ��് എ� േപ��് നിയമനം
ലഭി�വാ� സാധ�ത��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യി�  പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�� േവ�ി വിവിധ
വ��കളി�  ൈ�വ�  േ�ഡ്  2  ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�്;ഇവ
ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

�ാസ്-IV ത�ികകളിൽ നി�� �ാന�യ�ം

1446. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� �ാസ്-IV  ത�ികയി�  നി�് �ാ��ായി
ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി��തിന് എ� ശതമാനമാണ് നീ�ിെവ�ിരി��ത്;

(ബി) ഇതിെ�യടി�ാന�ി� െപാ�മരാമ� വ��ിെല �ാസ്-IV ജീവന�ാ��്
ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാസ്-IV  ജീവന�ാ��് അ�ഹമായ െ�ാേമാഷ�  യഥാസമയം
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹാഡ പ�തി

1447. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാഡ പ�തി നി��ലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി �കാരം അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി� പ�തിക�െട
അവ� വിശദമാ�േമാ?

ആദ� ബ�ജ�ി� ഉ�െ�� പ�തിക�െട �േരാഗതി

1448. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�� �കാശ്
,, എം. വി�െസ�്
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാരിെ� ആദ� ബ�ജ�ി�  ഉ�െ�� പ�തിക�െട
നി��ാണ�വ��ന��െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�
ശതമാനം പ�തിക� ഇ�വെര ���ിയായി;

(ബി) ഈ വിലയി��ലിെ� അടി�ാന�ി�  പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി
���ിയാ�� കാര��ി�  സ��ാ�  സംവിധാനം കാര��മമ� എ�
നിഗമന�ി�  എ�ിേ���ി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എ��
തി��� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ�  എ�് നടപടിയാണ്
ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

ആ��ണ േബാർഡിെല അംഗ��െട�ം പ�തിക�െട�ം ലി�്

1449. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ണ േബാ�ഡിെല �ിരാംഗ��െട�ം പാ��് ൈടം അംഗ��െട�ം
േപര്, േമ�വിലാസം, േഫാ� ന��, ഇ-െമയി� അ�സ്  , ല�ജീവചരി�ം
എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആ��ണ േബാ�ഡി�  എ� സ�ക�ി�ിക�  �പീകരി�ി��്;  ഓേരാ
സ�ക�ി�ി അംഗ��െട�ം േപര് ന�േമാ;  ഓേരാ സ�ക�ി�ി�െട�ം
ഇ�വെര�� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക�സ��ാരിെ� നീതിആേയാഗിെ� മാ��നി�േ�ശ��  പാലി�െകാ�്
പ�തിക�  ത�ാറാ�� പരിചയം ഉ� സാേ�തികവിദ�ധ�  ഓേരാ
ക�ി�ിയി�ം ഉേ�ാ; അവ�െട േസവനം ഉപേയാഗി�് ഓേരാ േമഖല�െട�ം
വികസന�ിന് ത�ാറാ�ിയ പ�തി േരഖക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

ഇവ�െട �വ��നം െമ�െ���ാനായി എെ��ാം പ�തിക�
നട�ിലാ�ാനാണ് ആ��ണ േബാ�ഡ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വാ�ഷിക പ�തി നി��ഹണം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

1450. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-17  െല വാ�ഷിക പ�തിക�െട നട�ി�ി�  പാളി��ം വീ��ം
ഉ�ായി�േ�ാ; അതി�� കാരണം എെ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2017-18 �ത� 60 ശതമാനം പ�തിക��് േമയ്  30 നകം ഭരണാ�മതി
േനടിയിരി�ണെമ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ പ�തിക��ം ഓേരാ ഘ��ി��� സമയ�മം ഉ�െ�െട�ളള
�പേരഖ ത�ാറാ�ി�ം പ�തി �േരാഗതി എ�ാ മാസ�ം വിലയി��ി�ം
പ�തി നി��ഹണം കാര��മമാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� 'ഹാഡ' പ�തിയി��െ�� ���ിക�

1451. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  'ഹാഡ'  പ�തിയി��െ���ി
കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം ���ിക��് അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളാണ് േമ�  പ�തി�െട കീഴി�
വ��ത്;  പ�ായ�കെള െതരെ���തി�� മാനദ�ം
എെ��ാമായി��; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി�യിെല മലേയാരേമഖലയിെല പല പ�ായ�ക�ം േമ�  പ�തി�െട
കീഴി� വ��ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ജി�യിെല മലേയാര േമഖലയിെല ��ത� പ�ായ�കെള  'ഹാഡ'

പ�തിയി�  ഉ�െ���� വിഷയം പരിഗണി�േമാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ?

2016-2017 -ൽ വകയി���കൾ�പരിയായി വിനിേയാഗി� അധിക
െചല�ക�െട വിവര�ൾ

1452. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017  -ൽ വകയി���കൾ�പരിയായി വിനിേയാഗി� അധിക
െചല�ക�െട വിവര�ൾ നൽകാേമാ;  േലാക ബാ�്,  എ.ഡി.ബി �ട�ിയ
ഏജൻസിക�െട സാ��ിക സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� പ�തികൾ
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സമയ ബ�ിതമായി �ർ�ികരി�ാ�തിനാൽ കഴി� അ�
വർഷ�ി��ിൽ എ� �പയാണ് ക�ി�്െമൻഡ് ചാർജായി ന�ിയി�ളളത്;

(ബി) സം�ാന�് ഓേരാ വർഷ�ം േകാടി�ണ�ി� �പ ജലേസചന�ി�ം
�ടിെവളള�ി�മായി വകയി���െ��ി�ം വരൾ� �ല��ാ��
��ി��കൾ പരിഹരി�ാൻ കഴി��ി�ാ� സാഹചര��ിൽ
ജലേസചന�ി�ം �ടിെവളള പ�തികൾ�മായി ത�ാറാ�� ബ�ജ�ിെല
അപാകതകെള �റി�് പഠി�ാ�ം ശാ�ീയമായി ബ�ജ�് ത�ാറാ�ാ�ം
ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�മായി ബ�െ��് വിജിലൻസ് ആൻഡ്
ആ�ികറ�ഷൻ വിഭാഗം എെ��ി�ം പഠനം നട��േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

ഐ.ടി േമഖലകളിെല െതാഴിലവസരം

1453. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഐ.ടി േമഖലകളി� െതാഴിലവസരം ലഭ�മാ�� എെ�ാെ�
സംരഭ�� ആണ് ഈ സ��ാ� െകാ�വ�ി�ളളത്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഐ.ടി േമഖലകളി� എ�
െതാഴിലവസര�� ലഭ�മായി��്?

െമാൈബൽ ടവ�കളിെല ഇലേ�ാ മാെ��ിക് േറഡിേയഷൻ (ഇ.എം.ആ�)
പരിേശാധന

1454. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, രാ� എ�ഹാം
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി��  55,000  �ി�പരം െമാൈബ�  േഫാ�
ടവ�കളി�  16,000എ��ി�  മാ�േമ ഇലേ�ാ മാ��ിക് േറഡിേയഷ�
(ഇ.എം.ആ�) പരിേശാധന നട�ിയി�� എ�തിനാ� ടവ�കളി� നി��
വികിരണം ആേരാഗ� ����  ��ി�െമ� ജന��െട ആശ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി� �രിഭാഗം ടവ�ക�ം ജനവാസേക��ിലായതിനാ�ം 2 ജി യി�

u030417 resource://app/res/html5.html

18 of 144 Wednesday 26 April 2017 09:24 AM



നി�ം  3  ജി യി�  നി�ം ടവ�ക�  4ജിയിേല�് മാ��തിനാ�ം ഇലേ�ാ
മാ��ിക് �സരണം അധികരി�ാനിട��തിനാ�  ജന��െട ആശ��്
അടി�ാന�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�  ശാ�,  സാേ�തിക വിദ��െട
സമിതിെയ ഏ�െ���േമാ;

(സി) പരിേശാധന സംവിധാന�� ശ�ിെ����തി�ം ആശ� അക��തി�ം
എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��ിമ മഴ

1455. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ��മായ വര�� േനരി�� സാഹചര��ി� ��ിമ മഴ��
സാ��ത സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് െചലവ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െമാൈബ� ടവ�ക��് നിയ�ണം

1456. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജനവാസേക��ളി�  െമാൈബ�  ടവ�ക�െട എ�ം
�മാതീതമായി വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമാൈബ� ടവ�ക� �ാപി��തിന് അ�മതി ന���തി�� �മതല
ആ��ാണ്; നിലവി� ടവ� �ാപി��തിന് എെ��ി�ം നിയ�ണ��
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) പാരി�ിതിക ����  ��ി��വിധ�ി�  െമാൈബ�  ടവ�ക�െട
എ�ം വ��ി�� സാഹചര��ി� ഇ�സംബ�ി�് ഒ� നിയമനി��ാണം
നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയാ� ഗവ.ഹയർ െസ��റി �ൾ െക�ിടനിർ�ാണ�ി� സി.ആർ
.ഇസഡ്.െ� അ�മതി�� നടപടി
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1457. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ൽ െഡവല�െമ�് േകാർ�േറഷെ� പ�തി�െട ഭാഗമായി
േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽെ�� �തിയാ�
ഗവ.ഹയർ െസ��റി �ളിന് െക�ിടം പണി��തിന് സി  .ആർ.  ഇസഡ്
.െ� അ�മതി�ായി സമർ�ി� ഫയലിേ�ൽ എ�് തീ�മാനെമ�� എ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �തിയാ� ഗവ.ഹയർ െസ��റി �ൾ െക�ിട നിർ�ാണ െചലവിെ� ഒ�
ശതമാനം സംഖ� െക�ിെവ�ണെമ� സി  .ആർ.  ഇസഡ്  .  അധി�ത�െട
ഭാഗ�്നി�് വ� നിർേ�ശം റ�് െച�് ��ത �ളിന് െക�ിട
നിർ�ാണ�ി�� അ�മതി നൽകാൻ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�് െവളിെ���ാേമാ?

കാസർേഗാഡിെല ചീേമനി ഐ ടി പാർ�ിെ� പണി �നരാരംഭി�ാ�� നടപടിക�

1458. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�് പരാമ�ശ�� കാസർേഗാഡിെല ചീേമനി ഐ ടി പാർ�ിെ� പണി
�നരാരംഭി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി അ�വദി�െ�� 100 ഏ�� വന�മിയി� േനരെ� നി��ിവ�
നി��ാണം എേ�ാ� �നരാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�� റിസ�വ് േസാ�

1459. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��  റിസ�വ് േസാ�  പരിേശാധന�ായി സം�ാന�് വിവിധ
േലാ��  േബാഡികളി�  നി�ം ലഭി� അേപ�ക�െട പരിേശാധന
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പരിേശാധന�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി വ��ിേല�് അയ� അേപ�ക�, പരി�ിതി
കാലാവ�ാ വ�തിയാന വ��ിേല�് മാ�ി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകാ��  റിസ�വ് േസാ�  ക�കറ�സ് ന���തി�� കാലതാമസം
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ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അേപ� സ�ീകരി�തിെ� വിവര�� അേപ�കെന അറിയി�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  റിയാസ് ജമീല�െട  BL  555/15  ന�ർ അേപ��െട�ം
ഫസീല റംഷാദിെ�  (െകായിലാ�ി) BL/121/2016 ന�ർ അേപ��െട�ം
ഇേ�ാഴെ� അവ� ലഭ�മാ�േമാ?

വി.ഇ.ഒ.�് സമാനമായ ത�ികക�

T 1460. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി.ഇ.ഒ.�് സമാനമായ ത�ികക�  ഏെതാെ� ഡി�ാ��്െമ�കളി�ം
േബാ��കളി�ം ഉെ��ം ഈ ത�ികകളി�  എ� െഡപ�േ�ഷ�
േവ��സിക� നിലവി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വി.ഇ.ഒ.�് എ�.ഡി.���് ത�ികയി�  െഡപ�േ�ഷന് േപാകാ�
സാധി�േമാ;  എവിെടെയാെ� എ� െഡപ�േ�ഷ�  േവ��സിക�
നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വി.ഇ.ഒ.�് ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�് െഡപ�േ�ഷന് േപാകാ� സാധി�ം;
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െക.എ.എ�് നട�ാ��

1461. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എ.എ�് നട�ാ��തി� �തിേഷധി�� ഒ� വിഭാഗം
െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�  െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ�ക�  തീ��ാ��
കാര��ി� കാലതാമസം വ��ിവ��ത് ��യി�െ��േവാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് പരിേശാധി�ാനായി സ��ാ�  30.01.17�
െസ�േ�റിയ�ിെല എ�ാ െസ��റിമാ��ം ന�കിയ �റി�ിൻ �കാരം ലഭി�
റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് െ�ഷ��  ��സ് ത�ാറാ�വാനായി നിേയാഗി�
െസ��റി തല ക�ി�ിയിെല അംഗ�� ആെര�ാം; ഇവ� നാളി�വെര എ�
നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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സിവിൽ സർവീസിെന അഴിമതി വി��മാ��ം സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട �ലം
മാ��ം

1462. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�� �കാശ്
,, എം. വി�െസ�്
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സ��ീസിെന അഴിമതി വി��മാ�വാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട �ലം മാ��ിന് �തിയതായി മാനദ�ം
�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) �ലം മാ�ം ���മാ�ം അംഗീ�ത മാനദ����് വിേധയമായി മാ�േമ
നട�ാ� എ�് നി��ഷി�േമാ;

(ഡി) െ�ഷ��  ഓ�ഡ�ം വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�ം അവസാനി�ി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ാ��് ത�ികയിെല എ�.ഡി./�.ഡി അ�പാതം

1463. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ വ��കളി�ം �ാ��് ത�ികയി� എ�.ഡി./�.ഡി
അ�പാതമ�സരി�് ഓഫീ�കളി� �േത�കമായി � ഡി �ാ��് ത�ിക
നിലനി��ാെത വ��് ഒ� സിംഗി� �ണി�ായി കണ�ാ�ി �. ഡി �ാ��്
ത�ികയി� നിയമനം നട��തി�ം സം�ാന െഹ�ക�ാ�േ��് തല�ി�
�.ഡി.  �ാ��് ത�ികയിേല�� �േമാഷ�ം നിയമന�ം ൈകകാര�ം
െച�ണെമ�ം  16/3/1989  െല ജി.ഒ(പി)  5/89/പി  &എ.ആർ.ഡി ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് പാലി�ാെത ഇേ�ാ�ം പല വ��കളി�ം �.ഡി.�ാ��ായി
�േമാഷ�  ലഭി�േ�ാ�  ജീവന�ാെര ഇതര ജി�കളിേല�് �ാ���
െച�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� എ�ാ വ��കളി�ം 16/3/89 െല ജി.ഒ.(പി) 5/89/പി &എ.ആർ.ഡി
ഉ�രവിെല വ�വ�ക� പാലി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?
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സ��ാ� വ��കളി� ഉേദ�ാഗ സംവരണം

1464. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസിെല ഉേദ�ാഗ��െട ജാതി തിരി�� പ�ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  വ��കളി�  എസ്.സി.,  എസ്.ടി.,പി�ാ�
വിഭാഗ���് എ� ശതമാനം വീതമാണ് ഉേദ�ാഗ സംവരണം
ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) ഓേരാ വ��ി�ം ഓേരാ കാ�ഗറിയി�ം എസ്.സി.,  എസ്.ടി.  വിഭാഗ���്
ഇ� ശതമാനം എ� നിലയി�  ഉേദ�ാഗ�ിന് സംവരണം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  അേതാ എ��ി േകഡ�കളി�  മാ�മാേണാ ഈ
സംവരണ��ത്;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ�  വ��കളി�  എസ്.സി.,  എസ്.ടി.  വിഭാഗ��െട
ഉേദ�ാഗ �ാതിനിധ�ം പരിേശാധി��തിന് എ�് സംവിധാനമാണ് ഉ�ത്;
അഖിേല��ാ സ��ീെസാഴിെക, സം�ാന സ��ാ� വ��കളിെല �ാ�് I,
�ാ�് II, �ാ�് III ത�ികകളി� േജാലി െച�� ആെക ഉേദ�ാഗ��െട
എ�ം എ�;  ഇതി�  എ� എസ്.സി.,  എസ്.ടി.,  മ�് പിേ�ാ�
വിഭാഗ�ളി�െ���വ��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ാ�്  I  �ത�  �ാ�്  III  വെര�� ത�ികകളി�  മതിയായ എ�ം
എസ്.സി.,  എസ്.ടി.  വിഭാഗ�ാരിെ��ി�, �േത�ക റി��്െമ�ി�െട ഇത്
പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗപരിമിതരായ �ിരം ജീവന�ാ��് െ�ഷ�� കാഷ�� ലീവ്

1465. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, അ�� സ��ാ�  �ാപന�ൾ  ,സ��കലാശാലക�
എ�ിവിട�ളി�  േജാലി െച�വ�� അംഗപരിമിതരായ �ിരം
ജീവന�ാ��് െ�ഷ��  കാഷ��  ലീവ് അ�വദി��തിന് സ��ീസ്
കാലയളവ് പരിഗണിേ���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�. വ�വ�ക�  അ�സരി�് െമഡി��  സ��ിഫി��്
സഹിതം അംഗപരിമിതരായ ജീവന�ാ�  സമ��ി�� െ�ഷ��  കാഷ��
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ലീവ് അേപ�ക�  ചില സ��കലാശാലക�  നിേഷധി��താ�ം,  ലീവ്
പരിമിതെ�����മായ പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�ാര��ി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അംഗപരിമിതരായ ജീവന�ാ��് സ��ാ�  /  സ��കലാശാല
സ��ീ�കളി�  അ�വദി�ി�ളള ആ��ല���  �ത�മാ�ം ലഭ�മാ�ാ�
നി�േ�ശം ന��േമാ?

ൈ�വ� േ�ഡ് 2 പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്

1466. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 16/2014 ൈ�വ� േ�ഡ് 2 വിവിധ ത�ികയിേല�് േറാഡ്
െട�് നട�ിയി�ം നാളി�വെരയായി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�ി� എ�
വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈ�വ�  ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി �ട�� വ�തി�  നി�ം
വ�ത��മായ രീതിയി� േയാഗ�താ മാനദ�ം ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

എ�ി�  എ�ി�േവ�ിയാണ് മാനദ�ം ���ി നി�യി�വാ�
തീ�മാനി�ത് എ�റിയി�ാേമാ?

�ാഫ് ന�് േ�ഡ് II ലി�ി� നി�ം നിയമനം

1467. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� നിലവി�� �ാഫ് ന�് േ�ഡ്  II ലി�ി� നി�ം എ�
നിയമന�� നട� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �� 30  ന് അവസാനി�� ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി��ി� ഒഴി�ക�
��വ� റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;  ഈ ലി�ിെ�
കാലാവധി നീ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസി��്േ�ഡ് II ത�ികയിെല നിയമനം

1468. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

u030417 resource://app/res/html5.html

24 of 144 Wednesday 26 April 2017 09:24 AM



(എ) േകരളപ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�, േകരള ബിവേറജസ് േകാ��േറഷഷൻ
അസി��് േ�ഡ്  II  ത�ികയിെല നിയമന�ിന് േവ�ി പരീ�
നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത പരീ� നട�ിയത് എ�ാണ്;  ആയതിെ�
സ��ിഫി��് െവരിഫിേ�ഷ�  ഉ�െ�െട�� നടപടിക�
���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� റാ�് ലി�് എ�് �സി�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;  എ� ഒഴി�ക�  നാളി�വെര പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളി�  എ�.െജ.ഡി ഒഴി�ക�
ഏെത�ാെമ�് ക��ണി�ി തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

ഐ.ടി നയം

1469. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� ഐ.ടി നയ�ിെ�
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;  ഈ നയം എ� �ത� �ാബല��ി�
വ�ം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐ.ടി നയ�ി�െറ ഭാഗമായി മിനിമം �ലി ഉറ�വ���തി�ം െതാഴി�
സംര�ണ�ി�ം വ�കതമായ �പേരഖ ത�ാറാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി� െച�കിട പാ��ക� എ� ആശയെ� അംഗീകരി��േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

െക-േഫാ� പ�തി

1470. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ���ിക അടി�ാന ഇ��െന�് സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിനായി
സ��ാ�  ആ��ണം െച�ി�� െക-േഫാ�  പ�തി�െട മാ��േരഖ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എെ��ാം അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ാനാണ്
ഉേ�ശി�ി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� വിവര സാേ�തിക വിദ�ാ രംഗ�് എെ��ാം മാ��ളാണ്
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അനിവാര�മായി��ത്;  ��ത പ�തി ആരംഭി��തി�െട എെ��ാം
മാ���  ഈ രംഗ�് െകാ�വരാ�  കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

സി-ഡി�ിെല പിരി�വിട�ം നിയമന�ം

1471. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സി-ഡി�ി�  നി�ം എ�
ജീവന�ാെര പിരി�വി�ി��്;  പിരി�വി�വ�െട േപ�ം ത�ിക�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�വെര സി-ഡി�ിെല വിവിധ
േ�ാജ�കളി�  കരാറടി�ാന�ി�ം ക�സ���ാ�ം എ� േപെര
��തായി നിയമി�ി��്;

(സി) ഇവ�െട നിയമനം നട�ിയത് പ�പരസ�ം,  ഓ�ൈല�
എ�ിവയി�െടയാേണാ എ�് വിശദമാ�േമാ;  എ�ി� ആയതിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സി-ഡി�ി� കരാ�/ക�സ���്
നിയമനം ലഭി�വ�െട േപര്, ത�ിക, അവ�� �തിമാസം െവബ് സ��ീസ്
ഉ�െ�െട ന��� േവതനം,  ഓവ�  ൈടം അലവ�സ്,  ബ�െ��
േ�ാജ�ിെ� േപര് എ�ിവ വിശദമാ�േമാ?

സി-ഡി�ിെ� പഠനേക�ം അ�വദി��തിന് നടപടി

1472. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-ഡി�ിെ� പഠനേക�ം അ�വദി��തിനായി േ�ാസ�ിങ് ഫീസ് അട�്
ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം ആയത് അ�വദി�ാ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സി-ഡി�ിെ� പഠനേക��� അ�വദി��തിനായി അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ൈഫബ� ഓ��ിക് െന�് വ��് (െക-േഫാ�)
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1473. �ീ.എം.ഉ��
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള ൈഫബ�  ഓ��ിക് െന�് വ��്  (െക-േഫാ�)
സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� സഹായ�ാ�  പാവെ�� എ� ��ംബ���് ഇ��െന�്
കണ�� ന�ാ� ല��മി���്;

(സി) ക���േറാ,  ആ�നിക െമാൈബേലാ ഇ�ാ� പാവെ��വ��് അവ
സൗജന�മായി ന��തി�� പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�  ആവശ�മായ �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ, വിശദമാ�േമാ?

അ�യ േക���െട �വർ�നം

1474. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�യ േക���  വഴി എെ��ാം കാര��ളാണ്  (സ��ീ�കളാണ്)
ജന���് െച�് ന���തിന് അ�മതി ന�കിയി��ത്;  ഇവ
ഓേരാ�ി�ം സർ�ാർ തെ� നിര�് നി�യി�് ന�കിയി�േ�ാ; നിര�ിെ�
പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ചാ��ക��് �റേമ ��തലായി എെ��ി�ം �ക അ�യ
േക����് അേപ�കരി�  നി�് സ�ീകരി��തിന് അ�മതി ഉേ�ാ;

സ�ീകരി�� �ക�� രസീത് അേപ�കന് ന�കണെമ�്
വ�വ��േ�ാ;

(സി) ��ത േക���  വഴി ഏെതാെ� സ��ീ�കളാണ് ഉപേഭാ�ാവിന്
സൗജന�നിര�ി� െച�് ന�േക�തായി��ത്;

(ഡി) സൗജന�നിര�ി�� േസവന���് അടി�ാന സൗകര�ം േപാ�ം
ഒ��ാതിരി�കേയാ അ�മെ��ി� സൗകര��� ഉപേയാഗി�് കാര�ം െച�
െകാ��ാെത അേപ�കെന തിരി�യ�കേയാ െച�� സാഹചര��ി�
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ��ത്;

(ഇ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ� േശഷം അ�രം എ� േക�ക�
റിേ�ാ��് െച�ി��്; എ� എ��ി� നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദവിവരം
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ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി

1475. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, അ�വ� സാദ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തി ���മാ�ം യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ���മാ��തിന് ഇനി എെ��ാം നി��ാണ
�വ��ന�� നട�ാ��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� െതാഴിലവസര�ളാണ് ��ത പ�തി �ലം ഒ���ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) �ാ��് സി�ി �വ��ന�െള ബാധി�� ����  പരിഹരി�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� എ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െടേ�ാപാ��ിെല ജീവന�ാെര പിരി�വി��തിെനതിെര നടപടി

1476. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െടേ�ാപാ��ിെല വിവിധ ക�നികളി�  നി�ം ജീവന�ാെര െതാഴി�
നിയമ��  പാലി�ാെത പിരി�വി��ത് സംബ�ി�് ആെര�ി�ം
പരാതിക� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം പിരി�വി�� ക�നിക�െ�തിെര�ം ഇതിന് ഇരയാ��
ജീവന�ാെര സംര�ി��തിനാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ജനസാ��ന ഫ�്

1477. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നാളി�വെര എ� േപ��് ജനസാ��ന ഫ�്
അ�വദി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജനസാ��ന ഫ�് അ�വദി��തിെ� മാനദ���
എെ�ാെ�യാെണ�� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ി� �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായം

1478. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം മാന�വാടി മ�ല�ി�
�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം എ� �പ ചികി�ാ
ധനസഹായമായി അ�വദി�;

(ബി) ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�െ��വ�െട േപ�ം വിലാസ�ം
ലഭ�മാ�േമാ?

ജനസാ��നം പ�തി

T 1479. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ജനസാ��നം പ�തി�ായി അേപ�ി��ത് സംബ�ി�ം �ട�
നടപടികെള�റി�ം ജന����ായി�ളള െത�ി�ാരണ മാ��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1480. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�� ധന സഹായ�ിനായി
അേപ� ന�കിയാ�  ധനസഹായം അ�വദി��തിന് എ�്
കാലതാമസമാണ് ഇേ�ാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�വദി�െ��� അേപ�കളി�  �ക ജന���് ലഭി��തിന്
കാലതാമസം എ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

1481. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�് എ� �ക വിതരണം െച�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി��� ധനസഹായം വിതരണം
െച��തിന് കാലതാമസം േനരി�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി �രിതാശ�ാസ വിതരണം കാര��മമാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവള നി��ാണം

1482. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയി�  �ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവളം നി��ി��തിന്
പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിമാന�ാവളം നി��ി��തിന് പരിഗണി�� �ല��
ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിെ� സാ��ിക വശ��
എ�െനയാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�� ഇ��നാഷണ� എയ�േപാ��് ലിമി�ഡ്

1483. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ക��  ഇ��നാഷണ�  എയ�േപാ��് ലിമി�ഡിെ� ഓഹരി ഘടന
മാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) വാണിജ�ാടി�ാന�ി�  വിമാന�ാവളം എ�േ��്
�വ��നസ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) റ�േവ�െട നീളം ���തി�� ര�ാം ഘ�നി��ാണ �വ��ന��
എ�േ��് ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ൈല�് െമേ�ാ

1484. �ീ.െക.�രളീധര�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തല�ാന�് ൈല�് െമേ�ാ യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ഇതിെ� വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ആെരയാണ് ഈ പ�തി�െട ക�സ���സിയായി നിയമി�ി�ളളെത�്
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� എെ��ാം �ാരംഭ�വ��ന��  നട�ിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� പ�തി

1485. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�  പ�തി യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) എെ��ാം ���ികളാണ് ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് നട�ി��ത്;
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(സി) ഇനി എെ��ാം ���ികളാണ് ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ാ��ത്;

(ഡി) പ�തി എ�േ��് ക�ീഷ�  െച�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

തി�വന��ര�് ആരംഭി�� ൈല�് െമേ�ാ�െട നി��ാണ �േരാഗതി

1486. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് ആരംഭി�� ൈല�് െമേ�ാ�െട നി��ാണ �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിേയാട�ബ�ി�് ത�ാ�രി�  നി��ി�ാ�േ�ശി��
േമ��ാലനി��ാണ�ിനാവശ�മായ �മിേയെ����  നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) ഈ പ�തി എേ�ാഴേ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

നദീ സംേയാജന പ�തി സംബ�ി� േകരള�ിെ� നിലപാട്

T 1487. �ീ.െക. �����ി
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നദീ സംേയാജന പ�തി�മായി േക� സർ�ാർ �േ�ാ�് േപാ�വാൻ
തീ�മാനി�ിരി�� സാഹചര��ിൽ േകരള�ിെ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നദീസംേയാജനം േകരളെ� എ�െന ബാധി�െമ�് പഠി��തിന് ക�ി�ി
�പീകരി�കേയാ ച��ക�  നട�കേയാ വിദ� അഭി�ായം
സ�ീകരി�കേയാ െച�ി�േ�ാ;

(സി) അ�ൻേകാവിൽ,  പ� നദികളിെല ജലം ���മാ�ം പ�ുവ��ത്
തട��തി�ം സം�ാന�ിെ� ജലസ��ി ഉറ� വ���തി�ം എ�
നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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അ�ർ സം�ാന നദീജല തർ� പരിഹാര�ിനാ�ളള നിയമം

1488. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ർ സം�ാന നദീജല തർ� പരിഹാര�ിനാ�ളള നിയമ�ിെല
േഭദഗതി�െട കരട് േക� സർ�ാർ സം�ാന�ൾ�് അയ� െകാ��
സാഹചര��ിൽ േകരള�ിെ� നിലപാട് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) അ�ർ സം�ാന നദീജല ���ൾ നിരീ�ി��തി�ം പരിഹരി��തി�ം
�ിരം കർ�േസന �പീകരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ അതിെ� വിശദാംശ�ൾ ന�േമാ;

(സി) നദീ സംേയാജന പ�തി�മായി േക� സർ�ാർ �േ�ാ�് േപാകാൻ
തീ�മാനി�ിരി�� സാഹചര��ിൽ േകരള�ിെ� നിലപാട് എ�ാണ്  ;

ഇതിനായി �ടിയാേലാചനകൾ നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ശി�വാണി അണെ��ി�നി�� ജല �ഷണം

T 1489. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ശി�വാണി അണെ��ി�നി�ം തമിഴ് നാട്
വ�േതാതി�  ജലം കട�ിെ�ാ�േപാ��െവ�� മാധ�മ വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� ജല �ഷണം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇ�ാര��ി� സംഭവി�ി�� വീ� പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി� േക�മായി ബ�െ�� പ� പരസ�ം

1490. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) 2017  ഏ�ി�  8  ന്  'ജി� േകസ്,  �ചരണെമ�്,  സത�െമ�്'  എ�
തലെ��ി�  ഇ�ഫ�േമഷ�  ആ�ഡ് പ�ിക് റിേലഷ�സ് വ��് വിവിധ
പ��ളി� ന�കിയ പരസ��ിനായി ആെക െചലവ് െച� �ക എ�?

അെ��ി� �തീ�ി�� െചലവ് എ�?

(ബി) ഏെത�ാം പ��ളിലാണ് ��ത പരസ�ം ന�കിയത്? ഓേരാ പ��ി�ം
പരസ��ലി ഇന�ി� ന�കിയ �ക എ�? വിശദാംശം ന��േമാ?

പരസ�ം ന���തി�� മാനദ���

1491. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നാളി�വെര വിവിധ
മാധ�മ���ായി എ� �കയാണ് പരസ�യിന�ി�
ന�കിയത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  പരസ�ം ന���തിന് നിലവി�ളള മാനദ���
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം വിേദശ മാധ�മ�ളി�  പരസ�ം ന���തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� അതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ?

�ാേദശിക പ��വ��ക��ാ�ളള േ�മനിധി

1492. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ാേദശിക പ��വ��ക��ായി ഒ� േ�മനിധി സ��ാ�
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സ��ാ� 2016-17-െല ബ�ജ�ി� എ� �പ നീ�ി വ�;

(സി) ഇ�വെര�ളള േ�മനിധി �വ��ന�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം സംഘടന സ��ാരിന് ഇത് സംബ�ി�് നിേവദനം
ന�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�ജനസ��� േമളക�
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1493. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക. ആ�സല�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നവേകരള�ിനായി സം�ാന സ��ാ�  നട�ാ�� നാ� പ�തിക�
സംബ�ി�് െപാ�ജനസ��� േമളക�  സംഘടി�ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സ��ാരിെ� വിവിധ പരിപാടികെള�റി�് ജന�ളി�  അവേബാധം
��ി��തിന് ഇ�രം േമളക�  എ�കാരെമ�ാം
സഹായകരമാ�െമ�ാണ് ക���ത്;

(സി) ഇതിനായി അ�ടി,  �ശ�,  �വ�,  നവ മാധ�മ��  എ�ിവ �േഖന��
പരസ���, േബാധവ��രണ പരിപാടിക�, �ദ�ശന��, ശി�ശാലക�
�ട�ിയവ സംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ആ�െടെയ�ാം സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത പരിപാടി സംഘടി�ി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാസി േ�മ െപ�ഷ�

1494. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി േ�മ െപ�ഷ�  ലഭി��തിെ� മാനദ���ം അേപ�
സമ��ിേ�� നടപടി�മ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� �വാസി േ�മ െപ�ഷ� വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�
�പയായി�ാണ് ഇത് വ��ി�ി�ി��ത്;  ഏത് തീയതി �ത�  വ��ി�ി�
െപ�ഷ� ന�കാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(സി) ��ത െപ�ഷ� വിതരണ�ി� �ടി�ിക�േ�ാ; എ�ി� എ� മാസെ�
െപ�ഷനാണ് വിതരണം െച�ാ� �ടി�ികയായി��ത്;

(ഡി) അ�ഹരായ ��വ� �വാസികെള�ം ��ത പ�തിയി� ഉ�െ����തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസി േകരളീയ േ�മനിധി േബാ�ഡ്
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1495. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി േകരളീയ േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��ന��
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡ് വഴി നട�ിലാ�ിവ�� േ�മ പ�തിക�
കാലാ��തമായി പരി�രി��തി�ം ��ത�  േപരിേല�് അതിെ�
�ണഫല��  എ�ി��തി�ം ആവശ�മായ �ന:�മീകരണ��
ആ��ണം െച� നട�ാ�േമാ;

(സി) �വാസി േകരളീയ േ�മ നിധി േബാർഡിൽ ��ത�  േപെര
അംഗ�ളാ��തിന് ജി�ാതല�ി�  ഒ� അംഗത� വാരാേഘാഷം
സംഘടി�ി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) വിവിധ രാജ��ളിെല അംഗീ�ത മലയാളി ��ാ�കെള ഉപേയാഗി�െകാ�്
അംഗത�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) ഓ�ൈല� അംഗത� രജിേ�ഷ� ആേലാചനയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സാ��നം പ�തി

1496. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, എ�. വിജയ� പി�
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വാസി ജീവിതം അവസാനി�ി�് മട�ി എ��വ�െട േ�മ�ിനായി
'സാ��നം' പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം കാര����ാണ് ��ത പ�തി �കാരം ധനസഹായം
ന�കിവ��െത�ം ഇത് ലഭി��തി�� മാനദ���
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മരണമട� �വാസിക�െട ��ംബാംഗ���് മരണാന�ര ന�പരിഹാരം
��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �കെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േനാ�� ഡി�ാ��്െമ�് േ�ാജ�് േഫാ� റിേ��
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എമി��്സ്(എ�.ഡി.പി.ആ�.ഇ.എം.) ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�

1497. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, ��ഷ� കട��ി
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക�  അധികമായി മട�ിെയ�ാ�  നി�ബ�ിതരാ��
സാഹചര��ി�  ഇവ��് സ�യം െതാഴി�  സംരംഭ��  ആരംഭി�ാ�
േനാ�� ഡി�ാ��്െമ�് േ�ാജ�് േഫാ�  റിേ��
എമി��്സ്(എ�.ഡി.പി.ആ�.ഇ.എം.)  ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�െട
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തിക��ായി ന��� ആ��ല��� എെ��ാമാണ്;

(സി) സ�യം െതാഴിൽ സംരംഭ��  ആരംഭി��തി�േവ�ി�ളള മാ��
നി�േ�ശ��ം പരിശീലന�ം ന�കാ�  സംവിധാന�േ�ാ;വിശദാംശം
ന��േമാ?

�വാസിക�െട േ�മം

1498. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒെഡെപകിെന വിവിധ രാജ��ളിെല ഏംബസിക�മായി ബ�െ���ി
െതാഴി�  ലഭ�ത�ം മ�് നടപടിക�ം എ���ിലാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �വാസി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� ഫ�് വിതരണ�മായി ബ�െ��
�വ��ന�� ശരിയായ രീതിയി� അെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ എ�് പരിഹാര നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(ഡി) േനാ���മായി ബ�െ���ി �വാസിക�െട ����
സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�വാസിക��് സ�യം െതാഴി� സംരംഭ പ�തി

1499. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�� �കാശ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് നി�് മട�ിെയ�� �വാസിക��് നാ�ി� സ�യം െതാഴി�
സംരംഭ�� ആരംഭി��തി�� സമ�പ�തി  (എൻ ഡി പി ആർ ഇ എം
)ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് നാ�ി�  മട�ിെയ�ിയ �വാസിക��്
എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന�കിയെത�ം എ�േപ��് ആ��ല�ം
ന�കിെയ�ം െവളിെ���േമാ?

�വാസിക��് സ�യം െതാഴി� വാ�ാ സഹായം

1500. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് നി�ം െതാഴി� ന�െ��് മട�ിെയ�� �വാസിക� സ�യം
െതാഴിലിനായി സമ��ി�� അേപ�കളി�  യഥാസമയം നടപടിക�
സ�ീകരി��ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അേപ�കരി�  അ�ഹരായ പ�തിേ���് േപാ�ം വാ�
ലഭ�മാ��തിന് കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�
കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത�  അേപ�ക��് വാ�ാ സഹായം ലഭ�മാ�� തര�ി�
�നരധിവാസ പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി� ചീഫ് െസ��റി�െട പദവിയി� ഉപേദ�ാവിെന നിയമി�
നടപടി

1501. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപാലീസ് വ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�വാ�  �ഖ�മ�ി�െട
ഓഫീസി� ചീഫ് െസ��റി�െട പദവിയി� ഉപേദ�ാവിെന നിയമി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആെരയാെണ�ം, അേ�ഹ�ിന് അ�വദി�ി�� ആ��ല���
എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ാേന�ഷണ�ി�ം,  �മസമാധാനപാലന�ി�ം േപാലീസിന് �ട��യായി
വീ���ാ�� സാഹചര��ിലാേണാ ഉപേദ�ാവിെന നിയമി�വാ�
തീ�മാനെമ��ത്;

(സി) പല േക�കളി�ം േപാലീസിന് വീ� പ�ിെയ� ആേ�പം ഉ�ത് ആഭ��ര
വ��ിെ�റ െക�കാര��ത�ലമാെണ�് സ��ാ� കെ��ിയി�േ�ാ ?

അ��രാജ് എ� ദളിത് വിദ�ാ��ി�് േലാ��് മ��നം

1502. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015ഡിസംബ�  5  ന് േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷനി�  അ��രാജ്
എ� ദളിത് വിദ�ാ��ി�് േലാ��് മ��നം ഏ��മായി ബ�െ�� േകസ്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� പരാതിയി�േമ� േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� േകസ് രജി�� ന��ം രജി�� െച� തീയതി�ം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േക�ി� നാളി�വെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വ�ാജ പാേ�ാ��മായി ബ�െ�� േക�ക�

1503. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വ�ാജ പാേ�ാ��മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�
രജി��  െച�ി��്;നിലവി�  ഈ േക�ക�  ആരാണ് അേന�ഷി��ത്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് എ�േപെര അറ�് െച�ി��്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?
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രാ�പതി�െട കറ�ണ� സ��ീസ് െമഡ� േനടിയ ജയി� ഉേദ�ാഗ����
അലവ�സ്

1504. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ത��ഹമായ േസവന�ി� കറ�ണ�  സ��ീസ് െമഡ�  േജതാ��
ആയ ജയി�  ഉേദ�ാഗ���് േക� ആഭ��രമ�ാലയ�ിെ�റ
15.01.2014-െല 1605/1/2008 /PR ന�� ക� �കാരം 1.04.2011 �ത�
�തിമാസം  450  �പ അലവ�സ് അ�വദി�ി�� വിവരം സം�ാന
സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ?

(ബി) സം�ാന�് എ� േപ�  �ത��ഹേസവന�ിന് രാ�പതി�െട
കറ�ണ� സ��ീസ് െമഡ� േനടിയി��്; അവ� ആെര�ാം; എ� േപ�
ഇേ�ാ� സ��ീസി��്;

(സി) �തിമാസ അലവ�സ് ലഭി�ാ�  െമഡ�  േജതാ��  ജയി�വ��ി�ം
സ��ാരി�ം അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) രാ�പതി�െട കറ�ണ� സ��ീസ് െമഡ� േജതാ��� േക� സ��ാ�
അ�വദി� �തിമാസ അലവ�സായ 450 �പ എ�േപ��് ന�കിയി��്?

(ഇ) ഈ െമഡ�  േജതാ���് �തിമാസ അലവ�സ്  01.04.2011

�ാബല��ി� �ടി�ിക ന�കാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�.എ.പി.എ. �മ�െ�� നിരപരാധികെള� കെ��ിയവ�െട വിഷയ�ി�
സ��ാ� സ�ീകരി�� നടപടി

1505. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് മ�ഷ�ാവകാശ �വ��കരട�ം
നിരപരാധികളായ നിരവധിേപ�െ�തിെര �.എ.പി.എ.  �മ�ിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�  സ��ാ�  �ന:പരിേശാധന നട��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് രാ�ീയ സ����ിന് വഴ�ി ഉ�ത േപാലീസ്
േക���  ഇ�രം നിയമവി�� നടപടികളി�  ഇടെപ�ി��് എ�ത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� നി�േ�ശമ�സരി�് ഡി.ജി.പി ഈ വിഷയ�ി� എെ��ി�ം
റിേ�ാ��് ആഭ��ര വ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഡി.ജി.പി�െട പരിേശാധനയി�  നിരപരാധിക�  എ�് കെ��ിയ
�.എ.പി.എ.  �മ�െ��വ�െട വിഷയ�ി�  സ��ാ�  സ�ീകരി��
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) �.എ.പി.എ.  സംബ�ി�് ��  സ��ാ�  നിലപാടിെന അേപ�ി�് ഈ
സ��ാരിെ� െപാ� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.െക. മാത�വിെ� മരണ�മായി ബ�െ�� �തികെള അറ��െച��ാൻ നടപടി

1506. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വഴി�ടവ് േപാലിസ് േ�ഷ�  അതി��ിയി�െ��
മാമ�ര �േദശ�് െകായി�ര െക.െക.മാത� എ�യാ� 2016 െഫ�വരി
മാസ�ി� മരണെ��ത് സംബ�ി� േകസിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േകസി�  ആെരെയ�ാമാണ് �തി േച��ി��െത�ം
േകസേന�ഷണ�ിന് േന�ത�ം ന���ത് ആെര�ാമാെണ�ം അേന�ഷണം
ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് ആെരെയ�ി�ം അറ� െച�ി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ;  ഇെ��ി�  അറ� െച�ാ�� കാലതാമസം
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േകസിെന സംബ�ി� േപാലീസിെ� മ�് നിഗമന��
എെ��ാെമ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േകസിെല �തികെള അടിയ�രമായി അറ� െച��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സബ് ഇ�െ���മാ�െട വിദ�ധ പരിശീലനം

1507. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� േപാലീസ് സബ്
ഇ�െ���മാ� പരിശീലനം കഴി�് േസനയി� എ�ിയി��്;
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(ബി) ആ�നിക കാലഘ��ിെല ���ത��ളായ െെസബ� െെ�ം,  സാ��ിക
���ത���, മ�ഷ��ട�്,  �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര��
അതി�മം �ട�ിയവ തട��തി�� പരിശീലനം ഇവ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) മ�് ഏെത�ാം േമഖല�മായി ബ�െ��ാണ് ഇവ��് വിദ�ധ പരിശീലനം
ലഭ�മാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിട�ം ത�ികക�ം

1508. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ��� മ�ല�ി� ��തായി അ�വദി� െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷനി�
�തിയ ത�ികക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  അവ ഏെത�ാം എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി അ�വദി� െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം
നി��ി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത
നടപടി�മ�� ഏത് വെരയായി;

(സി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�  ആവശ�മായ
നടപടികൾ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

��വ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം േയാഗ നി�ബ�മാ�ിയ സാഹചര�ം

1509. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം േസനാംഗ���് േയാഗ
നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് �ത�; ഇതി�� തീ�മാനം
എ��ാനിടയായ അടിയ�ിര സാഹചര�ം എ�ായി��;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�  സം�ാന സ��ാ� േപാലീസ് േമധാവി�് എെ��ി�ം
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് മ�സാ അധ�ാപകെ� െകാലപാതകം - അേന�ഷണ സംഘ�ിന്
റിവാ�ഡ്

1510. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

u030417 resource://app/res/html5.html

42 of 144 Wednesday 26 April 2017 09:24 AM



(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  അ�� കാല�് മ�സാ അധ�ാപകെന
െകാലെ���ിയ േകസിെല �തികെള എ� ദിവസ�ി��ി� പിടി�ടാ�
േപാലീസിന് സാധി�ി��്;

(ബി) അേന�ഷണ സംഘ�ി�  ആെരാെ� ഉ�ായി��;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തികെള െപെ��് പിടി�ടിയത് �ലം ജി�യി�  കലാപം ഉ�ാ�ാ��
�ഢ�മം ഇ�ാ� െച� അേന�ഷണ സംഘ�ിന് റിവാ�ഡ് ന���ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസിെ� �വ��നം െമ�െ����തി�� നി�േ�ശ�� നട�ാ��തിന്
നടപടി

1511. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസിെ� �വ��നം െമ�െ����ത് സംബ�ി�്
നിയമസഭാ സമിതി നി�േ�ശ�� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത നി�േ�ശ�� നട�ാ��തിനായി സ��ാ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ �േദശേ��ം ജന���് േപാലീസിെ� കാര��മത
വിലയി���തട��� സംവിധാന��  ഏ�െ����തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷനി�ം ആവശ�മായ വാഹന�� അ�വദി��തി�ം,
ഇ�നെ�ലവ്,  െമയി�ന�സ് എ�ിവ യഥാസമയം അ�വദി��തി�ം
ആവശ�മായ ൈ�വ�മാ�െട േസവനം ഉറ�വ���തി�ം സ��ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െഹ�െമ�് േവ� നട�ി സ��ാ� ഖജനാവി� പണെമ�ി�ാ� േപാലീസിന്
ടാ�ജ�്

1512. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം���ത��� തടയാ� േപാലീസ് മടി� നി�����ലം അവ നിേത�ന
വ��ി� വ�േ�ാ�ം െഹ�െമ�് േവ��് േപാലീസ് ��ാ�ി
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കാണി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െഹ�െമ�് േവ� നട�ി സ��ാ� ഖജനാവി� പണെമ�ി�ാ� േപാലീസിന്
ടാ�ജ�് നി�യി� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) മ� നിയമലംഘന��  സ��സാധാരണമാ�േ�ാ�ം ഇ�ാര��ി�  മാ�ം
��ാ�ി��ാ��ത് സ��ാ�  ഖജനാവി�ം സ��ം കീശ�ം വ�മാനം
വ��ി�ി�ാ�  േവ�ിയാെണ� ആേ�പം ജന���ിടയി�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ�രം നിയമലംഘന���െമതിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�ാ�
നി�േ�ശം ന��േമാ?

അഴിമതി�െട�ം േപരി� അ�ട� നടപടി�് വിേധയരായി�� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��

1513. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ആഭ��ര വ��മായി
ബ�െ��് ഉയ�� വ�ി�ളള പരാതിക�ം ആേ�പ��ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീ�കാ� �ത� ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��മാ� വെര�ളളവ�െട
േമാശമായ �തികരണ�ളി�ം, നടപടികളി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) സ�ഭാവ�ഷ��ിെ��ം അഴിമതി�െട�ം േപരി�  എ� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�� അ�ട� നടപടി�് വിേധയരായി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

ബി .എം. എസ് �വ��ക� സ�ീപിെ� മരണം

1514. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  ഏ�ി�  മാസ�ി�  ബി  .എം.  എസ് �വ��ക�  സ�ീപിെ�
മരണ�മായി ബ�െ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േപാ�േമാ��ം റിേ�ാ��് �കാരം മരണ കാരണം എ�ായി��;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�ഡി മരണമാെണ�് ആേരാപി�് ബി.െജ.പി കാസ�േഗാഡ് ജി��ാ ഘടകം
നട�ിയ ഹ��ാലി� എ� �പ�െട ന�മാണ് ജി�യി� ഉ�ായി��ത്;
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വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�.എ.പി.എ. �മ�ി രജി�� െച� േക�ക�

1515. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �.എ.പി.എ.  �മ�ി േപാലീസ് രജി�� െച� േക�കളി�
ചിലത് നിലനി��ിെ��് ഡി.ജി.പി.�െട േന�ത��ി�� സമിതി ഇേ�ാ�
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� േക�ക� ��ത ഇന�ി� ഇതിനകം രജി�� െച�െവ�ം
ഇതി�  എ� േക�കളാണ് നിയമപരമായി നിലനി��ിെ��് ഇേ�ാ�
കെ��ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത േക�ക�  ഇേ�ാ�  �നരവേലാകനം െച�ാ��ായ
സാഹചര�െമെ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േമ�  ഉേദ�ാഗ��െട ����  അ�മതി വാ�ാെത േ�ഷ�  തല�ി�
�.എ.പി.എ.  �മ�� രീതി നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കേമാ?

�.എ.പി.എ. വ��് �മ��തിന് സ�ീകരി�� മാനദ���

1516. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� േക�കളി� �.എ.പി.എ.

വ��് �മ�ിയി��്; ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േക�കളി�  �.എ.പി.എ.  �മ�ിയത് പി�വലി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

�.എ.പി.എ. �മ�െ�� േക�കളിൽ ��പ�ം സമ��ി��തിെല കാലതാമസം

1517. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� അ�വ�ഷ�ി��ി�  �.എ.പി.എ.  �മ�െ��
എ� േക�കളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇതി�  �തികളാ�െ��വ�  എ�യാെണ�ം അവ�  ഏെത�ാം
ജി�യി��വരാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത േക�ക�െട ��പ�ം സമ��ി��തിെല കാലതാമസം �ലം േകസ്
തീ��ാ��തി�ം കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ� േക�ക��് ഇ�വെര ��പ�ം സമ��ി�െ��ി�െ��ം
ബാ�ി��വ എ�െയ�ം അറിയി�േമാ?

െക.�േര�ന് എതിരായ േകസ്

1518. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബി.െജ.പി േനതാവ് െക.�േര��  മംഗലാ�ര�് നട�ിയ
�േകാപനപരമായ �സംഗ�ിെ� േപരി�  േകെസ��ണെമ�ാവശ�െ��്
ഏെത�ി�ം പരാതി െപാലീസിന് ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ��ത
പരാതിയിേ�� േപാലീസ് േകെസ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പരാതിയിേ�ൽ േകരള�ി�  േകെസ��ാ�  കഴിയിെ��ി�
േകെസ��ാ�� ശിപാ�ശേയാെട പരാതി ക��ാടക സർ�ാരിന്
ൈകമാറിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

സജി ബഷീറിെനതിെര രജി�� െച�ി�� േക�ക�

1519. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�േകാ മാേനജിംഗ് ഡയറ�റായി�� സജി ബഷീറിെനതിെര വിവിധ
�മേ��ക�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േക�ക�ം ഏേത� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലാണ് രജി��
െച�ി��െത�ം േക�ിനാ�ദമായ ���ത���  എ�ാെണ�ം ഓേരാ
േക�ിെ��ം പരാതി�ാ� ആെര�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ േക�ക�ം ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം േക�മായി ബ�െ��് സജി ബഷീറിെനതിെര അറ�് വാറ�്
�റെ��വി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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�ീ. എം. എം. ഹ�� തി�വന��ര�് നട�ിയ ഹ��ാ� വി�� ഉപവാസം

1520. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക. പി. സി. സി. �െട ഇേ�ാഴെ� താ��ാലിക അ���� �ീ. എം. എം.
ഹ��  ��് എേ�ാെഴ�ി�ം തി�വന��ര�് ഹ��ാ�  വി��
ഉപവാസം നട�ിയി��തായി ��യി� െപ�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� അേ�ഹം
എ� ദിവസം ഉപവാസം നട�ിയി�െ�� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഹ��ാ� നിേരാധി�ണെമ�ാവശ�െ��് �ീ. എം. എം. ഹ�� അ�െ�
സർ�ാരിന് നിേവദനം ന�കിയി��േവാ;  ഉെ��ി�  ആഭ��ര വ��്
ഇതി� എ� നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ആ�.എ�് .എ�് ,ബി.െജ.പി �വ��ക� �തികളായി�� െകാലപാതക��

1521. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ആ�.എ�്  .എ�്
,ബി.െജ.പി �വ��ക� �തികളായി�� എ� സംഘ�ന�� ഉ�ായി��്;
ഇതി� ആെക എ� �തിക� ഉ�്;

(ബി) ആ�.എ�്  .എ�്  ,ബി.െജ.പി �വ��ക�  �തികളായി�� എ�
െകാലപാതക��  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം
ഉ�ായി��്; ഇതി� ആെക എ� �തിക� ഉ�്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� സി.പി.െഎ(എം)  ,

ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ �വ��കെരയാണ് ആ�.എ�്  .എ�്  ,  ബി.െജ.പി
സംഘ�ി�െ��വ�  െകാലെച�ി��ത്;  െകാല െച�െ��വ�െട
േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ?

കാ� ആ�് �കാരം രജി�� െച� േക�ക�

1522. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  �� മാസം �ത� 2016  െമയ് മാസം വെര സം�ാന�് എ�
േപ�െ�തിെര കാ� ആ�് �കാരം േക�് രജി��  െച�ി�െ��്
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വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ� ആ�് �കാരം േക�് രജി��  െച�തി�  എ� േപ�
െപാ��വ��കരാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ��റ� കാലയളവി�  കാ� ആ�് �കാരം േക�ി�െ��
െപാ��വ��കരി� വിവിധ രാ�ീയ പാ��ികളി� �വ��ി�� എ�േപ�
വീതം ഉ�െ��ി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

കാ� നിയമ�കാരം എ�� േക�ക�െട എ�ം

1523. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാ� നിയമ �കാരം എ�
േപ�െ�തിെര േക�് എ��ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ?

വനിതാ �ാതിനിധ�ം വ��ി�ി�് ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം ശ�ിെ���ാ�
നടപടി

1524. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, സി.���
,, സി.െക. ഹരീ��
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ണി�ി േപാലീസിംഗ് നട�ിലാ��� വഴി ല��മാ�� േന���
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�ഹെ� വ��ീയമായി വിഭജി�ാ�  ഫാസി� ശ�ിക�ം തീ�വാദ
ശ�ിക�ം േബാധ���ം നട�� �മ�െള �ട��ി� തെ� കെ��ി
തട��തിന് ഈ സംവിധാനം എ�െന ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�ാ�
സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം േനെര വ��ി�വ�� അതി�മ�െള െച��ാ�
േപാലീസി�  വനിതാ �ാതിനിധ�ം വ��ി�ി�് ജനൈമ�ി േപാലീസിംഗ്
സംവിധാനം ശ�ിെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?
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േപാലീസ് െഹഡ് ക�ാ�േ��ി� ജി� �േണായി�െട അ��െട സത�ാ�ഹം

1525. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് െഹഡ് ക�ാ�േ��ി�  ജി� �േണാ�െട അ� സത�ാ�ഹം
നട�ാ�  എ�േ�ാ�  അവേരാെടാ�ം െമാ�ം എ�േപ�
ഉ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതി�  അവ�െട ��ംബാഗം��  ഒഴിെക എ� േപ��ായി��െവ�ം
അവ� ആെര�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േതാ�സ�ാമിഎ�് അറിയെ���യാൾ ഡിജി.പി.െയ കാണാ�  േനരെ�
അ�മതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� �ടി�ാ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഡി.ജി.പി.  െയ സ��ം കാര��ിന് കാണാ�  വ�് ചായ�ടി�
നി��േ�ാഴാണ് ക�ഡിയിെല��െത� േതാ� സ�ാമിെയ� അപര
നാമധാരി�െട ആേരാപണം വ�തക��് നിര��താേണാ;

(ഇ) ഇ�പതി� താെഴ��വെര ഒ� ബല�േയാഗ�മി�ാെത തെ� ത����ം
ൈകകാര�ം െച�ാനാവാ� േപാലീസ് അ�മാസ�മായ ജന��െ�
എ�െന സമാധാന മാ����പേയാഗി�് േനരിടാ�  �ാ�മാ�ം എ�
ആേ�പം ഗൗരവ���ം പരിേശാധി�േമാ?

�ീ �ര� ഉറ�ാ��തി�� നടപടിക�

1526. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, ആ�. രാേജഷ്
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�് �ീ �ര�
ഉറ�ാ��തി�ം �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ��  തട��തി�ം
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) െപാ� വാഹന��ം െതാഴിലിട��ം െപാ� നിര�ക�ം �ീ
�ര�ിതമാ�ാ� ��ത� ��ക�ത� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ� �ല�ളി�  അപമാന�ിന് ഇരയാ��വ��് ആ� വിശ�ാസം
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ന���തി�� കൗ�സിലിംഗ്,  �ീക��് സ�യം �തിേരാധ�ി��
പരിശീലനം എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല വനിതക�െട എ�ം

1527. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് ജി�കളി� നിലവി�� വനിത ഇ�െ���, വനിത
സബ് ഇ�െ��� എ�ിവ�െട എ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േപാലീസ് ജി�കളി� നിലവി�� വനിതാ േ�ഡ് എസ്. ഐ. മാ�െട എ�ം
എ�യാണ് ;

(സി) വനിത ഇ�െ���, വനിതസബ് ഇ�െ���  എ�ിവ�െട എ��ിെല
ആ�പാതിക �റവ് �ീക��ം ��ിക��ം എതിരായ അതി�മ��
തട��തി�� നിയമ��  ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന്
തട�മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവിെല വനിത േ�ഡ് എസ്.  ഐ.  മാെര വനിതാ സബ് ഇ�െ���
ആക�  യി �ാന�യ�ം ന���തി�� സാധ�ത പരിേശാധി�്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�വ��രണം പരിഹരി��തിന് നടപടി

1528. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�വ��രണം വ��ി�വ��താ�� മാധ�മ
വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� എ� േക�ക� ഈ സ��ാ� അധികാര�ിേലറിയ��ത�
��യി�െ��ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ �ിതിവിേശഷം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

േപാലീസ് േസനയി� വനിതാ�ാതിനിധ�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി
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1529. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എം. �േകഷ്
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െ�ിെര�� ���ത���  വ��ി�വ��
സാഹചര��ി� സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� വനിതക�െട �ാതിനിധ�ം
വ��ി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇതിനായി െ�ഷ��
റി��്െമ�് നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ീ സൗ�ദ വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ഏെത�ാം ജി�കളി�
ആരംഭി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;  ഇവ�െട �വ��നം ��ത�
കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ജി� േക�മായി ബ�െ��് �സി�ീകരി� സ��ാ� വിശദീകരണ�റി�്

1530. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി� േക�മായി ബ�െ��് സം�ാനെ� ��വ�  പ��ളി�ം
�സി�ീകരി� സ��ാ� വിശദീകരണ�റി�ി� േവ�ി സർ�ാർ ഖജനാവി�
നി�ം എ� �പ െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ഒ� പ� സേ�ളന�ി�െട അറിയിേ�� കാര���  ഇ��ം ഭീമമായ
െചലവി� പ��ളി� അര േപജ് പരസ�മായി ന�േക�ി വ� സാഹചര�ം
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇ�ഫ�േമഷ�  ആൻഡ് പ�ിക് റിേലഷ�സ്
വ��ിെ� നടപടി �മ�� പാലി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ആവശ��ിന് േപാലീ�കാരിെ��
പരാതി

1531. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ആവശ��ിന്
േപാലീ�കാരിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  പരാതി
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പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട കാര��മത വ��ി�ി�വാ�
എസ്.ഐ,  എ.എസ്.ഐ,  സി.പി.ഒ,  വിമ�  സി.പി.ഒ എ�ീ ത�ികക�
��തായി ��ി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

അ�മതി ലഭി�ാെത മതസംഘടനക�െട പരിപാടികളി� പെ��� ഡി.ജി.പി/
എ.ഡി.ജി.പിമാർ

1532. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ ഗവ.  അധികാര�ി�  വ�ത് �ത�  സം�ാനെ� ഡി.ജി.പിമാ�ം
എ.ഡി.ജി.പി മാ�ം െപാ�േവദിയി� പെ��� സ��ാരിതര പരിപാടിക�
ഏെതാെ�യാണ്;  ആയതിെ� എ��ം പരിപാടി�ം ഉ��െട�ളള
വിശദവിവര�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ����  അ�മതി ഇതിന് ആവശ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�
ആെരാ� അ�മതി�ായി അേപ�ി�ി��;  ഈ അേപ�കളി�  എ�
എ��ിന് അ�മതി ന�കി;  അ�മതി ലഭി�വ�െട വിശദവിവരം
െവളിെ���േമാ;  ആ�െടെയാെ� അേപ�ക��് അ�മതി നിരസി�
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മതി ന�കിയവയി�  എ�െയ�ം മതപരിപാടികളി�
പെ���ാ�ളളവയായി��.  അ�മതി ലഭി�ാെത എ� ആരാധനാലയ  /

മതസംഘടനക�െട പരിപാടികളി�  ഡി.ജി.പി ഉ�െ�െട പെ���ി��.;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ികയിെല ഒഴിവ്

1533. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.ഓ  (എം.എസ്)266/2014  /േഹാം  dated  23/12/2014  ഉ�രവ്
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� േപാലീസ് വ��ിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��്
ത�ികയിെല ഒഴിവ് പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ� എ�ാണ് തട�ം;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് വ��ിെല ൈട�ി�് ത�ികയി�  നി�് േകാ�ഫിഡ�ഷ��
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അസി��റ് ത�ികയിേല�� കൺെവർഷെ� അ�പാതം,
ഇതരവ��കളിെല ��ത ത�ികയിേല�� കൺെവർഷെ� അ�പാതം
എ�ിവ എ�ശതമാനം വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;ഇ�കാര��
കൺെവർഷൻ ഏത് മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്
നി�യി�ി��ത്;  ഇത് �ത�മായി പാലി�െ���െ��് ഉറ�വ�േ��
ഉ�രവാദി�ം ആ��ാണ്;  ഇ�സംബ�ി� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��റ് ത�ിക

1534. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� േപാലീസ് വ��ി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��റിെ�റ എ�
ത�ികക� ഉ�് ; ജി��ം �ണി�ം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ� എംേ��ാ�െമ�് എ�്േച��് വഴി നിയമനം േനടി ; എ�
േപെര ക�വ�ഷ� വഴി ൈട�ി�് ആയി നിയമി�; എ� േപെര പി.എസ്.സി
വഴി നിയമി� എ�� കണ�് ജി��ം �ണി�ം തിരി�് നിയമനം േനടിയ
വ�ഷം സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��റിെ�റ എ� ഒഴി�ക�  ഉ�്;
��ത ഒഴി�ക�  ഏത് വിധ�ിലാണ് നിക�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

േപാേ�ാ നിയമ�കാരം അറ�് െച�െ�� ആദിവാസി �വാ���് നിയമപരിര�
നൽ��തി�് നിർേ�ശം

T 1535. �ീ.െക. �����ി
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത രീതിയിൽ വിവാഹിതരായ എ� ആദിവാസി �വതീ�വാ�ൾ
േപാേ�ാ നിയമ�കാരം േകരള�ിൽ വിവിധ ജയി�കളിൽ ജാമ�മി�ാെത
കഴി���്;  ഇവ�െട േമാചന�ി�ം ജാമ�ം ലഭ�മാ��തി�ം ഇേതവെര
എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�ം എ�േപർ േമാചിതരായി എ�ം
വ��മാ�േമാ; നിർേ�ശം
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(ബി) ആദിവാസി ഊ�കളിൽ േപാേ�ാ നിയമെ���ി�ം ൈശശവ വിവാഹ�ിെ�
ആേരാഗ� ���െള��ി�ം അവേബാധം നൽകാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

നിയമ�ിെ� അ�ത �ലം �ൻപ് വിവാഹിതരായ ആദിവാസി �വാ�ൾ�്
നിയമ പരിര� നൽ��തി�് എെ��ി�ം നിർേ�ശ�ൾ സർ�ാരിെ�
പ��േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി� േക� ഗവൺെമ�ിന് എെ��ി�ം
നിേവദന�ൾ നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) നിയമ�ിെല അ�ത �ലം �ൻപ് വിവാഹിതരായ ആദിവാസി �വതീ
�വാ�ൾെ�തിെര േകസ് രജി�ർ െച��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം
നിർേ�ശം ജി�ാ ഭരണ�ട�ിേനാ ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവിേ�ാ
ൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േപാേ�ാ നിയമ�ിെ� േപരിൽ ആദിവാസികെള ബലിയാടാ�വാൻ �മം

1536. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാേ�ാ നിയമ�ിെ� േപരിൽ ആദിവാസികെള മാ�ം ബലിയാടാ�വാൻ
ചില ൈചൽഡ് െവൽെഫയർ ക�ി�ികൾ �മി�തായി സർ�ാർ
ക���േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ക�ി�ികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ബാല വിവാഹം നട�� ഇതര മതവിഭാഗ�ൾെ�തിെര ��ത ക�ി�ികൾ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെ�� വ��മാ�േമാ;  ൈശശവ
വിവാഹ�ിെ� േപരി� ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�ം ഇതര വിഭാഗ �ളി�ംെ��
എ� േപ�  േകരള�ിെല വിവിധ ജയി�കളിൽ ഉെ��
വ��മാ�േമാ;ഇവ�െട കാ�ഗറി തിരി�� എ�ം നൽകാേമാ ;

(സി) ജാമ��ിെല��ാ� ആളി�ാ�തിെ� േപരിൽ ആദിവാസി ,പ�ികജാതി ,��ിം
വിഭാഗ�ാരായ എ� ആ�ക� േകരള�ിെല വിവിധ ജയി�കളി� അധിക
ജയിൽവാസം അ�ഭവി�� എ�തിെ� കണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത വിഷയെ� ഒ� സാ�ഹിക മ�ഷ�ാവകാശ ��മായി ക�്
എെ��ാം നടപടികളാണ് െച�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

േപാലീസ് ൈ�വർമാ�െട നിയമനം
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1537. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിൽ മ� കാ�ഗറികളിൽെ��വർ േപാലീസ്
ൈ�വർമാ�െട �ിരം ത�ികയിൽ അദർ ഡ��ിയായി ���ി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് ൈ�വർമാെര പി.എസ്.സി �േഖന യാേണാ നിയമി��ത്;
ഇതിനായി പി.എസ്.സി ലി�് തയാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് ൈ�വർമാ�െട ത�ികകൾ ��തായി ��ി�ി�േ�ാെയ�ം
��ത ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി  -  �് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പരിചയസ��രായ ൈ�വർമാ�െട �റ��ലം േപാലീസ് േസന
അ�ഭവി�� ��ി��ിന് പരിഹാരം കാണാൻ േപാലീസ് ൈ�വർമാ�െട
�ിരം ത�ിക ��ി�് നിലവി�� പി.എസ്.സി ലി�ിൽ നി�് നിയമനം
ന�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് ആ�ാന�ി� ��ി� നട� സമരം

1538. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ഹ മരണ�ിനിരയായ ജി� �േണായി�െട അ� ഉ�െ�� ��ംബം
����ി അറിയി�് േപാലീസ് െഹ�ക�ാ�േ��ി�  സമര�ിന് എ�ിയ�
സംബ�ി� േകസി� �ഡാേലാചന��ം �മ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ആെരാെ� എവിെട വ�് എേ�ാ�  �ഡാേലാചന നട�ി എ�്
േപാലീസ് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സി-ഡി�് ഉേദ�ാഗ�നായ ഷാജഹാ�  ഈ �ഡാേലാചനയി�
പ�ാളിയായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഷാജഹാ�ം,  സമര�ി�വ� ��ംബ�ം
ത�ി� എവിെടെയാെ� വ�് എെ�ാെ� �ടി�ാ� നട�ിയി�� എ�
കാര�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഷാജഹാെന�ടി �ഡാേലാചന���ി�െ���ാ�  േവ�ി മനഃ���ം
അറ� െച�ക�ം,  �ഡാേലാചന �ാപി�ാ�  േവ�ി
പരിസര��ായി�� േതാ� സ�ാമി എ�റിയെ��� വ��ിെയ�ടി
ക�ഡിയിെല��ക�ം െച�താെണ� പറയെ���
ആേരാപണെ��റി�് പരിേശാധി�േമാ;
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(ഇ) ഈ വിഷയ�ി�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �ഡാേലാചന
നട�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ വനിതാ സൗ�ദ െസ�ക�

1539. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�  വനിതാ േപാലീസിനായി ഇേ�ാ�  എ�
ശതമാനം ത�ികകളാണ് മാ�ി വ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീ ശാ�ീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�
വനിതക�െട എ�ം വ��ി�ി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  േ�ഷ�  ഹൗസ് ഓഫീസ�മാരായി ��ത�  വനിതകെള
നിയമി�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വനിതക�� േനെര��ാ�� ആ�മണ��  വ��ി�വ��
സാഹചര��ി�  ��ത�  വനിതാ സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�
ആരംഭി�േമാ;  ഇെ��ി�  ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷനി�ം വനിതക��ായി
വനിതാ സൗ�ദ െസ�ക� �പീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ��ത� വനിതകെള നിയമി��തിന് നടപടി

1540. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ��ത�  വനിതാ േപാലീസ്
(WCPO) മാെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ��ത�  വനിതാ
സൗ�ദമാ�െമ�തീനാ�  ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ശാ�ീയ ��ാേന�ഷണ�ിന് പരിശീലനം

1541. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ശാ�ീയ ��ാേന�ഷണ�ിന് ��ത� പരിശീലനം
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ന��വാ� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകസേന�ഷണം ��ത�  കാര��മ�ം,  സമയബ�ിത�മായി
���ിയാ��തി�േവ�ി ��തായി എെ��ി�ം സംവിധാനം
ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ശാ�ീയ അേന�ഷണ�ി�� പരിേശാധനക��ായി എ� ലാ�കളാണ്
സം�ാന��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത� ലാ�ക� ആരംഭി�വാ�
ത�ാറാ�േമാ?

േപാലീസ് അതി�മ��െ�തിെര കം�യി�് അേതാറി�ി�് ലഭി� പരാതികൾ

1542. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി� േശഷം േപാലീസ് അതി�മ�െള �റി�് േപാലീസ്
കം�യി�് അേതാറി�ി�് എ� പരാതികളാണ് ലഭി�ത് എ�റിയി�ാേമാ ?

(ബി) പരാതികളി�േമ�  ഇ�വെര ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇം�ിെമ�് തടയ�, �ാന�യ�ം തടയ�, �ലം മാ�ം �ട�ിയ
ഏെത�ി�ം തര�ി�� ശി�ാനടപടിക�  ��ം െച� ഏെത�ി�ം
േപാലീ�കാ�െ�തിെര ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ ?

സാംസ� & സ�സ് ബി�േഡ�ിെനതിെര�� പരാതി

1543. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സാംസ� & സ�സ് ബി�േഡ�് ആ�് ഡവലേ��ിെ� അ�ാ��്െമ�ക�
��് െച�ി��വ��് കരാ�  �കാര�� തീയതി കഴിെ��ി�ം
അ�ാ��്െമ�ക�  ൈകമാറിയി�ി� എ�ത് സംബ�ി� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടിയാണ് സ��ാ� ഇ�ാര��ി�
സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  സാംസ�  &

സ�സിെനതിെര �ിമിന� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ിൽ േപാലീസിെനതിരായ േക�ക�
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1544. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ആറ�ള നിേയാജക
മ�ല�ി�  �വ��ി�� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല
ജീവന�ാ�െ�തിെര എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  ഏെതാെ�
േക�ക�; ഇതി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  േക�കളി�
ഉ�െ��ി�� േപാലീ�കാ� എ� ; മ�ജീവന�ാ� എ�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നിലവി� എ�
േക�ക�  നടപടിെയ��ാെത കിട���്;  ആയതിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ിെല േപാലീസ് േക�കളി�  ഒളിവി�
േപായവ�  ആെരാെ�;  ഇവെര പിടി��വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

േകാ�യം ജി�യി� വീട് ആ�മി�തായി പരാതി

1545. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  അയ���ം േപാലീസ് േ�ഷ�  അതി��ിയി�
24.03.2017  രാ�ി  11.45-ന് �ളി�ാ�ി�  ഏലി��ി�െട�ം മക�
ജയിംസിെ��ം വീട് ആ�മി�തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സംഭവ�ി� ആ�െടെയാെ� േപരി� േക�് എ��െവ�ം ഏെത��ാം
വ��ക� അ�സരി�ാണ് േക�് എ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആെരെയാെ� അറ�് െച�ി��്;

(ഇ) അറ�് െച�ി�ി�� �തികെള അറ�് െച�വാ�ം �ട�നടപടി
സ�ീകരി�വാ�ം സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം മ�ം ��ിയി�ിരി�� െതാ�ി �ത�ക� േലലം െച�്
വിൽ��തിന് നടപടി

1546. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം കല�േറ�്,മ�് റവന�
ആ�ാന�� �ട�ിയവ�െട പരിസര�ം വാഹന�� ഉ�െ�െട�ളള
നിരവധി െതാ�ി�ത�ക� വളെരേയെറ മാ��തട��ം ശല�മാ�ക�ം ഇവ
ഉപേയാഗ �ന�മായി നശി�ക�ം െച��ത് സ��ാരി�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം െതാ�ി�ത�ക�  നി�ിത കാലയളവി�േശഷം േലലം െച�്
വി���തി�ം ഈ �ക സ��ാ�  അ�ൗ�ിേലാ �ഷറിയിേലാ
��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകസിന് വിധി ലഭി�േ�ാ� അ�ഹരായവ��് ഈ �ക ന���ത് ഏെറ
�േയാജനകരമാ�െമ� സർ�ാർ ക���േ�ാ;

(ഡി) �ലപരിമിതി കാരണം വീ��്��� ഇ�രം ഓഫീ�ക�െട �ല സൗകര�ം
െമ�����തിന് എെ��ാം ബദ�  മാ���ളാണ് സ��ാ�
ഉേ�ശി��ത്?

കായം�ളം േപാലീസ് േ�ഷന് അടി�ാന സൗകര��� ഒ���തിനാവശ�മായ
നടപടിക�

1547. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം േപാലീസ് േ�ഷനി�  മതിയായ �ലസൗകര���
ഇ�ാ�തിനാ� വനിതാ േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ� അട��� ജീവന�ാ��്
ഏെറ ��ി���് എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ േ�ഷന് മതിയായ അടി�ാന സൗകര���
ഒ���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

�നിയ� െഹ��് േന�് ജഗദീശെ� ആ�ഹത�

1548. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��ാലികാടി�ാന�ി�  �നിയ�  െഹ��് േന�് േ�ഡ്  II  ആയി
േജാലി െച�ി�� കാസ�േഗാഡ് സ�േദശി ജഗദീശ�  എ� വ��ി
തി�വന��രെ� േലാ�ജി� ��ിമരി� വിഷയം ��യി�െ��ി��ാ;

(ബി) ഇൗ മരണം സംബ�ി�് അേന�ഷി�ണെമ�ാവശ�െ��് ആെര�ി�ം പരാതി

u030417 resource://app/res/html5.html

59 of 144 Wednesday 26 April 2017 09:24 AM



ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��  സ��ാറിെ� കാല�് സമാന ത�ികയി�
താ�കാലികാടി�ാന�ി�  േജാലി െച�വെര �ിരെ���ി തരാെമ�്
പറ�് പണം സ��പി�് ന�കിയ ഇടനില�ാര�  എ� നിലയി�
കബളി�ി�െ��താണ് ജഗദീശെ� മരണ�ിനിടയാ�ിയെത� പ�വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി� അേന�ഷണ�ിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

വടകരയിെല േചാ�ാ� േപാലീസ് േ�ഷ�െക�ിടം നി��ാണം

1549. �ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വടകരയിെല േചാ�ാ�  േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം
പണി��തിനായി �ാമ പ�ായ�ി�  നിേ�ാ േ�ാ�് പ�ായ�ി�
നിേ�ാ �ലം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േ�ഷെ� നി��ാണ ���ിക� എേ�ാ� ആരംഭി�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി മ�ല�ി� േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക� പണി��തിന് നടപടി

1550. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ േ�ഷ�കളിെല േപാലീസ്
േസനാംഗ���് േജാലി �ല���് സമീപം ��ംബേ�ാെടാ�ം
താമസി��തി�� സ��ാ� സംവിധാന�� ഒ�ം തെ�യി� എ��ത്
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി� വിവിധ േ�ഷ�കളിലായി എ� ��ഷ,

വനിത ജീവന�ാ� ഉെ��് ത�ിക തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി�  വാടക െക�ിട��െട ലഭ�ത�റ�ം,
ഉയ�� വാടക നിര�ം പരിഗണി�് േപാലീസ് േസനാംഗ���ായി
��തായി േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക�  നിർ�ി�ണം എ�് അഭ���ി�്
നിയമസഭാംഗം ന�കിയ നിേവദന�ിേ��  എ�് നടപടിയാണ്
ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പയാണ് േപാലീസിെ�
ആ�നിക വ��രണ�ി�ം ഭവന നി��ാണ�ി�മായി
നീ�ിവ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മ�ല�ിെ� െപാ� ആവശ�ം പരിഗണി�് �ല സൗകര���ിട�്
േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക� പണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

തീ�വാദ-മതമൗലികവാദ-നിേരാധിത സംഘടനക�െട �വ��നം

1551. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.എസ് �ട�ി ഏെത�ാം തീ�വാദ-മതമൗലികവാദ-

നിേരാധിത സംഘടനക�െട �വ��നം രഹസ�മാ�ം പരസ�മാ�ം കഴി�
5 വ�ഷമായി നട� വ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഘടനകളി�  ആ��രായി സം�ാന� നി�ം എ� േപെര
കാണാതായി എ�ം ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം േക�/സം�ാന
അേന�ഷണ��  നട� എ�ം ഇ�കാരം കെ��ിയ വിശദാംശ��
എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  സം�ാന� നി�ം കാണാതായവരി�  എ� േപ�
മരണെ��തായി ആഭ��ര വ��ിെ� ��യി�െ��ി��്;

(ഡി) സം�ാന�് മതപരിവ��നം രഹസ�മായി നട�� മതമൗലിക
സംഘ�� �വ��ി��ത് സ��ാ� പരിേശാധി�േവാ; എ�ി� കഴി� 5

വ�ഷമായി എ� േപ� സം�ാന�് മതപരിവ��ന�ി� വിേധയരായി
എ�് വ��മാ�േമാ?

െചറിയനാട് �ളി� �ഡ�് േപാലീസിന് �ാ�് അ�വദി��തി�� കാലതാമസം

1552. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��കളി�  �വ��ി�� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്
(എസ്.പി.സി)-ന് �ാ�് അ�വദി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െചറിയനാട് എസ്.എൻ ഹയ� െസ��റി �ളി� �� വ�ഷം കഴി�ി�ം
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��ത �ാ�് അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �ളി� ��ത �ാ�് എ�് അ�വദി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

1553. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം സം�ാന��ായ രാ�ീയ
െകാലപാതക�� എ�;ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

വ��ീയ സംഘ�ഷ��മായി ബ�െ��് രജി�� െച� േക�ക�

1554. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ീയ സംഘ�ഷ��മായി ബ�െ��് കഴി� പ�് വ�ഷമായി
കാസ�േകാട് ജി�യി�  രജി��  െച� േക�ക�െട എ��ം �തിക�െട
വിവര��ം േക�് വിവര��ം വ�ഷ�ം േപാലീസ് േ�ഷ�  തിരി�്
ന�കാേമാ;

(ബി) േകാടതിയി�  തീ��ാ�ിയ േക�ക�, ശി�ി� േക�ക�, തീ��ാ�ാെത
േകാടതിയി�� േക�ക� �ട�ിയവ�െട വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�
െകാലപാതക��  നട�ി�െ��ം ഓേരാ െകാലപാതക�ി�ം
കാരണെമ�ായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�കളിെല �തിക�െട�ം ഇരക�െട�ം സാ�ഹിക രാ�ീയ
പ�ാ�ലം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത െകാലപാതകേ��കളി�  ശി�ി�െ���ം െവ�െത വി��മായ
േക�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇൗ േക�കളി�  �തിക�� േവ�ി ഹാജരായ അഭിഭാഷക�
ആെര�ാമായി��;  െ�ഷ��  േ�ാസിക���  ഉ�ായി��െവ�ി�
ഏെത�ാം േക�കളി� അെര�ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ായണി േ�േ�ാ�വ�ിെല സംഘ�ഷം
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1555. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�ായണി
േ�േ�ാ�വേ�ാട�ബ�ി�് േ�� ഭാരവാഹിക� നാ�ിയ െകാടിക��്
�കളി� ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ.�ാ� അവ�െട െകാടിക� �ാപി�് മന���ം
സംഘ�ഷ��ാ�ാ� �മി�തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം ���ിക�  െച�വ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�ം ഇെ��ി�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത്
എ�െകാെ��ം വ��മാ�േമാ?

�ിരമായി ���ത��ളി� ഏ�െ��� വിദ�ാ��ിക�െ�തിെര അ�ാഡമി�്
നടപടി

1556. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ി രാ�ീയ�ിെ� േപരി� �ിരമായി ���ത��ളി� ഏ�െ���
വിദ�ാ��ിക�െ�തിെര അ�ാഡമി�് നടപടി ആവശ���് േപാലീസ്
�ണിേവ�ി�ി അധി�ത��് കെ��തിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇതി�� �േത�ക സാഹചര�െമെ��ം എ�
വിദ�ാ��ിക�െ�തിെര ��ത നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ാണ്
ആവശ�െ��ി��െത�ം അവ�  ഏത് വിദ�ാ��ി സംഘടനകളി�
�വ��ി��വരാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

േപാലീസി� കായിക താര��െട നിയമനപ�ിക സംബ�ി� ആേ�പ��

1557. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  േപാലീസി�  എ� കായിക താര��െട നിയമനം
നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമന പ�ിക സംബ�ി� ആേ�പ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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�മസമാധാന �മതല�ം ��ാേന�ഷണ�ം േവ�തിരി�് ന���തി�ളള നടപടി

1558. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനേപാലീസിെ� കാര��മത വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� വ��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മസമാധാന �മതല�ം ��ാേന�ഷണ�ം േവ�തിരി�് ന���തി�ളള
നടപടിക� േപാലീസി� ���ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െഹ�മ�് ധരി�ാെത യാ�െച��വേരാ�� േപാലീസിെ� സമീപനം

1559. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െഹ�മ�് ധരി�ാെത യാ�െച�� യാ��ാേരാട്
െകാ�ം��വാളികേളാ��തി� സമാനമായ േപാലീസിെ� സമീപനം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�, വാഹന പരിേശാധന�ിെട ഭി�േശഷി�ാരെ� വാഹനെ�
തട�നി��ി അപകട��ാ�ക�ം യാ��ാരന് മാരകമായ
പരിേ���ി�ക�ം െച�തായ റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഭി�േശഷി�ാരായ യാ��ാേരാ�േപാ�ം േപാലീസിെ�
ഇ�ര�ി�� സമീപനം മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ���ാരായ ജീവന�ാ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ്ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര, �റ�ികാട് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

1560. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിടം േശാചനീയാവ�യിലാെണ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം
നി��ി��തിന് �ക അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റ�ികാട് േപാലീസ് േ�ഷെ�റ �വ��നം അടിയ�ിരമായി
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ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അനാവശ�മായി �.എ.പി.എ. �മ�ിയ േക�ക�

1561. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  േവ�� ജാ�ത കാണി�ാെത
അനാവശ�മായി �.എ.പി.എ. �മ�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം േക�കളിെല�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2012  �ത�  ഇ�വെര എ� േക�കളി�  �.എ.പി.എ.  �മ�ിെയ�ം
അതി�  എ� േക�കളി�  �.എ.പി.എ.  നിലനി���ി�ാെയ�മാണ്
കെ��ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം എ� േക�കളി�  അനാവശ�മായി
�.എ.പി.എ. �മ�ിയതായി കെ��ിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െപാ� �വ��കരായ കമ�  സി ചവറ,  നദീ�  എ�ിവ�െ�തിെര
�.എ.പി.എ. �മ�ിയത് െത�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ഈ സ��ാ� ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട ���� അ�മതി വാ�ാെത
ആ�െ��ി�ം എതിെര �.എ.പി.എ.  �മ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

അപകട�ി� െപടാെത സ�യം സംര�ി�വാൻ �ീക� �മി�ണെമ�
അഭി�ായം

1562. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകട�ി� െപടാെത സ�യം സംര�ി�വാൻ �ീക� �മി�ണെമ�ം
ഇ�ാര��ി� ജാ�ത കാണി�ിെ��ി� ആഭ��രവ��ിന് ഒ�ം െച�വാ�
പ�ിെ����ത് സ��ാരിെ� ഇ�ാര��ി�� നയമാേണാ;

(ബി) അ��ിെട ഉ�ായ �ീപീഡന��  എ�ാം വ��ിപരമായതിനാ�
േപാലീസിന് ഇ�ാര��ി�  ഒ�ം െച�വാ�  കഴി�കയി�ാെയ�്
െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി അഭി�ായെ�െ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം കാര��� സംഭവി�േ�ാ� �ീക�
സ�യംര� േതടണം എ�താേണാ സ��ാരിെ� ഇ�ാര��ി��
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അഭി�ായെമ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് രജി�� െച� ബലാ�സംഗ േക�ക�

1563. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം സം�ാന�് എ� ബലാ�സംഗ
േക�കൾ രജി��  െച�ി�െ��ം ഇതി�  എ� എ��ിെ� ��പ�ം
േകാടതിയി� സമ��ി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ  ;  ജി� തിരി�� കണ�്
ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം �ീക�ം ��ിക�ം ഉ�െ�� എ� പീഡന
േക�ക� സം�ാന�് രജി�� െച�ി�െ�� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇതി� എ� എ��ിെ� ��പ�ം ഇതിനകം േകാടതിയി� സമ��ി�ി��്
എ�� സംബ�ി� ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� ഗതാഗത���ം അപകട��ം

1564. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ േറാ�കളി� ആവശ��ിന് �ാഫിക് േപാലീ�കാ�
ഇ�ാ���ലം ഗതാഗത���ം അപകട��ം ഉ�ായി ജനം ന�ം
തിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ �ധാന േറാ�കളി�ം ജം�ഷ�കളി�ം ��ത�  �ാഫിക് േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�് ഇ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ാഫിക് േപാലീ�കാ� �റവാെണ�ി� �തിയ �മീകരണം നട�ാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ �ാഫിക് പരി�രണം നട�ാ�ാ�  പ�തി�േ�ാ;  എ�ിൽ
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േകരള�ിെല  140  നിേയാജക മ�ല�ളിെല�ം എം.എ�.എ.  മാ�െട
നി�േ�ശ��  ഉ�െ���ി ഗതാഗത ���ക�െട വിവര�ിെ�
അടി�ാന�ി� വിവിധ നിേയാജക മ�ല�ളി� ആവശ��ിന് �ാഫിക്
േ�ഷ�ക� �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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മ�ിമാ� വിചാരണ േനരി�� േക�ക�െട വിവര��

1565. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ മ�ിസഭയിെല എ� മ�ിമാ�  ഏെത�ാം േക�കളി�  വിചാരണ
േനരി��;

(ബി) ഓേരാ േക�ിെ��ം സ�ഭാവം വ��മാ�ാേമാ?

പീഡനേക�ക� െപ��� �ിതിവിേശഷം ജന�ളി� ��ി�ി�� ആശ�

1566. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ളി�ം പീഡനേക�ക�  െപ���െവ�
സം�മജനകമായ �ിതിവിേശഷം ജന�ളി�  ��ി�ി�� ആശ�
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാളയാ�, ��റ,  വാഴ��ം പീഡനേക�കളി�  േപാലീസിെ�
ഭാഗ�നി��ായ ��തരമായ �ത�വിേലാപം ഗൗരവമായി
പരിഗണി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സംഭവ��  വിവാദമാ�േ�ാ�  ബ�െ�� േപാലീസ് േ�ഷനിെല
എസ്.ഐ/സി.ഐ.  മാെര സെ��് െച�് ഉ�ത േപാലീ�േദ�ാഗ��
ര�െ��� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) മി� േക�കളി�ം ഇരക�  ��ബലവിഭാഗ�ി�െ��
പാവെ��വരായ�െകാ�ാണ് േപാലീസിെ� ഭാഗ�നി�ം ഉദാസീനമായ
സമീപനം ഉ�ാ��െത�ത് വ�തയാേണാ;

(ഇ) ഇ�രം േക�കളി� പരാതി ��യി�െപ�േ�ാ� തെ� അേന�ഷി�വാ�
ഉ�ത തല�ി�� േപാലീ�േദ�ാഗ��  ഉ�െ��� വിദ� ടീമിെന
നിേയാഗി�വാ�ം,  ��വാളികെള നിയമ�ിെ� ��ി� െകാ�വ��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഫയ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�.

1567. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ചീഫ് െസ��റി�െട ഓഫീസിെല നം.375/PR/16/CSO, dtd 5-11-16 എ�
ഫയലിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) നം.20688/J2/2016/Home, dtd 16-3-2016, 25-7-2016 എ� ഫയ�ം 1-�
േചാദ�പിരിവി�  �തിപാദി� ഫയ�ം ഒ�മി�് പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
പരിഗണി�േമാ;

(സി) �തിപാദി� ഫയലി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ� വ��മാ�േമാ ?

ഇരി�ാല�ട എസ്.െഎ ആയി�� എം.െജ. ജിേജാ�െട വസതി ആ�മണം

1568. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട എസ്.െഎ ആയി�� എം.െജ. ജിേജാ�െട െവ�ില�ാറയി�ളള
വസതി ���നാട് സംഭവെ� �ട��് ആ�മി�ക�ം,  ജിേജാ�െട
സേഹാദര�ം,  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മായ ലിേജാ�െട െെബ�്
ക�ി�ക�ം െച� േക�ി�  �ഢാേലാചനയി�  ഏ�െ��വെരയട�ം
��വ� �തിക�െ�തിെര�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ലിേജാ�െട ക�ി നശി� െെബ�ി� പകരം �തിയ െെബ�്
അ�വദി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�് വ�ഷ�� പി�ി�ി�ം ആയത് നട�ാ�ാ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇേ�ഹ�ിന് െെബ�് അ�വദി�് ന��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ിൽ അടിയ�ര നടപടി സീകരി�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാ��ി െഷഹി� മരി� സംഭവ�ിേ��� ൈ�ം�ാ�്
അേന�ഷണം

1569. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��� ��ം�ളം അ�ി�ാവ് േറായ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് വിദ�ാ��ി
െഷഹി�, േപാലീസ് ഭയെ���ി ഓടി�തിെന �ട��് കിണ�ി� വീണ് മരി�
സംഭവ�ിേ��� ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി
എെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) സംഭവ�ലേ��് േപാലീസിെന വിളി�വ��ി വിദ�ാ��ികെള
േപാലീസിെന ഉപേയാഗി�് അകാരണമായി മ��ി�ാ�  േകാേളജ്
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അധികാരിക� �മി�താ�ളള പരാതി സ��ാരിെ� ��യി���ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് ഉ�രവാദിയായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ഇയാ�െ�തിെര
സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദാംശ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ���ാരായ േകാേളജ് അധികാരിക��ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���ം
എതിെര ക�ശന�ം മാ�കാപര�മായ നടപടി സ�ീകരി��തിന്
ത�ാറാ�േമാ; എ�ി� അവെയെ��് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഷഹീെ� ��ംബ�ിന് സാ��ിക സഹായം അ�വദി��തി�ം ആ
��ംബ�ിന് അ�ഹമായ നീതി ലഭ�മാ��തി�ം സമയബ�ിതമായ നടപടി
സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  ക�ശന നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാ��ി�െട ആ�ഹത�ാ�മം

1570. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ-ക�ാനം െവളളാ�ളളി നേടശ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല ര�ാം
വ�ഷ െമ�ാനി��  എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാ��ി ആ�ഹത��
�മി��മായി ബ�െ��് േകാേളജ് അധി�ത�െ�തിെര േപാലീസ് േക�്
എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�േപ�െ�തിെരയാണ് േക�് എ��ി�ളളത്; അവ�െ�തിെര
�മ�ിയ വ��ക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��മായി ബ�െ�� േക�കൾ

1571. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��മായി ബ�െ��്
2011-16,  2016-17  കാലയള�കളി�  രജി��  െച�െ�� േക�ക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം അതി�മ��മായി ബ�െ��് ആല�ഴ ജി�യി�  2015-16,

2016-17  എ�ീ വ�ഷ�ളി� രജി�� െച� േക�ക�െട വിശദാംശ��
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േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

െന�കാ�േ�രി �റ� ജയിലിൽ �തിയ ൈല�റി െക�ിടം

1572. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�കാ�േ�രി �റ� ജയിലിെല ൈല�റിയിെല അപര�ാ�തക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�കാ�േ�രി �റ� ജയിലി� ഒ� �തിയ ൈല�റി െക�ിടം നി��ി�്
ആവശ�മായ സൗകര��� ഒ���തി�േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

തട���ിക��് ശി� ഇള� െച�ന�കാ�� പ�ിക

1573. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ ജയി�കളിെല തട���ിക��് ശി� ഇള� െച�
ന�കാ�� ശിപാ�ശ സഹിതം ഒ� പ�ിക ഉ�ാ�ി സ��ാരി�  നി�്
ഗവ����് അയ� ന�കിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഗവ����് അയ� ന�കിയ പ�ിക�് അ�ിമ�പം ന�കിയത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�്  2015  ,  2016  വർഷ�ളിൽ ഇ�ര�ി�
ഏെത�ി�ം പ�ിക ജയി�  വ��് തല�ിേലാ സ��ാ�  തല�ിേലാ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  ��ത പ�ിക സ��ാരി�  നി�ം
ഗവ����് അയ� െകാ��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ജയി�  വ��് ത�ാറാ�ിയ പ�ികയിൽ ഈ
സ��ാ�  �തിയതായി ആെരെയ�ി�ം ശി�ാ ഇളവിന�ഹരായി
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ആ�ക�െട േപര് വിവരം
േമശ�റ�െവ�േമാ ?

�ായ���ിയാകാ� ��ിക��് േനെര നട� പീഡനം

1574. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ായ���ിയാകാ�
��ിക��് േനെര നട� പീഡനം സംബ�ി�് സം�ാനെ�ാ�ാെക�ളള
േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ഇ�വെര എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��് എ�്
വിശദമാ�േമാ;ലഭി� പരാതികളി� ��ണമാ�ം േകെസ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�  �തികെള പിടി�ടിയ�ം,പിടി�ടാ��മായ േക�ക�  എ� വീതം
ഉ�് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േക�ക�െട എ�ം േ�ഷ� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

എ�fനിയറിംഗ് േകാേളജ് വിദ�ാ��ി�െട ആ�ഹത�ാ�മം

1575. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ക��ിറ െവളളാ��ി നേടശ�  എ�ിനിയറിംഗ് േകാേളജിെല
വിദ�ാ��ി മാേനെ��ിെ� പീഡനെ� �ട��് ആ�ഹത��് �മി�
എ�ളള പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ വിഷയ�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��് എ�്
വിശദമാ�േമാ?

ഉ�ത ത�ികകളി� നിയമി�െ��വ�വർ�് വിജില�സ് �ിയറ�സ്

1576. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഉ�ത ത�ികകളി�
ലഭ�മാ�ിയമി�െ��വ�െ��ാം വിജില�സ് �ിയറ�സ് ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി�
ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ���്  ;  ആ�െ�ാെ� വിജില�സ് �ിയറ�സ്
ലഭി�ി�ി�;

(ബി) ഉ�ത നിയമന���് �റേമ മ�് ഏെത�ാം കാര����ാണ്
വിജില�സിെ� അ�മതി നി�ബ�മായി�ളളത്  ;ഇത് സംബ�ി�ളള
ഗവ�െമ�് ഉ�ര�െ��ി� അതിെ� പക��് േമശ�റ�വ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഏത് നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് വിജില�സ്
�ിയറ�സ് നി�ബ�മാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

അഴിമതിയി� ��പ�ിയി� നി��� വ��കെള അഴിമതി ��മാ��തിന്
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നടപടി

1577. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� വ��കളിെല അഴിമതി സംബ�ി�് വിജില�സ്
എെ��ി�ം സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�രം സ�േ�
നട�വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�െ��െട അടി�ാന�ി�  അഴിമതിയി�  ഒ�ാം �ാന�് ഏത്
വ��ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അഴിമതിയി�  ��പ�ിയി�  നി��� വ��കെള അഴിമതി
��മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സജി ബഷീറിെനതിെര വിജിലൻസി� ലഭി� പരാതികൾ

1578. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�േകാ എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിെ� മാേനജിംഗ്
ഡയറ�റായി�� സജി ബഷീറിെനതിെര വിവിധ �മേ��ക�മായി
ബ�െ��് വിജില�സ് വ��ിന് എ� പരാതിക�  ലഭി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം �മേ��ക�മായി ബ�െ�� പരാതിക�  ലഭി�ി�െ��ം
പരാതി�ാ� ആരാെണ�ം ഓേരാ പരാതി�ം എേ�ാ� വിജില�സ് വ��ി�
ലഭി�െവ�ം ഓേരാ പരാതിയി�ം വിജില�സ് വ��് െെകെ�ാ�
നടപടികെളെ��ം വ��മാ�േമാ?

അഴിമതി േക�കളി� ഗേവഷണം നട�വാ� വിജില�സ് തീ�മാനം

1579. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�്
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,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് വ��് �പീകരി�്  53  വ�ഷം പി�ി�േ�ാ� �ധാന അഴിമതി
േക�കളി�  എ�് സംഭവി�െവ� കാര��ി�  ഗേവഷണം നട�വാ�
വിജില�സ് തീ�മാനം എ��ി��േവാ;

(ബി) ഗേവഷണം നടേ�� േക�ക�െട �ാഥമിക പ�ിക വിജില�സ്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത പ�ികയിൽെ�� േക�ക�
ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാടതിക�െട �ട��യായ വിമ�ശനമാേണാ വിജില�സിെല പഴയ
േക�ക�  സംബ�ി� ഗേവഷണം നട�ാ�  േ�രി�ി�െത�്
വ��മാ�േമാ?

ആ�ളം കായ� അഴിമതിേകസിൽ വിജില�സ് അേന�ഷണം

1580. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ളം കായ� േമാടിപിടി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െചളി നീ�ി ആഴം ��ാ�ം
പായ�ക�  മാ�ി േബാ�് ഓടി�ാ�ം കായേലാരെ� നട�ാത
നി��ി���മായി ബ�െ��� അഴിമതി സംബ�ി� വിജില�സ്
േക�ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിജില�സ് അേന�ഷണം ���ീകരി�ാ�  മന���മായ
കാലതാമസം വ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണം ���ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിജില�സ് ഡയറ�� �ാന� നി�ം േജ�ബ് േതാമസിെന മാ�ിയ സാഹചര�ം

1581. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് ഡയറ��  �ാന� നി�ം േജ�ബ് േതാമസിെന മാ�ി
നി���തി�� സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;  ഇത്
സംബ�ി�് സ��ാ�  ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�
പക��് േമശ�റ�് െവ�േമാ;
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(ബി) �ഖ�മ�ി പെ��� ഏെത�ി�ം േയാഗ�ി�  വിജില�സിെ�
�വ��ന�ി� നിയ�ണ�� ഏ�െ����ത് സംബ�ി�് തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിജില�സ് വ��ിെ� സ�ത��ം നീതി ���ക�മായ �വ��ന�ിന്
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിജില�സ് ഡയറ�� അവധിയി� �േവശി�ാ� ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം

1582. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, സി.മ��ി
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനകാലം ബാ�ി�� വിജില�സ് ഡയറ��  ഒ� വ�ഷം േപാ�ം
േസവനം ���ിയാ�ം ��് അവധിയി�  �േവശി�ാ�  ഇടയാ�ിയ
സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ധാന േക�ക�  സംബ�ി� പരാതിക�  സ�ീകരി�ിെ��് േനാ�ീസ്
പതി�ക,  പരാതിക�  സംബ�ി� നി�േ�ശം േതടി പരാതിെ��കെള�ാം
സ��ാരിനയ�െകാ��ക,  വിജില�സ് േക�കെള സംബ�ി�
ഗേവഷണ���ായി മാ�ം വിജില�സ് സംവിധാനെ� പരിമിതെ���ക
�ട�ിയ നടപടിക� ഈ വിജില�സ് ഡയറ�� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�രം നടപടിക��� കാരണെമ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

വിജില�സി� പരാതി സ�ീകരി��തി�� മാനദ���

1583. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സി�  ലഭി�� പരാതി സ�ീകരി��തി�ം �ട�  അേന�ഷണം
നട��തി�ം മാനദ��� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ�െ�തിെര വ��ി വിേദ�ഷ�ിെ�േയാ  ,  �തികാര
മേനാഭാവ�ിെ�േയാ ഭാഗമായി ന��� പരാതികളി�  അേന�ഷണം
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നട��ത് �ലം ��ത ജീവന�ാ��് ഉ�ാ�� മാനസിക പിരി�����
അവ�െട വ��ി ജീവിത�ി�ം െതാഴിലി�ം ���� ഉ�ാ�െമ� വ�ത
മന�ിലാ�ി അേന�ഷണ��  നട�വാ�  വിജില�സ് വ��ിെന
സ�മാ�വാ� സാധി�േമാ;വ��മാ�േമാ ?

അഴിമതിേ��കളി� �തികളായ സി-ഡി�് ജീവന�ാ�

1584. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതിേ��കളി�  �തികളായ എ� �ിരം ജീവന�ാ�  സി-ഡി�ി�
േജാലി െച� വ�� എ�് അവ�െട േപ�ം ത�ിക�ം സഹിതം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��തായി �പെ���ിയ
�ഖ�മ�ി�െട കംപ���  അധി�ിത പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിെ�
േമ�േനാ� �മതല വഹി�� സി-ഡി�ിെല ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വിജില�സ് േകസി�  �തികളായ ഉേദ�ാഗ��  സി-ഡി�ിെല വിവിധ
േ�ാജ�കളി�ം ഡിവിഷ�കളി�ം േമ�േനാ�ം വഹി��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;അവ�െട േപ�ം ത�ിക�ം വ��മാ�േമാ ?

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� വിജില�സ് േക�ക�

1585. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ�
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ് േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;
വിശദാംശം ന��േമാ;  ആയതി�  ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.എസ്.
ഉേദ�ാഗ��  ഉ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആെര�ാമാെണ�ം,  എ�ാണ്
അവ�െ�തിെര�� േക�കെള��� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വിജില�സ് സ�േമധയാ എ�� േക�ക�  �ടാെത േകാടതി
നി�േ�ശാ�സരണം എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര േകെസ��് അേന�ഷണം
നട�ിവ���്;  ഓേരാ േകസി�ം ചാ�ജ് ഷീ�് െകാ��വ,  ഇനി
െകാ��ാ��വ എ� �മ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� േക�കളി�
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ചീഫ് െസ��റി റിേ�ാ��് സമ��ി�വ ഏെത�ാം േക�കളിലാണ്; അവ�െട
പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

െകാ�ം ജി�യി� േകാടതി സ��യം �ാപി��തി�� നടപടി

1586. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  േകാടതി സ��യം �ാപി��തി�� നടപടിക�െട
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നി��ഹണ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തട�വാദ��
ഉ�യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ആയത് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േകാടതി സ��യം �ാപി�� �ലെ� സംബ�ി�്
ധാരണയിെല�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപരിേ�ാം ഫയ� േ�ഷ� െക�ിട�ം �ാഫ് ക�ാ�േ��ം നി��ി��തി�� നടപടി

1587. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപരിേ�ാം ഫയ� േ�ഷ� െക�ിട�ം �ാഫ് ക�ാ�േ��ം നി��ി��തി��
നടപടി�മ�� ഏത് ഘ�ം വെര ആയി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�  ���ിക��് ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭ�മാേയാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപരിേ�ാം ഫയ� േ�ഷെ��ം �ാഫ് ക�ാ�േ��ിെ��ം നി��ാണ ���ി
എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ടി.എസ്. കനാലിെ� തീര�� പാർശ� ഭി�ി െക�ി സംര�ി��തിന് നടപടി

1588. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാത�െട ഭാഗമായ ടി.  എസ്.  കനാലിെ� തീര��  പാർശ�
ഭി�ി െക�ി സംര�ി�ാ�� �ലം കരയിടി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജലപാത�െട ആഴം ��ിയതിെന�ട��്,  �ലേശഖര�രം
�ാമപ�ായ�ിെല  21,  22,  23  വാ��കളിെല ടി.  എസ് കനാ�മായി
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േച�� ഭാഗ��, തീരമിടി�് �രയിട�ളിേല�് ഉ� െവ�ം കയറി,വീ�ം
�ഷി�ം നശി��ത് പരിഹരി��തിന് നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കരയിടി��� �ലം ജലപാത�തെട ആഴം വീ�ം �റ���ം കരഭാഗം
ന�െ����ം പരിഹരി��തിന് അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

പാ�വതീ ��നാറിെല ജലഗതാഗതം

T 1589. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�വതീ ��നാ� ജലഗതാഗത�ിന് അ�േയാജ�മാ�ി മാ��തിന് േവ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�ം നാളി�വെര എ� നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പാ�വതീ ��നാറിെന ജലഗതാഗത�ിന് അ�േയാജ�മാ��തിന് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പഠന റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�ാനി-േബ�� �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�� ജലപാത

1590. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാതയായി �ഖ�ാപി�ി�� കേനാലി കനാലിെല െപാ�ാനി-
േബ��  �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി��  (േപാർ�് � േപാർ�്)  ജലപാത
യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ ജലപാതയിെല 3-� റീ�ി� ഉ�െ�� േമ��ചി�ി� ���ി എേ�ാ�
�ട�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) െപാ�ാനി-േബ��  (േപാർ�് � േപാർ�്)  ജലപാത എേ�ാ�  പണി
���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എം.എ�.എ േഹാ�ലിന് സമീപം നി��ി�ി�ളള ��ാഷ് േ�ഡിയം
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1591. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിേനാട�ബ�ി�് എം.എ�.എ േഹാ�ലിന് സമീപം
നി��ി�ി�ളള ��ാഷ് േ�ഡിയം േപാലീസ് വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത േരഖ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓഫീേസ�ിനായി സ�ീകരി� എ� ��ക�ം �േത�ക ഗ�ാലറി�ം ഇവിെട
�വ��ി���്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�ഡിയം ഉപേയാഗി��തി� എ�� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�� ഇവിെട
നി�് െമ��ഷി�് േനടിയി�ളളവരാേണാ;  എ�ി�  അ�ര�ി�ളളവ�
എ�േപ�, ആെരാെ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  സ��ീസി�  ശ�ളം പ�� എ� �ിരം/താ��ാലിക
ഉേദ�ാഗ��  (ഏെതാെ� വ��കളി�  നി�്)ഇവിെട േജാലി േനാ��;

ഏെത�ാം ത�ികകളി�; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരളം-െചൈ� െഫറി സ��ീസ്

T 1592. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� നി�ം െചൈ� വെര െഫറി സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് േക�
സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എ� ഘ�മായി
എ� �ക വീതമാണ് േക� സ��ാ� സം�ാന�ിന് ലഭ�മാ�ിയെത�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത സ��ീസിനാ�� �ാരംഭ ���ിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
��ത ���ിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

1593. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക ആവശ��ി�� ��തിവാതകം �ഴ�കളി�െട അ��ളയി�
എ�ി�� "സി�ി ഗ�ാസ്" പ�തി ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി�  ഏെത�ാം �േദശ�ളി�െടയാണ് ��ത ഗ�ാസ്
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വിതരണ �ംഖല കട� േപാ��ത്;

(സി) ഗാ�ഹിക ഉപേയാ�ാ���് ��ത കണ��ക� ന�കിയി�േ�ാ; എ�
േപ��് നിലവി� കണ�� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കണ��  ലഭി��തിനാ�� നടപടി�മ��  എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

��ാഷ് േ�ഡിയ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�

1594. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിേനാട�ബ�ി� ച�േശഖര�  നായ�  േ�ഡിയ�ി�
സമീപം നി��ി� ��ാഷ് േ�ഡിയ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�
എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയം േപാലീസ് അേസാസിേയഷെ� ഓഫീസാ�ം മ�ം
ഉപേയാഗി�െ��� എ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േ�ഡിയ��ം കളി�ല��ം ��പേയാഗം െച�െ����ം, ചില�
��കയാ�ി െെകവശം െവ�ിരി���ം ഒഴിവാ�വാ�
ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) സർ�ാർ ചിലവി� നി��ി� ഇ�രം െക�ിട�� ചില ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��
മാ�ം ��കയാ��ത് ഒഴിവാ�ി േനരിയ ഫീസീടാ�ിെയ�ി�ം
െപാ�ജന���് �റ�് െകാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നില�രിെല സ��ാ� ഓഫീ�ക�

T 1595. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  നിേയാജകമ�ല�ി�  വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി��
സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നില��  നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��ാ�  അധീനതയി�� എ�
െക�ിട�� ഒഴി�കിട���്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നില�രി�  ���ി �േരാഗമി�� മിനി സിവി�  േ�ഷനി�  ഏെതാെ�
സ��ാ�  ഓഫീ�ക��ാണ് �ലം അ�വദി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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വിദ�ാഭ�ാസ വാ��മായി ബ�െ�� റി�വറി നടപടിക�

1596. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��തിന് േശഷം അേപ�കരായ വിദ�ാ��ിക�
മരണെ�� േക�കളി�  ��ത ബാ�് വാ��െട േപരി�� റി�വറി
നടപടികളിൽ നി�ം ര�ക��ാ�െള ഒഴിവാ�ാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ര�കർ�ാ��െട ഏക �തീ�യായ മ��െട മരണേശഷ�ം വാ�
�ടി�ിക പിടിെ���ാ� ബാ�ക� നട�� ത�രിത നടപടിക� ഒഴിവാ�ി
��ംബ�െള സഹായി�ാ� നി�േ�ശ��ാ�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ി� ഒഴി�കിട�� േഡാ��മാ�െട�ം ന�മാ�െട�ം ത�ിക

1597. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� നിേയാജകമ�ല�ി�  ആേരാഗ� വ��ി�  ഒഴി�കിട��
േഡാ��മാ�െട�ം ന�മാ�െട�ം ത�ികക�െട എ�ം ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) എ� േഡാ��മാ�  വയനാട് ജി�യി�  നി�ം വിേദശ�ം സ�േദശ�ം
േജാലിെച�വാനായി �ന�േവതന അവധിയി� ഉ�്?

ജീവ�ര�ാ മ��ക�

1598. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിലാകമാന�� ജന�ളി�  ��ത�  േപ�ം �േമഹ േരാഗ�ി�ം
കി�നി േരാഗ�ി�ം,  �ദയ േരാഗ�ി�ം അടിമകളാെണ�� വ�ത
മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ടി േരാഗ���� മ��ക��ം,  ഇ��ലി�ം ഭീമമായ �കയാണ്
ഫാ�മസ��ി��  ക�നി�ാ�ം മ��് കട�ാ�ം േരാഗികളി�  നി�ം
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വാ��െത� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ അ�ഖ���� മ��ക�  ജീവ�  ര�ാ വിഭാഗ�ി�െ���ി
പാവെ�� േരാഗിക��് ഏ��ം �റ� �ക�് മാ���ി�
ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ാറി� സ��ാ� ആ�പ�ി

1599. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ി� േതാ�ം െതാഴിലാളിക�ം സാധാരണ ജന��ം തി�ി
പാ��� ��ാറി�  ഒ� ന� സ��ാ�  ആ�പ�ിയി�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  സ��ാ�  ആ�പ�ി ആരംഭി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇെ��ി� എ�ാ ചികി�ാസൗകര��േളാ��ടിയ ഒ� സ��ാ� ആ�പ�ി
ആരംഭി�ാ� ഉട� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജല മലിനീകരണം നട��വർെ�തിെര നടപടി

1600. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നഗര�ളിെല േഹാ��കളി� നി�ം വാഹന സ�വീസ് േ�ഷ�കളി� നി�ം
കശാ� ശാലകളി� നി��� മലിനജലം ഓടകളി�െട �ടിെവ� വിതരണം
നട�� ജല േ�ാത�കളിേലെ��� സാഹചര�ം ��യി�
െപ�ി�േ�ാ;ഇ�രം �വ��ന��  നട��വ�െ�തിെര ശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സി. എ�്.സിെയ ഐ.പി.എ�് �ാ�േഡ�ഡിേല�് അ�േ�ഡ് െച��തി��
പ�തി

1601. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� േ�ാ�ി� ഒ� സി.എ�്.സി െയ�ി�ം ഐ.പി.എ�് �ാ�േഡ�ഡിേല�്
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�ാഫ് െ�ം�ത് ന�കി അ�േ�ഡ് െച��തി�� പ�തി സ��ാ�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� �റ�ത് ഒ� നിേയാജകമ�ല�ി� ഒ�
സി.എ�്.സി െയ�ി�ം അ�ര�ി� ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സി.എ�്.സി ക�െട �ാഫ് െ�ം�ത് വ��ി�ി��ത് ഒ�
നിേയാജകമ�ല�ി� ഒെര�ം എ�ി�ം പരിഗണി��െവ�ി� അ���ി
ആ�പ�ിെയ ഈ നിലയി� പരിഗണി�േമാ;

(സി) 7+ 1 = 8 എ� നിലയി� േഡാ��മാ�െട െ�ം�ത് വ��ി�ി�് അ���ി
ആ�പ�ിയി� 24 മണി��ം േസവനം ലഭ�മാ�ണെമ� ആല�ഴ ഡി.എം.ഒ
�െട െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ആയതി�  എ�് തീ�മാനമാണ്
എ��ി��ത്;  ഇെ��ി�  അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�േമാ?

െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ്. േപവാ�ഡിെ� പരിതാപകരമായ അവ�

1602. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി താ��് ആ�പ�ിയി�  �വ��ി��
െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ്.േപവാ�ഡിെ� പരിതാപകരമായ അവ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തീെ�ാ��  േക�കളി�  എ�� േരാഗിക�  ഉ��െട കിട��
േപവാ�ഡി�  ജനേറ��  ഇ�ാ�തിനാ�  ൈവദ�തി ഇ�ാ� സമയ�്
േരാഗിക� ��ി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േപവാ�ഡിെല മി� �റിക�ം െമയി�ന�സ് നട�ാ�തിനാ�
അട�ി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  േപവാ�ഡിെല
േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.എം.എ.പി. വഴി ചികി�ാ സഹായം

1603. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) "െസാൈസ�ി േഫാ� െമഡി�� അസി��സ് � �വ�" പ�തി �കാരം
സം�ാനെ� ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിെല ചികി��ാണ് ചികി�ാ
സഹായം ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ക��ാടക�മായി അതി��ി പ�ി�� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല
ജന���് ജി�യി�  ���  െ�ഷ�ാലി�ി ചികി� സ��ാ�/സഹകരണ
േമഖലയി�  ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  മംഗലാ�ര�� ആ�പ�ികെള
ആ�യിേ��ി വ��തിനാ� ടി ചികി��് എസ്.എം.എ.പി. പ�തി വഴി
ധനസഹായം ന�കാ� നടപടി ഉ�ാ�േമാ?

ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ പരിപാടി

T 1604. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ പരിപാടിയി� പെ���് ലഹരിയി� നി�്
��ി േനടണെമ�ാ�ഹി��വ��് ചികി� ന�കാനാവശ�മായ
വിദ��െട എ�ം സം�ാന�് �റവാെണ� റിേ�ാ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി� നിലവി�� ലഹരി വി�� ചികി�ാേക��ളിലായി െമാ�ം
എ� ൈസ��ാ�ി�ക��്;

(സി) ��ികെള േനാ�� ൈസ��ാ�ി�ക�  ഒരിട�ം ഇ� എ� റിേ�ാ��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ലഹരിവി�� ചികി�ാേമഖലയി�  ൈസേ�ാളജി�്,  ൈസ��ാ�ി�് മ�
അ�ബ� �ാഫ് എ�ിവ�െട േസവനം ഉറ�വ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ം?

വടകര താ��് ആ��േവദ ആ�പ�ി

1605. �ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വടകര താ��് ആ��േവദ ആ�പ�ിയി� കിട�ി�ികി��െട സൗകര�ം
വ��ി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ബ�:ആേരാഗ�വ��് മ�ി വടകര താ��്
ആ��േവദ ആ�പ�ിയി�  വ�് �ഖ�ാപി� െബ�ക�െട എ�ം
വ��ി�ി�ാ�  എ�� തീ�മാനം അടിയ�രമായി നട�ിലാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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ലാബ് െട�ീഷ�� നിയമനം

1606. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെല  1961  െല �ാഫ് പാേ��  പരി�രി�േ�ാ�  േരാഗ
നി��യ�ിന് അത�ാവശ�മായ ലാബ് െട�ീഷ��  ത�ിക അ�ഹമായ
തര�ി� വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ലാബ് സംവിധാനം ഇ�ാ� സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ലാബ്
�ട��തി�ം അവിെട ലാബ് െട�ീഷ��മാെര നിയമി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  24  മണി��ം �വ��ി�� ആ�പ�ികളി�  ലാ�ക�ം  24

മണി�� �വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിന് ആവശ�മായ
ലാബ് െട�ീഷ��മാെര നിയമി�േമാ;

(ഡി) �ിനി��  എ�ാ�ിഷ് െമ�ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല
ലാ�കളി� േവ�� ജീവന�ാെര�ം,  ഉപകരണ��ം ഏ�െ����തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

അ�തം ആേരാഗ�ം പ�തി

1607. �ീ.െക.��ിരാമ�
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, െക.ഡി. �േസന�
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിത ൈശലീേരാഗ��െട നിയ�ണ�ി�ം
ചികി��മായി അ�തം ആേരാഗ�ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓഫീ�ക�, െതാഴി�ശാലക�  എ�ിവിട�ളി�  ജീവിത ൈശലീേരാഗ
നിയ�ണ�ിനായി വ��്േ�സ് ഇ��െവ�ഷ�  പരിപാടി നട�ാ�ി
വ��േ�ാ;

(ഡി) ജീവിത ൈശലീേരാഗ നിയ�ണ�ിനായി എെ��ാം േബാധവ��രണ
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പരിപാടികളാണ് െച�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�് കിട�ക�� ആ��േവദ ആ�പ�ിക�

1608. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�് കിട�ക�� എ� ഗവ�െമ�് ആ��േവദ
ആ�പ�ികളാണ് �വ��ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ആ�പ�ികളി� നിലവി� ഒ� േഡാ�� മാ�േമ ഉ� എ�തിനാ�
ഈ ആ�പ�ികളി� അ�ഭവെ��� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആ��േവദ ആ�പ�ികളി� ആ�.എം.ഒ.�െട�ം എം.ഒ.�െട�ം ത�ികക�
അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ?

�ഗ് ഡി�ിബ�ഷ� മാേനെ��് സി�ം

1609. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ാഥമിക ആേരാഗ� േക��� �ത� െമഡി�� േകാേള�ക� വെര മ��്
വിതരണം നട��തിന് �ഗ് ഡി�ിബ�ഷ�  മാേനെ��് സി�ം
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�്.എം.സി ലേബാറ�റിക�െട �വ��നം

1610. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ആ�പ�ികളിലായി എ� എ�്.എം.സി ക�
ലേബാറ�റി �വ��ന��  നട�ി വ�� എ�ം ��ത
�വ��ന�ളി�  ആേരാഗ� വ��് എെ��ാം നിയ�ണ��ം
നി�േ�ശ��ം ന�കി വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �വ��ി�� എ�്.എം.സി ലേബാറ�റികൾ വിവിധ
പരിേശാധനക��് അവ�െട തീ�മാന �കാര�� ഫീ�ക�  (അമിത
ഫീസ്)  ഈടാ��ത് പരിേശാധി�് ഒ� ഏകീ�ത ഫീസ് ഘടന
ഏ�െ����ത് സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;
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(സി) േസഫ് േകരള പ�തി  -  2014  �ത�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ആേരാഗ� വ��്
സം�ാന ലേബാറ�റികളി� എ� എ��ി� പരിേശാധന നട�ി എ�ം
ഇതി�െട കെ��ിയ �മേ��ക�  നട� ലേബാറ�റിക�  എ� എ�ം
എ� എ�ം അട� ��ി എ�ം അട� ��ിയവയി�  മ� േപരി�  ഇ�ം
�റ��വ��ി��വ എ� എ�ം വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� കിരണം പ�തി

1611. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള സ��ാരിെ� ആേരാഗ� കിരണം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഈ
സ��ാരിെ� കാല�് എ� േരാഗിക��് �േയാജനം ലഭി�െവ�് ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� �ര�ാ വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

1612. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം കാര��മമെ�� റിേ�ാ��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ത�മായ പരിേശാധന�െട അഭാവം �ലം �ചിയി�ാ��ം പഴകിയ�ം മായം
കല���മായ ഭ�ണ പദാ���ളാണ് പലേ�ാ�ം ഉപേഭാ�ാ���്
ലഭി��െത� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് ഭ��വിഷബാധ അട��� ��തരമായ ആേരാഗ� �����്
കാരണമാ�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഭ���ര�ാ വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിനായി
എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ആേരാഗ� വ��് ജീവന�ാ��് ന�പരിഹാര അവധി

1613. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  അവധി �ഖ�ാപി�ി�� ദിവസ�ളി�ം േജാലി െചേ��ിവ��
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ആേരാഗ� വ��ിെല ജീവന�ാ��് �ാപനേമധാവി�െട അ�മതി�്
വിേധയമായി ഒ� ദിവസം ന�പരിഹാര അവധിെയ����മായി ബ�െ��്
നിലവി�  എെ��ി�ം നിേവദനേമാ പരാതിേയാ നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ശബരിമല മാസ�ജ�മായി ബ�െ��് പ�യി�ം സ�ിധാന�ം ഡ��ി�്
നിേയാഗി�െ��� ആേരാഗ�വ�� ജീവന�ാ��് ഇതി�� ഉ�രവ് എ�
ദിവസം ��േപ ന�േക�താണ്;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�രവ്
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ശബരിമലമാസ�ജ�് വ��ി�  നി�ം നിേയാഗി�� ജീവന�ാ��്
അ�ഹമായ ദിനബ�,  യാ�ാബ� എ�ിവ ലഭി��തി�� നടപടി�മം
നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമവിവരം ന��േമാ?

വയനാട് െമഡി�� േകാേളജ്

1614. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് െമഡി��  േകാേളജിെ� �ട�  �വ��ന��  ഏ�ഘ�ം
വെരെയ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയതി�േശഷം
നാളി�വെര ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െമഡി��  േകാേളജിെ� െക�ിടനി��ാണ ���ിക�
ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നട�സാ��ിക വ�ഷം ഈയിന�ി�  എ� �കയാണ്
വകയി��ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ി� ആ�ിത നിയമനം

1615. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�  ആ�ിത നിയമന വ�വ�യി�  ആ�ിത��്
യഥാസമയം നിയമനം ന�കാ�  കഴിയാ� �ിതി വിേശഷം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ി� ആ�ിത നിയമന വ�വ�യി� നിയമനം ലഭി��തിന്
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അേപ� ന�കിയ എ� ആ�ിത��് ഇനി�ം നിയമനം ന�കാ��്  ;

അേപ�ക�െട ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ഓേരാ ജി�യി�ം ഏത്
തീയതി �ത�� അേപ�ക��ാണ് നിയമനം ന�കാ� ബാ�ി��െത�
വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാര�  മരണമട�് വ�ഷ��  കഴി�ം നിരാലംബരായ
��ംബ�ിെ� ആ�ിത��് നിയമനം ന�കാതിരി��ത് ഈ പ�തി�െട
ഉേ�ശ�െ��െ� തക���താെണ� കാര�ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഈ അേപ�ക��് അടിയ�രമായി നിയമനം
ന���തിനാവശ�മായ നടപടി സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ ?

എയിംസ് മാ�കയി� േ�ാമാ െകയ�

1616. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകടമരണം �റ��തിനായി െമഡി��  േകാേള�കളി�  എയിംസ്
മാ�കയി� േ�ാമാ െകയ� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ജീവന�ാ��് പരിശീലന�ം െമഡി�� േകാേള�ക�െട ഭൗതിക
സാഹചര��ം െമ�െ����തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െജ�ി മിഠായിക� ഉ�ാ�� ആേരാഗ���ം

1617. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിപണികളി� ലഭി�� െജ�ി മിഠായിക� കഴി�് ��ികളി�
��തരമായ ആേരാഗ�����  ഉ�ാ��താ�� വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ഉ�പ���െട �ണനിലവാര�ം �ര��ം ഉറ�ാ�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ി� േഡാ��മാ�െട ദീ�ഘകാല അവധി

1618. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആേരാഗ� വ��ി�  എ� േഡാ��മാ�  ദീ�ഘകാല അവധിയി�  �ട��
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഡാ��മാ�െട അവധി ഏ�വെരയാെണ�ം ഏത്
ആവശ��ിനായാണ് അവധി അേപ�ി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� േഡാ��മാ� അവധി
ലഭി��തിന് അേപ�ി�ി�െ��ം എ� േപ��് അവധി
അ�വദി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

ജനറിക് മ��ക�

1619. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ��മാ�  ജനറിക് മ��ക�  മാ�ം േരാഗിക��് �റി�്
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ജനറിക് മ��ക�  ആവശ��ിന് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജനറിക് മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം

1620. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

1939-െല മ�ാസ് െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമ�ം 1955-െല തി�-െകാ�ി െപാ�
ജനാേരാഗ� നിയമ�ം േ�ാഡീകരി�് ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം
ഉ�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി
അറിയി�ാേമാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ?

മിഷ� ഇ�ധ��് പ�തി

1621. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 'മിഷ� ഇ�ധ��്' പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  ഏെത�ാം ജി�കളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ ?

ഭ�� വ��ളി� രാസവ���െട സാ�ിധ�ം

1622. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭ�� വ��ളി� രാസവ��� ഇെ��് ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി��
നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� േക��ളിെല ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

1623. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫ് പാേ��  അ�സരി�് സം�ാനെ� പി.എ�്.  സി കളി�ം
സി.എ�്.സി കളി�മായി എ� ജീവന�ാ�െട ഒഴി�കളാ�ളളത്;ത�ിക
തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

മീഡിയാ േകാ�ഡിേന��

1624. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  മീഡിയാ േകാ�ഡിേന��  ത�ിക
നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ആരാണ് ഇേ�ാഴെ� മീഡിയാ
േകാ�ഡിേന��;മീഡിയാ േകാ�ഡിേന���് എ� �പയാണ് ശ�ളമായി
നി�യി�ിരി��ത്;ഈ ത�ിക�െട േയാഗ�ത അറിയി�ാേമാ?

മ�� വിതരണം

1625. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിേല�� മ�� വിതരണം കാര��മമാ��തിന്
ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല മ�� ലഭ�ത നിരീ�ി�ാ�  ഓ�ൈല�
സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മ��് വിതരണം

1626. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� നി�� മ��് വിതരണ�ി� ����താര�ത
ഉറ� വ���തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് സ��ാ� െച�ി��ത്?

നാഷണ� �റ� െഹ��് മിഷ�-െല നിയമനം

1627. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നാഷണ�  �റ�  െഹ��്
മിഷനി�  െഡപ�േ�ഷ�, കരാ�, ദിവസ േവതന അടി�ാന�ി�  എ�
േപെര നിയമി�ി��്; ജി� തിരി�ം ത�ിക തിരി�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഫ് േന�്,  ഫാ�മസി�്,  ലാബ് െട�ീഷ��  എ�ീ ത�ികകളിേല��
നിയമന രീതി വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�മായി ബ�െ�� ഉ�രവ്/സ��ലറിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നാഷണ� �റ� െഹ��് മിഷനി� ഏെത�ി�ം ത�ികകളി� റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ; കാലാവധി വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ഫാ�മസി വഴി മ��് വിതരണം

1628. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ഫാ�മസി വഴി േരാഗിക��് സൗജന� മ��് വിതരണം െച��
പ�തി കാര��മമായി നട��ി�ാെയ� പരാതി�ം, പലേ�ാ�ം ഈ പ�തി
നി��ി വ�േ��ി വ�� സാഹചര�ം നി�ധനരായ േരാഗിക��്
��ി���ാ��താെണ� കാര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) േകരള െമഡി�� സ��ീസ് േകാ��േറഷന് യഥാസമയം മ�� വിതരണ
�ക ന�കാ�താണ് പ�തി �ട��തിന് കാരണമാ��െത� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ പ�തി കാര��മമായി �ട��തിന്
മതിയായ ��ന��േമാ?

മഴ�ാല ��� �തിേരാധ �വ��ക�െട ശ�ള�ടി�ിക

1629. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല ��� �തിേരാധ �വ��ന��െട ഭാഗമായി വിവിധ ത�ികകളി�
നിയമി� താ�ാലിക ജീവന�ാ��് ഒ� വ�ഷെ� ശ�ള�ടി�ിക
ന�കാ�തിനാ� അവ� േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അവ��് ശ�ള�ടി�ിക അടിയ�രമായി ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ശ�ള�ടി�ിക ലഭി�ാ�തിനാ�  ഒ� ജീവന�ാര�  ആ�ഹത�െച�
സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ി�  അ�ഭാവ���മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി��ായി�� ജീവന�ാെര പിരി�വി�ി�േ�ാ;  ഇവ��് പകരം
ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  മഴ�ാല ��� �വ��ന��
ജീവന�ാരി�ാ�ത് �ലം തട�െ��� സാഹചര�ം എ�െന തരണം
െച�ാനാണ് ആേലാചി��ത്?

കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�േ�ാ��ടിയ ആേരാഗ� േക�ം

1630. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി,  പ�ികവ��,  േതാ�ം െതാഴിലാളി േമഖലക� ഉ�െ�� ചാല�ടി
മ�ല�ിെല അതിര�ി�ിയി�  ഒ� കിട�ി ചികി�ാ
സൗകര�േ�ാ��ടിയ ആേരാഗ� േക�ം �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല ആ�പ�ികളിൽ നിയമനം
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1631. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല വിവിധ ആ�പ�ികളിേല�്  2016 �� ഒ�ി� േശഷം
എ� േ�ഡ് II അ���മാെര താ�ാലികമായി നിയമി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ി� കാ�ഗറി തിരി�ളള ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  നിലവി�  എ� ത�ികക�  ഈ വിഭാഗ�ി�  ഒഴി�െ��
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവി�  എ� േ�ഡ്  II  അ���മാെര
�ിരെ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;  എ�േപ��് �ാന�യ�ം
ന�കി നിയമി�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ?

ഇ��ി െമഡി�� േകാേളജ്

1632. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി െമഡി��  േകാേളജിെ� െക�ിട നി��ാണ��െട നി��ാണ
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജിെ� അ�ാദമിക് േ�ാ�ിെ� നി��ാണം
സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് അനാവശ� കാലതാമസം
േനരി��തായ വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;ആയത് പരിഹരി�ാ�
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ��ി െമഡി��  േകാേളജിെ� െക�ിട നി��ാണ �വ��ന��
എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് കാ�ഡ് ����

1633. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് കാ�ഡ് ����തി�� നടപടിക�  സ�കാര�
ഏജ�സിെയ ഏ��ി�ി�േ�ാ;  ഏത് ഏജ�സി�ാണ് �മതല
ന�കിയിരി��ത്;

(ബി) 2012-െല സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം കാ�ഡ് ����ം രജിേ�ഷ�ം
അ�യ േക��� വഴി മാ�േമ നട�ാ� എ�ിരിെ� സ��ാ� ഉ�രവ്
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ലംഘി�് സ�കാര� ഏജ�സി�് ന�കിയത് �ന:പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ചിയാക് ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നിലപാ�ക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ലാബ്, �ാ� െസ��കളിെല അമിത ചാ�ജ്

1634. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചില സ�കാര� ലാബ്, �ാ� െസ��ക� പരിേശാധനക��് അമിത ചാ�ജ്
ഈടാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� �ാപന��െട �വ��നം പരിേശാധി��തി�ം
നിയ�ി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളിെല പരിേശാധനക��് സ��ാ� നിര�് നി�യി�്
ന���തി�ം അവ വ��മായി �ദ�ശി�ി��തി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ആ��ം പ�തി

1635. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള
��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��ാ�  േവ�ി തീ�മാനി�തിെ�
�ട��യായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിന് േവ�ി േഡാ��, പാരാെമഡി�� �ാഫ് �ട�ി �തിയ ത�ികക�
��ി�ി�െ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ ത�ികക� ഇ�വെര ��ി�ി�ിെ��ി�
അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�് േവ�ി സ��ാ� വകയി��ിയ ഫ�ിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല താ��് ആ�പ�ിവക �മി �ശാന നി��ാണ�ി� വി�ന��� നടപടി
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1636. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല �ാമപ�ായ�ി�  െപാ��ശാനം നി��ി��തിേല�ായി
പാറ�ാല �ാമപ�ായ�ിെ� ഉടമ�തയി�� റീസ�േ� നം.107/28

എ� ന�രിെല  50 െസ�് �മി പാറ�ാല ആ�പ�ി�് ന�കാ�ം പകരം
പാറ�ാല താ��് ആ�പ�ി�െട  107/16  എ� സ�േ� ന�രിെല  50

െസ�് �മി �ശാനം നി��ി��തി�ം വി�ന���തി�ം േവ�
അ�മതി�ായി സമ��ി�ി�� അേപ��െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

(ബി) ആയതിേല�ായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ��
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

കായം�ളം താ��് ആ�പ�ിയി� സ�ജെ� ത�ിക

1637. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��് ആ�പ�ിയി� നിലവി��ായി�� സ�ജെ� ത�ിക
മെ�ാ� ആ�പ�ിയിേല�് ഷി�് െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േദശീയപാതേയാര�് �ിതിെച�� ഈ ആ�പ�ിയി�
സ�ജെ� ത�ിക �ന:�ാപി�് സ�ജെന നിയമി��തിനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��ല പളളി�� സി.എ�്.സിയി� ഐ.പി. േ�ാ�ി�ളള െക�ിടം

1638. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല പളളി�� സി.എ�്.സിയി� ഐ.പി. േ�ാ�ി�ളള
െക�ിടം പണി��തി�ളള നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതി�ളള �ാരംഭനടപടിക�  ആരംഭി�െവ�ി�  െക�ിടം പണി
���ിയാ��തിനായി എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാണ്
ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െക�ിടം ���ിയാ��തിന് ആവശ��ളള ഫ�് ആേരാഗ�വ��ി�
നി�ം അ�വദി�് ന��േമാ;

(ഡി) പ�ി�� സി.എ�.സി �് ഇ�നില െക�ിടം നി��ി��തിന് 4 േകാടി �പ
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ബ�ജ�ി�  വകയി��ണെമ�ാവശ�െ��് മ�ി�് ന�ിയ ക�ിേ���
ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ?

�തിേരാധ ��ിവ�്

1639. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ശതമാനം ��ിക��് �തിേരാധ ��ിവ�് ലഭി�ി�ി�
എ��തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിക��് സ��� �തിേരാധ ��ിവ�് ന���തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ം ;വ��മാ�ാേമാ?

െപ�നാട് ക��ണി�ി െഹ��് െസ��

1640. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ� കഴി�ാൽ ഏ��ം അ��� സി  .എച്  .  സി  .ആയ െപ�നാട്
ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  ഇേ�ാ�  ��വ�  സമയ�ം േഡാ��െട
േസവനം ലഭ�മാേണാ;  ഇവി�െ� േഡാ��മാ�  ഉ�െ�െട��
ജീവന�ാ�െട �ാഫ് പാേ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മ�് ചികി�ാ സംവിധാന��  ഒ�മി�ാ� ഇവിെട ��ത�
േഡാ��മാ�െട�ം മ� ജീവന�ാ�െട�ം ത�ികക� ��ി�്  24 മണി��ം
ചികി� ഉറ�ാ�ാ�  കഴി�� ആ�പ�ിയാ�ി മാ�ാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട നിയ�ണം

1641. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട നിയ�ണ�ിനായി ഒ�
െപാ�മാനദ�ം െകാ�വരാൻ സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;  സ�കാര�
ആ�പ�ിക�െട ഫീസ്,  ചാർജ് നിർ�യ രീതികെള �റി�് പഠി�വാൻ
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വിദ�ധ സമിതിെയ നിയമി�ാൻ സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;

സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികൾ�് സർ�ാർ എെ��ാം
ആ��ല���ം സഹായ��മാണ് ന��ത്;  സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ
നി�ം സർ�ാരി� ലഭി�� വ�മാന�ൾ ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിക�ം മ��് ക�നിക�മായി
േചർ�് നട�� �ഷണ��ം ത�ി�ക�ം സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇതിെനതിെര സർ�ാർ സ�ീകരി��ം
സ�ീകരി���മായ നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;  സം�ാന�്
�വർ�ി�� സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട�ം, ഇൻ�റൻസ് ക�നിക�െട�ം,
മ��് ക�നിക�െട�ം വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ.

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം ലാബ് �ാനിംഗ് െസ�ർ �ട�ിയവയി�ം
ആേരാഗ�വ��് എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ് നട�ാ�ളളത്;  കഴി�
വർഷം നട�ിയ പരിശാധനയിൽ എ� േക�കളാണ് രജി�ർ
െച�െ��ി�ളളത്?

സ�കാര� ലേബാറ�റിക�െട ഫീസ് ഏകീകരണം

1642. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ലേബാറ�റിക�െട ഫീസ് ഏകീകരി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  പല സ�കാര� ലാ�ക�ം അമിത ഫീസ് ഈടാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� ലാ�ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് എ�േഫാ�്െമ�്
ടീമിെന നിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സ�കാര� ലേബാറ�റിക�െട �വ��നം

1643. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� സ�കാര� ലേബാറ�റിക�െട �വ��നം
നിയ�ി��തി�� അധികാര �ാപനം ഏതാണ്;

(ബി) ഇ�രം ലാ�കളിെല പരിേശാധന�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാ�
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ആവശ�മായ ഇടെപട�ക� നട�ാ�� അധികാരം ആ��ാണ്;  ഇ�രം
ഇടെപട�ക� നട��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�� ആവശ�മായ �ചിത�മാനദ��� പാലി���്
എ�റ�വ���തിന് സംവിധാന�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം �ാപന�ളിെല മാലിന��� (ര� സാ�ി�, സിറി�് ഉ�െ�െട)

അപകടരഹിതമായി സം�രി��തിന് എ� സംവിധാനമാണ്
നിലവി��ത്; ഇ�ാര�ം ഗൗരവമായി പരിേശാധി�േമാ?

വഴികാ�ി പ�തി

1644. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ം േദശീയ നഗരാേരാഗ�ദൗത��ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��ം സം��മായി നട�ിലാ��  'വഴികാ�ി'  പ�തി�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് േക�സ��ാരി�  നി�ം ധനസഹായം ലഭി��േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി േകരളസ��ാ�  എ� �പയാണ്
വകയി��ിയി��ത്?

ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

1645. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇതിനായി സമ��ി�ി�ളള അേപ�കളി�േമ�  അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട സഹായേ�ാെട നട�� �വർ�ന�ൾ

1646. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
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,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട സഹായേ�ാെട ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ��ത്;  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഇത്
നട�ിലാ��ത്;  ഇതിെ� �വർ�ന�ൾ സർ�ാർ എ�െനയാണ്
വിലയി���ത്;  ഇ�മായി ബ�െ�� കഴി� അ�വർഷെ�
കണ�ക�ം മ�് �വർ�ന വിവര��ം ന�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� ആ��ം പ�തി

1647. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി��െ���ി പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം
പി.എ�്.സി.കെളയാണ് േരാഗീസൗ�ദ ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി
വികസി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം മിഷെ� ജി�ാതല േയാഗം എ�ാണ് നട�ത്; അതിെ� �ധാനെ��
തീ�മാന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ��ം മിഷനി�െട എെ��ാം പ�തികളാണ് ജി�യി�  നട�ിലാ�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��േവദ സ�വകലാശാല

1648. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� ആ��േവദ സ�വകലാശാല ക�� ജി�യി�
�ാപി�വാ� സ��ാ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് േക� സ��ാരിെ� പ�തി ആേണാ ;

(സി) ആ��േവദ സ�വകലാശാല �ാപി��തിന് േക� സ��ാരിെ�
സഹായം ലഭ�മാേണാ  ;  ഇതി�  സം�ാന സ��ാ�  എ� �പയാണ്
വഹി��ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

��� ��േ�രി സി.എ�്.സി. അ��േഡഷ�
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1649. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��� ജി�യിെല ��േ�രി േ�ാ�ിന് കീഴിെല നാല് പ�ായ�കളിെല�ം
സമീപ പ�ായ�കളിെല�ം േരാഗികെള കിട�ി ചികി�ി��തിന് ഏക
ആ�യമായ ��േ�രി സി.എ�്.സി.  െയ അ�േ�ഡ് െച��തി�ം
െ�ഷ�ാലി�ി േസവനം ഉറ�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ��േവദ ആ�പ�ിക�

1650. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഖ��  േഭദമാ��തിന് വിവിധതര�ി�� ആ��േവദ ചികി�
വളെര ഫല�ദമാെണ�തിനാ�  േകരള�ി�  ആകമാനം ആ��േവദ
ചികി�ാ രീതി �ചരി�ി�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�
കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജന�തിനിധികെള ഉ�െ���ി ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ിെ��ം
�േത�കത അ�സരി�് കിട�ി�ികി�ി��തര�ി�  ആ��േവദ
ആ�പ�ിക�  �ട�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

ൈ�വ�് ആ�പ�ികളിെല �ഷണം

1651. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ ൈ�വ�് ആ�പ�ികളി�  ഒേര അ�ഖ�ിന്
ചികി�േതടിെയ�� േരാഗികളി�  നി�ം ചികി��ം ആ�പ�ി �റി�ം
മ��ി�ം െട�ക��ം എ�ാം ആ�ക�െട നിലവാരം േനാ�ി
പലതര�ി�� �ക ഈടാ�ി േരാഗികെള ക�െ����ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ �ഷണെ� തടയാ�ം ഇതിെനതിെര
നിയമാ�സരണം നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ഷണെ� തടയാ� �തിയ നിയമനി��ാണം നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ൈ�വ�് ആ�പ�ികളിെല േഡാ��മാ��് അമിതനിര�ി�  ശ�ളം
ന���തിനാണ് പലതര�ി�ം േരാഗികെള �ഷണം െച��െത�ത്
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വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ികളിെല േഡാ��മാ�െട ശ�ളെ� നിജെ���ാ�
സ��ാ� തല�ി� �േത�ക ക�ി�ി �പീകരി�് നടപടി സ�ീകരി��തിന്
എെ��ി�ം തട��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഇതിെന�റി�് അേന�ഷി�ാ�  ഒ� ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�് ഇ�ാര���
വിലയി��ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവ� വിതരണ�ി�� മാനദ���

1652. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� വിതരണ�ിന് ഭ�� �ര�ാ വിഭാഗം നി�യി�ി��
മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ നിയമ �കാരം �ടിെവ�ം വിതരണം െച��വ��് �ഡ്
ബിസിന�് ഓ�േറ�� (എഫ്. ബി. ഒ.) െെലസ�സ് നി�ബ�മാേണാ;

(സി) �ടിെവ� ക�വടം നട�� ടാ��ക�  േമ��റ� നിബ�നക�
പാലി��േ�ാ എ�് പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(ഡി) ��മായ വര���െട അടി�ാന�ി�  ��മായ �ടിെവ�
വിതരണ�ിന് അ�േയാജ�മായ പരിേശാധനക� ശ�മാ�േമാ?

െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട ഒഴി�ക�

1653. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ആേരാഗ� വ��ി�  െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട എ�
ഒഴി�ക� നിലവി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  നിക�ാ�ത് വ��ിെ� കാര��മതെയ ബാധി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േരാഗ �തിേരാധ �വ��ന�� ഊ��ിതമാ��തിെ� ഭാഗമായി ��ത
ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി നിക��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ആേരാഗ�നയം

1654. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.�രളീധര�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� �തിയ ആേരാഗ�നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതിനാ�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) േരാഗിക�െട പരാതിക�  പരിഹരി�ാ�  െെ�ബ�ണ�  �പീകരി��
കാര��ം,ചികി��ം േരാഗ�തിേരാധ�ി�ം ഉൗ��  ന��� കാര��ം
��ത നയ�ി� ഉ�െ�ാളളി�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ലേബാറ�റി സൗകര���

1655. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�
ലേബാറ�റി സൗകര��� ലഭ�മാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ൈ�മറി െഹ��് െസ��കളി�ം ലേബാറ�റിക� �ട�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(സി) ൈ�മറി െഹ��് െസ��കളി�  േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത�ം �േഖന
ലാ�ക� �ാപി�� പരിപാടി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജനറ� ആ�പ�ിയിെല ഫാ�മസി കൗ�റിെ� �വ��നം

1656. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവന�ാ�െട �റ� �ലം കാസ�േകാട് ജനറ� ആ�പ�ിയി� ഫാ�മസി
കൗ��  �വ��ി��ത് പക�  മാ�മാെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫാ�മസി കൗ�� രാവിെല എ� മണി �ത� രാ�ി എ� മണി വെര മാ�ം
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�വ��ി��തിനാ� രാ�ിയി� ആ�പ�ിയിെല�� കിട�ി ചികി��
വിേധയമായവ� അട��� േരാഗിക� മ��ിനായി സ�കാര� ഫാ�മസികെള
ആ�യി���ം എ�ാ� രാ�ി പ�് മണി� േശഷം നഗര�ിെല സ�കാര�
ഫാ�മസിക�  �റ�ാറി� എ� ���ം പരിഹരി�ാ�  സ��ാരിെ�
ഭാഗ�് നി�് ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) കാലാവധി കഴി� േപായ താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട േസവനം
നീ�ിെ�ാ��ാേനാ,പകരം നിയമനം നട�ാേനാ നടപടി സ�ീകരി�ാ��
െകാ�ാണ് ഫാ�മസി�െട �വ��നം ��ത� അവതാള�ിലായെത�ത്
ശരിയാേണാ;വിശദമാ�ാേമാ ?

�ണനിലവാരം ഇ�ാ� �ടിെവളളം

T 1657. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�� ��ിയിലാ�ിയ �ടിെവളളം �ണനിലവാരം
ഇ�ാ�താെണ� പരാതി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിയി�ം ടാ��  േലാറികളി�ം വിതരണം െച�� �ടിെവളള�ിെ�
�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�ം ഉറ�വ���തി�ം നിലവി�ളള
സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മലിന ജലം വിതരണം െച��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�ക�

1658. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ിെല വിവിധ ആ�പ�ികളിെല േഡാ��മാ�െട�ം പാരാ
െമഡി��  ജീവന�ാ�െട�ം ഏെത�ാം ത�ികക�  ആണ് ഒഴി�
കിട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികക�  എ� �തലാണ് ഒഴി� കിട��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി� കിട�� ത�ികക�  നിക��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി� എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?
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ഒ��ാലം മ�ല�ിെല കാ�ണ� ഫാ�മസിക�

1659. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികളി�  കാ�ണ�
ഫാ�മസിക� �വ��ി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� ഫാ�മസിക�െട �വ��ന��  െമ�െ����തിനായി ഈ
സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം
ആ�പ�ികളി� കാ�ണ� ഫാ�മസിക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി�� എ�
വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയി� േറഡിേയാളജി�് ത�ിക

1660. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയി�  േറഡിേയാളജി�്
ത�ിക ��ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ബി) എ2/52/16 എ� ആേരാഗ���ംബേ�മ വ��ിെ� ഫയലിേ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�്;

(സി) ��ത ഫയലി�  നടപടി സ�ീകരി���മായി ബ�െ��്
ആേരാഗ���ംബേ�മ വ��ിെല എ  ,  എം എ�ീ െസ��ക�  ത�ി�
���� ഉളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ��

1661. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയി� നിയമാ�സരണം ഉ�ായിരിേ�� �ാഫ്
പാേ�� ആേണാ ഇേ�ാ� നിലവി��ത്;

(ബി) ഇവിെട ആവശ�മായ െമഡി��-പാരാെമഡി��  ത�ികക�  ��ി�്
നിയമനം നട�ണം എ� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;
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(സി) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ിയിെല േപാ�് �ിേയഷ�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

അംഗ�വാടി വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം െപ�ഷ�

1662. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഐ.സി.ഡി.എസ് പ�തിയി�കീഴി�  �വ��ി�് വിരമി� അംഗ�വാടി
വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം െപ�ഷ�  കാേലാചിതമായി
വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�ാ�സ� േരാഗിക��് സൗജന� യാ�

1663. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം റീജിയണ� ക�ാ�സ� െസ�റി� ചികി��് വ�് േപാ��
പാവെ�� േരാഗിക��ം �െടവ�� ഒരാ��ം ബ�്/െ�യി�കളി�
സൗജന� യാ� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ക�ാ�സ�  ചികി��് എ�� േരാഗിക��ം �െട സഹായി
ആയി എ�� ഒരാ��ം േകരള�ിെല വിവിധ �ല�ളി�  നി�ം
ചികി��് വ�് േപാ��തിന്,  ബ�ി�ം/െ�യിനി�ം യാ�ാ ആ��ല�ം
ന��വാ� ആേരാഗ� വ��് ��ൈക എ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ംബേ�മ േക�ം ��ംബ ആേരാഗ� േക�മാ�ി മാ��തിന് നടപടി

1664. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ മ�ല�ളിെല�ം ഒ� ��ംബേ�മ േക�ം ��ംബ
ആേരാഗ� േക�മായി മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�് വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത ��ംബ ആേരാഗ� േക��ളി�െട എെ��ാം
സൗകര��ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ?
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പ��� താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

1665. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ാപി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി� വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��ത �ണി�് എ�േ��് �ാപി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ���ി സ��ാ� ആ�പ�ി

1666. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���ി സ��ാ� ആ�പ�ിെയ താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയത്
എ�ാണ്;

(ബി) താ��് ആ�പ�ിയായി �വ��ി��തി�� �ാഫ് പാേ��  ഇവിെട
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആവശ��ിന് േഡാ��മാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം േസവനം
ലഭ�മ�ാ�തിനാ� ദിനം�തി എ�ിേ��� സാധാരണ�ാരായ േരാഗിക�
േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ� പരിഹരി�ാ�എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��  ;

വിശദമാ�ാേമാ?

സ��� േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം

1667. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതി�േവ� എ�് സ�ീകരണ�ളാണ് ഏ�െ���വാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) അടിയ�ിര ��ഷക��് എ��വ��് സ��ാ� ആ�പ�ിെയ �ടാെത
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സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം ജീവ� ര�ാസംവിധാന�� ഏ�െ���േമാ;

(ഡി) േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം ഏ�െ���േ�ാ�  അടി�ാന
സൗകര�വി�ലീകരണേ�ാെടാ�ം �ണനിലവാര�ം ഉറ�വ��വാ�
എെ�ാെ� കാര��ളാണ് െച�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം
ഏ�െ���ാ�േ�ശി��ത്;

(എഫ്) േകരള�ി�  ഏ��ം ��ത�  േറാഡപകട��  സംഭവി�� ജി�കളി�
ആദ�ഘ��ി� തെ� േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�് വ�ാപി�� പക���നി

1668. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക���നി നിയ�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� പനി ബാധി�് എ� േപ� ചികി� േതടിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� എ� േപ�  എ�്.വ�-എ�.വ�. പനി ബാധി�്
ചികി� േതടിയി�െ��ം എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

അ��ജി� �ലം മാ�ം

1669. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�� േസവനകാലാവധി ���ീകരി�തി�േശഷം മാ�വ��ിേല�്
മട�ിവ� �റി�� വിഭാഗ�ി�െ�� ആേരാഗ�വ��ിെല ഉേദ�ാഗ���്
ജി�ാതല നിയമനകാലാവധി ���ീകരി�ാെത അ��ജി� �ലംമാ�ം
ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട േപ�വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-െല െപാ��ലംമാ�ം വി�ാപനം െച�തി�േശഷം
ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ി� നി�് ഏെത�ി�ം ത�ികയി� �ലംമാ�ം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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േഹാ�ി�� മാേനജ് െമ�് ക�ി�ി

1670. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല േഹാ�ി��  മാേനജ് െമ�് ക�ി�ി�െട
�വ��ന�ം ഘടന�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ി�ി�െട കണ�ക� സം�ാന ഓഡി�് വ��് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജ്, ജനറ� ആ�പ�ി, �ലയനാ�േകാ�,

പാ��ാറ,  വ�ം എ�ീ ആ�പ�ികളി�  ഓഡി�് വ��് നട�ിയ
പരിേശാധന�െട റിേ�ാ��് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക�ം

1671. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ംബാേരാഗ� േക�മായി നവീകരി��
ആേരാഗ�േക����് എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��തായി
ലഭി��ത്;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക��ിെ� ഘടന എ�ാണ്;

(സി) ��ംബാേരാഗ�േക�മായി ഉയ���തിെ� നടപടിക�  ഏ� ഘ�ം വെര
���ിയായി എ�് വ��മാ�േമാ?

അസി��് ഡയറ�� (എ�േമാളജി) ത�ിക

1672. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല അസി��് ഡയറ�� (എ�േമാളജി) ത�ികയി� ഒഴിവ്
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ഒഴിവ് നിക��തിന് നിലവി�  ഏത് സ��ാ�  ഉ�രവാണ്
ബാധകമായി��ത്; ��ത സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴിവ് നിക��തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;
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(ഡി) െഡ�ി�നി ബാധിത�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി�േ�ാ�
സം�ാനതല�ി�  �വ��ന��  ഏേകാപി�ിേ�� അസി��്
ഡയറ�� (എ�േമാളജി) ത�ിക ഒഴി�കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) 3 വ�ഷമായി ഒഴി� കിട�� ��ത ത�ികയിെല ഒഴിവ് നിക��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��ി�ം തട��തിന് നടപടി

1673. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴി പ�ായ�ി� മ��ി� േരാഗം
പട�� പിടി�ക�ം 5 േപ� മരണെ��ക�ം െച�ി��. ഇവിെട മ��ി�
േരാഗം പട�� പിടി��ത് തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേ�� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് കൈ���കളിെല �ടിെവ�ം

T 1674. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീ�മായ െവയി�ം ����േ�ാ�, �ടിെവ� വിതരണ ക�നിക� �ാ�ിക്
കൈ�ന�കളി�  �ടിെവ�ം �റ� വാഹന�ളി�  െകാ�േപാ��ത്
ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമാെണ� റിേ�ാ��ക� ��ിയി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �വണത�െ�തിെര സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� എെ��ി�ം
നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മ��ക�െട �ി�ി�ഷ� അറിയാ�� േരാഗി�െട അവകാശം

1675. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ിക�  േരാഗിക��് ന�കാ�
നി��യി�െ��� മ��ക�െട �ി�ി�ഷ� ന�കാെത, േനരി�് മ��ക�
ന���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം ഏെത�ാം മ��കളാണ് കഴി��െത�് അറിയാ�� േരാഗി�െട
അവകാശം ഹനി�െ���തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദവിവര�� ന��േമാ?

പക���നി

1676. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ാ�� പക���നി േനരിടാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി എെ��ി�ം ക��പരിപാടി ത�ാറാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പക���നി േനരിടാ�  ആ��േവദ ആ�പ�ികളി�ം,  േഹാമിേയാ
ആ�പ�ികളി�ം,ഡിെ��സറികളി�ം മ��ക�  ലഭ�മാ�വാ�ം
പക��വ�ാധിക� ഉ�ായ �ല�ളി�ം സാധ�താ �ല�ളി�ം െമഡി��
ക�ാ�ക� നട�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ആ�.സി.സി.യി� ഓ�േറഷ� തീേയ�� െട�ീഷ��

1677. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ആ�.സി.സി.യി�  ഓ�േറഷ�  തീേയ��  െട�ീഷ��  എ�
ത�ികയി� നിയമനം നട��തിേല�ായി നിലവി� ഇ��വ� നട�ി റാ�്
ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത റാ�് ലി�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം നിലവി�� ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മാനസികാേരാഗ� േക��ളിെല �ീ ജീവന�ാ�െട �ണിേഫാം
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1678. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മാനസികാേരാഗ� േക��ളിെല ��വ�  �ീ
ജീവന�ാ�െട�ം �ണിേഫാം �രിദാ� ആ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െമഡി��  േകാേള�കളി�  മാനസിക േരാഗിക��ായി �േത�ക േ�ാ�ം
വാ��ക�ം അ�വദി�വാനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മാനസികാേരാഗ� േക��ളിെല എ�ാ �ീ ജീവന�ാ�െട�ം രാ�ികാല
േസവനം 3 ദിവസമായി ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി-ആല�ാട് ൈ�മറി െഹ��് െസ��

1679. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി-ആല�ാട് ൈ�മറി െഹ��് െസ�� ക��ണി�ി െഹ��്
െസ�റായി ഉയ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ഉ�രവായി��ത്;

(ബി) ഇവിെട കിട�ി ചികി� ആരംഭി�ി�േ�ാ;  കിട�ി ചികി� നട��തിന്
ആവശ�മായ െക�ിടം നിലവി�േ�ാ;മ�് സൗകര���
ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കിട�ി ചികി� നട��തിനാവശ�മായ േഡാ��മാ���െട��
ജീവന�ാ�െട ത�ിക അ�വദി�ി�േ�ാ;  സി.എ�്.സി.യി�  ആവശ�മായ
ത�ികക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ആല�ാ�് സി.എ�്.സി.യി� നിലവി�� ജീവന�ാ�െട കാ�ഗറി തിരി��
ലി�് ലഭ�മാ�േമാ?

മ���ളി� അേമാണിയ

T 1680. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�, ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം വ��
മ���ളി�  വ�ാപകമായ േതാതി�  അേമാണിയ േച��� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ തട��തി�ം ഇ�രം മ�� വ�ിക�  പരിേശാധി�് നടപടിക�
സ�ീകരി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
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വ��മാ�ാേമാ?

മ�ാ��ാട് താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി�വാ� നടപടി

1681. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ�ാ��ാട് താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി�വാ�
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് സംബ�ി�്
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന��

1682. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ആ�സല�
,, െക. ബാ�
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�  5400  �  അധിക�ളള ആേരാഗ� ഉപേക���െട
�വ��നം എ� മാ�ം ഫല�ദമാ��െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന�ളി�ം ജീവിതെെശലി േരാഗ��
നിയ�ി��തി�ം �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട�ം,  �നിയ�
പ�ിക് െഹ��് ന�മാ�െട�ം �വ��നം
ഫല�ദമായി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളിെല�ാം ലേബാറ�റി സംവിധാനം
ഒ��ി �ാഥമിക തല�ി�  േരാഗനി��യം സാധ�മാ�ാ�ം അ�വഴി
സ�കാര� ആ�പ�ികെള�ം ലേബാറ�റികെള�ം ആ�യി��� �റ�ാ�ം
നടപടിെയ��േമാ;

(ഡി) സ�കാര� �ാപന��െട �ഷണം ഒഴിവാ�ാ� നിയമനി��ാണം നട�ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

രാസവ��� ഉപേയാഗി�� മ�� വി�ന
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1683. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാ�മാലിനി�  ��ി���ം മ�് രാസവ���  ഉപേയാഗി���മായ
മ��ം വ�ാപകമായി വി�ന നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എ� േക�ക� എ��ി��്; നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ� �വ��ക��് �ണിേഫാം

1684. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െഹ��് ഇ�െ���  ഉ�െ�െട�� െപാ�ജനാേരാഗ� �വ��ക��്
�ണിേഫാം അ�വദി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി��ാ;  ഇെ��ി�  അതി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െവളിെ��യിെല മായം പരിേശാധി�ാ� സംവിധാനം

1685. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരഫി�ം മ�് മായ��ം കല�� െവളിെ�� വ�ാപകമായി വി�ന നട��
എ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉ��ി�  ഇത് നിയ�ി��തി�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി���ം അന� സം�ാന�ളി�  നി�് ടാ��
േലാറികളി�ം മ�െമ���മായ െവളിെ���െട മായം പരിേശാധി�ാ�
സംവിധാനം ഉേ�ാ; ഉ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ക�നിക�െട െവളിെ��യിലാണ് മായം കെ��ിയതിെന
�ട��് വി��ന നിേരാധി�ി��ത്;  �ാ�ഡ് നാമം ഉ�െ�േട��
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ക�ിനിക�െ�തിെര എ� േമ�  നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്
വ��മാ�േമാ?

െവളിെ��യി� മായംേച���
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1686. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��െ��� െവളിെ��യി�  പാരഫി�  ഉ�െ�െട��
മായ��  േച��് വ�ാപകമായി വി�ഴി��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെനതിെര എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) മായം േച��് �ാ�് െനയിം�കളി�  വി�ന� വ��വ പിടി�െ��ാ�
�ാ�് െനയിം മാ�ി വീ�ം വി�ന നട�� രീതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െവളിെ��യി� മായം േച��്
വി�ന നട�ിയ� സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;
ഏെത�ാം ക�നി/വി�ന�ാ�െ�തിെര എ�തിെ� വിശദ വിവരം
ന�കാേമാ?

അവയവദാതാ���് െപ�ഷ�

1687. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവദാതാ���് െപ�ഷ�  ഏ�െ���� പ�തി
പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അവയവദാനം നട�� സ��ാ�  ജീവന�ാ��് �േത�ക അവധിേയാ
ആ��ല��േളാ നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏ�െ���� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

മലിനമാ�െ��� മ��വി�ന തടയാ� നടപടി

1688. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വഴിേയാര�ം ച�യി�ം മ����വടം നട�� െതാഴിലാളിക�
മ���ി� മണ� �ര�ി വി�ന നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�െന
മലിനമാ�െ��� മ��വി�ന തടയാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മ����വടം ആേരാഗ�കരമായ അ�രീ��ി� നട��തിന് എെ��ാം
പരി�ാര�� വ��വാ� ആേലാചി��; വിശദമാ�േമാ ?
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�ദയശ��ിയ�് ഉപേയാഗി�� െ��ക�

1689. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�� �കാശ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ദയശ��ിയ�് ഉപേയാഗി�� െ��ക�െട വില നിജെ���ി
നാഷണ�  ഫാ�മസ��ി��  ൈ�സിംഗ് അേതാറി�ി വി�ാപനം
�റെ��വി� െഫ�വരി 13 ന് േശഷ�ം െ��ിന് ഉയ�� വില പല സ�കാര�
ആ�പ�ിക�ം ഈടാ��െവ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിലനിയ�ണ�ിന് േശഷ�ം ചില സ�കാര� ആ�പ�ിക� െ��ിെ� വില
�േത�കമായി ബി�ി�  േരഖെ���ാെത ക�സ�മബി�  എ� േപരി�
ഉയ�� നിര�് ഈടാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഇ�ാര��ിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) വില നിയ�ണം മറി കട�ാനായി െഫ�വരി 13 ന് േശഷം േഡാ�� ഫീ�ം,
കാ�് ലാബ് ഫീ�ം അമിതമായി വ��ി�ി�് േരാഗികെള െകാ�യടി��
സ�കാര� ആ�പ�ിക�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�് 1 എ� 1 പനി

1690. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�്  1  എ�  1  പനി വ�ാപി��താ�� റിേ�ാ��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  പരിേശാധന�യ� െതാ� �വ�ളി�  എ�
ശതമാനേ�ാളം േപാസി�ീവ് ആയി കെ��ിയി��്;

(ബി) 2016  �  എ� േപ��് േരാഗം കെ��ിെയ�ം എ� േപ�
മരണെ��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) എ�്  1  എ�  1  െ� വ�ാപനം തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
െെകെ�ാ��െത�് അറിയി�േമാ?
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എ�്1.എ�1. പക���നി�െട വ�ാപനം

1691. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എ�്1.എ�1.  പക���നി�െട വ�ാപനം തട��തി�ം ജീവന�ം
�റ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഫ് ന�് േ�ഡ് 2 ത�ിക

1692. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫ് ന�്േ�ഡ്  2  ത�ികയി�  പാല�ാട് ജി�യി�  നിലവി�  എ�
ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ��  െഹ��് െസ��ക�  തിരി�്
െവളിെ���ാേമാ?

െസാൈസ�ി േഫാ� െമഡി�� അസി��സ് � �വ�

1693. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'െസാൈസ�ി േഫാ� െമഡി�� അസി��സ് � �വ�' പ�തി വഴി ഈ
സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� േരാഗിക��് സഹായധനം
ന�കിയി�െ��് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  േരാഗിക��് പരമാവധി എ� �പ വെര സഹായ ധനമായി
അ�വദി��െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

േകാഴിേ�ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം സ��ാ� ആ�പ�ി

1694. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം സ��ാ�  ആ�പ�ിയി�
ജീവന�ാ�െട അധിക ത�ിക�  ��ി��തി�� െ�ാേ�ാസ�
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ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  സ��ാരിേല�് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
അതിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ബി) നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� ��ംബേ�മ വ��ിെ�  30-11-2016  െല�ം  10.01.2017െല�ം
നം.3485/എം1/2016/ ആ.�.വ ന�� ക�ിന് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��
മ�പടി ന�കാ�ത് എ�െകാ�്;

(ഡി) ഈ ആ�പ�ിയി� അധിക ത�ിക അ�വദി��തിന് ആ��ം മിഷനി�
ഉ�െ���ിയാണ് നടപടി സ�ീകരിേ��ത് എ�് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ?

��ംബേ�മ വ��ിെ� �വ��ന��

1695. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബേ�മ വ��ിെ� കീഴി�� സഹായ പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ;ഈ
പ�തികളി�  നി�് സഹായം ലഭി��തി�� മാനദ���
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ംബേ�മ വ��ിെ� ഓഫീസ് ഘടന(സം�ാനതലം-ജി�ാതലം
�ട�ിയവ) �ം,അവ�െട �വ��ന��ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേളജ് മാേന�െമ�ക�െ�തിെര നടപടി

1696. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, അനി� അ�ര
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�മായി കരാ��ാ�ാെത�ം െമരി�് പാലി�ാെത�ം അ�ിഷ�
നട�ിയ പാല�ാട് ക�ണ, ക�� സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല
2016  െല െമഡി��  �േവശനം റ�ാ�ിയ ��ീം േകാടതി വിധി�െട
അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ിമ േരഖ��ാ�ിയ സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേളജ്
മാേന�െമ�ക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ണെമ� ��ീം േകാടതി�െട

u030417 resource://app/res/html5.html

117 of 144 Wednesday 26 April 2017 09:24 AM



നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  എ�് നടപടിയാണ് അവ�െ�തിെര
ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

�തിയ െമഡി�� േകാേള�ക�

1697. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ െമഡി��  േകാേള�കളായ മേ�രി,  പാല�ാട്എ�ിവ�െട
അംഗീകാരം ���� കാര��ി�  സ��ാ�  തല�ി�  അലംഭാവം
ഉ�ാ�� വിവരം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� െമഡി�� േകാേള�ക�െട അംഗീകാരം ���ി ന���തി�േവ�ി
െമഡി��  കൗ�സി�  വിളി� േച�� േയാഗ�ി�  ആേരാഗ�
െസ��റിെയ സ��ാ�  �തിനിധിയായി പെ���ി�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് െമഡി��  കൗ�സിലിന് എ�് വിശദീകരണമാണ്
സ��ാ� ന�കിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പരിയാരം ഗവ. ആ��േ�ദ േകാേളജ്

1698. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല പരിയാരം ഗവ.ആ��േ�ദ േകാേളജി�  ഏെത�ാം
ത�ികക� നിലവി��്;  ഇവയി� എ� ത�ികക� ഒഴി�കിട���്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജി�  ഇേ�ാ�  നട�െകാ�ിരി�� േകാ�ക�
ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ േകാ�ി�ം എ� ��ിക� പഠി���്;

(സി) രജത �ബിലി ആേഘാഷി�� ��ത േകാേളജി�  �തിയ േകാ�ക�
ആരംഭി��തി�ം സീ�ക�  വ��ി�ി��തി�ം അടി�ാന
സൗകര�വികസന�ി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദാംശം ന��േമാ ?

സ�ാ�യ െമഡി�� �േവശനം
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1699. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വ� സീ�ി�ം െമരി�് അടി�ാന�ി� അഖിേല��ാ �േവശന പരീ�ാ
റാ�് പ�ികയി� (നീ�്) നി�് മാ�േമ �േവശനം നട�ാ� പാ��െവ�ം,
ഏകീ�ത ഫീസ് മാ�േമ വിദ�ാ��ികളി�  നി�് ഈടാ�ാ�  പാ��
എ��� ബ�.  ��ീം േകാടതി വിധിയ�ട��� സാഹചര�ം സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�ാ�യ െമഡി��  �േവശനം സംബ�ി� സ�� ക�ി േയാഗ�ി�
ഉ��ിരി�വ� അഭി�ായ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എെ�ാെ� �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് സ��ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) പാവെ�� വിദ�ാ��ിക��് ��ംബ വ�മാനമ�സരി�് ഫീസ് ഇളവ്
ലഭ�മാ�ി പഠി�ാ�� അവസരം ഉറ�ാ�� വിധ�ി�  എെ�ാെ�
�മീകരണ�ളാണ് സ��ാ� ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�� ഓഫ് െമഡി�� എഡ�േ�ഷ�

1700. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010-ന് േശഷം എം.ജി സ��കലാശാല�െട കീഴി�ളള ��  ഓഫ്
െമഡി��  എഡ�േ�ഷനി�  നി�ം വിവിധ േകാ�ക�  ���ിയാ�ിയ
വിദ�ാ��ിക��് ആേരാഗ�സ��കലാശാല അംഗീകാരം ന�കാ�തിനാ�
സ��ാ�  േജാലി�് അേപ�ി�വാ�  കഴിയാ� �ിതി വിേശഷം
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� േകാ�ക��് അഫിലിേയഷ� ന�കി വിദ�ാ��ിക�െട ആശ�
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഡാ�റ� ബി�ദ േ�ാ�ാമായ ഫാം.ഡി. േകാ�്

1701. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േക�സ��ാ�  അംഗീകാര�� േഡാ�റ�  ബി�ദ േ�ാ�ാമായ ഫാം.ഡി.
എവിെടെയാെ�യാണ് നിലവി��ത്;  ഈ േകാ�ിന് ആെകെയ�
സീ�ക��്;  എ�വ�ഷമാണ് ഇതിെ� കാലാവധി;  ഈ േകാ�ിെ�
പരിശീലന�ം �ാ�് �ം സിലബ�ം എ�കാരമാണ്;;  ഈ േകാ�ിന്
സർ�ാരിെ� നിയ�ണം എ�മാ�മാണ് ;

(ബി) ഈ േകാ�ിെ� ഇേ��ഷിപ് ഏ�രീതിയിലാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്;
ഏെതാെ� �ാപന�ളിലാണ് ഇത് നട��ത്;

(സി) ഈ േകാ�ിെ� ഹൗസ് സ�ജ�സി സ��ാ� ആ�പ�ികളി�ം െമഡി��
േകാേള�കളി�ം നട�ിയാ�  അവിട�ളിെല ആ��ാമ�ിന്
പരിഹാരമാ�െമ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��?

െമഡി�� പി.ജി. േകാ�കളിേല�� �േവശനം

1702. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  പി.ജി.  േകാ�കളിേല�� �േവശനം നീ�് പരീ��െട റാ�്
പ�ിക�െട അടി�ാന�ി�  േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�  േനരി�്
നട�ണെമ�് ഇ�ഡ�� െമഡി�� കൗ�സി� ഉ�രവി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഉ�രേവാെട െമഡി��  ബി�ദാന�ര ബി�ദേകാ�കളിേല�്
�േവശനം നട�വാ�� സ�കാര� മാേനെ��ക�െട�ം ക�ിത
സ��കലാശാലക�െട�ം അവകാശം ന�െ��േമാ;

(സി) ഈ ഉ�രവ് സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ?

െമഡി�� ൈമേ�ാ ബേയാളജി, െമഡി�� ബേയാ െകമി�ി അടി�ാന
േയാഗ�തയായി സ�ീകരി�ാ�� ത�ികക�

1703. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െമഡി��  ൈമേ�ാ ബേയാളജി,  െമഡി��  ബേയാ െകമി�ി എ�ീ
േകാ�ക�  അടി�ാന േയാഗ�തയായി സ�ീകരി�ാ�� എ� ത�ികക�
സ��ാ� േമഖലയി� ഉ�്;

(ബി) ഇെ��ി�  ആേരാഗ� േമഖലയി�  േരാഗനി�ണയ�ിന് �ധാന
പ�വഹി�� ൈമേ�ാ ബേയാളജി,  ബേയാ െകമി�ി ത�ികക�
��ി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�ക�െട വികസനം

1704. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േകാേള�ക�െട വികസന�ിന് ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�
വ�തി� േശഷം എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ െമഡി��  േകാേളജി�ം അ�വദി� �ക�െട വിവരം
വ��മാ�ാേമാ?

�റ�ാേ�രി ആ�ർേവദിക് ൈചൽഡ് ആ�് അേഡാളസ�് െകയർ െസ��

1705. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ തല�ള��  പ�ായ�ിെല �റ�ാേ�രി
ആ�ർേവദിക് ൈചൽഡ് ആ�് അേഡാളസ�് െകയർ െസ�റിെ�
പരി�രണം സംബ�ി�്  07.11.2016-ൽ �ടിയ മ�ിതല േയാഗ�ിെ�
തീ�മാന�ൾ െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെ� തി�മാന�ളിൽ ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
െവളിെ���ാേമാ?

�ഗ് ഡി�ിബ�ഷ� മാേനെ��് സി�ം

1706. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� വിതരണം നിയ�ി��തി� �തിയ സംവിധാനം
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) �ഗ് ഡി�ിബ�ഷ� മാേനെ��് സി�ം െകാ�് എ�ാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല മ�� �ാമ�ി�ം ആ�പ�ിക�  േനരി�്
മ�� വാ���ം സംബ�ി�് ഉയ�� ആേ�പ���ം എ�െന
പരിഹാരം കാണാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

കാ�ണ� ഫാ�മസിക�

1707. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഔഷധവില നിയ�ി�ാനായി കാ�ണ� ഫാ�മസിക�
വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ാ�ഡഡ് മ��ക��് വില വളെര അധികമായതിനാ�
േച�വനാമ�ി�  വി��� മ��ക��ായി േകരള ജനറിക് േ�ാ�ക�
ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കാ�ണ� ഫാ�മസിക�  വ�ാപി�ി�ക�ം അതി�െട തെ� ജനറിക്
മ��ക� �ടി വി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േഡാ��മാ�  �ാ�ഡ് േപരി�പകരം േച�വനാമ��  �റി�ാേല ഇത്
���രീതിയി�  �ാവ��ികമാ�ക�� എ�തിനാ�  ജനറിക് നാമം
�റി�ണെമ�് േഡാ��മാ��് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

അേലാ�തി മ��ക�െട �ണനിലവാരം

1708. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വി�ഴി��  98  ശതമാനം അേലാ�തി മ��ക�ം
ഇതരസം�ാന�ളി� നി��ി��വയാെണ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിഹീനമായ ��പാ�കളിലാണ് ഇ�രം മ��ക�  നി��ി��െത�
റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�  സം�ാന�് നിലവി��
സംവിധാന�� എെ�ാെ�;
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(ഡി) ഇതരസം�ാന�ളി� നിെ��� അ�് ശതമാനം മ��ക�െടേപാ�ം
�ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ� സം�ാന�് സംവിധാനമിെ�� റിേ�ാ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  മ�സം�ാന�ളി�നിെ��� മ��ക�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം?

�ണനിലവാരം �റ� മ��ക�

1709. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണനിലവാരം �റ� മ��ക� വി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള മ�� വി��ന നിയ�ി�വാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ആ��േവദമ��ക�െട പരസ���

1710. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, പി.വി. അ�വ�
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന�െള വളെരയധികം െത�ി�രി�ി�� രീതിയി�  മ��ക�െട,

�േത�കി�ം ആ��േവദമ��ക�െട പരസ���  പ�-�ശ�മാധ�മ�ളി�
ന���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പരസ���െ�തിെര ഫല�ദമായ നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
��സ് ക�േ�ാ�  വിഭാഗ�ിന് കഴിയാെത
േപാ��െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരസ���  വഴി ഇ�രം മ��ക�  വി��� ഔഷധ
നി��ാതാ��െ�തിെര നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ം സം�ാന�്
ആ��േവദ മ��ക�െട �ണനിലവാരപരിേശാധന ക�ശനമാ��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�നാട് ജി�ാ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണം
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1711. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�നാ�് നി��ി�� ജി�ാ േഹാമിേയാ ആ�പ�ി െക�ിട�ിെ�
ഒ�ാംഘ� �വ��ന��  ���ിയായി��തിനാ�  ഇതിെ� ര�ാംഘ�
�വ��ന���ായി �ക അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി എ�േ��് ഭരണാ�മതി ന�കാ�  സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

��തി ചികി� േക���

1712. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ത�  ��തി ചികി� േക���  ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ��തി ചികി� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� നീതി വ��് െെകകാര�ം െച�� വിഷയ��

1713. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ആറ�ള നിേയാജക
മ�ല�ി�  സാ�ഹ� േ�മ വ��് െെകകാര�ം െച�ി��
��ജനപരിപാലന�ം,  പീഡന�ം,  ബാലപീഡന�ം സംബ�ി� േക�ക�
ഏെതാെ�യാണ്;  ഈ േക�കളി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  സാ�ഹ� േ�മ വ��് െെകകാര�ം െച�� വിഷയ��
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ി� �വ��ി�� സാ�ഹ� േ�മ വ��ി�
കീഴി�� അഗതി മ�ിര�� ഏെതാെ�യാണ്; ഇവിട�ളി� നിലവി� എ�
േപെര പാ��ി�ി��്; ഇവ� ആെരാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

നി�ഭയ പ�തി
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1714. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.എം. സ�രാജ്
,, വി. േജായി
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� ൈലംഗികാതി�മ��  തടയാ�
ആവി�രി�ി��  'നി�ഭയ'  പ�തിെയ�റി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീക��ം െപ���ിക��ം സ�ഹ�ി�  �ര�യി�ാ� �ിതി
മാ�ിെയ��ാനായി നട�ിയി�� ഇടെപട�ക�  എെ�ാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതി�മ�ിന് ഇരയാ��വെര സംര�ി�ാ�ം ��വാളികെള
നിയമ�ിെ� ��പാെക െകാ�വ��തി�ം ഏ�തര�ി��
ഇടെപട�ക� നട�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയം ൈകകാര�ം െച�� വിവിധ തല�ളി�� സമിതിക�െട
�വ��നം ഫല�പദമായി നട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈച�ഡ് െവ�ഫയ� ക��ിക�െട�ം �വൈന� ജ�ിസ് േബാ��ക�െട�ം
�ന:സംഘടന.

1715. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�വൈന� ജ�ിസ് ആ�് �കാര�ളള ൈച�ഡ് െവ�ഫയ� ക��ിക�ം
�വൈന�  ജ�ിസ് േബാ��ക�ം �ന:സംഘടി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാ�ി വള��� പ�തി

1716. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ഒ. ആ�. േക�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കീഴി� ജി� ശി�േ�മ �ണി�ക� നട�� 'േപാ�ി
വള��� പ�തി'�െട ല���� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഇതിെ� നടപടി�മ�� വിശദീകരി�ാേമാ?

സാ�ഹ� നീതിവ��ി� പ�ിംഗ്

1717. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� നീതിവ��ി� പ�ിംഗ് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ളള ഉ�രവിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ിന് കീഴി� പ�ിംഗ് െമഷീ� �ാപി��ം �ാപി�ാ��മായ
�ാപന��െട കണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ�ഹ� നീതി വ��ി� പ�ിംഗ് െമഷീ� �ാപി�ി�ളള �ാപന�ളി�
പ�ിംഗ് െച�ാ� ജീവന�ാ�േ�ാ;  ഇവ�  എ� വിഭാഗ�ി�െ���
ജീവന�ാരാണ്;  ഇവ�െട ജി� തിരി�ളള കണ�് െവളിെ���േമാ;

ഇവ�െട േപരി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വ��ിന് കീഴി�ളള പ�ിംഗ് െമഷീ�  �ാപി�ാ�
�ാപന�ളി�, അത് �ാപി�വാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ടി വ��ിന് കീഴി�ളള �ാപന�ളി�  പ�ിംഗ് െമഷീ�  �ാപി�തിന്
ഇ�വെര എ� �ക െചലവായി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

�� കൗ�സില�മാ�

1718. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി�  എ� ��  കൗ�സില�മാ�  േജാലി
െച�വ���്;  അവ��് �തിമാസം ന�കിവ�� ഓണേററിയം എ�
�പയാണ്;  ഇത് വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

ആ�� െകയ� േ�ാ�ാം
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1719. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, സി.���
,, പി. ഉ�ി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജയി�  േമാചിതരായ ��വാളികേള�ം
അ�മ�ിനിരയായവെര�ം �േത�കി�് ഈ വിഭാഗ�ളി�െ�� �ീകെള�ം
�നരധിവസി�ി��തിന് 'ആ�� െകയ�' േ�ാ�ാം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാര��വ��് ജീവിതമാ��ം കെ���തിന് ൈന�ണ� പരിശീലനം
ന���തി�ം സ�യം െതാഴി� േന��തി�� ധനസഹായം ന���തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സാ�ഹിക നീതി വ��ി� കീഴി�� ചി���സ് േഹാമി� നി�് വി�ത�
െച�� ആ���ികെള �നരധിവസി�ി��തിനായി 'ആ�� െകയ� േഹാം'
ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട വ��ി�ി� േവതനം

1720. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട വ��ി�ി� േവതന�ിെ� പ�തി
പ�ായ�ക�  ന�കണെമ� നി�േ�ശം നട�ാ�ാ�  കഴിയാെത പല
പ�ായ�ക�ം സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ��ി�ി� േവതനം പ�ായ�ക��് അ�വദി� ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അംഗ�വാടി ജീവന�ാ��് അ�വദി� വ��ി�ി� േവതനം സർ�ാർ
���മാ�ം േനരി�് ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അംഗൈവകല�ം സംഭവി�വ��ായി സ�േ�

1721. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, ആ�ണി േജാ�
,, സി. െക. ശശീ��
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,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗൈവകല�ം സംഭവി�വ��ായി ഒ� സ�േ� നട�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ആ�� �ാ� �പീകരണം,  വ��ിഗത െകയ� �ാ�,
ൈവകല�നി��യം എ�ിവ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത പരിപാടി ആവി�രി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അംഗപരിമിതെര സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിേല�് െകാ�വ��തിന്
സ��ാ� തല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

1722. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം
ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക�െട വിശദാംശ��  േ�ാ�് പ�ായ�് തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��തഅംഗ�വാടിക��് െക�ിട നി��ാണ�ിേനാ �ലം ലഭ�മാ�ാേനാ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) അംഗ�വാടിക�െട െക�ിടനി��ാണ�ിനായി േക�,  സം�ാന
സ��ാ�കളി� നി�ം ലഭ�മാ�� ധനസഹായ വിവരം വ��മാ�േമാ?

അംഗപരിമിതരായ ജീവന�ാ��് സ��ീസ് ആ��ല��ം �ലം മാ��ം
ലഭി��തിന് നടപടി

1723. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 16.8.99  �ത�  31.12.2003  വെര�� കാലയളവി�  താ�കാലികമായി
േജാലി െച��ം ���ന�മററി ത�ികയി�  �ന�നിയമനം ലഭി��മായ
അംഗപരിമിതരായ ജീവന�ാ��് ഇ��ിെമ�് ഒഴിെക യാെതാ�വിധ
സ��ീസ് ആ��ല���ം ലഭ�മെ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഓഫീസിെല േജാലിഭാരം കണ�ിെല��ാെത നിയമനംലഭി� ഈ
വിഭാഗ�ി�െപ� ജീവന�ാ��് �ലം മാ�ം ലഭി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; �ലംമാ� ആ��ല�ം ഇവ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

അംഗപരിമിത�െട െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�ാൻ നടപടി

1724. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� സ�വീസി� അംഗപരിമിത�െട ക�ാ�യി� േജാലിയി�
�േവശി�വ�െട െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി�ാ�� നി�േ�ശം
പരിഗണനിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അംഗപരിമിത�െട സംഘടനക� സമ��ി� അേപ�യി� എ�
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അംഗപരിമിത�െട വിരമി��  �ായം ഉയ���തി�  സ��ാ�  അ��ല
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

യാചക�നരധിവാസേക���

1725. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാചക�നരധിവാസേക���െട �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത േക���െട
�േരാഗതി�ായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) യാചക�നരധിവാസ േക��ി�  എ�ി�െ��വ�  അവിടം വി�േപാ��
സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  യാചക�മായി ബ�െ�� ഭി�ാടനമാഫിയയാണ് ഇതിെ�
പി�ിെല� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

(ഇ) ഉെ��ി�  ഇ�രം ഭി�ാടനമാഫിയകെള നിയ�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

എ.എ.ൈവ., എ.പി.എ�, ബി.പി.എ�- കാ��് ഭ��ധാന� വിതരണം
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1726. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ.എ.ൈവ., എ.പി.എ�, ബി.പി.എ� വിഭാഗ���് േറഷ�
കടക� വഴി എെ�ാെ� ഭ�� ധാന��ളാണ് ലഭി�വ��ത്;

(ബി) ഇൗ ഭ��ധാന���  എ� അളവ് വീതമാണ് ഇവ��്
ലഭ�മാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

1727. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� പരിധിയി�, ആ��ല�ം ലഭി��വ�െട
��ഗണനാ പ�ികയി�  അന�ഹ�  ഉ�െ��ത് പരിേശാധി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ പ�തി�് അ�ഹരായവ�െട പ�ിക ത�ാറാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

��ാറി� െപേ�ാ� പ�്

1728. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�  സിവി�  സൈ�സ് വ��് െപേ�ാ�  പ�് ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  െപേ�ാ�  പ�് ആരംഭി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് േറഷ�

1729. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് േറഷ�  ഏ�െ����ത് െപാ�
വിപണിയിെല അരി വില �റ��തിന് സഹായകരമാ�ം എ�ത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ��് േറഷ�  ലഭ�മാ��തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡിനായി ഇ�വെര അേപ�ി�ാ� സാധി�ാ�വ��് ഇേ�ാ�
അേപ�ി�ാ� സാധി�േമാ;  ഇെ��ി� അതി�� അവസരം എ��ത�
ലഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ര�് �പ നിര�ി�� അരി

1730. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താനിയമം നട�ിലാ��തിന് ത�ാറാ�ിയ േസാ� �് െവയറിെല
അപാകത �ലം സം�ാനെ� പതിേനഴ് ല�ം േപ��് ലഭി�െകാ�ി��
ര�് �പ നിര�ി�� അരി ന�മാ�� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ഇ�ാര��ി� സാധാരണ�ാരായ ഉപേഭാ�ാ���് ഉ�ായി��
��ി��് പരിഹരി�വാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ്

1731. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�  കാ��കളി�  ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ��വെര
തരംതിരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിന് സ�ീകരി� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�ക� ��ഗണനാ പ�ിക പരിേശാധി�് �റ�ക� പരിഹരി�്
അംഗീകരി�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ���ാ� േവ�ി ജി�ാ കള��മാ��് ന�കിയ
പരാതികളി� തീ�� ക��ി�േവാ; വിശദീകരി�േമാ?
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പ�ിക ജാതി-വ�� േകാളനികളി� �തിയ േറഷ� കാ�ഡി� േവ�ി അേപ�

1732. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക ജാതി-വ�� േകാളനികളി�  എ� ശതമാനം േപ�  �തിയ േറഷ�
കാ�ഡി� േവ�ി അേപ� ന�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാളനികളി�  േറഷ�  കാ�ഡി�ം േറഷ�ം േവ�ി േഫാേ�ാ
എ���തിനായി �േത�ക ക�ാ�് സംഘടി�ി�േമാ?

ഭ�� ഭ�ത ��ഗണനാ പ�ിക

1733. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത ��ഗണനാ പ�ിക ത�ാറാ�ിയേ�ാ�, അതികഠിനമായ
േരാഗ�ളാ�  �യാസെ���വെരേ�ാ�ം പരിഗണി�ാ�തായി
ഉ�ായി�ളള വ�ാപക പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാ�സ�,ഡയാലിസിസ് െചേ�� ��േരാഗിക� �ട�ിയ േരാഗ���്
അടിമകളായ സാധാരണ�ാെര�ം ��ഗണനാ പ�ികയി�
ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�� ഭ�ത ��ഗണനാ ലി�് സംബ�ി�് പരാതിക�

1734. �ീ.അ�� �കാശ്
,, എം. വി�െസ�്
,, അനി� അ�ര
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത ��ഗണനാ ലി�് സംബ�ി�് വ�ാപക പരാതിക�
ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  പരാതിക�  ഉ�ാകാനിടയായ സാഹചര���  എ�ായി��
എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ� പരാതികളാണ് ഇതിനകം ലഭി�െത�ം അതി�  എ� പരാതികളി�
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നടപടി സ�ീകരി�െവ��ളളതി� കണ�് ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) പ�ികവിഭാഗ�ി�െപ�വ�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�ം ��ഗണനാ പ�ികയി�
നി�ം �റ�ായേ�ാ�  വിേദശ�് േജാലി�� വ��ിക�െട ��ംബ�ൾ
��ഗണനാ പ�ികയി� കട�് കയറാനിടയായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമം

1735. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം �ാബല��ി�  വ��േതാെട േറഷ�  വിതരണ
സ�ദായ�ി�  നി�് െമാ� വ�ാപാരിക�  ഒഴിവാ�െ���
സാഹചര��േ�ാ?

(ബി) എ�ാ�  ഉേദ�ാഗ� േലാബി�െട സഹായേ�ാെട വിവിധ ജി�കളി�
േറഷ�  െമാ�വ�ാപാരിക�  അവ�െട അ�� ബ���െട�ം
വിശ���െട�ം േപരി�  നിലവി�� േറഷ�  കടക�  വാ�ി���തായ
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(സി) വാതി��ടി വിതരണ �വ��ന�� �േ���തിനിെട,  സ�കാര� െമാ�
വിതരണ േക����് അ�മതി ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

(ഡി) ഇെ��ി�, ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� ഭാഗമായി േറഷ�  വിതരണ
േമഖലയി� എെ�ാെ� �തിയ നിയമ�� നട�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� അരി�െട െചല�ം സ�ിഡി�ം

1736. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� കിേലാ�ാം േറഷ�  അരി സം�ാന�ിന് ലഭ�മാ��തിന്
�ാ�േ�ാ��് ചാ�ജ് ഉ�െ�െട എ� �പയാണ് േക� സ��ാ�
െചലവഴി��ത്; ഇതി� േകരള സ��ാരിെ� വിഹിതം എ�യാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�്, േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി� േറഷ� അരി
എ�യാെണ�് പറയാേമാ;  എ�് വില�ാണ് േക� സ��ാ�
സം�ാന�ിന് അരി ലഭ�മാ��ത്;

(സി) േറഷ�  അരി�് സം�ാന സ��ാ�  എ� �പ�െട സ�ിഡിയാണ്
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ന���ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ിക വ�� േമഖലകളി� െമാെെബ� േറഷ� വിതരണം

1737. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി പ�ിക വ�� േമഖലകളി�, �േത�കി�ം േകാളനികളി�
താമസി��വ��് അവ�െട െതാഴിലിെ��ം മ�ം രീതിയ�സരി�്
കടകളി�  െച�് േറഷ�  സാധന��  വാ�ാ�  സാധി��ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ��ം പരിഹരി��തിന് േറഷ�  വിതരണ�മായി ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ��െട േന�ത��ി� േകാളനികളി� േനരി�് െമാെെബ� േറഷ�
�ണി�് വഴി േറഷ� വിതരണം െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� പ�സാര വിഹിത�ിെല �റവ്

1738. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, െക. രാജ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ലഭി�െകാ�ിരി�� േറഷ�  പ�സാര വിഹിതം
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഹിത�ി�  ഇേ�ാ�  േക�സ��ാ�  എെ��ി�ം �റവ്
വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത �റവ് പരിഹരി��തിന് േക�സ��ാരി�  എ�്
തര�ി�� സ���മാണ് സം�ാന സ��ാ� െച��ിയി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കടകളി� പി.ഒ.എസ്. െമഷീ�

1739. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ബേയാെമ�ിക് സംവിധാന�ി�െട ഉപേഭാ�ാവിന് േറഷ�  വിവര��
അറിയാ�  കഴി�� പി.ഒ.എസ്.  െമഷീ�  േറഷ�  കടകളി�
�ാപി��തി�� നടപടി�മ��  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കടകളിേല�� വാതി��ടി വിതരണ സംവിധാനം
നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

െനല്� സംഭരി� വകയി� സൈ�േകാ ന�കാ�� �ക

1740. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െനല്� സംഭരി� വകയി�,  1-4-2016 �ത� 31.03.2017വെര ക�ഷക��്
സൈ�േകാ എ� �ക ന�കാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1-4-2016  �ത�  31.03.2017  വെര എ� �ക ന�കിെയ�ം �ടി�ിക
വിതരണം െച�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� ഭ�ത�ം വാതി�പടി വിതരണ�ം

1741. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത�െട ഭാഗമായി സിവി�  സൈ�സ് വ��് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി�� ''വാതി�പടി സംവിധാനം'' എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം ആദ�ം ഏ� ജി�കളി� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വാതി�പടി സംവിധാനം എ�ാ ജി�കളി�ം നട�ിലാ�േമാ;എ�ി� അതിെ�
നടപടി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡി� േഫാേ�ാ എ��ാ� കഴിയാെതവ�വ��് േറഷ�

1742. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കാ�ഡിന് അേപ�ി�� സമയ�് േഫാേ�ാ എ���തിന്
പെ���ാ� കഴിയാതി��വ��് ഒരവസരം �ടി ന��േമാ;
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(ബി) �േത�ക കാരണ�ളാ� േഫാേ�ാ എ��ാ� കഴിയാെതവ�വ��് േറഷ�
കടകളി� നി�ം സാധന�� ലഭി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ര�ാ��് �ടി േറഷ�  സാധന��  ലഭി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�വാ� അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ?

കേ�ാള ഇടെപടലിനായി അ�വദി� �ക

1743. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില നിയ�ി�ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 1-4-2016�ത�  31.03.2017  വെര കേ�ാള ഇടെപടലിനായി എ� �ക
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

ഭ�� ധാന���െട വില നിയ�ണം

1744. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഭ�� ധാന���െട വില നിയ�ണ�ിന് എെ�ാെ�
സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളത്;

(ബി) ഇ�ഴി� വി� - ഇൗ�� സീസണി� അരിവില നിയ�ി��തിന് എ��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; ഇൗ നടപടിക� �ട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

േറഷ� വ�ാപാരിക�െട േവതനം

1745. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ാ�ി ആ� മാസം പി�ി�ി�ം േറഷ�
വ�ാപാരിക�െട േവതന കാര��ി�  തീ�മാനമാകാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാതി��ടി വിതരണം െകാ�് ഉേ�ശി��ത് എ�ാണ്;

(സി) വാതി��ടി വിതരണം എ�ാ ജി�കളി�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;
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(ഡി) േറഷ� വ�ാപാരിക�െട േവതന കാര��ി� തീ�മാനെമ��ാ� ഏെത�ി�ം
ക��ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ആ ക��ിയിെല അംഗ��;
ആെര�ാമാണ്;

(ഇ) ��ത ക�ി�ി േയാഗം േച��് തീ�മാനം സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
തീ�മാനം എ�ായി��െവ�ം അത�സരി�് നടപടിക�
എ��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

സ�ിഡി നിര�ി� ഭ��വ���

1746. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക��ം അനാഥാലയ�ളിെല അേ�വാസിക��ം,  സ�ിഡി
നിര�ി�ം സൗജന�മാ�ം,  േറഷ�  ഭ��വ���ം,  മെ���ം
പാചകവാതക���െ�െട വിതരണം െച��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� േവ� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ?

�� ഉ�ഭ�ണ�ിനായി വിതരണം െച�� അരി

1747. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ഉ�ഭ�ണ�ിനായി വിതരണം െച�� അരി േ�ഡ് എ ക�ാളി�ി
തെ�യാെണ�് ഉറ�് വ��ാ� എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി�ളളത്;

(ബി) േ�ഡ് എ ക�ാളി�ി�് പകരം,  നിലവാരം �റ� അരിയാണ് ��കളി�
എ��െത�ളള കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല േറഷ�കടക�

1748. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�  നിലവി�  എ� േറഷ�  കടകളാണ്
�വ��ി��െത�ം അവ�െട �വ��നം �ത�മായ രീതിയിലാേണാ
നട��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഗവെ��് അധികാര�ി�  വ� േശഷം പാറ�ാല മ�ല�ി�
��തായി എ� േറഷ�  കടക��് അ�മതി ന�കിയി�െ��ം അവ
ആ�െ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േറഷ�  കടകളി�  അള����ി�  വ�ാപകമാ�� �മേ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് നിയ�ി�വാ�  എ� സംവിധാനമാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മെ�� വിഹിത�ിെല �റവ്

1749. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ലഭി�െകാ�ി�� മെ�� വിഹിത�ി� േക�ം വീ�ം
െവ�ി�റവ് വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ നിയമ�കാരം ത�ാറാ�ിയ ��ഗണനാ പ�ിക�െട
അടി�ാന�ിലാേണാ േക�ം മെ�� വിഹിത�ി�  �റവ്
വ��ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��� മെ�� വിഹിത�ി�ം �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ� �റവ് വ��ിെയ�ം അത് �ന:�ാപി�വാ� എ� നടപടി
സ�ീകരി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

വടകരയിെല സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�കൾ

1750. �ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വടകര നിേയാജകമ�ല�ി�  സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�  ഏെത�ാം
ഭാഗ�ളിലാണ് �വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത�  �ല�ളി�  സ�രി�� മാേവലി േ�ാറിെ� സൗകര�ം
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ഏ�െ����തിെന�റി�് പരിേശാധി�േമാ?

ബിപിഎ� ��ംബ���് ലഭി�� ആ��ല���

1751. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവസാനമായി േറഷ�  കാ�ഡ് എ�ാണ് വിതരണം
െച�ത്;

(ബി) എപിഎ�, ബിപിഎ� എ� തര�ി� േറഷ� ��ഗണനാ പ�ിക നിലവി�
നി�യി�ി��തി� വ�ാപകമായ പരാതി ഉ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) യഥാ��  BPL  പ�ികയി�  വ��വെര അതി�  ഉ�െ����തിന്
ഉറ�വ��വാ� എ�ാണ് ഇേ�ാ�� നടപടി�മെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േറഷ�  ��ഗണനാ പ�ിക �കാര�� അേലാ�്െമ�ം ബിപിഎ�
�ണേഭാ�ാവ് എ� നിലയി�� പരിഗണന�ം ബിപിഎ� ��ംബ���്
മ�് ആ��ല��� ലഭി��തിെന ബാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��വില നിയ�ണ െസ�

1752. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��വില നിയ�ണ െസ� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വിലനിയ�ണം െകാ�വരാ�  എെ�ാെ� കാര���  ആണ്
ൈകെകാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��ഗണനാ ലി�ി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��വ��് സ�ിഡി അരി

1753. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബിപിഎ�  ലി�ി�െ���വ�ം എ�ാ�  ��ഗണനാ ലി�ി�  നി�ം
ഒഴിവാ�െ��വ�മായി�� േറഷ�  കാ��ടമക��് സ�ിഡി അരി
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േകരള�ിന് ലഭിേ�� േറഷ� അരി വിഹിത�ിെല �റവ്

1754. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിന് ലഭിേ�� േറഷ� അരി വിഹിത�ി� േക� സ��ാ� �റവ്
വ��ിയതിനാ�, സം�ാനെ� െപാ� വിതരണ േഷാ�കളി�  േറഷ�
സാധന�� ന���തിന് തട�ം േനരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തട�ം േനരി�െ��ി�  ആയത് പരിഹരി��തിേല�് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ��ഭ�ത നിയമം

1755. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�ത നിയമ�ിെ� ഭാഗമായി ഭ��ധാന���  ��ി��തിന്
േഗാഡൗ� ലഭി�ാ� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആവശ�മായ എ�ായിട�ം േഗാഡൗ�ക�  സ�ീകരി�ാ�  എെ��ി�ം
�േത�ക സൗകര�ം ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  എ�െനയാണ് �തിയ േഗാഡൗ�  സംവിധാനം ഒ��ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അസി��് െസയി�സ് മാ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

1756. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് േകാ�പേറഷനി�  പാല�ാട് ജി�യി�  അസി��്
െസയി�സ് മാ� ത�ികയി� നിലവി� എ� േപ� േജാലി െച���്;

(ബി) അസി��് െസയി�സ് മാൻമാ�െട എ� ത�ിക നിലവി��്;

(സി) പാല�ാട് ജി�യി�  ��ത ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക��്
എ�റിയി�ാേമാ?

അനാഥശാലകളിെല അേ�വാസികെള ��ഗണനാ ലി�ി� ഉ�െ���ാ� നടപടി
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1757. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കാ�ഡ് ന��േ�ാ�  ��ഗണനാ ലി�ി�  അനാഥശാലകളിെല
അേ�വാസികെള ഉ�െ���ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അനാഥശാലക�െട �ഗമമായ �വ��ന���് ഇത് എ� ക�്
സഹായകരമാ�ം എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ��സ��ാരിെ� നിലപാടി�  മാ�ം വ��� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സെെ�േകായിെല �മേ��ക�

1758. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം,  സെെ�േകായി�
�മേ��ക�  നട�ിയതിെ� േപരി�, ഏെത�ാം
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെരയാണ് നടപടി�് ശിപാ�ശ െച�ി��ത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;
നടപടി�മ��െട പക��ട�ം വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ ഉേദ�ാഗ��  നട�ിയ �മേ��ക�  എെ��ാമാെണ�ായി��
കെ��ിയത്; െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സൈ�േകായി�  നിലവി�  സാധന��  വിതരണം െച��ത് ഏത്
ഏജ�സിയാണ്;  ��ത സാധന��  സ�കാര��ാപന���് മറി�്
ന�കി �ണനിലവാരം �റ� സാധന�� സെെ�േകാ ഔ �് െല�ക� വഴി
വിതരണം െച��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ഇ) എ�ി�  ആയതിന് കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാമാെണ�ം
അവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ന�ായവില�് അരി വിതരണം

1759. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�്  2017  വ�ഷ�ി�  എ� അരി കടക�  ആരംഭി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി േ�ാ�ക�, ���  മാേവലിക�  �ട�ിയ �ാപന�ളി�െട
ജന���് ന�ായവില�് അരി വിതരണം െച��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അരി�ടക� വഴി �തിമാസം ഒ� കാ�ഡിന് എ� അളവ് ഭ��ധാന���
എ� നിര�ി� വിതരണംെച��െവ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലിേ�ാ� ബി�ക�ം സാധന��െട അള�ം സംബ�ി� പരാതിക�

1760. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി േ�ാ�കളി�  നി�ം ന��� ബി�ക�  മലയാള�ിലാ�ി
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ബി�ക�  സംബ�ി�് െപാ�ജന���് ഉ�ാ�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മാേവലി േ�ാ�കളി� പാ�് െച�� സാധന��െട അളവി� ഉ�ാ��
വ�ത�ാസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് െപാ�ജന��െട പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
അതിേ��  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

�ാ���റി േറഷ� ആ��ല���ം േറഷ�കാ��ം

1761. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ി ന��തി� ��� പഴയ േറഷ�  കാ��ക�  സം�ാന�്
എ���ായി��;  എ.പി.എ�.,  ബി.പി.എ�. �ട�ി ഇനം തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�കാ�ഡി� േവ�ി�� കരട് ��ഗണനാ പ�ിക എ�ാണ്
�സി�ീകരി�ത് എ�ം അതി�  െത� തി���  �ട�ി ബി.  പി.  എ�.
ലഭി��തി� അന�ഹ� കട��ടിയ�ം അ�ഹത��വ��് ലഭി�ാ��ം
സംബ�ി�് ഓേരാ ജി�കളി�ം എ� പരാതിക�  വീതം ലഭി� എ�ം
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ഇവയി� പരിഹാരം നാളി�വെര കെ��ിേയാ എ�ം ��ത പരാതിക�
���മാ�ം എേ�ാ� പരിേശാധി�് തീ��ാ�ം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വ�  ജന���ം �ാ���റി േറഷ�  ആ��ല���ം
േറഷ�കാ��ം (���ിയത്) എേ�ാ� ന�ം എ� വ��മാ�േമാ?

ഭ��വ���െട വിലനിലവാരം

1762. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�ം തട��തിന് സൈ�േകാ �ഖാ�രം എെ�ാെ� നടപടിക�
ആണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) സ��ാ� നി�യി�� നി�ിത �ക�് ഉപേഭാ�ാ���് ഭ��വ���
എ��െ��് ഉറ�് വ���തിന് എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
ൈകെ�ാ�ി�ളളത്?

എ�.പി.ജി. ഉപേഭാ�ാ���് വ�ത�� നിര�ി�ളള െഡലിവറി ഫീസ്

1763. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ക�നികളിെല എ�.പി.ജി.  ഉപേഭാ�ാ���് ഗ�ാസ് സിലി��
എ�ി� ന���തിന് വ�ത�� നിര�ി�ളള െഡലിവറി ഫീസ് ഇൗടാ�ി
വ��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഏകീ�തമ�ാ� നിര�് ഇൗടാ��ത് ഇൗ രംഗ�്
�ഷണ�ിനിടയാ��െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഗ�ാസ് ഏജ�സിക�െട െഡലിവറി ഫീ�ം സമാനമായ മ�് ഫീ�ക�ം
ഏകീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

25-04-2017
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�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി�
ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി
ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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