
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  10, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--333]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 2843 �ത� 3027 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 3028 �ത� 3138 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 3139 �ത� 3175 വെര

എം.എസ്.പി. േകാ��ബി� നിയമനം

2843. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. �സി�ീകരി� എം.എസ്.പി.േകാ��ബി� റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര നട�ിയ

നിയമന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിയമനം ത�രിതഗതിയിലാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ�ാജ വികലാംഗ സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ി അനധി�ത നിയമനം

2844. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാജ വികലാംഗ സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ി വയനാട് ജി�യി�  അനധി�ത നിയമനം നട�ത്

സംബ�ി� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ിെന എ� േപ�  നിയമനം േനടിെയ�ം അവ�െട േപ�ം ഓഫീ�ക�ം ഏെത�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇവരി�  എ� േപ�െ�തിെര ��പ�ം സമ��ി�ി��്;  അവെര സ��ീസി�  നി�ം

പിരി�വി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�ാജേരഖ ചമ�് സ��ാ� േജാലി സ�ാദി� ഇവ�െ�തിെര �ിമിന� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അ�ഹരായ വികലാംഗ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ��ത േജാലി ലഭി�വാ�  അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?
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�തിയ ത�ികക�

2845. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െസ�േ�റിയ�്  /  പി.എസ്.സി/  അഡ�േ��് ജനറ�

ഓഫീസ് / �ണിേവ�ി�ിക� / െപാ�േമഖലാ �ാപന�� / വിവിധ വ��ക� എ�ിവയിലായി എ�

ത�ികക� ��ി�; ഏെത�ാം ത�ികക�; വ��് തിരി�് കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ത�ിക ��ി��വഴി സ��ാരി��ായി�� സാ��ിക ബാധ�ത എ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

മി� വിവാഹിതർ�� ആ��ല��ൾ

2846. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി� വിവാഹിത�െട എ�ം കണ�ാ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� മി� വിവാഹിത��് എെ��ാം ധനസഹായ��ം മ� സൗകര���മാണ് ന�കിവ��ത്;

വിശദമാ�േമാ

(സി) മി� വിവാഹിത�െട മ���് വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴി� േമഖലകളി� സംവരണം ന���തിന് ഇേ�ാ�

എെ��ി�ം വ�വ�ക�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മി� വിവാഹ�� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം എ���ി� നിയമസാ�ത ന���തി�ം സ�ഹ�ി�

മേതതര ��ംബ���് സാ�ഹ��ര��ം സഹായ�ം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

2847. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നാളി�വെര എ� േപ��് സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി �കാരം

ആ�ിത നിയമനം ന�കിയി��്;നിയമനം ന�കിയവ�െട വ��് തിരി�ളള കണ�്

ജി�ാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമന�മായി ബ�െ��് എ� അേപ�ക��് ഇനി�ം െതാഴി� ന�കാ��്;വ��്

തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന പ�തി �കാരം നിയമനം ന���ത് താ��ാലികമായി നി��ി

വ�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�ിത നിയമന�ിനായി സമ��ി� നിയമാ��തമായ എ�ാ അേപ�ക��ം സമയബ�ിതമായി

നിയമനം ന���തിനാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ആ�ിത നിയമനം

2848. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� ആ�ിത നിയമനം നട�ിയി��്;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷമായി ആ�ിത നിയമനം തട�വ�ിരി�� എ� ആവലാതി

��യി�െപ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

2849. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാറിെ� കാല�് എ� ആ�ിത നിയമന�� നട�ി��്;

(ബി) ആ�ിത നിയമനം നട�വാ� എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

ആധാ� കാ�ഡ് നിർബ�മാ��തിെനതിെര നടപടി

2850. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാ�  കാ�ഡ് സ�താ�ര��കാരം എ�േ��താെണ�ം ഇ� സംബ�ി�് ��� വിധി

നിലനി�െമ���, ��ീം േകാടതിയിെല ബ�. ന�ായാധിപരായ എ.െക.സി�ി, അേശാക് �ഷ�

എ�ിവരട�� െബ�ിെ� വിധി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിധി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആധാ� ആ�് �കാരം പൗര� ആധാ� സ�താ�ര��കാരം എ�േ��താെണ�ിരിെ�, ഇ�കം ടാ�്

ആ�് �കാരം സ��ാ�  ജീവന�ാേരാ�ം െപ�ഷ�കാേരാ�ം റിേ��  സമ��ി�ാനായി ആധാർ

കാർഡ് സമർ�ി�ണെമ� നി�ബ���യി��ത് ��ീം േകാടതി വിധിെ�തിരാ�െമ�തിനാ�,

സം�ാന സ��ാ� �ാപന�� ഇ� നി�ബ�മാ��� തട�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��മായ െപ�ഷ�  വാ�� സാ�ഹ�െപ�ഷ�കാ�ം ആധാ�  സമർ�ി�ണെമ� നിബ�ന

��ത േകാടതി വിധി� ��പ് സം�ാന� നട�ിലാ�ിയി��ത് റ�ാ�ാ�ം അ�വഴി ��ീം

േകാടതി വിധി നട�ാ�ാ�മായി സ�ീകരി�� അടിയ�ര നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

2851. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം ��തായി ഏ�െ���� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് േവ�ി സം�ാന സ��ാ�  ഒ� വ�ഷം െചലവഴി�ാ�  ഉേ�ശി�� �ക
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എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�, അ��ാപക�  എ�ിവ��ായി  2016-17  സാ��ിക വ�ഷം െമഡി��

റീഇംേപ�്െമ�് ഇന�ി� െചലവാ�ിയ �ക എ�യ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�, അ��ാപക�  എ�ിവ��ായി ഏ�െ���� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

പ�തി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� േക� സഹായം ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

േറഷ�, െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വിഷയ�ളിൽ �ഖ�മ�ി വിളി� േയാഗ��

2852. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  വിതരണ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം

�ട���മായ �ിതിവിേശഷം പരിഹരി��തിനായി �ഖ�മ�ി എ� േയാഗ��  വിളി�

േച��ി��്;

(ബി) ഇ�രം എ� േയാഗ�ളി� �ഖ�മ�ി�െട ഉപേദ�ാ�� പെ���ി��്;

(സി) ��ത �ിതിവിേശഷം പരിഹരി��തിന് �ഖ�മ�ി�െട ഉപേദ�ാ��െട നി�േ�ശ�ിെ�

അടി�ാന�ി�  ബ�െ�� വ��ക��് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��� സം�ാന�ളിെല സി.എം.എസ്. സ�േ�

2853. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��� സം�ാന�ളി� േദശീയ ഏജ�സിയായ സി.എം.എസ്. നട�ിയ സ�േ�യി� ഇ��യി�

അഴിമതി ഏ��ം �റ� സം�ാനമായി േകരളെ� കെ��ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �� സ��ാരി� നി�് വ�ത��മായി അഴിമതിെ�തിെര ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� ശ�മായ

നിലപാടിെ� ഭാഗമായി�ാണ് േകരള�ി�  ഈ മാ�ം ഉ�ായി��ത് എ�ത് ��ത സ�േ�

റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� വിലയി���േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

സ��ാ� ജീവന�ാ��� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

2854. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��മായി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� സ��� ആേരാഗ�

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;  ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ� ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏ� ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി വഴിയാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?
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മ�ല�ളിെല വികസന �വ��ന��െട അവേലാകനം

2855. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ല�ളിെല വികസന �വ��ന�� അവേലാകനം െച��തിനായി എം.എ�.എ മാ� വിളി�

േച��� േയാഗ�ി�  എ��� തീ�മാന��  നട�ിലാ�ാ�  കാലതാമസം വ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി തീ�മാന��  യഥാസമയം നട�ിലാ��തിന് ജി�ാ

കല��മാ��് നി�േ�ശം ന��േമാ?

ജീവന�ാ�െട �ലംമാ�ം

2856. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�്,  നിയമസഭ �ട�ിയവ ഒഴിെക മ�് വ��ിെല ജീവന�ാെര അവരവ�െട

താമസ�ല�� ജി�കളി�  നി�ം മ�് ജി�കളി�  �ാ���  െച����ലം ജീവന�ാ�െട

മാനസിക�ം ധനപര�ം േസവനപര�മായ കാര��ളി� ഉ�ാ�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് പരിഹാരമായി ഒഴി�ക�  വ�� �റ�് താമസ�ല�� ജി�കളി�  തെ� പരമാവധി

ജീവന�ാെര േജാലിയി� �േവശി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാരിെ� �വ��ന�ി� മാ�ം

2857. �ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

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

(എ) സ��ാരിെ� �വ��ന�ി� പാളി�ക� ഉ�താ�ം ജന���് മാ�ം അ�ഭവെ��� തര�ി�

സ��ാരിെ� �വ��ന�ി� മാ�ം വ��ണെമ�ം ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� േമഖലയിെല �വ��ന�ളിലാണ് പാളി�ക� പ�ിയതായി കെ��ിയി��ത്;

(സി) ��ത േമഖലകളി�  തി���  വ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ഭരണാ�മതി�ായി ന��� െ�ാേ�ാസ�കളിെല കാലതാമസം

2858. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ബജ�ി�ം ആ�ി വികസന ഫ�ി�ം ഉ�െ��് ഭരണാ�മതി�ായി ന��� െ�ാേ�ാസ�കളി�

ന�ായീകരി�ാനാകാ� കാലതാമസം വ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ട��ളള വ�ഷ�ളി�  ഇ�കാരം കാലതാമസം വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി

�ിയാ�കമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് കാലതാമസം വ�� സാഹചര��ി�  പ�തി ���ീകരി�വാ�ം

കാലതാമസം േനരിേട�ിവ���് എ� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ി , സമയബ�ിതമായി ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ��തിനായി ഒ� �ാ���റി െഷഡ�� �സി�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�േ�ഷ� എ�ിനീയറിംഗ്

2859. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��കളി�  നി�ം െഡപ�േ�ഷ�  �കാരം സ��ാ�  െചലവി�  �ാ�േ�ഷ�

എ�ിനീയറിംഗ് എ� വിഷയ�ി�  എം.  െടക് േകാ�ി�  പഠനം ���ീകരി�് �റ�ിറ��

ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം ഏത് േമഖലകളി�  വിനിേയാഗി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേദശ�ം മ�ം പരിശീലനം ലഭി� ഈ ഉേദ�ാഗ���് വ��ി� �േത�ക വിംഗ് ഉ�ാ�ി അവ�െട

േസവനം വിനിേയാഗി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസ പ�തി

2860. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസ പ�തി�െട വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്;

(സി) പ�തി നിലവി�  വ� േശഷം എ� േപ��് ഇ��ല�� ആ��ല���  ലഭി�ി�െ��

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ഉപേദശക�

2861. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട ഉപേദശക�  ഓേരാ���െട�ം േസവന-േവതന വ�വ�ക�  സംബ�ി�്

�റെ��വി� ഉ�ര�ക�െട പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട കീഴി�� �ാപന�ളി� നട�ിയ താ��ാലിക നിയമന��
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2862. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട കീഴി�� �ാപന�ളി�  നട�ിയ

താ��ാലിക നിയമന��െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ;  ഈ �ാപന�ളി�  െ�ഷ����

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത താ��ാലിക നിയമന�ളി� എംേ�ാ�െമ�റ് എ�േച�് �േഖന നട�ിയ നിയമന��െട

വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

�ിരെ���ിയ ജീവന�ാെര പിരി�വി� നടപടി

2863. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് �ിരെ���ിയ ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ി�� ജീവന�ാെര ഈ സ��ാ�

അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം പിരി�വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിേയ�ിെല �ര�ാവിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാെര ആെരെയ�ി�ം ഈ സ��ാ�

പിരി�വി�ി�േ�ാ;

(സി) എംേ�ായ്െമ�് എക്�േച�് വഴി നിയമിതരായ ��ത ജീവന�ാെര �ിരെ���ിയത് റ�്

െച�് അവെര േജാലിയി�  നി�ം പിരി�വി�ത് എ�ടി�ാന�ിലായി��െവ�്

െവളിെ���ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ ആഫീസ് സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ നടപടികൾ

2864. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഏെത�ാം ആഫീ�കളിലാണ് ഇനി ഇ ഓഫീസ് സംവിധാനം

ഏ�െ���ാ��ത്;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ീെല ഇ ആഫീസ് സംവിധാനം കാേലാചിതമായി പരി�രി�വാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ം;

(സി) െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ� സംവിധാനം കടലാസ് രഹിതമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം

എ�റിയി�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ� തീ��ാ�� േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി

2865. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ�  തീ��ാ�ലിെ� കണ�് പരിേശാധി�ാ�  �േത�കം സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;
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(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളിെല ഫയ�  തീ��ാ��  പരിേശാധി��തിേനാെടാ�ം

മ�ിമാ�െട ഓഫീ�കളി� ഫയ� തീ��ാ�ാ� കാലതാമസം േനരി��ത് പരിഹരി�ാനാവശ�മായ

എ�് നടപടിയാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണപരിചയമി�ാ� ജീവന�ാ� മ�ിമാ�െട ഓഫീ�കളി� േജാലി െച��താണ് ഇ�ര�ി�

ഫയ� നീ�ം ഗണ�മായി �റയാ� കാരണെമ� ആേരാപണം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഫയ� തീ��ാ�ലിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;2017 ജ�വരി 31 വെര ഈ സ��ാ�

തീ��ാ�ിയ ഫയ�ക�, ഇനി തീ��ാ�ാ��വ എ�ിവ�െട കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ീസിലിരിെ� മരി�വ�െട ആ�ിതർ�� സഹായം

2866. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ീസിലിരിെ� മരി�വ�െട ആ�ിത��് ന��� ഏെത�ി�ം സഹായം �റവ് െച�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഏത് തീയതി�േശഷം സ��ീസി�  �േവശി�വ�െട കാര��ിലാണ് ഇൗ തീ�മാനം

െെകെ�ാ�ി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ഉ�രവിന് ��കാല �ാബല��േ�ാ;  എ�ി� ആയത് �കാരം ആ��ല�ം െെക��ിയവരി�

നി�് �ക തിരി�പിടി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ആ�ിത��് ന��� ആ��ല���  �റവ് െച��തിന് തീ�മാനം െെകെ�ാ�ത് ഏത്

തല�ിലാണ്;  എ�ാണ് ഇ�ര�ി�  തീ�മാനം െെകെ�ാള��തിന് കാരണമായെത�്

അറിയി�േമാ?

െസ��റിേയ�ി� ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര��മമാ�വാ� നടപടി

2867. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

(എ) െസ��റിേയ�ി� ഭരണേവഗത ��വാ� നട�ിലാ�ിയ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര��മമാേണാ;

(ബി) േസാ�്െവയറിെല തകരാ��ലം ഭരണം �ംഭന�ിലാണ് എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വ��് േമധാവിക�  ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ���മാ�ം ഉ�െ�ാളളാ��ം െസ��റിേയ�ിെല

മാ�വ�  ഫയ�  നീ��ം ഇ-േ�ാ�ാമിം�ം ത�ി�ളള െപാ��േ��ം ��ത സംവിധാനം

���േതാതി�  �ാവ��ികമാ�വാ�  �തിബ�മായി നി���െവ�ത് വ�തയാേണാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ േസാ�് െവയ�  �ാപി�് ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം കാര��മമാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?
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�ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം ഉപേദ�ാ�െള നിയമി��തിെല മാനദ���

2868. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

(എ) �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം ഉപേദ�ാ�െള നിയമി�� കാര��ി�  മാനദ��െളെ��ി�ം

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� �ഖ�മ�ി�ം മ�മ�ിമാ��മായി എ� ഉപേദ�ാ�ളാ��ത്; ഓേരാ���ം ഏെതാെ�

േമഖലകളി� �ാഗ��ം െതളിയി�വരാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബ�െ�� േമഖലകളി�ം വ��കളി�ം വ�വ�ാപിതമായി നിയമി�െ��ി���ം അതാ�

വിഷയ�ളി� �ാഗ��ം െതളിയി�വ�മായ സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട നി�േ�ശ��മായി

ഉപേദ�ാവിെ� ഉപേദശം,  ൈവ�����ാ�� സാഹചര��ി�  തീ�മാന�ളിെല �ത�ത

ഉറ�ാ�ാ� ��ക�ത� എ��േമാ?

�രിതാശ�ാസസഹായ�ിനായി െക.എം.ഹസീസിെ� അേപ�

2869. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ധനസഹായ�ിനായി  17.3.2017െല ഡി

170308071/സി.എം.ഒ.  ന�രായി റവന� െ�ഷ��  െസ��റി�് ന�കിയി�� �ീ.

െക.എം.ഹസീസിെ� അേപ�യിേ�� ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം സബ് കള�� ഒൗേദ�ാഗിക സൗകര��� ��പേയാഗം െച� നടപടി

2870. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം സബ് കള��  തെ� ഒൗേദ�ാഗിക വാഹന�ം ഗ�മാ�  ഉ�െ�െട�ളള സ��ാ�

ഉേദ�ാഗ�െര�ം ��  െഎ.എ.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��  �േരഷ് �മാറിന് അനധി�തമായി

ഉപേയാഗി�ാ� ന�കിയത് ��യി�െപ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതി�േമ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഹാഡ പ�തിക�

2871. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹി� ഏര�ാ െഡവല�്െമ�് ഏജ�സി  (ഹാഡ) �െട �വ��ന പരിധിയി� വ�� വാമന�രം

നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ായ�ക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  'ഹാഡ'  � േവ�ി വകയി��ിയ  130  േകാടി �പ

വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി��െ���ി വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

േക� സം�ാന ബ���ം ക�ഷക�െട നില�ം െമ�െ���ാ�

2872. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കർഷക�െട വ�മാനം  2022-ഓെട ഇര�ിയാ���മായി ബ�െ��് സം�ാന�ിെ�

പ�തിക�ം നിർേ�ശ��ം ആരാ�് േക� സർ�ാർ നൽകിയ ക�ിൽ സർ�ാർ സ�ീകരി�

നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;  പ�തികൾ ത�ാറാ��തി� �ൻപായി കർഷക�മാേയാ കർഷക

സംഘടനക�മാേയാ മ�് വിദ��മാേയാ �ടിയാേലാചനകൾ നട�ാൻ സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�  �ഷി,  �ഗസംര�ണ വ��ക�  സ�ീകരി� നടപടിക�ം �ടിയാേലാചനക�ം

സംബ�ി�് ചീഫ് െസ��റിെയ അറിയി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി� വിവര��  ഉെ��ി�

ലഭ�മാ�ാേമാ; �ഷി�മായി ബ�െ�� സമ� േമഖലകളി�ം ഇതിെന��ി അറിവ് ന�കി പരമാവധി

േക� സഹായം ഈ വിഷയ�ി� േനടാ� എെ�ാെ� െച�ാ�േ�ശി��;

(സി) േക��ി�  നി�് ലഭി� ക�ിെ� വിവരം ആ��ണ േബാ��മായി ച�� െച�േതാ;  ഈ

വിഷയ�ി�  ആ��ണ േബാ�ഡ് നിലപാെട�ാണ്;  അടിയ�ര �ാധാന��� ഇ�രം

വിഷയ��  അതീവ ഗൗരവേ�ാെട സമയബ�ിതമായി ൈകകാര�ം െച�ാ�ം ഉ�ത

ഉേദ�ാഗ�െര�ം �ഷി,  �ഗസംര�ണ വ��കെള�ം ��ത� കാര��മമാ�ാ�ം താമസംവിനാ

�വ��ി�ാ�ം എെ�ാെ�യാണ് െച�ാ�േ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�യിേ�ൽ ജ�ി നടപടി

2873. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് പഠി�ക�ം ���് െതാഴി� ലഭി�ാെത വ���ലേമാ,  ��ംബ�ിെ�

സാ��ിക തക�� �ലേമാ വാ� �ടി�ിക തിരി�ട�ാ� കഴിയാെത വരിക�ം െച�വ�െട േമ�

ബാ�് സ�ീകരി�വ�� ജ�ി ഒഴിവാ�ാനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദമാ�േമാ?

േകരള സം�ാന ൈജവ ൈവവിധ� േബാർഡിെല നിയമന�ൾ
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2874. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ൈജവ ൈവവിധ� േബാ�ഡി�  ഇേ�ാ�  എ� േപ�  െഡപ�േ�ഷനി�  േജാലി

െച���്; ഇവ� ആെര�ാം;

(ബി) ഓേരാ���െട�ം മാ�വ�േ�താണ്; ഇവ� എ� വ�ഷമായി െഡപ�േ�ഷനി� �ട��;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ൈജവ ൈവവിധ� േബാ�ഡി� ��തായി നട�ിയ

നിയമന�� സംബ�ി� വിവരം ന��േമാ?

രാജീവ് ഗാ�ി അ�ാഡമി േഫാ� ഏവിേയഷ� െടേ�ാളജി�െട �വ��നം

2875. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജീവ് ഗാ�ി അ�ാഡമി േഫാ� ഏവിേയഷ� െടേ�ാളജി�െട �വ��നം െമ�െ����തി�ം

വി�ലീകരി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത�  വിദ�ാ��ിക��് ��ത അ�ാഡമി�െട േസവനം �േയാജനെ����തിനാവശ�മായ

�ചരണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാരം േചരാന�� �ാമപ�ായ�ി� നി�� അേപ�ക�

2876. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല േചരാന��  �ാമപ�ായ�ി�  നി�� എ� അേപ�ക�  തീരേദശ

പരിപാലന നിയമ�കാരം പരിേശാധി�് വ���്;  അേപ�ക�െട േപര് വിവര��ം നിലവി�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി� തീ��ക��ി�വാ� കാലതാമസം േനരി� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ; ��ത അേപ�ക� എേ�ാ� തീ��ക��ി�ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഗാ�ഗിൽ ,ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��കൾ

2877. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമഘ� മല നിരകെള സംബ�ി� ഗാ�ഗി�, ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��കളി� ഏത് റിേ�ാ��്

നട�ാ�ാനാണ് ഇേ�ാ� ത�ാെറ��് നട�ിയി��ത്;

(ബി) പരി�ിതി ��ബലം എ�് ഈ റിേ�ാ��കളി� േരഖെ���ിയി��ത് എ� വിേ��കെളയാണ്;

ഇവ�െട ജി� തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) എ� കിേലാ മീ�� വെരയാണ് ഇവ�െട ബഫ� േസാ� പരിധിയായി നി�യി�ി��ത്;

(ഡി) പ�ിമഘ� മലനിരകേളാട് േച��് വ�� ഈ �േദശ�ളിെല നിലവി�� ഡാ�ക�ം െെവദ�തി

ഉ�പാദന േക���ം ആ�പ�ിക�ം ഈ ബഫ� േസാണി� ഉ�െ��ാ�േ�ാ�ം ഭാവിയി� ഒഴി�

െകാ�േ��തായി വ�േമാ;

(ഇ) ഈ �ല��  സംബ�ി� േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�ിമ വി�ാപനം

�റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�േ��് ഇത് �റെ��വി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(എഫ്) ഇത് സംബ�ി�് േകരള�ിെ� നിലപാട് എ�ാെണ� വിശദമാ�ാേമാ?

െക�ിട നി��ാണ�ി�� അേപ�കളി� തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാരം തീർ�ക�ി�ൽ

2878. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാരം െക�ിടനി��ാണ�ി�� അ�മതി

അേപ�കളി� തീ��് ക��ി��േ�ാ;

(ബി) ഇതി� എറണാ�ളം ജി�യി� നി�ം 2016 ജ�വരി�് േശഷം ലഭി� അേപ�കളി�േമ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത അേപ�ക�  പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ായ സാഹചര�ം

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� ��ത അേപ�ക� പരിേശാധി�� സംവിധാന�ം ഓഫീ�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട

േഫാ� ന�� ഉ�െ�െട�� വിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാലാവ� വ�തിയാനം �ല��ാ�� �ത�ാഘാത��

2879. �ീ.എം.ഉ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, പി.െക.അ� റ�്

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

(എ) കാലാവ� വ�തിയാനം �ല��ാ�� �ത�ാഘാത��  േനരി��തി�ം അ��ല��ാ��

അപകട��െട തീ�ത �റ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േ��് ആ��  �ാ�  ഓ�  ൈ�മ�് െച��് ����തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  എെ��ാം മാ��ളാണ് ഇ�വഴി വ��ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;  അ� സംബ�ി�്

വിശദ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ?
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തീരേദശപരിപാലന ച��ിെല വ�വ�ക�

T 2880.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) തീരേദശ പരിപാലന ച��ിെല നിലവി�� വ�വ�ക�  �ലം വീട് നി��ി��തി�ം

അ���പണിക��ം തീരേദശെ� മ��െ�ാഴിലാളിക�  അ�ഭവി�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ ��ി��ക�  ല�കരി��തിനായി �തിയ വി�ാപനം ഇറ�ണെമ�്

േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ൈശേലഷ് നായിക് സമിതി റിേ�ാ��് സം�ാനെ� തീരേദശേമഖല�് ആശ�ാസകരമായ

നി�േ�ശ�� ഉ�െ�ാ��വയാേണാ;  എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� �തിയ വി�ാപനം

ഇറ�വാ� േക� സ��ാരി� സ���ം െച��േമാ?

തീര�േദശ�ളി�� ഭവനനി��ാണ�ിന് നിയ�ണം

T 2881.�ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) 2011-െല േക� തീരേദശനിയ�ണ വി�ാപന�ി�  മ��െ�ാഴിലാളിക��്

തീര�േദശ�ളി�� ഭവനനി��ാണ�ിന് എെ��ാം നിയ�ണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയെത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവനനി��ാണ�ിന് ഇളവ് ന���തിനായി േക�സ��ാരിെന

സമീപി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േക�സ��ാ� നിേയാഗി� േഡാ.ൈശേലഷ് നായക് ക�ി�ി റിേ�ാ��ി� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

ഭവനനി��ാണ�ിന് ഇളവ് ന���തിനായി നട�ിയി�� �ധാന ശിപാ�ശക� വ��മാ�േമാ;

ആയത് േകരള�ിെല മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിന് അ��ലമാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.സി.എസ്.�ി.ഇ.�െട കീഴി�� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� പ�തി

2882. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�  �പാ�ശ സി.ഡ�ള�.ആ�.ഡി.എം.�ം െക.എസ്.സി.എസ്.�ി.ഇ.�െട

കീഴി�� മ�് ആ�&ഡി �ാപന�ളി�ം നട�ിലാ�ിേയാ;  ഇെ��ി�  എ�് നട�ിലാ�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.സി.എസ്.�ി.ഇ.�െട കീഴി�� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  പ�തി

നട�ിലാ�ിേയാ; ഇെ��ി� എ�േ��് നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. വി�ാപന��

2883. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� ഒ�വ�ഷ കാലയളവി�  വിവിധ വ��കളിെല ഒഴി�ക�  നിക���മായി ബ�െ��്

പി.എസ്.സി. എ� വി�ാപന�� ഇറ�ിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

T 2884.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി േമഖലയി�  ഏെത�ാം വിഷയ�ളി�  ആണ് പി.  എസ്.  സി.  റാ�് ലി�്

നിലവി� ഉ�ത്;

(ബി) ഓേരാ വിഷയ�ി�ം റിേ�ാ��് െച�െ�� നിയമനമാകാ� എ� ഒഴി�ക� നിലവി� ഉ�്;

(സി) റാ�് ലി�് നിലവി� ഇ�ാ� വിഷയ�ളി� �തിയ േനാ�ിഫിേ�ഷ�ക� �റെ��വി�ാ� സർ�ാർ

ഇടെപ�േമാ; എേ�ാ� േനാ�ിഫിേ�ഷ� �റെ��വി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി.�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിന് നടപടി

2885. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം പി.എസ്.സി.  െയ ശ�ിെ����തി�ം

കാര��മത വ��ി�ി��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�  ഉ�ാ�� േവ��സിക�  കാലതാമസം ഇ�ാെത പി.എസ്.സി.  െയ

അറിയി��തി�ം ��തായി നിയമനം നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ വ��കളി�  ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.യി�  റിേ�ാ��് െച�തത�സരി�്

പരീ�ക� നട�ി പി.എസ്.സി �സി�ീകരി�� റാ�് ലി�കളി� ചിലതി� നി�് ഒ� നിയമനം

േപാ�ം നട�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ���  ജി�യി�  �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട റാ�് ലി�ി�  നി�ം റിേ�ാ��് െച�

േവ��സികളി� പി.എസ്.സി. നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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മലയാള ഭാഷെയ സംര�ി��തിന് നടപടിക�

2886. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

(എ) മലയാള ഭാഷെയ സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭരണഭാഷ മലയാളമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാടതി വ�വഹാര���� ഭാഷയായി മലയാളം ഉപേയാഗെ����തിന് എെ�ാ�

തട��ളാ��െത�് അറിയി�േമാ?

േകരളാ േപാലീസിെല നിയമന�ി�� റാ�് ലി�കൾ

2887. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 20.06.2016-� പി എസ്.സി �സി�ീകരി� േകരളാ േപാലീസിെല െക.എ.പി-1,  െക.എ.പി-5,

െക.എ.പി-4,എസ്.എ.പി റാ�് ലി�ി�  നി�ം �റ�് േപ��് ആണ് നിയമനം ലഭി�ി��ത്

എ�തിനാ� ഒ� വ�ഷം വെര മാ�ം കാലാവധി�� ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി ന��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകരളാ േപാലീസി�  6621  ഒഴി�ക�  ഉ�തായി ആഭ��ര മ�ാലയം ��ി�ാണി�ി��

സാഹചര��ി� ഇ� നിക��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� േപെര േപാലീസി� നിയമി�ാ� കഴി�ം;

(ഡി) 2016 � പി എസ്.സി �സി�ീകരി� െക.എ.പി II (���) ആംഡ് േപാലീസ് റാ�് ലി�ിെ�റ

കാലാവധി �� 2017-� അവസാനി�െമ�തിനാ� ഈ ലി�് നീ�ി ന�കാ� സാധി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി അധ�ാപക വിഭാഗ�ിെല നിയമന��

2888. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ഹയ�  െസ��റി അധ�ാപകത�ികയിേല�് ഫിസി�്,  െകമി�ി,

േസാഷ��  സയ�സ് വിഷയ�ളിൽ �നിയ�, സീനിയ�  റാ�് ലി�കളി�  നി�ം നട�

നിയമന��െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി� പ�ികജാതി / പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി� നി�ളള നിയമന�ിെ� വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) ��ത ത�ികകളി� റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി േകാേമ�് (�നിയ� ആൻഡ് സീനിയ�) േനാ� െവാേ�ഷണ� ടീ�� റാ�് ലി�്

കാലാവധി

2889. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി േകാേമ�് (�നിയ� ആൻഡ് സീനിയ�) േനാ� െവാേ�ഷണ� ടീ�� റാ�് ലി�്

കാലാവധി എ�് തീ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�വാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� ന�കിയ നിേവദനം പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ��ത ലി�ി�  നി�ം ഇ�വെര എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം എ� േവ��സി

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�� കാര�ം അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ?

എ�്.എസ്.എ. സാ�ഹ�ശാ�ം പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

T 2890.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹ��  സാ�ഹ�ശാ�ം വിഷയ�ി�  വിവിധ ജി�കളി�  പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�

ഉേ�ാ; ഇെ��ി� ഏത് തീയതി�ാണ് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി�ത്;

(ബി) സാ�ഹ�ശാ�ം വിഷയ�ി�  വിവിധ ജി�കളി�  അധ�ാപക ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെത�ാം ജി�കളി� എ� എ�ം വീതെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈഹ��  സാ�ഹ�ശാ�ം അധ�ാപക നിയമന�ിനായി  2016  ഒേ�ാബ�  1  ന് ജി�കളി�

പി.എസ്.സി. പരീ� നട�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  അതിെ� �ട�നടപടിക�  ഏ�വെരയാെയ�് അറി�േ�ാ;  റാ�് ലി�് എ�്

�സി�ീകരി�ാ� കഴി�ം; വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി� നിയമനം

2891. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� േപാലീസ് േകാ��ബി�  ��ഷ-വനിത റാ�് ലി�കളി�  നി�ം

നാളി�വെര എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ് നിയമനം ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�് പരമാവധി ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?
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�� അ��ാപക നിയമന�� നി��ിവ�വാ�� പി.എസ്.സി തീ�മാനം

2892. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� അ��ാപക നിയമന�� നി��ിവ�വാ� പി.എസ്.സി തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അ��ാപക നിയമന�ി�� േയാഗ�തയായി െക.െട�് എ� െട�് �ടി ഉ�െ���ി േകരള

വിദ�ാഭ�ാസ ച�ം േഭദഗതി െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടി�മ�� ഉടനടി ആരംഭി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ല�റ� ഇ� േകാേമ�് ത�ിക�െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തിെല കാലതാമസം

2893. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  ല�റ�  ഇ�  േകാേമ�് ത�ിക�െട  (കാ�ഗറി ന��

592/2012)റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� അതി�ളള കാലതാമസം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;ജി� തിരി�ളള

കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അഭി�ഖ പരീ� കഴി�തി� േശഷ�ം റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�  എ�് സാേ�തിക

തട�മാണ് നിലനി���ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ��ത റാ�് ലി�് എ�േ��് �സി�ീകരി�ം എ�്

അറിയി�ാേമാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

ലാ�് േ�ഡ് സ�വ�് റാ�് ലി�്

2894. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന��  567/13  �കാര�ളള ലാ�് േ�ഡ് സ�വ�്  (ഓഫീസ് അ��ഡ�്)

ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി. അേപ� �ണി�് വി�ാപനം �റ�ിറ�ിയത് എ�ാണ്;

(ബി) ഇതിെ� റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കി ; എ� േപ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ

അയ�; ഇത് െമയി� ലി�ിെ� എ� ശതമാനം വ�ം;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റാ�് ലി�ി�  നി�ം ആദ�നിയമനം ഓേരാ ജി�യി�ം ന�കിയി�ളളത് എ�ാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; നിയമനം ഇ��ം ൈവകാനിടയാ�ിയ സാഹചര�െമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കഴി� എ�.ജി.എസ്.  ലി�ി�  നി�ം എ�േപ��് ആെക നിയമനം ലഭി�ി��് എ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��് വ�ഷ കാലാവധി�ളള റാ�് ലി�് നിലവിലിരി�ക�ം റാ�് ലി�ി� നി�് േകവലം ഇ�പത്

ശതമാന�ി�  താെഴ മാ�ം നിയമനം നട�ക�ം കാലാവധി ഇനി�ം ഒേ�കാ�  വ�ഷ�ാളം

ബാ�ി നി��ക�ം െച�േ�ാ�  എ�.ജി.എസ്.നായി �തിയ വി�ാപനം �റെ��വി�ാ�

പി.എസ്.സി. ത�ാെറ��� എ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് സ��ാരിെ�

നിലപാട് എ�ാണ്; എ�.ജി.എസ്.െ� േയാഗ�താ മാനദ��ിന് എെ��ി�ം മാ�ം വ��ാ�

ഉേ�ശി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) ഇനിെയാ� പരീ� എ�താ� �ായപരിധി അ�വദി�കേയാ േയാഗ�താമാനദ�ം അ�വദി�കേയാ

െച�ാ� െതാ�റ് ശതമാനം േപ�  ഉ�െ��� നിലവി�ളള റാ�് ലി�ി�  നി�ം പരമാവധി

ആ�ക��് നിയമനം ന�കാ�ം റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ���ിയാ�േ�ാ� മാ�ം �തിയ റാ�്

ലി�് �സി�ീകരി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�െട റാ�് ലി�്

2895. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�െട റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ി�് എ� മാസമായി

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്;ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി

എ�വെരയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ലി�ി�� ��വ�േപേര�ം നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

നീ�ി ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ഫയ�ക�ം ഉ�ര�ക�ം മലയാള�ി� ആ�ണെമ� ഉ�രവ്

2896. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല ഫയ�ക� മലയാള�ി� ആയിരി�ണെമ�ം സ��ാ� ഉ�ര�ക�ം മ�ം

മലയാള�ി�  �റെ��വി�ണെമ��ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�ര�ക�  ഇറ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�ാ ഫയ�ക�ം ഉ�ര�ക�ം ക�ിടപാ�ക�ം മലയാള�ി� തെ� ആയിരി�ണെമ� ഉ�രവ്

ക�ശനമായി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബ�േകായി� ര�ാം േ�ഡ് അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�
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2897. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�േകായി� ര�ാം േ�ഡ് അസി��് ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക��്;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് നട�ിയ പരീ��െട ���പ�ിക പി  .എസ്.സി.  എ�ാണ്

�സി�ീകരി�ത്;

(സി) അ�ിമപ�ിക അടിയ�രമായി �സി�ീകരി�് നിലവി�� അസി��് േ�ഡ്  2  ഒഴി�ക�

നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈട�ി�് ത�ിക ക���� അസി��് എ�് �ന�നാമകരണം െച� നടപടി

2898. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�  ശിപാ�ശ �കാരം വിവിധ വ��കളിെല ൈട�ി�് ത�ിക ക����

അസി��് എ�് �ന�നാമകരണം നട�ി ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; ഏ�ി� ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ത�ിക �ന�നാമകരണം സംബ�ി�് വിവിധ വ��് േമധാവിക�മാ�ം സംഘടനാ

�തിനിധിക�മാ�ം ച�� നട�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െ�ഷ��  ��സ് േഭദഗതി വ��ി െഫയ�  േകാ�ി ���് ത�ിക ഗസ� ഡ് റാ�ി��

ത�ികയാ�ി ഉയ��വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് അസി��് പരീ�യി� മലയാളം ഉ�െ����

2899. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ി�് സ��ീസ് ക�ീഷ�  നട�� െസ�േ�റിയ�് അസി��് പരീ�യിൽ ഭരണഭാഷയായ

മലയാള�ി� നി�� േചാദ��� ഉ�െ�ാ�ി�വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;  എ� മാ��ിെ� േചാദ��ളാണ് ഉ�െ�ാ�ി�വാ�

തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) ഭാഷാ ന�നപ���  ��തലാ�� ജി�കളിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം ഇൗ തീ�മാനം

ബാധകമാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലംഗീകാതി�മ�ിന് ഇരയാ�� ജീവന�ാ��് അവധി

2900. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േജാലി �ല�ളി�  ൈലംഗീകാതി�മ�ിന് ഇരയാ�� േക� സ��ാ�  ജീവന�ാ��്  90

ദിവസം ശ�ളേ�ാ��ടി�� അവധി അ�വദി�ി�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ ആ��ല�ം സം�ാനജീവന�ാ��ം ബാധകമാ�േമാഎ�റിയി�ാേമാ;
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മ�ിമ�ിര�� േമാടിപിടി�ി��തിന് െചലവഴി� �ക

2901. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� മ�ിമ�ിര�� േമാടിപിടി�ി��തി�ം അ��� ���ിക��മായി െചലവഴി� �ക

എ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ിമ�ിര�ി�ം എ� �പ വീതം െചലവഴിെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  മ�ിമാ�െട ഓഫീസി�ം വസതിയി��� െടലിേഫാ�ക��് ചാ�ജ് ഇന�ി�

അട� �ക എ�; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) മ�ിസഭ അധികാരേമ�േശഷം ഓേരാ മ�ി�ം ചായസ��ാര ഇന�ി� െചലവഴി� �ക എ�;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�നിയ� പ�ിക് െഹ��് േന�് േ�ഡ് II റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

2902. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� പി.എസ്.സി�െട �നിയ� പ�ിക് െഹ��് േന�് േ�ഡ് II റാ�് ലി�ി�

നി�ം ഏ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്;

(ബി) ��ത ത�ികയി� നിലവി� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഔേദ�ാഗിക െവ�ൈസ�ക� ഏകീ�ത മാ�കയിലാ�� നടപടി

2903. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��ക�െട�ം ഏജ�സിക�െട�ം ഔേദ�ാഗിക െവ�ൈസ�ക�  പല�ം

ഫല�ദമെ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െവ�ൈസ�ക� ഏകീ�ത മാ�കയിലാ�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ിെല �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� െവ�ൈസ�ക� ഫല�ദമാ�ം കാര��മമാ�ം �വ��ി��െവ�് ഉറ�വ���തിന്

േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�യ േക���െട �വ��നം

2904. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെല അ�യ േക���െട േമ�േനാ�ം ആ��ാണ്;  സർ�ാർ േസവനം ��ത�

ജനസൗ�ദമാ�ാൻ �ാപി�െ�� അ�യ േക��ളി�െട താ�കാലിക ജീവന�ാ�െട േമാശമായ

െപ�മാ�ം �ലം ഉേ�ശി� ഫലം ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  അവ ��ത�

ജനസൗ�ദമാ�ാൻ താ�കാലിക ജീവന�ാ��് പരിശീലനം ന�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) അ�യ േക��� ഓേരാ സർ�ിഫി��ി�ം 50 �ത� 100 �പ വെര ഈടാ��തായ പരാതി

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ദരി�െര േ�ാഹി�� അ�യേക���െട �വർ�ന�െള നിയ�ി�ാ�

എ�ാണ് െച�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േക�സർ�ാരിെ� ഡിജി��  ഇ�� പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ജനേസവനേക�ം സൗജന�മായി

സർ�ാർ േസവന��  ജന�ൾ�് ന���േപാെല അ�യേക��ൾ വഴി�ം സർ�ാർ

േസവന�� സൗജന�മായി നൽ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ?

��്സ് ജനേസവന േക���െട �വ��നം

2905. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

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

(എ) വിവരസാേ�തിക വിദ��െട �േയാജനം സാധാരണ ജന���് ലഭ�മാ��തിനായി ആരംഭി�

'��്സ് ' ജനേസവന േക���െട �വ��നം അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം േസവന�ളാണ്  '��്സ്'  ജനേസവന േക��ളി�െട ലഭ�മാ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േക��ളി� �തിയ േസാ�്െവയ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിവിധ വ��കളിേല�്

വിവര�� ഓ�ൈലനായി ൈകമാറാ� സാധി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�ജന��െട സൗകര�ാ��ം ��ത�  വ��ക�െട േസവന��  ��്സ് േക���  വഴി

നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റി��്ഡ് എംേ�ായീസ് റീഹാബിലിേ�ഷ� ഫ�്

2906. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െടേ�ാപാ��ിെല സ�കാര� ഐ.ടി ക�നിക�  കാര��മതാ�റവിെ� േപരി�

മധ�വയ�രായ ജീവന�ാെര നി�ബ����ം പിരി�േപാകാ� സമ��ം െച���തായ വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഇ�കാരം പിരി�േപാ�� ജീവന�ാ�െട ജീവിത �ര�ിതത�ം ഉറ�വ��ാ�  റി��്ഡ്

എംേ�ായീസ് റീഹാബിലിേ�ഷ� ഫ�് (Retrenched Employees Rehabilitation Fund)

എ� േപരി� ഒ� പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഐ.ടി വ��് ��ൈകെയ��േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� �ാപന��െട വിവര സാേ�തിക സംവിധാനം െമ�െ���ാൻ നടപടി

2907. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��മായ സ��ാ�  നി�േ�ശം ഉ�ായി��ി�ം സ��ാ�  വ��ക�െട�ം

െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട�ം െവ�ൈസ�ക�  അ�േഡ�് െച��ി� എ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് ഒഴിെക�� മ�് ഗവ�െമ�് �ാപന�ളി�  പര�ാ�മായ രീതിയി��

സംവിധാനമ� ന�കിയിരി��ത് എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  െപാ�ജന���് േസവനം കാര��മമായി ന���തിന് മ�് വ��ക�െട �ടി

സാേ�തിക സംവിധാനം െമ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ് അേപ�ക�െട വിവരം ഓ�ൈലനായി അറിയി��തിന് നടപടി

2908. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�� ധനസഹായ�ിനായി എം.എ�.എ മാ�െട

ശിപാ�ശേയാ��ടി ലഭി�� അേപ�ക�െട നിലവിെല �ിതി ഓ�ൈലനാേയാ,ഇ-െമയിലാേയാ

അറിയി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േഫാർ�് െകാ�ി േബാ�് �ര��ി� മരി�വ�െട ആ�ിത��് ന�പരിഹാരം

2909. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാ��് െകാ�ി േബാ�് �ര��ി� മരി�വ�െട ആ�ിത��് ന�പരിഹാര പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷി�ാ�  നിേയാഗി� ക�ീഷ�  സമ��ി� റിേ�ാ��ിെല നി�േ�ശ��

നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല ക��ടവ്  56-� ന��  അംഗനവാടിയി�  വ��റായി േജാലി

െച�ി���ം േബാ�പകട�ി� മരണമട��മായ ആപ�്േശരി വീ�ി� സി� ��േമാെ�റ

ആ�ിത��് േജാലി ലഭി��തിനായി സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� പരിഗണനയിലിരി�� ഫയലി�

(1006607/എ/2017/എസ്.െജ) അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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മണ�� മ�ല�ി� നി�� സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ് അേപ�ക�

2910. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായ�ിനാ�� അേപ�കളിേ��  ബ�.

�ഖ�മ�ി�െട  22.3.2017-െല ഡി  170308542/സി.എം.ഒ.,23.3.2017-െല ഡി

170307729/സി.എം.ഒ.എ�ീ ന��ക�  �കാരം റവന� െ�ഷ��  െസ��റി�് ന�കിയ

നി�േ�ശ�ിേ��  ധനസഹായം അ�വദി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

അപകടമരണം സംഭവി� �ീ െജസീമിെ� ��ംബ�ിന് ന�പരിഹാരം

2911. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട �ാമപ�ായ�ി� പ��ിണ� വീ�ി� താമസി�� �ീ. െമാ�ീ� ��ി�െട മകനായ ജസീം

െ�യി� അപകട�ി� മരണെ��് േപായതിെ� ഭാഗമായി ന�പരിഹാരം ലഭി��തിന് ന�കിയ

അേപ�യി�േമ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അപകട�ി�െ��തി� േശഷം മരണസമയം വെര സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം മ�ം െചലവഴി�

ചികി�ാ െചലവ് ��വ� ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

ജനസാ��നം പ�തി

2912. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനസാ��നം എ� പ�തി �കാരം കളേ��കളി�ം താ��്/വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�മായി എ�

അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തി� ��പ് തെ� അേപ�ക�  സ�ീകരി�വാ�  ഇടയാ�ിയ

സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ജന����ായ ��ി��് ഏത് രീതിയി� പരിഹി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ധനസഹായ�ിനായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽനി�് ലഭി� അേപ�കൾ

2913. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം

ധനസഹായ�ിനായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി�് നാളി�വെര എ� അേപ�ക� ലഭി�;

(ബി) അതി� എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ിയി��്;
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(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ കള�റി�  നി�ം ഇനി എ� അേപ�കളിേ��  റിേ�ാർ�് ലഭി�ാ�

ബാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തീ��ാ�ാ� ബാ�ി�� അേപ�ക� അടിയ�രമായി തീ��ാ�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

��ി�� െവടിെ��് �ര�ബാധിതർ�് ധനസഹായം

2914. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�� ��ി�� െവടിെ��് �ര��ി� മരി�വ��ം പരിേ��വ��ം എെ��ാം സഹായമാണ്

അ�വദി�ി�ളളത്;സ��ാ� �ഖ�ാപി� ഏെത�ി�ം ധനസഹായം വിതരണം നട�ാ� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ �ര��ിന് ഇരയായവ��് ന���തിനായി ഏെത�ി�ം വ��ികേളാ സംഘടനകേളാ

ക�നികേളാ സ��ാരിന് എെ��ി�ം �ക െെകമാറിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ര�ി� എ� �ക

സ��ാരിന് ലഭി�ക��ായി;

(സി) ഇ�ര�ി�  ലഭി� �ക �ര��ിനിരയായവ��് മാ�മായാേണാ വിതരണം െച�ത്;ഇൗ �ക

മേ�െത�ി�ം തര�ി�  വകമാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  മേ�െത�ാം ആവശ����ായാണ് �ക

വകമാ�ിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�െട കടം

2915. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട കടം എ�തി���തിന് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏ� വ��ി� നി�ാണ് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� കടം എ�തി���തിന് എ� �പയാണ് േവ�ി വ��ത്;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ഈ ഇന�ി� എ� �ക അ�വദി�ി��; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇതിനായി സ��ാരി� �േത�ക അ�ൗ�് ഓ�� െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

2916. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�� ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി��ത്

േവഗ�ിലാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ജി�ാ കള��മാ��് എ� �പ വെര അ�വദി�ാ�
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കഴി�െമ�റിയി�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�

2917. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�ം ��ീം േകാടതി�ം നി�േ�ശി� �ക

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�് �ക, എ� േപ��് ഇ�വെര ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

എയ� േകരള സ��ീ�ക�

2918. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

'എയ�  േകരള'  വിമാന സ��ീ�ക�  േകരള�ിെ� ഉടമ�തയി�  �ട�� പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവള�ിന് അ�േയാജ�മായ �ലം

2919. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) ശബരിമല�മായി ബ�െ��് വിമാന�ാവളം നി��ി�ാ�  പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏ�

േമഖലയിലാണ് �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏ� വിധ�ി�  കെ��ാനാണ്

ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ഭാഗ�് വിമാന�ാവളം നി��ി��� �ല�� സാ�ഹ� സാം�ാരിക പാരി�ിതിക ����

സംബ�ി�് പരിേശാധനകേളാ പഠന�േളാ നട�ി�േ�ാ; വിശദ വിവരം െവളിെ���േമാ?

ശബരിമലയി� വിമാന�ാവളം

2920. �ീ.െക.�രളീധര�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അ�� �കാശ്

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ശബരിമല വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിനായി എവിെടയാണ് �ലം നി�യി�ിരി��ത്;

(ബി) ശബരിമല വിമാന�ാവളം നി��ി�േ�ാ�  ന�െ��� വന�മി സംബ�ി�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; ��ത പഠന റിേ�ാ��് സഭ�െട േമശ�റ�് വ�േമാ;

(സി) ശബരിമല വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിന് തി�വിതാ��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ഫ�്

ഉപേയാഗെ����ത് സംബ�ി�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ശബരിമല വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിന് േക� ഫ�്,  സം�ാന ഫ�് എ�ിവ ഏത്

അ�പാത�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ ര�ാം ഘ�ം

2921. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ി െമേ�ാ ര�ാം ഘ�ം പാലാരിവ�ം �ത� കാ�നാട്  (പാട�ി�ര  )  വെര നീ��തി��

നടപടിക� എവിെടവെരയായി എ�് െവളിെ���േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

2922. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ൈല�് െമേ�ാ�െട ആദ�ഘ�മായ െമഡി�� േകാേളജ് �ത� മീ�ച� വെര�� പാതയിെല �മി

ഏെ���� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്; എ� െഹ�� �മിയാണ് ഏെ��േ��ത്;

(സി) േക� സ��ാരിെ� പ�ിക് ഇ�വ�്െമ�് േബാ�ഡിെ� അ�മതി പ�തി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

അ�മതി ലഭി�ി�ാെയ�ി�  വാ�െയ��് ���ി�ട�ണം എ� നി�േ�ശം ഡി.എം.ആ�.സി.

�േ�ാ�് വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) മാനാ�ിറ മീ�ച� േറാഡിെ� വികസനം ഡി.എം.ആ�.സി.  െയ ഏ��ി�ണെമ�

നി�േ�ശ�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ഇ) പ�തി അനി�ിതമായി നീ�� സാഹചര��ി�  ൈല�് െമേ�ാ�െട േകാഴിേ�ാട് ഓഫീസ്

�വ��നം അവസാനി�ി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

അ�� സം�ാന നദീജല കരാ�

2923. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) ക�ണാടകം  ,തമി�ാട് എ�ീ സം�ാന��മാ�� ഓേരാ അ��  സം�ാന നദീജല കരാ�

�കാര�ം േകരള�ിന് ലഭിേ�� ജല�ിെ� അളവ് എ�; ഇതി� നിലവി� ലഭ�മാ��ത് എ�;
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വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അ�ഹതെപ� ജലം ���േതാതി�  ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

െവളിെ���ാേമാ?

അ��സം�ാന നദീജല കരാ�ക�

2924. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) കാലഹരണെ�� അ��സം�ാന നദീജല കരാ�ക�  ഏെത�ാമാണ്;ഇ�രം കരാ�ക�

���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;ഇ�സംബ�ി� സ��ാ� നയം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  കരാ�  �കാരം േകരള�ിന് അ�ഹതെ�� ജലം ലഭി��േ�ാെയ�ം

ഇ�മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ�തല�ി� തമി�ാ�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാെയ���തിെ�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കരാ�  അ�സരി�് സം�ാന�ിന് അ�ഹതെ�� ജലം ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ

നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

അ��സം�ാന നദീജലകരാ�ക�

2925. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ� സം�ാന��മായി ബ�െ��ളള നിലവിെല അ��സം�ാന നദീജലകരാ�ക�

ഏെത�ാെമ�ം അതി� കാലപരിധി കഴി�വ ഏെത�ാെമ�ം അവ സം�ാന�് നിലവി��

ജലലഭ�ത ഉറ�വ��ി ���ാൻ ഈ സ��ാ�  എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��െമ���

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ���ാ�� കരാ�ക�  ���ാ�ം അ� വഴി സം�ാന�ിന�ഹമായ ജലം

േനടിെയ��ാ�മായി �ൻ സ��ാ�  എ� നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�ം ��ത

കാലയളവിേലാേരാവ�ഷ�ം സം�ാന�ി� കരാ� �കാരം ലഭിേ�� ജലം എ�െയ�ം , ലഭി�

ജലം എ�െയ�ം എ� ജലം ന�മായി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ��സം�ാന നദീജല കരാ�കളി� ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഓേരാ�ി� നി�ം ലഭിേ��

ജലം, ലഭി� ജലം, കരാ�ക� ��േ��വയി� അവലംബി� �വ��ന�� എ�ിവ സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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േകരള സ��ാരിെ�റ �സി�ീകരണ��ം െവബ് െെസ�ക�ം

2926. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാരിെ� വിവിധ വ��ക� ,  െപാ�േമഖലാ �ാപന�� എ�ിവ �സി�ീകരി��

മാസികക�, െെ�മാസികക�  മ� �സി�ീകരണ��  എ�ിവ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

അവ�െട േപ�ം �സി�ീകരി�� എ��ം ഓേരാ മാഗസി�ം േവ�ിവ�� െചല�ം അവയി�

നി�് ലഭി�� വ�മാന�ം വ��മാ�േമാ;  ��ത മാഗസി�ക�  എ�് ഉേ�ശ�ിലാണ്

�സി�ീകരി��െത�ം ഉേ�ശി�� ഫലം ലഭി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള സ��ാ�  �ാപന��െട�ം വ��ക�േട�ം െവബ് െെസ�ക�  അറിയി�േമാ;  ഇവ

നിലനി��വാ�  ഓേരാവ�ഷ�ം എ� �ക െചലവാ��െവ�ം അവ ജനങ��് ന���

േസവന�� എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ� സ��ാ� േപാ��� �ട�ാ� ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

എ�.ആ�.ഐ ക�ീഷെ� �വ��ന��

2927. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�� �കാശ്

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

(എ) എ�.ആ�.ഐ ക�ീഷെ� �വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ക�ീഷെ� ഓഫീസ് എവിെടയാണ് �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) ഇതിേനാടകം ക�ീഷന് എ� പരാതിക�  ലഭി�െവ�ം അതി�  തീ�മാനം ഉ�ാേയാ എ���

കാര��� വ��മാ�േമാ?

�വാസി നിയമ സഹായെസ�

2928. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

(എ) േകരള�ി�  നി�ം ഗ�ഫ് നാ�കളിൽ ഉ�െ�െട �ടിേയ�� െതാഴിലാളിക��് േകാടതി

വ�വഹാര��ം മ�് നിയമ���ക�ം �ലം േനരിേട�ി വ�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) യാെതാ� നിയമസഹായ�ം ലഭി�ാെത നി�ഹായരായ �വാസിക� ജയി�കളി� എ�ിെ����ം
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ക�� ശി��് ഇരയാ���ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) �വാസി നിയമ സഹായെസ� �ാപി��തി�� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ; ഇ�ാര��ി�

സ��ാ�  പരിഗണി�വ�� നി�േ�ശ��  വിശദമാ�േമാ;  മലയാളികളായ നിയമ വിദ��െട

േസവനം �വാസിക��് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസി ക�ീഷന് അടി�ാന സൗകര��� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

2929. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ക�ീഷ� സം�ാന�് �വ��നമാരംഭി�് ഒ� വ�ഷമായി�ം ഓഫീസ്, വാഹനം, �ാഫ്

�ട�ിയ അടി�ാന സൗകര���  ക�ീഷന് ഇനി�ം അ�വദി�ാ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റി�േയ�ഡ് ൈഹേ�ാടതി ജ�ജിയായ െചയ�മാെ� വീ�ിലാണ് പലേ�ാ�ം ക�ീഷ� േയാഗ��

േച��െത� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത നിമി�ം,  ലഭി� അേപ�കളി�  ക�ീഷന് നടപടി

സ�ീകരി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�, �വാസി ക�ീഷന് അടി�ാന സൗകര���  ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ം; വിശദാംശം ന��േമാ?

�വാസി മലയാളികെള തിരിെക എ�ി�വാ� നടപടി

2930. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, െക. ബാ�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ം,  ആഭ��ര കലഹം,  ��തി �ര�ം എ�ീ കാരണ�ളാ�  വിേദശരാ��ളി�  നി�ം

മടേ��ിവ�� �വാസി മലയാളികെള സ�േദശ�് തിരിെക എ�ി�വാ�  േനാ�� വ��്

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

(ബി) അനി�ിതത���െട�ം ജി.സി.സി.  രാ��ളിെല േദശസാ��രണ�ിെ��ം പ�ാ�ല�ി�

�വാസി മലയാളികെള സഹായി�വാ�  വിേദശകാര� മ�ാലയ�ിെ� സഹായം ഉറ�ാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  �വാസി മലയാളികെള ഇ�രം സാഹചര��ിൽ സഹായി�വാ�

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?
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��ത� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം റി��െമ�ം

2931. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ത�  വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാരിെ�റ

പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േപാലീസ് േസനയിേല�് എ� വനിതകെള റി��്

െച�ി��് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

കാസ�േകാഡ് ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല വിദ�ാ��ി സംഘ�ഷ�മായി ബ�െ�� േപാലീസ് മ��നം

2932. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാഡ് ഗവ�െമ�് േകാേളജി� 28.02.2017 തീയതി നട� വിദ�ാ��ി സംഘ�ഷെ�

�ട��് ക�ഡിയിെല�� വിദ�ാ��ികെള�ം അവെര േ�ഷനി� സ��ശി�ാ� െച� വിദ�ാ��ി

േനതാ�െള�ം മ��ി� സംഭവ�ി�  അേന�ഷണ�ി� ഉ�രവി�ി�േ�ാ  ;എ�ി�  ഉ�രവിെ�

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) അേന�ഷണം നട�ിയതാരാെണ�ം റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ധ ൈലസ��ക� ���ി ന�കാ� നടപടി

2933. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ആ�ധ നിയമ��ം ച���ം �കാരം ആ�ധ ൈലസ��ക� ജി�ാ അധികാരിക�

���ി ന�കാതിരി���ം,  �തിയ ൈലസ��ക�  അ�ഹതെ��വ��് െകാ��ാതിരി���ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) 09.03.2015-െല േകരള സ��ാ�  ആഭ��ര വ��്  (എഫ്)  ന��  16109/എഫ്1

/15/ആഭ��രം സ��ല�  നിർേ�ശം നട�ിലാ�ാെത അേപ�കെര വിവിധ ജി�ാ േമധാവിക�

ക�െ���� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ; നിയമാ�സരണം അടിയ�രമായി ൈലസ��ക� ���ി െകാ��ാ� ആവശ�മായ

ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ;

(സി) ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട 2015(1) KHC 351 (Case No. WP(c) No. 38165 of

2010 dt. 19/11/2014 വിധിയിൽ �തിപാദി�ി�� കാര��ൾ ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ ര�് �ധാന ഉ�ര�ക�ം കാ�ി� പറ�� നടപടികളാണ് ജി�ാ ഭരണ�ട�� അേപ�കെര
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��ി��ി�ാ�  �ട��െകാ�ിരി��െത� വ�ത മന�ിലാ�ി അേപ�കെര സഹായി�ാ�

പ�� തര�ി� വ��മായ ഉ�രവ് നട�ാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി�� ആ�ധ ൈലസ��ക� ���ാ� അതാത് േ�ഷ� ഹൗസ് ഓഫീസ�െട റിേ�ാ��്

മാ�ം േവ�ിയിരിെ� േപാലീസ്, റവന�, േഫാറ�് വ��ക�െട സ��� റിേ�ാ��് ആവശ�െ��്

ൈലസ�സ് ഉടമകെള ��ി��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ നടപടിക�  ഉേദ�ാഗ�

അഴിമതി�ം സ�ജനപ�പാത�ി�ം വഴിവ�� എ� വ�ത മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) ഈ വിഷയെ� സംബ�ി�്  No.  MLA-PNJR-GP(CM)/10/2016-17/dt.  27/03/17

�കാരം ബ�.  �ഖ�മ�ി�ം,  No.  MLA -  PNJR-GP/144/2017-18/dt.  06.04.2017-�

ചീഫ് െസ��റി�ം എം.എ�.എ.  വിശദമായ ക�് ന�കിയ�കാരം എ�് നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;  ഇെ��ി�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?

കഴി� പ�് വ�ഷം േപാലീസ് രജി�� െച� േക�ക�

2934. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനാംഗ��െട�ം േപാലീസ് വാഹന��െട�ം എ�ം ജി� തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;കഴി�

(ബി) കഴി� പ�് വ�ഷം രജി�� െച� േക�ക�െട എ�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാന�് കഴി� പ�് വ�ഷം നട� വ��ീയ സംഘ�ഷ��ം  153  (A)  അ�സരി�്

രജി�� െച� േക�ക�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല േചാദ�ം െച���റി

2935. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ജി�കളിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  േചാദ�ം െച��  �റി

ഒ��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �റികളി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��െത�ം േക�ക�  െതളിയി��

കാര��ി� ഈ �റിക� എ�മാ�ം സഹായകരമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം േക�ക� െതളിയി�� കാര��ി� ഇ�വെര ഈ �റിക� ഏെത�ാം രീതിയി� പ�്

വഹി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�വെര �ാപി�ി�� േചാദ�ം െച���റിക� �പക��ന െച�താരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േചാദ�ം െച��  �റി �ാപി�ാ�� െചലവ് എ�യാെണ�ം ഏത് ഫ�ാണ് ഇതി�േവ�ി

ഉപേയാഗി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?
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അേന�ഷണ വീ��െട േപരി� േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

2936. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷ��ായ �ീപീഡനേക�കളി� അേന�ഷണം നട�ിയ

ഏെത�ി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  അേന�ഷണ വീ��െട അടി�ാന�ി�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം േക�കെള�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം,  അവ�െട റാ�് ഏെത�ം

െവളിെ���േമാ?

േബ�� േപാലീസ് േ�ഷനി� രജി�� െച� േക�്

2937. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േബ�� േപാലീസ് േ�ഷനി� ൈ�ം നം. 341/16/ u/s.171F, r/w

116  IPC  �കാരം രജി��  െച� േക�് ഏത് സംഭവ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ആെരാ�യാണ് �തികളായി�ളളത്;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണം ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ആെരെയാെ� േചാദ�ം െച�ി��്;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

��മല ശി�പരിപാലന േക��ിെല ആയ�െട െകാലപാതകം

2938. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിന��് ��മലയിെല ശി�പരിപാലന േക��ിെല ആയെയ െവ�ിെ�ാലെ���ി 12 പവ�

കവ�� േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) �േത�ക അേന�ഷണ ��ാഡ് ഇതിനായി �പീകരി�ി�േ�ാ;  യഥാ�� ��വാളികെള നിയമ�ിന്

��ി� െകാ�വ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�� �ഴ��ി� പീഡന�ിനിരയായ വ�� ആ�ഹത�െച�ത സംഭവം

2939. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  �ഴ��ി�  പീഡന�ിനിരയായതിെന �ട��് വികാസ് നഗറിെല സേരാജിനിയ� എ�

വ�� ആ�ഹത� െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിെല �തിെയ ക�ഡിയിെല��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� �തി ആെര�ം ആയാ�െട
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രാ�ീയബ�ംഎെ��ം വിശദമാ�േമാ?

െവളളയി� േപാലീസ് േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് �മി

2940. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െവളളയി� േപാലീസ് േ�ഷന് സ��ം െക�ിടം നി��ി��തിനായി ഫിഷറീസ് വ��്

നടപടിക� ���ീകരി�് ൈകമാറിയ �മി ഇതിനായി അ�വദി�് ഉ�രവിറ��തിന് ആഭ��ര

വ��ിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട��� ഉേ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

�മളിയി� വിേനാദസ�ാരികെള ബ�ികളാ�ിയ സംഭവം

2941. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മളിയി�  െകാേ�ാ�ി ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ീ�  �ഡ് റിേസാ��ിെല താമസ�ാരായ

വിേനാദസ�ാരികെള സി.പി.എം �വ��ക� മണി��കേളാളം ബ�ികളാ�ി റിേസാ��് ഉപേരാധി�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിേദശിക�  അട��� വിേനാദ സ�ാരികെള മണി��കേളാളം ബ�ികളാ�ിയേ�ാ�  േപാലീസ്

കാ��ാെരേ�ാെല േനാ�ി നി�െവ� ആേരാപണം വ�താപരമാേണാ:

(സി) �റിസം േമഖലയി�  നട�� ഇ�രം ���ിക�  �റിസം വികസനെ� �തി�ലമായി

ബാധി�െമ�തിനാ� ഇ�രം കാര��ളി� ��ത� ജാ�ത �ല��വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം

നി�േ�ശം ന��േമാ?

േ�ഷ� �മതല സ��ി� ഇ�െ���മാ��് ന��ാ� നടപടി

2942. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ഷ� �മതല സ��ി� ഇ�െ���മാ��് ന���ത് സംബ�ി�് സ��ാ�

എ�� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േ�ഷ�ക�െട �മതല സി.ഐ. മാ��് ന��േ�ാ� അേതാട�ബ�ി�് ഉ�ാ�� ഒഴി�കളിേല�്

സബ് ഇ�െ���മാെര നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിന് എസ്.ഐ. മാ�െട ത�ിക

�തിയതായി ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; േകരള�ിെല 519 േ�ഷ�കളി�ം ഇ�ര�ി�

സി.ഐ.  മാെര േ�ഷ�  ഹൗസ് ഓഫീസ�മാരായി നിയമി�വാ�  സ��ാരിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈസബ� ���ത���െട �മതല േ�ഷ� ഹൗസ് ഓഫീസ�(എസ്.എ�്.ഒ)  മാ��് ന��വാ�
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഫാറ�സിക് ലാ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി

2943. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ആവശ��ിന് േഫാറ�സിക് ലാ�ക�  ഇ�ാ�ത് േകസേന�ഷണ�െള

ബാധി��തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഫാറ�സിക് പരിേശാധനാ ഫല�ിനായി നിലവി�  െക�ി�ിട�� േക�ക�  എ�െയ�്

തി�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സാധാരണ േക�കളി�  േഫാറ�സിക് പരിേശാധനാ ഫലം ലഭി��തിന് എ�േ�ാളം

കാലതാമസം ഉ�ാ�� എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത�  േഫാറ�സിക് ലാ�ക�  �ാപി�് േഫാറ�സിക് പരിേശാധനകളിെല കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തിന് സ��ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളെ� അനധി�ത പാ��ിംഗ് �ല�� �ാഫി�് േ�ാ�്

T 2944.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി�  കായം�ളം-�ന��  േറാഡി�ം,  കായം�ളം-തി�വ� േറാഡി�ം

അനധി�തമായി വാഹന��  പാ��് െച����ലം �ാഫി�് േ�ാ�് ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അനധി�ത പാ��ിംഗ് നിേരാധി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ി�ാവ് േറായ� എ�ിനിയറിംഗ് േകാേളജ് വിദ�ാ��ി ഷഹീെ� ��ഹമരണം

2945. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  ആഗ�് മാസ�ി�  ��ം�ളം അ�ി�ാവ് േറായ�  എ�ിനിയറിംഗ് േകാേളജ്

വിദ�ാ��ിയായി�� കരി� സ�േദശി ഷഹീ�  ��ഹ സാഹചര��ി�  മരണെ��തിെന �റി�്

േപാലീസ് നട�ിയ അേന�ഷണം ���ീകരിേ�ാ;  ഇെ��ി�  അേന�ഷണ�ിെ� ഇേ�ാഴെ�

അവ� എ�ാണ്; സംഭവ�ി� ആെരെയ�ാം �തി േച��ി��്;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) െപാലീസ് അതി�മെ��ട��ാണ് മരണ��ായത് എ� ഷഹീെ� ബ���െട�ം

സഹപാഠിക�െട�ം ആേ�പെ��റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) അതിെ� അടി�ാന�ി� ഏെത�ി�ം െപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ികരി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  എ�് തരം നടപടിയാണ് സ�ികരി�ി��ത്  ;  ��ത നടപടിക�  ഇേ�ാ�ം

നിലനി���േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?
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(ഡി) ��ത മരണ�ി�� േകാേളജ് അധികാരിക�െട പ�് അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� സദാചാര ��ക�െട ആ�മണം

2946. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 െഫ�വരി 9-ന് തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� സദാചാര ��ക� ��� സ�േദശി

ടി. പി. ജിജീഷിെന�ം 2 െപ���ികെള�ം ആ�മി�തായി േപാലീസി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േപാലീസ് ഏെത�ാം വ��ക� ഉ�െ���ിയാണ് േകെസ��ി��ത്;

(സി) ഇതി� ഉ�െ��ി�� �തിക� ആെര�ാമാണ്; ഇവ�െട വിശദവിവരം ന��േമാ; ഇവെര അറ�്

െച�ി�േ�ാ?

മഹിജ�െ�തിെര�� േക�ക�

2947. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരാതി ന���തിനായി ഡി.ജി.പി.െയ കാണാെന�ിയ മഹിജെയ ഡി.ജി.പി. ഓഫീസ് പരിസര�്

െവ�് േപാലീസ് അറ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മഹിജ�െ�തിെര േകെസ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് വ��ക� �കാരെമ� വ��മാ�േമാ ;

(സി) മഹിജേയാെടാ�ം വ� ഏെത�ി�ം െപാ��വ��കെര ഇ�മായി ബ�െ��് അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആെരെയ�ാമാണ് അറ�് െച�ത്;  ഇവ��േമ� �മ�ിയ ��ം എ�ാണ്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത സംഭ�മായി ബ�െ��് എ� എഫ്.ഐ.ആ�-ക�  എ��ി��്;  അവ�െട പക��ക�

േമശ�റ�് െവ�േമാ;

(എഫ്) േപാലീസി� നി�ം മ��നേമെ�� മഹിജ�െട പരാതി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

" െകാ��" അ�ാരാ� സേ�ളന�മായി ബ�െ��് വിജിെലൻസ് കെ��ിയ �മേ��കൾ

2948. �ീ.െക.�രളീധര�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.പി.സജീ��

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈസബ�  �ര�ാ വിഷയ�ി�  േകരളാ േപാലീസ് സംഘടി�ി� െകാ��  അ�ാരാ�

സേ�ളന�ി� �മേ�ട് നട�െവ�് വിജില�സ് കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഈ സേ�ളനം േപാലീസിെ� ഔേദ�ാഗിക പരിപാടിയായി�േ�ാ;  ഏെത�ാം സ��ാരിതര

സംഘടനക�െട സഹായ�ാലാണ് പരിപാടി സംഘടി�ി�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

(സി) സേ�ളന നട�ി�മായി ബ�െ��് വിജില�സ്എെ��ാം തര�ി�� �മേ��കളാണ്

കെ��ിയെത�ം; അതിെ� അടി�ാന�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

എ.ഡി.ജി.പി. േടാമി� െജ ത��രിെ�തിെര �� മ�ി ന�കിയ പരാതിയിേ��ളള അേന�ഷണം

2949. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മ�ി �ി.എ�. ബാല��െനതിെര രഹസ�േയാഗ�ി� േമാശം പരാമ�ശം നട�ിയ എ.ഡി.ജി.പി.

േടാമി�  െജ ത��രിെ�തിെര ��  മ�ി ന�കിയ പരാതിയിേ��ളള അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) വ��തല അേന�ഷണ�ി�  ത��രി�െട ഭാഗ�നി�ം ��തരമായ വീ���ായതായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അേ�ഹെ� ��വി��നാ�ി ഉ�രവിറ�ിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�.എ.പി.എ. �മ�ിയ േക�ക�െട �ന:പരിേശാധന

2950. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നട� രാ�ീയ െകാലപാതക��,

��ിക�െട േന���ായ പീഡന��, ത�ല��ായ മരണ��, ഇനി�ം കാരണം

കെ��ാനാവാ� മരണ��  എ�ിവ എ�യാണ്;  ഓേരാ�ം ജി�തിരി�് ���മായ

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� േപാലീസ് എ�േപ�െ�തിെര �.എ.പി.എ. �മ�ിയി��്; ആ�െ��ാെമതിെര ;

കാരണെമ�് ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �.എ.പി.എ.  �മ�ിയ േക�ക� �ന:പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� എ� േക�കളി�

നി�ം ആയത് ഒഴിവാ�ിയി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

2951. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  േതടി വ�� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള രജി��  െച�വാ�

നിലവി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�് വ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

(ബി) നാദാ�രം, എടേ�രി, വളയം ���ാടി എ�ീ േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� എ� ഇതര സം�ാന

െതാഴിലാളിക� താമസി�വ���്; അവ�െട താമസേക�ം േ�ഷ� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ?

(സി) ��ത േ�ഷ�കളി� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി��

െചയിതി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അമിത േവഗം �ല�ളള അപകടം ഒഴിവാ�വാ� സ�ീകരി�� നടപടിക�

T 2952.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അമിത േവഗതയി�  ഓ�� േലാറിക�ം ടി��  േലാറിക�ം സം�ാന�് നിരവധി അപകട

മരണ���് കാരണമാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) 2012 ജ�വരി �ത� ഓേരാ ജി�യി�ം േലാറിക�ം ടി�� േലാറിക�ം ഉ�ാ�ിയ അപകടമരണ��െട

വ��മായ കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� െെ�വ�മാ�െട േപരി� േകസ് എ��ി�െ��ം െെലസ��ം ശരിയായ േരഖക�ം

ഇ�ാ� എ� വാഹന�� ഉെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ശരിയായ േരഖക�  ഇ�ാ�വ�െട േപരി�  േമാേ�ാ�  �ാ�േ�ാ��് വ��ിെല നിലവിെല നിയമം

അ�സരി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അപകടം ഒഴിവാ�വാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ലഹരി മ��് വി�ന തട��തിന് െ�ഷ�� ഓ�േറഷ� ��്

2953. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി മ��് വി�ന�ാെര പിടി���തിനായി െ�ഷ��  ഓ�േറഷ�  ��്

�പീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ക�ാവ് വി�ന അ��ിെട വർ�ി�തായ റിേ�ാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) 2017  ജ�വരി  1  �ത�  ഇ�വെര എ� കിേലാ�ാം ക�ാവ് പിടിെ���െവ�ം എ�േപെര

ഇ�മായി ബ�െ��് അറ�് െച�െവ�ം െവളിെ���േമാ ?

വനിത േകാ��ബി� റാ�് ലി�ിൽ നി�� നിയമനം

2954. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വനിത േകാ��ബി�മാ�െട റാ�് ലി�് �ണി�  അവസാനി��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�വെര ഓേരാ ബ�ാലിയനി�ം നട� നിയമന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ റാ�് ലി�ി� നി�ം പരമാവധി ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിയമി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ഡ് മാഫിയാസംഘ�െള അമ�� െച��തിന് നടപടി

2955. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ഡ് മാഫിയക�  സജീവമായി �വ��ി��ത് സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പണ�ിരിവിെ� ഭാഗമായി അ�മ��  നട�� മാഫിയാസംഘ�െള അമ�� െച��തിന്

എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി� േപാലീ�കാ� �തികളാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് നിയ�ി��തിന്

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

(ഡി) േ�ഡ് മാഫിയകളി� നി�ം പണം കടെമ���ത് തട��തി�േവ�ി സം�ാനെ� സഹകരണ

ധനകാര��ാപന��െട �വ��നം കാര��മമാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ചീേമനി �റ� ജയിലിെല േഗാമാത �ജ

2956. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചീേമനിയിെല �റ� ജയിലി� േഗാമാത �ജ നട�ിെയ� പരാതി�െട അടി�ാന�ി� ജയി�

���ിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എവിെട നി�ാണ് ��ത ജയിലിന് പ��െള സംഭാവനയായി ലഭി�ത്  ;  ജയിലി�  പ��െള

സംഭാവനയായി വാ��ത് ച�വി��മാേണാ;

(സി) േഗാമാത �ജ�് േന�ത�ം ന�കിയവ� ആെര�ാമാണ്  ;  ജയിലി� മതാചാര �കാര�� �ജക�

നിേരാധി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് വ��ി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��്മാ�െട ഒഴി�ക�

2957. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��്മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് ജി�,

�ണി�്, ഒഴി�ക� ഉ�ായ തീയതി എ�ിവ�െട അടി�ാന�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ടി ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� എ�െമ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിന് എെ��ി�ം നിയമ തട�ം നിലനി���േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ� ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സദാചാര ��ായിസം അവസാനി�ി��തിന് നടപടി

2958. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല മൈറ�ൈ�വി�  ശിവേസന നട�ിയ സദാചാര ��ായിസം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ആ�െ��ി�ം എതിെര േകെസ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �തികെള അറ�്

െച�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സദാചാര േപാലീസ് ചമ�� ��ായിസ��  അവസാനി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പി�് േപാലീസിെ� േസവനം െമ�െ���ാൻ നടപടി

2959. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട �ര��ായി �പീകരി� പി�് േപാലീസിെ� �വ��നം

വി�ലീകരി��തിന് സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) പി�് േപാലീസിെ� േസവനം െമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെ� നവീകരണ�ിന് െചലവഴി� �ക

2960. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് േപാലീസ് വ��ിെ�

നവീകരണ�മായി ബ�െ��് എ� �ക െചലവായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് നട�ിയ നവീകരണ �വ��ിക�  എെ��ാമായി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?

റാ�ി േക�മാ�ി േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷണ� ഓഫീസ് ആരംഭി�ാ� നടപടി

2961. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷ�ക�െട എ�ം എ�യാണ്; ര�ിലധികം േപാലീസ് സബ്

ഡിവിഷ�ക� ഉ� ജി�ക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ശബരിമല,പ� എ�ിവിട�ളിൽനി�ം ഗവി ഉ�െ�െട�� �റി�് േക��ളി� നി�ം ജന��

േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് സംബ�മായ ആവശ����് േപാേക�ത് എ� �രം

സ�രി�ാണ്;

(സി) ഇവ�െ��ാം സൗകര��ദമായ റാ�ി േക�മാ�ി ഒ� �തിയ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷണ� ഓഫീസ്

ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ജന�െള ഭയചകിതരാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് നി�േ�ശം

2962. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിേഷ� ഷാജി എ� െപ���ിെയ കാണാനി� എ� പരാതി�മായി എറണാ�ളെ� ��് േപാലീസ്

േ�ഷ�കളി� കയറിയിറ�ിയ ര�ിതാ���് േനരിേട�ി വ� �ര�ഭവം സം�ാന േപാലീസിന്

കള�ം ഉ�ാ�ിയതായി ക���േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ജനസൗ�ദമാ��തിന് പകരം ജന�െള ഭയചകിതരാ�� സാഹചര�ം

ഒഴിവാ��തിന് എെ��ി�ം �തിയ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാ�  ന��� നി�േ�ശ��  േപാലീസ് അധികാരിക�  ശരിയായ രീതിയി�തെ�

നട�ിലാ��െവ�് ഉറ�് വ��വാ� ആവശ�മായ �ട� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

അധികാര ��വിനിേയാഗം നട�� േപാലീ�േദ�ാഗ��

2963. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�േ��കളി� ���ി േപാലീ�കാ� നിരപരാധികെള ജയിലി� അട�� �വണത �ടി വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അധികാര ��വിനിേയാഗം നട�� േപാലീ�േദ�ാഗ�െര നിയ�ി��തി�ം ശി�ാ നടപടിക�

സ�ീകരി��തി�ം സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി��് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മാധ�മ �വ��കെര ൈകവില�് അണിയി�വർെ�തിെര നടപടി

2964. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന മ�ിസഭയിെല ഒ� മ�ി രാജിെവേ��ിവ� േഫാ� സംഭാഷണം സംേ�ഷണം െച�

േകസി�  �തികളായ മംഗളം ചാന�  സി.ഇ.ഒ.  ആ�. അജി��മാ�, ജയച��  എ�ിവെര
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തി�വന��രം േകാടതിയി�  ഹാജരാ�വാ�  െകാ�വ� േവളയി�  ൈകവില�്

അണിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം ��വാളികള�ാ� ആെര�ം വില�് വ��െത� ��ീം േകാടതി�െട ക�ശന വ�വ�

നിലനി�െ� ഈ മാധ�മ�വ��കെര ൈകവില�് അണിയ�ത് എ�് അടി�ാന�ിലായി��;

അതിന് നി�േ�ശം ന�കിയത് ആരാണ്;

(സി) ഇ�ാര��ി� േപാലീസിെ� ഭാഗ�് വീ� വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ൈകവില�് അണിയി�വാ�

നി�േ�ശം ന�കിയവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലിസ് േ�ഷ�ക� ആ�നികവ��രി��തിന് നടപടി

2965. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലിസ് േ�ഷ�ക�  ആ�നിക വ��രി��തിന് സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പരിചയ�റ�� ഉേദ�ാഗ�� േ�ഷ� �മതല വഹി��� �ലം പലേ�ാ�ം ��ാേന�ഷണ�ി�

വീ�ക� സംഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് രജി��  െച�� േക�കളി�  �തിക�  ശി�ി�െ���വ എ� ഉെ��്

പരിേശാധി�ാ�േ�ാ; എ�ി� കഴി� വ�ഷം േപാലീസ് രജി�� െച� േക�ക� , ശി� ലഭി�

േക�ക� എ�ിവ�െട എ�ം അറിയി�ാേമാ?

സദാചാര ��ായിസ�ിന് അ�തി വ��വാൻ ശ�മായ നടപടിക�

2966. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  മാ��്  16  ന് ഒ� സംഘം നട�ിയ �രമ��ന�ി�  അരീേ�ാട് ര�് �വാ���്

��തരായി പരി�പ�ിയ സംഭവ�ി�  ���ാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;

എ� േപെര ഇതിനകം അറ�് െച�;

(ബി) ഇൗ സംഭവ�ി� േപാലീസ് നി�ിയമായി�� എ� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�വാ�ം സദാചാര ��ായിസ�ിന് അ�തി വ��വാ�ം

ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ല�ിടി േലാ-േകാേളജ് വിദ�ാ��ിെയ മ��ി� േകസിെ� അേന�ഷണം

2967. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ല�ിടി േലാ-േകാേളജ് വിദ�ാ��ിയായ ഷഹീ� ഷൗ��ിെന മ��ി� േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;
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(ബി) ഈ േകസിെല �തിക�  ആെര�ാമാണ്;ഏെത�ാം വ��ക�  �കാരമാണ് േകസ് ചാ��്

െച�ി�ളളത്?

േപാലീസ് െമഡലി�� ലി�ം റിേ�ാ��ം േക�സ��ാരിന് ൈകമാ��തി��ായ വീ�

2968. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-റി��ിക് ദിന�ി�  േപാലീസ് െമഡ�  �ഖ�ാപി�േ�ാ�  ��ത െമഡ�  ലി�ി�

േകരള�ി�  നി�ളള േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േപ�ക�  ഉ�െ��ി�ി�ാെയ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  യഥാസമയം ഇത് സംബ�ി�് ലി�ം റിേ�ാ��ം േക�സ��ാരിന്

ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമലി�  ഇ�രം വീ�ക�  സംഭവി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േമാ�ാ� �ാ�േ�ാ��് �ണി�് േനരി�� ���െള�റി� പഠി��തി� ക��ി

2969. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനേപാലീസി� 8500-��രം വാഹന�� ഡ��ി�ായി ഉപേയാഗി�േ�ാൾ െമാബിലി�ി�െട

�ധാന ഘടകമായ േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് �ണി�ി�, ഒ� ജി�യി� സാേ�തിക േയാഗ�ത�ളള ഒ�

ഓഫീസ�  േപാ�ം ഇ� എ� ��തരമായ അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി� ��ത േമഖലയിെല സാ��ികന�ം നിക��തി�ം ഈ �ണി�് േനരി�� ���െള

സംബ�ി�് പഠി��തി�ം ഒ� �തി�� ഉേദ�ാഗ�െന ഉ�െ���ി ക��ി �പീകരി�് ആ

ക�ി�ി�െട നി�േ�ശ�� നട�ിലാ�വാ� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�� ��ിക��് േനെര��ായ ൈലംഗിക അതി�മ േക�ക�

2970. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ�റ കാലയളവി� �� ��ിക��് േനെര��ായ ൈലംഗിക അതി�മ േക�ക�െട

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം േക�കളി�  �തികെള അറ�് െച�ാ�  ബാ�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് േനെര��ാ�� ഇ�രം അതി�മ��  തട��തിന് േവ�ി ��തായി

എെ��ി�ം പരിപാടിേയാ പ�തിേയാ നട�ിലാ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
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ലഭ�മാ�ാേമാ?

നാഷണ� ഇ�െവ�ിേഗഷ� ഏജ�സി ഏെ��� േക�കൾ എ�

2971. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2009-�  നാഷണ�  ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ഏജ�സി  (എൻ.ഐ.എ  )  �പീകരി�തി�േശഷം

ഭീകര�വ��ന��മായി ബ�െ��് േകരള�ിെല എ� േക�ക�  ഏെ���ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല എ� േക�ക� എൻ.ഐ.എ സ�േമധയാ ഏെ���ി��് ;

(സി) സം�ാന ഗവ�െമ�ിെ� അഭ���ന �കാരം എൻ.ഐ.എ എ� േക�ക� ഏെ���ി�െ��ം

വ��മാ�േമാ?

േപാലീസിെല വനിതാ േസനാംഗ��െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

2972. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസിെല വനിതാ േസനാംഗ��െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) �ീ �ര��ായി വനിതാ േപാലീ�കാ�െട േസവനം �ടത� വി�ലമാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� പരാതി�മായി െച�� വനിതക��് സഹായം ലഭ�മാ��തിന് വനിതാ

േപാലീ�കാ�െട േസവനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�ാ േപാലീസ് റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമന��

2973. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ള�് േപാലീസ് റാ�് ലി�് നിലവി� വ�െത�ാണ്; ഇൗ ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര

എ� നിയമന�� നട�;

(ബി) ഇൗ ലി�ിെ� കാലാവധി എ�് അനവസാനി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;  2018  വെര��

ഒഴി�ക� ഇേ�ാ� റിേ�ാ��് െച�ാ� മാ�േമ െ�യിനിംഗി� േശഷം ഒഴി�ക� നിലവി� വ�േ�ാ�

േപാ�് െച�വാ� സാധി� എ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അതിനാൽ  2018  വെര�� ഒഴി�ക�  പി.  എസ്.  സി.  �് അടിയ�രമായി റിേ�ാ��്

െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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നാദാ�രം �നിയി� ശശീ�� മക� അശ�ി� ലാലിെന േപാലീസ് �രമായി മർദി� േകസ്

2974. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി� നാദാ�രം േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയിെല �റേമരിയി� വ�് �നിയി�

ശശീ�� മക� അശ�ി� ലാലിെന േപാലീസ് അതി �രമായി മ�ദി� േകസി� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) �തിക�െ�തിെര നടപടി ൈവകാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പരാതി�ാര� പ�ിക ജാതിയി� െപ� ആളായത് െകാ�ാണ് േകസ് രജി�� െച�ാ�ത് എ�

ആേ�പം ശരിയാേണാ ?

(ഡി) പ�ിക ജാതിയി�െ�� ആെള മ��ി�ാ�  ഏെതാെ� വ��ക�  േച��ാണ് േകസ് രജി��

െച�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

നാദാ�രം മ�ല�ി� ആ�.എസ്.എസ് െ�റ ആ�ധപരിശീലനം

2975. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി� ആ�.എസ്.എസ് ആ�ധപരിശീലനം ന�കി വ��തായി സ��ാരിെ�

��യി� വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) സമാനമായി മത�ിെ�റ േപരി�  േക�ീകരി�് മ�ാെര�ി�ം മ�ല�ി�  ആ�ധപരിശീലനം

നട�ി വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�ര�ി�  കായിക-ആ�ധ പരിശീലനം ലഭി�വ�െട സാ�ഹിക ബ���

നിരീ�ി�് വ��േ�ാ ?

തല�ാനം േക�ീകരി�് ലഹരി മ��് മാഫിയക� നട�� �വ��നം

2976. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാനം േക�ീകരി�് ലഹരി മ��് മാഫിയക�  നട�� �വ��നം സംബ�ി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ലഹരിമ��് വി�ന�ം േമാഷണ�ം തട��തിനായി തല�ാനം േക�ീകരി�് െ�ഷ��

ഓ�േറഷ�സ് ��് സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇതിെ� �ാരംഭനടപടി എ� നിലയി�  ഷാേഡാ േപാലീസിെന ശ�ിെ���വാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അതിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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��ാറിൽ �ാഫിക് േ�ാ�്

T 2977.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ാറി� വിേനാദ സ�ാരിക�െട തിര�് �ലം അ�ഭവെ���

�ാഫിക് േ�ാ�ക� പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�് �ാഫിക് േ�ാ�ക��് പരിഹാരം കാ�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

2978. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�് രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി�  മരി�

ആ�ക�െട വിശദാംശ�� (േപ�ം അ��ം സഹിതം) െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ� �കാരം എ� േക�ക� നിലവി� ഉെ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെല വാദിക�ം �തിക�ം ആെര�ാമാെണ�് അ��് സഹിതം െവളിെ���േമാ ?

അ�മസമരം നട��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി

2979. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ന�മാ�സ് േകാേളജി�  എസ്.എഫ്.ഐ �വ��ക�  നട�ിയ ഉപേരാധം

അ�മാസ�തമാ�ക�ം �ി�സി�ലിെ� ഓഫീസ് �ം അടി�തക��ക�ം െച� സംഭവ�ി�

എ� േപ�െ�തിെര േകസ് രജി�� െച�; എ�േപെര അറ�് െച�;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� സ�ാ�യവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� ഇട�പ�

വിദ�ാ��ി സംഘടനയി�  െപ�വ�ം,  ഇട�പ� �വജനസംഘടനയി�  െപ�വ�ം

അടി�തക��ി��്; അ�മിക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(സി) അ�മസമരം നട��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി ൈകെ�ാ��തി�ം,  അവെര നിയമ�ിന്

��ി� െകാ�വ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ഷ� െഹൗസ് ഓഫീസ�മാ�െട �മതല ഇ�െ��� റാ�ിേല�് ഉയ��� നടപടി

2980. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  േ�ഷ�  െഹൗസ് ഓഫീസ�മാ�െട �മതല സബ്

ഇ�െ��� എ�തി� പകരം ഇ�െ��� റാ�ിേല�് ഉയ��ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േ�ഷ�  െഹൗസ് ഓഫീസ�  ത�ിക ഇ�െ���  റാ�ിേല�് ഉയ��� �റ�് �മസമാധാനം,

��ാേന�ഷണം എ�ിവ �േത�ക വിഭാഗമായി തിരി�് സബ് ഇ�െ���മാ�െട

�മതലയിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േ�ഷ� ൈറ��, പി.ആ�.ഒ എ�ീ ത�ികക� എസ്.െഎ റാ�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

2981. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് വിജയകരമായി നട�ിലാ�ിയ ഓ�േറഷ� �േബര നിലവി�േ�ാ; എ�ി�

വ�ി�ലിശ�് പണം െകാ��� എ� �ാപന���ം, വ��ിക��െമതിെര കഴി� പതിെനാ�്

മാസ�ിനിടയി� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം എ� േപെര അറ�് െച�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് എ� �ാപന���ം വ��ിക��െമതിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��� ജി�യിെല എ�മെ��ിയി� �േരഷ് �മാ�ം ��ംബ�ം ആ�ഹത� െച� സംഭവം േ�ഡ്

മാഫിയ�െട ഭീഷണി �ലമാേണാ; എ�ി� ���ാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സമീപകാല�് സം�ാന��ായ �� ആ�ഹത�ക�  േ�ഡ് മാഫിയ�െട ഭീഷണി �ലം

ആെണ� വ�ത പരിഗണി�് ഇ�ര�ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� േകാ�ൗ�ി� പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��

2982. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� േകാ�ൗ�ി�ം �ാഫി�് േപാലീസ് േ�ഷ� േകാ�ൗ�ി�ം വിവിധ

േക�കളി�  ക�ഡിയി���ം പിടി�ി�ിരി���മായ എ� വാഹന��  ഉ�് എ�ം ഇവ

ഓേരാ�ം എ� കാലമായി ക�ഡിയി��താെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�് വ�ഷ�ം അതി�  ��ത�ം കാലമായി േപാലീസ് േ�ഷനി�  പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��

എ���്?
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(സി) ഈ േ�ഷ�കളി�, ��െ���് നശി�േപായി�� അേനകം വാഹന��െട അവശി���

അടി��ടി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് നീ�ംെച�് േ�ഷ�  പരിസരം ��ി�ം

െവടി���തായി ��ി�ാ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് സ�േദശി മേ�ഷിെൻറ ��ഹമരണ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം

2983. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ഉ�മ പ�ായ�് �ദിയ�ാ�  സ�േദശി മേ�ഷ് വയനാട് ൈവ�ിരിയിെല

ൈവ�ിരി വിേ�ജ് ല��റി �ാ റിേസാ��ി� 18.7.2015 � ��ഹസാഹചര��ി� മരണെ��

സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മരണം സംബ�ി�് അേന�ഷണം ആവശ�െ��് പേരതെ� അ��ം മേ�ഷ് ആ��  ക�ി�ി

ക�വീന�ം ത�ി�� ഹ�ജിയി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ േകസ് ആരാണ് അേന�ഷി��െത�ം അേന�ഷണം ���ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

േസവന�� സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ാ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���േമ� പിഴ

2984. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) േസവന��  സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ാ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���േമ�  പിഴ

�മ�ണെമ�� േക� ആഭ��ര മ�ാലയ�ിന് കീഴി�� ബ�േറാ ഓഫ് േപാലീസ് റിസ��്

ആ�് ഡവല�െമ�ിെ� ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം േസവന�� ലഭ�മാ�ാനാണ് സമയപരിധി�ം പിഴ�ം നി�യി�ി��ത്;

(സി) ഈ ശിപാ�ശ നട�ിലാ��തിെന�റി�് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അടിയ�രമായി

ഇ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ?

��കളിെല എസ്.പി.സി.�് �ാ�് അ�വദി��തിെല കാലതാമസം

2985. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളിെല എസ്.പി.സി.�് �ാ�് അ�വദി��തി� കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;
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(ബി) എ�ി�  എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;  കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� െവബ് ൈസ�ക�െട �ര� ഉറ�ാ�ാ� ക�� പ�തി

2986. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ത�� രീതിയി�� ൈസബ����ത���  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  സ��ാ�  െവബ്

ൈസ�ക�െട �ര� ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ.�ി.എം കവ��ക�  സം�ാന�് വ�ാപകമാ��തിെ� കാരണ��  സ��ാ�

വിലയി��ിയി�േ�ാ?

കാസ�േഗാഡ് റിയാസ് മൗലവി െകാലേ�സ്

2987. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 20.03.2017-ന് കാസ�േഗാഡ് നട� റിയാസ് മൗലവി െകാലപാതക�ി� പി�ി� �ഢാേലാചന

നട�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് തര�ി�� �ഢാേലാചനയാണ് നട�െത�ം ആെര�ാമാണ് �ഢാേലാചനയി�

പെ���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഢാേലാചന� േകെ���ി�േ�ാ;  �ഢാേലാചനയി�  പെ���വെര അറ�് െച�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

2988. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി�െട ല���� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ���െകാ�് ഈ ല����  ൈകവരി��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� ��കളി�  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��ം അവ

ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തിയിെല വിദ�ാ��ിക��് ന�കിവ�� ആ��ല���

2989. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

നട�ാ�ിയി��്;

(ബി) �തിയ അ��യന വ�ഷ�ി� എ� ��കളി� �ടി ഈ പ�തി വ�ാപി�ി�ം;അതിനായി എ� �ക

അ�വദി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിെല വിദ�ാ��ിക��് ന�കിവ�� ആ��ല���  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�ിെ� �വ��നം

2990. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് സംവിധാന�ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം നിലവി� വ� േശഷം വിദ�ാ��ികളി� അത് ഉ�ാ�ിയ സ�ാധീനെ� �റി�ം

അവ�െട അ�ട� നിലവാര�ി��ായ വ�ത�ാസെ��റി�ം സാ�ഹ�േബാധ നിലവാര�ി��ായ

മാ�െ��റി�ം എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇത് സംബ�ി�് പഠനം

നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി� എ� ��കളിലാണ് ഈ സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ഡി) അ�� അ��യന വ�ഷ�ി� �തിയതായി എ� ��കളി� ഈ സംവിധാനം നട�ിലാ�വാനാണ്

തീ�മാനെമ��ി��ത്?

േപാലീസിെ� വാ�� കാനനിൽ �ടിെവ�ം നിറ��തായ പരാതി

2991. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് ഉപേയാഗി�� വാ�� കാന� എ� എ�ം നിലവി��്;

(ബി) ഒെര��ി�  എ� അളവ് ജലമാണ് നിറ�ാനാ�ക;  അ�മ സമരം നട��വ�െ�തിെര

�േയാഗ�ിനായി ഒ��വണ എ� അളവ് ജലമാണ് ഉപേയാഗി��ത്;

(സി) �േയാഗ�ിന് �േ�ാടിയായി ജലേ�ാെടാ�ം മെ�െ��ി�ം രാസപദാ��ം കല��ാ�േ�ാ;

(ഡി) അതി��മായ �ടിെവളള�ാമം നിലനി�െ� വാ��  അേതാറി�ി�െട �ടിെവളള ഫി�ിംഗ്

േ�ഷ�കളി�  നി�് േപാലീസിെ� വാ��  കാനന് ജലം നിറ��തായ റിേ�ാ��്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) നിയമപാലകരി� നി�് ഇ�രം ���ിക��ാ��ത് അതീവ ഗൗരവമായി കാ�േമാ;
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(എഫ്) ഇ�രം കാനനി�  ���റയിെല സീേവജ് ഫാമിെല ��ീകരി� ജലം നിറ��തിന് ക�ശന

നി�േ�ശം ന��േമാ?

എ�ി�� ഹാ�ി�്

2992. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് നട�ി വ�� 'എ�ി�� ഹാ�ി�്' എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമാേയാ അ�ാെതേയാ വ��ിക�െട േഫാ� േചാ���േ�ാ; ഉെ��ി�

ഏത് അധികാരം ഉപേയാഗിെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��ിക�െട േഫാ� േചാ����മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ച��േളാ മാ��നി�േ�ശ�േളാ

നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഹാ�ി�ി�െട�ം മ�ം േപാലീസ് േശഖരി�� വിവര��  രഹസ�മായി ��ി��തിന്

സംവിധാന�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് രജി�� െച�െ�� േക�ക� സംബ�ി� ൈ�ം െറേ�ാ�ഡ് ബ�േറാ�െട കണ�്

2993. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �,ഡി,  എഫ് സ��ാരിെ�റ കാല�് ആഭ��ര വ��് ൈകകാര�ം െച�ി�� ഓേരാ

മ�ിമാ�േട�ം കാലയളവി� രജി�� െച�െ�� െകാലപാതകം, െകാലപാതക�മം, ബലാ�സംഗം,

�ീപീഡനം/പീഡനമരണം, ൈലംഗിക അതി�മം െകാളള, േമാഷണം, കലാപ��, േ�ഡ് മാഫിയാ

ആ�മണം/േ�ഡ് മാഫിയ ആ�മണ�ി�െട മരണം,  േ�ഡ് മാഫിയാ ആ�മണ�ം ത�ി�ം വഴി

വീ�ം �ല�ം ന�െ��വ�, മണ� മാഫിയാ ആ�മണം/ആ�മണ�ി�െട മരണം, പാറ മാഫിയാ

ആ�മണം/മരണം,  ��ിക�� േനെര ആ�മണം/മരണം/ത�ിെ�ാ� േപാക�. �ീക�/���

എ�ിവ�െ�തിെര�� മാഫിയാ ആ�മണ��  ,��ിക�/�ീക�/��ഷ�ാ�  �ട�ിയവെര

കാണാതാക�, ��ിക�െട ആ�ഹത� എ�ിവ സംബ�ി� രജി��  െച�െ�� േക�ക�

സംബ�ി� ൈ�ം റി�ാ�സ് ബ�േറാ�െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാലയളവിെല ഇ�വെര�ളള കണ�ം ലഭ�മാ�േമാ?

െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി �ാഫിക് േ�ഷ� ആരംഭി�ാൻ നടപടി

2994. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി �േത�ക �ാഫിക് േ�ഷ�

ആരംഭി�ണെമ�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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നിരപരാധികളായ ആദിവാസിക� ജയിലിലട�െ��� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

T 2995.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി ആചാര �കാരം വിവാഹിതരാ�� ആദിവാസി �വാ�െള നിയമം നി�ക�ഷി��

വിവാഹ�ായം എ�ിയി�ി� എ� കാരണ�ാ�  േപാേ�ാ നിയമ�കാരം ��ം �മ�ി ജയിലി�

അട��തായ ആേ�പ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ജയിലിലട�െ��� �വാ���് നിയമ സഹായം ലഭി��ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിരപരാധികളായ ആദിവാസിക�  ജയിലിലട�െ��� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ��ാേരാപിതരായി ജയിലിലട�െ��് നിയമ സഹായം ലഭി�ാെത കഴി�� ആദിവാസിക��് നിയമ

സഹായം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഭി�ലിംഗ�ാെര ��രി� േപാലീസ് മ��ി� സംഭവം

2996. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 17-3-2017-�  ��രി�  ഭി�ലിംഗ�ാരായ �� േപെര ന�േറാഡിലി�് േപാലീസ് മ��ി�

സംഭവ�ി� ���ാ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭി�ലിംഗ�ാെര അകാരണമായി േപാലീസ് ആ�മി��തായ പരാതി�െട അടി�ാന�ി�

ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ ജാ�ത �ല��ാ� േപാലീസിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

�ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��

2997. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ീക��ം ��ിക��െമതിെര അതി�മ��  വ��ി� വ��തായ വാ��ക�  സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

�ീപീഡനേക�കളിെല ഇരകെള സ�ഹമധ��ി� അപമാനി� സംഭവം

2998. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�മെ��ിയി� പീഢന�ിനിരയായ പ��വയ�കാരിെയ�ം , അ�െയ�ം െപാ�ജനമധ��ി�

േപാലീസ് അപമാനി� സംഭവ�ി� ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(ബി) �ീപീഡനേക�കളിെല ഇരകെള സ�ഹമധ��ി� അപമാനി�� സംഭവ�ളി� ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

പാ�ാ�ിേ�ാലയിെല മര�രിശ് നീ�ം െച� നടപടി

2999. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  ചി��നാ�  പാ�ാ�ിേ�ാലയി�  �ാപി� മര�രിശ് നീ�ം െച�തിെ� േപരി�  ര�്

േപെര േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��ി�േ�ാ;  അവ�െട േപരി� േകെ���ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�

���ിെ� േപരി�;

(ബി) ഈ �രിശ് �ാപി��ം നീ�ം െച��ം '�ിരി�് ഇ� ജീസസ്' എ� മതവിശ�ാസിക�െട സ��ം

�മിയിലാേണാ; അെ��ി� ആ�െട �മിയിെല� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെടനി�ം �ിരി�് ഇ�  ജീസസ് വിശ�ാസിക�  അനധി�തമായി �മി കേ�റി �ാപി�

എ�ാേരാപി�് െമ��  �രി� നീ�ം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെനതിെര ആ�െടെയ�ി�ം

ഭാഗ�നി�ം േരഖാ�ലം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; പരാതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ഷ��ട�ിനിരയാ�� �ീക�െട എ�ം

3000. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�ഷ��ട�ിനിരയാ�� �ീക�െട എ�ം വ��ി��െവ� റിേ�ാ��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2016-� എ� �ീക� മ�ഷ��ട�ിനിരയായി എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) മ�ഷ��ട�് തട�വാ�  സം�ാന�് ശ�മായ നിയമ�ളി�ാെയ� വ�ത പരിഗണി�്

ഇ�ാര��ി� ��ത� ജാ�താ ��മായ ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ ?

േബ�� േപാലീസ് രജി�� െച� ൈ�ംന�� 16/17

3001. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േബ��  േപാലീസ് രജി��  െച� ൈ�ംന��  16/17  ഏത്

സംഭവ�മായി ബ�െ��താണ്;

(ബി) ഈ േക�ി� ആെരെയ�ി�ം പിടി�ടിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയി� 2011 �ത� രജി�� െച� േക�ക�

3002. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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കായം�ളം, കരീല�ള�ര, �റ�ികാട്, മാേവലി�ര േപാലീസ് േ�ഷെ� പരിധിയി� 2011 �ത�

നാളി�വെര ��ിക�, �ീക�  എ�ിവ�െ�തിെര�ളള അതി�മം,  പിടി�പറി,  ബലാ�ംഗം

എ�ിവ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

2011-16 - ൽ �.എ.പി.എ. നിയമ�കാരം രജി�� െച� േക�ക�

3003. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 �� മാസം �ത� 2016 െമയ് മാസം വെര േകരള�ി� �.എ.പി.എ. നിയമ�കാരം എ�

േക�ക� രജി�� െച�ി�െ���തിെ� ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇേത കാലയളവി�  രജി��  െച� �.എ.പി.എ.  േക�കളി�  എ� േക�ക�

െപാ��വ��ക�െ�തിെര രജി�� െച�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേത കാലയളവി� െപാ��വ��ക�െ�തിെര രജി�� െച� �.എ.പി.എ. േക�കളി� ഉ�െ��

എ� െപാ��വ��ക� ഏെത�ാം രാ�ീയ പാ��ികളി� ഉ�െ��വരാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെനതിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

3004. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെനതിെര സഹകരണ വ��്

നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി�ി�േ�ാ?

(ബി) സഹകരണ വ��് നട�ിയ അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ എെ��ാം �മേ��ക�െട

അടി�ാന�ിലാണ് വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് �പാ�ശ െച�ി��ത്;  സഹകരണ വ��്

സമ��ി�ി�� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി�ി��ത്;  ഇതി�  ബാ�്

ജീവന�ാ�  ഉ�െ�െട��വ�െ�തിെര അേന�ഷണം നട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�

കാരണ�ാലാണ് ജീവന�ാെര അേന�ഷണ പരിധിയി�  നി�് ഒഴിവാ�ിയി��ത്;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല അഴിമതി സംബ�ി�് വിജില�സ് നട�ിയ സ�േ�

3005. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഏ��ം അധികം അഴിമതി നട��ത് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിലാണ് എ�

വിജില�സിെ�റ കെ��ലിന് േശഷം പ�ായ�കളി� വിജില�സ് നട�� പരിേശാധന മാ��്

മാസ�ി� ഒഴിവാ�ണെമ�ാവശ�െ��് വ��് മ�ി �ഖ�മ�ി�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ ക�ിെ� അടി�ാന�ി�  വിജില�സ് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�

പരിേശാധന ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ?

േപാലീ�കാ�െ�തിെര�� പരാതിക� അേന�ഷി���ിന് നി�്പ�മായ ബദ� സംവിധാനം

3006. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീ�കാ�െ�തിെര�� പരാതിക�  പരിേശാധി��തി�ം അേന�ഷി�് നടപടി

സ�ീകരി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) േപാലീ�കാ�െ�തിെര�� പരാതിക�  േപാലീ�േദ�ാഗ��  തെ� അേന�ഷി�� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അേന�ഷണ�ിെല നി��ത ഉറ�് വ���തിനായി ബദ�

സംവിധാന�� ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േപാലീ�കാ�െ�തിെര�� പരാതിക� േപാലീ�കാരി� നി�തെ� റിേ�ാ��് സ�ീകരി�് േ�ാസ്

െച�� �വണത അവസാനി�ി��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� എൻ.ഡി.പി.എസ് േകാടതി �ാപി��തിന് നടപടി

T 3007.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  മയ�മ��മായി ബ�െ�� ���ത���ം േക�ക�ം വ��ി� വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േക�ക�  പരിഗണി��തിന് വയനാട് ജി�യി�  �േത�ക എൻ.ഡി.പി.എസ് േകാടതി

�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാമീണ ന�ായാലയ പ�തി �കാരം �തിയ േകാടതിക�

3008. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ ന�ായാലയ പ�തി �കാരം �തിയ എ� േകാടതിക�  അ�വദി�ി�െ��ം അവ

എവിെടെയാ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ��തായി എവിെടെയാെ�യാണ് ��ത േകാടതിക�  അ�വദി�ാ�

��ഗണനാ ലി�് ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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��തായി േകാടതിക� അ�വദി��തിന് നടപടി

3009. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി േകാടതിക�  അ�വദി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടിയി� സ�േകാടതി�ം എം.എ.സി.�ി. േകാടതി�ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചാല�ടിയി� അ�വദി�ി�� േകാ��് േകാം��് നി��ാണം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയിൽ എം.എ.സി.�ി. േകാടതി

3010. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളിയി� േമാേ�ാ� ആ�ിഡ�് െ�യിം െെ��ണ� േകാടതി അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി

ത�ികക� അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാടതി�െട �വ��നം ആരംഭി��തി�ളള കാലതാമസെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ��ം േവഗം ��ത േകാടതി�െട �വ��നം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പഴയ�രിൽ ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� അ�വദി�ാൻ നടപടി

3011. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിൽ േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിൽ പഴയ�� ആ�ാനമായി ഫയ� ആ�് റ��

േ�ഷ� അ�വദി�ണെമ� ആവശ��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പഴയ��  �ാമപ�ായ�ിൽ മതിയായ �ല�ം എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന �ീമി�

നി�ം െക�ിടം പണിയാ�� �ക�ം കെ��ാെമ�� കണ�ിെല��് ഫയ�  േ�ഷ�

അ�വദി�ണെമ� ആവശ��ിേ��  കഴിവ�ം േവഗ�ി�  നടപടി സ�ീകരി�്

ഉ�രവാ�േമാ;എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ ?

ഫയ� ആ�് െറ�� ഓഫീസി� തീ��ാകാ� എ�.ഒ.സി�മായി ബ�െ�� േക�ക�

3012. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ� ആ�് െറ�� ഡി�ാ��്െമ�് കമാ��് ജനറലിെ� ഓഫീസി� തീ��ാവാെത കിട�� എ�.

ഒ. സി. �മായി ബ�െ�� എ� േക�ക� നിലവി��് എ�ത് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) എ�. ഒ. സി. ന�കിയി�ി�ാ� േക�ക� ഓേരാ�ിെ��ം സ�ഭാവം വിശദമാ�േമാ; ഇതി� നി�ാര

കാരണ��  കാരണം എ�. ഒ.  സി.  നിരാകരി� േക�ക�  എ���്;  ഇ�രം േക�ക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നി�ാര േക�ക� �മവ��രി��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ?

േകരളാ ഫയ�േഫാ�മായി ബ�െ��് ഉയ��വ� അഴിമതിക�

3013. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമീപകാല�് േകരളാ ഫയ�േഫാ�മായി ബ�െ��് ഉയ��വ� അഴിമതിക�  സംബ�ി�

റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അഴിമതി ആേരാപണ�ിേ�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

അേന�ഷണം നട�വാ� �മതലെ���ിയി��ത്;

(സി) അഴിമതി ആേരാപണ�ളി�  ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗ��  നിലവി�  അേത േപാ�ി�  തെ�യാേണാ

ഉേദ�ാഗ�ി� �ട��ത്?

ബ�നില െക�ിട���് ഫയ� ആൻഡ് റ�� വ��ിെ� ച� വി�� അ�മതി

3014. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഫയ� ആൻഡ് റ�� വ��്  99  ബ�നില െക�ിട�ൾ�്

���ിയ ദിവസ����ി�  ച� വി��മായി അ�മതി ന�കിെയ� കാര�ം ��യിൽ

െപ�ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ���ാ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

അ�ിശമന േസനയി� ഫയ� �മ�മാർ�് നിയമനം

3015. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിശമന േസനയി� ഫയ� �മ�മാെര നിയമി�വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�േപെര നിയമി�വാനാണ് തീ�മാനം എ��െത�ം,  ഇ�സംബ�ി� �േത�ക ച���െട

�പീകരണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

ആല�� അ�ിശമന നിലയ�ിന് �തിയ െക�ിടം

3016. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആല��  മ�ല�ി�  അ�ിശമന നിലയ�ിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ളള

�വ��ന��െട നിലവിെല അവ�െയ�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ െക�ിട�ിെ� നിർമാണം എ�േ��് ��ിയാ�വാനാ�െമ� അറിയി�ാേമാ?

ചാ�ം�ട് േക�മാ�ി ഫയ� ആൻഡ് റ�� സ��ീസ് േ�ഷ�

3017. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� ചാ�ം�ട് േക�മാ�ി ഫയ� ആൻഡ് റ�� സ��ീസ് േ�ഷ�

ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഇറ�ിയി�ളള ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട ഫയ� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

3018. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട ഫയ�  േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��ത് സംബ�ി� നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത ���ികൾ േവഗ�ിലാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

െകാ�േ�ാട് ഫയ� േ�ഷെ� �വ��നം

3019. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�േ�ാട് ഫയ�  േ�ഷ�  �ട��തിനായി സ��ാ�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

നാളി�വെര നട�ിയി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�  േ�ഷെ� �വ��നം �ട��തിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ഇനി

���ീകരി�ാ�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ഫയ�േഫാ�ിെ� െറ�� ടാ��കളി� �ടിെവളളം നിറ��തായ റിേ�ാ��ക�

3020. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജല�ാമം ��മായി �ടരെവ ഫയ�േഫാ�ിെ� െറ�� ടാ��കളി� �ടിെവളളം

നിറ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഗവ�െമ�് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  എ�

ടാ��കളി� �തിദിനം �ടിെവളളം നിറ��െവ�ാണ് ഗവ�െമ�ിെ� കണ�് ;

(സി) ഫയ�േഫാ�ിെ� ഇ�രം ടാ��കളി� നി�ബ�മാ�ം എ�ാ കാല�ം ���റ സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�്
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�ാ�ിെല ജലം മാ�ം നിറ��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജയി� ഉപേദശകസമിതി�െട �പാ�ശ �കാരം േമാചിതരായ തട�കാർ

3021. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ജയി�  ഉപേദശകസമിതി�െട �പാ�ശ �കാരം

സം�ാനെ� വിവിധ ജയി�കളി� നി�ം എ� തട�കാെര േമാചി�ി�;

(ബി) ഓേരാ ജയിലി� നി�ം േമാചിതരായവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതി� െകാലപാതകം, ബലാ�സംഗംം, ബാല പീഡനം എ�ീ േക�കളി� ശി�ി�െ��വ� ഉേ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�ടി വ��ിെ� നവീകരണ�ിന് പ�തി

3022. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സ��ാ� ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി വകയി��ിയ �ക െചലവഴി�ാതിരി�� �ിതി

3023. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി വകയി��� �കയി�  വലിെയാ� ശതമാനം

െചലവഴി�ാതിരി�� �ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഏ�ി�  ഇതി�ളള കാരണം

എ�ാണ്;

(ബി) എ�ാ സ��ാ� ��കളി�ം നവീന ഉപകരണ��ം സാേ�തിക വിദ�ക�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഗവ�െമ�് ��കളിെല െ�ാേമാഷ�ക�

3024. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് ��കളി�  ���്/െഡപ��ി ���്/അസി��് ���് എ�ിവ�െട

െ�ാേമാഷ�ക�മായി ബ�െ��് സ��ാരി�  നിലവി�� ഫയ�ക�െട വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) െഡപ��ി ���മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്; ഇതിേല�് നിയമനം നട�വാ� ഡി.പി.സി.

�ടിയി�േ�ാ; ��ത ത�ികയി�2017 വ�ഷ�ി� എ� ഒഴി�ക� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മാനദ��കാര�� ത�ിക അ�വദി�ാ� ഗവ�െമ�് ��ക�  ഏെതാെ�;  ഇവിട�ളി�

ത�ിക അ�വദി�ണെമ�ത് സംബ�ി� ഫയ� സ��ാരി� നിലവി�േ�ാ;എ �ി� അവയി�

എ��ം െപെ��് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േമാ?

െകാ�ിയിെല കനാ�ക�െട നവീകരണം സംബ�ി� പഠന റിേ�ാ��്

3025. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല കനാ�ക� നവീകരി��തിനായി േകരളാ ഷി�ിംഗ് ആ�് ഇ�ലാ�ഡ് നാവിേഗഷ�

േകാ��േറഷ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പഠന റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പഠന റിേ�ാ��ിന് സ��ാ� അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം കനാ�കളാണ് നവീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3026. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ഗറി നം.360/2014 �കാരം നിലവി�� ക�നി  /േകാ��േറഷ� /േബാ�ഡ് ലാ�് േ�ഡ്

റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�� ഓേരാ �ാപന�ളി�ം ഈ ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക�

ഉ�് എ�് അറിയി�ാേമാ?

െവാേ�ഷണ� ഇ���� ഇ� അ�ി���� ത�ക�െട റാ�് ലി�്

3027. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ�  ഇ����  ഇ�  അ�ി����  ത�ികയിേല�� നിയമന�ി�� റാ�് ലി�്

�സി�ീകിര��തി�� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�് എ�േ��് �സി�ീകരി��തിനാണ് ആേലാചി��ത് എ�്

പറയായിേല��േമാ?

(സി) ��ത ത�ികയി� എ�ഒഴി�ക� നിലവി��്; ഒഴി�ക� ���മാ�ം പി. എസ്. സി�് റിേ�ാ��്

െച�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�േറഷ� സാഗ� റാണി പ�തി
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T 3028.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� സാഗ� റാണി പ�തി �കാരം എ� പരിേശാധനക� എവിെടെയ�ാം നട� എ�ം

അതി� എെ��ാം �മേ��ക� കെ��ി എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ�ം;

േക�ക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� െവളിെ���േമാ?

ഇ സി ജി െട�ീഷ��ാ�െട ത�ികക�

3029. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� കീഴി� ഏെതാെ� ആ�പ�ികളി� ഇ.സി.ജി.  പരിേശാധന�ളള സൗകര��ം

ഉപകരണ�ം ലഭ�മാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സൗകര��ളള െമാ�ം എ� ആ�പ�ിക� സം�ാന�് ഒ�ാെക��്;

(സി) എ� ഇ.സി.ജി. െട�ീഷ��ാ�െട ത�ികകളാണ് ഇേ�ാ� ആേരാഗ�വ��ി� കീഴി�ളളത്;

(ഡി) ഈ െട�ീഷ��ാെരെ�ാ�് എ�ാ ഉപകരണ�ം െെകകാര�ം െച�ാ� സാധി��േ�ാ;

(ഇ) നിലിവിെല ഉപകരണ��  ൈകകാര�ം െച��തിന് എ� ത�ികക�  േവ�ി വ�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഘ�ം ഘ�മാെയ�ി�ം ആവശ�മായ ത�ിക ��ി�് നിയമനം നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഇ സി ജി െട�ീഷ��മാ�െട ഒഴി�ക�

3030. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� വ��ി� കീഴി�  ആവശ��ിന് ഇ.സി.ജി.  െട�ീഷ��ാ�  ഇ�ാ�ത്

പലേ�ാ�ം ആ�പ�ി�െട �വ��നെ� �തി�ലമായി ബാധി�� �ിതിവിേശഷം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ആേരാഗ�വ��ി� കീഴി�� ആ�പ�ികളി� ഒഴി�കിട�� ഇ.സി.ജി.  െട�ീഷ��ാ�െട ഒഴിവ്

അടിയ�രമായി നിക��തി�ം ത�ികക�  ആ�പാതികമായി ��ി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

ഇ െഹ��് പ�തി
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3031. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ - െഹ��് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�മായി ബ�െ��് ജന��െട വിവര�� േശഖരി��െത�െനെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിന് ആെരെയ�ി�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ഏജൻസിെയയാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിയ�സരി�് േശഖരി� വിവര��െട അടി�ാന�ി�  വ��് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ��ാം; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇത് അ�സരി�് േരാഗിക��ം ചികി� ആവശ���വ��ം ലഭ�മാ�� �ണ��  എെ��ാം;

വ��മാ�േമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

3032. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ആേരാഗ� േമഖലയി�  വിവരസാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ിെ�ാ�് ആരംഭി� ഇ-െഹ��്

പ�തി�െട വിശദാംശം ന�േമാ?

ഇ.സി.ജി. െട�ീഷ��മാ�െട നിയമനം

3033. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെല ഇ.സി.ജി.  െട�ീഷ��മാ�െട നിയമന�ി� നി�യി�ി�ളള േയാഗ�തക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഈ േയാഗ�തക�ം നിയമനരീതി�ം നി�യി�െകാ�് െ�ഷ�� �� �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� െ�ഷ�� �� �റെ��വി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി� നിയമനം നട��ത് ഏ� വിധ�ിലാണ്;

(ഇ) ഇ.സി.ജി ഉപകരണം �വ��ി�ി�ാ�ളള അംഗീ�ത സാേ�തികേയാഗ�ത എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ; േയാഗ�ത�ളളവ�െട അഭാവം നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സി-െമ�് ജീവന�ാ��്�തിയ ശ�ള പരി�രണം
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3034. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-െമ�് ജീവന�ാ��്  8-� ശ�ള പരി�രണ ആ��ല�ം മാ�ം ഇേ�ാ�ം ലഭി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ ശ�ള പരി�രണം എ�ാവ��ം ലഭ�മായി�ം സി-െമ�ി� സ��ാ� സഹായമി�ാെത തെ�

ഓ�ഫ�ി� നി�ം ഇ� ന��� കഴി�െമ�ിരിെ� ഈ പരി�രണ ആ��ല�ം എ�് ന�കാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ��  ��സ് അംഗീകരി�് ന�കാ�തിനാ�  സി-െമ�് ജീവന�ാ�െട ആ��ല���

ന�െ��വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� െ�ഷ�� ��സ് എ�് അംഗീകരി�് ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. (��� ജി�ാ) റാ�് ലി�്

3035. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  (���  ജി�ാ)  റാ�് ലി�്

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) റാ�് ലി�ി� നി�ം ആ�െ��ി�ം നിയമന ഉ�ര� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(ഡി) തട���  നീ�ി റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട�വാ�  അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

പി.എ�്.സി നവീകരണം

3036. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�െട�ം പി.എ�്.സി  -  ക�േട�ം നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� േപാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എ�്.സി ക�േട�ം,  താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ികളി�ം ��ത�  സൗകര���

ഒ���തി�ം, ചികി�ാ സൗകര��� വ��ി�ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് േഹാ�ി�ലിെ� നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?
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പി.എ�്.സി.െയ മാ�കാ ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ിയ ഉ�രവ്

3037. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല േദശമംഗലം പി.എ�്.സി.െയ�ം എളനാട് പി.എ�്.സി.െയ�ം

മാ�കാ ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയ��ി ഉ�രവായി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ ?

സി.െമ�ിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം

3038. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെ� സ�യംഭരണ�ാപനമായ സി.െമ�ിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം

സംബ�ി� ഫയലി� (C3/37/2016) സ�ീകരി�ി�� നടപടി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഫയലി� സമയബ�ിതമായി നടപടിക� സ�ീകരി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

േകരള െമഡി�� സ��ീസ് േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമാ�� ആം�ല��ക�

3039. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െമഡി��  സ��ീസ് േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമാ�� ആം�ല��ക�  ഇേ�ാ�  ഏെതാെ�

ജി�കളിലാണ് �വ��ി�് വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േസവന�ിെ� നട�ി�് ഇേ�ാ� എ�െനയമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.ഇ.എം.പി സ��ീസി� േവ�ി 2015 �ത� നാളി�വെരയായി ഓേരാ ജി��മായി അ�വദി�

�ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ടി ആം�ല�സ് സ��ീ�ക�  മ�് ജി�കളിേല�് �ടി അടിയ�രമായി വ�ാപി�ി��തിന്

പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� മ�് ജി�കളിേല�് �ടി �വ��നം വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�. ആ�.എ�്.എം

3040. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് എ�. ആ�.എ�്.എം.െ� ഭാഗമായി എ� േഡാ��മാ� േസവനം അ��ി���്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജ ഫിസിേയാ െതറാ�ി േകാ�ക�

3041. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വ�ാപകമായി യാെതാ� േയാഗ�ത�ം ഇ�ാെത വ�ാജ ഫിസിേയാ െതറാ�ി േകാ�ക�

നട��തായി ��യി� വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം േകാ�ക� നട�� �ാപന�� നിയ�ി�വാ� നിയമ നി��ാണം നട�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ഇ�രം വ�ാജ സ��ിഫി��് കര�മാ�ി�� �ാ�ീസ് �ലം എ� അപകട��  രജി��

െച�ി��്;

(ഡി) േകരള സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ� േപാ�� �ിനി�� എ�ാ�ിഷ് െമ�് ബി�ി� ഫിസിേയാ

െതറാ�ി �ാ�ീ�ം, �ിനി�ക� നട��തിന് അംഗീ�ത �ണിേവ�ി�ി ബി�ധ�ം അനിവാര�മാണ്

എ�ത് ഉ�െ�ാ�ി�െകാ�� നിയമ നി��ാണം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

എ�്.വ� .എ�.വ� പനി

3042. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എ�്.വ� .എ�.വ� പനിെയ സംബ�ി�് െപാ�ജന�െള േബാധവ��രി��തി�ം അവെര

ജാഗ�കരാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

എ�്.വ�.എ�.വ� പനി

3043. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

64 of 109



(എ) കഴി� നാല് മാസ�ിനിടയി�  സം�ാന�് എ�്.വ�.എ�.വ�  പനിബാധി�് എ�േപ�

മരണെ��; എ�േപ� വിവിധ ആ�പ�ികളിലായി ചികി�യി��്;

(ബി) േരാഗ�ിെ� �ധാനല�ണ��ം ൈകെകാേ�� ��ക�ത�ക�ം എെ�ാെ�;

(സി) േരാഗം കട�വരാ��ായ സാഹചര�െ��റി�് ആേരാഗ�വ��് പഠനം നട�ക��ാേയാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇേ�ാ�  എ�.വ�.എ�.വ�  പനിബാധിത�

ക�വ��ത്; വ��മാ�േമാ?

പാേലാട് സി.എ�്.സി.

3044. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�കാപരമായി �വ��ി�വ�� പാേലാട് സി.എ�്.സി. യി� നിലവി� ഉപേയാഗി�വ�� 22

വ�ഷം പഴ��� ആം�ല�സി� പകരം �തിയ ആം�ല�സ് േവണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സി.എ�്.സി. �് �തിയ ആം�ല�സ് വാ�ി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�തി തരംഗം പ�തി

3045. �ീ.ബി.സത��

,, പി. ഉ�ി

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വണ ൈവകല��� ��ിക��ായി �തി തരംഗം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ��ിക��് േകാ�ിയ ഇം�ാ�് ശ��ിയ നട��ത് എെത�ാം ആ�പ�കളിലാെണ�ം

ഇവെര െതരെ����ത് എ�കാരമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി�ം ഇ�രം ശ��ിയ െച��തിനാവശ�മായ പ�ാ�ല

സൗകര��� ഒ���തി�ം അത�ാവശ� ഉപകരണ�� വാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജീവ� ര�ാ ഉപകരണ��െട പരിപാലനം
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3046. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േകാേള�കളി�ം ജനറ�  ആ�പ�ികളി�ം മ�് ആ�പ�ികളി�ം �ാപി�ി��

േകാടി�ണ�ിന് �പ വിലവ�� ജീവ�  ര�ാ ഉപകരണ��  പരിപാലി��തിന് ആവശ�മായ

ബേയാ െമഡി�� എ�ജിനീയ�മാ� ഇെ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ബേയാ െമഡി��  എ�ജിനീയ�മാെര പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സൗജന� ആേരാഗ� േ�മ പ�തിക�

3047. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��  സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് നട�ാ�ിയ സൗജന� ആേരാഗ� േ�മ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ പ�തികെള�റി�� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�നാനി ചികി�

3048. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�ശാ�രംഗെ� സാ�ദായിക ചികി�ാ രീതിയായ �നാനി ചികി�

േ�ാ�സാഹി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് ഇേ�ാ� എ� �നാനി ഡിെ��സറിക� �വ��ി���്;

(സി) ജന��െട ആവശ��ിന��തമായ �നാനി ചികി� ലഭി�� ഡിെ��സറിക�ം ആ�പ�ിക�ം

േകരള�ി� ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ?

ആേരാഗ� േക�ം

3049. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം േ�ാ�് പ�ായ�ി� കീഴി� �േ�ാ�രി� �വ��ി�� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ിെല

നിലവി�� �ാഫ് പാേ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി ഏ� കാ�ഗറിയിലാണ് ഉ�െ���ത്;  അ� സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട

പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആേരാഗ� േക�ം അ�േ�ഡ് െച��തി�ം ��ത�  െമ��� ചികി�ാ സൗകര���
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ഏ�െ����തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജലജന� േരാഗ��

3050. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലജന� േരാഗ�� റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ േരാഗ�ിെ� ല�ണ��  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഈ

േരാഗം ഉ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലജന� േരാഗ�� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േരാഗ�� തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��തമാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല ആേരാഗ�വ��ിെല �തിയ ത�ികക�

3051. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ആേരാഗ�വ��ി� എ� �തിയ ത�ികകളാണ്

��ി�ത്; അവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി�  ഇ.  സി.  ജി.  െട�ിഷ��  ത�ികക�  ��ി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ത�ികക�

��ി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  ത�ിത ��ി��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

ജനറിക് മ��ക�

3052. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�റ�� അ�േയാജ� ജനറിക് മ��ക�  �റി�ാ�  േഡാ��മാ�  നി�ബ�ിതരാ��

തര�ി� നിയമനി��ാണം നട�വാ� എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� ഉേ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് േക�

സ��ാ� എെ��ി�ം സ��ല�ക� ആേരാഗ� വ��ിന് അയ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന ആേരാഗ� വ��് ജനറിക് മ��ക�  േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാം; ഏെത�ാം മ��കെള ജനറിക് ആയി ഉ�െ���ിയി��്;

(സി) ജനറിക് മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��ത് ആരാണ്;  പരിേശാധന രീതി

വ��മാ�േമാ; �ത�മായ പരിേശാധന നട��െവ�് ഉറ� വ��േമാ;

(ഡി) െമഡി��  സ��ീസ് േകാ��േറഷ�  േശഖരി�� ജനറിക് മ��ക�  �ണനിലവാരം
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�റ�താെണ� പരാതി നിലവി�േ�ാ; വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഭ�� വ���െട �ചിത� നിലവാരം ഉറ�് വ��ാ� നടപടി

3053. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ടിെവ� �ാമം ��മായ സാഹചര��ി�, ഭ�� വ���െട �ചിത� നിലവാരം ഉറ�് വ��ാ�

ഭ�� �ര�ാ വ��് എെ�ാെ� കാര��� െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഓ�ിറ ക��ണി�ി െഹ��് െസ��

3054. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ ൈ�മറി െഹ��് െസ�റിെന ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റായി �ഖ�ാപി�െത�ാണ്;

ഇവിെട കിട�ിചികി� നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� കിട�ിചികി� നട��േ�ാ എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇവിെട നിലവി�  വിവിധ വിഭാഗ�ി�ളള ജീവന�ാ�െട�ം സൗകര���െട�ം വിശദാശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ആ�പ�ിയി� കിട�ിചികി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കി�നി/ക�ാ�സ� േരാഗ നി��യ�ിന് �േത�ക േക�ം

3055. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�നി/ക�ാ�സ�  േരാഗ നി��യ�ിന് േവ�ി മല�റം ജി�യി�  �േത�ക േക���  ഉേ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ര�ി� ഒ� േക�ം ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എെ��ി�ം നടപടിക�

സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�് ഉ�ായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) മലബാ�  േമഖലയി�  ഈ സംവിധാന��  (കി�നി/ക�ാ�സ�  േരാഗ നി��യം)  നിലവി�  ഉ�

േക��� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ�ം
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3056. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ��തരാവ�യി� എ�ിെ��� േരാഗിക��് അടിയ�ര

ചികി� ലഭി�ാ�േവ�ി നിലവി�� െട�ക� നട�� �ല�� എ�ാം കാഷ�ാലി�ി വാ�ഡിന്

െതാ���ായി �ിതിെച�� രീതിയി� മാ�ി, ജേനാപകാര�ദമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�� സംവിധാന�ി� ജന��െട പരാതിക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാഷ�ാലി�ിയി�  ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി�വാ�  (അ���  �തലായവ�െട)

സ��സംഘടനക�മായി ആേലാചി�് നിലവാരം�ല��ി േപാ�� സ�� സംഘടനക�െട

േസവനം �േയാജനെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

താ�� സി.എ�്.സി- െയ താ��ാ�പ�ിയായി ഉയ��� നടപടി

3057. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി��  താ��ി�  നിലവി�  താ��് ആ�പ�ി ഇ�ാ�തിനാ�  താ��  സി.എ�്.സി-  െയ

താ��ാ�പ�ിയായി ഉയ��ിയ നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ�വെരയായി;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� എേ�ാ� ഉ�രവ് ഉ�ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) അന�ര നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

താേലാലം പ�തി

3058. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ഡി.െക. �രളി

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േരാഗബാധിതരായ ��ിക��ായി താേലാലം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  പ�തി�െട ല����  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതി�  നിലവി�  ഉ�െ���ിയി�ളള

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി�െട നി��ഹണ ഏജ�സി ഏതാെണ�ം  2017-18  -�  ഇൗ പ�തി�ായി

വകയി��ിയി�ളള �ക എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?
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ആേരാഗ� വ��്

3059. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� സഹായേ�ാെട സം�ാന�് ആ��േവദ ഗേവഷണേക�ം �ാപി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഏവിെടയാണ് അതി�� �ലം കെ��ിയി��ത്; ആ�ഷ് വ��ിെ� എെത�ി�ം ഒ� പ�തി

അ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല േച�ംപ�ി�റം പ�ായ�് െക.ഐ.എസ്.ഡി.സി �െട

വകയായ മണലി�ിക ഫാ�റി(േകരള േ��് ക���� േകാ�പേറഷ�) നിലനി�ി�� �ലം

(പതിേനഴര ഏ��) വ�വസായ വ��ി� നി�ം അ�മതി േതടി അവിെട �ട��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയ�ിന് �തിയ െക�ിടം

3060. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  �റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയ�ിന് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തിന് നബാ�ഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ി �ക അ�വദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�മതി ലഭി� �ക�െട വിശദാംശ��, ഈ ���ി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�

എ�ിവ വ��മാ�േമാ ?

ൈ�മറി െഹ��് െസ��ക�െട�ം. ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�െട�ം �വ��നം

െമ�െ����തിനായി പ�തിക�

3061. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈ�മറി െഹ��് െസ��ക�െട�ം.  ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�െട�ം

�വ��നം െമ�െ����തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  േപാ��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികെളയാണ്

െതരെ���ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?
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േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിവികസനം

3062. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം െമഡി��  േകാേളജി�  ആ�പ�ിവികസന�മായി ബ�െ��് �തിയ

നി��ാണ�വ��ന�� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാം;��ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാണ്?

ആേരാഗ� വ��ി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ�െട ഒഴി�ക�

3063. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� തി�വന��രം ജി�യി�ം െഹഡ് ക�ാ�േ��് ഒഴി�ക�മായി േകാ�ഫിഡ�ഷ��

അസി��മാ�െട ഏ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് പറയാേമാ;

(സി) ഇനി�ം റിേ�ാ��് െച�ാ� ഒഴി�ക� എ�േ��് പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ� കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

അവയവദാനം

3064. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ാട് പി എ�് സി

3065. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം പ�തി നട�ിലാ�േ�ാ� ആല�ാട് പി.എ�്.സി.  െയ സി.എ�്.സി ആയി ഉയ��ി

സി.എ�്.സി �െട �വ��നം െമ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

നാദാ�രം പി.എ�്.സി.യിെല കിട�ി�ികി�
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3066. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല കായെ�ാടി പ�യാ�ിെല പി.എ�്.സി.യി� കിട�ി�ികി� ന�ാ�

പ�തി ഉേ�ാ;

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

(സി) കിട�ി�ികി��് ഇനി എെ��ാം സൗകര��� ഒ�േ���െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��ം മിഷ�

3067. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) G.O.(Rt)N.845/2017/H&FWD  Tvpm  Dt.  28.3.2017  �കാരം ആ��ം മിഷെ�

ഭാഗമാ�� 170 േക��െള ഫാമിലി െഹ��് െസ�� ആയി ഉയ��ി ഉ�രവായി��്. ��ത

സാഹചര��ി�  ടി ഫാമിലി െഹ��് െസ��ക�െട നി��ാണ �വ��ന��  എ�ാണ്

���ീകരി�വാ� കഴി�ക;

(ബി) ഇതിനായി ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്; വിശദ വിവരം ന��േമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി

3068. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ചികി�േത�� പാവെ��വ��ായി എെ�ാെ� ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തികളാണ്

ആേരാഗ�വ�� �േഖന നട�ാ�ി വ��ത്;  വിശദ വിവര��ം,അേപ��െട മാ�ക�ം സഹിതം

ഓേരാ പ�തിക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഓേരാ പ�തിയി�ം എ�േപ��് എ� �പ ചികി�ാ

ധനസഹായമായി അ�വദി� ന�കിയി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ��ദ ബാധിത�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി��തിനാ�, ക�ാ�സ� േരാഗ ബാധിത��്

ചികി�ാധനസഹായം ലഭ�മാ��തിേല�ായി ഒ� �േത�ക ക�ാ�സ� െകയ� പ�തി നട�ാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാലേമ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം

3069. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

72 of 109



(എ) പാലേമ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�െ� ഉ�ത നിലവാര�ി� എ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക��ി�  ആവശ�മായ �ാഫിെന നിയമി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� ത�ിക

3070. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ആേരാഗ� വ��ി�  എ� �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  ത�ിക നിലവി��്;

േ�ഡ്/ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� േ�ഡ് II ത�ികയി� �വ��ി�� െജ. എ�്.ഐ.മാ� എ� േപ� ജി�ാതല നിയമന

ച��� മറികട�് വിവിധ നിയമന�� വാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ജി�ാതല നിയമന ച���  മറികട�് �വ��ി�� ��വ�  െജ.  എ�്.  ഐ.മാ�െട�ം

സീനിേയാറി�ി �ന�  �മീകരി�് മാ�ം �ാന�യ�ം ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െമഡി��  വിദ�ഭ�ാസ വ��ി�  അന�ഹമായി നിയമനം തരെ���ിയവെര തിരി�യ�ാ�  ഈ

സ��ാ� �റെ��വി� ഉ�രവ് െജ.  എ�്.  ഐ.  മാ�െട കാര��ി� നട�ി� വ��ിയി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം െമഡി�� േകാേളജിെല �േറാളജി ഡി�ാ��്െമ�്

3071. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഏെ��� എറണാ�ളം െമഡി��  േകാേളജിെല �േറാളജി ഡി�ാ��്െമ�ിേല�ായി

വാ�ിയ അ�് േകാടി �പ�െട ഉപകരണ��  നിലവി�  ഉപേയാഗെ���ാ���ലം

നശി�േപാ��തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, ആയത് സംര�ി��തി�ം ഉപേയാഗെ����തി�മായി �വ��ി� വ�ി��

�േറാളജി വിഭാഗ�ിെ� േസവനം �ട��ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിദിനം �േറാളം േരാഗിക�  എ�ിയി�� എറണാ�ളം െമഡി��  േകാേളജിെല �േറാളജി

വിഭാഗം �ന��ീവി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്?

പക�� വ�ാധിക� തട��തിന് നടപടി
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3072. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പക�� വ�ാധിക�  തട��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സം�ാന� ഏെത�ി�ം �േദശ�് പക�� വ�ാധിക� െപാ�ി�റെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�?

ജ�ഔഷധി െമഡി�� േ�ാ�ക�െട നിയ�ണം

3073. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�ഔഷധി െമഡി��  േ�ാ�ക�െട നിയ�ണം േക� സ��ാരിനാേണാ അേതാ സ�കാര�

വ��ിക��ാേണാ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ� സം�ാന� വിപണനം നട�� മ��ക� ഏെത�ാം എ�ം സം�ാന� ലഭ�മാ��

ഇേത േകാ�ിേനഷ�കളി�� മ��ക��ം ജ�ഔഷധി മ��ക��ം ഉ� വിലയിെല അ�രം

എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന സ��ാ�  മ�� ക�നികളായ രാജ�ാ�  ��സ് ഫാ�മസ��ി��സ്  ,

ക��ാടക ആ�ിബേയാ�ിക് എ�ിവ�െട ജനറിക് മ��കളി� സം�ാന� വിപണനം നട��

മ��ക� ഏെത�ാം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� ഇതരസം�ാനമ�� ക�നിക� വിപണനം നട�� മ��കളി� നി�ം ഏെത�ാം

മ��ക�  െക.എം.എസ്.സി.എ�  വഴി സ��ാ�  വാ�ി വിതരണം നട��  ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ� ഏ�ി� ഇവ�െട ഉ����� വാ�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല അമിത നിര�ക�

3074. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ�കാര� ആ�പ�ികളി� ചികി��് എ�� േരാഗിക��് കിട�ി�ികി��ായി

�റിക��് ഒ� ദിവസെ� വാടക ഇന�ി�  മാ�ം  7000/-  �ത�  12500/-  �പ വെര

ഈടാ��താ�ം �റിക�െട നിലവാരമ�സരി�് ഒേര അ�ഖ�ിന് വിവിധ നിലകളി�� �റികളി�

കിട�� േരാഗിക��് െകാ��� മ��ക��ം ഓ�േറഷ�ം ലാ�െട�ി�ം �ടിെവ��ി�ം

ആഹാര�ി�ം എ�ാം യഥാ�� വില�െട  60% വെര അധികം ഈടാ�ക�ം െച��താ��

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ര�ാം നിലയിെല േരാഗി�് ഓ�േറഷന് ഒ� ല�ം �പയാെണ�ി�  ഒ�താം നിലയി�  ഇേത

ഓ�േറഷ�വിേധയനായ േരാഗിയി�നി�ം  1,60,000/-  �പ ഈടാ��താ�ം

ആേ�പ��തിനാ�  ഇ�കാരം െച�� ആ�പ�ിക�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെന�റി�് വിശദമായി പഠി�വാ�ം അേന�ഷി�വാ�ം ക�ി�ിെയ നിയമി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല മാലിന�ം

3075. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  നി�� മാലിന�ം അപകട രഹിതമായി

സം�രി�െ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ� നിലവി� എ� സംവിധാനമാണ് ഉ�ത്;

(ബി) ഇ�രം മാലിന���  അപകടരഹിതമായി സം�രി�െ����് എ�് ഉറ�ാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആ�പ�ി മാലിന��� ശാ�ീയമായി സം�രി��തി� സംവിധാനം

3076. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിെല മാലിന���  ശാ�ീയമായി സം�രി��തി� ആവശ�മായ

സംവിധാന�� ഇ� എ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇവിെട ശാ�ീയമായ രീതിയി�  മാലിന���  സം�രി��തിന് ആവശ�മായ

സംവിധാന�� ഒ���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��� െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ളി� േഡാ��മാ�െട �റവ്

3077. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  ���  െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ളി�  േഡാ��മാ�െട

�റവ് നിലനി���ത് �ലം െമഡി��  േകാേള�കളി�  വിദ�ധ ചികി� ന���തി�
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നിലനി��� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�  എ� ���െ�ഷ�ാലി�ി ത�ികയാണ് നിലവി�

അ�വദി�ി�െ��ം, അതി� എ� ത�ികക� ഒഴി�കിട��വ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) വിവിധ ��� െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ�െട റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി

അേപ� �ണി�് ഒഴി�� ത�ികക� നിക�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

��േരാഗ നി��ാ��നം

3078. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��േരാഗ നി��ാ��ന�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ��േരാഗിക�  ഉെ��ം  2017  �  എ� േക�ക�  ��തായി

റിേ�ാ�� െച�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��േരാഗ നി��ാ��ന രംഗ�് നിലവി�  എ� ജീവന�ാ�  േജാലിെച��െ��ം എ�

ത�ികക� നിലവി�െ��ം ത�ിക തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ജീവന�ാരി� �ിരം ജീവന�ാ� എ�െയ�ം, എംേ�ാ�െമ�്, താ�കാലിക ജീവന�ാ�

എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�  എ�  ഇ പി പ�തി എ�വെര നിലനി��െമ�ം അതി�േശഷം ഈ വിഭാഗ�ി�െ��

ജീവന�ാെര ഏ� വിഭാഗ�ി�  വിന�സി�ി�െമ�ം അവ�െട േജാലി എ�ായിരി�െമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) താ�കാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  കഴി�

അ�വ�ഷ�ി��ി� �ിരെ���ിയവ�െട വിവരം, സീനിേയാറി�ി എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആമ��, പ�ി�� പി.എ�്.സി.ക� ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി വികസി�ി�ാൻ നടപടി

3079. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആമ��, പ�ി��  എ�ീ പി.എ�്.സി.ക�  ��ംബാേരാഗ�

േക�മായി വികസി�ി�വാ� തീ�മാനി�തിെ� �ട� നടപടിക� എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ആ�പ�ികളി�  എെ�ാെ� �തിയ സംവിധാന�ളാണ് ഉ�ാ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

76 of 109



ഒഴി�ക� െക.പി.എ�്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��

3080. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�� സ��ാ�  ആ��േ�ദാ�പ�ിക�/ഡിെ��സറിക�  എ�ിവയി�

ആ��േ�ദ ഫാ�മസി�ിെ� എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  നിലവി�� ഒഴി�ക�

െക.പി.എ�്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ��േ�ദ ഫാ�മസി�് നിയമ�ിനായി തി�വന��രം ജി�യി�  െക.പി.എ�്.സി.

ത�ാറാ�ിയി�� (13-7-2015) റാ�് പ�ികയി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം നട�ിയി��്;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� ആ��േ�ദ ഫാ�മസി�ിെ� അ�വദി�െ�� ത�ികക� എ�യാണ്;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യി�  അ�വദി�െ��ി�� ആ��േ�ദ ഫാ�മസി�് ത�ികയി�

താ�ാലിക/ദിവസേവതന നിയമനം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗ ചികി��� സൗകര���

3081. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗ ചികി��� സൗകര��� സം�ാനെ� െമഡി��േകാേള�കളി�േ�ാ�ം

ലഭ�മെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം;  ഇെ��ി�

ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക�െട ചികി�� മാ�മായി എ�ാ െമഡി��  േകാേള�കളി�ം ഒ�

ഹീേമാഫീലിയ വ��് ഉ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ��ത േരാഗ ബാധിത� എ�േപ�െ��തിെ� വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

െവളിെ���േമാ;  ഇവ��് ആവശ�മായ മ��ക�  എ�ാ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ��് ആ��േവദ-േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി

3082. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� ആ��േവദ-േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികളാണ്

�വ��ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഓേരാ�ി�ം ഫ�് ന���ത് ഏെത�ാം ഏജ�സികളാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഓേരായിട�ം ശരാശരി എ� േപ� നിേത�ന പരിേശാധന�ായി എ���്;

(ഡി) ഇവയി� എ� ഡിെ��സറിക��് സ��മായി െക�ിടസൗകര�ം ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�� സി.എ�്.സി െയ താ��് ആ�പ�ിയാ�ാ�� മ�ിസഭാ തീ�മാനം

3083. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� സി.എ�്.സി െയ അ�േ�ഡ് െച�് താ��് ആ�പ�ിയാ�ാ�� മ�ിസഭാ തീ�മാനം

അ�സരി�� ഉ�രവ് �റെ��വിേ�ാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ി�ാവശ�മായ ത�ികക� ��ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�േറഷ� സാഗ� റാണി പ�തി

T 3084.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� സാഗ� റാണി എ� േപരി� ഒ� പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ; പ�തി �കാരം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം നട�ിയ പഠന�ിെ�  /  പരിേശാധനയിെല കെ���  എ�ായി��;

ആയതിെ� അടി�ാന�ി� എ�് �ട�നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ആേരാഗ� വ��ിെല ഒഴി�ക�

3085. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ആേരാഗ� വ��ി� ഒഴി�് കിട�� േഡാ��മാ�െട�ം

ന�മാ�െട�ം ത�ികക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാണ് ഒഴി��ത്

എ��ം എ�് �ത� ഒഴിവായി കിട�� എ�ം വിശദമായി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�് കിട�� ഈ ത�ികകളി� നിയമനം നട�വാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� നി�ം വിരമി� േഡാ�� െക.എം.േതാമ�ിെ� െപ�ഷ�ം മ�്

ആ��ല���ം
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3086. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� നി�ം വിരമി� േഡാ��മാ�െട േസവന ആ��ല��� ന���ത് ൈവ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 31.03.2015 -� മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� നി�ം വിരമി� േഡാ�� െക.എം.േതാമ�ിെ�

െപ�ഷ�ം മ�് ആ��ല���ം ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��ി�  നി�ം ആവശ�െ�� സ��ീ�മായി ബ�െ�� േരഖക�  എ�ാം ടിയാ�

സമ��ി�ി�ം െപ�ഷ� ആ��ല��� ന�കാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ടിയാന് െപ�ഷ� ആ��ല��� എ�് ന��െമ�് വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� ��ത� �ാ� ലാബ് െസ��ക�

3087. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി�ം മ�ം േഡാ��മാ�, േരാഗികെള വ�കിട �ാ�

,ലാബ് െസ��കളിേല�് പരിേശാധന�ായി �റി�് ന�കിവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള �ഷണം ഒഴിവാ�വാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�  ��ത�  �ാ�, ലാബ്

െസ��ക� �ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

പാവെ�� േരാഗിക��� ധനസഹായം

3088. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പാവെ��വ��് ൈവദ�സഹായം ന���തിന് �പീകരി� ആേരാഗ�വ��ി� കീഴി��

െസാൈസ�ിയി�  നി�ം ഏെതാെ� േരാഗ���ാണ് ധനസഹായം ന���ത്;  ഏെതാെ�

ആ�പ�ികളി� ചികി�ി�വ��ാണ് സഹായം ന���ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

െഡ�ി�നി

3089. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� െഡ�ി�നി പട�� പിടി��കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െഡ �ി�നി ജി�യി�  നിയ�ണ വിേധയമ�ാ� കാര�ം ��യി�േ�ാ;  ജി�യിെല ഏെത�ാം

േമഖലകളിലാണ് െഡ�ി�നി പട�� പിടി��ത്;
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(സി) പട�� പിടി��തിന് കാരണെമ�ാെണ�ാണ് കെ��ിയി��ത് ;

(ഡി) �തിേരാധ �വ��ന�� എെ��ാം നട�ി എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െഡ�ി�നി

3090. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� നാല് മാസ�ി��ി� എ�േപ��് െഡ�ി�നി ബാധി�ി��്;

(ബി) േരാഗ�തിേരാധ�ിനായി ആേരാഗ�വ��് ഇതിനകം ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ�ാെ�;

(സി) േരാഗം കട�വരാ��ായ സാഹചര�െ��റി�് ആേരാഗ� വ��് പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) േരാഗനി��യ�ി�ം �തിേരാധ �വ��ന�ി�മായി എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം;

(ഇ) സം�ാന�് ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് െഡ�ി�നി ബാധിത� ക�വ��ത് ?

ക�ാ�സ� െകയ� പ�തി

3091. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം ജി�കളി� ക�ാ�സ� െകയ� പ�തി നിലവി��്; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ക�ാ�സ� െകയ� പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ാ�സ� ബാധിതരായ ��ിക��് േവ�ി�� �ര�ാ പ�തി

3092. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാ�സ�  ബാധിതരായ ��ിക��് േവ�ി�� �ര�ാ പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം എ� �പയാണ് ധനസഹായമായി ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2017-18  -  �  ഈ പ�തി�ായി എ� �പ വകയി��ിയി�െ��ം ഈ പ�തി ��ത�
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വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ചികി�

3093. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ചികി�െ��ിയ ഒ.പി, ഐ.പി. വിഭാഗം േരാഗിക�െട

എ�ം 2011 �ത� 2016 വെര വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� �സവ ചികി��ായി എ�ിയ �ീക�െട എ�ം 2011

�ത� 2016 വെര വ�ഷം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാ�സ�, കി�നി േരാഗിക��് �തിമാസ െപ�ഷ�

3094. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ�,കി�നി �ട�ിയ ��തരേരാഗ�� ഉ�വ��് ന��� �തിമാസ െപ�ഷ� പ�തി

�കാരം എ� േപ��് ഈ ആ��ല�ം ലഭി��െ��് ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ� ന�കിയി�ം നാളി�വെരയായി െപ�ഷ� ലഭി�ാ� എ�േപ� ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

�ാ��്/സീനിയ� �ാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

3095. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ി� കഴി�  5 വ�ഷ�ിേലെറ ആയി േജാലിയി� �ട�� �റി��

ജീവന�ാ�െട ത�ിക തിരി�ളള േപ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ി�ം ജി�ാ തല�ി�ം

ഒഴി� വ� �ാ��്/സീനിയ� �ാ��മാ�െട ഒഴിവിെ� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ��്/സീനിയ�  �ാ��മാ�െട ത�ികകളിേല�് എ� അ��  ജി�ാ �ലം മാ���

ന�കിയി��്;

(ഡി) പി & എ.ആ�.ഡി �െട ഉ�രവ് �കാരം നി�യി�ി�ളള 10:1 എ� അ�പാതം �ാ��്/സീനിയ�

�ാ��മാ�െട അ��ജി�ാ �ലം മാ��ി�  പാലി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ?
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ച�നാേ�രി ജനറ� ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ാപി��തിന് നടപടി

3096. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ച�നാേ�രി ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ാപി��ത് സംബ�ി�

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം

3097. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം േകരള�ി�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� വിശദാംശ��

െവളെ���േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ഏെതാെ� െമഡി�� േകാേള�കളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ� േപാ��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

പാലിേയ�ീവ് പരിചരണേമഖല

3098. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാലിേയ�ീവ് പരിചരണം ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാലിേയ�ീവ് േമഖലയി�  േരാഗിക�െട പരിചരണ�ിനായി പാലിേയ�ീവ് േന�മാെര നിയമി�ത്

എ�ാണ്;  ആെക എ� േപെര ഇ�െന നിയമി�;  അ�ിവ��് എ�് േയാഗ�തയാണ്

നി�യി�ി��ത്;  ഇവ��് അ�് നി�യി� ന�കിയ ഓണേററിയം എ�യായി��;  ഇേ�ാ�

എ�േപ� ഈ േമഖലയി� �വ��ി��; ഇേ�ാ� ഓണേററിയം എ� �പയാണ്;

(സി) സാ��ന പരിചരണ േമഖലയി�  �വ��ി��വ�െട േയാഗ�തയി�  എെ��ി�ം മാ�ം

െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� എ��ത�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് നിലവി� േജാലി െച��വ��് ബാധകമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി� േജാലി െച��വ�െട േജാലി�ിരത ഉറ� വ���തി�ം ഓണേററിയം �ക വ��ി�ി�

ന���തി�ം ഇ.പി.എഫ് ഇ��റ�സ് അട��� പരിര� ന���തി�ം എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?
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�ിനി�� എ�ാ�ിഷ് െമ�് ആ�്

3099. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� പാ�ാ�ിയ �ിനി�� എ�ാ�ിഷ് െമ�് ആ�് എ��ം െപെ��് നട�ാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇൗ ആ�ിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ ആ�് എ��ത� നിലവി� വ�ം;

(ഡി) ഇൗ ആ�ിെ� പരിധിയി�  ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െപ�� ആ�പ�ിക�  വ�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

െന�മ�കാവ്, �വ�� ആേരാഗ� േക��� ക��ണി�ി െഹ��് െസ�ക� അയി ഉയ���

3100. �ീ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�ി�െ�� െന�മ�കാവ്,  �വ��  എ�ീ ആേരാഗ� േക���

ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക� ആയി ഉയ��ിയത് എ�ാണ്;

(ബി) ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�� േവ� �ാഫ് പാേ��  ��ത േക����്

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ആയതി� േവ�ി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം?

ഭ���ര�ാ വ��ിെ� പരിേശാധന

3101. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, ഐ.സി.ബാല���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭ���ര�ാ സംവിധാനം നി��ീവമാെണ�ം പല േഹാ��കളി�ം

�ചിയി�ാ��ം പഴകിയ�ം മായം കല���മായ ഭ�ണപദാ���ളാണ് ലഭി��െത��ളള

പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വ�ാപകമായ പരിേശാധനകേളാ ശ�മായ

�ട�നടപടികേളാ ഉ�ാകാ�തിെ� കാരണം െവളിെ���േമാ;
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(സി) ഈ വ�ഷം ജ�വരി ഒ�ി�േശഷം എ� േഹാ��കളി�  ഭ���ര�ാവിഭാഗം പരിേശാധന

നട�ിെയ�ം എ�േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഭ��വിഷബാധ�ലം ആ�ക�  ആ�പ�ിയി�  �േവശി�െ��� സംഭവ��  വ��ി�വ��

സാഹചര��ി� ഭ���ര�ാ വ��ിെ� പരിേശാധന ഊ��ിതമാ�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി

3102. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  എ�.ആ�.എ�്.എം പണിത  5  നില െക�ിട�ിെ�

ഇല�ി�� കണ�� ലഭി��തി� തി�വന��രം ഡി.എം.ഒ വഴി ഡി.എ�്.എ�ി� ന�കിയ

�ാ�േ�ാമ� മാ�ി വ��തി� ഇല�ി�� ഇ�െ��� ന�കിയ എ�ിേമ�് �ക ആയ 38 ല�ം

�പ അ�വദി�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) �ാ�േ�ാ�മ�  മാ�ി വ��തിന് ആവശ�മായ എ�ിേമ�് �ക േമയ്  30ന് ��പ് ന�കാ�

കഴി�േമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയിെല േ�ാേമാ െകയ�  �ണി�ിെ� ഇല�ി��  വ��ി� �ക

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ ആ�പ�ിയി� രാ�ി കാല�ളി� കാഷ�ാലി�ിയി� 3 േഡാ��മാ�െട േസവനം ന���തിന്

എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�;

(ഇ) ഈ ആ�പ�ിയിെല െ�ഡ് ബാ�ി� േവ�ി േഡാ�െറ നിയമി��തി� എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�?

മഴ�ാല��� �ചീകരണയ�ം

3103. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മഴ�ാല-മഴ�ാല��� േരാഗ�തിേരാധ�ിന്

എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��ത്;

(ബി) വാ�� തല�ി� ഒ� ദിവസം മഴ�ാല��� �ചീകരണയ�ം നി�യി�് �വ��നം നട�േമാ?

��ിക��� �തിേരാധ ��ിവ�്

3104. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്
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,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ിക��് �തിേരാധ ��ിവ�ക�  േപാ�ം �ത�മായി ലഭി��ി�ാെയ�ത്

ശി�സൗ�ദ സം�ാനെമ� ന�െട സ�േപരിന് കള�മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ശതമാനം ��ികളാണ് �തിേരാധ ��ിവ�് എ���ി�െയ�് കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഇ�ാര��ി� ഗൗരവ���മായ നിലപാട് സ�ീകരി�് ആദ�പിറ�ാളിന് ��് ��ിക��് ന�േക�

അ�് വാ�ിേനഷ�ക� നല �വാ� ഊ��ിത �ചരണ പരിപാടിക� ആവി�രി�േമാ?

പക��വ�ാധിക�

3105. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക��വ�ാധിക� പിടിെപ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാംതരം പക��വ�ാധികളാണ് ഇേ�ാ� പട��പിടി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെനതിെര എെ��ാം �തിേരാധ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പക��വ�ാധി�മായി ബ�െ��് േരാഗനി��യം നട��തി�� സൗകര�ം എ�ാ സ��ാ�

ആ�പ�ികളി�ം ലഭ�മാേണാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ികളിലാണ് േരാഗനി��യ�ി�� സൗകര�ം

ലഭ�മാ�ിയി��ത്?

അവയവമാ�ിവ�� ശ��ിയ

3106. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�്,  സ��ാ� സ�കാര� ആ�പ�ികളി� നട�ി�� അവയവമാ�ിവ��

ശ��ിയക�െട ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േരാഗിക��് ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�ി��് എ�� ജി� തിരി��

കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ���ര�ാവ��്

3107. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാവ��് നട�ിവ�� �വ��നം എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േഹാ��കളി�ം േബ�റികളി�ം പഴകിയ�ം �ര�ിതമായി േ�ാ� െച�ാ��മായ

ഭ�ണസാധന�� വിതരണം െച�� �ാപന��െ�തിെര വ��് സ�ീകരി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ വ��ക�െട ��ാ� ഉ�ാ�ി ജന���് ന� ഭ�ണ�ം മായം കലരാ� ഭ��വ���ം

ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) 2016 ജ�വരി �ത� ഭ��വ��് ഇ�െ��് െച� േഹാ��ക�, േബ�റിക� എ�; ജി� തിരി��

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; സ�ീകരി� നടപടിക�െട വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

108 ആം�ല�സ് െെ�വ�മാ��ം, േന�മാ��ം സ��ാ� നി�യി�ി�ളള �ക

3108. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�

,, വി. േജായി

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  ആല�ഴ ജി�കളി�  �വ��ി��  108  ആം�ല�സ് െെ�വ�മാ��ം,

ന�മാ��ം സ��ാ� നി�യി�ി�ളള �ക ന��േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ജീവന�ാ��് ഡ��ി സമയം നി�യി�ി�ളളത് എ� മണി�റാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 24 മണി��ം സ�വീസ് നട�� ആം�ല�സ് തകരാ� സംഭവി�് വ��് േഷാ�ി� ആ�േ�ാ�

ജീവന�ാ��് ശ�ളം ന�കാ�തിനാ�  മാസ�േളാളം ശ�ളമി�ാെത ക�ത അ�ഭവി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആം�ല�സിെല ജീവന�ാ��് േകരള െമഡി��  സ�വീസസ് േകാ��േറഷ�  ലിമി�ഡിെല

(െക.എം.എസ്.സി.എ�) ജീവന�ാ��് ഉളള�േപാെല ഇ.പി.എഫ്.  ആ��ല���

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ഇെ��ി� നട�ിലാ�േമാ;  ഇവ��് റി�് അലവ�സ് അ�വദി�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;  ഇവെര െക.എം.എസ്.സി.എ� ജീവന�ാരായി പരിഗണി�ാ� േവ� ഉ�രവ്

ന��േമാ?

ജീവനം 2015

3109. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  എം.എ�.എ ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി സമ�

ആേരാഗ�പ�തിയായ ജീവനം 2015 ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഈ പ�തി�് എെ��ി�ം ഫ�് ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അത് ഉടെന ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

24 മണി�� �വ��ി�� ശ��ിയാ വിഭാഗം

3110. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ഐ.സി.എ�് ആ�പ�ിയി� 24 മണി�� �വ��ി�� ശ��ിയാ വിഭാഗം ഇ�ാ�ത്

�ലം േരാഗിക��് ആവശ�മായ ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  24  മണി��  �വ��ി�� ശ��ിയാ വിഭാഗം ആരംഭി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല ലേബാറ�റി െട�ീഷ�� േ�ഡ് -II ത�ികകക�

3111. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ലേബാറ�റി െട�ീഷ�� േ�ഡ് -II വിഭാഗ�ി� എ�

�തിയ ത�ികകക�  ��ി�;  ഏെത�ാം ആേരാഗ� േക��ളിലാണ് ��ത ത�ികക�

അ�വദി�ത്;

(ബി) മല�റം ജി�യി� ലേബാറ�റി െട�ീഷ�� േ�ഡ്-II  ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��ം അവ

ഏെത�ാം ആേരാഗ�േക��ളി� ആെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

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

ന�ിംഗ് പഠനം ���ിയാ�ിയവ�െട േജാലി സാധ�തക�

3112. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വിന് സയ�സ് ��് എ��ാെത േകരള�ിന് �റ� നി�് ന�ിംഗ് പഠനം ���ിയാ�ിയവ�ം

ഇ���  ന�ിംഗ് കൗ�സിലിെ��ം അതാത് സം�ാന�ളിെല ന�ിംഗ് കൗ�സി�ക�െട�ം

അംഗീകാര�� �ാപന�ളി� അംഗീ�ത േകാ�് പഠി�് �റ�ിറ�ിയതി� േശഷം േകരള ന�ിംഗ്

കൗ�സിലിെ� പരീ��ം പാ�ായ സ��ിഫി��് ലഭി� വിദ�ാ��ിക��് പി.എസ്.സി. വഴി��

നിയമന���് അേപ�ി�ാ� കഴി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

87 of 109



േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജിെല േറഡിേയാ െതറാ�ി ഡി�ാ��്െമ�്

3113. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജിെല േറഡിേയാ െതറാ�ി ഡി�ാ��്െമ�ി� േറഡിേയാ�ാഫ�മാ�െട

എ��ി�� �റവ് �ലം േറഡിേയഷ� ചികി� രാ�ിേയാളം െെവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഡി�ാ��്െമ�ിെ� �ഗമമായ �വ��ന�ിന് ആവശ�മായ േറഡിേയാ�ാഫ�മാ�െട

അധിക ത�ിക ��ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ��തായി ��ി� ത�ികക�

3114. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  -  16  കാലയളവി�  െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  എ� ത�ികകളാണ് ��തായി

��ി�ി��ത്; ആയത് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2006  -  2011  കാലയളവി�  െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  എ� ത�ികകളാണ്

��ി�ി��െത�് ത�ിക തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

അസി��് െ�ാഫസ�, േറഡിേയാ െതറാ�ി ത�ികക�

3115. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  നിലവി�  എ� അസി��് െ�ാഫസ�, േറഡിേയാ െതറാ�ി

ത�ികക� ഒഴി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  എ� ത�ികക�  ഒഴി��്;  ഈ ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ണ നിലവാരം �റ� മ��ക�

3116. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പല സ�കാര� അ�പ�ികളി�ം �ിനി�കളി�ം കടലാ�ക�നിക�െട േപരി�� �ണ നിലവാരം

�റ� മ��ക�  ��ി�ക�ം േരാഗിക��് വിതരണം െച�ക�ം െച��ത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� എ� േക�കളാണ് കഴി� വ�ഷം റിേ�ാ��് െച�െ��ത്;

(സി) ഈ കാര��ി� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

േഗാഡൗ�കളി� െക�ി�ിട�് നശി�� മ��ക�

3117. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷെ� േഗാഡൗ�കളി�  മ��ക�  െക�ി�ിട�്

നശി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� അ�വ�ഷ�ാലയളവി�  എ� �ക�െട മ��ാണ് െക�ി�ിട�് നശി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� മ��ക� െക�ി�ിട�് നശി��ത് ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം?

േകാതമംഗല�് നാ�േറാപതി െമഡി�� േകാേളജ്

3118. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല മലേയാര �േദശമായ ���ഴ പ�ായ�് േക�ീകരി�് ഒ�

നാ�േറാപതി െമഡി�� േകാേളജ് ആരംഭി��തി�� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

െഎ.സി.ഡി.എസ് �വ��ന��

3119. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.സി.ഡി.എസ് �വ��ന�� കാര��മമായി നട�ിലാ��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ികരി� എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക�െട ലി�്

നിേയാജകമ�ലടി�ാന�ി� �സി�ീകരി�ാേമാ?

�ീ. േഗാവി�� ന�തിരി പഠന റിേ�ാ��്

3120. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  �ിക�െട�ം ��ിക�െട�ം വിഷയ��

ൈകകാര�ം െച��തിനായി ഒ� �തിയ വ��് ��ി��ത് സംബ�ി�് ��  അഡീഷണ�

െസ��റി �ീ.  േഗാവി��  ന�തിരി,  സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  പഠന റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വനിതക��ം ��ിക��ം േവ�ി വ��് �പീകരി��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ഈ സ��ാ� വനിത-ശി�േ�മ വ��് �പീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ഡി) 15-3-2017  �  വനിത-ശി�േ�മ വ��് �പീകരി��ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േയാഗം

നട�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത േയാഗ�ിെ� മി��സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മി� വിവാഹ ധനസഹായ പ�തി

3121. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ�� �േഖന മി� വിവാഹ ധനസഹായ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� �പയാണ് ധനസഹായം ന�കി വ��ത്;

(സി) മി� വിവാഹ ധനസഹായം ലഭി��തി�ളള മാനദ���ം നിബ�നക�ം എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ധനസഹായം ലഭി��തി�ളള വാ�ഷിക വ�മാനപരിധി  22000/-  �പയായി

നിജെ���ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി�  ഇത് കാേലാചിതമായി ഉയ��ി നി�യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹിക നീതി വ��ിെ� കീഴി� ��ക�

3122. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ആ�സല�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹിക നീതി വ��ിെ� കീഴി�  ��ക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േജാലി� േപാ�� അ�മാ��് ആശ�ാസം ന��� ഈ പ�തി �കാരം എ� ��ക�

�ട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
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(സി) ��ക�  ആരംഭി���മായി ബ�െ��് വിവിധ ജി�കളി�  നി�് നി�േ�ശ��  ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത�  �ീക�  േജാലി�് േപാ�� �ല��  കെ��ി അവിെട ആദ�ഘ��ി�  ��ക�

ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ഹിക �ര�ാ മിഷ� വഴി നട�ാ�� ചികി�ാ പ�തിക�

3123. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാ�ഹിക �ര�ാമിഷ�  വഴി നിലവി�  നട�ാ�� സൗജന� ചികി�ാപ�തിക�

എെ�ാ�യാെണ�ം ഇതിനാവശ�മായ അ�ഹതാ മാനദ���  എെ��ാമാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല ��സദനം

3124. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി� കിഴി�  ���  ജി�യി�  എവിെടെയാെ�യാണ് സ��ാ�  ��സദനം

�വ��ി��ത്; അതിെ� േമ�വിലാസം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��സദന�ി� �േവശനം ലഭി��തി�ളള മാനദ���ം നിബ�നക�ം എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

അ��െട നീതി േതടി�� സമര�ി� സാ�ഹ� നീതി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

3125. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി� �േണായി�െട അ��െട�ം ��ംബ�ിെ��ം നീതി േതടി�� സമര�ി� ഇടെപ�് സാ�ഹ�

നീതി വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) സമരം അവസാനി�ി�ാ� സ��ാ� എെ�ാെ� ഉറ�ക� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉറ�ക� നട�ാ�ി�ി�ാ�ം ജി� �േണായി�െട അ��് നീതി ലഭി�ാ�ം സാ�ഹ� നീതി

വ��് �ട��ം സഹായം ന��േമാ?
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അംഗ�വാടി വ���

3126. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ഷ�ളായി താ�ാലിക അംഗ�വാടി വ���മാരായി േജാലി െച� വ��വെര �ിരെ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� അംഗ�വാടി വ���മാ�െട നിയമനം,  �ലം മാ�ം എ�ിവ സംബ�ി�് പാലിേ��

മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകാടതി

ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ?

അംഗ�വാടി വ���െട ആ�ിത നിയമനം

3127. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല ക��ടവ്  56-� ന��  അംഗ�വാടിയി�  വ��റായി േജാലി

െച�ി���ം േബാ�പകട�ി�  മരണമട��മായ ആപ�േശരി വീ�ി�  സി� ��േമാെ�

ആ�ിതന് േജാലി ലഭി��ത് സംബ�ി� ഫയലി�  (1006607/A/2017/SJ)  സ�ീകരി�ി��

നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിതന് എ�േ��് േജാലി ലഭ�മാ�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��വാടി ഓ� ഡിമാ�്

3128. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േക� സ��ാ�  എ� അ��വാടികളാണ് അ��വാടി ഓ�  ഡിമാ�ി�  അ�വദി�ി��ത്;

ഇവ�െട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��ി� ആ�ിത നിയമനം

3129. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി� ആ�ിത നിയമനം നട��തി�� എ� അേപ�ക� ഇേ�ാ� നിലവി��്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് തീയതി വെര അേപ�ി�വ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;
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(സി) വ��ി� ആ�ിത നിയമന�ി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അംഗപരിമിത�െട െപ�മ���ളള വിവാഹധനസഹായ�ക

3130. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിതരായ �ീക�െട വിവാഹ ധനസഹായ�ക�ം അംഗപരിമിത�െട െപ�മ���ളള

വിവാഹ ധനസഹായ�ക�ം വളെര �റവാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ ര�ം മ� വിവാഹ ധനസഹായ�കക��് സമാനമായി വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആഡിേയാളജി�് ആ�ഡ് �ീ�് ലാംേഗ�ജ് പാേതാളജി�ിെ� േവതനം ഉയ��ി ന�ാൻ നടപടി

3131. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 26.02.2016-െല G.O.(P) No.28/2016/fin.ന�� ഉ�രവ് �കാരം സം�ാനെ� വിവിധ

�ാപന�ളി�  താ�കാലിക,  േകാ��ാ�് വ�വ�കളി�  േജാലിെച�� ജീവന�ാ�െട

േവതനഘടന നി��യി�ി�െ��ി�ം ഇതി� ചില അപാകതക�ളളതായി ��യി� വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ഉ�രവി�  പരാമ�ശി�ി�ി� എ� കാരണ�ാ�  ���  കേ��ംകരയി�  �വ��ി��

നാഷണ�  ഇ��ിട��് ഓഫ് ഫിസി��  െമഡിസി�  ആ�ഡ് റിഹാബിലിേ�ഷനി�  ദിവസ

േവതനാടി�ാന�ി�  േജാലിെച�� ആഡിേയാളജി�് ആ�ഡ് �ീ�് ലാംേഗ�ജ്

പാേതാളജി�ിെ� േവതനഘടന ഉയ��ി ന�കിയി�ി� എ� പരാതി ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഇെ�േ��ഡ് ൈച�ഡ് െഡവല�െമ�് �ീം

3132. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഇെ�േ��ഡ് ൈച�ഡ് െഡവല�െമ�് �ീം ���ൈവസ�മാ�െട എ�

ഒഴി�ക� നലിവി�െ��ം ഈ ഒഴി�ക� എേ�ാ� നിക�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� �ലം പല പ�തിക�ം കാര��മമായി െച�ാ� കഴിയാെത വ�� കാര�ം വ��്

അധികാരിക��് േബാധ�െ��ി�ം ഇവ നിക�ാ�  നടപടിക��ാകാ�െത�്െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ?
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അംഗനവാടികളി� ��ിക��് ന��� െസൗകര���

3133. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് അംഗനവാടികളി�  ��ിക��് ന��� െസൗകര���ം,  ഭ�ണ���െട��

സംവിധാന��ം മ�് ആ��ല���ം വിശദമാ�േമാ?

��ിക��ം �ീക��ം ���ാ��ം േവ�ി�ളള േ�മ �വർ�ന�ൾ

3134. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം സാ�ഹ� നീതി വ��് എെ�ാെ� കാര���

ആണ് ��ിക��ം �ീക��ം ���ാ��ം ആയി െച�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാെര �ിരെ����

3135. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എേ��് വഴി താ��ാലികമായി ഏത് കാലയളവ് വെര േജാലി െച�

ഭി�േശഷി�ാെരയാണ് േജാലിയി� �ിരെ���ിയി��ത്;

(ബി) അതി�േശഷം േജാലി െച� ഭി� േശഷി�ാരായ ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�ീക��ം ��ിക��മായി �േത�ക വ��്

3136. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��് വിഭജി�് �ീക��ം ��ിക��മായി �േത�ക വ��് �പീകരി��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� വിഭജന�മായി ബ�െ��് നിയമി� ഏകാംഗ ക�ീഷെ� �ധാന

കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;
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(സി) �തിയ വ��ിെ� �പീകരണേശഷ�ം േ�ാജ�്  (േ�ാ�്)  തല�ളി�  ���ൈവസ�മാ�ം

സി.ഡി.പി.ഒ.മാ�ം ര� വ��കളിെല�ം �മതലക�  നി�വഹിേ��ി വ�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

അംഗ�വാടികൾ�് െക�ിട നിർമാണ�ിന് ധനസഹായം

3137. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� എ� അംഗ�വാടിക�െ��ം

ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അംഗ�വാടിക�െട െക�ിട നി��ാണ�ിന് ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന് ഏെത�ാം

പ�തികളാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം

3138. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��മായി െക�ിടമി�ാ� അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി��തിന് സാ��ിക സഹായം

ന���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക�ിടം നി��ി��തിന് സഹായം ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അരി വിലയി� വ��നവ്

3139. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ� വിപണിയി� അരി വിലയി� വ��നവ് വ�ി�ളള

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളിെല വിതരണ�ാ�മായി യഥാസമയം ച��ക� നട��തി�ം ഫല�ദമായി

ഇടെപ��തി�ം കഴിയാ�താണ് ഇൗ �ിതിവിേശഷ�ിന് ഇടയാ��െത� കാര�ം ഗൗരവമായി

കാ��േ�ാ;

(സി) െപാ�വിപണിയിെല നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില നിയ�ി��തിന് സർ�ാർ

കാര��മമായി ഇടെപ��െ�� കാര�ം ഉറ� വ��േമാ?
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ഇതര സം�ാന�ളി� നി�ം സംഭരി� അരി

3140. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് അരിവില നിയ�ി��തി�ം അരി�െട ലഭ�ത ഉറ�വ���തി�ം േവ�ി ഇതര

സം�ാന�ളി� നി�ം അരി സംഭരി�തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

എഫ്.സി.െഎ. യി� നി�് ലഭി�� േറഷ� സാധന��

3141. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� അ�വദി�് ന�കിയി�� ��വ� േറഷ�ം ഈ സ��ാ� എഫ്.സി.െഎ.യി� നി�ം

എ���േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; കഴി� 4 മാസെ� കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േറഷ� സാധന�� എഫ്.സി.െഎ. യി� െക�ികിട��താ�� വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ

ഏെ���വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) പാവെ��വർ�� അരി വിതരണം െച�വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ?

ര�് �പ നിര�ി� അരി

3142. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ.പി.എ�, ബി.പി.എ�  വിഭാഗ�ി�െ�� ��വ�  േപ�െട�ം �ിതി വിവര

കണ�ക�, 2014-� സ��ാ� ത�ാറാ�ിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ര�് �പ നിര�ി�  അരി ന�കാ�� പ�ികയി�  നി�് ദരി��  �റ�ായേ�ാ�  പേ���

�മി��വ� വെര ഉ�െ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  വീ� വ� സാഹചര��ി�  ര�് �പ നിര�ി�  അരി ന�കാ�� പ�ിക

മരവി�ി�േമാ;

(ഡി) നാഷണ� ഇ�േഫാമാ�ിക് െസ��ം ഭ�� വ��ം ആവശ��ിന് ��ക�തെല��ാതി��താണ്

��ത വീ� സംഭവി�ാ� കാരണമായെത�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) അപാകതക� പരിഹരി�് ��ത പ�ിക എ�േ��് �നഃ�സി�ീകരി�ം; വിശദാംശം ന��േമാ?

േറഷ� വിതരണ�ിന് േസാ�് െവയ�
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3143. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണ�ി�ം ര�് �പ അരി വിതരണ�ി�മായി ഏത് ഏജ�സി�െട

േസാ�് െവയ� ആണ് സിവി� സെെ�സ് വ��് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� ല�ം �പയാണ് ��ത ഇന�ി� െചലവാ�ിയിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ഭ�� ധാന� വിഹിതം ന�മാ�െമ� എഫ്.സി.ഐ�െട ��റിയി�്

3144. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അർഹതെ�� ധാന� വിഹിതം �ത�മായി ഏെ���ാ�തിനാൽ സം�ാന�ിെ� ഭ�� ധാന�

വിഹിതം ന�മാ�െമ� എഫ്.സി.ഐ�െട ��റിയി�് ��യിൽ വ�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�യം എഫ്.സി.ഐ യിൽ നി�ം സമയ�് അരി എ��ാതി��തിനാൽ എ� ടൺ അരിയാണ്

ന�മായത്; ഇ�ര�ി� ��തൽ േക� അരിവിഹിതം ന�െ�ടാതിരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദീകരി�േമാ?

േറഷ� വിതരണ രംഗെ� മാ��ൾ

3145. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സാധന��െട മറി�വി�ന�ം കരി���ം തട��തിന് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��

െവഹി�ി� �ാ�ി�് സി��ിെ� �വ��നരീതി വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ-േറഷനിംഗ് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േറഷ�  വ�ാപാരിക��് സാധന��  എ�ി�� വിവരം ����ി എസ്.എം.എസ്.  �േഖന

ഉപേഭാ�ാ�െള�ം വ�ാപാരികെള�ം അറിയി�� സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(ഡി) േറഷ�  െമാ� വിതരണം സ��ാ�  ഏെ����തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമം പാലി�െ���േ�ാെയ�് പരിശാധി�ാ�ളള സംവിധാനം
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3146. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം പാലി�െ���േ�ാെയ�് പരിശാധി�ാ�ളള നിലവിെല സംവിധാന�ൾ

വിശദമാ�േമാ;  ഇ�വഴി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;  ഇ�രം സംവിധാന�ി�  ഓേരാ

ജി��െട�ം �മതല ആർ�ാണ്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം േക� നി�േദശ�ളാ��ത്;  സം�ാന സ��ാ�

മാ�ഗനി�േദശ�� തയാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട ഇ�മായി

ബ�െ�� മാ�ഗനി�േദശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ� സംവിധാന�ി� എെ�ാെ� മാ��� വ���തി�േ�ശി��

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�� ��ഗണനാ പ�ിക

3147. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�� ��ഗണനാ പ�ികയി� നി�ം അ�ഹരായ എ�

േപ� ഒഴിവാ�െ��െവ�ം അവ��് ��ഗണനാ പ�ിക �കാര�� േറഷ� കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�കാരം ��ഗണനാ വിഭാഗ��െട അ�ിമ പ�ിക എ�് �സി�ീകരി�ാനാ�ം

എ�ാണ് ല��മി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� വ�ാപാര രംഗെ� അഴിമതി �റ�ാ� നടപടി

3148. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� വ�ാപാര രംഗെ� അഴിമതി �റ�വാ� സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േറഷ� വ�ാപാരിക��് ക�ീഷ� ��ി ന�കാ��ം സിവി� സൈ�സ് വ��് ഉേദ�ാഗ��െട

അഴിമതി�ം �ലമാണ് ഈ രംഗെ� അഴിമതി വ��ി��ത് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ഇത് പരിഹരി�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി േഹാ��ക�

3149. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി േഹാ��ക� �ട�ാ� േ�രി�ി� ഘടക�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�് േവ�ിവ�� െതാഴിലാളികെള ഏ� തര�ി� കെ���തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ബസ് �ാ�ക�, െറയി�േവ േ�ഷ�ക�, സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�ക�, കാര�ാലയ��

എ�ിവിട�ളിെല ക�ാ�ീ�ക�  ഏെ���് നട�വാ�  സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�

ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�േമാ?

�ട� ചികി�യിലായ അംഗ��� ��ംബ�െള ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

3150. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�െ���ം എ�ാ�  ��തരമായ േരാഗ�ളാ�  �ട�  ചികി�യി�മായ

അംഗ��� ��ംബ�െള ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���ി ഭ��ധാന���  ഉ�െ�െട

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�കളി� അവശ� സാധന�� േ�ാ�് െച��തിന് നടപടി

3151. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലിേ�ാ�കളി�  ��ത�  അവശ� സാധന��  േ�ാ�് െച�് വിതരണം െച��തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ിമ�ല�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം മാേവലി േ�ാ�ക�

�വ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വ��നം ഇ�ാ� �ാമപ�ായ�കളി�  അവ�െട �വ��നം

ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷ� ഉറ�ാ�വാ� പ�തി
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3152. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിന് അ�ഹതെ�� േറഷ�  വിഹിതം േക��ി�  നി�് േനടിെയ���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാഃ

(ബി) ഇ�ാര��ി� േക� സ��ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിലപാട് മറികട��തിനായി േകരളം സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  േറഷ�  കി�ിയി��വ��് �ട��ം േറഷ�  ഉറ�ാ�വാ�ളള ക��പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േക� വിഹിത ഭ��ധാന�ം

3153. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ �ംഖല വഴി വിതരണം െച��തിന് ആവശ�മായ ഭ�� ധാന�ം േക� സ��ാരി�

നി�് ലഭി��േ�ാ;

(ബി) �തിമാസം വിതരണ�ിന് ആവശ��� അരി�െട�ം േക� വിഹിതമായി ലഭി�� അരി�െട�ം

അളവ് വ��മാ�േമാ;

(സി) �.പി.എ.  സ��ാരിെ� കാല�് േക�ം അ�വദി� അരി�െട അളവ് എ�യായി��െവ�ം

ആയത് �ത�മായി ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാഴെ� േക� സ��ാ�  ഇതി�  എെ��ി�ം �േത�ക �റവ് വ��ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

േചല�ര പഴയ�� പ�ായ�ി� മാേവലിേ�ാ�

3154. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പഴയ��  പ�ായ�ി�  എളനാട്

ആ�ാനമായി മാേവലിേ�ാ�  ആരംഭി��തി�� നടപടി �മ��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പഴയ�� �ാമപ�ായ�് വാടക രഹിതമായി െക�ിട�ം മതിയായ െഡേ�ാസി�് �ക�ം ന�കാം

എ�് തീ�മാനെമ��് അറിയി�ി�ം കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് മാേവലിേ�ാ� എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് സിവി�

സൈ�സ് േകാ��േറഷ� �തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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ര��പ നിര�ി� അരി

3155. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര� �പ നിര�ിൽ അരി നൽകാ�ളളവ�െട പ�ികയിൽ നി�് ദരി�ർ �റ�ാ�ക�ം

പേ��ർവെര �മി�ം മ�് സാ��ിക സൗകര���ം ഉളളവർ പ�ികയിൽ ഇടം േനടിയ�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� േപർ�് സൗജന� ധാന�ം ന��െ��ം �ാമ�േദശ�ളിൽ

ഒേര�റിൽ ��തൽ �മി ഉളളവെര ഉൾെ���ാൻ തീ�മാനി� സാഹചര��ിൽ പരമാവധി എ�

ഏ�ർ �മി ഉളളവർ പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ര� �പ നിര�ിൽ അരിനൽ��തി�ളള മാനദ��ൾ എെ��ാമാണ്;  ഇ�സംബ�ി�

ഉ�ര�ക�െട പകർ�കൾ ന�ുേമാ;

(ഡി) അ�ഹതാപ�ിക ത�ാറാ�വാൻ �മതലെ���ിയ �ാപന�ൾ ഏെത�ാമാെണ�ം

അവസാനമായി ത�ാറാ�ിയ പ�ിക�െട വിവര��ം ന�േമാ;

(ഇ) �തിയ േറഷൻ കാർ�ക�െട അ�ടി കരാർ ഏത് ഏജൻസി�ാണ് ന�ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� �തിയ മാേവലി േ�ാ�ക�

3156. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ വി��ന ശാലകളി�ാ� �ാമ പ�ായ�കളി� മാേവലി േ�ാ�ക� ആരംഭി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ൈപമ�ം,  െന�ിമ�ം എ�ീ �ല�ളി� �തിയ മാേവലി േ�ാ�ക�

ആരംഭി��തിന് �േ�ാസ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� മാേവലി േ�ാ�ക�

3157. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� മാേവലി േ�ാ�ക� ഇ�ാ� പ�ായ�കളി� മാേവലിേ�ാ�

ആരംഭി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

101 of 109



(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� നടപടി�മ�� ഏെത�ാമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആരംഭി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ബംഗാളി� നി�� അരി ഇറ�മതി

3158. �ീ.അ�� �കാശ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അരിവില നിയ�ി�വാ�  ബംഗാളി�  നി�ം സ��ാ�  േനരി�് അരി ഇറ�ം എ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േനരി�� അരി ഇറ�മതി െച�െത�ി�, ഏത് ഏജ�സി വഴിയാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  കരി��ികയി�  ഉ�െ���ിയ ഹ�ാ�  േ�ഡിംഗ് എ�

ക�നിയി�നി�്  '�വ��'അരി വാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ക�ി��  അരി ��ത

�ാപന�ി� നി�ം വാ�ി എ�് അറിയി�േമാ?

ആല�� താ��ിെല േറഷ� കാ��ക�

3159. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� താ��ി� എ� േറഷ� കടകളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േറഷ� കടയിേല�ം അ�വദി�ി�� �തിയ േറഷ� കാ��ക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആല�� താ��ി� �തിയ േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണം എ�് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ വ��ി� ��ത� ത�ികക�

3160. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ വ��ി�  ��ത�  ത�ികക�  അ�വദി�ാെത,  വാതി��ടി വിതരണം

വ��ിംഗ്അേറ�്െമ�് വ�വ�യി�  നട�േ�ാൾ ജീവന�ാ��് ഉ�ാ�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�് വ�വ�യി�  ജീവന�ാെര നിയമി�േ�ാ�  ജീവന�ാ�െട
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�ാമം �ലം താ��് സൈ� ഓഫീ�ക�െട �വ��നം തട�െ��� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�വാ�  ��ത�  ത�ികക�  െപാ�വിതരണ വ��ി�  അ�വദി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കൗ�സി� േഫാ� �ഡ് റിസ��് ആ�് ഡവല�്െമ�്

3161. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� വ��ിെ� കീഴി�� കൗ�സി�  േഫാ�  �ഡ് റിസ��് ആ�് ഡവല�്െമ�് എ�

�ാപന�ി� ആെക എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച��െ��ം �ിരം,  താ�ാലിക ജീവന�ാ�

എ�ിവ�െട എ�ം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ിെ� ഗേവണിംഗ് േബാഡി�ം എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�ം �ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

സൈ�േകാ�െട മാ���് ഇടെപടൽ �വ��ന��

3162. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക. ദാസ�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവശ�സാധന��െട വിലനിലവാരം പിടി�നി���തിന് സം�ാന സിവി�

സൈ�സ് േകാ��േറഷ� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വി�-ഈ��  ഉ�വ സീസണി�  ഇതിനായി സൈ�േകാ �േത�ക വി�നശാലക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സൈ�േകാ�െട െമഡി�� േ�ാ�ക� വഴി ജീവ� ര�ാ മ��ക� ന�ായവില�് ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സൈ�േകാ നട�ിലാ�ിവ�� മാ���് ഇ��െവ�ഷ� �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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വാതി��ടി അരി വിതരണം പ�തി

3163. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാതി��ടി അരി വിതരണം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� പ�തി എ�േ��് നട�ിലാ�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട വിശദാംശ��ം പ�തിയി��െ���തി�� മാനദ���ം വ��മാ�േമാ?

വാതി��ടി േറഷ�വിതരണം

3164. �ീ.െക.�രളീധര�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�ത നിയമ�കാരം െകാ�ം ജി�യി�  ആരംഭി� വാതി��ടി േറഷ�വിതരണം

വിജയകരമാേണാ;

(ബി) േറഷ� �ാ�േ�ാ�േ�ഷ� െട�ഡ�കളി� ബിനാമി േപരി� �ിമിന�ക�ം കരി���ാ�ം കട�്

�ടി എ� ആേരാപണ�ിേ��  അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  എ�ി�  കെ���ക�

െവളിെ���േമാ;

(സി) വാതി��ടി വിതരണ�ി�� വാഹന�ളി�  ജി.പി.എസ്.  ഘടി�ി�� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ�് ജി�കളി� �ടി പ�തി വ�ാപി�ി��ത് എ�േ��് നട�ാ�ാനാ�ം എ�് െവളിെ���േമാ?

േഹാ��കളി� ഏകീ�ത ഭ�ണനിര�്

3165. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േഹാ��കളി�  വി�ന നട�� ഭ�ണ പദാ����െട വില ഏകീകരി��തിന് എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േഹാ��കളിെല ഭ�ണ വില
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3166. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളിെല ഭ�ണ വില ഏകീകരി��തി�ം നിയ�ി��തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

നിലവി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 1977െല േകരള �ഡ് �ഫ്  (ഡിസ് േ� ഓഫ് െെ�സസ് െെബ കാ�റിംഗ്

എ�ാ�ിെ��റ്)ഓ�ഡ�, േകരള എെ��ഷ�� കേ�ാഡി�ീസ് (െമ��ന�സ് ഓഫ് അ�ൗ�്

ആ�റ് ഡിസ് േ� ഓഫ് െെ�സ് ആ�റ് േ�ാ�്)  ഓ�ഡ�  എ�ിവ �കാരം �ാ�

വിഭാഗ�ി�െ�� േഹാ��കെള ഒഴിവാ�ിയിരി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിയമ�ിെല േപാരാ�യാെണ�ി�  ��ത നിയമ��  �നഃപരിേശാധി�് ആവശ�മായ

േഭദഗതിെകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വില ഏകീകരി��തി�ം നിയ�ി��തി�ം  2015  െല േകരള േഹാ��ക�  (ഭ�ണ വില

�മീകരണം  )ബി�് പാ�ാ��തിന് നയപരമായി തീ�മാനം ൈകെ�ാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സൈ�േകായി� കരാ�കാ�െട ഇടെപട�

3167. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകായി�  സാധന��  സൈ� െച��തിനായി കരാ�കാെര ഏ�െ���ിയി�ളളത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം കരാ�കാ�െട ഇടെപട��ലം സൈ�േകാ�് ന�ം സംഭവി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� എ� ശതമാനമാണ് ന�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം കരാ�കാെര ഉ�െ���ാ�ളള സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

േറഷ�കടകളി�െട വിതരണം െച�� സി.എം.ആ� അരി�െട �ണേമ�

3168. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  േറഷ�  കടകളി�െട വിതരണം െച�� എഫ്.സി.ഐ.  അരി�് പകരം

സി.എം.ആ�. അരി 75% വിതരണം െച�ണെമ� നിബ�ന നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� സി.എം.ആ�. അരി വിതരണം െച�േ�ാ� ക�ഷകരി� നി�് േശഖരി�� ന�യിനം

അരി തെ�യാണ് േറഷ�  കടകളി�െട വിതരണം െച��ത് എ�് ഉറ�വ�� �തി��

105 of 109



സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറഷ�  കടകളി�െട വിതരണം െച�� ഇ�രം അരി�െട �ണേമ� ഉറ�വ��വാ�

സ�ീകരി�ി�� മാ���� വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കരയി� മാേവലി േ�ാ�

3169. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െച�� പ�ായ�ിെല �ാ��കടയി� മാേവലി േ�ാ�

ആരംഭി��തിന് എം.എ�.എ ന�കിയ നിേവദന�ി�  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ��കടയി� 2017 ആഗ�ി� മാേവലി േ�ാ� �വ��ി�ി�ാ� സാധി�േമാെയ�് പറയാേമാ;

��ംബ േറഷ� കാ�ഡി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��വ��് �തിയ േറഷ� കാ�ഡ്

3170. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിരതാമസം മാറിയതിെന �ട��്,  ��ംബ േറഷ�  കാ�ഡി�  നി�ം േപര് ഒഴിവാ�െ��

വ��ിക��ം ��ംബാംഗ���ം �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം

നടപടി�മ�� പാലി�ണെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�, �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി��തി�� അേപ� സ�ീകരി�് �ട�ിേയാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ േറഷ� കാ�ഡിന് അേപ�ി�ാ� എ�ദിവസ�ി��ി� ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

സൈ�േകായിെല ജീവന�ാ�ം ഒഴി�ക�ം

3171. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� സൈ�േകായി� തനത് ജീവന�ാ�െട വിഭാഗ�ി� �നിയ� അസി��റ്,  സീനിയ�

അസി��റ്-2, സീനിയ� അസി��റ് എ�ീ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� �നിയ� അസി��റ് െ�ാേമാഷ� ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് െ�ാേമാഷ�

ന�കിെയ�ം ഇനി എ�േപ� ലി�ി� ഉെ��ം പറ�േമാ;
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(സി) ഭ�� ഭ�ത�മായി ബ�െ��് േനാഡ� ഏജ�സിയായി െതരെ���ിരി�� സൈ�േകായി�

ഇ�മായി ബ�െ��് ഉ�ാ�� �തിയ ത�ികക�െട എ�ം എ�;  അതി�  സൈ�േകായിെല

�ിരം ജീവന�ാ��് ന��� ത�ികക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) 24.04.2017-െല സൈ�േകാ ജീവന�ാ�െട അനി�ിതകാല സമരം ഒ�തീ��ാ��തിെ�റ

ഭാഗമാ�ളള തീ�മാനമ�സരി�്  30/2010 എ� സ��ാ� ഉ�രവ് എേ�ാ� നട�ിലാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകാമ� സ��ീസ് �� സൈ�േകായി� എ�േ��് നട�ിലാ�െമ�ം െ�ാഡ�ിവി�ി കൗ�സി�

റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

സിവി�േ�ഷ� ക�ാ�ീ�കളിെല വിലനിലവാരം

T 3172.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജി�കളിെല സിവി� േ�ഷ� േക�ീകരി�ളള ക�ാ�ീ�കളിെല വിലനിലവാരം

സംബ�ി�്എെ��ി�ം വ�വ�ക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിേല�ം സിവി� േ�ഷ� ക�ാ�ീ�കളിെല വിലവിവര��ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ക�ാ�ീ�ക�  നട��തിന് സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട സഹകരണ �ാപന���്

��ഗണന ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ക�ാ�ീ� നട�ി�ിനായി സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�ം ന��� ആ��ല��� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ഉപേഭാ�ാ���ായി െഹ��് ൈല� േകാ� െസ��ക�െട �വ��നം

3173. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.െക. ശശി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതിക�  േരഖെ����തി�ം അവ പരിഹരി��തി�മായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി േ��് ക�സ�മ� െഹ��് ൈല� �വ��ി� വ��േ�ാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ���് പരാതി അറിയി��തി�� േടാ� �ീ ന�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) പരാതിക� യഥാസമയം പരിഹരി��തിനായി െഹ��് ൈല� േകാ� െസ��ക�െട �വ��നം

��ത� കാര��മമാ�േമാ?
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��ഗണനാവിഭാഗ�ി� നി�ം �റ�ായവ��് സ�ിഡി അരി

3174. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ര�് �പ നിര�ി�  അരി ന��� പ�തിയി�  അന�ഹ�  കട���ക�ം

ദരി�രായവ� �റ�ാ�ക�ം െച� ��ം പരിേശാധി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ഗണനാവിഭാഗ�ി�  നി�ം �റ�ായവ��് സ�ിഡി നിര�ി�  അരി

ന���േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2014-�  ത�ാറാ�ിയ �ിതി വിവരകണ�ിന് വി��മായി സം�ാന�് ��ഗണനാ പ�ിക

നി�യി�ി�േ�ാ; ��ത പ�ിക മരവി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

െപേ�ാ� പ�കളി� മി�� പരിേശാധന നട��തിന് നടപടി

3175. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ�  പ�കളിെല ഇലേ�ാണിക് െമഷീ�കളി�  �േത�ക ചി�് ഘടി�ി�് അളവി�  ��ിമം

നട��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��് ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��  ��െവ� ന��� ഡിെ��സ�ക��് �റ�ാണ്

ഐ.ടി. വിദ�ധ�െട സഹായേ�ാെട �മേ��ക� നട��ത് എ�ത് കണ�ിെല��് െപേ�ാ�

പ�കളി� മി�� പരിേശാധന നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

02-05-2017

�േ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)].

108 of 109



"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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