
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  17, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--305]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 4155 �ത� 4304 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 4305 �ത� 4430 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 4431 �ത� 4459 വെര

'നാം �േ�ാ�്' എ� പരിപാടി

4155. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ബാ�

,, െക. ദാസ�

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

(എ) �ഖ�മ�ി െപാ�ജന��മായി സംവദി��തിന് "നാം �േ�ാ�് "എ� പരിപാടി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരിപാടി �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര േഫാറമായി �േയാജനെ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ��ത പരിപാടി വിവിധ �ശ� മാധ�മ��  വഴി സംേ�ഷണം െച�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എ.പി ഒ�ാം ബ�ാലിയനിേല�ളള റാ�് ലി�്

4156. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.പി ഒ�ാം ബ�ാലിയനിേല�ളള സിവി� േപാലീസ് ഒഫീസ� റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�

വ�ത്;അതി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;

(ബി) 02.09.2014-� നിലവി� വ� കഴി� റാ�് ലി�ി� നി�ം െക.എ.പി ഒ�ാം ബ�ാലിയനിേല�്

എ�േപ��് നിയമനം ന�കി;
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(സി) നിലവി�ളള റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി തീ�വാ� മാസ�� മാ�ം േശഷി��തിനാ� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�് നിയമനം ത�രിതെ���വാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി . സബ്എ�ജിനീയ� ഒഴി�ക� സംബ�ി� പരാതി

4157. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ിെല േഡാ��് നം;  ജി  170202719  ആയി

േരഖെ���ി സ�ീകരി� പരാതിയി�േമ� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി  .യി�  സബ്എ�ജിനീയ�- ഇല�ി��  ത�ികയി�  പി.എസ്.സി വഴി

നിക�െ�േട� 30% ഒഴി�ക� കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത ഒഴി�ക� എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി നിയമനം

4158. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) ഈ സ��ാ� ,  19/05/2016 വെര പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�� ഒഴി�കളിൽ എ�

േപ��് ഇ�വെര നിയമനം ന�ിയി��്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഇ�വെര എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി��്; ഇതി� എ� േപ��് നിയമനം ന�ിയി��്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാതി�� എ� േക�കളാണ് പി

& എ.ആർ.ഡി വിജില�സ് വിഭാഗം കെ��ിയത്;  ഇ�െന ഒഴി�ക�  �ത�സമയം റിേ�ാ��്

െച�ാ� എ� ഉേദ�ാഗ��മാ�െ�തിെര നടപടി എ��ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

4159. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം മാ�മായാേണാ

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം ��ംബാംഗ���് ആ��ല�ം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം െപ�ഷ�കാ��ം �റേമ മ�് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള

ജീവന�ാ��്  (െപാ�േമഖലാ �ാപന��, ഓേ�ാണമസ് േബാഡിക�, േകാ��േറഷ�ക�,

േബാ��ക�) ��ത പ�തി ബാധകമാ�േമാ;
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(ഡി) ��ത ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി സംബ�ി� കരട് �േ�ാസ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദീകരി�ാേമാ?

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

കാലാവധി

4160. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഹയ�  െസ��റി െകാേമ�്  (�നിയ�  ആ�ഡ് സീനിയ�) േനാ�  െവാേ�ഷണ�  ടീ��

ത�ികയിെല നാളി�വെര�� ��വ� ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഫയ� അദാല�ക�

4161. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളി�  ഫയ�ക�  െക�ി�ിട��ത് ഒഴിവാ��തിനായി

െസ�േ�റിയ�് വ��ക�, വ��േമധാവിക�, ജി�ാ കള��മാ�  എ�ിവേരാട് ��്

മാസ�ിെലാരി��  ഫയ�  അദാല�് നട��തിനായി നി�േ�ശി�ി���കാരം  2016-17

കാലയളവി� എ�തവണ ഫയ� അദാല�ക� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ� അദാല�ക� നട�ിയതിെ� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.�ി റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ��തിന് നടപടി

T 4162.�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എസ്.�ി  (ഇ�േണാമി�്)  ത�ിക�െട പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

അവസാനി��ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ; ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ��തിന്

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  നീ�ിയ കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇൗ ലി�ി�  നി�ം എ� േപ��് നിയമന ം ലഭി�െവ�ം േശഷി��വർ എ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ബഡ��് �സംഗ�ി�  �ഖ�ാപി� ഹയ�  െസ��റി അഡീഷണ�  ബാ�ി�  വ��

ത�ികകളിേല�് ഇൗ റാ�് ലി�ി�ളളവ��് നിയമനം ന���തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിയമനം േനരെ�യാ�ണെമ����െട എ�്.എസ്.എസ്.�ി (ഇ�േണാമി�്) റാ�് േഹാൾേഡ�്

അേസാസിേയഷൻ �ഖ�മ�ി�് സമ��ി� അേപ�യി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�

വ��മാ�ാേമാ?
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റിയ� എേ��് നിയ�ണ നിയമം നട�ിലാ�ാ� നടപടി

4163. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിയ� എേ��് ത�ി�് നിയ�ി�ാനാ�ളള റിയ� എേ��് നിയ�ണ നിയമം 01.05.2017 �ത�

ഇ��യിെല 13 സം�ാന�ളി� നട�ിലാ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സം�ാന�ളി� േകരളം ഉ�െ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��  സ��ാ�  െകാ�വ� സം�ാന റിയ�  എേ��് അേതാറി�ി നിലവി�േ�ാ;  ഇതിെ�

െചയ�മാ� ആരാണ്; ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േക� സ��ാരിേനാട് ഉ�യി� ആവശ���

4164. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ� േശഷം േക� സ��ാരിേനാട് ഉ�യി� ആവശ���

എെ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�് സം�ാനം േനരി�� ഏെത�ാം ���� േക� സ��ാരിെ� ��യി�െ���ക��ായി;

(സി) അതിേ�� േക� സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�� �തികരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

4165. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല ഒഴി�ക� എ�;  �ാപനം തിരി�� കണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി�  എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം

ന�കിയി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ലാവലി� േകസി� ഹരീഷ് സാ�േവ�െട ഫീസ്

4166. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ലാവലി�  േകസ് ��ീം േകാടതിയി�  വാദി��തിന് ഹരീഷ് സാ�േവ�െട ഫീസ് ഉ�െ�െട

സം�ാന സ��ാ� എ� �പയാണ് നാളി�വെര െചലവഴി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� വിവിധ വ��കളിെല ഒഴി�ക�
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4167. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  വിവിധ വ��കളിലായി എ� ഒഴി�ക��്  ;വ��്,  ത�ിക

തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി� പി.എസ്.സി വഴി നികേ��ത് ഏെത�ാം;

(സി) ആറ് മാസ�ിലധികമായി ഒഴി� കിട�� ത�ികക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

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

4168. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  എ�ിയേശഷം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�െട

എ��ം, ത�ികക�െട വിശദാംശ��ം വ��് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��് െച�ാ� വ��ക�െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

സ�ത� ഓഡി�് ക�ീഷ� �പീകരണം

4169. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ത� ഓഡി�് ക�ീഷ� �പീകരി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;

(ബി) ഓഡി�് ക�ീഷ� �പീകരി��തിെ� ല���� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓഡി�് ക�ീഷ�  �പീകരണം സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെ� നിലവി�� ഘടനയി�  എ�്

മാ���ാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

�ാേദശിക അവധിക� �ഖ�ാപി��തി�ളള മാനദ���

4170. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേഘാഷ��െട ഭാഗമായി �ാേദശിക അവധിക�  �ഖ�ാപി��ത് എെ��ാം മാനദ���

അടി�ാനമാ�ിയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���  ജി�യിെല �സി�മായ പാവറ�ി വി�� യൗേസ�ിതാവിെ� തീ��ാടന േക��ിെല

തി�നാ� ദിവസം ��േശരി േ�ാ�്പ�ായ�് അതി��ിയി� �േദശിക അവധി ന��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�തി�� ഐ.എ.എസ്. ഉേദ�ാഗ���് ജി�ക�െട �മതല
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4171. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

(എ) വികസന �വ��ന��െട ��ാ�  പിടി�വാ�  �തി�� ഐ.എ.എസ്.  ഉേദ�ാഗ���്

ജി�ക�െട �മതല ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ി�്  2016-17-� അവതാള�ിലാെയ� ആേ�പം ഉ�ായ സാഹചര��ിലാേണാ

�തി�� ഐ.എ.എസ്.  ഉേദ�ാഗ���് ജി�ക�െട �മതല ന��വാ�  തീ�മാനി�െത�്

െവളിെ���േമാ?

മലയാളം റിേ�ാ��� നിയമനം

4172. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ഗറി ന��  270/2014  �കാരം നിയമസഭയിെല മലയാളം റിേ�ാ���  േ�ഡ്  IIെ�

വി�ാപനം �റെ��വി�് എ��് പരീ��ം ഡിേ�ഷ�  െട�ം കഴി�ി�ം റാ�് ലി�്

�സി�ീകരി�ാെത നിയമനം ൈവ��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല താ��കളി� വിവിധ വ��ക�െട താ��് സബ് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക�

4173. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��തായി അ�വദി� താ��കളി� വിവിധ വ��ക�െട താ��് സബ്

ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� അ�വദി�ാ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;��ത താ��കളി� സബ്

ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡ�ഹിയിെല �ാവ��� ഹൗസ്

4174. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡ�ഹിയിെല �ാവ���  ഹൗസ് സാം�ാരിക േക�മാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് എ�് �കയാണ് ചിലവഴി��ത്;  ഇതിനായി ബ�ജ�ി�  �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ� സ��ാരിെനതിെര �തികരി��ത് തട�് െകാ�് ഉ�രവ്

4175. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�  സ�ഹമാധ�മ�ളി��ടി�ം,  �ി�് മീഡിയയി��ടി�ം സ��ാരിെനതിെര

�തികരി��ത് തട�െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ഒ� ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�

4176. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല ജീവന�ാ�െട എ� സംഘടനക��് നിലവി�  അംഗീകാര��് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളിലായി കാ�ഗറി സംഘടനകളായി എ� സംഘടനക�  �വ��ി�വ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ര�ി� �വ��ി�വ�� സംഘടനക��് എ�ാം അംഗീകാരം കി�ിയി�ളളവയാേണാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഭാഷാന�നപ� ക�ീഷ�

4177. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക� ഡ,തമിഴ് ഭാഷാന�നപ��ാ��് േവ�ി ഭാഷാന�നപ� ക�ീഷ�  �പീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

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

േതാ����് നിയ�ണം ഏ�െ���ാ� നിയമനി��ാണം

4178. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ്

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

(എ) േതാ����് പരിധി നി�യി�് േശഷി�� �മി സ��ാ� ഏെ���ണെമ�് െ�ഷ�� ഓഫീസ�

�ീ.രാജമാണിക�ം ന�കിയ റിേ�ാ��ി�  �പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി��

സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േതാ����് നിയ�ണം ഏ�െ���ാ� നിയമനി��ാണം ആേലാചനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത്

സംബ�ി� കാര��� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;
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മ�ിമാ��ം ഉ�തഉേദ�ാഗ���ം േവ�ി വാ�ിയ കാ�ക�.

4179. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ�ിമാ�െട�ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട�ം

ഉപേയാഗ�ിനായി എ� കാ�ക�  വാ�ി;  ഇതിനായി എ� �പ െചലവഴി�;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ക�നിക�െട ഏത് നിലവാര�ി�� കാ�കളാണ് വാ�ിയത്;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി�  മ�ിമാ�െ��ാം ആ�നിക സംവിധാന�� കാ�ക�  ഉ�േ�ാ�  വീ�ം കാ�ക�

വാ�ിയതിെ� സാംഗത�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ� തല�ിെല ആഡംബര��ം ���ം �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ�െട ത�ികമാ�ം

4180. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി�  അസി��്മാ�െട എ� ശതമാനം േവ��സിയാണ്

േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��്മാ��് ത�ികമാ��ിനായി നീ�ിെവ�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016  -�  എ� േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാ�  ത�ികമാ�ം �േഖന

അസി��മാരായി�െ��ം ഇതിന് നി�യി�ിരി�� േറേഷ�ാ എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) അവസാനമായി എ�ാണ് േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��്മാരി�  നി�ം അസി��് നിയമനം

നട�ിയെത�ം എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��ി� നി�ം അസി��് ത�ികയിേല�് മാ�ം ന��തി�ളള �തിയ

സ��ല�  എേ�ാ�  �റെ��വി�െമ�ം എ�ാണ് കാലതാമസ�ി�ളള കാരണെമ�ം

വിശദമാ�േമാ?

ഹരിത േകരള പ�തി

4181. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി േകരള�ിെല ��വ�  െപാ� കിണ�ക�ം �ചീകരി�്

സംര�ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പഴയ പ�ായ�് കിണ�ക� �ന�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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േക� പ�തിക�

4182. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക��ി�  നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭ�മാ�� ഫ�ക�  കാര��മമായി

വിനിേയാഗി��തിനായി�ം,  പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��

എ�റ�വ���തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� നിലവി�� �ധാനെ�� േക�ാവി�ത പ�തിക� ഏെത�ാം;  ഇവ�് എ� �ക വീതം

േക� സഹായം ലഭ�മാ���്;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ിമ�ല�ിെല നിലവി�� േക� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാനം ന�െ���� േക�സഹായം

4183. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ജാ�ത�റവ് �ല�ം പിടി�േകട് �ല�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ആയിര�ണ�ിന് േകാടി

�പ�െട േക�സഹായമാണ് സം�ാനം ന�െ����െത� ആേ�പം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� വാ�ഷിക പ�തി യഥാസമയ�് വിനിേയാഗി�ാ���ലം കഴി� അ�്

സാ��ികവ�ഷം എ� േകാടി �പ പാഴാ�ിയി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

വ�ഷം തിരി�് ന��േമാ;

(സി) േക�സ��ാ�  �ഖ�ാപി�� പല ധനസഹായ��ം സം�ാന�ിന് ലഭി�ാതിരി��ത്,

�ത�സമയ�് പ�തിക�  സമ��ി�ാ���ല�ം വിവിധ പ�തിക��് �പം ന���തിെല

വീ�ക� �ല�ം ആെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േക�സ��ാരിെ� വിവിധ ധനസഹായ പ�തിക� പതിവായി ന�െ���ത് തടയാ� പ�തിക�െട

നട�ി�ം �തിയ പ�തിക��ായി അേപ� ന����ം ഉ�െ�െട�ളള കാര���  ബ�.

�ഖ�മ�ി േനരി�് അവേലാകനം െച�വാ�ം ഇതിനായി ഒ� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െ� േന�ത��ി�

ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈജവൈവവി�� േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

T 4184.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന ൈജവൈവവി�� േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) ൈജവൈവവി�� സംര�ണേമഖലയി�  േബാ�ഡിെ� �ധാന �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈജവൈവവി�� േബാ�ഡിന് കീഴി�  �ാമപ�ായ�കളി�  ൈജവൈവവി�� പരിപാലന

സമിതികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അതാ� �േദശ�ളിെല ൈജവ ഇന�േള�ം അ�മായി ബ�െ�� നാ�റി�കെള�ം

�േയാജനെ����തിന് ��ത സമിതിക� നി��ഹി�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

ഭവന നി��ാണ അ�മതി�ായി തീരേദശപരിപാലന അേതാറി�ി ��പാെക�� അേപ�ക�

4185. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ��േ�ാ� േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാൺ നിയമ�ിെ� പരിധിയി�

ഭവന നി��ാണ അ�മതി�ായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നി�് ലഭി�ി�ളള എ� അേപ�ക�

തീരേദശപരിപാലന അേതാറി�ി ��പാെക സമർ�ി�െ��ി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി�  എ�െയ�ം നിലവിൽ തീ��ാ�ി;  എ� േപ��് ഭവന നി��ാണ�ിന്

അ�മതി ന�കി;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം തീ��ാവാെത എ� അേപ�ക� അവേശഷി�� എ�ം ഇത് എേ�ാ� തീ��ാ�ം എ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട �വ��നം

4186. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

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

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ; ഇേ�ാ� അത്

�ത�മായി നട��േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ� ഏ� വ��ിനാണ് ഈ അേതാറി�ി�െട ഭരണ�മതല;ഏ� വ��ി� കീഴിലായി�� �ൻപ്

അേതാറി�ി �വർ�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേതാറി�ി�െട പരിഗണന�ായി വ�� ഫയ�ക�  ഈ വ��കളി�  പര�രം ൈകമാറി

കാലതാമസം വ��ാെത ജന��െട ��ി��് ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ആെക�� എ�ാ അേപ�ക�ം അതത് ജി�കളി�  പരിേശാധി�ാ�

സംവിധാന�േ�ാ;  അവയി�െട എ� അേപ�ക�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം

തീ��ാ�ി;
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(ഇ) െസ�േ�റിയ�ി� തീരേദശ സംര�ണ വ��് �പീകരി�് അേതാറി�ിെയ അതി�കീഴി�� സ�ത�

ഏജൻസിയാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) 2016 ജ�വരി �ത� അേതാറി�ി�െട പരിഗണന�ായി ലഭി� അേപ�ക� എ�െയ�് ജി�തിരി�്

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം

4187. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം അ�സരി�്,  നി��ാണ ���ിക�  നട��തിന് നിലവി��

മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മാനദ��� പാലി�് നി��ാണ ���ി െച�േ�ാ� ഭവനനി��ാണം േപാ�� ���ിക��്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഇള�ക�  അ�വദി� ന�കാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം

സാഹചര��ളിലാണ് ഇത് അ�വദി�് വ��ത്;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് അവ�െട ഭവന�� നിലവി�� �ല�് ���ി പണി��തി�ം മ�ം

തീരേദശ നിയമ�ി� ഇള�ക� ന�കി വ��േ�ാഎ�റിയി�ാേമാ?

പരിയാരം വിേ�ജിെന േനാ� ഇ.എസ്.എ വിേ�ജായി �ഖ�ാപി�ൽ

4188. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല പരിയാരം വിേ�ജിെന േനാ�  ഇ.എസ്.എ വിേ�ജായി �ഖ�ാപി���

സംബ�ി�� അേപ�കളി� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�� െറ�േലഷ� േസാ� നിയമം

4189. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.  ആ�.ഇസഡ് നിയമം കാരണം സം�ാനം േനരി�� ��ി��ക�  േക�സ��ാരിെ�

��യി�  െകാ�വ��തി�  ��  സ��ാരിെ� ഭരണകാല�് വീ� ഉ�ായി എ�ത്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� സംബ�ി�് വളെര �ധാനെ�� ഈ ���ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ�േശഷം േക��മായി ബ�െ��് നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാ��  േസാ�  മാേന�െമ�് �ാ�  ത�ാറാ��തി�  ��  സ��ാ�  വ��ിയ വീ�

മറികട��തിന് നട�� സജീവ നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകാ��  േസാ�  മാേന�െമ�് �ാ�  സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളിൽ ���ിയായി��്;
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േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഇതിെ� അവ�െയ�്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� േകാ�� േസാ� മാേന�െമ�് �ാ� അ�സരി�് എ� മ��െ�ാഴിലാളി

��ംബ��െട വീട് തീര�േദശ�് നിലനി��� എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) സം�ാനെ� �ിതി എ�കാരമാണ് ൈശേലഷ് നായിക് സമിതി റിേ�ാ��ി� വിശദീകരി�ി��ത്;

റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള സ��തീരെ� മാലിന�ം

4190. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

(എ) േകരളേ�ാട് േച��� സ��തീരം േലാക�ിെല തെ� ഏ��ം മാലിന�േമറിയതാെണ�

ജ�മനിയിെല ആ��ഡ് െവ�� ഇ��ി���ിെല ഗേവഷക� നട�ിയ പഠന�ി� കെ��ിയ

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േവ�നാട് കായലിലാണ് ഏ��ം അധികം �ാ�ിക് ഉ�െത� കെ��ലിെ� അടി�ാന�ി�

ഇ�ാര��ി� �ീയാ�കമായ എ�് നടപടിയാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

നദിക�ം ആ�ക�ം ��ീകരി�ാ� നടപടി

4191. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് മാലിന���ം ��ിക�ം, അറവ് മാലിന���ം, േകാഴി മാലിന���ം ��ഗ�ം വമി�� മ�്

മാലിന���ം െക�ി�ിട�് ഒ��് നില� നദിക�െട�ം ആ�ക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം

�ഴക�െട�െമ�ാം നിലവിെല അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ വ��് മ�ിമാെര�ം വിവിധ �ല�ളിെല ജന�തിനിധികെള�ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െര�ം

േയാജി�ി�് ഒ� �ഹ�ായ പ�തി�് �ട�ം �റി�് എ�ാ നദിക�ം ആ�ക�ം മാലിന��െള�ാം

ഇ�ാതാ�ി ��ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന�ൾ �ല��ാ�� പരി�ിതി മലിനീകരണം �റ�ാ� നടപടി

T 4192.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�  ഉ�െ�െട�� വാഹന�ൾ �ല��ാ�� പരി�ിതി

മലിനീകരണം �റ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ?
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ഉയ�� �ീക��സിയി�� േഹാ�ക� നിേരാധി�ാൻ നടപടി

4193. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) സം�ാന�്  ,എ� െഡസിബ�  �ീക��സി വെര�� േഹാ�ക�  ഉപേയാഗി�വാനാണ്

അ�മതി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശ�മലിനീകരണം നിയ�ി�ക എ� ല��ം ��നിർ�ി ഇ�സംബ�ി� േബാധവ��രണം

െപാ�ജന�ളി� ഉളവാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വ��മാ�േമാ;

(സി) വാഹന�ിന് അക��വ��ം �റ��വ��ം ഒ�േപാെല േദാഷകരമാ�� ഉയ��

�ീക��സിയി�� േഹാ�ക�  നിേരാധി��തിന് ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െപരിയാറിെല മാലിന� ��ം

4194. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) മ��േകരള�ിെല �ധാന �ടിെവ� േ�ാത�ായ െപരിയാറി�  മാലിന�ം ��മാ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപരിയാറിെ� മാലിന� ��െ��റി�് പഠി�ാ�  സ��ാ�-സ��ാരിതര ഏജ�സിക�െട

കെ���ക�ം നി�േ�ശ��ം അ�ഹി�� ഗൗരവേ�ാെട പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള മലിനീകരണനിയ�ണ േബാ�ഡ് നട�ിയി�� പരിേശാധനയി� രാസവ�വസായശാലക�

വലിയ രീതിയി�  രാസമാലിന�ം െപരിയാറി�  ത��താ�ം �ടിെവ� സംഭരണേമഖലയി�

അപകടകരമായ നിലയി� ഖനേലാഹമാലിന�ം ത��താ�ം �ിരീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിക് ��ി�� ���ൾ

4195. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 10.06.2016-�  ൈഹേ�ാടതി�ം �ട��്  23.06.2016-�  ഡി.ജി.പി.�ം �റെ��വി�

ഉ�ര�കളി� െപാ��ല�ളി� �ാ�ിക് ക�ി��ത് ��കരമാെണ�ം അവ തട��തി��

നടപടിക�  സ�ീകരി�ണെമ�ം വ��മാ�ിയിരിെ� ബസ് �ാ�ി�ം പാതേയാര�ളി�ം

�ാമ�േദശ�ളിലാെക�� െപാ� �ല�ളി�ം �ാ�ിക് ഉ�െ�െട�� മാലിന��� ��ിയി�്

ക�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച�കിട േഹാ��കളി�ം ത�കടകളി�െമാെ� ��� ഭ�ണ സാധന��  �ാ�ിക് േപ�റി�

കഴി�വാ�  ന����ം െപാതി� ന����ം ആേരാഗ����ൾ ഉ�ാ�െമ�

വിദ�പഠന�� ലഭ�മായി�ം ഇേ�ാ�ം �ട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േമ�  �ചി�ി� കാര���  തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ശ�മലിനീകരണ നിയ�ണ നടപടി

4196. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന�ളി�  അ�വദി�തി�ം ഉയ�� െഡസിെബ�  േഹാ�ക�  ഉപേയാഗി���ം ഇവ

ആ�പ�ി ഉ�െ�െട�� െപാ� ഇട�ളി�  ശ�മലിനീകരണം ��ി���ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േഹാ�ക� ഉപേയാഗി��ത് തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഉ�വ�േളാട�ബ�ി�് ആ�കേളാളം േറാ�ക�  നീെള അത���ി�  സൗ�് സി�ം

�വ��ി�ി��തിന് നിയ�ണം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ശ�മലിനീകരണം നിയ�ി��തി�ം �ത�മായ സമയം പാലി�് ഉ�വ/ആേഘാഷ പരിസര�

മാ�മായി ഉ�ഭാഷിണി�െട ശ�ം പരിമിതെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി ഓ�ൈല� പരീ��ം റാ�് ലി�് കാലാവധി നീ��ം

4197. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  എ� പി.എസ്.സി.  ലി�ക�െട കാലാവധി നീ�ി ന�കാ�  �പാ�ശ ന�കി;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓ�ൈല� പി.എസ്.സി പരീ� വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം നട�ാ� �ാപന��

4198. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ി�  പി.എസ്.സി.  �േഖന നിയമനം നട�ാ� ഏെത�ാം

അ��സ��ാ�,സ�യംഭരണ,െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാ�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല നിയമന��  പി.എസ്.സി.�് വി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;  ഉെ��ി�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ��ത �ാപന�ളി� നിലവി� എ� ഒഴി�കളാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നട�� പരീ�കളി� മലയാളം

4199. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) ബി�ദം േയാഗ�തയാ�� എ�ാ പി.എസ്.സി.പരീ�ക��ം പ�് മാ��ി�് മലയാളം േചാദ���

ഉ�െ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  നട�� ബി�ദം േയാഗ�തയാ�� പരീ�ക�  മലയാള�ി�  നട��തിന്

നീ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി��, എ�ിനീയറിംഗ്  ,ല�റ�  ത�ിക േപാെല സാേ�തിക േയാഗ�തക�  േവ��

ത�ികകളിേല�് ���മായി മലയാള�ി�  പരീ� നട��ത് �ാേയാഗികമാേണാ;

വ��മാ�േമാ?

എ�.ഡി.സി., വി.ഇ.ഒ. ത�ികക�െട ആല�ഴ ജി�ാതല പി.എസ്.സി. ലി�്

4200. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ഡി.സി.,  വി.ഇ.ഒ.  ത�ികക�െട ആല�ഴ ജി�ാതല പി.എസ്.സി.ലി�് എ�ാണ്

�സി�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ലി�കളി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപെരയാണ് നിയമി�െത�ം ലി�ിെ� കാലാവധി എ�്

അവസാനി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ വ��കളിെല എ�.ഡി.സി.  ഒഴി�ക�ം എ�.എസ്.ജി.ഡി.യിെല വി.ഇ.ഒ.  ഒഴി�ക�ം

അടിയ�രമായി റിേ�ാ��് െച��തി�ം പരമാവധി ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േജാലിയി� �േവശി�ാ�

അവസരെമാ���തി�ം നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഭരണഭാഷ �ർണമാ�ം മലയാളമാ�ാൻ നടപടി

4201. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഭരണഭാഷ മലയാളഭാഷയാ�ിെയ�ി�ം െസ�േ�റിയ�ി�  നി�ം �റെ��വി��

ഉ�ര�ക�, ചീഫ് െസ��റി�െട െസ��റിമാ�മാ�� മീ�ിംഗിെ� മിനി�്സ്, െമേ�ാക�, േ�ാ�

പ�േ�സ് വ��്,  ഉേദ�ാഗ�ഭരണപരി�ാര വ��് �ട�ിയ വ��കളിെല

അേന�ഷണ/പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ക�, മലയാള�ി� �ട�ിയ ഫയലിെല �ട��റി�ക� �ട�ി

മി�വാ�ം എ�ാ നടപടിക�ം മലയാള�ി�  എ���തിന് പകരം ആംഗേലയ ഭാഷയിലാണ്

എ���െത�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��� മലയാളഭാഷയിലാ��തിന് സമയപരിധി നി�യി� ന�കിയി�േ�ാെയ�ം

ഇെ��ി�  ഒ� നി�ിത തീയതി �ത�  എ�ാ സ��ാ�  എ����ക�ം നി�ബ�മാ�ം

മലയാള�ിലാ��തി�ം അതിന് വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന േമ�നടപടിക�

സ�ീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ��ടി വ��മാ�േമാ?

േയാഗ�താ മാനദ��ി� മാ�ം വ��� നടപടി

4202. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പരീ� നട�ിയ�ം നിലവി� റാ�് ലി���മായ ത�ികക�െട േയാഗ�താ മാനദ�ം ���ി

നി�യി��േ�ാ;  േയാഗ�താ മാനദ��ി�  മാ�ം വ��േ�ാ�  റാ�് ലി�ി��വെര

ബാധി�ാ� വിധ�ി�  നട�ിലാ�ാ�  എെ��ാം കാര���  ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

�നിയ� ഇ���� ലേബാറ�റി അസി��റ് റാ�് ലി�്

4203. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  കാ�ഗറി ന��  12/2010  �കാരം നട�ിയ �നിയ�

ഇ���� ലേബാറ�റി അസി��റ് റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�േ��് �സി�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �നപരിേശാധി�വാ� വിദ� സമിതി

4204. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് നട�ിലാ�ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി പി�വലി�െമ� വാ�ാനം

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ബി) പ�തി �നപരിേശാധി�വാ�  വിദ� സമിതിെയ നിയമി�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ിമാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ആെരാെ�യാണ് വിദ� സമിതിയിെല അംഗ��

എ�േ��് റിേ�ാ��് ത�വാനാണ് ആവശ�െ��ി�ളളത്?

ഫയ�മാ�, ൈ�വ� കം പ�് ഓ�േറ�� റാ�് ലി�്

4205. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 12-01-2017-�  �സി�ീകരി� ഫയ�മാ�, ൈ�വ�  കം പ�് ഓ�േറ��  ത�ിക�െട റാ�്

ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�ി എ� വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� റിേ�ാ��് െച�ി�� ഒഴി�കളിേല�് ഉട� നിയമനം നട�േമാ;

(സി) ലി�് �സി�ീകരി�തി�േശഷം ത�ിക�െട േയാഗ�ത പരി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� നിലവി�� റാ�് ലി�ി��വ��് പരി�രി� േയാഗ�ത നി�ബ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ കാര��ി�� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ�െമ�, ൈ�വ� ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്

4206. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഫയ� ആ��് റ�� സ�വീസി� ഫയ�െമ�, ൈ�വ� ത�ികയിേല�് നിയമനം ന���തിന്

പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ലി�ി�  നി�ം നിയമന നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ� േപ��് നിയമനം

ന�കി;

(സി) നിലവി�� റാ�് ലി�ിേല�ായി പരി� നട�ിയതി�േശഷം ഇ�മായി ബ�െ�� െ�ഷ�� ��

േഭദഗതി െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� നിലവി�� റാ�് ലി�ിെല ഉേദ�ാഗാ��ികെള അത് േദാഷകരമായി ബാധി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി േകാ�ക��് പി.എസ്.സി. അംഗീകാരം

T 4207.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ിെല ഏെത�ാം േകാ�ക��ാണ് േകരള

പി.എസ്.സി.�െട അംഗീകാരം ഉ�െത�ം,  ഇ�ാ� േകാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി. അംഗീകാരം ഇ�ാ� േകാ�ക��് അംഗീകാരം ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
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വ��മാ�േമാ?

ൈബ�ാ��� നിയമന�മായി ബ�െ�� എസ്.ആ�.ഒ.

4208. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�് സ��ീസിെല അസി��് ത�ികയിേല�� ൈബ�ാ���  നിയമന�മായി

ബ�െ�� എസ്.ആ�.ഒ.  636/16െല അപാകതക�  പരിഹരി�് �തിയ എസ്.ആ�.ഒ.

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എസ്.ആ�.ഒ.  636/16  െ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം ൈബ�ാ���  നിയമനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എസ്.ആ�.ഒ.  636/16  െല അപാകതക�  പരിഹരി�ാ�ം ഇേത ആവശ��ിനായി ഇറ�ിയ

എസ്.ആ�.ഒ.  9/2016  നിലനി��െമ� ആശ� പരിഹരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എസ്.ആ�.ഒ. 9/2016 റ�് െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇത് സംബ�ി� വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

മി�വിവാഹിതരായ സ��ാ� ജീവന�ാ��് ന�കിവ�� ആ��ല���

4209. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�വിവാഹിതരായ സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ന�കിവ�� ആ��ല���  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�� ജീവന�ാ��് �ലംമാ��ിന് ��ഗണന�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ഒ� ഓഫീസി� തെ� അ�� െ�ാേമാഷ� വെര �ട��തിന്

നിലവി� ഉ�ര�േ�ാ; ഇെ��ി� എ� വ�ഷം വെര �ടരാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പരിധി ഉയ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് അസി��് ത�ികയിേല�ളള ത�ികമാ�ം

4210. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരവ��കളിെല ഓഫീസ് അ��ഡ�്മാരി� നി�ം െസ�േ�റിയ�് അസി��് ത�ികയിേല�്

ത�ികമാ�ം വഴി�� നിയമന�ിന് നിലവി� എ� ശതമാനം ത�ികളാണ് നീ�ി വ�ിരി��ത്;

(ബി) മ�് വ��കളി�  ഓഫീസ് അ��ഡ�്മാരി�  നി�ം എ�.ഡി.�ള ��് ത�ികയിേല��

ത�ികമാ��ിന് നിലവി�ളള ശതമാന�ിന് സമാനമായി ��ത േറേഷ�ാ വ��ി�ി�വാ�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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ഐ.ടി. വ�വസായ േ�ാ�ാഹന�ിനാ�ളള പ�തിക�

4211. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എം. സ�രാജ്

,, ബി.സത��

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

(എ) ഐ.ടി. വ�വസായ േ�ാ�ാഹന�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  േസവന സംവിധാന�ളി�  ഇ-ഗേവണ�സ്,  എം-ഗേവണ�സ് �ട�ിയ ഐ.ടി.

അധി�ിത �വ��ന�� വ�ാപി�ി��േതാെടാ�ം സം�ാന� നി�� ഐ.ടി. ഉ�പ���ം

ഐ.ടി. േസവന��ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഐ.ടി.  വ�വസായ േ�ാ�ാഹന�ിനാ�� വ�കിട പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട

നിലവിെല �േരാഗതി എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

അ�യ േക��െള നിയ�ി��തിന് നടപടി

4212. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�യ േക���  അമിതഫീസ് ഇടാ��ത് സംബ�ി� പരിേശാധനക�  നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അ�യ േക��െള നിയ�ി��തി�ം സ��ാ�  േസവന��  ലഭ�മാ��തിന് ഏകീ�ത

നിരേ��െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

അ�യ േക��� ഈടാ�� സ��ീസ് ചാ�ജ്

4213. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ഓ�ൈലനായി അേപ�ി��തി�േവ�ി അ�യ

േക���  ഓേരാ��രി�  നി�ം  100  �ത�  150  �പ വെര ഈടാ�� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ഓ�ൈലനായി അേപ�ി��തി�് അ�യ േക���

ഈടാ�� സ��ീസ് ചാ�ജ് ഏകീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�യ േക��ളി� നി�ം െപാ�ജന���് ലഭ�മാ�� േസവന���് െപാ�വായ സ��ീസ്

ചാ�ജ് നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇത് ഏകീകരി�ാ�� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

ഡിജി�ൽ ഇ�� പ�ിക് ഇ�ർെന�് അ��് േ�ാ�ാം
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4214. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ഡിജി�ൽ ഇ�� പ�ിക് ഇ�ർെന�് അ��് േ�ാ�ാമിെ�

സം�ാനെ� നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ , ലഭി� �ക ,വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ ജി�ാ

അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ�� പ�തിക� എെ�ാ�യാണ്; ഈ വർഷെ�

േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്; ഈ വർഷം എ� �പ വിനിേയാഗി�ി��്;വ��മാ�േമാ ?

അ�യ�െട േസവന നിര�ക�

4215. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�യ േക��ളി� നി�ം െപാ�ജന���് ലഭി�� േസവന���് നിര�് നി�യി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത നിര�് നിലവി� വ�ത് എ�് �തലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ�യ സംരംഭ��  സാ��ികമായി വിജയകരമാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) വില�യ�ം, �പ�െട �ല�േശാഷണം, മ�് െചല�ക�െട വ��നവ് എ�ിവ അ�യ�െട േസവന

നിര�ക� നി�യി��തിന് മാനദ�മാ�ാ�േ�ാ;

(ഡി) അ�യ േക���െട േസവന നിര�ക�  �നഃ�മീകരി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  എ�

വ�ഷ�ിെലാരി��; മാനദ�ം എ�ാണ്;

(ഇ) അ�യ�െട േസവന നിര�ക�  അവസാനമായി നി�യി� ന�കിയത് എ�ാണ്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) അ�യ സംരംഭ�� ലാഭകരമായി നട�ിെകാ�് േപാ��തിനാവശ�മായ പി�ണ സംരംഭക��്

ന���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ��� ഐ.ടി പാ��്

4216. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� ഐ.ടി പാ��് �ട�� �വ��ന�� ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.ടി പാ��ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നി��ാണ�വ��ന�ളാണ് ഇ�വെര ���ിയായത്;

എ� േകാടി �പ ഇ�വെര െചലവഴി�;

(സി) 2006-11 സർ�ാരിെ� കാല�് അ�വദി�് ഇ� വ�ഷമായി�ം �വ��നം �ട�ാ� കഴിയാെത

നി��ാണ �വ��ന�� ഇഴ� നീ�ാ� എ�ാണ് കാരണെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ �വ��ന��  ���ീകരി�് എ�് �വ��നം �ട�ാ�  കഴി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?
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തി�നാരായണ�രം പ�ികജാതി േകാളനിയി� അ�വദി� അ�യ െസ��

T 4217.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 4.9.2015 െല GO(MS)36/15/ITD ന�� ഉ�ര� �കാരം ആ�വ നിേയാജകമ�ല�ിെല

കാ�� �ാമ പ�ായ�ിെല തി�നാരായണ�രം പ�ികജാതി േകാളനിയി� (സ�യം പര�ാ� �ാമം)

അ�വദി� അ�യ െസ�റിെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അ�യ േക�ം ആരംഭി�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അ�യേക�ം ആരംഭി�വാ� എെ��ി�ം തട��� ഉ�തായി റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ികജാതി േകാളനിയിെല അ�യ േക�ം എ� �േത�ക പരിഗണന ന�കി ഈ അ�യേക�ം

ഉട� ആരംഭി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�� ധനസഹായം

4218. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� നി�് കഴി� പ� മാസ�ി��ി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ

നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ അേപ�കളി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� അേപ�ക��് ധനസഹായം ന��ക��ായി��്; വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യി� �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

4219. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ധനസഹായ�ിനായി ആല�ഴ ജി�യി� നി�ം എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

(ബി) അതി�  എ� അേപ�ക�  തീ��ാ�ിയി�െ�� താ��ക�  തിരി�� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇനി എ� അേപ�കളിേ��  ആല�ഴ കള�റി�  നി�ം മാേവലി�ര തഹസി�ദാരി�  നി�ം

റിേ�ാ��് ലഭി�ാ��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത അേപ�കളിേ�� അടിയ�രമായി റിേ�ാ��് ന�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം,  ഈയിന�ി� മാേവലി�ര മ�ല�ി� അ�വദി�

�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
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ചികി�ാ ധനസഹായ അേപ�കളിേ�� ഓ�ൈല� റിേ�ാ��്

4220. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി �കാര�� അേപ�കളിേ��  വിേ�ജ്

ഓഫീസ�മാ�െട ഓ�ൈല� റിേ�ാ��് ആവശ�െ�ടാ�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം റിേ�ാ��ക�  ഓ�ൈലനായി സമ��ി��തിന്

സൗകര�ം ലഭ�മാേണാ; ഇെ��ി� എ� വിേ�ജാഫീ�കളി� ��ത സൗകര�ം ലഭ�മ�;

(സി) ഓ�ൈല�  റിേ�ാ��ിംഗ് സൗകര�മി�ാ� എ� വിേ�ജാഫീ�കളിേല�് ചികി�ാധനസഹായ

അേപ�കളിേ�� ഓ�ൈല� റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി��്;

(ഡി) ഓ�ൈല�  റിേ�ാ��ിംഗ് സൗകര�മി�ാ� വിേ�ജാഫീ�കളിേല�് ഇ�ര�ി�

റിേ�ാ��ാവശ�െ��ത് വഴി േരാഗിക��് യഥാസമയം ധനസഹായം ലഭി�ാ� �ിതിവിേശഷം

ഉ�ായി�േ�ാ;

മല�റം മ�ല�ി��രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം സഹായം

4221. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ധനസഹായ�ിനായി മല�റം മ�ല�ി�  നി�ം എ� അേപ�ക�  ലഭി�;  അവയി�  എ�

എ��ിന് ധനസഹായം അ�വദി�;

(ബി) ഓേരാ അേപ�ക�േട�ം േപ�വിവര��ം അ�വദി� �ക�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) �ക കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം െച��തിന് ബ�െ�� ജി�ാകളേ��കളി�ം താ��്

ഓഫീ�കളി�ം �ത�മായ സംവിധാന�� ഏ�െ���േമാ?

�ാ�� മറി�് മരണമട� �ീ.�േ�ലി േജാസഫിെ� ��ംബ�ിന് ധനസഹായം

4222. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര��ി �ാമപ�ായ�ിെല തവള�ഴി�ാറ പ�ികവ�� േകാളനിയി�  അേ�ാ സ��ീസ്

െസ�� �േഖന തരി�നിലം െന��ഷി�് ഒ���തിനിെട �ാ�� മറി�് അപകട മരണമട�,

അേ�ാ സ��ീസ് െസ�റിെല ക��സമിതി അംഗമായ �ീ.�േ�ലി േജാസഫിെ� ��ംബ�ിന്

ധനസഹായം ലഭി��തിനായി ബ�.  �ഷി വ��് മ�ി �േഖന സമ��ി� അേപ�യി� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ധനസഹായം അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�ാേമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

4223. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഏല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം �ക

അ�വദി�െ��ി�ം ആയത് വിതരണം െച�ാ� എ� അേപ�ക�  ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

��ത �ക എേ�ാ� വിതരണം െച�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജനസാ��നഫ�ി� നി�ം സഹായം

4224. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�ശ�വ��രി�െ��വെര സഹായി�ാനായി �പീകരി�െ�� ജനസാ��നഫ�ി�  നി�ം

സഹായം ലഭി�ാനായി നാളി�വെര എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

(ബി) മാരകേരാഗ���ടിമെ��് ഭീമമായ ചികി�ാ െചലവ് വ��വ��് സർ�ാരിെ� മേ�െത�ി�ം

ചികി�ാസഹായ��  ലഭി�ി�െ��ി�  ജനസാ��നഫ�ി�  നി�ം സഹായം ലഭി��തി�

തട��േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം അേപ� ലഭി�വ��് സഹായ��  ന���തിൽ എ�ാണ് തട�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയിൽ േകാർ�േറഷനിൽ ��ംബ�ീ അംഗ���് േജാലി

4225. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�  േകാ��േറഷനി�  േജാലി�േവ�ി ��ംബ�ീ അംഗ���് െ�യിനിംഗ്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� �കാരം െ�യിനിംഗ് ���ിയാ�ിയ എ� േപ��് െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� േകാ��േറഷനി�

േജാലി ന�കിയി��്;

(സി) െ�യിനിംഗ് ���ിയാ�ിയ ��ംബ�ീ അംഗ���് േജാലി ന�കാെത �റ� നി��വ��്

േജാലി ന�കിയ�മായി ബ�െ��് ��ംബ�ീ അംഗ�� സമരം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�മായി ബ�െ�� കാര��� അേന�ഷി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േലാക േകരള സഭ�് �പം ന�കാ�� പ�തി

4226. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

(എ) േലാക േകരള സഭ�് �പം ന�കാ��,  ഈ സ��ാരിെ� പ�തി�് അ�ിമ �പം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സ�േദശ�ം �വാസി മലയാളിക�ം ത�ി�� സ��� �ധാന�ം കണ�ിെല��് േകരള�ിനക�ം

�റ��� മലയാളിക��് �ാതിനിധ�ം ന�കി േമഖലാടി�ാന�ി� േലാക േകരള സഭ�് �പം

ന�കാേമാ;

(സി) രാജ��ിനക�ം �റ��� േകരളീയ�  ത�ി�� ബ�ം ശ�ിെ����തി�ം �വാസികെള

ഔേദ�ാഗികമായി അംഗീകരി��തി�ം അവ�െട �തിനിധിക��് ഒ�മി����തി�ം

സഹായകരമായ രീതിയി� സഭ �പീകരി�ാേമാ;

(ഡി) േലാക േകരള സഭ എ�േ��് �പീകരി�െമ�ം അതിെ� ആദ� സേ�ളനം എേ�ാ� നട�ാ�

സാധ�മാ�െമ�ം െവളിെ���ാേമാ?

വിേദശ ജയി�കളി� കിട�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േമാചന�ിന് നടപടി

T 4227.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന�ി�  ഏർെ��ിരിെ�,  മലയാളികളായ എ� മ��െ�ാഴിലാളികെള വിേദശ

രാജ��� അറ�് െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� മ��െ�ാഴിലാളിക� വിേദശ ജയി�കളി� കിട���്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� വിേദശ ജയി�കളി� കിട�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േമാചന�ിനായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഗ�ഫ് മലയാളിക��ായി വിമാനക�നി

4228. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര

,, െക.�രളീധര�

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

(എ) ഗ�ഫ് മലയാളിക� വിമാന�ലി�െട േപരി� േനരി�� വിേവചനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് പരിഹാരമായി ഒ� വിമാനക�നി �ട�ം എ�് വാ�ാനം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് നട�ിലാ��തിന് ഇതിനകം ൈകെ�ാ� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�വാസി ക�ീഷെ� �വ��നം
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4229. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാസി ക�ീഷെ� �വ��നം സംബ�ി�് വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �വാസി ക�ീഷെ� ഓഫീസ് വിലാസം, അേപ�ക� അയേ�� ഉേദ�ാഗ�െ� വിലാസം എ�ിവ

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �വാസി ക�ീഷന് പരിഗണന�ം സൗകര���ം ലഭ�മാ��ിെ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അതി� എ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ?

�വാസികെള �ഷണം െച��ത് നിയ�ി�വാ� ഇടെപട�

4230. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

(എ) ഗ�ഫ് നാ�കളി� അവിദ�� െതാഴിലാളിക��് െതാഴി� സാധ�ത�ം േവതന�ം �റ� വ��

സാഹചര��ി�ം െതാഴി�ക� േനടാ� നി�ബ�ിതരാ��വെര വ�ാജ റി��്െമ�് ഏജ�സിക�

വ�ി���ം വിമാനക�നിക�  അമിത നിര�് ഈടാ�ി �ഷണം െച���ം നിയ�ി�വാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഷണ�ിെ� ഭാഗമാ�� വ�ാജപരാതിക�  െകാ�ം നി�ാര ����  �മ�ി�ം ജയിലി�

അട�െ���വ��് നിയമ പരിര� ഉറ�വ��വാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �വാസി ക�ീഷ�  �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�േവ�ി�� നടപടി

ൈകെ�ാ�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

വിമാന��നിക�െട െകാ� അവസാനി�ി�വാ� ഇടെപട�ക�

4231. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

(എ) േകരള�ി�  നി�് ഗ�ഫ് രാജ��ളിേല�� യാ��ാ�െട തിര�് �ഷണം െച�് വിവിധ

വിമാന��നിക� യാ�ാ�ലിയി� ഉയ�� നിര�് ഈടാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പക�െ�ാ� നിയ�ി�വാ�  േക�സ��ാ�  ഇടെപടണെമ�,  ഗതാഗത-വിേനാദ

േമഖല�മായി ബ�െ�� പാ�ലെമ�റി സമിതി�െട �പാ�ശ ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) വിമാന��നിക�െട െകാ� അവസാനി�ി�വാ�  സം�ാന സ��ാ�  എെ��ാം
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ഇടെപട�കളാണ് ഇതിനകം നട�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��ിഫി��ക� സാ��െ����തിന് ഓ�ൈല� സംവിധാനം

4232. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാദമിേകതര സ��ിഫി��ക�  (ജനന സ��ിഫി��്,വിവാഹ സ��ിഫി��് �ട�ിയവ  )

സാ��െ����തിന് േനാ�� ��്സിെ� േകാഴിേ�ാട്,  െകാ�ി ഓഫീ�കളി�

സൗകര�മി�ാ���ലം ജന�� �യാസെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ി,  േകാഴിേ�ാട് ഓഫീ�കളി�  ര�് അ��  െസ��റിമാ�െട ത�ികകൾ ��ി�ി�ം

സാ��െ����തി�ളള അധികാരം ന�കാ�തി�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) സ��ിഫി��ക� സാ��െ����തിന് ഓ�ൈല� സംവിധാനം ഏ�െ����ത് പരിഗണനയി�

ഉേ�ാ ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇതിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ ?

ഓ�േറഷ� ���

4233. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ��ക�, േകാേള�ക�, ബസ് �ാ�ക�, െറയി�േവ േ�ഷ�ക� എ�ിവിട�ളി� എ��

�ീകെള�ം െപ���ികെള�ം മ�് ��ികെള�ം �വാല�ാ�െട പിടിയി�  നി�ം ര�ി�വാ�

ഉ���േദശി�ം ഹരിയാനയി�ം ഓ�േറഷ�  ���െയ� േപരിൽ �വർ�ി�� േപാെല

േകരള�ി�ം 24 മണി��ം �വ��ി�� �വാല വി�� ��ാഡിന് �പം നൽ�വാൻ സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

(ബി)

പി�് േപാലീസിെ� �വ��നം െമ�െ���ാ� നടപടി

4234. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ�ര� ��നി��ി സം�ാന�് ആരംഭി� പി�് േപാലീസിെ� �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി�് േപാലീസിെ� �വ��നം െമ�െ���ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

�ത�ാ� െക�ി� േപാലീസ് ഔ�് േപാ�്
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4235. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെറ �ധാനെ���ം ധാരാളം �റി�കൾ വ�േപാ���മായ �ത�ാ�  െക�് �റി�ം

െഡ�ിേനഷൻ �േദശ�് ��പ് േപാലീസ് ഔ�് േപാ�് ഉ�ായി��തായി സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��തായി ഒ� േപാലീസ് ഔ�് േപാ�് ഇവിെട �ാപി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ംബ േകാടതികളിൽ െക�ികിട�� േക�കൾ

4236. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ��ംബ േകാടതിക�െട എ��ം തീ�� ക�ി�ാ�ളള േക�ക�െട

എ��ം ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േകാടതികളിൽ ഒ� വ�ഷം ശരാശരി ഫയ� െച�� വിവാഹ േമാചന േക�ക�െട എ�ം

അറിയി�ാേമാ;വിവാഹ േമാചന േക�ക�  േവഗ�ി�  തീ��ക�ി��തിനായി ��ത�  �ടംബ

േകാടതിക� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

��റയി� വിദ�ാ��ിനി ��ഹസാഹചര��ി� ��ി മരി� സംഭവം

4237. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��റയി�  6-� �ാ�് വിദ�ാ��ിനി ��ഹസാഹചര��ി�  ��ി മരി� സംഭവ�ി�

േപാ�്േമാ��ം റിേ�ാ��് േപാലീസിന് എ�ാണ് ലഭി�ത്;

(ബി) േപാ�്േമാ��ം റിേ�ാ��ി� ��ി പീഡി�ി�െ��ി�� എ�് വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� റിേ�ാ��് ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���് അയ�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ാണ് റിേ�ാ��്

അയ�ത്;

(ഡി) ഈ േകസി�  അേന�ഷണം ൈവകിയതിെ� കാരണം എെ��ം �തികെള കെ��ി നടപടി

സ�ീകരി��തി� ആ�െട ഭാഗ�ാണ് വീ���ായെത�ം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) �മാദമായ ഈ േകസി�  നടപടി ൈവകി�ി� േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര മാ�കാപരമായ

ശി�ാനടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

കേ��ി �ത� രാമ��ള�ര വെര �ാപി� ക�ാമറക�

4238. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറ നിേയാജകമ�ല�ിെല േദശീയ പാതയി� കേ��ി �ത� രാമ��ള�ര വെര �� മ�ി

ഷി� േബബി േജാണിെ� ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�ം ഒ� േകാടി �പ വിനിേയാഗി�് �ാപി�

ക�ാമറക� �വ��നസ�മാേണാ;
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(ബി) സം�ാന േപാലീസ് വ��ിെ� േനരി�് നിയ�ണ�ി�� ��ത ക�ാമറക� ���ത��� ക�്

പിടി��തിന് സഹായകരമാേണാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� േപാലീസ് എ��േപാ�്

4239. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി പരിസര� വ��ി� വ�� സാ�ഹ� വി�� �വ��ന��,

േമാഷണം എ�ിവ തട��തിന് ആ�പ�ിയി�  േപാലീസ് എ��േപാ�് �ാപി�ാ�

തി�വന��രം �റ� എസ്. പി �് 2017 െഫ�വരി മാസ�ി� ന�കിയ അേപ�യി� എ�്

നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  േപാലീസ് എ��േപാ�് �ാപി��തിന് എെ��ി�ം

തട��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

ക�നാഗ��ി�ം ഓ�ിറ�ം മേ�� േഹാംഗാ��കെള നിയമി�വാ� നടപടി

4240. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതയി�  ക�നാഗ��ി�ം ഓ�ിറ�ം ഇടയി�  അടി�ടി��ാ�� അപകട��

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ ഭാഗ�� �ധാന ജം�ഷ�കളി�  േഹാംഗാ�ഡിെന

നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി,  ഓ�ിറ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ആെക എ� േഹാംഗാ��ക�  േജാലി

െച��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േദശീയപാതയി�  ���െത�വി�  േഹാംഗാ�ഡിെന നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ടി .പി. െസ��മാ� ന�കിയ അ�ീ�കളിൽ ഹാജരായ അഭിഭാഷക��് നൽകിയ ഫീസ്

4241. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േമധാവി �ാന�് നി�ം നീ�ിയ നടപടി േചാദ�ം െച�െകാ�് ടി . പി. െസ��മാ�

േകരള ൈഹേ�ാടതിയി�ം ��ീംേകാടതിയി�ം ന�കിയ അ�ീ�കളി�  സ��ാരിെന

�തിനിധീകരി�് ആെര�ാമാണ് ഈ േകാടതികളിൽ ഹാജരായി വാദി�ത്;

(ബി) സ��ാ�  അഭിഭാഷക�ം,  അഡ�േ��് ജനറ�ം ഒഴിെക ��ത േക�കളി�  ൈഹേ�ാടതിയി�ം

��ീംേകാടതിയി�ം ഹാജരായ അഭിഭാഷക��് ഇ�വെര എ� �ക ഫീസായി ന�കി;

ഓേരാ����ം ന�കിയ ഫീസ് എ� വീതെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വ�ീ� ഫീസിന് �റെമ വിമാനയാ�ാ�ലി,  താമസസൗകര�ം എ�ീ ഇന�ളി� ഓേരാ����ം
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േവ�ി െചലവായ �ക എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഡി .ൈവ .എസ് .പി മാ�െട �ലം മാ�ം

4242. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനേപാലീസ് േസനയിെല 100 ഡി ൈവ എസ് പി മാെര �ലം മാ�ിെ�ാ�് 5-5-2017

� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�യധികം ഡി ൈവ എസ് പി മാെര ഒ�മി�് �ലം മാ�ാ�  ഉ�ായ �േത�ക സാഹചര�ം

എ�ായി�� എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) �ധാനെ�� അഴിമതി േക�ക�െട അേന�ഷണ�മതല ഉ�ായി�� വിജിലൻസ് ആൻഡ്

ആ�ികറ�ഷൻ ബ�േറാ വിഭാഗ�ിെല ഡി ൈവ എസ് പി മാെര �ലംമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ആെരെയ�ാമാണ് �ലംമാ�ിയെത�ം അവ� ഓേരാ��രം അേന�ഷി�െകാ�ി�� േക�ക�

ഏെത�ാമാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

ടി.പി. െസ��മാറിെന സം�ാനേപാലീസ് േമധാവിയായി നിയമി�ണെമ� ��ീം േകാടതി വിധി

4243. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) ടി.പി.  െസ��മാറിെന സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിയായി നിയമി�ണെമ�് ��ീംേകാടതി

എ�ാണ് വിധി ��ാവി�ത്; വിധി പക��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ീംേകാടതി വിധി�കാരം അേ�ഹെ� ��ത ത�ികയി�  നിയമി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

കാരണെമ�ാണ്;

(സി) േകാടതി വിധി പരിേശാധി� നിയമെസ��റി െസ��മാറിന് ഉട�  തെ� സം�ാന േപാലീസ്

േമധാവിയായി നിയമി�ണെമ�് നിയേമാപേദശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത

ഉപേദശ�കാരം നടപടി സ�ീകരിേ�� എ� ഉപേദശം ആെര�ി�ം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� ��ീംേകാടതി അഭിഭാഷക� ഹരീഷ് സാ�വ�െട ഉപേദശം േതടിയി�േ�ാ; എ�ി�

അഡ�േ��് ജനറലിെ� ഉപേദശം േതടാെത ഹരീഷ് സാ�വ�െട ഉപേദശം േതടിയതിെ�

കാരണെമ�ാണ്;

(ഇ) രാജ�െ� പരേമാ�ത നീതിപീഠ�ിെ� വിധി വ�ി�് ആ�ക� കഴി�ി�ം അത് നട�ിലാ�ാ�ത്

എ�െകാ�ാണ്;

(എഫ്) നീതിന�ായം നട�ിലാ�വാ� സ��ാ� കാണി�� അനാ� േപാലീസ് േസനയി� വിഭാഗീയത�ം,
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ജന���് ഇതിേ��ളള വിശ�ാസം ന�െ���വാ�ം സാഹചര�െമാ��കയിേ� ?

വാഹന പരിേശാധന�െട േപരി� യാ��ാെര േപാലീ�കാ� ആ�മി�് പരിേ��ി�� സംഭവ��

4244. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന പരിേശാധന�െട േപരി� ൈബ�് യാ��ാെര േപാലീ�കാ� ആ�മി�് പരിേ��ി��

സംഭവ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 24.3.2017  �  വാഹന പരിേശാധന�ിെട േപാലീസ് ലാ�ി എറി�് വീ�ിയതിെന�ട��്

ഇലി��ളം നാ��ള�ര െകാ�ാറപടീ�തി�  നി�ാ�ദീന് പരി�് പ�ിയി��തായി അറിയാേമാ;

എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ���ാരനായ സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�െ�തിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�;

(സി) കഴി� വ�ഷം െകാ��് ൈബ�് യാ�ികെന സമാന രീതിയി�  േവാ�ിേടാ�ി

എറി�്പരിേ�ൽപി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എ�് ശി�ാ നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ത്

എ�് അറിയി�േമാ?

��റ േപാലീസ് വ�ാജേകസി� ���ി എ� പരാതി

4245. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� അസി��് എ�ിനീയറായ െകാ�ം പട��ര സ�േദശി േജാ� ഷാജിെയ

��റ േപാലീസ് സി.ഐ വ�ാജേകസി� ���ി എ� പരാതിയിേ�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകസ് ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  റാ�ി�  �റയാ� സത�സ�നായ ഒ� േപാലീസ്

ഓഫീസെറെകാ�് അേന�ഷി�ി�ണെമ�ത് സംബ�ി�് േകാ�യം,  ൈ�ം�ാ�് സി.ഐ.ഡി

സാ��ിക ��േന�ഷണവിഭാഗം  2,  െഡപ��ി ���്  2.7.16  �  േകാ�യം ജി�ാ േപാലീസ്

േമധാവി�് ന�കിയ ക�ിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഈ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� േകസ് േ��് ൈ�ം�ാ�ിെല സത�സ�നായ

ഒ� ഉേദ�ാഗ�െനെ�ാ�് �നരേന�ഷണം നട�േമാ?

��ാം ബ�ാലിയനി� നി�� േപാലീസ് വിന�ാസം

4246. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  െക.എ.പി.  ��ാം ബ�ാലിയനി�  നി�ം േലാ��  േപാലീസിേല�് േപാലീ�കാെര

വിന�സി�േ�ാ�  െകാ�ം �റ�  േപാലീസിന് ആവശ�മായ അംഗസംഖ� ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബ�ാലിയനി�  നി�ം േലാ��  േപാലീസിേല�് േപാലീ�കാെര വിന�സി�േ�ാ�  െകാ�ം �റ�
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േപാലീസിന് ആവശ�മായ അംഗസംഖ� ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം?

ക��ലം ജം�ഷനി� �ാഫി�് സി�� ൈല�്

4247. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  മ�ല�ിെല ക��ലം ജം�ഷനി�  �ാഫി�് സി��  ൈല�് �ാപി���മായി

ബ�െ��് ഇ.ഇ.പി.ഡ��.ഡി.(എ�.എ�്)  ഡിവിഷ�  ആഭ��രവ��ിന് ന�കിയ ക�്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടി സംബ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

അത�ാ�നിക ൈസബ� ലാ�കൾ �ാപി��തിന് നടപടി

4248. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈസബ� േക�കളി� അേന�ഷണം ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� കാരണം ശാ�ീയമായി ��ം െതളിയി��തി�� പരിേശാധനാ ലാ�ക�  േകരളാ

േപാലീസി� ഇ�ാ�� െകാ�ാണ് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  സി-ഡാക് �േഖന നട�� ഇ�രം പരിേശാധനക�െട കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തിേല�ായി േകരളാ േപാലീസി� കീഴി� അത�ാ�നിക ലാബ് സൗകര�ം �ാപി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത പരിേശാധനക� നട��തിനാവശ�മായ സാേ�തിക �ാനം ഉ�വ� േപാലീസ് േസനയി�

ലഭ�മാെണ� കാര�ം സർ�ാരിന് അറി�േ�ാ :

(ഇ) സമയബ�ിതമായി ഈ സംവിധാനം �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഇരി�� ��ാമിന െകാലേ�സ് അേന�ഷണം

4249. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� അസം�ി ഇല��  സമയ�് ഇരി��  സി�ിക് നഗറിെല ��ാമിന എ� �ീെയ

െകാലെ���ിയ സംഭവ�ി� അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഒ� വ�ഷമായി�ം ഈ േകസിെല യഥാ�� �തികെള കെ���തിന് േലാ��  േപാലീസിന്

സാധി�ാ� സാഹചര��ി� േകസ് അേന�ഷണം സി. ബി. ഐ. െയ ഏ��ി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഈ ആവശ�ം ഉ�യി�് കഴി� ദിവസം ഇരി�� പ�ായ�ി� നട�ിയ ഹ��ാ� സർ�ാർ

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?
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വ�ാപകമായി ��ികെള ത�ിെ�ാ�േപാ�� റാ��്

4250. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വ�ാപകമായി ��ികെള ത�ിെ�ാ�േപാ�� റാ��് �വ��ി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ത�ിെ�ാ�് േപാക�  വിഷയ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് എ� േക�ക�  രജി��

െചയിതി��്;

(സി) ഇ�രം റാ��് നിരീ�ി�ാ� �േത�ക േസന �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� േസന �പീകരി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��ളയിെല ജ�സ് കടയി� സദാചാര ��ായിസം

4251. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കഴി� വ�ഷം നവംബറി�  െച��ളയിെല ജ�സ് കടയി�  വ�്

വിദ�ാ��ികെള സദാചാര ��ക� ആ�മി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകസി�  എ� �തികളാ��ത്;  എ�ാ �തികെള�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെല �തിക��് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ി�മായി ബ��േ�ാെയ�ം ഇവരി� ആെര�ി�ം

മേ�െത�ി�ം േകസിൽ ഉ�െ��ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ിരമായി ���ത��ളി�  ഏ�െ��� ഈ �തികൾ�് ഏെത�ി�ം േകസി�  ശി� വാ�ി

െകാ��ാ� സാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�കടന�ാർ� േനെര�� ജലപീര�ി�േയാഗം

4252. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�ിേല�ം ജി�ാഭരണേക��ളിേല�ം വ�� �കടന�ാർ� േനെര ജലപീര�ിക�

ഉേപാേയാഗി����ലം അവരി�  ഉ�ാ�� ആേരാഗ�����  സംബ�ി�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�� വര��യിൽ ഇ�ര�ി�  അശാ�ീയമായി ജലം പാഴാ��ത് ഉചിതമാെണ�്

ക���േ�ാ?

(സി) എ�ി�  ജലപീര�ിക�� പകരം ആേരാഗ��ിന് േദാഷകരമ�ാ�വ മ� സംവിധാന��

ഉപേയാഗി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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��ാേന�ഷണ�ം �മസമാധാന പാലന�ം

4253. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസി�  ��ാേന�ഷണ�ം �മസമാധാന പാലന�ം േവ�തിരിേ�� സമയം അതി�മിെ��

ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷ� െബ�്പരാമ�ശം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസിെ� കാര��മത�ം ��ാേന�ഷണമിക�ം �മസമാധാന പാലന�ം െമ�െ���ാ�

േകാടതിക�  വ��മായ നി�േ�ശം ന�കിയി��തായി അറിയാേമാ;  ��ാേന�ഷണ േമഖലയി�

മാ���ാകാ�തി� േകാടതി അ��ി �കടി�ി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ രംഗ�് എെ��ാം മാ���  വ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ ?

േപാലീസിെനതിെര�� മണ� - �മാഫിയ ആ�മണ�ൾ

4254. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മണ�  -  �മാഫിയകെള അമ�� െച��തിെ�

ഭാഗമായി അവെര പി��ട��് േനരി�� അവസര�ളി� എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

മാഫിയക�െട ആ�മണം ഉ�ായി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) മണ� -  �മാഫിയകെള അമ��െച��തി�ം അവെര നിയമ�ി� ��പി� െകാ�വ��തി�ം

ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

ടി . പി. െസ��മാറിെന സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിയായി നിയമി�ണെമ� ��ീംേകാടതി വിധി

4255. �ീ.അ�� �കാശ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) ടി  .പി.  െസ��മാറിെന സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിയായി നിയമി�ണെമ�  24.4.2017-െല

��ീംേകാടതി വിധിയി�  വ��ത വ��ണെമ�ാവശ�െ��് സ��ാ�  ��ീംേകാടതിെയ

സമീപി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള സാഹചര�െമ�ായി��;

(ബി) ഏെത�ാം കാര��ളി� വ��ത വ��ണെമ�ാണ് ��ീംേകാടതിേയാട് അേപ�ി�ത്;

(സി) ��ീംേകാടതി വ��ത വ��ി വിധി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അനാവശ� ഹ�ജി ന�കിയതിന്

25000 �പ പിഴട�ാ� േകാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന ഖജനാവി� നി�ാേണാ പിഴയട��െത�് വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) സം�ാനം ന�കിയ ഹ�ജി തിക�ം അനാവശ��ം,  വ��ിൈവരാഗ�ം തീ���തി�മാെണ�്

ആേ�പ��തിനാൽ ഖജനാവി� നി�ം പിഴയട�ാെത ��ത ഹ�ജി ന��വാ� തീ�മാനെമ��

വ��ികളി� നി�ം ഈടാ�ി പിഴ അട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡി.ജി.പി െസ��മാറിെ� നിയമനേക�മായി ബ�െ�� െചലവ്

4256. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി.ജി.പി.  ടി.  പി െസ��മാറിെ� നിയമന�മായി ബ�െ�� േകസ് വാദി��തിന്

നാളി�വെരയായി വ�ീ� ഫീസ് ഇന�ി� എ� �പയാണ് സ��ാരിന് െചലവായത് ?

(ബി) ��ീംേകാടതി ഉ�രവിന് ��ീകരണം ആവശ�െ��െകാ�് സ��ാ� ന�കിയ �ന:പരിേശാധന

ഹ�ജി സമർ�ി��തിേല�ായി വ�ീ� ഫീസിന�ി� എ� �പ െചലവായി ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് തിരി�റിയ� കാ�ഡ്

T 4257.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േപരി�  എ� �ിമിന�  േക�ക�  രജി��

െച�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�രം �ിമിന�കെള നിരീ�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  ഇ��ി�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് തിരി�റിയ� കാ�ഡ് ന�കാ� സംവിധാനം ഉേ�ാ;ഇ��ി�

അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട �ടിേയ�ം

4258. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വലിയ േതാതി�� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട �ടിേയ�ം സ��ഘടനയി�ം

സാ�ഹ�രംഗ�ം െച��� സ�ാധീനം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള സംബ�ി� വിവര��  േപാലീസ് േ�ഷനി�  േരഖെ���ി

��ി�ണം എ� വ�വ� ഇേ�ാ�ം സം�ാന�് ��മ� രീതിയി�  നട�ിലായി�ി� എ�ത്

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിന് ആവശ�മായ സംവിധാന��  േപാലീസിന് ഉേ�ാെയ�ം ഉ�വ പര�ാ�മാേണാ എ�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ?
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േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�മ സംഭവ��

4259. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�  കഴി� പ� മാസ�ിനിട�് എ� അ�മ സംഭവ��

ഉ�ായി��്;

(ബി) അ�മ സംഭവ��മായി ബ�െ��് േപാലീസ് ഇ�വെര എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(സി) േകരള�ിെല ഏക ബി.െജ.പി എം.എ�.എ �� ഈ മ�ല�ി�  ഭരണക�ി സംഘടനക�

മന:���മായി അ�മ�� നട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്?

െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാന�് ക�േ�ാ� �ം

4260. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� �റ� േപാലീസ് ആ�ാനം �ാപിതമായത് എ�ാണ്;

(ബി) െടലിക��ണിേ�ഷ� വിഭാഗം,  ��� സ�മായ ക�േ�ാ� �ം എ�ീ സംവിധാന�� െകാ�ം

�റ� േപാലീസ് ആ�ാന�് ലഭ�മ� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േപാലീസ് ആ�ാന�് േമ� പരാമ�ശി� സംവിധാന�� അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണം

4261. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശ�ിെ� സംര�ണ�ിനായി �പീകരി� തീരേദശ േപാലീസിെ�

നവീകരണ�ിനായി എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല ഉയ�� �ീ �ാതിനിധ�ം

4262. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�� �കാശ്

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

(എ) േപാലീസ് േസനയിെല �ീ �ാതിനിധ�ം 50 ശതമാനമായി ഉയ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇ�വെര ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;
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(ബി) �ീ �ര��് ����ം ന��� സം�ാനമായി�ം സം�ാന�് നിലനി��� സാഹചര���

�ീക��് അ��ലമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) േപാലീസിെല ഉയ�� �ീ �ാതിനിധ�ം �ീ�ര��് ആ�ം ��േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല താെഴ ത�ിെല ഉേദ�ാഗ��െട �വ��ന��

4263. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര�

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല താെഴ ത�ിെല ഉേദ�ാഗ��െട �വ��ന�ളി� സ��ാരിന്

��� സം��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീ�ം ജന��ം ത�ി�ളള അകലം �റ��തിന് േപാലീസിെ� ഭാഗ�് നി��ാ�� നിര�ര

വീ�ക� തട�മാ��െവ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) െറയി�് അടി�ാന�ി� േപാലീ�േദ�ാഗ��െട േയാഗം �ഖ�മ�ി വിളി�് േച��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േയാഗ�ളി�  �ഖ�മ�ി�െട േപാലീസ് ഉപേദശക�  പെ���ക�ം േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശ�� േനരി�് ന��ക�ം െച��ത് ശരിയാേണാ;

(ഇ) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി �ാന�് േലാക് നാഥ് െബ�റെയ നിയമി� ഉ�രവ്

��ീംേകാടതി റ�ാ�ിയേശഷ�ം  29.04.17-  �  േച�� േമഖലാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാ�െട

േയാഗ�ി� സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിയായ െബ�റ പെ���ത് എ�ടി�ാന�ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ജി� �േണായ് െകാലേ�സ് അേന�ഷണ�ി� വ� വീ�

4264. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി� �േണായ് െകാലേ�സി�  ആദ�ഘ� അേന�ഷണ�ി�  വ� വീ�ക�  എെ��ാമാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജി�വിെ� �തേദഹം േപാ�േമാ��ം നട�ിയതിെല വീ�, �തിക��് േകാടതികളി� നി�ം ����

ജാമ�ം ലഭി�വാനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം എ�ിവ സംബ�ി�് അേന�ഷി�േമാ?

േപാലീസ് േസനയി� വ��ിയ നയപര�ം ഭരണപര�മായ മാ���

4265. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േപാലീസ് േസനയി�  വ��ിയ നയപര�ം

ഭരണപര�മായ മാ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജനൈമ�ി പ�തിയി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) നിയമപരമായി മാ�ം �വ��ി�വ�� േപാലീസ് േസന�് സ��വിധ െ�ാഫഷണ� സ�ാത���ം

അ�വദി� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അത് നട�ിലാ�ാ� േസനെയ അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� െ�ാഫഷണ� സ�ാത��ം ന�കിയേ�ാ� േസന അത് ��പേയാഗം െച��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േപാലീസ് േസന�െട സമീപന�ി�� എെ��ി�ം മാ�ം

ഉ�ായതായി ��യി� െപ�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ അതി�� കാരണം എ�ാണ് ;

(എഫ്) ഇെ��ി�  േപാലീസ് േസന�െട സമീപന�ി�  മാ�ം വ���തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

4266. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�പി.എസ്.സി.�്

റിേ�ാ��് െച�ാ� സാഹചര��ി� ൈട�ി�് - േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ക�െവ�ഷ�

അ�പാതം 50:50 ആ�ി എ�െനയാണ് പാലി� േപാ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2011  �ത�  നട�ിയ  35  നിയമന�ളി�  ഈ തത�ം പാലി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  കണ�ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 17.11.2012 െല GO(MS)No.288/2012/Home എ� ഉ�ര� �കാരം െ�ഷ�� �ാ�്

സി  .ഐ  .ഡി േല�് മാ�മായി പരിമിതെ���ിയ നിയമന�� േപാലീസ് വ��ി� ���മാ�ം

നട�ിലാ�ിയതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 23.12.2014 െല GO(MS) No. 266/2014/Home �കാരം ��ത ത�ികയിെല നിയമനം

പി.എസ്.സി.�് വി� സാഹചര��ി� നടപടി�മ�� ���ീകരി��തിന് ��പ് മ�് രീതിയി�

നിയമനം നട��ത് ച��കാരമാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; 2017-18 കാലയളവി� എ� �തീ�ിത ഒഴി�ക�

ഉ�്; ജി��ം �ണി�ം തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ; 50:50 എ� അ�പാതം ���മാ�ം

പാലി�് നിയമനം നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;അറിയി�ാേമാ?

േപാേ�ാ നിയമ�കാരം ആദിവാസി �വാ��െ�തിെര രജി�� െച� േക�ക�

T 4267.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��
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,, ഐ.സി.ബാല���

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

(എ) േപാേ�ാ നിയമ�കാരം ആദിവാസി �വാ��െ�തിെര നിലവി�  എ� േക�ക�  രജി��

െച�ി�െ��ം എ� േപെര ശി�ി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�കാരം എ�� േക�ക� �നരേന�ഷി�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ആദിവാസി വിഭാഗ���ിടയി�  ��ത നിയമെ��റി�് േബാധവ��രണം നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി �നസംഘടി�ി��തിന് നടപടി

4268. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി േപാലീസിന് അ��ലമായി നിലപാ�ക�

സ�ീകരി�ാണ് േക�ക� തീ��ാ��െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട കാര��മത�ം നി��ത�ം ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ഷ�ാവകാശ �വ��കെരേയാ െപാ��വ��കെരേയാ �ടി ഉ�െ���ി േപാലീസ് കം�യി�്

അേതാറി�ിെയ �നസംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��ാ സംഘ���ം സാ�ഹ� വി����െമതിെര�� നടപടി

4269. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ സംഘ���ം സാ�ഹ�വി����െമതിെര�� നടപടി�െട ഭാഗമായി കഴി� ഒ�

മാസ�ി��ി� സം�ാന�ാെക എ� േപെര അറ�് െച�;

(ബി) ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ാ-റൗഡിലി�ിൽെ��് ഒളിവി� കഴി�ി���ം �മസമാധാന�ിന് ഭീഷണിയായവ�മായ എ�

േപെര അറ� െച�ക��ായി;

(ഡി) അറ�് െച�െ��വ�െ�തിെര ഏെത�ാം വ��ക� �കാരമാണ് േകെസ��ി��ത്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ആയി�ി തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�

4270. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്അ�വദി� കാസ�േഗാ�ജി�യിെല ആയി�ി തീരേദശ േപാലീസ്

േ�ഷ� ഇ�വെര �വ��നമാരംഭി�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇതിനായി ഓഫീസ് ഉൾെ�െട ത�ാറാ�ിയി�ം �വ��നം �ട�ാ�  ൈവ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന േപാലീസിെല കായികതാര��

4271. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാന േപാലീസി� എ� കായികതാര�െള

നിയമി�ി��്;ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലാണ് ��ത നിയമന�ൾ എ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) കഴി�സ��ാരിെ�റ കാല�് േപാലീസ് േസനയി�  എ� കായിക താര���് നിയമനം

ന�കിയി��്;വിശദാംശം ന��േമാ?

മല�റം വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നടപടി

4272. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 10.4.15-െല  894/2015/ആഭ��രം ന��  ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി� മല�റം വനിതാ

േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഷനിേല�് ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട �ന� വിന�ാസം ���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ീക�െ�തിെര�� ���ത��� വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� ��ത േ�ഷ� എ�േ��്

ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

െപ�ിൈള ഒ�ൈമ �വ��ക�െട സമര��� െപാളി�നീ�വാ� �മം

4273. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

(എ) െപ�ിൈള ഒ�ൈമ �വ��ക�  നിരാഹാര സമരം ഇരി�� ��ാറിെല സമര���

െപാളി�നീ�വാ� 27.4.2017-� �മ��ാേയാ;

(ബി) ഏത് രാ�ീയ പാ��ിയി�െ�� �വ��കരാണ് പ��  െപാളി��തിന് �മി�െത�ം

അവ�െ�തിെര ഏെത�ാം വ��ക� �കാരമാണ് േകെസ��െത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�് സമാധാനപരമായി സംഘടി�വാ�ം സമരം നട�വാ��� അവകാശം

നിേഷധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് നിയമ�കാരെമ�് വ��മാ�േമാ?
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കായം�ളം േപാലീസ് േ�ഷനി� സൗകര��ൾ ഒ���തിന് നടപടി

4274. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം േപാലീസ് േ�ഷനി� ജീവന�ാ��് �സിംഗ് �ം,  റ�് �ം എ�ിവ�ായി മതിയായ

സൗകര�ം ഇ� എ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ സൗകര��ൾ

ഒ���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷെ� �ഗമമായ �വ��ന�ിന് ആവശ�മായ ക����, �ി��,

േഫാേ�ാ�ാ�് െമഷീ� എ�ിവ ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജനൈമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� �ടിയായ ഈ േ�ഷനി� 20 ബീ�കളി� േസവനം അ��ി��തിന്

ആവശ�മായ ജീവന�ാ�  ഇ� എ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  േ�ഷനിേല�്

മതിയായ ജീവന�ാെര നിയമി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തലേ�രി തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�

4275. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രിയി� �തിയതായി ആരംഭി� തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷെ� ഉ�ഘാടന�ി�� എെ��ി�ം

നടപടി �മ�� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;എ�ിൽ ��ത േ�ഷെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

4276. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� എവിെടെയ�ി�ം �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��ത് സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി എെ��ാം നടപടി �മ�� സ�ീകരി�ി��് ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

വിമ�സ് േഹാ�ലിെ� �മിയിെല മര�� �റി� കട�ിയ േകസ്

T 4277.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് സിവി�  േ�ഷ�  േകാ�ൗ�ിന് സമീപ�ളള വ��ിംഗ് വിമ�സ് േഹാ�ലിെ�

നട�ി�കാ�  ��ത സ��ാ�  �മിയിെല മര��  �റി� കട�ിയത് സംബ�ി�് േക�ക�

നിലവി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ആെര�ാമാണ് �തിക�;ഏെത�ാം വ��് �കാരമാണ് േകസ് ചാ��് െച�ി��ത്;

(സി) േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ി� േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�

4278. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� �ാധാന��ം �േദശ�ിെ� �ര�ിതത��ം ��നി��ി ആല�ാട്

�ാമപ�ായ�ി� േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) മ��ബ�ന യാന��  കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറി�  അ��േ�ാ��ാ�� �മസമാധാന

����  നിയ�ി��തിന് എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് ഇേ�ാ�  നട�ിയി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

ചാല�ടി േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട സ��യ നിർമാണം

4279. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി േപാലീസ് േ�ഷ�, സ��ി�  ഓഫീസ്,  ഡി ൈവ എസ് പി ഓഫീസ് എ�ിവ�ായി

ചാല�ടിയി� ഒ� െക�ിട സ��യം നി��ി��തിനാ�� അേപ�യി� എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അടിവാര�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� േപാലീസ് േ�ഷ�

4280. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല അടിവാര�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� എെ��ി�ം റിേ�ാ��ക�  സ��ാരി�  ലഭ�മാേണാ;എ�ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അടിവാര�് േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�� കാര�ം സർ�ാർ പരിഗണി�േമാ?

�ീപീഡന േക�ക�

4281. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� �ീപീഡന േക�ക�  സം�ാന�്

ഉ�ായി�െ��് ജി�തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിെല വാദിക�ം �തിക�ം ആെര�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ഏെത�ി�ം േകസി� രാ�ീയ പാ��ിക�െട േനതാ��/�വ��ക� ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇവ�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ംബ േകാടതി�് സ��മായി െക�ിടം

4282. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ംബ േകാടതി�് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് �ലം

അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ല�് െക�ിടം നി��ി��തി�� എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല �ിമിന� േക�ക�

4283. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ�റ കാല�ത് കാസ�േകാട് ജി�യി�  എ� �ിമിന�  േക�ക�  രജി��

െച�ി��്; ഇതി� എ� �തികളാ��ത്; എ� �തിക�െട അറ�് േരഖെ���ി;

(ബി) ജി�യി� കഴി� ഒ� വ�ഷം എ� െകാലപാതക േക�ക� രജി�� െച�;  എ� �തികളാണ്

ഇവയി�  ഉ�െ��ി��ത്;  എ� െകാലപാതക േക�കളിെല �തികെള പിടി�ടി;  െകാലപാതക

േക�കളിെല പിടികി�ാ��ിക� എ�;

(സി) �ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��ം പീഡന��ം സംബ�ി�് കാസ�േകാട്

ജി�യി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;  േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

ഇതി� എ� �തികെള അറ�് െച�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ?

പി�വലി� �ിമിന� േക�ക�

4284. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� �ിമിന� േക�ക� പി�വലി�ി��്;��ത

േക�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േക�കളി� എ� �തിക��് ;

(സി) സ��ാ�  സ����  നശി�ി� േക�ക�  പി�വലി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അ�രം േക�കളിെല

�തികളി� നി�ം ന�പരിഹാരം ഈടാ�ിയി�േ�ാ?
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പ��� മ�ല�ിെല േകാേറാ�് �ര� നിവാരണ േസന�െട �ണി�്

4285. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� മ�ല�ിെല േകാേറാം വിേ�ജി� വ�� േകാേറാ�് �ര� നിവാരണ േസന�െട ഒ�

�ണി�് അ�വദി�തായി �ഖ�ാപനം ഉ�ായി�േ�ാ;  അതിെ� �ട�നടപടിക� ഏത് വെരയായി

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ര� നിവാരണ േസന�െട �ണി�് �ാപി��തിനാവശ�മായ �ലം േകാേറാം വിേ�ജി�

ലഭ�മാേയാ;

(സി) �ണി�് �ാപി�ാ�  ആവശ�മായ �ലം ഏെ����തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട���

ഉേ�ാ?

െപാ��ലെ� �കവലി നിേരാധനം

4286. �ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

(എ) െപാ��ലെ� �കവലി നിയമം�ലം നിേരാധി�ി�െ��ി�ം സം�ാന�് �കയില ഉപേയാഗം

വ�പകമാ�� കാര�ം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിേരാധന�ം േബാധവ��രണ�ം നിലവി�െ��ി�ം,  െപാ��ല�ളി�  പരസ�മായി

�കവലി��വ�െട എ�ം ഏ�� എ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) 2017ജ�വരി  1 �ത� മാ��്  31വെര െപാ��ല�ളി� �കവലി�തിന് എ� േപ�െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം എ� �ക പിഴയായി ഈടാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ�ളളി നഗര�ിെല ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിന് നടപടിക�

4287. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നഗര�ി�  അ�ഭവെ��� ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  �ാപി��ത് സംബ�ി�് െകാ�ം ജി�ാ േപാലീസ്

േമധാവി�െട വിശദമായ റിേ�ാ��് ഗവ�െമ�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിേ�� എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�േവ�ി നി��ി� െക�ിടം നിലവി�  എ�്
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ആവശ��ി�േവ�ി ഉപേയാഗി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം സി�ി േപാലീസ് ക�േ�ാ� �മി� ആ�നിക േചാദ�ം െച�� �റി

4288. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തികെള േചാദ�ംെച��തിന് ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ േചാദ�ം െച���റി തി�വന��രം

സി�ി േപാലീസ് ക�േ�ാ� �മി� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം ആ�നിക േചാദ�ം െച�� �റി എ�ാ ജി�കളി�ം �ാപി�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(സി) േപാലീ�േദ�ാഗ��� �തികെള ശാ�ീയമായി േചാദ�ം െച��തി�� പരിശീലനം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ാേന�ഷണം ���മാ�ം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട മാ�ിെകാ�് േപാലീസ്

േസനെയ ��ത� ജനസൗ�ദമാ��തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

കഴ���് പ�ികജാതി �വാവിെന േപാലീസ് മ��ിെ�� പരാതി

4289. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം കരി�ാറ അേ�ാേളാ േകാളനിയി� താമസി�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� അ�ണിെന

കഴ��ം എസ്.ഐ�ം േപാലീ�കാ�ം േച��് മ��ി�് െചവി�െട േക�ി ശ�ി ന�െ���ിെയ�

പരാതിയിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷനി� ��ാം �റ അ�വദി�ി� എ� �ഖ�മ�ി�െട �ഖ�ാപന�ിന് വി��മായി

�വ��ി�� േപാലീ�കാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് േ�ഷനിെല െസ��ി�് ടാ�് നിർമാണ�ിൽ �മേ�ട്

4290. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് േ�ഷനി� േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷ� നി��ി� െക�ിട�ിെ�

െസ��ി�് ടാ�് �ലപരിമിതികാരണം നിറ� �റേ��് ഒ�കി െപാ� ജന���് ��ി��്

��്ടി� സാഹചര�ം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം പരിഹാരമാ��ം

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) �തിയ െസ��ി�് ടാ�് പണി��തി� നടപടി സ�ീകരിേ�ാ;

(സി) ��ത ടാ�് നിർമാണ�ിൽ എെ��ി�ം �മേ�ട് നട�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

��ാസംഘ�� ത�ി�� സംഘ�ഷ�ൾ ��ി� അര�ിതാവ�
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4291. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ാസംഘ��  ത�ി�� സംഘ�ഷ��ം െകാലപാതക��ം

െപാ�ജന���ിടയി�  അര�ിതാവ� ��ി�ി�െ�� കാര�ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി

കാ��േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഇ�രം സംഘ�ന�ളി� എ� േപ� െകാ�െ��ി��്;

(സി) സം�ാനെ� �മസമാധാനം പരിപാലി��തി�  േപാലീസ് പരാജയെ��താണ് ഈ

�ിതിവിേശഷ�ിന് കാരണെമ�് ക���േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�രം സംഭവ��െട ആവ��നം

തട�വാ� കഴിയാ��ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

േ�േ�ാ�വ��മായി ബ�െ�� അ�മസംഭവ��

4292. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�േ�ാ�വ��മായി ബ�െ��് ഒ� �വജന സംഘടന അ�മ��  അഴി�

വി��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േ��ാചാര�മായി ബ�െ��് �ാപി�� കാവിെ�ാടി��കളി� �വജന സംഘടന അവ�െട

െകാടി �ാപി���മായി ബ�െ��് ത���� ഉ�ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േ���െള ആ��ിതമായി സംഘ�ഷ േമഖലയാ��തിന് ചില� �മി��താ�� റിേ�ാ��ക�

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെനതിെര എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സി�േകാ മാേനജിംഗ് ഡയറ���തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

4293. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സി�േകാ മാേനജിംഗ് ഡയറ��  ആയി�� സജി ബഷീറിെനതിെര ഏെത�ാം

�മേ��ക��തിെര�ളള പരാതികളാണ് വിജില�സ് വ��് അേന�ഷി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ ?

സി�േകാ�െട കടവ�യിെല �മി�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

4294. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�േകാ�െട അധീനതയി�� കടവ�യിെല �മി ഒ� സ�കാര� �ാപന�ിന് പാ��ിന്

െകാ���മായി ബ�െ�� കരാറിെല �മേ��ക�  സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം

നട�ണെമ�് ആവശ�െ��് വ�വസായ വ��ി�  നി�ം വിജില�സ് ഡയറ���് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ;
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(ബി) അേന�ഷണം ആവശ�െ��് എ�ാണ് വിജില�സ് വ��ിന് ക�് ന�കിയത്;

(സി) ��ത �മേ��മായി ബ�െ�� വിജില�സ് േക�് ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

വിജില�സ്- രജി�� െച�െ�� േക�ക�ം ശി�ി�െ�� േക�ക�ം

4295. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� 10 വ�ഷ�ാലയളവി� വിജില�സ് രജി�� െച� േക�ക� എ�െയ�ം

ശി�ി�െ�� േക�ക�  എ�െയ�ം �തിക�  ��വി��രാ�െ�� േക�ക�  എ�െയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� വ��തല നടപടിക��് വിേധയമായ േക�ക� എ�യാണ്; ശി�ി�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി�

േനാ�  ഗസ�ഡ്,  ഗസ�ഡ് ത�ികയി��വ�, വ��തലവ�ാ�  �ത�  �കളിേലാ��വ�

എ�ി�െന കാ�ഗറി തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാ�െട െചലവിേല�് കഴി� 10 വർഷം െചലവാ�ിയ

�ക വർഷം തിരിച് ന�കാേമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�� വിജില�സ് േക�ക�

4296. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�� വിജില�സ് േക�കളി� പഴ�ം െച� നിരവധി േക�ക�

തീ��ാ�ാെത കിട��െ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ;  എ� വ�ഷം വെര പഴ�ം െച�

േക�ക� നിലവി��്; ഇതി� പരിഹാരമായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� കഴി�െമ�്

െവളിെ���േമാ ;

(ബി) വിജില�സ് േക�ക� എ���ി� തീ��ാ�ാ� നടപടി സ�ികരി�േമാ;

(സി) 2003 �ത�� േക�ക� �േത�കമായി പരിേശാധി�വാ� ഒ� ജ�ഡീഷ�� ക�ീഷെന നിയമി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിൽ വിജില�സ് അേന�ഷണം

T 4297.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�  വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� ഉേദ�ാഗ��െട േപ�

വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിരായ േകസിെ� വിശദാംശ��ം േകസിെ� നിലവിെല �ിതി�ം
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െവളിെ���േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ��ണ� അംഗ��െട നിയമനം

4298. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ��ണലി� നിലവി� എ� അംഗ��െട ഒഴി�ക��്;

(ബി) ൈഹേ�ാടതി ചീഫ് ജ�ിസ് അ���നായ സമിതി അ�ിനിേ��ീവ് ൈ��ണ� അംഗ��െട

നിയമന�ിന് ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാെണ�ം ആെരെയാെ�യാണ്

ശിപാ�ശ െച�െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഫയ�  ഗവ�ണ��് സ��ി�വാ�  കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�

കാലതാമസം വ�െവ�ം ഏത് ഓഫീസിലാണ് കാലതാമസം ഉ�ായെത�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ ഫയലി�  ര�ാ��ം തീ�മാനെമ��ണെമ�് േകരള ൈഹേ�ാടതി  6.4.17  �

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

എ�ാണ് നടപടി സ�ീകരി�െത�് അറിയി�േമാ?

െകാ�ം േകാടതി സ��യം നി��ി�ാ� നടപടി

4299. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം സിവി�  േ�ഷനി�  �വ��ി�വ�� േകാടതി െക�ിട��െട േശാചനീയാവ��ം

അപര�ാ�ത�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം േകാടതി സ��യം നി��ി��തി�ളള നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഫയ� െമ� ൈ�വ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

4300. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� ഫയ� െമ� ൈ�വ� ത�ികക� ഉ�്;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��ം അതിൽ എ� എ�ം പി.എസ്.സി-�്

റിേ�ാ��് െച�െവ�ം വ��മാ�േമാ?
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പ�ളം ഫയ�േ�ഷ�

4301. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ള�് അ�വദി�ി�� ഫയ�േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നിലവി�� തട��� എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി��തിന് േവ�ി നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി പ�ളം ഫയ�േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ഷനറി വ�� �േഖന വിതരണം നട�� വ���െട �ണനിലവാരം

4302. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ഷനറി വ�� �േഖന വിതരണം നട�� വ���െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് ��ത�  നടപടിക�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ�െട

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

വടകര-മാഹി കനാ� നി��ാണ �വ��നം

4303. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��  ഷി�ി�് ആ�് ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ�  വ��ി� കീഴി�� വടകര-മാഹി കനാ�

നി��ാണ �വ��നം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) എ� റീ�കളായി�ാണ് ഇേ�ാ�  ���ി നട�് വ��ത്;  ഓേരാ റീ�ിേല�ം ഇതിെ�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) 1,3,5  എ�ീ റീ�കളിെല ���ികൾ ചില സാേ�തിക കാരണ�ളാ�  വഴി��ി നി���

സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഒ� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ� സംഘെ� �ലം സ��ശി��തിന് നിേയാഗി�േമാ;

(ഇ) അെ��ി� സമയ ബ�ിതമായി പ�തി ���ിയാ��തിന് സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടിക�

ൈകെ�ാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഊ�വില�ിെനതിെര നിയമനടപടി
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4304. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എം.ഉ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

(എ) ഊ�വില�് എ� അനാചാരം ഇേ�ാ�ം നിലനി���േ�ാ;

(ബി) രാ�ീയ,  സാ�ദായിക,  മത ആചാര��െട�ം തത���െട�ം ലംഘനം ആേരാപി�് ഊ�വില�്

ക�ി�ാ�  രാജ�െ� നിയമ വ�വ� ആ�െ��ി�ം അ�മതി ന���േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�േ�ാ;

(സി) കഴി� പ� വ�ഷ�ിനിെട ഊ�വില�ിയ സംഭവ��  റിേ�ാ�� െച�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെനതിെര എെ�ാെ� നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  ഇരക��് ഏ�വിധ�ി��

സംര�ണമാണ് ഭരണ വ�വ� ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് കാ�ഡ് ����

4305. �ീ.െക.�രളീധര�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് അംഗത� രജിേ�ഷ�ം, കാ�ഡ് ����ം അ�യ േക��� വഴി

മാ�േമ നട�ാ�ാ� എ�് 2012 � ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ഉ�രവിന് വി��മായി ഈ വ�ഷം കാ�ഡ് ����  കരാ�  റിലയ�സിന്

ന��വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ലാ�ക�െട �ണനിലവാരം

4306. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ലാ�കളി� പല�ം �ണനിലവാരമി�ാ�താെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര�ലാ�ക�െട നിലവാരമി�ാ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ��ാ�

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവിട�ളി� പരിേശാധന നട��വ�െട േയാഗ�ത�ം,പരിേശാധന ഉപകരണ��െട നിലവാര�ം

പരിേശാധി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?
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ഫാ�മസി കൗ�സി�

4307. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേലാ�തി ഫാ�മസി�ക����േപാെല ആ��േ�ദ ഫാ�മസി�ക��ായി ഫാ�മസി

കൗ�സി� �പീകരി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ആ��േ�ദ െമഡി��  േ�ാ�കളി�  മ��് വി�ന�് ആ��േ�ദ രജിേ�ഡ് ഫാ�മസി�ക�

േവണം എ�് നിബ�ന�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� ക�നിക�  നി��ി�� ആ��േ�ദ മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന്

നിലവി� എ� സംവിധാനമാ��ത്?

ക�ാ�സ� ചികി��് സൗകര�മി�ാ� ജി�ക�

4308. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� േമഖലയി� ക�ാ�സ� ചികി��് സൗകര�മി�ാ� ജി�ക� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� അവ

ഏെത�ാം ജി�കളാണ്;

(ബി) ഇ�െന�� ജി�കളി�  ക�ാ�സ�  ചിക��ായി സ��ാ�  എെ��ി�ം സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; അവ ഏെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ.സി.ജി. െട�ീഷ�െ� േപാ�് �ിേയഷ� െ�ാേപാസ�

4309. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �േ�ാഗ�ാ�  മരി��വ�െട വാ�ഷിക�ണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത

േരാഗചികി��നിവാര�മായ ഇ.സി.ജി.  വിഭാഗം അവഗണന�െട വ�ിലാെണ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) ഇ.സി.ജി.  െട�ീഷ�െ� േപാ�് �ിേയഷ�  െ�ാേപാസ�  സംബ�ി�  874000/H2/ആ.�.വ.

ന�� ഫയലിേ�� നാളി�വെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) താ��് ആ�പ�ിക�  �തെല�ി�ം ഇ.സി.ജി.  െട�ീഷ�െ� ത�ിക ��ി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പി എ�് സി കെള ഫാമിലി െഹ��് െസ��കളായി ഉയ���തിന് നടപടി
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4310. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� പി.എ�്.സി.കെള ഫാമിലി െഹ��്

െസ��കളായി ഉയ��ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ഏെത�ാം വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ത�ികകളാണ് �തിയതായി ��ി�െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) പല പി.എ�്.സി കളി�ം �തിേരാധ �വ��ന��  നട��തിന് ���ൈവസറി ത�ികക�

നിലവിലി�ാെയ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എ�്.സി.ക�െട�ം സി.എ�്.സി.ക�െട�ം �വ��ന��

4311. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജനാേരാഗ�ം ഉറ�വ���തിനായി പി.എ�്.സി.ക�െട�ം സി.എ�്.സി.ക�െട�ം

�വ��ന�� െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) അതി��മായ വര�� കാരണം ജലജന�േരാഗ��  ബാധി�് പി.എ�്.സി.കളി�

ചികി�േതടിെയ�� നി��നരായ േരാഗിക��് ആവശ��ിന് ചികി��ം മ��ം

ലഭ�മാ��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ന��േമാ?

പനി ബാധ�െട�ം െഹ�ൈ��ിസ് ബാധ�െട�ം കണ�്

4312. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.വ�.-  എ�.വ�.പനി,െഡ�ി�നി �ട�ി വിവിധയിനം പനിക�ം െഹ�ൈ��ിസ്  A  �ത�

പലയിനം മ��ി��ം പട�� പിടി��ത് ��യി�െ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േവന�കാലം �ട�ിയതി�േശഷ��ായി�� പനി ബാധ�െട�ം െഹ�ൈ��ിസ്

ബാധ�െട�ം ഇരകളായ േരാഗിക�െട കണ�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാലയളവി� മരണെ�� ��ത േരാഗിക�െട കണ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) H1  N1/െഡ�ി�നി �ട�ിയവ വ�ാപി�ി��തിനാ�  സ��ാ�/സ�കാര� േമഖലയിെല

േഡാ��മാ��ം നഴ്�മാ��ം പനി �തിേരാധ��ിവ� ന��വാ�� സം�ാന

മ�ഷ�ാവകാശക�ീഷ� നി�േ�ശം ��യി�െ��േവാ; എ�ി� എ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �തിേരാധ ��ിവ�് (പനി��ത്) സ��ാ� ആ�പ�ിയി� നിലവി� ലഭ�മാേണാ, എ�ി�
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എ� േപ��് ന�കി എ�ം ഇ� എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിഗണി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�ം

വ��മാ�േമാ?

അവയവ ദാനം

4313. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവം ധാനം െച�വാ�ം മാ�ിെവ�ാ�ം നിലവി�� നിയമ വ�വ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയവ ദാന�ിെ� മറവി� അവയവ ക�വടം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അവയവ മാ�ിവ�� നട�ാ� ആ�പ�ിക��് സ��ാ� അ�മതി ആവശ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഏെതാെ� ആ�പ�ിക��ാണ് േകരള�ി�  അവയവ മാ�ിവ��  നട�ാ��

അ�മതി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ് േസ�ി ഓഫീസ�മാ�െട �വ��ന��

4314. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ വ��ിന് കീഴി�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  എ� ഓഫീ�ക�െ��ം

എവിെടെയാെ�യാണ് �വ��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഡ് േസ�ി ഓഫീസ�മാ�െട �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) തി�വ�ാടി മ�ല�ിന് �ഡ് േസ�ി ഓഫീസ് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഓഫീസ് തി�വ�ാടി മ�ല�ി� തെ� �വ��ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ�് വ� എ� വ� പനി

4315. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് എ�് വ�-എ� വ� പനി ബാധിതരായവ��് മതിയായ ചികി� ഉറ�വ��ാ�

എെ�ാെ� കാര��ളാണ് സ��ാ� െച�ി�ളളത്;വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത� പ�തി

4316. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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േക�ാവി�ത പ�തിയായ േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത�ം(NHM) പ�തി�െട സം�ാനെ� കഴി�

അ� വർഷെ� �വർ�ന�ൾ,  ലഭി� �ക,വിനിേയാഗി� �ക  ,എ�ിവ സഹിതം ജി�ാ

അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ��

പ�തിക� എെ�ാ�യാണ്; ഈ വർഷെ� േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്; ഈ വർഷം

എ� �പ വിനിേയാഗി�ി��്?

വിഷാദ േരാഗിക�െട എ�ം

4317. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഷാദ േരാഗിക�െട എ�ം �ടി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� േലാകാേരാഗ� സംഘടനാ

റിേ�ാ��ക� �കാരം ഇ��യി� എ�; അത് േകരള�ി� എ�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം വ��ി -��ംബപരമായ ����, െതാഴി� പരമായ അപകട��ം ����ം അ�ബ�

അ�ഖ��ം ആ�ഹത�ക�ം �ടി വ��ത് ആേരാഗ� വ��ിെ� ��യി�െ��േവാ;ഉെ��ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ� �ലം അകാരണ സ�ടം,  ഇ���വയി�േപാ�ം താ�പര�മി�ാ�,  �ീണം,  തള�� �ട�ി

ആ�ഹത�വെര�ം,  മ�ഭാഗ�് െകാലപാതക��  നട�വാ�� �വണതക�ം ഇവ�

കാ�െവ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം േരാഗിക��് മ��ം ചികി��ം ആ�യ�ം ന��വാനായി ആേരാഗ� വ��് എ�

നടപടി സ�ീകരി�വ�� എ�ം കഴി� 5 വ�ഷമായി എ� േരാഗിക��് ( ഓേരാ വ�ഷ�ം) വ��്

ചികി�ാ സഹായം ന�കി വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

ശ�ള �ടി�ിക അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി

4318. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന���ായി ആേരാഗ�വ��് �േഖന 2012 �

നിയമി� താ��ാലിക ജീവന�ാെര 2016 െസ��ംബറി� പിരി�വി�ി�േ�ാ; എ� ജീവന�ാ�െട

േസവനമാണ് ഇ�കാരം അവസാനി�ി�ത്; കാ�ഗറി തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2016  െസ��ംബറി�  ��ത ജീവന�ാ�െട േസവനം അവസാനി�ി�േ�ാ�  അവ��് എ�

മാസെ� ശ�ളം �ടി�ികയായി��;

(സി) താ��ാലിക ജീവന�ാെര പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന���ായി നിേയാഗി�േ�ാ�

പിരി�വിടെ�� ജീവന�ാ��് ��ഗണന ന�കണെമ�ം ര�് മാസ�ി��ി� ശ�ള �ടി�ിക

ന�കണെമ�ം പിരി�വിടെ�� ജീവന�ാ�  ന�കിയ പരാതി പരിഗണി� അ�ിനിേ��ീവ്
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ൈ��ണ�  എറണാ�ളം  2016  ഡിസംബ�  2  ന്,  OA/1588/2016  ന��  േകസി�  വിധി

��ാവി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ര�് മാസ�ിനകം ഇവ�െട ശ�ള �ടി�ിക ന�കാ�  കഴിേ�ാ;  ഇെ��ി�

കാരണെമ�ാണ്;

(ഇ) ശ�ള �ടി�ിക ലഭി�ാ�തി� മനം െനാ�് ജഗദീപ് എ� ജീവന�ാര� ആ�ഹത� െചേ��

സാഹചര���ാേയാ;

(എഫ്) േമ� ജീവന�ാ�െട ��വ� ശ�ള കിടി�ിക�ം അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തി�ം �ട��ളള

പക��വ�ാധി �തിേരാധ�വ��ന���ായി അവെര താ�കാലിക അടി�ാന�ി�  ��

പരിചയം വ�് നിയമി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കടേലാര േമഖലയി� �വ��ി�� ഡിെ��സറിക�

4319. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടേലാര േമഖലയി�  �വ��ി�� ഡിെ��സറിക�െട സാധാരണ ���ി സമയം കടലി�

േപാ�� െതാഴിലാളിക��് േസവനം കി��തിന് പര�ാ�മ�.  ആയതിനാ�  ഇ�രം

ഡിെ��സറിക� ൈവ�േ�ര�ളി�ം �വ��ി��തിന് ആവശ�മായ �മീകരണം െച�േമാ;

(ബി) ൈ�മറി െഹ��് െസ��കളി�  േഡാ��മാ�  ലീവ് ആ�േ�ാ�  പകരം �മീകരണ��

അടിയ�രമായി െച��തിന് ജി�ാതല�ി�  സംവിധാനം ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ െമഡി�� േകാേള�കളിെല ത�ികക�

4320. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��തായി �ട�ിയ െമഡി��  േകാേള�കളി�

മാ�മായി എ� ത�ികക� സ ൃ�ി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�്.ഐ.വി. േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന��

4321. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എ�. വിജയ� പി�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

(എ) സം�ാനെ� എ�്.ഐ.വി-എ��സ് േരാഗബാധിത�െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��ായി എെ��ാം ചികി�ാ സൗകര��ളാണ് ന�കി വ��ത്;

(സി) എ�്.ഐ.വി.  േരാഗവ�ാപനം തട��തി�ം എ��സ് േരാഗ�തിേരാധമാ����

ശ�ിെ����തി�ം േകരള സം�ാന എ��സ് ക�േ�ാ�  െസാൈസ�ി എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��ത്;

(ഡി) എ�്.ഐ.വി.  േരാഗബാധിത�  സ�ഹ�ി�  േനരി�� ����  പരിഹരി��തി�ം ഈ േരാഗം

സംബ�ി�് ഫല�ദമായ േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  സംഘടി�ി��തി�ം എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ബാലനയം

4322. �ീ.സി.���

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം 2016-� അംഗീകരി� ബാലനയ�ിെ� �ഖ� അടി�ാന തത��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സാ�വ�ിക �തിേരാധ മ��പേയാഗ�ി� ഇ��യി� ഏ��ം �റകി� നി��� 48 ജി�കളി�

രെ��ം  (മല�റം,  കാസ�േഗാഡ്)  േകരള�ിലാെണ�� പരിഗണി�് ��ിക��് ൈവകല�േമാ

േരാഗേമാ ഇ�ാെത ജീവി�ാ�� അവകാശം സംര�ി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ�  50  ശതമാനേ�ാളം ��ിക�  വിള�� ബാധി�വ�ം  21  ശതമാനം

ഭാര�റ��വ�മായ� പരിഹരി�ാ�� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എകീ�ത ലേബാറ�റി ,�ാനിംഗ് സംവിധാനം

4323. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േകാേള�കളി�  ചികി��െ��� േരാഗിക�  വിവിധ െട�ക��് െമഡി��

േകാേളജിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� അല�് ക�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമഡി�� േകാേള�കളി� ലേബാറ�റി, �ാനിംഗ് സംവിധാന�� ഏെത�ി�ം ഒ�ഭാഗ�് ഒ�ി�്

സ�ീകരി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ?
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ജി�ാ ജനറ� ആ�പ�ികളി� പി.ആ�.ഒ ത�ികക�

4324. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ ജനറ� ആ�പ�ികളി� പി.ആ�.ഒ ത�ികക� നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ�െട നിയമനരീതി എ�ിെനെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് നി�യി�ി�� േയാഗ�തക�  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േയാഗ�തക�ം നിയമന രീതി�ം നി�യി�െകാ�് െ�ഷ��  ��സ് നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;  എ�ി�  അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  െ�ഷ��  ��സ്

�റെ��വി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയി� �തിയ ത�ികക�

4325. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ആേരാഗ� േമഖലയി� എ� �തിയ ത�ികക� ��ിെ��ം,  അവ

ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര ആേരാഗ�േമഖലയി�  എ� �തിയ

ത�ികക�  ��ി�ാ�  കഴിെ��ം അതി�  എ� ത�ികകളി�  നിയമന നടപടിക�

���ിയാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ?

എ�േഡാ സ�ഫാ� �രിതബാധിത�

4326. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�  ഉ��െട�� ��തര േരാഗം ബാധി�വ��് കാസ�േഗാഡ്

ജി�യി�  ���  െ�ഷ�ാലി�ി ചികി� ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  ഈ േരാഗിക�  ആ�യി��

ക��ാടക�ിെല മംഗല�വിെല ആ�പ�ികളിെല ചികി��് �ടി എസ്എം എ പി വഴി��

സാ��ിക സഹായം ലഭി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ?

ആേരാഗ� വ��ി� �തിയ ത�ികക�
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4327. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആേരാഗ� വ��ി� �തിയ ത�ികക� ��ി�തിെ�

എ�ം ത�ിക തിരി�് �േത�കം വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യി� ക�ാ�സ� േരാഗം തട��തിന് നടപടി

4328. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� ക�ാ�സ� േരാഗം �മാതീതമായി വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യി�  ക�ാ�സ�  േരാഗം തട��തിനായി ആേരാഗ�വ��് നട�� �വ��ന��

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�ാ ആ�പ�ിയി� അത�ാ�നിക ക�ാ�സ� ചികി�ാവിഭാഗം ആരംഭി�ാ� ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ി� �വ��ന �മീകരണം

4329. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� �വ��ന �മീകരണം വഴി ജീവന�ാ��് നിയമനം ന���േ�ാ;

(ബി) േരാഗബാധിത�,�േത�ക പരിഗണന അ�ഹി��വ� എ�ിവ��് �വ��ന �മീകരണം വഴി �ലം

മാ�ം ന���ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) �വ��ന �മീകരണം ന���തി�� മാനദ���  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �വ��ന �മീകരണം ന���തിന് മാനദ�ം നിലവിലിെ��ി� ഏെതാെ� വിഭാഗ�ിനാണ്

�വ��ന �മീകരണം വഴി നിലവി� നിയമനം ന���ത്;വിശദമാ�േമാ?

പ�ിമ െകാ�ിയിെല ക�േവലി�ടിയി� �വ��ി�� ടി.ബി. ആ�പ�ി

4330. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമ െകാ�ിയിെല ക�േവലി�ടിയി�  �വ��ി�� ടി.ബി ആ�പ�ി�െട േശാചനീയാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േശാചനീയാവ� പരിഹരി�ാനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) എ�ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം

4331. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം െകാ�വ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ഏകീ�ത നിയമം നിലവിലി�ാ���ലം വ��ിെ� ൈദനംദിന �വ��ന�െള

ബാധി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഴനാട് പി എ�് സി െയ സി എ�് സി ആയി ഉയ���തിന് നടപടി

4332. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല ഒ�േശഖരമംഗലം �ാമപ�ായ�ിെല �ഴനാട് പി  .എ�്.സി െയ

സി.എ�്.സി ആയി ഉയ���തിന് ന�കിയി�� നിേവദനം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) �ഴനാട് പി.എ�്.സി െയ സി.എ�്.സി ആയി ഉയ���തിേല�ായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല മ�ല�ിെല ഏെതാെ� പി.  എ�്.സി കെള സി എ�് സി ആയി ഉയ��വാ�

നി�യി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പന�� പി.എ�്.സി.

4333. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പന�� �ാമപ�ായ�ിെല പി.എ�്.സി. 24x7 പി.എ�്.സി.

ആയി ഉയ���തി�� നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി� ആ�പ�ി�െട വികസനം

4334. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി�േശഷം െകാ�ം ജി�ാ ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി ആേരാഗ�

വ��് നട�ിയ ���ിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�ാ ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് മാ�ററ� �ാ� ത�ാറാ��തി�ളള നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നാഷണ� �റ� െഹ��് മിഷ�

4335. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നാഷണ�  �റ�  െഹ��് മിഷ�  �േഖന ലാേബാറ�റി സൗകര�ം ഇ�ാ� �ാഥമികാേരാഗ�

േക���  ഉ�െ�െട�ളള ആ�പ�ികളി�  സൗജന� നിര�ി�  ലേബാറ�റി സംവിധാനം

ഏ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല പി.എ�്.സി. ക� അ�േ�ഡ് െച��

4336. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാ�യം ജി�യിെല ഏെതാെ� പി.എ�്.സി.  കളാണ് താ��് ആ�പ�ികളാ�ി ഉയ��ാ�

േപാ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

നാഷണ� െഹ��് മിഷ�

4337. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  െഹ��് മിഷന്  2016-17  സാ��ിക വ�ഷേ��് എ� േകാടി �പ�െട

പ�തി�ാണ് അ�മതി ലഭി�ത്; ഇതി� സം�ാന സ��ാരിെ� വിഹിതം എ� �കയാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം ഇ�വെര എ� േകാടി�പയാണ് േക��ി� നി�ം ലഭി�ത്; എ� േകാടി�പയാണ്

സം�ാന വിഹിതമായി എ�.എ�്.എം. ന് ന�കിയത്;

(സി) മാ��് 2017 വെര�� വിനിേയാഗ ശതമാനം വ��മാ�േമാ?

മഴ�ാല േരാഗ�� തടയാ� നടപടി

4338. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മഴ�ാല േരാഗ��  തടയാ�  സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ചില ഭാഗ�ളി� െഡ�ിപനി വ�ാപകമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  എ� േക�ക�  ഇത് വെര റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്;  എെ�ാെ�

�തിേരാധ �വ��ന�ളാണ് നട�ിെ�ാ�ിരി��െത�ം അറിയി�ാേമാ ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല േഡാ��മാ�െട ത�ികയി� ഒഴി�ക�

4339. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈ�മറി െഹ��്െസ��  ,ക��ണി�ി െഹ��്െസ��

എ�ിവിട�ളി� േഡാ��മാ�െട ത�ികയി� ഒഴി�ക� എെ��ി�ം നിലനി���േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� പ�ായ�് തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ ത�ികയി� നിയമനം നട��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകശവ�രം ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി� രാ�ികാല ചികി�

4340. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  മ�ല�ിെല േകശവ�രം ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  രാ�ികാല ചികി��്

ജീവന�ാരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �തിയ ത�ികക�  ��ി�് ��ത�  ജീവന�ാെര ലഭ�മാ�വാ�  നടപടിക�

ൈകെ�ാ�േമാ?

േദവി�ളം സി.എ�്.സി.�െട േശാചനീയാവ�

4341. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  2006  െല എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  സി.എ�്.സി.യായി

ഉയ��ിയ േദവി�ളം സി.എ�്.സി.�െട േശാചനീയാവ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

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

4342. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ചികി�ാ

സൗകര�ം വ��ി�ി�വാ�ം, ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം ഏ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ി�െട സൗകര�ം വ��ി�ി��തിന് �േത�ക പരിഗണന ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�ളള നിലപാ� വ��മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി അ�� മ�ല�ി�

4343. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി അ��  മ�ല�ി�  നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �വ��ന��െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പക�� പനിക�

4344. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക�� പനിക� മ�് പക�� വ�ാധിക� എ�ിവ തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��ത്;

(ബി) ഇ�രം േരാഗ��  തട�വാനായി േകാളനികളി�ം മ�ം �ചീകരണ ���ിക�  നട��തി�ം,

െകാ�ക് നിവാരണ�ി�മായി ആേരാഗ� വ��് �േത�കം നടപടിക�  സ�ീകരി� വ��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�േ�ാ;

(സി) പക��വ�ാധിക�  പിടിെപ�ാ�  നിയ�ി��തിന് ആേരാഗ�വ��ിെ� കീഴി�  എ�ാ ജി�കളി�ം

െമാൈബ� �ിനി�ക� �ട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി�െട െക�ിട നി��ാണം

4345. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മല�റം താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി�െട �തിയ െക�ിട നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�ി�ം നി��ാണം ആരംഭി��തി�� തട���  എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

പാലേമ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം

4346. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലേമ�  �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ി�  ��തായി അ�വദി� ത�ികക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  സ�ജ�  ത�ികയി�  േഡാ��മാരി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ ത�ികയി� അടിയ�രമായി നിയമനം നട��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

സീനിയ� ���് �ീ. ജി.രാേജ�െ� �ലംമാ�ം

4347. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികലാംഗരായ ജീവന�ാെര നിയമി�േ�ാ�ം �ാന�യ�ം ന��േ�ാ�ം സ��ം ജി�യി�

ഒഴി�െ��ി� നിയമി�ണെമ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ ;

(ബി) പാ��ാറ െഹ��് െസ�റി� �നിയ� ���ായി േജാലിേനാ�ി വ�ി�� വികലാംഗനായ �ീ.

ജി.രാേജ��  സീനിയ�  ���ായി �ാന�യ�ം കി�ിയേ�ാ�  സ��ം ജി�യി�  ഒഴി��ായി�ം

��രി� നിയമി�ത് ��യി� െ��ി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��ര�് ര�് സീനിയ�  ���്മാ��്  2017 െഫ�വരി മാസ�ി� �ാന�യ�ം

ലഭി��തിെ� അടി�ാന�ി� ഉ�ാ�� ഒഴിവി� �ീ.ജി.രാേജ�െന നിയമി�ണെമ�് േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് ൈ��ണ�  വിധി �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ ഉ�രവ്

നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െകാഴി�ര ആ��േവദ ആ�പ�ി

4348. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക��  പ�ായ�ിെല െകാഴി�ര ആ��േവദ ആ�പ�ിയി�  എെ��ാം അടി�ാന

സൗകര��ളാണ് നിലവി��ത്;എെ��ാം ചികി�ാ സൗകര��� നിലവി� ഇവിെട ലഭ�മാണ്;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിയി�  കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�ം അ�വദി�ാ��താെണ� ശിപാ�ശ ഭാരതീയ

ചികി�ാ വ��ി�  നി�ം സ��ാരി�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദാമാ�േമാ;

(സി) ഈ ആ�പ�ിയി� കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�ം അ�വദി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

പക�� വ�ാധിക�െട കാരണ��

4349. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, പി.െക. ശശി

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപകമായിെ�ാ�ിരി�� പക�� വ�ാധിക�െട കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ബാ�ല��ം അവ�െട താമസ �ലെ��ം േജാലി

�ലെ��ം അനാേരാഗ�കരമായ ��പാ�ക�ം പക��വ�ാധിക��് കാരണമാ���് എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി െമഡി�� ക�ാ�ക�

സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവ�െട വാസ �ല�ളിെല �ചിത�ം ഉറ� വ���തി�ം ഇവ��് ആവശ�മായ

േബാധവ��രണം നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

താ��് ആ�പ�ികെള െ�ാഷ�ാലി�ി ആ�പ�ികളാ�ി ഉയ���തിന് നടപടി

4350. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് ആ�പ�ികെള െ�ാഷ�ാലി�ി ആ�പ�ികളാ�ി ഉയ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഉയ��െ��ി�� ആ�പ�ികളി�  േ�ാമാെകയ�  �ണി�് ഏ�െ����കാര�ം

ആേലാചി�േമാ;

(സി) െച��� ആ�പ�ിയി� േ�ാമാെകയ� �ണി�് ഏ�െ����കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സ�കാര� ലാ�ക��് ൈലസ��ം �വ��നാ�മതി�ം
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4351. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�േമഖലയി�  എ� ലാ�ക��് ഏെത�ാം മാനദ���  �കാരം സം�ാന ��സ്

ക�േ�ാ� േബാ�ഡ് ൈലസ��ം �വ��നാ�മതി�ം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പല സ�കാര� ലാ�ക�ം �വ��ി��ത് ശരിയായ മാനദ��� പാലി�ാെത�ം േയാഗ�രായ

പരിേശാധകെര ഉപേയാഗി�ാെത�ം അമിതഫീസ് ഈടാ�ി�ം േരാഗിക��് ശരിയായ റിസ��്

ലഭ�മാ�ാെത�മാെണ�ത് േബാ��ം വ��ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിെല ആ�പ�ികളി�  ലാ�ക��് ��സ് ക�േ�ാ�  േബാ�ഡ്

�വ��നാ�മതി�ം ൈലസ��ം ന���േ�ാ;  എ�ി�  എ� ആ�പ�ിക��് നിലവി�

ൈലസ�സ് ന�കിയി��്;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ിക�, േന�ിംഗ് േഹാ�ക� �ട�ി സ�കാര� ലാ�ക�െട നിയ�ണം, രജിേ�ഷ�,

ഫീസ് ഏകീകരണം എ�ിവ സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�കീഴി�  ആ�ാ�ം ജന���് െത�ായ

പരിേശാധനാ ഫലം,  അമിതഫീസ് എ�ിവയി� നി�ം സംര�ണ�ം ന��വാ�ം ഈ സ��ാ�

നാളി�വെര എ�നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം എ�് �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ം എ�ം

വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ െചലവ് ഏകീകരി�വാ� നടപടി.

4352. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ നിര�് ഏകീകരി�വാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േബഡ��, �ളിയാ�, െപരിയ സ��ാ� ആ�പ�ിക�

4353. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േബഡ��,  �ളിയാ�, െപരിയ എ�ിവിട�ളിെല സ��ാ�

ആ�പ�ികെള സി.എ�്.സി.ക�  ആയി ഉയ��ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിന��തമായ ത�ികക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��  അറിയി�ാേമാ;

ഇെ��ി� ആയത് അ�വദി��തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ികളി�  നിലവി�  ഐ.പി.  �ണി�് �വ��ി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ; ഇെ��ി� ആയത് �ട��തി�� തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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വേയാമി�ം പ�തി

4354. �ീ.സി.���

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. �േകഷ്

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന��െട േ�മ�ിനായി വേയാമി�ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വേയാജന���ായി എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഇതി��കാരം ലഭ�മാ��ത്;

(ഡി) ��ജന�െള സംര�ിേ��തിെ��ം ബ�മാനിേ��തിെ��ം ആവശ�കത സംബ�ി�്

�വജന���് അവേബാധം ന���തി�� പരിപാടിക� ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

4355. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം തല�ളി�� സ��ാ�  ആ�പ�ികളാണ് ഇേ�ാ�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

�വ��ി�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ാ നിേയാജക മ�ല�ളി�ം ��� സമയം �വ��ി�� ഒ� ഡയാലിസിസ് �ണിെ��ി�ം

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഉറ�വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ ?

കാ�സ� േരാഗബാധിത�െട എ�ം

4356. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�സ� േരാഗബാധിത�െട എ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം വ��ി��േ�ാ; ഇതിെ� കാരണ�� പഠന

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ വിവര��െട അടി�ാന�ി� േബാധവ�കരണ പരിപാടിക� നട��േ�ാ; എ�ി� വിശദ

വിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി�  എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം കാ�സ�  ചികി��� �ിനി�ക�

ആരംഭി�േമാ?
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െഹ��് ഇ�െ��� ത�ിക

4357. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി� െഹ��് ഇ�െ��� ത�ികയിെല ഒഴി�ക� എവിെടെയ�ാെമ�ം,

��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� റിേ�ാ��് െച�ാതിരി�ാ�� കാരണം വ��ാമാ�േമാ?

െഹ��് ഇ�െ��� ഒഴി�ക�

4358. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���, �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്  I,

െഹ��് ഇ�െ��� എ�ിവ�െട എ� ഒഴി�ക� ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക� നിക��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െഡപ��ി മാ�് മീഡിയ ആ�് എഡ�േ�ഷ� ഓഫീസ� ത�ികയിേല�� നിയമനം

4359. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല െഡപ��ി മാ�് മീഡിയ ആ�് എഡ�േ�ഷ�  ഓഫീസ�  ത�ികയിേല��

നിയമനം ഏത് രീതിയിലാണ് നട�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് നി�യി�ി�� േയാഗ�തക�  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േയാഗ�തക�ം നിയമനരീതി�ം നി�യി�െകാ�് െ�ഷ��  ��സ് നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;  എ�ി�  അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  െ�ഷ��  ��സ്

�റെ��വി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ആേരാഗ� േക��ളി� ഒഴി�� ത�ികകളി� നിയമനം

4360. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  �ിതി െച�� ജി�ാ ആ�പ�ിയി�ം,  സി.എ�്.സി.,

പി.എ�്.സി. കളി�ം ആവശ�മായ �ാഫ് നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ� േക��ളി� ഒഴി�� ത�ികകളി� അടിയ�രമായി നിയമനം നട��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജിെല ലേബാറ�റി പരിേശാധനക�

4361. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജിെല ���  െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിയിെല േരാഗിക��്

െചറിയേതാതി�� ലേബാറ�റി പരിേശാധനക��് േപാ�ം �െറ �െര�� �ധാന െക�ിട�ിേല�്

േപാേക�ി വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �റ� ��റിേലാ, വീ�െചയറിേലാ ഇ��ി അത�ാസ� നിലയി�� േരാഗികെള െവയി�ം മഴ�ം

െകാ�് പ�പ�� േറാഡി�െട ത�ി െകാ�േപാ����ലം ഉ�ാ�� ക�� �യാസ��

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജിെല ലി�ക�

4362. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ി� നിലവി� എ� ലി�ക� ഉ�്;

ഇതി� എ� എ�ം �വ��ന�മമാണ്;

(ബി) എ�ാ ലി�ക�ം �വ��ന �മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ ലി�കളിേല�ം ആവശ�മായ� ലി�് ഓ�േറ��മാെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

നിേയാഗി�േമാ;

(ഡി) ലി�് ഓ�േറ��മാ�  �ത�മായി േജാലി െച�� എ�കാര�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� ഫാമിലി െമഡി�� വിഭാഗം

4363. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� ഫാമിലി െമഡി�� വിഭാഗം ആരംഭി�ി�് എ� വ�ഷമാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) െമഡി��  കൗ�സി�  ഓഫ് ഇ���െട അംഗികാരം എ� കാരണ�ിലാണ് ഈ േകാ�ിന്

ലഭി�ാതിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ അംഗികാരം ലഭി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�െത�്

വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ീക�െട�ം ��ിക�േട�ം ആ�പ�ി

4364. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �ീക�െട�ം ��ിക�േട�ം ആ�പ�ി �ാപി�� വിഷയം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് എ� േകാടി �പയെട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��ത്;  ഭരണാ�മതി ന�കിയിെ��

വ�ഷമായി;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ഇതിെ� നി��ാണ �േരാഗതി ഏ�വെരയാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ആ��േവദ ആ�പ�ികളി� ആവശ�മായ ജീവന�ാ�

4365. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ��േവദ ആ�പ�ികളി�  ആവശ�മായ ജീവന�ാ�

ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ആ��േവദ ആ�പ�ികളി�  ആവശ�മായ �ാഫിെന നിയമി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തഴ�ര ആ��േവദ ആ�പ�ിയി�  കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� ഫാമിലി െമഡി�� വിഭാഗം

4366. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െമഡി�� േകാേള�കളി� ഫാമിലി െമഡി�� വിഭാഗ�ം എംഡി ഫാമിലി െമഡിസി�ം അ�ബ�

സൗകര��േളാ��ടി ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാഎ�് വ��മാ�േമാ?
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പാവെ�� േരാഗിക��് സ��ാ� ധനസഹായം

4367. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാവെ�� േരാഗിക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ഇേ�ാ�  സ��ാ�  തല�ി�

ന�കിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േരാഗ���ം ശ��ിയക��ം ധനസഹായ�ിന് അ�ഹത�െ��ം എ� �ക വീതം

ന�കിവ��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിെല ചികി�ക��ാണ് ധനസഹായം ന�കിവ��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി�ാ / താ��് ആ�പ�ികെള �ടി ഇവയി� ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) കി�നി മാ�ിവ��  ശ��ിയ കഴി� േരാഗിക��് �ട�  ചികി��ം ധനസഹായ�ം

ന���തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് ആം�ല�സ്

4368. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്  2015-16  �  നി�� �ക

വിനിേയാഗി�് ക�നാഗ��ി താ��ാ�പ�ി�ം തഴവ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി�ം ആം�ല�സ്

വാ��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��.  ��ത ആം�ല��ക�  വാ��തിന്

കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിക�  ആം�ല�സ് വാ��തി�� അടി�ാനസൗകര���  ഒ���തി��

നടപടി സ�ീകരി�് ബ�െ�� വ��ിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) എ��ം േവഗം ��ത ആം�ല�സ് വാ��തി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമഡി�� റീഇംേപ�്െമ�് അേപ�കളി� �ക അ�വദി��തിന് കാലതാമസം

4369. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െമഡി�� റീഇംേപ�െമ�് അേപ�കളി� �ക അ�വദി��തിന് വലിയ

കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ീ. വി�സ�് സിേമതി, ഓഫീസ് അ���്, എ�.എ.ഐ.�.പി.എസ്., കാ���ി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

69 of 101



വ���േഖന സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  (ആ�(6)  92731/DPI)  എെ��ി�ം നടപടി

സ�കരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത അേപ��കാരം െമഡി��  റീഇംേബ�്െമ�് അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപിടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�കിരണം പ�തി

4370. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. േജായി

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ�കിരണം പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��  ആെരാെ�യാെണ�ം ഇവെര െതരെ����തി��

മാനദ��� എെ�ാ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എെ��ാം ചികി�ാ െചല�കളാണ് ഈ പ�തി �കാരം സൗജന�മായി ലഭി��ത്;

(ഇ) ഈ പ�തി കാര��മമായി നട�ാ�ാ�ം അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�ം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹായ സഹകരണ�� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

4371. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവദാന സംവിധാനമായ �തസ�ീവനി പ�തി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�തിയിേല�് ഇതിനകം എ� അേപ�ക� ലഭി�;  എ� േപ��് അവയവ�� ദാനം ന�കി;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അവയവ���ായി അേപ�ി�് വ�ഷ�� കാ�ി��് മരണ�ിന് കീഴട�ിയവ�േ�ാ; എ�ി�

അവ�െട കണ�ക� െവളിെ���േമാ?

ക�ാ�സ� െകയ� േഫാ� ൈലഫ് പ�തി

4372. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം ആ�സിസി യി�  2014  ആഗ�് വെര നിലവി��ായി�� കാ�സ�  െകയ�

േഫാ� ൈലഫ് പ�തി ന�നതക� പരിഹരി�് �നരാരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� എ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �നരാരംഭി��തിന് കാലതാമസം വ�െമ�ി�  അ�വെര പഴയ പ�തി തെ�

�ടരാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഐരാണി��ം അേലാ�തി ആ�പ�ി

4373. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐരാണി��ം അേലാ�തി ആ�പ�ി�െട പണി���ീകരി� �തിയ െക�ിടം �റ�് �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� ആവശ��ിന് േഡാ��മാ�ം,  മ�് �ാ�ക�ം ഇ� എ�റിയി�െകാ��

നിേവദനം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നിേവദന�ിേ�� എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ഡി) ഈ ആ�പ�ി�് േവ� േഡാ��മാ�േട�ം മ�് �ാ�ക�െട�ം നിയമനം നട��തിന് േവ�

നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ ?

ക�ാ�സ� നിയ�ണ പഠന േക�ം

4374. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം റീജിയണ�  ക�ാ�സ�  െസ�റിെ� കീഴി�  തി�വന��രം ജി�യി�  എ�

ക�ാ�സ� നിയ�ണ പഠനേക��� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ക�ാ�സ� നിയ�ണ പഠന േക�ം വ��ലയി� ആരംഭി��തിന് ആവശ�ം േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�ാ�സ�  നിയ�ി��തിന് സം�ാന ആേരാഗ�വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

��േ�രി ഗവ�െമ�് ആ��േവദ ആ�പ�ിയി� കിട�ി ചികി�

4375. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി ഗവ�െമ�് ആ��േവദ ആ�പ�ിയിെല ജീവന�ാ�െട

അ�വദി�െ�� ത�ികക�, നിലവി�� ജീവന�ാ�െട വിശദാംശ�� എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിെയ അ�േ�ഡ് െച��തി�ം കിട�ി ചികി� ഉ�െ�െട�� സൗകര���

ഏ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ��േ�ദ ഫാ�മസി�് ത�ിക

4376. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േ�ദ ഫാ�മസി�് ത�ികയി�  െകാ�ം ജി�യി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉെ��് ആേരാഗ�

േക��� �കാരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�ിെ��ി� ആയതിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ�ാേ�രി �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

4377. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാേ�രിയിെല �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയി� ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗ�ി� നിലവി�

എ� േഡാ��മാ� �വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2013-2014,  2014-2015,  2015-2016 കാലയളവി� ഈ ആ�പ�ിയി� എ� �സവ�ം

സിേസറിയ�ം നട�ി�െ��ം �റേമ ആ�പ�ിയിേല�് എ� േക�ക�  റഫ�  െച�ി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ ?

സ��ാ�, സ�കാര� ആ�പ�ികളി� സിസിടിവി ക�ാമറക�

4378. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ സ��ാ�, സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം തീ� പരിചരണ വിഭാഗ�ി�ം,  ഓ�േറഷ� തീേയ��

എ�ിവിട�ളി� സിസിടിവി ക�ാമറക� നി�ബ�മാ�ണെമ� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� ഉ�രവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� ,  സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല തീ� പരിചരണവിഭാഗ�ി�ം ഓ�േറഷ� തിേയ��കളി�ം

സിസിടിവി ക�ാമറക� �ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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അ�ാരാ� ആ��േവദ േക�ം

4379. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് അ�ാരാ� ആ��േവദ േക�ം നി��ി�ാ�� പ�തി ഉേ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ�

നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി?

െട�ി�� അസി��് ത�ികയിേല�� നിയമനം

4380. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല െട�ി��  അസി��് ത�ികയിേല�� നിയമനം ഏ� രീതിയിലാണ്

നട�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് നി�യി�ി�� േയാഗ�തക�  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േയാഗ�തക�ം നിയമനരീതി�ം നി�യി�െകാ�് െ�ഷ��  ��സ് നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;  എ�ി�  അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  െ�ഷ��  ��സ്

�റെ��വി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാനസികാേരാഗ� പരിപാലനരംഗ�് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

4381. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, പി. ഉ�ി

,, ബി.സത��

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസികാേരാഗ� പരിപാലനരംഗ�് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാനസികാേരാഗ� േക���െട �വ��നം ��ത� കാര��മമാ��തി�ം ��ത േക��ളിെല

അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) മാനസിക േരാഗിക�െട �നരധിവാസ�ി�ം പരിചരണ�ി�ം വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപി�ി��

�വ��നം സാധ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളി�  മാനസിക േരാഗ ചികി��� സൗകര���  ഏ�െ���ാ�
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സാധി�േമാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) മേനാേരാഗ�െള�റി�് െപാ�ജന���് അവേബാധം ��ി��തി�� േബാധവ��രണ

പരിപാടിക� സംഘടി�ി�േമാ?

േഹാ�ി�� െഡവല�്െമ�റ് ക�ി�ി ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�

4382. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല േഹാ�ി�� െഡവല�്െമ�റ് ക�ി�ി ജീവന�ാർ�് �ല� േജാലി�്

�ല�േവതനം എ� നയം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ �വ��ി�� േപയിംഗ് കൗ�റിെല േഹാ�ി��

െഡവല�്െമ�റ് ക�ി�ി ജീവന�ാ�െട നിലവി�� സീനിേയാറി�ി ലി�് �സി�ീകരി�തിെ�

മാനദ�െമ�ാണ്;

(സി) ഫാർമസി പാസായി രജിേ�ഷൻ ലഭ�മായവെരയാേണാ സീനിേയാറി�ി ലി�ിൽ

ഉൾെ���ിയി��ത്;  േഹാ�ി��  െഡവല�്െമ�റ് ക�ി�ി ജീവന�ാർ�് ഇ.പി.എഫ്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ നട�ാ�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കാ�ണ�പ�തി

4383. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ�പ�തി �കാരം സം�ാന�് ഏെത�ാം സ�കാര� ആ�പ�ികളിലാണ് ചികി�

ലഭി��െത�ം ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം അംഗീകരി�ി�� േരാഗ��  ഏെതാെ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി പ�ികയി� ഇ�ാ� ആ�പ�ികളി� ചികി� േനടിയവ��് �േത�ക പരിഗണന ന�കി �േത�ക

അ�മതി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ന�കിയി�േ�ാ;വിശദീകരി�ാേമാ?

തി�വന��രം ആ�സിസി യിെല പരിേശാധന സംവിധാന��

4384. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ആ� സി സി യി� ചികി��െ��� േരാഗിക� വിവിധ പരിേശാധനക��് ആ�

സി സി യിെല വിവിധ നിലകളി� (�ല�ളി�) നട�് ക�െ���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പരിേശാധന സംവിധാന��, ലേബാറ�റിക�  ഒരിട�് ഒ�ി�് സ�ീകരി�� കാര�ം
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ആേലാചി�േമാ?

�ധാനമ�ി സ�ാ�� �ര�ാ േയാജന

4385. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളിെല അടി�ാന സൗകര���  വ��ി�ി��തിന്

�ധാനമ�ി സ�ാ�� �ര�ാ േയാജന (PMSSY)നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം സം�ാനെ� ഏെത�ാം െമഡി�� േകാേജ�ക��് േക� ധനസഹായം

ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി��  േകാേള�കളി�  �തന സാേ�തിക വിദ�ക�  ഏ�െ����തിനായി എെ��ാം

കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട േക� വിഹിതം എ�യാെണ�ം നട� സാ��ിക വ�ഷം ഇതിനായി എ� �പ

വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�

4386. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�  നിലവി�  24  മണി��ം �വ��ി�� കാഷ�ാലി�ി

സൗകര��േ�ാ;

(ബി) ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�  കാഷ�ാലി�ി ഇ�ാ�ിനാ�  െപാ� ജന��

�യാസമ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജി� ദിവസേവതന േജാലി�ാ�

4387. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജ്, എ�്.എ.ടി ആ�പ�ികളി� എ� ദിവസേവതന േജാലി�ാ�

േസവനം അ��ി��; ഏെത�ാം ത�ികകളി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ �േഖന താ�ാലികാടി�ാന�ിേലാ ദിവസേവതനാടി�ാന�ിേലാ േജാലി െച��േ�ാ;

എ�ി� എ�േപ�;

(സി) ജന�ീ �േഖന താ�ാലികാടി�ാന�ിേലാ ദിവസേവതനാടി�ാന�ിേലാ േജാലി െച��േ�ാ;

എ�ി� എ�േപ�?

അവയവദാന�ിന് േ�ാ�ാഹനം

4388. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് സം�ാന�് അവയവദാന ശ��ിയക�  �റ�വ��

സാഹചര���ായി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ഇതിന് കാരണം;

(ബി) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് എ� അവയവദാനശ��ിയക� നട�ി��്;

(സി) അവയവദാനശ��ിയ നി��ാഹെ����തര�ി�� �ചരണ��  സം�ാന�്

നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) അവയവദാന�ിെ� നടപടി�മ��  അവയവദാന�ിന് സ��രായി എ��വ��ം

ബ����ം ഏെത�ി�ം തര�ി�  ��ി��ക�  ��ി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�്

ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചി��േപാ�്

4389. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�വ�ഷം ചി��േപാ�് േരാഗം പട��് പിടി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2017 ജ�വരി 1 �ത� ഏ�� 30 വെര കാലയളവി� ഈ അ�ഖം ബാധി�വ�െട കണ�ക�

സ��ാരിെ� ൈകവശ�േ�ാ; ഉെ��ി� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േരാഗം പട��് പിടി��തി�� കാരണ��  കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഭാവിയി�  ഈ േരാഗം പട��് പിടി�ാതിരി�ാ�  ൈകെകാ� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

ആ�പ�ികളി� െക�ിട�� നി��ി��തിന് അ�മതി
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4390. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16  കാലയളവി�  നാഷണ�  െഹ��് മിഷെ� സാ��ിക സഹായേ�ാെട

ആ�പ�ികളി� അടി�ാന സൗകര�െമാ���തിനായി എ� െക�ിട�� നി��ി��തിനാണ്

അ�മതി ലഭി�ത്;

(ബി) ആയതിെ� വിശദാംശ��  സാ��ികവ�ഷം,  െക�ിട��െട വി�തി,  �ക എ�ിവ തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016 മാ��് 31 ന് ��്, ഇതി� എ� പ�തിക� ���ീകരി�് ഉ�ഘാടനം നി��ഹി�ി��്;

(ഡി) 2015-16,  2016-17  കാലയളവി�  എ� �തിയ െക�ിട���ാണ് അ�മതി ലഭി�ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ആയതി�  എ� പ�തിക�െട നി��ാണ ഉ�ഘാടനം,  ���ീകരണ ഉ�ഘാടനം എ�ിവ

നി��ഹി�ി��്?

മ���ളി� അപകടകരമായ രാസവ���

T 4391.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് �റ�നി�ംെകാ� വ�� മ���ളി�  അപകടകരമായ രാസവ���

അട�ിയി��തായി�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിേ��  പരിേശാധന നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം സ��ാ�  ഏ�െ���ിയി��

സംവിധാനം വിശദമാ�ാേമാ?

െഡ�ി�നി�ം, എലി�നി�ം തട��തിന് �ചീകരണ�വ��ന��

4392. �ീ.െക.�രളീധര�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന�് െഡ�ി�നി�ം എലി�നി�ം വ�ാപകമാ��താ�� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2017  ജ�വരി�് േശഷം എ�േപ��് െഡ�ി�നി�ം,  എലി�നി�ം ബാധി�െവ�ം,  ഇതി�

എ�േപ� മരണെ��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) െഡ�ി�നി�ം,  എലി�നി�ം തട��തിന് തീ� �ചീകരണ�വ��ന��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;
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സം�ാന പീഡ് െസ�ിെ� ഇ�ാര��ി�� �വ��നം ഊ��ിതമാ�േമാ?

��ംബെപ�ഷ�

4393. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� പാ��്ൈടം സ�ീ��  ആയിരിെ� മരണമട� �ീ.പി.െജ.േതാമസിെ� ഭാര��്

��ംബെപ�ഷ� അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപ�ഷ�  അ�വദി��തി�ം ആ�ിതനിയമന�ി�മായി സമ��ി�ി��  1337936/എഫ്

/െഹ��്/2017 ന�� ഫയലി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയലിന് ധനകാര�വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�സംബ�ി�്

ഉ�ായി�� കാലതാമസം അറിയി�ാേമാ;  ധനകാര�വ��ി�  ഇ�സംബ�ി�് നടപടി സ�ീകരി�

വ�� ഫയലിെ� ന�� അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��ി� വിവിധ ത�ികകളിലായി�� ഒഴി�ക�

4394. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� വിവിധ ത�ികകളിലായി�� എ�ാ ഒഴി�ക�ം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�  (അേലാ�തി,  ആ��േവദ,  േഹാമിേയാ)  നിക��തിന് കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തിനായി �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ?

പക���നി�െട �രിതം

4395. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� പക���നി�െട �രിതം അ�ഭവി�� േരാഗികെള പരിചരി��തി�ം അവ��്

േവ� ചികി�ാ െസൗകര�ം ഒ���തി�ം വിവിധ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം,  താ��്

ആ�പ�ികളി�ം ഒ��ിയിരി�� �മീകരണം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പക���നി േനരി��തിനായി ആ�പ�ികളി�  മ��ിെ� അപര�ാ�ത പരിഹരി�ാ�  സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?
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വാടാന��ിയി� േഹാമിേയാ ആ�പ�ി

4396. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല വാടാന��ിയി�  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി നിലവിലിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവിെട ഒ� േഹാമിേയാ ആ�പ�ി അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��േരാഗിക��ായി ��ത� സൗകര���

4397. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ആ�സല�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവിത ൈശലി േരാഗ��  �ലം സം�ാന�് ��േരാഗിക�െട എ�ം �ടി വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ികളി� ഡയാലിസിസ് േക��� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) െമഡി��  േകാേള�ക�  അട��ളള സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ��േരാഗിക��ായി ��ത�

സൗകര��� ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക�ം-െ�ഷ�ാലി�ി �ണി�ക�

4398. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല തല�ള�� സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ി� ഏെത�ാം െ�ഷ�ാലി�ി

�ണി�കളാണ് ��തായി ആരംഭി��െത� വ��മാ�ാേമാ;  അവ�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറാഡപകട�ി�െ���വ��് അടിയ�ര ചികി�

T 4399.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േറാഡപകട��  ദിനം �തി വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�, അപകട�ി�െ���വ�  ത�

സമയ�് ചികി� ലഭി�ാ�തിനാ� മരണെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ൈഹേവകളി�ം അപകട നിര�് �ടിയ േറാ�കളി�ം അപകട�ളി�െ���വ��്

അടിയ�ര ൈവദ� സഹായം ലഭ�മാ��തിന് ഒ��ിയി�� സൗകര��� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറാഡപകട�ളി�െ���വ��് അതിേവഗം വിദ� ചികി� ലഭ�മാ�� ഏെത�ി�ം

േക�സ��ാ� പ�തി നിലവി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് സം�ാന�് അപകടനിര�് �ടിയതായി കണ�ാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ടി േറാ�കേളാട് ബ�െ�� എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം േ�ാമാ െകയ� സംവിധാനം െമ�െ���ാ�ം

ഏത് അടിയ�ര സാഹചര��ം േനരി��തി�ം സംവിധാന��  ഒ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏെത�ാം ആ�പ�കളിലാണ് ഇ�രം സംവിധാന�� എ�് വ��മാ�േമാ?

ലാബ് െട�ിഷ�� േ�ഡ് - 2 ത�ിക�െട േയാഗ�തക�

4400. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാബ് െട�ിഷ��  േ�ഡ്  -  2  ത�ിക�് നിലവി�  പി.എസ്.സി.  നി�യി�ി�� േയാഗ�തക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഡി.എം.എ�.ടി.,  ബി.എസ്.സി.എം.എ�.ടി.,  ബി�ദ�ളാണ് നിലവിെല േയാഗ�തക�  എ�

റിേ�ാ��ക� ശരിയാേണാ;

(സി) എ�ാ� ഈ ത�ികയിേല�് െമ�െ�� േയാഗ�തയായ ൈമേ�ാബേയാളജി ബി�ദം പരിഗണി��

കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര�ം പി.എസ്.സി �െട ��യി� െകാ�വ�േമാ;

(ഇ) 2010  �  പാ�ലെമ�് പാസാ�ിയ �ിനി��  എ�ാ�ിെ��് ബി�ിെ� അടി�ാന�ി�

സം�ാന�് ഈ നിയമം പാ�ാ�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��ംബേ�മ ഉപേക���

4401. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� ��ംബേ�മ ഉപേക��� �വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

ഇത് സംബ�ി�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത േക��ളി� നി�ം െപാ�ജന���് എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ ��ംബേ�മ ഉപ േക���  �ാപി�വാ�  എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ്

ആവശ�മായി��ത്;

(ഡി) ഇ�രം േക��� �ട��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിന് േക� സ��ാരിെ�

ഭാഗ�് നി�ം സാ��ിക സഹായ�� ലഭി��േ�ാ; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഈ അ��യനവ�ഷെ� െമഡി�� �േവശനം

4402. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി,  ഇ��ി,  പാരി��ി,  തി�വന��രെ� �തിയ െമഡി��  േകാേളജ് എ�ിവിട�ളി�

2017-18  അ��യനവ�ഷം െമഡി��  �േവശനം സാധ�മാ�േമാ;  ഇതിേല�ായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േമ��റ� േകാേള�കളി� 2017-18 അ��യനവ�ഷം �േവശനം ആരംഭി�ാ� കഴിയിെ��ി�

ആയതി�� കാരണ��  വിശദമാ�േമാ;  ഇ�ാര��ി�  സ��ാരിന് വീ� സംഭവി�ി�െ��ി�

ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാമിേയാ അ��ാപക�െട േവതനം

4403. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് േഹാമിേയാ ഫാ�മസി അ��ാപക�െട മാസ േവതനം വ��ി�ി�ി�ത് ആേലാചനയി�

ഉേ�ാ ?

മാന�വാടി ന�ിംഗ് േകാേളജ് െക�ിടനി��ാണം

4404. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി ന�ിംഗ് േകാേളജ് െക�ിടനി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് ഇതിനായി മാ�ി വ�ിരി��ത്?

സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജി� പിജി േകാ�ി�� �േത�ക േക�ാ� ഉയ��ാ� നടപടി
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4405. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജി� എംബിബിഎസ് പഠനം ���ിയാ�ിയവ��് പിജി േകാ�ി��

�േത�ക േക�ാ� ഉയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �േത�ക േക�ാ�ായി� ഉ�ത പഠന�ിന് �േവശനം ലഭി�വ��് ട�ഷ� ഫീസ് ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

ഗവ�െമ�് െമഡി�� േകാേള�കളി� �ാ�ി�ി�് അധ�ാപക�െട ത�ിക

4406. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഗവ�െമ�് െമഡി�� േകാേള�കളി� െമഡി�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട

മാ��നി�േ�ശ �കാരം ഉ�ാേക� �ാ�ി�ി�് അധ�ാപക�െട ത�ിക നിക�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അധ�ാപക�െട ത�ിക ഒഴി� കിട��ത് െമഡി�� േകാേള�ക��� അംഗീകാരെ�

ബാധി�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഏെത�ാം െമഡി��  േകാേള�കളിലാണ് ക��ണി�ി െമഡിസി�  വിഭാഗ�ി�

�ാ�ി�ി�്/ബേയാ �ാ�ി�ി�് അധ�ാപക�െട ത�ിക ഒഴി� കിട��ത്;  വിശദമാ�ാേമാ;

ഓേരാ േകാേളജി�ം എ� വീതം ഒഴിവ് ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം അധ�ാപകെര നിലനി���തിനായി ��ത ത�ിക �ന� വിന�ാസം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെെ��ി�  ഏെത�ാം െമഡി��  േകാേള�കളിലാണ് അ�രം അധ�ാപകെര

�ന�വിന�സി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉെ��ി� ��ത നടപടി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;  ആയത് നട�ിലാ��തി�െട

െമഡി�� േകാേള�ക� േനരി�� �തിസ�ി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാരാെമഡി�� ഇ��ി���് നി��ാണം

4407. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പിലാ�റയി�  നി��ാണം നട�െകാ�ിരി��

പാരാെമഡി�� ഇ��ി���ിെ� നി��ാണം എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േ��് ��സ് & ഫാ�മസ��ി��സ് ലിമി�ഡ്
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4408. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  �ാപനമായ േകരള േ��് ��സ്  &  ഫാ�മസ��ി��സ് ലിമി�ഡ്

ഉ�ാദി�ി�� മ��ക�ം മ�് ഉ����ം എെ��ാെമ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ഓേരാ�ിെ��ം

ശരാശരി എ� ശതമാനം െക. എം. എസ്. സി. എ�, കാ�ണ� ഫാ�മസി, സൈ�േകാ, മാേവലി

െമഡി��േ�ാ�, നീതി െമഡി��േ�ാ� എ�ിവ വഴി വിപണനം നട��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�� മ��് വിപണന/വിതരണ �ാപന��  ഓേരാ�ം മ�്

ഏെത�ാം മ�� ക�നിക�െട ഉ���� വാ�ി വിപണനം നട��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016-17  സാ��ികവ�ഷം ��ത �ാപന�ളി�  വിപണനം നട�ിയ മ��ക��്

�ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ� വിപണനം നട�� മ��കളി� എ�

ശതമാനം മ��ക� �ണനിലവാര പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ി എ�ം വ��മാ�േമാ?

��സ് ക�േ�ാ� വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തിന് നടപടി

4409. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� െമഡി�� േ�ാ�ക��്;

(ബി) അവ പരിേശാധി��തി�� ��സ് ക�േ�ാ�  വിഭാഗ�ിെല നിലവി�� സംവിധാനം

വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� സംവിധാനം െമഡി��  േ�ാ�ക�െട കാര��മമായ പരിേശാധന�് പര�ാ�മാേണാ;

അെ��ി�  ��സ് ക�േ�ാ�  വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തിന് ആവശ�മായ ത�ികക�

��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��സ് ക�േ�ാ� വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

4410. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ് ക�േ�ാ� വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം കാര��മമ� എ� ആേ�പം പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വി�ഴി�െ��� മ��കളിേലെറ�ം �ണനിലവാരമി�ാ�വയാെണ�ം

�ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ� ആവശ��ി� ഉേദ�ാഗ�രി� എ���ം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ

83 of 101



;ഇത് പരിഹരി�ാൻ എ�നടപടി സ�ീകരി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�് �വ��ി�� െമഡി�� േ�ാ�കളി� സ��ാ� എ� മാസം ��േ�ാഴാണ്

പരിേശാധന നട��ത്;  ��മം കാണി� േഷാ�കളി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� േഷാ�കളി� േമ� നടപടി സ�ീകരി�?

വി െകയ� പ�തി

4411. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.��ിരാമ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ� ഏെ���� േ�മപരിപാടിക��ം വ��ിഗത ആ��ല� പ�തിക��ം

ഫ�് സ��പി��തിനായി വി െകയ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം സ��പി�െ��� �ക എെ��ാം കാര����ാണ് ഉപേയാഗി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി ഏെത�ാം മാ���ി�െടയാണ് പണം സമാഹരി��ത്;

(ഡി) ഈ ഫ�ിെ� ഉപേയാഗം സംബ�ി�് ഓഡി�് നട��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

യാചക �നരധിവാസ േക���െട �വ��നം

4412. �ീ.സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� യാചക �നരധിവാസ േക���െട �വ��നെ� സംബ�ി�

ആവലാതിക� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) �നരധിവാസ േക��ളിെല അസൗകര���ം, അപര�ാ�തക�ം, അേ�വാസിക��് അവിെടനി�ം

ര�െ�ടാ� േ�രകമാ��െ�� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �നരധിവാസ േക���െട �വ��ന�ി�ം അേ�വാസികെള

കട�ിെ�ാ�േപാ��തി�ം ഭി�ാടന മാഫിയ വഹി�� പ�ിെന�റി�് സമ�മായി അേന�ഷി�്

പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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വനിതാ വികസന വ��്

4413. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ വികസന വ��് �പീകരണ�ിെ� നിലവിെല �ാ�സ് റിേ�ാ��് വ��മാ�േമാ;  എ�

�ത� ��ത വ��് �വ��നം ആരംഭി� �ട�ം; സാ�ഹ� നീതി വ��ിെന വിഭജി�ി�ാേണാ ഈ

വ��് �പീകരി�ക; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി�� െ�ഷ�� ��സ് ത�ാറായി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഓഫീസ് സംവിധാനം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഔവ� െറേ�ാ�സിബിലി�ി � ചി��� പ�തി

4414. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കൗമാര�ാരായ ��ിക�െട വിവിധ ����  പരിഹരി��തിന് ഔവ�  െറേ�ാ�സിബിലി�ി �

ചി��� എ� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ിക� സ�ഹ�ി� നി�് ഒ�െ��് േപാകാതിരി�ാ� അവ��് സാ�ഹ��ം മനഃശാ�പര�മായ

പി�ണേയകി സാ�ഹ� പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തി�ം െത�ായ മാ���ി�െട സ�രി��

��ികെള �നരധിവസി�ി��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി നട�ാ��െത�ം പ�തിയി�

െപാ�ജന പ�ാളി�ം ഉറ� വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െതരെ��� ��കളി� ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�ം ��ത� ��കളിേല�് ഇത്

വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� വിദ�ാ��ികെള പരിശീലി�ി�� ��ക�

4415. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� വിദ�ാ��ികെള പരിശീലി�ി�� എ� ��കളാണ് സ��ാ� േനരി�്

നട�ിവ��ത്; എ� ��ക� സ�� സംഘടനകേളാ മ�് തര�ിേലാ നട���്;

(ബി) ഈ വിദ�ാ��ികെള പരിശീലി�ി�� അ��ാപക��് ന�കി വ�� േവതനം/ഓണേററിയം വളെര

��മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് വ��ി�ി� ലഭി��തിനായി നിേവദന��

ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� വിദ�ാ��ികെള പരിശീലി�ി�� അ��ാപക��് അ�ഹമായ

പരിഗണന ന���തി�ം ന�ായമായ േവതനം ന���തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മ� െ�ാ��� ഓഫീസ�

4416. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മ� െ�ാ��� ഓഫീസ�മാ�െട എ� ത�ികക� ഒഴി� കിട���്;

(ബി) ഒഴി�� ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ?

മാനസിക െവ�വിളിക� േനരി�� ��ിക��് േ�ാള�ഷി�ം െപ�ഷ�ം

4417. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസിക െവ�വിളിക�  േനരി�� ��ിക��് േ�ാള�ഷി�ം െപ�ഷ�ം നിേഷധി��താ��

പരാതി പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാനസിക െവ�വിളിക� ഉ� ��ിക��് സ��ിഫി��ി� 60% ൈവകല�ം ഉെ��ി�ം താ�കാലിക

സ��ിഫി��് ന���തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപ�മന�് ഡിസ്എബിലി�ി എ�് സ��ിഫി��ി�  േച��ാ���ലം ��ിക�ം ര�ിതാ��ം

ആ��ല���  േന��തിന് �യാസം അ�ഭവി��ത് പരിഹരി�വാ�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബ വാ�ഷിക വ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  മാനസിക ൈവകല�ം േനരി�� ��ിക�െട

െപ�ഷ�ം ചികി�ാ ആ��ല���ം നിേഷധി��താ�� പരാതി പരിഹരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;  െപ�ഷ�  അ�വദി��തിന് വാ�ഷിക വ�മാനം എ� �പയായാണ്

നിജെ���ിയിരി��ത്?

�ീമതി മാധവി അ��െട െപ�ഷ�
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4418. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാ�  ഇ�ാ� കാരണ�ാ�  െപ�ഷ�  ലഭി��ിെ�� പരാതിക�  സാ�ഹ�േ�മ വ��ി�

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� അവയി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആധാ� എ��വാ� കഴിയാ�വ��് െപ�ഷ� ലഭി��ിെ�� പരാതി പരിഹരി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ീമതി മാധവി അ�,  കിഴെ� േമ�വീ�ി�, ഇരി�ിളിയം വിേ�ജ്,  തി��, മല�റം എ�യാ��്

ക�ഷകെ�ാഴിലാളിെപ�ഷ� ലഭി��ിെ�� പരാതി നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) �ീമതി മാധവി അ��െട �ടി�ിക െപ�ഷ�  ലഭി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

േക� ബാലനീതി നിയമം

4419. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല അനാഥ മ�ിര��  േക� ബാലനീതി നിയമ  (Juvenile  Justice  Act-2015)

�കാരം രജി�� െചേ���േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േക� ബാലനീതി നിയമ�ിെല  110,70  വ��് �കാരം സം�ാന സ��ാ�  ച���

ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� നിജ�ിതി െവളിെ���േമാ;

(സി) േക� ബാലനീതി നിയമം നട�ിലാ�േ�ാ�  അനാഥാലയ���് അധിക സാ��ിക

ബാധ�ത��ാ�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�െന അധികമായി ഉ�ാ�� സാ��ിക ബാധ�ത സ��ാ� ഏെ���േമാ;

(ഇ) േക� ബാലനീതി നിയമ�കാര�� ച���  ഉ�ാ�� അവസര�ി�  േകരള�ിെല അനാഥ

മ�ിര��െട അഭി�ായം �ടി കണ�ിെല���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േക� ബാലനീതി നിയമം അനാഥാലയ��െട �മതല സം�ാന സ��ാ�  ഏെ����തിന്

വ�വ� െച�ി�േ�ാ; എ�ി� അ�കാര�ളള ഏെ���� ഭരണഘടന ഉറ�് ന��� ന�നപ�

അവകാശ���ം വഖഫ് കരാറി�ം വി��മാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�േമാ?

അനാഥരായ ��ികെള സംര�ി��തിന് പ�തി

4420. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

(എ) അ�േയാ,  അ�േനാ അെ��ി� ഇവ� ര�േപ�ം മരി�ാ� ,��ിക� അനാഥരാ�� സാഹചര�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ��ികെള സംര�ി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ��ിക��് ത�� അനാഥരാണ് എ� േതാ�� ഉ�ാകാതിരി�വാ� എെ��ാം ക�ത�

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് എെ�ാെ� ആ��ല��� ന��െമ�് വ��മാ�േമാ?

അശരണ�ം ആലംബഹീന�മായ േരാഗിക��് വിവിധ പ�തിക�

4421. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അശരണ�ം ആലംബഹീന�മായ േരാഗിക��ം,  മ�് സഹായം

ആവശ��ളളവ��മായി സാ�ഹ�നീതി വ��ി� കീഴി�  നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക�ം,

അവ�െട വിശദാംശ��ം, അേപ�ാേഫാറ�ിെ� മാ�ക സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന നട�ാ�� വിവിധ ആേരാഗ�-ആശ�ാസ പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം

അേപ�ാേഫാറ�ിെ� മാ�കക�ം ഉ�െ�ാളളി�് ഒ� ൈക��കം ത�ാറാ�ി ന�കിയാ�

സാധാരണ ജന���ം,  ജന�തിനിധിക��ം ഒ� േപാെല �േയാജനെ��കയിേ�;ഇതിന്

സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

വിശ�രഹിത നഗരം പ�തി

4422. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത നഗരം പ�തി എ� േപരി�  ഒ� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ� �തലാണ് ഇ�

നട�ിലാ�ിയത്;

(ബി) ഇേ�ാ� ഏെത�ാം നഗര�ളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ; ��തായി

ഏെത�ാം നഗര�െളയാണ് ��ത പ�തിയി� കീഴി� ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) വിശ�രഹിത നഗരം പ�തി നട�ിലാ��തി�� ഫ�് എ�െനയാണ് കെ���ത്

വ��മാ�േമാ?

അ��വാടി േക��െള �ീ-��കളാ�ി മാ�വാ� നടപടി
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4423. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��വാടി േക��െള �ീ-��കളാ�ി മാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആദ�ഘ��ി�  എ� അ��വാടി േക��െളയാണ് �ീ-��കളാ�ി

മാ��െത�റിയി�ാേമാ; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ��വാടി ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�

4424. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��വാടികളി�  �വ��ി�� വ���, െഹ���  എ�ീ ത�ികകളി��വ�െട െ�ാേമാഷ�

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് എ�െനയാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

വേയാജന��െട അവകാശ സംര�ണ�ി�ം സാ�ഹിക �ര��ം പ�തിക�

4425. �ീ.പി. ഉ�ി

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ��ഷ� കട��ി

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജനസംഖ��െട ഉേ�ശം  15  ശതമാനം വ�� വേയാജന��െട അവകാശ

സംര�ണ�ി�ം സാ�ഹിക �ര��ം എെ�ാെ� പ�തികളാ��ത്;

(ബി) െചല��റ� രീതിയി�ം പാവെ��വ��് സൗജന�മാ�ം ചികി�ാ സൗകര���  ലഭ�മാ�ാ�

സാധ�മാ��േ�ാ;

(സി) െപാ� �ല�ളി�ം �ാപന�ളി�ം വായനശാലകളി�ം ഇവ��് �േത�ക പരിഗണന

ലഭ�മാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  ��ത�  ��സദന��  ആരംഭി��തി�ം സ�കാര� േമഖലയിെല

��സദന��  ആശാസ�കരമായ രീതിയിലാണ് �വ��ി��െത�് ഉറ�വ���തി�ം

നടപടിെയ��േമാ?

ഇ�േ��ഡ് ൈച�ഡ് െഡവല�്െമ�് �ീം മിഷ�
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4426. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േ��ഡ് ൈച�ഡ് െഡവല�്െമ�് �ീം മിഷ� കീഴി� കരാ� ജീവന�ാെര നിയമി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് നിയമനം നട�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  എെ��ാം

േയാഗ�തകളാണ് നി�യി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ണവാടികളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

4427. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��മായി െക�ിടമി�ാ� എ� അ�ണവാടിക� നിലവി��്;

(ബി) അ�ണവാടികളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് �േത�ക പ�തി എെ��ി�ം

നിലവി�േ�ാ;  �ാഥമിക സൗകര���  നിലവിലി�ാ� അ�ണവാടികെള കെ���തി�ം

�ാഥമിക സൗകര��� ഉറ�വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗപരിമിത��് സംവരണം

4428. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ,െപാ�േമഖലയി� കരാ�/ദിവസേവതന/എംേ�ാ�െമ�് നിയമന�ളി� അംഗപരിമിത��്

സംവരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി� എ� ശതമാനമാെണ�ം,  ആയതിെ� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  കരാ�/ദിവസേവതന/എംേ�ാ�െമ�് �േഖന

നിയമനം ലഭി� അംഗപരിമിതെര അവ�െട ഡിെസബിലി�ി�െട ശതമാനം പരിഗണി�െകാ�്, ഒ�

വ�ഷ�ിലധികമായവെര അതത് വ��കളി�  �ിരെ����തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�

സാ�ഹ�നീതി വ��് നട�ിലാ��േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�ര�ി��വെര �ിരെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ��വാടികളി� ഭ�ണവിതരണ�ി� നഗര-�ാമ വ�ത�ാസം

4429. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അ��വാടികളി� വിതരണം െച�� ഭ�ണ�ിെ� �ണ�ി�ം ഇന�ി�ം അളവി�ം നഗര-�ാമ

വ�ത�ാസ�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഭ�ണ വിതരണ�ി�  നഗര-�ാമ വ�ത�ാസം നിലനി���തായ പ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം േപാഷകാഹാരവിതരണ�ി�ം നഗര-�ാമ

വ�ത�ാസ�ളി�ാെത �ല�നീതി ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��മാതാപിതാ�െള വഴിയി� ഉേപ�ി��വ�

4430. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മാതാപിതാ�െള സംര�ി�ാെത വഴിയി�  ഉേപ�ി�� സംഭവ��

വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ാ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികെള��ാനാണ് നിയമ വ�വ�യി� വ��ക��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ബി.പി.എ�, എ.പി.എ�. വിഭാഗ���് വിതരണം െച�� ഉ�പ���

4431. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േറഷ�  കടക�  വഴി വിതരണം െച�� ഉ�പ���  ബി.പി.എ�, എ.പി.എ�. വിഭാഗ���്

ഒ�േപാെലയാേണാ ന���െത�ം ഓേരാ�ി�ം ബി.പി.എ�, എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ളി� നി�ം

എ� �പ വീതമാണ് ഈടാ��ത് എ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

വില നിരീ�ണ െസ�ിെ� �വ��നം വി�ലീകരി�ാ� നടപടി

4432. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� വില നിരീ�ണ െസ�ിെ� �വ��നം വി�ലീകരി�ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�ിന് നിേത�ന റിേ�ാ��് സമ��ി��തിെ�

മാനദ�ം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട ലി�ി�  22  എ�ം എ�തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�ം

സാധന�� ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?
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േറഷ� കടകെള ക���� വഴി ബ�ി�ി�� എ�ഡ് � എ�ഡ് പ�തി

4433. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  വിതരണം ��ത�  കാര��മ�ം �താര��ം അഴിമതിരഹിത�മാ�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േറഷ� കടകെള ക���� വഴി ബ�ി�ി�� എ�ഡ് � എ�ഡ് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  വിതരണം സംബ�ി�് െപാ�ജന����ാ�� പരാതിക�  സ�ീകരി��തി�ം അവ

സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തി�ം കാര��മമായ സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�് സംഭരണം

T 4434.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 - 17 � െന�് സംഭരണ�ിനായി എ� �ക വകയി��ക��ായി ; എ� ട� െന�്

സംഭരി�;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

െന�് സംഭരണം

T 4435.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� വിഹിതം െവ�ി�റ�തി�െട െന�ിെ� സംഭരണ വിലയി� വ� �റവ് എ�

�പയാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) എ� കിേലാ െന�ാണ് സൈ�േകാ ഇതിനകം േശഖരി�ിരി��ത്;

(സി) െന�ിെ� വില ലഭ�മാകാെത വ�േതാെട അ�� �ഷിയിറ�ാ� ക�ഷക� വി�ഖത കാണി��

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?
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ഭ�� ഭ�താ നിയമ �കാരം അ�വദി� ഭ��ധാന�ം

4436. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ�ിയ� �കാരം േക�സ��ാ�  സം�ാന�ിന് എ� ട�

ഭ��ധാന�മാണ് അ�വദി�ന�കിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2017  മാ��്,  ഏ�ി�  മാസ�ളി�  എ� ട�  ഭ��ധാന���  ഏെ���് വിതരണ�ിനായി

േറഷ� കടക��് ന�കിയി��്; അരി�െട�ം േഗാത�ിെ��ം അളവ് �േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

(സി) അ�വദി�തിെ� എ� ശതമാനമാണ് ഏെ���് വിതരണ�ിനായി ന�കിയി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമം

4437. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭ�� ഭ�താ നിയമം ���മായി നട�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമം

4438. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ാ�� പ�തി ���മാ�ം നട�ാ�ിേയാ എ�ം

ഇെ��ി�, എേ�ാ� ���ികരി�ം എ�ം നിലവിെല ���ിക� ഏ� ഘ�ം വെരയായി എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� േനാഡ�  ജി�യായി �ഖ�ാപി� ജി� ഏത് എ�ം ആ ജി�യിെല

���ിക�  ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�ം മ� ജി�ക�െട �വ��ന �േരാഗതി എ�് എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിയമം നട�ാ��ത് സംബ�ി� േക�സ��ാ�  നി�േ�ശ��  എെ��ാം;  അവയി�

നട�ാ�ിയ നി�േ�ശ�� എ�് എ�ം നട�ാ�ാ� കഴിയാ�തായി ഏെത�ി�ം ഉെ��ി� അവ

എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നാളി�വെര ��ത ���ി ���ീകരി�ാ�തിനാ�  േക�സ��ാ�  സം�ാന�ിന് ന�കി

വ�� ഭേ��ാ���� �ട�ി ഏതിെല�ാം �റ�വ��ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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േറഷ� കടക�െട നവീകരണം

4439. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടക�െട നവീകരണ�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കടക�  വഴി അവശ� വ���  വിതരണം െച��തി�� സാധ�തക�  പരിേശാധി�്

ആവശ�മായ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) േറഷ� കടക� സാമാന� ജനവിഭാഗ�ിന് ��ത� ആ�യി�ാ�� �ാപന�ളാ�ി മാ�വാ�

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി േ�ാ� ഇ�ാ� പ�ായ�ക�

4440. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി േ�ാ� ഇ�ാ� എ� പ�ായ�ക� സം�ാന��്;

(ബി) മാേവലി േ�ാ�  ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�  ഇത് ആരംഭി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െന�് സംഭരണ�ിൽ സൈ�േകാ�ം മി�ടമക�ം ത�ി�� തർ�ം

T 4441.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ് കിേലാ െന�ിന്  68  കിേലാ അരി സൈ�േകാ�് ന�ണെമ�് സൈ�േകാ�ം മി�ടമക�ം

ത�ി� ധാരണ ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  സംഭരി�� െന�ി�  നി�് ഇ��ം അരി കി��ിെ�� മി�ടമക�െട പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ന�ം പരിഹരി��തിന് �ഷി�ാ�  അധികം െന�് ന�കണെമ�് മി�ടമക�  നി�ബ�ം

പിടി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഇതിെന�ട��� ത���ി� െന� സംഭരണം �ട�കേയാ ൈവ�കേയാ െച�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െന�് സംഭരണ�ിന് മി�ക� ത�ാറാകാ� സാഹചര�ം
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T 4442.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�് സംഭരി�ാ�  �മതലെ�� മി�ക�  യഥാസമയം അതിന് ത�ാറാകാ� സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവാരം �റ� െന�ി� നി�് നി�ിത േതാതി� അരി ലഭി�ാ�താണ് മി�ടമകെള ഇതിന്

േ�രി�ി��െത�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവാരം �റ� െന�ി�  നി�ം ആ�നിക സം�രണ മാ���ളി�െട അരി അ�ബ�

ഉ����� നി��ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ��ത കാര��ി�  സ��ാ�ം മി�ടമക�ം ത�ി�  തീ�മാനമാകാ���ലം െന�് പാട�തെ�

കിട� നശി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഭ�� ധാന��� ഏെ����തി�� ഏജ�സി

4443. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ം െപാ�വിതരണ�ിനായി സം�ാന�ിന് അ�വദി�� ഭ�� ധാന���

ഏെ����തി�� ഏജ�സിയായി ആെരയാണ് നിേയാഗി�ി��ത്;

(ബി) ഏജ�സികെള നിേയാഗി�ാ� ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാരം നി��ഷി�ി�� വ�വ�ക� വിവരി�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം കരാറിനായി,  സൈ�േകാ െട��  സ�ീകരി� നടപടിെ�തിെര േക�്

നിലവി�േ�ാ;എ�ി� േക�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� വിശദീകരി�േമാ?

സ�ിഡി നിര�ി� വിതരണം െച�� സാധന��

4444. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി േ�ാ�ക�, സൈ�േകാ എ�ിവ വഴി ഏെത�ാം സാധന�ളാണ് സ�ിഡി നിര�ി�

വിതരണം െച��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�ിഡി നിര�ി� വി�� സാധന��െട െപാ�മാ���ിെല വില വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) മാേവലി,  സൈ�േകാ എ�ിവ വഴി സ�ിഡി നിര�ി�  സാധന��  വിതരണം െച�വാ�  ഈ

സർ�ാരിെ� കാല�് െചലവഴി� �ക വ��മാ�േമാ ;
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(ഡി) മാേവലി/സൈ�േകാ േ�ാ�ക� വഴി ��ംബ�ീ/മ�് �ാേദശിക ഉ���� എ�ിവ വി���തിന്

വില�് നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� ��ത വില�് ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല മാേവലി േ�ാ�, ��� മാ���് എ�ിവ�െട വിശദാംശ��

4445. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ി� സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� കീഴി� �വ��ി�� മാേവലി േ�ാ�,

��� മാ���് എ�ിവ�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത േ�ാ�കളി�  സ�ിഡി നിര�ി�� സാധന��െട ലഭ�ത ഉറ�വ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�ാ�കളി� അ�വദി�െ�� ത�ികക�െട�ം നിലവി� േജാലിെച�� ജീവന�ാ�െട�ം

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം േ�ാറി� ജീവന�ാ�െട ഒഴിവ് നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് നിക�ാ� സ�ീകരി�

നടപടി എെ��ാമാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

സ�ിഡി നിര�ി�� മെ�� വിഹിതം

4446. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ� സം�ാന�ി�� മെ�� വിഹിതം എ� ശതമാനമാണ് െവ�ി�റ�ത്;

(ബി) സം�ാന�ിെ� മെ�� വിഹിതം െവ�ി�റ��തിന് േക�സ��ാ� ന�� ന�ായീകരണ��

വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��ബ�ന േമഖല�് മെ�� സ�ിഡി നിര�ി� ന�േക�തിെ��ാേണാ േക�നയം എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വ��മാ�േമാ?

േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�

4447. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�  ഏെത�ാം ഭാഗ�ളിലാണ്

�വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�  സൗകര�ം ��ത�  �ല�ളി�  ഏ�െ����തിെന�റി�്

പരിേശാധി�േമാ?

പലവ��ന സാധന���്അ� വ�ഷേ��് �ിരവില

4448. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതരെ���് വാ�ാന �കാരം ഏെത�ാം പലവ��ന സാധന���ാണ് അ� വ�ഷേ��്

സ��ാ� �ിരവില നി�യി�ി��ത്;

(ബി) ഓേരാ ഇന�ിെ��ം വില വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത സാധന��  എവിെട നിെ��ാം ലഭി�െമ�ം ലഭ�മാ�� അളവ് എ�യാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി� സിവി� സൈ�സ് വ��ിെ� �ാപന��

4449. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി� സിവി� സൈ�സ് വ��ിെ� കീഴി� എ� �ാപന���്;

അവ ഏെത�ാം;

(ബി) ��തായി ഏെത�ി�ം �ാപനം �ട�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�േമ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ഷകരി� നി�ം െന�് സംഭരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

T 4450.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകരി� നി�ം െന�് സംഭരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മി�ടമക�െട �ഷണം തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ഷകരി� നി�ം സംഭരി�� െന�ിന് വില
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T 4451.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�േവ�ി ക�ഷകരി�  നി�ം വിവിധ മി�ടമക�  സംഭരി�� െന�ിന് മി�ടമക��ം

ക�ഷക�ം യഥാസമയം വില ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ക�ഷകരി�  നി�ം സംഭരി�� െന�ിെ� ��ം കിഴി�് മാ�ം മി�ടമക�  ക�ഷക��് വില

ന���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ണേമ��െട േപരി� ��ം �റ��ത് ഒഴിവാ��തിനായി മി�ടമക� വഴി സ�ീകരി�� െന�ിെ�

പരിേശാധന�് മി�ടമക�െട ഏജ�ിന് പകരം �ഷി വ��് ഉേദ�ാഗ�െര ഉ�െ����തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��കളി� ഉ�ഭ�ണ�ിന് ലഭി�� അരി�െട �ണനിലവാരം

4452. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ��കളി� ഉ�ഭ�ണ�ിന് ലഭി��ത് �ണനിലവാരം �റ� അരിയാെണ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ഇ�രം അരി ലഭി��ത് എവിെടെയ�ാമാെണ�ം ഇ�രം പരാതി ഒഴിവാ��തിനായി

എ�് നടപടി സ�ീകരിെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��കളി�  വിതരണം െച�� അരി�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

വാതി��ടി േറഷ� വിതരണം

4453. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാതി��ടി േറഷ� വിതരണം എ� �ത� ആരംഭി�ം; ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് വാതി��ടി

േറഷ� വിതരണം നട�കെയ�് അറിയി�േമാ?

(ബി) എ�കാരമാണ് ഈ പ�തി�െട വിതരണ നടപടി സ�ീകരി��ത്;  നടപടി�മ��േട�ം

വിതരണ�ിെ��ം വിശദാംശം ന��േമാ;

ഭ��ധാന��� ��ിെവ��ാ�� വില�യ��ിെനതിെര നിയമനി��ാണം

4454. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വില�യ��ിന് ആധാരമാ�� ��ിെവ�് േപാ�ളള സംഭവ�� കെ��േ�ാ� ഇതിെനതിെര

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ��ധാന��� ��ിെവ��ാ�� വില�യ�ം കെ��ി,  േകസ് രജി�� െച�േ�ാ� ഇ�രം

ക�വട മാഫിയക��് കഠിന ശി� ഉറ� വ��� രീതിയി�  നിയമനി��ാണം നട�വാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ�കടകളി�െട�� ഭ��ധാന� വിതരണം

4455. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�കടക��് ഭ��ധാന���  വിതരണ�ിനായി ലഭ�മാ��ത് മാസം

േതാ�മാേണാ;

(ബി) ഓേരാ േറഷ�കട�ം അ�വദി���ം,  വിതരണം െച���ം,  വിതരണം െച�ാെത ബാ�ി

വ���മായ ഭ��ധാന��െള സംബ�ി�് വിശദാംശ�� േശഖരി�ാ�േ�ാ;

(സി) െകാ�ി താ��ി�  എ� േറഷ�കടക�  �വ��ി��െ��ം ഈ േറഷ�  കടക��്

2016-17കാലയളവി� അ�വദി� ഭ��ധാന��� എ�െയ�ം മാസം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി�  എ.പി.എ�.,  ബി.പി.എ�. വിഭാഗ���ായി വിതരണം െച��ം വിതരണം

െച�ാെത ബാ�ിവ��മായ ഭ��ധാന���െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ മാസ�ം വിതരണം െച�ാെത ബാ�ിവ�� ഭ��ധാന���  അ�ഹരായവ��്

ലഭ�മാ�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

���മാ���ക�ം ആ�നീകരി� മാേവലി േ�ാ�ക�ം ആരംഭി��

4456. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ���മാ���ക�ം ആ�നീകരി� മാേവലി േ�ാ�ക�ം ആരംഭി��തിന് പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റനാട് ഇടേ�ാ�  ജം�ഷനി�  �തിയ ���മാ���്

അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാ��ക� ഭ�ണസാധന�ിെ� വില �ദ�ശി�ി�ണെമ� നിയമം

4457. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെല �ാ�  േഹാ��ക�  ഒഴിെക�ളള േഹാ��കളി�  ഭ�ണസാധന�ിെ� വില

നി�യി��തി�ം �ണേമ� ഉറ�വ���തി�ം നിലവി� നിയമം ഉേ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�മായി ബ�െ��് ഒ� നിയമനി��ാണം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) േഹാ��കളി�ം േബ�റികളി�ം ഭ�ണസാധന��െട വില �ദ�ശി�ി�ണെമ�് നിലവി� നിയമം

�ലം നി��ഷി��േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഈ േമഖലയി� സ��ാ� ഇടെപട� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി�  നിയമം ക�ശനമായി നട�ിലാ�ാ�  സ��ാ�  ഏത് വിധ�ി�  ഇടെപ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പി.എം.�.െെവ. ഉൾെ�െട�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

4458. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�വാൻ േപാ�� ഭ��വ��മായി ബ�െ�� േക�ാവി�ത

പ�തിക� എെ�ാ�യാണ്; ഇവ�ാ�� േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്; �� വ�ഷ�ി�

ഈ പ�തിക��ായി എ�ത �പ വിനിേയാഗി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിയായ  "�ധാ�  മ�ി ഉ���  േയാജന"(പി.എം.�.െെവ.)  എ�.പി.  ജി.

കണ��  � ബി.പി.എ�. ഫാമിലീസ് പ�തി�െട സം�ാനെ� നാളി�വെര�ളള

�വർ�ന�ൾ, ലഭി� �ക, വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ ജി�ാടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�േമാ;

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� അധികാര��

4459. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.�രളീധര�

,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് �ത�മായ അളവി�ം ���ി�ം സാധന�� ലഭ�മാ�� എ�് പരിേശാധി�ാ�

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് െപാ�ജന��െട പരാതിക��് ����ം ന�കി, സമയബ�ിതമായി അവ

പരിേശാധി�ാ�ം പരിഹരി�ാ�ം ഉ� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിവരി�േമാ;

(സി) െപാ��ല�ളി�  വി��� പാ�് െച� ഭ�ണ പദാ�����് അമിത വില

ഈടാ�ാതിരി�ാ�ം നിയ�ി�ാ�ം വ��ി�� അധികാര��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?
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േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

09-05-2017

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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