
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  24, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--300]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 5427 �ത� 5577 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 5578 �ത� 5694 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 5695 �ത� 5726 വെര

ഗവ.െസ��റിേയ�ിെല തീ��ാകാെത കിട�� ഫയ�ക�

5427. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� പ�് വ�ഷമായി തീ��ാകാെത കിട�� എ� ഫയ�ക� െസ��റിേയ�ിൽ ഉെ��്

െസ�� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തീ�മാനമാകാെത അന�മായി ഈ ഫയ�ക�  െക�ികിട�ാ�  കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒരി��ം തീ��ക��ി�ാനാവാ� ഫയ�ക� ഇ���ി� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലവിളംബം ബ�െ�� ക�ികെള അറിയി�ി�േ�ാ?

(ഇ) െപെ��് തീ��് ക��ി�ാമായി��ി�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��മാ�  താ�ര�െമ��ാ�തിനാൽ

തീ�മാനമാകാ� ഫയ�ക� എ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) െക�ികിട�� ഫയ�കളി�  തീ�മാന��ാകാ�  എ�് സംവിധാനമാണ് ആേലാചി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െസ��റിേയ�ി� ��തായി എ� ഫയ�ക� എ�ി

എ�് െസ��  തിരി� വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  തീ��ായ�ം ആകാ��മായ ഫയ�ക�

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  അലസത�ം �ത�വിേലാപ�ം ഫയ�കൾ െക�ികിട�ാൻ

കാരണമാെയ�ി�  ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം

എ�റിയി�ാേമാ?
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ഇ-ഓഫീസ്

5428. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം ഇ-ഓഫീസ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓഫീസ് �വ��ി സമയ�ളി�  എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം ഒേര സമയം ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

ഉപേയാഗി��ത് കാരണം ഇ-ഓഫീസിെ� �വ��നം മ�ഗതിയിലാ��താ�� ആേ�പം

സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിെല േപാരാ�ക�

5429. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-ഓഫീസ് നട�ിലാ�ിയ വ��കളി�  ഒേരവിഷയ�ി�േമ�  ഫിസി��  ഫയ�ം ഇ  -ഫയ�ം

ഉപേയാഗി����ലം അത് ൈകകാര�ം െച��വ��് ഇ-  ഓഫീസിെ� �േയാജനം ലഭി�ാെത

വ���ം േജാലിഭാരം ഇര�ിയാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  വിശദമാ�േമാ  ;  �ട��യായി

ഇ-ഓഫീസ് ഉപേയാഗി����ലം ജീവന�ാ��് ഉ�ാ�� ആേരാഗ����െള �റി�് �േത�കി�്

ക�ി�ം ക��ി�ം മ��� െ�യി� സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ;വ��മാ�േമാ ;എ�ി�

�ട��യായി ക����  േമാണി��  േനാ�ി ഫയ�  വ��് െച�േ�ാ�  ജീവന�ാ��്

ആേരാഗ�പരമായി ഉ�ാ�� �����ടി പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) �ട��യായി ഇ-ഓഫീസ് ഉപേയാഗി����ലം ജീവന�ാ��് ഉ�ാ�� ആേരാഗ����െള

�റി�് �േത�കി�് ക�ി�ം ക��ി��ളള െ�യി�  സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ ;വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ�ി�  ജീവന�ാ��് ആേരാഗ�പരമായി ഉ�ാ�� �����ടി പരിഹരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി. അേപ�ക��് �ായപരിധിയി� ഇളവ് അ�വദി�ാ� നടപടി

5430. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.ജി.സി.  േയാഗ�ത�� ഗവ�െമ�്/എ�ഡഡ് ഹയ�  െസ��റി,  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�

െസ��റി,ഗവ�െമ�് ൈ�മറി �� അ��ാപക� എ�ിവ��് എ�ഡഡ് േകാേളജ് അ��ാപക

നിയമന�ളി� ഉയ�� �ായപരിധിയി� ഇളവ് അ�വദി�െകാ�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

26-8-2016  െല സ.ഉ.(എം.എസ്)  നം.181/2016/ഉ.വി.വ.  ന��  സ��ാ�  ഉ�രവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി�  ��ത ഉ�രവി�  ഇളവ് അ�വദി�� േപാെല ഗവ�െമ�് േകാേള�കളിെല

നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.യി�  അേപ� ന���തി�ളള ഉയ�� �ായപരിധിയി�  5

വ�ഷെ� ഇളവ് അ�വദി� ന��� ഉ�രവ് ഇറ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നാലാം ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�

5431. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാലാം ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ീഷന് േവ� അടി�ാന സൗകര��� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ക�ീഷ�  െചയ�മാന് ശ�ള�ം മ�് ബ�ക�ം അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�്;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

�� മ�ിമാ�െട വിേദശയാ�

5432. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി  ,മ�് മ�ിമാ�  എ�ിവ� നട�ിയ വിേദശയാ�ക�െട

വിശദാംശ��ം ഇതി�േവ�ി െചലവായി�� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

രമ� �ീവാ�വ�െട നിയമനം

5433. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ.  രമ�  �ീവാ�വെയ േപാലീസിെ� ഉപേദശകനായി�ാേണാ അേതാ �ഖ�മ�ി�െട

ഉപേദശകനായി�ാേണാ നിയമി�ി��ത്;

(ബി) അേ�ഹ�ിന് അ�വദി�ി�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) േപാലീസ് വ��ി�  നി�ം ര�് ൈ�വ�മാ�െട േസവനം അേ�ഹ�ിന് വി�െകാ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അവ�െട ശ�ളമിന�ി� �തിമാസം എ� െചല�വ�ം;

(ഡി) ൈ�വ�മാ�െട േസവനം �റിസം വ��ി� നിേ�ാ ദിവസ േവതന ഇന�ിേലാ അ�വദി��ത്

പരിേശാധി�േമാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ ?

ആ�ിത നിയമന നടപടി�മ��

5434. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെര ആ�ിത നിയമനം ലഭി�വ�

ആെക ഒഴിവിെ� എ� ശതമാനം വ�ം;ആ�ിതനിയമന�ിനായി നീ�ി വ�ിരി�� ഒഴി�കളി�
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നി�ിത ശതമാന�ിേന�ാ�  ��ത�  േപെര ഈ കാലയളവി�  നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്

വിഭാഗ�ിനാണ് ഈ കാരണ�ാ� െതാഴി� ന�ം ഉ�ായത്;

(ബി) ആ�ിത നിയമനം ലഭി��വ�െട നിയമനം നിയമാ��തമാ�� നടപടി എ�െനയാെണ�്

വ��മാ�േമാ ;ഇതി� അപാകത ഉളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് ഓേരാ വ��ി�ം എ� േപ��്

ആ�ിതനിയമനം ന�കിയി��്;ഇതി� എ�േപ�െട നിയമനം �മെ���ിയി��്;  നിയമന��

�മെ����തിെല വീ��ലം പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം ന�െ��� സാഹചര�ം കണ�ിെല��്

ആയതി��രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ���് എതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

5435. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണം �േരാഗമി�� െകാ�ി-മംഗലാ�രം എ�.എ�.ജി ൈപ�് ൈല� പ�തി�് ഒ�ം സി�ി

ഗ�ാസ് പ�തി�ം നട�ിലാ�ണെമ�് േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�

സംബ�ി�് േക� �തികരണം എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

(ബി)

െസ�� േഫാ� ക�ിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷ� േകരളയിെല പ�� ത�ികയിെല നിയമനം

5436. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

28.04.2010  െല േനാ�ിഫിേ�ഷ�  ന��. സി.ഇ.(സി)/530/2010  �കാരം െസ��  േഫാ�

ക�ിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷ�  േകരളയിെല പ��  ത�ികയിേല�് നട� എ��പരീ��െട�ം

ഇ��വ�വിെ��ം അടി�ാന�ി� �സി�ീകരി� റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തിനായി

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േപാലീസിെല ആ�ിത നിയമനം

5437. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസി� എ�് മാനദ�ം അ�സരി�ാണ് ആ�ിത നിയമനം നട��ത് ; ആ�ിത നിയമനം

ലഭി��ത് എ� ശതമാനം േപ��ാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ആ�ിതനിയമനം ലഭി�വ�െട നിയമനം എ�് മാനദ�ം അ�സരി�ാണ്

റ�ലൈറസ് െച��ത്;  നിലവി�  ഉ�ാ�� ഒഴിവിെ� എ� ശതമാനമാണ് ആ�ിത

നിയമന�ിനായി പരിഗണി��ത്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േപാലീസി�  അ�ിത നിയമനം ലഭി�വരിൽ എ�
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േപ�െട സ��ീസ് റ�ലൈറസ് െച� ന�കിയി��്;

(ഡി) േപാലീസി�  ആ�ിതനിയമനം വഴി േജാലി ലഭി�വ�െട സ��ീസ് അന�ഹമായി റ�ലൈറസ്

െച�െവ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  െത�ായ രീതിയി�  റ�ലൈറസ് െച�െ��

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� നി�ം നിക��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി

5438. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  വളയ�  ചിറ�ര �ഗാ�പ�ിയി�  േജാലി േനാ�ിവരെവ മരണമട�

എം.ഭാ�രെ� മക� ശബരിനാഥ്.  �ി.�് സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി�കാരം എ�.ഡി.സി.

നിയമന�ിന് �ഗസംര�ണ വ��ിെ� 196/2014 തീയതി 19.9.2014 �കാരം ഉ�രവായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ�  നാളി�വെര�ം �ി.ശബരിനാഥിന് നിയമനം ന�ിയി�ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�െകാ�ാണ് ശബരിനാഥിന് ആ�ിതനിയമനം ന�ാതിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അടിയ�രമായി നിയമനം ന��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ഭരണ വ��ിെ� �വ��ന��

5439. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��ിെ� �വ��ന��  ഈ സർ�ാർ വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗവ�െമ�് െസ��റിേയ�ിെല െമെ�േ�ാ�് �ലം സം�ാനെ� ജന����ായി�ളള

��ി��ക� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) െസ��റിേയ�ിെല അസി��്,െസ��  ഓഫീസ�,അ��  െസ��റി എ�ീ ത�ികകളി�

അംഗീ�ത�ം ഇേ�ാ�ളള�മായ �ാഫ് െ��ത് എ�വീതെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഫയ�  നീ�ം കാര��മ�ം ��ത�  �താര��ം �ഗമ�മാ��തിന് അടിയ�ര�ം ശ��മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ഭരണ(ഏേകാപന)വ��ിെ� �വ��നം

5440. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ(ഏേകാപന)വ��ിെ� �വ��നം സംബ�ി�് സ��ാ�തല�ി�  വിലയി���

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) എ�ി� െസ��റിേയ�ിെല എ�ാ വ��കെള�ം ഇതിെ� പരിധിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  െപാ�ഭരണ(ഏേകാപന)വ��ിെ� പരസ��ളി�  നാ� പ�തികെള മാ�ം

ഉയ��ി�ാണി��തിെ� �ാധാന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� �വ��ന�� െപാ�ജന�െള അറിയി��തിനായി െപാ�ഭരണ(ഏേകാപന)വ��്

ഏെത�ി�ം �സി�ീകരണ��  �റെ��വി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെതാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ �േവശനം

5441. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 മാ��് മാസം 20-� തീയതി ബ�.�ഖ�മ�ി�െട അ���തയി� തി�വന��ര�് വ�്

(�ഖ�മ�ി�െട േകാ�ഫറ�സ് ഹാളി�)െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ �േവശനം സംബ�ി�്

സ��ക�ി േയാഗം േച��തി� എെ�ാെ� തീ�മാന�� എ��ി��്; ഇതിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിെ� മി��സിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ിസഭാ തീ�മാന�ളിേ��� ഉ�രവ്

5442. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െെകെ�ാ� മ�ിസഭാ തീ�മാന�ളി�, നിയമ�ളി�ം

ച��ളി�ം േഭദഗതി ആവശ��ളള തീ�മാന�ളി�  ഒഴിെക മെ��ാ തീ�മാന�ളി�ം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ര�ി� ആെക എ� തീ�മാന�� െെകെ�ാ�ി��്; അതി�

എ� തീ�മാന�ളി� ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ� ബാ�ി��്;

(ബി) മ�ിസഭാ തീ�മാന��  നട�ിലാ�ാ��മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം വ��ി�  ഏെത�ി�ം

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇൗ സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� - അ�� സ��ാ� -പാ��് െെടം ജീവന�ാ�, െപ�ഷ�കാ� എ�ിവ�െട ചികി�ാപ�തി

5443. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�, അ��സ��ാ�  ജീവന�ാ�,പാ��് െെടം ജീവന�ാ�, െപ�ഷ�കാ�

എ�ിവ�െട ചികി��ായി ആവി�രി� �തിയ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട റീ ഇേ��്െമ�് ആ��ല���  േവഗ�ി�  അ�വദി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാ��് െെടം ജീവന�ാ��് ചികി�ാ ആ��ല��� ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പാ��് െെടം ജീവന�ാ��് കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായ�ിെ� ആ��ല���

ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ക�മ� ��് ലി ��് ഓഫീസ്

5444. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�്,  കളേ��ക�  �ട�ി െപാ�ജന��  ഏ��ം ��ത�  വെ��� സ��ാ�

ഓഫീ�കളി�  പരാതി സ�ീകരി�വാ�ം വിവര��  ന��തി�ം ഒ� ക�മ�  ��് ലി

��്ഓഫീസ് സ�ീകരി�ാ� സ��ാ� ആേലാചി�േമാ;

(ബി) അേപ�ക�  സ�ീകരി��തിേനാെടാ�ം രസീത് ന�കാ�ം ഫയ�  �േരാഗതി അറിയാ�ം

സൗകര�െമാ��ിയാ�  െസ��ക�  കെ��ി വിവര��  ആരാ��തി�� ��ി��്

ഒഴിവാ�ാ� സാധി�െമ� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

സ��ാ� സ��ീസി� �ീക��് സംവരണം

5445. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസി�  �ീക��്  33  ശതമാനം സംവരണം ന��വാ�  പ�ാബ് സ��ാ�

തീ�മാനി� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സം�ാനെ� സ��ാ� സ��ീസി� �ീക��് 33 ശതമാനം സംവരണം ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ക�ാ�േ��ക�

5446. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ആ�ിെ� കീഴി� നി��ി�െ��

ഏെത�ാം ച��ളി�  േഭദഗതി വ��ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�െന േഭദഗതി

വ���തി�ളള നടപടി �മ��  എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;  ഒ� �ി�സി��

ആ�ിെ� അടി�ാന�ില�ാെത ഏെത�ാം സാഹചര��ി� ��തായി ച��� �പീകരി�ാ�

അധികാര�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�െന ഉ�ായാ�  അതിെ� �േത�ക സാഹചര�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��സ് േഫാ� ദ അേലാ�്െമ�് ആ�് ഒക�േ�ഷ� ഓഫ് ഗവ�െമ�് െസ�വ�് ക�ാ�േ��് ഇ�

േകരള എ� ച���  ഏത് �ി�സി��  ആ�ിെ� പി�ബല�ിലാണ് ഇറ�ിയിരി��ത്;

അെ��ി�  ഈ ച����് നിയമസാ�ത ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത ച���മായി ബ�െ��
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ജീവന�ാ�െട ത����ം നിയമ����ം എ�െന പരിഹരി�െ��ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാ��ം േപ�ണ�  �ാഫി�ം സ��ാ�  ക�ാ�േ��ക�  അ�വദി��ത് ഏത് ച����്

വിേധയമായി�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ ച��� സം�ാന�് നിലവി� വ� േശഷം എ�

�ാവശ�ം േഭദഗതി െച�ി��്;  ഇ�െന േഭദഗതി െച�ി�ളളത് നിയമപരമായി�ാേണാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;  അെ��ി�  ഇ�െന േഭദഗതി നട�ിയി�ളളതിന് നിയമ�ാബല�ം ലഭി�േമാ;

ഇ�െന േഭദഗതി െച��ത് നിയമസഭ�െട അംഗീകാരേ�ാെട േവണെമ� കാര�ം പാലി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം േപ�ണ�  �ാഫി�ം

അ�വദി�� സ��ാ� ക�ാ�േ��കെള സംബ�ി� ച��� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�� പാലി�ാണ് ച��ളി� േഭദഗതി െകാ�വ�ി�ളളത്;  ഇത്

നിയമസഭ�െടേയാ നിയമസഭ�െട ഏെത�ി�ം സ��് ക�ി�ി�െടേയാ �� പരിേശാധന�്

വിേധയമായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഈ േഭദഗതി�െട നിയമസാ�ത നിലനി��േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ��ത േഭദഗതി വ���തിെല അടിയ�ര സാഹചര�ം എ�ാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ച��ളി�  ഈ സ��ാ�  ��കാല �ാബല�േ�ാെട എെ��ി�ം േഭദഗതിക�

വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇതിനായി�ളള �േത�ക സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

ഇ�െന ��കാല�ാബല�ം ന�കി ഒ� ച�ം േഭദഗതി െച�േ�ാ�  അത് ജീവന�ാ��ം

താമസ�ാ��ം അസൗകര�ം ഉ�ാ�െമ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�്

ക�ാ�േ��കളി�  താമസി��വ��് അറിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഈ േഭദഗതി �ലം

താമസ�ാ��് താമസസൗകര�ം ന�െ��ം എ�ളളത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത്

സംബ�ി�് നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ാ�� ഭവന പ�തി

T 5447.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ായി എെ��ാം ഭവന പ�തികളാണ് പരിഗണനയി��ത്; ജി� തിരി��

വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ല� തവണ വ�വ�കളി� �ാ�കേളാ, വി�കേളാ നി��ി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ�, െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല ഉേദ�ാഗ���ിടയി�� അഴിമതി

5448. �ീ.പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�, െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല ഉേദ�ാഗ���ിടയി�  അഴിമതി വ��ി�കയാെണ�

ആേ�പം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) അഴിമതി നിയ�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഉേദ�ാഗ��െട അനധി�ത സ���� ക�െക��തിന്

നിലവി�� നിയമ�� അപര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഉേദ�ാഗ���ിടയിെല അഴിമതി ഇ�ാതാ�ാ�� നിയമനി��ാണ�ി� �റെമ

മെ�െ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി േനരി�് സ�ീകരി� പരാതിക�

5449. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഖ�മ�ി െപാ�ജന�ളി�  നി�ം േനരി�് പരാതി

സ�ീകരി�� തര�ി�� ജനസ��� പരിപാടി�െട മാ�കയി�� എെ��ി�ം പരിപാടി

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ, ഇെ��ി� ഇ�ര�ി� എെ��ി�ം പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�മ�ി േനരി�് സ�ീകരി� പരാതിക�െട

എ�െമ�യാണ്;  ഇതി�  എ� പരാതിക�  തീ��ക��ി�ി��്;  ഇനി എ� പരാതിക�

തീ��ാ�ാെത അവേശഷി��െ��് അറിയി�േമാ?

ച�ിലിയാ� സ�ദായെ� പ�ികജാതി ലി�ി� ഉ�െ���ൽ

5450. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ച�ിലിയാ� സ�ദായെ� പ�ികജാതി ലി�ി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്

സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് റവന� അധികാരികളി�  നി�ം ഇവ��് പ�ികജാതി സ��ിഫി��് അ�വദി�

കി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  പ�ികജാതി ലി�ി�  ഉ�െ�� ഇവ��് ജാതി

സ��ിഫി��് ലഭി�വാ� േവ� നി�േ�ശം റവന� വ��് അധികാരിക��് ന��േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ ത�ികക�െട എ�ം

5451. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ിെ� �വ��ന��  കാര��മ�ം േവഗതയി�ം സമയബ�ിതമാ�ം

നട�ിലാ��തിനായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െസ��റിേയ�ിെല വിവിധ ത�ികക�െട എ��ം നിലവി�  എ� ജീവന�ാ�  ഉെ��ം

അറിയി�ാേമാ;
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(സി) െപാ�ഭരണ വിഭാഗ�ിൽ അസി��് , സീനിയ� േ�ഡ്അസി��് അസി��് െസ�� ഒഫീസ�

�ട�ിയ ത�ികക�െട എ��ം നിലവി�  ഈ ത�ികകളിൽ എ� ജീവന�ാ�  ഉെ��ം

അറിയി�ാേമാ;  വിവിധ വിഭാഗ�ാ�െട എ��ിെ� വ��നവിന��തമായ �ണേമ�

കാണാ�തിെ� കാരണ�ം വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം േപ�ണ� �ാഫി� ഉ�ായി�� ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�

5452. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�േട�ം മ�ിമാ�േട�ം േപ�ണ�  �ാഫി�  ഉ�ായി��

ജീവന�ാരി�  െപ�ഷന് അേപ� ന�കിയി��വ�  എ�യാണ്;  2017  ഏ�ി�  30  വെര

ഇവരി� എ�േപ��് െപ�ഷ� അ�വദി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപ�ഷ�  അേപ�ക�  തീ��ാ��തി�  ഇ�േയെറ കാലതാമസം എ�െകാ�ാണ്

ഉ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപ�ഷ�  അേപ�ക�  തീ��ാ��തി�  മന���ം കാലതാമസം ഉ�ാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� േപരി� എ� േപ�െ�തിെര ശി�ണനടപടി സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അവേശഷി�� അേപ�ക� െപ�ഷ� അ�വദി��തിനായി അ�ൗ��് ജനറ� ഓഫീസിേല�്

അടിയ�രമായി അയ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��് സംവരണം

5453. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� �ാപന�ളി�  േജാലി െച�വ��

ഭി�േശഷി�ാ��് നിയമാ�സരണം സംവരണം െച�ിരി�� ��് ശതമാനം ഒഴിവിേല�ായി

�േമാഷ�  ലഭിേ��വേര�ം പരിഗണി�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി�െട  01-01-  2017െല

WP(C)7802 of 2016 (A) ഉ�രവ് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ� പ�ാ�ല�ി�  സ��ാരിെ� മ� വ��കളി�ം േജാലി

െച�വ�� ഭി�േശഷി�ാ��് ഈ ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാഫ് ന�് േ�ഡ് II ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

5454. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഹ��് സ��ീസി�  േകാ�യം ജി�യിേല�് �ാഫ് ന�് േ�ഡ്-II  ത�ികയിേല�ളള

നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� എ�ാണ് ��ത റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ത്; എ�വെര ലി�ിന് കാലാവധി��്;

കാലാവധി നീ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�തിന് േശഷം  31-12-2016  വെര റിേ�ാ��് െച�ി�ളള

ഒഴി�കളി� നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ എ�.െജ.ഡി. ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) 2017 �� 30 വെര ഉ�ാകാ� സാധ�ത ഉളള മ�് ഒഴി�ക� �ടി പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ?

ഐ.എ.എസ്.ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് �ലം ഭരണ രംഗം േനരി�� �തിസ�ി

5455. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� ഐ.എ.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��െട ത�ികക��്;  ഇതി�  എ�

ത�ികക� ഇേ�ാ� ഒഴി�് കിട���്;

(ബി) ഐ.എ.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് ഭരണ രംഗ�് �തിസ�ി ��ി��തായ

സാഹചര��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  േകരള േകഡറി�  ��ത�  ഐ.എ.എസ്.  കാെര ആവശ��െ�� കാര�ം േക�

സ��ാരിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെ� �പീകരണം ഇതി� പരിഹാരമായി കാ��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകരള എയ�ൈല�സ് �പീകരണം

5456. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) േകരള എയ�ൈല�സ് �പീകരണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന് േക� സർ�ാരിെ��ം മ�് വ��ക�െട�ം ഭരണാ�മതിക�ം സാേ�തിക അ�മതിക�ം

ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

5457. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�്, �ാേദശിക വികസന ഫ�് എ�ിവ െചലവഴി��തിന്

േനരി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം നടപടി�മ��  ല�കരി��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

5458. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം െമഡി��  ഇ�ഷ�റ�സ് ഏ�െ���ിെ�ാ�്

ഉ�രവായി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര ആയതിെന സംബ�ി�് എെ��ാം �ട�  നടപടിക�  ���ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� �ത� ഇ�ഷ�റ�സ് ഏ�െ���െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെന സംബ�ി�് നാളി�വെര �റെ��വി� ��വ� ഉ�ര�ക�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

പ�വ�ര പ�തി

5459. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

(എ) സം�ാന�് പ�വ�ര പ�തി �ട��ം നട�ിലാ�ാ� ഗവ�െമ�് തി�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി�� പ�തി വിഹിതം സംബ�ി�് േക� ഗവ�െമ�മാേയാ നീതി ആേയാ�മാേയാ

എെ��ി�ം ച��ക� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  േകരള�ിെ� പ�തി വിഹിതം  2017-18�  എ� േകാടി �പയായി�ാണ്

നി�യി�ിരി��െത�റിയി�േമാ?

െമഡി�� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

5460. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ� ജീവന�ാ��ായി �േത�ക െമഡി�� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി എ��ത� �ാബല��ി�

വ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് പ�തി
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5461. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��,  സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി�� ��ംബ�െള സഹായി�ാ�

സ��ാ�  �ഖ�ാപി� വാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  എ�

വിദ�ാ��ിക��് ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ം;  എ� �പ സ��ാരിന് ഇതി�േവ�ി

നീ�ിെവേ��ി വ�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസ പ�തി

5462. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസ പ�തി �കാരം ഏെത�ാം ധനകാര��ാപന�ളി�  നി�്

കടെമ��വെരയാണ് സഹായി��ത്;  എ� �പവെര�� �ക�് കടാശ�ാസം ലഭി�െമ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െപ� േലാ�ക��ാണ് കടാശ�ാസം ലഭി�ക എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നിലവി�  വ�തി�േശഷം എ�േപ��് എ� �ക�െട കടാശ�ാസം വിതരണം

െച�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�ീ� ൈ�മ�്ഫ�്

5463. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) കാലാവ� വ�തിയാനം േനരി��തി�� േക�ാവി�ത പ�തിയായ ജി.സി.എഫ്.ന്  (�ീ�

ൈ�മ�്ഫ�്)  േവ�ി ഏെതാെ� പ�തികളാണ് സം�ാന സ��ാ�  സമ��ി�ി��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� കീഴി� എ�് �ക ലഭി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(സി) പ�തിക� ഒ�ം േക��ിന് സമ��ി�ി�ി�ാെയ�ി� ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

പരി�ിതി ഡയറ�േറ�ിെ� �വ��നം

5464. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�്

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

13 of 102



(എ) പരി�ിതി ഡയറ�േറ�ിെ� �വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) പരി�ിതി ഡയറ�േറ�് അതിെ� �മതലക�ം അധികാര��ം കാര��മമായി നി��ഹി��േ�ാ;

(സി) പരി�ിതി ഡയറ�േറ�ി� സാേ�തിക /സാേ�തികയിതര വിഭാഗ�ളി� ആവശ�മായ ത�ികക�ം

ജീവന�ാ��േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�ൈല� പി.എസ്.സി പരീ�

5465. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം ത�ികകളി� പി.എസ്.സി ഓ�ൈല� പരീ� നട�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ത�ികകളിേല��� പരീ�കൾ ഓൺൈലനാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി. എസ്. സി. �ാഫ് ന�് പരീ��മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം

5466. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 െല പി. എസ്. സി. �ാഫ് ന�് പരീ�യി� ഒ� ൈഗഡി� നി�� േചാദ��� ��േ�ാെട

ഉ�െ��തിെ� േപരി� ഇേ�ാ� വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� 2016 ഏ�ി� 29 ന് നട� ആേരാഗ� വ��ിെല �ാഫ് ന�് പരീ�യി� 59 േചാദ���

��േ�ാെട ൈഗഡി� നി�് പക��ിയതാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) 2015 � നട� പരീ��മായി ബ�െ��് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��െ��ി� നിലവിെല

സാഹചര��ി�  േചാദ�ക��ാ��  ��ത�  ��മത �ലർ�ണെമ�് പി.  എസ്.  സി.

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ന�ിംഗ് പരീ��െട സിലബസിെ� പരിമിതിയാണ് ൈഗഡി� നി�� േചാദ��� കട��ടാൻ

ഇടയാ�ിയെത�് ക���േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� പി. എസ്. സി. േചാദ��� ത�ാറാ��തിന് �തിയ മാനദ��� നി�യി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�കളി� �മേ��ക�

5467. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� അ�് വ�ഷ കാലയളവി� പി.എസ്.സി. നട�ിയ ഏെത�ാം പരീ�കളി� �മേ��ക�

കെ��ിയി�� എ�ം അവയിേലാേരാ�ി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം എ�ം

വ��മാ�േമാ;
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(ബി) 2016 ഏ�ി� 29ന് നട�ിയ �ാഫ് ന�് പരീ�യി� �റ് മാ��് േചാദ��ി� 59 േചാദ���ം

തി�വന��ര�� ഒ� �ാപന�ിെ� ൈഗഡി�  നി�് ആയി�� എ��ം അ�േപാെല

2015െല �ാഫ് ന�് പരീ�യി�ം േചാദ��ടലാസി�  ഇ�രം �മേ��ക�  ഉ�ായി���ം

പി.എസ്.സി.�െട�ം സ��ാരിെ��ം ��യി�െ��േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി. പരീ�ാ നട�ി�ി� ഇ�രം വീ�ക� വ��ിയ ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

കഴി� അ�് വ�ഷകാലയളവി� നടപടിക� എ��ി��്;

(ഡി) പി.എസ്.സി. പരീ�ാ നട�ി�് �താര�മാ�ാ� ഈ സ��ാ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�വ��

എ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി.�െട �വ��ന�� െമ�െ����തിന് നടപടിക�

5468. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.�െട �വ��ന��  െമ�െ����തി�ം സമയബ�ിതമായി റാ�് ലി�്

�സി�ീകരി�ാ�ം എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി. �െട ഒ��വണ ഓ�ൈല� രജിേ�ഷന് ഉേദ�ാഗാ��ി വ��മ�ാ� േഫാേ�ാ�ം

വിവര��ം ന�കിയാ�  അേപ� അപ് േലാഡ് െച�ാനാകാ� സാേ�തിക സംവിധാനം

േവണെമ�് ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതി അഭി�ായെ��േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഒള� സ�േദശിനി എം.െക.േശാഭ ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�േവാ; എ�് കാരണം

െകാ�ാണ് ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�െത�ം ഇതി�  േകാടതി എ�� തീ�മാനം എെ��ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.�െട േപാ��ലിെ� അപാകത ൈഹേ�ാടതി വ��മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

അപാകത തീ��ാ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണ പരി�രണ ക�ീഷ�

5469. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണ പരി�രണ ക�ീഷ�  െചയ�മാന് ശ�ള�ം ആ��ല���ം ന��� കാര��ി�

തീ�മാനെമ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏ� പദവി�െട ശ�ള�ം ആ��ല���മാണ് അേ�ഹ�ിന് ലഭി�ക;

(സി) നിയമന തീയതി �തൽ ��കാല �ാബല�ം ആ��ല����് ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� അേ�ഹ�ിന് എ� �പ ഇൗ വിധം ആ��ല�മായി ലഭി�ം;

(ഇ) ക�ീഷനി�  എ� അംഗ��  ഉ�്;  അവ�  ആെരാെ�യാണ്;  ഇവ��് ഏത് പദവിയിലാണ്

നിയമനം ന�കിയി�ളളത്; ഇവ� ഓേരാ����ം ന��� ആ��ല��� എ�യാണ്;
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(എഫ്) ഏ� വ��ി� കീഴിലാണ് ക�ീഷ� �വ��ി�ക; ക�ീഷ� അംഗ�� �ടാെത മ�് എ� േപ�

ക�ീഷനി� ജീവന�ാരായി ഉ�ാ�ം; ഇവ��് ന��� ആ��ല��� എെ��ാമാണ്;

(ജി) ക�ീഷെ� ഒ� മാസെ� �വ��ന�ിന് െമാ�ം എ� �പയാണ് െചലവ് �തീ�ി��ത്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകരള പി.എസ്.സി. നട�� പരീ�കളി� േ�സ് മാ��്

T 5470.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പി.എസ്.സി.  നട�� പരീ�കളി�  േ�ാ��സ് താര���� േ�സ് മാ��് എ�ാ

ഉേദ�ാഗ���ം ന���േ�ാ; ആയതിെ� വിശദവിവരം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ണിേവ�ി�ി അസി��് പരീ��് കായികതാര���് േ�സ് മാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

ഇ�ാെയ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കായിക താര���് േ�സ് മാ��് ന���തിന് �േത�ക മാനദ�ം നി��ഷി�ി�േ�ാ; ഇതിെ�

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

ഭാഷാ ന�നപ����് േജാലി സംവരണം

5471. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭാഷാ ന�നപ����് സം�ാന�് േജാലി സംവരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

എ�.ഡി �ളാ��്പരീ��് ഓ�ൈല� രീതി

5472. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം പി.  എസ്.  സി.  നട�� എ�.ഡി �ളാ��്പരീ� ഒ.എം.ആ�  രീതിയിലാേണാ

നട��ത്;

(ബി) ഒ.എം. ആ�. പരീ�ാരീതി കാലഹരണെ��താെണ�ം പരീ�യി� 4.2 ശതമാനം െത�വരാ�ളള

സാധ�ത�െ���ളള കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഒ.  എം.ആ�. രീതിയി�� പരീ�െയ�ാ�  �താര��ം സത�സ��മായി നട�ാ��

ഓ�ൈല� പരീ�ാരീതി എ�. ഡി. �ാ��് പരീ�യി� നട�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജനപഥം മാസിക

5473. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജനപഥം മാസിക�െട എ� േകാ�ിക� �തിമാസം അ�ടി���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജനപഥം മാസിക േകരള�ിെല എ�ാ ��ശാലക��ം, വായനശാലക��ം സൗജന�മായി അയ�

െകാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജനപഥം മാസിക േകരള�ിെല �ിതല പ�ായ�് അംഗ��െട വീ�കളിേല�് സൗജന�മായി

അയ� െകാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജനപഥം മാസിക ��ത�  ജന�ളിേല�് എ�ി��തിന് സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി �� ലാബ് അസി��് ലി�ിെ� കാലാവധി

5474. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

31.12.2016� കാലാവധി അവസാനി�  97/2010 കാ�ഗറി ന��� പ�നംതി� ജി�യിെല

ഹയ�  െസ��റി ��  ലാബ് അസി��് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി�� സമയ�്

ജി�യി�  പതിനേ�ാളം ഒഴി�ക�  നിലവി��ായി��തിനാ�  ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി

നീ�ിന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് ൈ�വ� ത�ികയി� നിയമി��തിനായി റാ�് ലി�്

5475. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ൈ�വ�  ത�ികയിെല റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� നിയമന��  ഇ�വെര

നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വസാനി�ം; വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് വ��ി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ികയി� പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം

5476. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം

നട��തിന് സ��ാ�  ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� വിശദാംശ��ം പക��ം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2011� േപാലീസ് വ��ി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  വഴി

നിയമനം നട�ിയത് ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�  സി.എ.  ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;  ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ാ�െത�ം ��ത ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഡി) 1988  �ത�  ��കാല �ാബല�േ�ാെട ൈട�ി�മാെര സി.എ.  ആയി ത�ികമാ�ം നട�ാ�

സ��ാ� ഉ�രേവാ നി�േ�ശേമാ ന�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി��േ�ാ�, സി.എ.  ത�ികയിേല�് മ�് മാ����  �േഖന

നിയമനം നട��ത് ച�വി��മേ�; എ�ി� ആയത് തി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) േനരി�� നിയമനം,  ൈട�ി�് ത�ികമാ�ം എ�തിെല  1:1  എ� അ�പാത�ി�,

എം�േളാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി�� നിയമന�� േനരി�� നിയമന�ി� ഉ�െ���ിയാേണാ

അ�പാതം പാലി��െത�് വ��മാ�േമാ;  എ�ി�  ആയത് എ�ടി�ാന�ിലാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ?

��തായി ��ി� ത�ിക�

5477. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ�ാ വ��കളി�മായി ��തായി ��ി� ത�ിക��്

�തിവ�ഷം േവ�ിവ�� അധിക �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െജ.പി.എ�്.എ� റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം

5478. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�് ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല

െജ.പി.എ�്.എ�(�നിയ�  പ�ളിക് െഹ��് ന�്)  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇ�വെര നിയമനം

ന�കാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� െജ.പി.എ�്.എ� ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമന ശിപാ�ശ ന���തിന് അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

സ��ീസ് സംഘടനക�െട അംഗീകാരം സംബ�ി� മാനദ���

5479. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ീസ് സംഘടനക��് അംഗീകാരം ന���ത് സംബ�ി� മാനദ���

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല�ം സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല�ം ഓഫീസ�മാ�െട സ��ീസ്

സംഘടനക��് അംഗീകാരം ന���തിന് �േത�ക മാനദ�ം ഉേ�ാ;  എ�ി�  േകരള വാ��

അേതാറി�ിയിെല ഓഫീസ�മാ�െട സംഘടന�് അംഗീകാരം ന�േക�ത് വാ��  അേതാറി�ി

േബാ�ഡാേണാ സ��ാരാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ഓഫീസ�മാ�െട സംഘടന�െട അംഗീകാര�ിന് േവ�ി അേപ� സമ��ി�ാ�  അത്

അംഗീകരി��തി�� സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അേസാസിേയഷ�  ഓഫ് േകരള വാ��  അേതാറി�ി ഓഫീേസ�്  (അക�)  എ� സംഘടന

അംഗീകാര�ിനായി അേപ� സമ��ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത സംഘടന�് നാളി�വെര

അംഗീകാരം ലഭി�ാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 1986-െല ആ�് �കാരം വാ�� അേതാറി�ി സംഘടനക��് അംഗീകാരം ന�കാ�േ�ാ; 1986-ന്

��് �വ��ി� സംഘടനക��് േകരള വാ�� അേതാറി�ി േകാ�ട�് �� �കാരം അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ജീവന�ാ� �ലം മാറിേ�ാ�� �വണത

5480. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നിയമനം ലഭി�� ജീവന�ാ� ഉട� തെ� അവ�െട മാ�ജി�യിേല�്

�ലം മാറിേ�ാ�� �വണത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളട��� ഓഫീ�ക�െട �ഗമമായ

�വ��ന�ിന് തട���ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം �വണതക�  ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ൈട�ി�് ത�ിക�െട േറേഷ�ാ �നഃ�മീകരണം

5481. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൨൦൧൧,  2016  വ�ഷ�ളി�  േകരള സ��ാ�  �റെ��വി� ശ�ള പരി�രണ ഉ�ര�കളി�

ൈട�ി�് ത�ിക�െട േറേഷ�ാ �നഃ�മീകരി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ �നിസി��  േകാമ�

സ��ീസി� സമയ ബ�ിതമായി ഇത് നട�ിലാ�ിേയാ;

(ബി) നട�ിലാ�ിയി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ ?

(സി) കാലതാമസ�ാ�  �നിസി��  േകാമ�  സ��ീസിെല ൈട�ി�മാ��് ലഭിേ��ിയി��

സാ��ിക ആ��ല�ം ന�െ�ടാതിരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് നിയമനം

5482. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി �െട നിലവി�� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് (വിവിധ വ��ക�)റാ�് ലി�ി�

നി�ം എ�േപെര നിയമി� എ�ം ഏെതാെ� വ��കളി�  നിയമി� എ�� വിവര�ം
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െഹ�ക�ാ�േ��് ഒഴി�കളിൽ നട�ിയ നിയമനം സംബ�ി� വിവര�ം ജി�ാ അടി�ാന�ി�

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാ�െട എ� ഒഴി�ക�  വീതം നിലവി�െ��ം

ആയത് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച� തീയതി�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി �് ഇനി�ം റിേ�ാ��് െച�ാ�� ഒഴി�കെള�െയ�� വിവരം ജി� തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ?

എ�.ഡി.വി. ൈ�വ� േ�ഡ് II ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

5483. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 06/2014  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �കാര�� എ�.ഡി.വി.  ൈ�വ�  േ�ഡ്  II  ത�ികയിേല��

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ിക�് അേപ� �ണി�േ�ാ�� േനാ�ിഫിേ�ഷനി�  പറ�ി�� േയാഗ�തകളി�

എെ��ി�ം ഇളവ് വ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�് അടിയ�രമായി �സി�ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.ടി. സൗ�ദ സം�ാനം

5484. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� ഒ� മിക� ഐ.ടി. സൗ�ദ സം�ാനമാ��തി�ം മാ�കാ ഇ -ഗേവണ�സ് േസവന

േമഖല പ��യ���തി��� നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ത�  ഐ.ടി.  പാ��ക�  �ാപി��തി�ം അടി�ാന സൗകര���

ഒ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� ൈസനിക��് ആ��ല���

5485. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� ൈസനിക�െട വിധവക��ം ആ�ിത��ം ആ�ിത നിയമനം ന�കാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിനായി സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�് സ��ീസ് വിഭാഗ�ിന് ന�കിവ�� ആ��ല���  അ�� ൈസനിക വിഭാഗ�ിന്

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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ഔേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണ�ിനിെട മരണമട��വ�െട ആ�ിത��് സഹായം

5486. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസനിക അ��  -  ൈസനിക വിഭാഗ�ളി�  േസവന�ിലിരി�േ�ാ�  ഔേദ�ാഗിക

�ത�നി��ഹണ�ിനിെട മരണമട��വ�െട ആ�ിത��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ന�കിവ��ത്;  േക� സം�ാന സ��ാ�ക�  ന��� ആ��ല���െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം മരണമട��വ�െട ആ�ിതെര സഹായി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ആയ�മായി ബ�െ��് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായം

5487. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  എ� േപ��്

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�ി��്;

(ബി) ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�െ��വ�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം വിേ�ജ് തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�േ�ാൾ എം.എ�.എ മാെര ഇ-െമയി�  �േഖന

അറിയി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജനസാ��നഫ�്

5488. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാ��ിക ���ളാ�  ജീവിതം വഴി��ിനി���വ��് ജനസാ��ന ഫ�ി�  നി�ം

സഹായ�ി� അ�ഹത�േ�ാ;  ഈ വിഭാഗ�ി��� എ� േപ��് �ക അ�വദി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

5489. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ പ�തി �കാരം ഇേ�ാ� ചികി�ാ സഹായം ന�കി വ��േ�ാ;
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(ബി) 2015-16,  2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ളിൽ �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം

എ� �ക ചികി�ാ സഹായമായി ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ ഫ�്

5490. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 േമയ് മാസം �ത� 2017 ഏ�ി� 30 വെര സം�ാന��ായ അപകടമരണ��മായി

ബ�െ��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ ഫ�ി�  നി�ം എ� �ക വിതരണം െച�ി��് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �േയാജനം എ� ��ംബ���് ലഭ�മായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ജി� തിരി��

കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�� അേപ�ക�

5491. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം  2017  ഏ�ി�  30  വെര �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയിേല� എ� അേപ�ക�  ലഭി� എ�് നിേയാജക മ�ലം തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ അേപ�കളിേ�� അ�വദി� �ക മ�ലം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അപകട മരണ�െള�ട��് അനാഥമായ എ� ��ംബ���് എ� �പ സഹായധനം അ�വദി�

എ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഇൗ സ��ാറിെ� കാല�് ലഭി� എ� അേപ�ക� പരിഗണി�ാ� ബാ�ി�െ��് മ�ലം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കഴി� സ��ാറിെ� കാല�് ലഭി� എ� അേപ�ക�  ഇനി�ം പരിഗണി�െ�ടാ�െ��്

മ�ലം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇൗ അേപ�കളിേ�� എേ�ാ� തീ�മാന��ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിതര��് ന�പരിഹാരം

5492. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത പ�ികയി� ഉ�െ��ി�� േരാഗിക��് ��ഗണനാ പ�ികയി�

േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �രിതബാധിത�െട കടബാധ�തക��് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ ;വിശദാംശം ന��േമാ?
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ചികി�ാസഹായ�ിനായി �ഖ�മ�ി�് ന�കിയി�� അേപ�

5493. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചികി�ാസഹായ�ിനായി �ഖ�മ�ി�് ന�കിയി�� അേപ�കൾ �ത�മായ മിനി�്സ് ഉൾ�െട

റിേ�ാ��ിനായി താ��് ഓഫീ�കളി�ം വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം ഓൺൈലൻ ആയി നൽ�േ�ാൾ

ആയതിന് റിേ�ാ��് അയ�ാെത മാസ�ളായി െക�ികിട�� വിഷയം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� റിേ�ാ��് അയ�ാെത കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� അേപ�ക� െക�ി�ിട��്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ അേപ�ക�  പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് അയ�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല വിമാന�ാവള നി��ാണം

5494. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി�  ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി� വിമാന�ാവള നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് നാളി�വെര എെ��ാം �ട� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െവ�് ഇനം തിരി�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിന് ഏെത�ാം �ല�ളാണ് അ�േയാജ�മായി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ലഭി�ി�� പഠന റിേ�ാ��ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) പഠന�ിന് നിേയാഗി� ക�ി�ിയിെല അംഗ�� ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത ക�ി�ിയി� പ�നംതി� ജി�ാ കള�� അംഗമാേണാ; എ�ി� ക�ി�ി �ടിയേ�ാ� കള��

പെ���ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� വികസനം

5495. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� വികസന�ിനായി 18 ഏ�� �മി ഏെ����

നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) �ലം ഏെ���ലിന് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാ;

(സി) �ലം ഏെ���് രാജ�ാ�ര െട�മിന�  വികസി�ി�ിെ��ി�  �തിയ സ��ീ�ക��് അ�മതി

ലഭി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;
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(ഡി) ഉെ��ി�  വിമാന�ാവളവികസന�ിന് �മി അടിയ�രമായി ഏെ���് ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ നി��ാണ�വ��നം

5496. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ നി��ാണ�വ��നം വിലയി��ിയ ചീഫ് െമേ�ാ �ര�ാ ക�ീഷണ�െട

വിലയി��� എ�ായി��;

(ബി) �ര�ാ കാര��ളി� അേ�ഹം �����ി അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) െമേ�ാ�െട ര�ാംഘ�നി��ാണ�വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  എ�േ��് പണി

���ിയാ�വാനാണ് പ�തി ഇ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ ?

െമേ�ാേപാളി�� �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ി ബി�

5497. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

(എ) െകാ�ിയിെല മ�് യാ�ാസംവിധാന��  െമേ�ാ െറയി�മായി ബ�ി�ി�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമാ�� ഏകീ�ത െമേ�ാേപാളി�� �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ി ബി� ത�ാറായി�േ�ാ;

ഈ ബി� അ�ാം സേ�ളനകാല�് നിയമസഭയി� അവതരി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ?

അ�� സം�ാന നദീജല�രാ�ക�

5498. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

(എ) സം�ാനം ഉ�െ��ി�� അ�� സം�ാന നദീജല�രാ�ക� ���� കാര��ി� സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� �� നിലപാ�കളി� നി�് സം�ാന സ��ാരിെ� നയ�ി� വ�തിയാനെമെ��ി�ം
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ഉ�ായി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��െ�രിയാ�  അണെ��ിെ� �ന�  നി��ാണ�ാര��ി�  ഈ സ��ാരിെ� നിലപാട്

വ��മാ�േമാ?

അ��സം�ാന നദീജല�രാ�ക�

5499. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ഉ�െ��ി�� അ��സം�ാന നദീജല�രാ�ക�  ���� കാര��ി�  സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ��നിലപാ�കളി� നി�് സം�ാന സ��ാരിെ� നയ�ി� വ�തിയാനെമെ��ി�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ��െ�രിയാ�  അണെ��ിെ� �ന�നി��ാണ�ാര��ി�  ഈ സ��ാരിെ� നിലപാട്

വ��മാ�േമാ?

േനാ� വ��ിംഗ് േജ��ലി�ക��് െപ�ഷ�

5500. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ� വ��ിംഗ് േജ�ണലി�ക��് �തിമാസം എ� �പയാണ് െപ�ഷ� ന���ത്;

(ബി) ��ത െപ�ഷ� �ടി�ിക�േ�ാ; എ�ി� എ� മാസെ� �ടി�ികയാ��ത്;

(സി) �ടി�ിക ��വ� ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നിതാഖ�് നട�ിലാ�ിയ��ലം െതാഴി� ന�െ��് മട�ി വ�വ�

5501. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളി� നിതാഖ�് നട�ിലാ�ിയ��ലം സം�ാനേ��് െതാഴി� ന�െ��് മട�ി

വ�വ� എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മട�ി വ�വ��് എെ��ാം �നരധിവാസ പാേ��കളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(സി) ��ത പാേ��ക� �കാരം ഇതിനകം എ�േപ��് അ��ല�ം ന�കിെയ�ം ഇതിനായി എ�്

�ക െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

എമിേ�ഷ� �ിയറ�സ്

5502. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിേദശ ന�ിംഗ് റി��്െമ�് സ��ാ�  ഏജ�സിക�  വഴിയാ�ിയേശഷം ഇ�വെര എ� േപ�

എമിേ�ഷ� �ിയറ�സ് േനടി എ�റിയാേമാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെതാെ� ഗ�ഫ് രാജ��ളിേല�ാണ് േനാ�� - ��്സ് റി��്െമ�് നട��ത്;

(സി) ന�ിംഗ് റി��്െമ�മായി ബ�െ��് നട�� വ� സാ��ിക �മേ��ക� അവസാനി�ി�വാ�

�തിയ സംവിധാനം വഴി സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�വാസിക�െട േ�മം

5503. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�വാസിക�െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എെ��ാം

പ�തിക� നട�ിലാ�ിവ�� എ�്അറിയി�േമാ?

േനാ���െട േന�ത��ി� ഗവ. േപാളിെട�ിക് വഴി �ി� െഡവല�്െമ�് േകാ�്

5504. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ���െട േന�ത��ി�  ഗവ.േപാളിെട�ി�് വഴി നട�� �ി�  െഡവല�്െമ�ിെ�  (പ�ിക

ജാതി ��ികൾ�് നൽ�� ഫയ�  ആ�് േസ�ി,  െവ�ഡിംഗ് െടേ�ാളജി,  അ�മിനീയം

ഫാ�ിേ�ഷ�  എ�ിവയിെല സൗജന� പഠന�ൾെ�െട  )ഈ വ�ഷെ� േകാ�് ആരംഭി��ത്

സംബ�ി�� അേപ� സ�ീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാണ് ഈ േകാ�് ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഈ േകാ�് നട�വാ� കഴി� വ�ഷ�ളി� താമസം േനരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ികജാതി ��ിക��് ഈ േകാ�ി�  അ�ിഷ�  ലഭി��തിനായി എ�ാ പ�ികജാതി വികസന

ഓഫീ�ക� വഴി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ?

�വാസിക��് �തിയ സംരംഭ��

5505. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് േജാലി ന�മായി തിരിെക എ�� �വാസിക��് �തിയ സംരംഭ�� ആരംഭി�വാ�

എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി� നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ബി) �തിയ പ�തിക� �വാസിക��് േവ�ി ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വാ�േയാ, ധനസഹായേമാ ലഭ�മാ��തി� േവ� മാനദ�ം വിശദമാ�േമാ?
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�ണിെസഫിെൻറ സഹകരണേ�ാെട സം�ാന�് �ീ സൗ�ദ- ബാലസൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

5506. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

(എ) സം�ാന�് �ണിെസഫിെൻറ സഹകരണേ�ാെട �ീസൗ�ദ,  ബാലസൗ�ദ േപാലീസ്

േ�ഷ�ക� �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ� ബാലസൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷനായി �ഖ�ാപി��തി�� നിബ�നക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�ഷ�കളിെല ൈച�ഡ് െവ�െഫയ� ഓഫീസ�െട �മതലക� വിശദമാ�േമാ?

മത സംഘടനക�െട സാ�ി���ം �വ��ന�ം സംബ�ി� �ര�ാ ഏജ�സിക�െട നിർേ�ശം

5507. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മത സംഘടനക�, ഇ�ാമിക് േ��് �ട�ിയ ഭീകര സംഘടനക�, മ� നിേരാധിത

സംഘടനക�  �ട�ി ഏെത�ാം സംഘടനക��ാണ് വിേദശ രാജ��ളി�  നി�ം പണം

ഉ�െ�െട�� സഹായ�� ലഭി��തായി ��യി�െ��ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഘടനക� വഴി വ�ാജ കറ�സിക�, മയ�മ��്, ആ�ധ�� എ�ിവ എ��േ�ാ

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

(സി) എ�ി�  കഴി� ��് വ�ഷ�ളിലായി ആഭ��ര വ��ിെ� ��യി�െ�� ഇ�രം േക�ക�

എ�; എ� േക�കളി� �തികെള പിടി�ടി; വർഷം തിരി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� �� വ�ഷമായി സം�ാന േപാലീസ് കെ��ി എ�.ഐ.എ.�് ൈകമാറിയ േക�ക�

എ�; വ�ഷം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം സംഘടനക�െട സം�ാനെ� സാ�ി���ം �വ��ന�ം സംബ�ി� േക� ആഭ��ര

വ��ം മ�് �ര�ാ ഏജ�സിക�ം കഴി� ��് വ�ഷ�ാലയളവി�  സം�ാന സ��ാരിന്

എെ��ി�ം അറിയിേ�ാ നി�േ�ശ�േളാ ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  എെ��ാം;  ഇതിേ��  സം�ാന ആഭ��ര വ��് എെ��ാം നടപടികെള�� എ�്

വ��മാ�േമാ ?

സജി ബഷീറിെനതിെര സി.ബി.ഐ അേന�ഷണം

5508. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സി�േകാ �� മാേനജിംഗ് ഡയറ�� സജി ബഷീറിെനതിെര ഏെത�ി�ം േക�മായി ബ�െ��്

സി.ബി.ഐ അേന�ഷണം ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏ� േക�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണമാണ് സി.ബി.ഐ �് ഏ��ി� ന�കിയി��ത്;

(സി) ��ത േകസേന�ഷണം സി.ബി.ഐ � ന�കിയ�മായി ബ�െ�� നടപടി �മ�� ഇേ�ാ� ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േലാക് നാഥ് െബ�റെയ േ��് േപാലീസ് ചീഫായി നിയമി��തിന് കെ��ിയ േയാഗ�തക�

5509. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക് നാഥ് െബ�റെയ േ��് േപാലീസ് ചീഫ് �ാന�്  1.06.2016  �  നിയമി�ത്

നടപടി�മ�� പാലി�ാേണാ;എ�ിൽ വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ടി  .പി.  െസ��മാറിെന േ��് േപാലീസ് ചീഫ് �ാന�് നി�ം മാ�വാ�ം �തിയ ആെള

തിരെ���വാ��� ഉ�തതല സമിതി �പീകരി�വാ�  �ഖ�മ�ി എ�ാണ് നി�േ�ശം

ന�കിയത്;

(സി) േ��് േപാലീസ് ചീഫിെന െതരെ���വാ�� സമിതി�െട േയാഗം എ�ാണ് േച��ത്; എ�

േപ�െട േപ�ക� സമിതി പരിഗണി�;

(ഡി) േലാക് നാഥ് െബ�റെയ േ��് േപാലീസ് ചീഫായി നിയമി��തിന് സമിതി കെ��ിയ

േയാഗ�തക� എെ��ാമായി��;

(ഇ) േപാലീസ് േമാധാവിയായി നിയമി�െ���തിന് േവ� േയാഗ�തക� എെ��ാമാെണ�ാണ് 2011

െല േപാലീസ് ആ�ി� നി��ഷി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

എ�.സി.���മാറിെ� ഹ�ജിയി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി

5510. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��ിെ� പരിഗണനയി�� എ�.സി.���മാറിെ�  28.9.2016-െല

160806201/16/സി.എം.ഒ ന��  ഹ�ജിയി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടി എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

ത�ിക ��ി�് റാ�് ലി�ി� നി�ം എം.ടി എസ്.ഐ. മാ�െട നിയമനം നട��തിന് നടപടി

5511. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസിെ� േമാേ�ാ�വാഹന വിഭാഗ�ിെല എം.ടി എസ്.ഐ.മാ�െട എ�

ത�ികക� നിലവി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ�  19  േപാലീസ് ജി�കളി�ം  7  ബ�ാലിയ�കളി�ം മ�് ഇതര െ�ഷ��
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�ണീ�കളി�മായി ആവശ��ിന് എം.ടി എസ്.ഐ. ത�ിക ��ി�് നിലവിെല റാ�് ലി�ി� നി�ം

നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െര വാഹനപരിേശാധന ഉ��െട�� ആവശ����ായി നിേയാഗി�ാ� ത�ിക

��ി�� അധിക ബാധ�ത ഇ�ാെത തെ� നിലവി� ഉേദ�ാഗ��െട അഭാവം �ലം ഉ�ാ��

ന�ം നിക�ാൻ കഴി�ം എ�തിനാ� ഇ�ാര��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം വി�ലെ����തിന് നടപടി

5512. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീ�കാ�  ഉ�െ��� ���ത���  വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�  േപാലീസ് കം�യി�്

അേതാറി�ി�െട �വ��നം വി�ലെ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�ക�മായി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� റിേ�ാ��ക�  ത�ാറാ�ി

ന���തി� േമലധികാരിക� അനാവശ�മായ കാലതാമസം വ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�കൾ ഒേര നിറ�ിലായിരി�ണെമ� നിബ�ന

5513. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �വ��ി��െ��് ജി� തിരി�� കണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര�ം ഉ�െ�െട ഏ�െ���ി നവീകരി�ാ� ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷനി�ം കഴി�

പ�് വ�ഷം െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�ം ഒേര നിറമാേണാ െപ��് െച�ിരി��ത് ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ഒേര നിറ�ിലായിരി�ണെമ�് നിയമ�േ�ാ;

(ഇ) എ� വ�ഷം ��േ�ാഴാണ് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� െപയി�ടി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) കഴി� പ�് വ�ഷ�ിനിടയി�  സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  എ� �ാവശ�ം

െപയി�ടി�ി��്;  ഏത് ക�നി�െട െപയി�ാണടി�െത�ം ഇതിന് എ� �ക െചലവാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ ?

സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി നിയമനം

5514. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ി.പി.  െസ��മാറിെന സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിയായി നിയമി�ണെമ�  24.4.17  െല

��ീംേകാടതി വിധിയിേ��  വ��താഹ�ജി ന��വാ�� നിയേമാപേദശം ന�കിയത്

ആരായി�� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഹ�ജി ത�ിെ�ാ�� ��ീംേകാടതി വിധി�െട സ��ിൈഫഡ് േകാ�ി ലഭി�തി�

േശഷമാേണാ �ി.പി. െസ��മാറിെന സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിയായി നിയമി�ത്;

(സി) അെ��ി�  സ��ിൈഫഡ് േകാ�ി ലഭി�ി� എ�തായി�േ�ാ  24.4.17  െല ��ീംേകാടതി

വിധിയിേ�� േമ�നടപടി സ�ീകരി�വാതിരി�ാ� കാരണം ; സ��ിൈഫഡ് േകാ�ി ലഭി�തി�േശഷം

മാ�ം േമ�നടപടി സ�ീകരി�ാ� മതി എ�് ഉപേദശം ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി� ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാരാ�് റസാഖ് എം. ൽ. എ ഡി.ജി.പി �് നൽകിയ പരാതി

5515. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാംഗമായ �ീ.കാരാ�് റസാഖ് തനി�് വധഭീഷണി��� കാണി�് ഡി.ജി.പി.�് നൽകിയ

പരാതിയിേ��  യഥാസമയം നടപടി സ�ീകരി�ാതി��തിന് ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െര

തൽ�ാന�് നി�് മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആെരെയാെ�യാണ് �ലം മാ�ിയത്;  എ�്

ആേരാപണ�ിെ� േപരിലാണ് നടപടി സ�ീകരി�ത്; ഇത് സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എം.എ�.എ �െട പരാതി എ�ാണ് ലഭി�ത്;  ��ത പരാതിയിേ�� ഏെതാെ� തീയതികളിൽ

എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�;

(സി) പരാതിയിേ�ൽ യഥാസമയം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ി� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര ശി�ണ നടപടി

സ�ീകരി�തിെ� കാരണം എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ?

കാരാ�് റസാഖ് എം.എ�.എ. �് േപാലീസ് സംര�ണം

5516. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാരാ�് റസാഖ് എം  .ൽ  ,എ തനി�് ജീവന് ഭീഷണി ഉെ��് കാണി�് സ��ാരിന് പരാതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പരാതി ന�കിയെത�ാണ്; പരാതിെ�ാ�ം െതളി�കെളെ��ി�ം ന�കിയി��ായി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ഹ�ിന് സംര�ണം ന�കാ� േപാലീസിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ാണ്

നി�േ�ശം ന�കിയത്;

(ഡി) പരാതി ലഭി���ത� പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് തീയതി സഹിതം

വിശദമാ�േമാ?
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കാരാ�് റസാ�് എം.എ�.എ.�് േപാലീസ് സംര�ണം

5517. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാരാ�് റസാ�് എം.എ�.എ. തെ� ജീവന് ഭീഷണി ഉെ��ം അതിനാ� േപാലീസ് സംര�ണം

േവണെമ�ം ആവശ�െ��് 2017 ജ�വരി മാസ�ി� അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) അതിേ�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് നടപടി സ�ീകരി�ത്;

(സി) എം.എ�.എ. ന�കിയ അേപ� സം�ാന േപാലീസ് ചീഫിെ� ആഫീസി� നടപടി സ�ീകരി�ാെത

മാ�ി വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അേപ�യി�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ൈവകി�ി�

ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ത്;

(ഡി) ഡി.ജി.പി. തല�ി� സ�ീകരി� നടപടി സ��ാ� ഇടെപ�് തി��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഭരണ ക�ിയി�െപ� എം.എ�.എ.  തെ� ജീവന് ഭീഷണി ഉെ��് കാ�ി ന�കിയ അേപ�

ഗൗരവേ�ാെട പരിഗണി�ാ� േപാലീസിെ� ഭാഗ� നി�ം ഉ�ായ വീ� സം�ാന േപാലീസ്

നയ�ിെ� ഭാഗമാേണാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േലാക് നാഥ് െബ�റെയ സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിയായി നിയമി� െകാ�� ഉ�രവ്

5518. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 01.06.2016 � േലാ�ാഥ് െബ�റെയ സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിയായി നിയമി� െകാ��

ഉ�രവ് 24.04.2017 � ബ�. ��ീം േകാടതി റ�് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിയായി 2017 ഏ�ി� 24 �ത� േമയ് 5 വെര �വ��ി�ത്

ആരായി��;

(സി) ഇൗ കാലഘ��ി� സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െടതായി എ� ഉ�ര�ക� �റെ��വി�ി��്?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല െപാലീസ് നിയമനം

5519. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെ� പരിധിയി�� വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  േജാലിെച�� എ�

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� �ിമിന�, വിജില�സ് േക�കളി� �തികളാണ്;

(ബി) ഹരി�ാട് മ�ല�ി� ��ാ- മാഫിയാ അ�മം െപ��� സാഹചര��ി� കഴി�ം �ാ�ി���

സത�സ�രായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര േ�ഷ�കളി� നിയമി�് ��ാ - മാഫിയാ സംഘ�െള

അമ�� െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �ഡൻറ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി �ാവ��ികമായി�� വിദ�ാലയ��

5520. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നിലവി�  �ഡൻറ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി �ാവ��ികമായി��

വിദ�ാലയ�� ഏെത�ാം;

(ബി) ഈ വ�ഷം �തിയതായി �ഡൻറ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളി�  നി�് �ഡൻറ് േപാലീസ് േകഡ�്

അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി��് എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;  ലഭി�ി��

അേപ�കളി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ഡി) ��കളി�  �ഡൻറ് േപാലീസ് േകഡ�് അ�വദി��തിന് നി��ഷി�ി��

നിബ�നക�/മാനദ���  എെ��ാം;  വിശദാംശം വ��മാ�േമാ  ;  ആയതിെ� പക��ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ ?

�ിമിന� േക�കളി� െപ� ജി. ആ�. അജി�ിെനതിെര വ��തല നടപടി

5521. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സി. പി. ഒ. 4324, ജി. ആ�. അജി�ിെനതിെര എ�

�ിമിന� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; വിശദാശം ന�കാേമാ;

(ബി) �ിമിന�  േക�ക�മായി ബ�െ��് ടിയാെന എ� �ാവശ�ം സ��ീസി�  നി�ം മാ�ി

നി��ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ാൾെ�തിെര േപ���ട േപാലീസ് േ�ഷനി� രാമച�� ന�കിയ പരാതിയിേ�� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;  �ിമിന� േകസ് രജി�� െച�െ��തിെ� അടി�ാന�ി� ടിയാന്

ചാ�ജ് െമേ�ാ ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) �ിരമായി �ിമിന� േക�കളി� ഉ�െ��� ഇ�ാൾെ�തിെര േക�ക�െട സ�ഭാവം പരിേശാധി�്

ക�ശനമായ വ��തല നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

അ�ട��� സ�ഹം െക�ി����തി� �ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡ�്സി�� സ�ാധീനം

5522. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ട��� സ�ഹം െക�ി����തി�  �ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡ�്സി�� സ�ാധീനം

പരിഗണി�് എ�ാ ൈഹ��കളി�ം എസ്.പി.സി ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത� വിദ�ാലയ�ളി� �ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡ�്സ് പ�തി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം
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തട��� നിലവി�േ�ാ;

(സി) എസ്.പി.സി �് സ�� �വ��ന�ളി�ം സാ�ഹ� ഇടെപടലി�ം ��ത�  അവസര��

��ി��തി�ളള പ�തിക� നട�ിലാ�േമാ?

ടി .പി.െസ��മാറിെന സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിയായി നിയമി�ണെമ� ഉ�രവ്

5523. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

��ീംേകാടതി�െട ഉ�രവി�  വ��ത വ���ത് സംബ�ി� ഹ�ജി പി�വലി�വാ��ായ

സാഹചര�െമ�ായി��;

(ബി) ഈ േകസി�  25000/-  �പ അട�വാ�  ��ീംേകാടതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  അത് എ�്

കാരണ�ാലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �ക ഇതിനകം അട�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആ�െട േപരി�?

ബി. മണിലാ� നൽകിയ വ�വി�ന�മായി ബ�െ�� േകസ്

5524. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.  മണിലാ�, ലാ�  ബി�ഡിം�സ്,  �ള��  പി.  ഒ.,  ആ�ി�,  എ�യാ�, ഷാ��

��ിെനതിെരേയാ ��ത ��ിെല ആ�െ��ി�ം എതിെരേയാ, അസി��് ക�ീഷണ�, ൈസബ�

സി�ി സബ് ഡിവിഷ� , കഴ��ം, തി�വന��രേ�ാ, കഴ��ം സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസിേലാ

പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഈ പരാതി�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;  അതിെല ഉ�ട�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ മണിലാ� ഷാ�� േ�ാജ�്  & റിയ�േ��് ��മായി വ�വി��ന കരാ�  ഉ�ാ�ിയതിെ�

��പ��ി�� കരാറിെ� േകാ�ി േ�ഷനി� ന�കിയ പരാതിേയാെടാ�ം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

ഈ കരാറിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

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

(ഡി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് േ�ഷനി� എെ��ി�ം ക�ിടപാ�കേളാ റിേ�ാ��കേളാ ഉെ��ി�

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

എം.ബി.ബി.എസ് വിദ�ാ��ിനി �മാരി ശംന ത�ീം ചികി�ാ പിഴവ് കാരണം മരണെ�� സംഭവം

5525. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ഗവ�െമ�് െമഡി�� േകാേളജിെല ര�ാം വ�ഷ എം.ബി.ബി.എസ് വിദ�ാ��ിനി

ആയി�� �മാരി ശംന ത�ീം ചികി�ാ പിഴവ് കാരണം മരണെ�ടാ�  ഇടയായ സംഭവെ�
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സംബ�ി�� ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ൈ�ം�ാ�് ഈ വിഷയ�ി�  അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ി�െട ചികി� പിഴവിന് കാരണ�ാരായവെര കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇവ�െ�തിെര എെ��ാം അ�ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.ടി.േതാമസ് ക�ിഷൻ ശിപാ�ശക�ം ജനൈമ�ീ േപാലീസ് സംവിധാന�ം

5526. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

(എ) ഏെതാരാ��ം എേ�ാ�ം സമീപി�ാ��തര�ി�  േപാലീസിെന�ം േപാലീസ് േ�ഷ�കെള�ം

ജനസൗ�ദമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േപാലീസിെന ജനസൗ�ദമാ��തി�� െക.ടി.േതാമസ് ക�ീഷെ� ഏെത�ാം ശിപാ�ശകൾ

നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസി�  �ിമിന�ക�  ഉ�ാ��ത് തട��തിനായി റി��്െമ�് സമയ�് തെ� �ിമിന�

സ�ഭാവ�ം �വണത�ം ഉ�വെര കെ��ി ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം ജനൈമ�ീ േപാലീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയ�

വഴി എെ��ാം മാ��� ൈകവരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േടാം സ�റിയ�ം സേഹാദര��ം �മി കേ�റിയതായ പരാതിയി� അേന�ഷണം

5527. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി� �ിരി�് ഇ� ജീസസ് എ� സംഘടന�െട തലവ� േടാം സ�റിയ�ം സേഹാദര��ം

ഏ��  കണ�ിന് സ��ാ�  �മി കേ�റിയതായ പരാതിയി�  െ�ഷ��  �ാ�് അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയ വ�തക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

പി�് േപാലീസ് ��ത� �ലേ��് വ�ാപി�ി�ാ� നടപടിക�

5528. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി�് േപാലീസിെ� ഉേ�ശ ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പി�് േപാലീസിംഗ് സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�
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െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത സംവിധാനം നിലവി�  എവിെടെയ�ാമാ��ത്;  ആയത് ��ത�  �ലേ��്

വ�ാപി�ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം?

ഡ�ഹി �നിസി�� െതരെ���ി� വിജയി�വ��് േകരളാ ഹൗസി� വി�� സ��ാരം

5529. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡ�ഹി �നിസി�� െതരെ���ി� വിജയി�വ��് സ��ാ� െചലവി� േകരളാ ഹൗസി� വി��

സ��ാരം നട�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�  സ��ാരിന് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ എ�ാെണ�

െവളിെ���േമാ ;

(സി) എ�ി� പരാതിയി�േമ�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജി� �േണായി�െട അ� മഹിജ�ം ബ���ം നട�ിയ നിരാഹാര സത�ാ�ഹം

5530. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി� �േണായി�െട അ� മഹിജ�ം ബ���ം നട�ിയ നിരാഹാര സത�ാ�ഹം

അവസാനി�ി�ാനായി സ��ാേരാ സ��ാ�  �തിനിധികേളാ മഹിജ�മാേയാ ബ���മാേയാ

ഏെത�ി�ം കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത കരാറിെല വ�വ�ക� എെ��ാമായി��;  ഇ��കാരം എെ��ാം നടപടിക�

ഇതിനകം സ�ീകരി�;

(സി) ��ത കരാറിെ� പക��് മഹിജേ�ാ,  ബ���േ�ാ െെകമാറിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

കാരണെമ�ാണ് ;

(ഡി) ��ത കരാറിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�ാേമാ?

േപാലീസ് ൈ�വ�മാർ�് �േമാഷ� ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

5531. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസിെല ഇതര സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ�  േപാലീസ്

ൈ�വ�മാ��് എ�്.സി  ,  എ.എസ്.ഐ ത�ികകളിേല�് �േമാഷ�  ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് ൈ�വ�മാെര എ�്.സി , എ.എസ്.ഐ ത�ികകളിേല�് �ാന�യ�ം ന���തിന്

ഉ�രവ് ന�ിയി��േവാ ;

(സി) എ�ിൽ ��ത ഉ�രവിേ�ൽ സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) േപാലീസ് ൈ�വ�മാ��്എ�്.സി  ,  എ.എസ്.ഐ ത�ികകളിേല�് �േമാഷ� ഉറ�വ��ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

േപാലീസ് െടലിക��ണിേ�ഷ� വിഭാഗ�ിൽ നിയമനം

5532. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് െടലിക��ണിേ�ഷൻ വിഭാഗ�ിൽ  2015  ന് േശഷം ഇ�െ���, സ�്

ഇ�െ���, അസി��റ് സബ് ഇ�െ���, സീനിയ�  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  �ട�ിയ

ത�ികകളി�  വ�� ഒഴി�കളിൽ യഥാസമയം �ാന�യ�ം ന�കാെത കാലതാമസം വ��ി

നിലവി�� ഉേദ�ാഗ��െട അവസര�� നിേഷധി�� സാഹചര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) നിലവി�� േകരള േപാലീസ് െടലിക��ണിേ�ഷെ� അംഗസംഖ��ം ഒഴി�ക�ം �ണി�ം റാ�ം

േവർതിരി� വ��മാ�ാേമാ;

സം�ാന �ര�ാ ക�ീഷ�

5533. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �ര�ാ ക�ീഷ�  അംഗ��  ആെര�ാമാണ്;  ��ത ക�ീഷെ� �മതലക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� േയാഗം അവസാനമായി േച��ത് എ�ാണ്;

(സി) 2017  േമയ്  4-� തീയതി േച�വാനി�� േയാഗം മാ�ിവ�േ��ിവ� സാഹചര�ം

എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് ആ�ാനെ� �നിയ� ���് �മാരി ബീന�െട �ലം മാ�ം

5534. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ആ�ാനെ� �നിയ� ���് �മാരി ബീനെയ സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി �ലം

മാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� എ�് കാരണ�ാലാണ് �ലം മാ�ിയത്;

(ബി) േപാലീസ് ആ�ാന�ിന് �റേ��ാേണാ ��ത �ലം മാ�ം ഉ�രവായത്  ;  ഏത്

സീ�ിേല�ാണ് �ലം മാ�ിയെത�റിയി�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േമധാവി�െട ��ത ഉ�രവ് റ�ാ�ിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട ഉ�രവ് അ�സരി�ാ� കീഴ് ജീവന�ാരി�െട നടപടി

സ��ീസ് ച���െട ലംഘനമാകയാൽ അവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) സം�ാന േപാലീസ് അധികാരി�് തെ� കീഴി�� േനാ�  ഗസ�ഡ് റാ�ി�� ഒ�
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ഉേദ�ാഗ�െയ �ലം മാ�ാ� അധികാരമിേ�;

(എഫ്) ��ത ഉേദ�ാഗ� തെ� �ാ��റിെനതിെര ചീഫ് െസ��റി�് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏത് സ��ീസ് �ളിെല ഏത് ച��കാരമാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ജി) സം�ാന� വ��് േമധാവിക�  നട�� എ�ാ �ലമാ��ളി�ം സ��ാ�  ഭാവിയി�

ഇടെപ�േമാ; അതി�� അേപ�ക� ചീഫ് െസ��റി�് ന�കിയാ� മതിയാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി� നിക�ാൻ നടപടി

5535. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പഴയ��  ,  േചല�ര,  െച����ി എ�ീ േപാലീസ്

േ�ഷ�കളിലായി എ� സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ത�ികകൾ അ�വദി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� ത�ികക� ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം ഒഴി�കിട���്;

(സി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട വിശാലമായ �വ��ന പരിധി കണ�ിെല��് ഒഴി�കിട��

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ത�ിക നിക��തിന് ഉൗ�ജിത നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

എംപാന� ൈ�വർ േ�മച��മാറിെന േലാ��ിൽ മ��ി� േപാലീ�കാ�െ�തിെര നടപടി

5536. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എംപാന�  ൈ�വറായി�� െവ�ിമ�  െവ�് �താപമ�ിര�ി�  ബി.

േ�മച��മാറിെനതിെര �ന�� �ഡീഷ�� ഫ�് �ാസ് മജിേ��് േകാടതിയി� രജി�ർ െച�

സി.സി.  1728/2009 ന�� േകസി� സി.ആ�.പി.സി.173(8) �കാരം ഡി��ീവ് ഇ�െ���,

സി.ബി.സി.ഐ.ഡി െകാ�ം സബ് �ണി�് നട�ിയ �നരേന�ഷണ�ി� െവളിവായ കാര���

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ന�� േപാലീസ് ടിയാെനതിെര ക�േ�സ് എ��കയായി�� എ� പരാതിയിേ��ം ടിയാെന

��റ േപാലീസ് േലാ��ി� മ��ി�െവ� പരാതിയി�ം അേന�ഷണം നട�ിേയാ; എ�ി� ��ത

അേന�ഷണ�ി�  ���ാെര�് കെ��ിയ േപാലീ�കാ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

കായം�ളം േപാലീസ് േ�ഷനി� ജീ�് അ�വദി��തി�ളള നടപടി

5537. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കായം�ളം േപാലീസ് േ�ഷനി� ജീ�ക�െട പരിമിതികാരണം �മസമാധാന പാലന �വ��ന��

�ഗമമായി നട�ാ� കഴി��ിെ��ളള വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ േ�ഷെ� പരിധിയി�  ൈ�യിംഗ് ��ാഡ്,  ൈപല�്,  േലാ-ആ�് ഓ�ഡ�

�വ��ന���ായി ഒ� ജീ�്�ടി അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീെയ അപമാനി�െവ� പരാതിയി� �ട� നടപടിക�

5538. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീെയ അപമാനി�തി� നടപടിെയ��ണെമ�് ആവശ�െ��് �ീമതി ര�� എ�യാ� �ീകാര�ം

േപാലീസ് േ�ഷനി�  2017  മാ��ി�  സമ��ി� പരാതി രജി��  െച�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലളിത�മാരി േവ�സ് േ��് ഓഫ് ഉ���േദശ് േകസിെല ഉ�രവ് ഈ േകസി� ബാധകമാേണാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എഫ്.ഐ.ആ�  രജി��  െച�ാ�ത് ��ി�ാ�ി ബ� �ഖ�മ�ി�് പരാതി ന�കിയതിേ��

അേന�ഷി�് പരാതിയി� കഴ�ി� എ�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ീെയ അസഭ�ം പറ�െവ� പരാതിയി�ം െമാഴിയി�ം എഫ്.ഐ.ആ�  രജി��

െച�ാ�വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ വിഷയം സിവി� േകെസ�് േപാലീസ് വിധിെയ�തിയത് എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

െപരിയയിെല െക.എ.പി. സബ് ക�ാ�് ബ�ാലിയനായി ഉയർ�ാ� നടപടി

5539. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െപരിയയി� െക.എ.പി.  നാലാം ബ�ാലിയെ� സബ് ക�ാ�് നിലവി�

�വ��ി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡിെ� �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ��ത സബ് ക�ാ�് ഒ� െക.എ.പി.

ബ�ാലിയനായി ഉയ��� വിഷയം പരിഗണി�േമാ;  എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ ?

��� സഹകരണ വ��് ഓഫീസിൽ അതി�മി�് കയറി േരഖക� നശി�ി�ാൻ �മി� സംഭവം

5540. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�ാ കളേ��ിെല സഹകരണ േജായി�് രജി�ാ�  ഓഫീസി�  17.4.2017ന് രാ�ി

അതി�മി�് കയറി �ധാനേരഖക� നശി�ി�ാ�ം േമാ�ി�ാ�ം �മി� സംഭവ�മായി ബ�െ��്
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���ാ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േപാലീസ് ആെരെയ�ി�ം ക�ഡിയി� എ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതീവ �ര�ാ േമഖലയി� അതി�മി�് കയറി ഫയ�ക� നശി�ി�ാ� �മി� േകസി� ���ാെര

കെ��ി നിയമ�ിന് ��ി� െകാ�് വരാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േമാേ�ാ� വാഹന നിയമം ലംഘി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

5541. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ��  ജന���് േമ�  ക�ശനമായി നട�ിലാ�േ�ാ�ം,

നിയമം നട�ിലാ�� േപാലീസ്, േമാേ�ാ� െവഹി�ി� ഉേദ�ാഗ�� �ട�ിയവർ ��ത നിയമ��

പാലി��േ�ാ;

(ബി) െഹ�െമ�ം സീ�് െബ��ം ധരി�ാെത�ം പക� സമയ�ളി�ം അടിയ�ര ആവശ�മി�ാ�േ�ാ�ം

ബീ�� ൈല�ക� ഉപേയാഗി�ം ��് പാ�കളി� വാഹനം പാ��് െച�ം നിയമം ലംഘി��

േപാലീസ്, േമാേ�ാ� െവഹി�ി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സർ�ാർ വാഹന�ൾ തിരി�റിയാ�  കഴി�െമ�ിരിെ� ഇ�ര�ി�  നിയമം

െത�ി��വ�െ�തിെര സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട ലഭി�� റിേ�ാ��കളി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എല�� െപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം നി��ാണം

5542. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി വികസനഫ�ി�  ഉ�െ���ിയ േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എല��  െപാലീസ് േ�ഷ�

െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടിക� എ�േ�ാളമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മഹാരാജാസ് േകാേളജി� വിദ�ാ��ിക�െട �റിയി� മാരകാ�ധ�� കെ��ിയ േകസ്

5543. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം മഹാരാജാസ് േകാേളജി�  വിദ�ാ��ിക��ായി അ�വദി�ി�� �ാഫ് ക�ാ�േ��്

�റിയി� നി�ം മാരകാ�ധ�� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് നിയമ�കാരമാണ് േപാലീസ് ഇ�ാര��ി� േകസ് രജി�� െച�ിരി��ത്;  അേന�ഷണം

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��ത �റിയി� നി�ം കെ��ിയത് െക�ിടനി��ാണ സാമ�ിക� ആയി��െവ�് േപാലീസ്

റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) എഫ്.ഐ.ആ�-െ��ം, െസ��് ലി�ിെ��ം പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഇ) സമീപ�് െക�ിടനി��ാണം നട�� �ല�് നി�ം ഏെത�ി�ം െക�ിടനി��ാണ സാമ�ിക�

കളവ് േപായതായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം സാധനസാമ�ിക�  ന�മായി

എ�ാണ് പരാതി ലഭി�ി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ി� നട� രാ�ീയ െകാലപാതക��ം ��ാ മാഫിയാ ആ�മണ��ം

5544. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� 2016 ഡിസംബ� ഒ� �ത� എ� രാ�ീയ െകാലപാതക��ം

��ാ മാഫിയാ ആ�മണ��ം നട�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ാ ആ�മണ�ി�  എ� േപ�  െകാ�െ��ക�ം എ� േപ��് പരിേ���ക�ം

െച�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�കളിെല�ാമായി എ� േപെര ഇ�വെര അറ�െച�ി��്;

(ഡി) ��ാ - മാഫിയാ ആ�മണ�� അമ�� െച��തിന് ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എയിംഫി� ഇ��നാഷണ� അ�ാദമിയിെല വിദ�ാ��ിക�െട തട�് വ� സ��ിഫി��ക� തിരിെക

ന�കാൻ നടപടി

5545. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എയിംഫി�  ഇ��നാഷണ�  അ�ാദമി എ� �ാപനെ��റി�് സ��ാരി�ം േപാലീസി�ം

പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� പരാതി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ; ��ത പരാതികളി�

എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉയ�� ഫീസ് അട�ാ�  മാ��മി�ാെത�ം മ�ം പഠനം നി��ിയ,  ��ത �ാപന�ിെല

വിദ�ാ��ിക�െട സ��ിഫി��ക�  തിരിെക ന�കാെത തട�് വ����ലം

വിദ�ാ��ിക���ാ�� ��ി��ക� പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വ�ാജ�ചരണ�ളി�െട ��ികെള ആക�ഷി�് വ��ക ഫീസായി െെക�ലാ�ിയേശഷം

അംഗീകാരമി�ാ� സ��ിഫി��ക�  ന�കി ��ികെള പ�ി�� ഇ�രം �ാപന�െള

നിയ�ി�വാ� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ാറിെല �ാഫി�് േ�ാ�്പരിഹരി�ാ� നടപടി

T 5546.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ാറി� വിേനാദ സ�ാരിക�െട തിര��ലം അ�ഭവെ���

�ാഫി�് േ�ാ�് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം
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െവളിെ���േമാ ?

േക�കളി� ഉ�െ�� വാഹന�� നീ�ം െച�ാ� നടപടി

5547. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം േ�ഷ�ക�െട സമീപ േറാ�കളി�ം േക�കളി� ഉ�െ�� വാഹന��

കിട��� �ലം ഗതാഗതതട��ം മ�് ��ി��ക�ം ഉ�ാ��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന േറാഡ് ൈസ�കളി�  കിട�� വാഹന��  നീ�ം െച�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് ലഭ�മാ�� സൗകര���

5548. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന�് ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കെളയാണ് �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�കളായി

�ഖ�ാപി�ി�ളളത്;

(ബി) �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�കളായി �ഖ�ാപി�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് ലഭ�മാ��

സൗകര��� എെ��ാമാണ്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല േപാലീ�േദ�ാഗ��െട േസവന കാലം

5549. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല �ി�സി��  സബ് ഇ�െ��റട��� േപാലീ�കാ�െട േപ� വിവരം

േപാലീസ് േ�ഷ�ക� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�  ഇേ�ാ�  േജാലി െച�വ�� േ�ഷ�കളി�  എ� കാലമായി �ട��െവ�ം ഇേത

േ�ഷ�കളി� എ� കാലം �വർ�ി�ി��െവ�ം െവളിെ���േമാ ;

(സി) േജാലിെച�� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നി�് എ� അകെലയാണ് ഇവ�െട �ിര താമസെമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീ�കാ� സാ�ഹ�മാധ�മ�� വഴി �തികരണ�� നട��െത�� സ��ല�

5550. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീ�കാ� െഫ�സ് ��്, വാ�സ് ആപ് �ട�ിയ സാ�ഹ�മാധ�മ�� വഴി �തികരണ��

നട��െത�് ഡി.ജി.പി.  സ��ല�  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി��
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സാഹചര�െമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ജി� �േണായി�െട അ�െയ േപാലീസ് ആ�ാന�ിന് ��ി�  വ�് വലി�ിഴ� േപാലീസ്

നടപടിെയ ന�ായികരി�െകാ�് േകരള േപാലീസ് ഓഫീേസ�് അേസാസിേയഷ� സം�ാന ജനറ�

െസ��റി സി.ആ�  ബി�  6.4.2017�  െഫ�സ് ��ി�  േപാ�് െച� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഡി.ജി.പി.�െട സ��ലറിന് വി��മായി െഫ�സ് ��് ഉപേയാഗി� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര

എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷേനാ� േച��� േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക�

5551. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷേനാ� േച��് േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക� �ാപി�ി�� �ല�ിെ�

വി�തി എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ഉപേയാഗ�ദമായ എ� ക�ാ�േ��ക�െ��് വ��മാ�േമാ;  അ���പണിയി�െട

െമ�െ���ാ�� ക�ാ�േ��ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ��ംബ�� ഇവിെട താമസി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �േയാജന�ദമ�ാ� ക�ാ�േ��ക�  െപാളി�നീ�ി �ാ�് മാ�കയി�  ക�ാ�േ��് നി��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള�ിേല�് ക��ട�് നട�ിയ�മായി ബ�െ��് രജി�� െച� േക�ക�

5552. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ിേല�് സ����ം മയ�മ��ം ഉ�െ�െട��വ

കട�ിയ�മായി ബ�െ��്എ� േക�ക�  കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിെട േകരള�ി�  രജി��

െച�ിതി��് എ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് അ�ാരാ� മാ���ി�  എ� �പ വിലവ��താണ്;  ഏെത�ാം മാ���ളി�െടയാണ്

ക��ട�് നട�ി��ത്;  �ധാനമായി േകരള�ിെല ഏെത�ാം �ല��  വഴിയാണ്

ക��ട�് നട��ത് ;

(സി) ക��ാടക,  േകരള  -  തമി�ാട് സം�ാനാതി��ിയി�െട സ����ം ക�ാ��െ�െട��

മയ�മ��ക�ം ക��ട�് നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് തടയാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� അതി�മ��
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5553. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

(എ) �ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� അതി�മ�� ഭീതിജനകമായ വിധ�ി� വ��ി� സാഹചര�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�് വയ�ിന് താെഴ�� പി�����വെര ൈലംഗികമായി ആ�മി�െ���െവ�

മാധ�മറിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി� ഇ�ാര��ി� ഗൗരവതരമായ ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) അമിതമായ മദ�ഉപേഭാഗ�ം,  മയ�മ��ിെ� സ�ാധീന�ം ഇ�രം ���ത��� വ��ി��തിന്

ഇടയാ�ിയി�േ�ാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) �ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മം തട��തിന് േപാലിസി� ഒ� �േത�ക സംവിധാനം

�ാപി��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ?

അതിര�ി�ിയിെല മല��ാറയി� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയെക�ിടം

5554. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി പ�ായ�ി�െ��� മല��ാറയി�, നിലവി�  ജീ��ാവ�യി�� െക�ിട�ി�

�വ��ി� വ�� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയെക�ിടം നി��ി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഇെ��ി� �തിയെക�ിടം നി൪�ി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ന��ാ��ള�രയിൽ ജലജ�ര� എ� വീ���െട െകാലപാതകം

5555. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് ന��ാ��ള�ര പാല�ട് െത�ഭാഗ�് ഭാരതിവീ�ി�  ജലജ �ര�  എ� വീ���െട

െകാലപാതകം സംബ�ി� അേന�ഷണം എത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ േകസിെല �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ി�  എെ��ി�ം വീ� സംഭവി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകസ് ഏെ����തിന് സി.ബി.ഐ.  േയാട് സർ�ാർ വീ�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സി.ബി.ഐ.  അേന�ഷണം ഏെ���ിെ��ി�  ��ാേന�ഷണ�ി�  �ാഗ�ഭ�ം െതളിയി�

സമ��രായ േപാലീ�േദ�ാഗ�െര െകാ�് ഈ േകസ് അേന�ഷി�ി��തിന് നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

2011-16 കാലയളവി� രജി�� െച� �ീപീഡനേ��ക�

5556. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16 കാലയളവി� എ� �ീപീഡനേ��ക� രജി�� െച�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�ക� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െതളിയി��തി�ം �തികെള

അറ�് െച��തി�ം കഴി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

െെട�ാനിയം േക�ി� അേന�ഷണം

5557. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെട�ാനിയം േക�ി�  ��  �ഖ�മ�ി അട���വ�െ�തിെര�� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാണ്;

(സി) െെട�ാനിയം അഴിമതിയി�െട സ��ാരിന് എ� �പ�െട സാ��ിക ന�മാണ്

ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�� ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��മാെര ര�െ���വാ� സഹായി�വർെ�തിെര നടപടി

5558. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതി േകസി�  തി�വന��രം വിജില�സ് േകാടതി ശി�ി� ��  ആേരാഗ� വ��്

ഡയറ��മാെര ജയി�  വാസ�ി�  നി�ം ര�െ���വാ�  േപാലീ�ം േഡാ��മാ�ം

സഹായി�െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ� പരിേശാധന�് �തികെള െകാ�േപായ േപാലീ�കാെര േഡാ��മാ�

ഭീഷണിെ���ിയതാ�ം  ,  േകാടതി ഉ�രവ് നട�ിലാ�വാ�  അ�വദി�ി�ാെയ� നിലപാട്

സ�ീകരി�താ�ം ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� ���ാ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ?

ൈഹഡ� �റിസ�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

5559. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈഹഡ� �റിസ�മായി ബ�െ��് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� അഴിമതി

കെ��ാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാപണ വിേധയരായ ഉേദ�ാഗ�� സ�വീസി� �ട��േ�ാ;

(ഡി) അേന�ഷണ�മായി ബ�െ��് ഫയ�ക�  പിടിെ���ി�േ�ാ;  േകസേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്?

ഹരി�ാട് െമഡി�� േകാേളജ് നി��ാണ�മായി ബ�െ�� അഴിമതി.

5560. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് െമഡി�� േകാേളജ് നി��ാണ�മായി ബ�െ�� അഴിമതി�ം �മേ��ം സംബ�ി�്

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

(ബി) ��ത അഴിമതി സംബ�ി� അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��ത അഴിമതിയി� ഹരി�ാട് എം. എ�. എ. അട���വ�െട പ�് കെ��ാ� കഴി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിജിലൻസിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��ി�ി�വാൻ നടപടി

5561. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിജില�സ് വ��ിന് െപാ�ജന�ളി�  നി�ം ലഭി�� പരാതിക�െട എ�ം

നാ��നാ� വ�ധി� വ�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിജില�സ് വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം വ�ധി�ി�് പരാതികളിൽ യഥാസമയ�ം

��മ� രീതിയി�ം അേന�ഷണം നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിജില�സിന് അേന�ഷണരീതി സംബ�ി� ഉ�രവ്

5562. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിജില�സ് വിഭാഗ�ിന് ലഭി�� പരാതിക� അേന�ഷി�� രീതി സംബ�ി�

29.03.2017  െല ജി.ഒ.  (പി)  9/2017/വിജി ന��  സ��ാ�  ഉ�രവിെ�റ പക��്

േമശ�റ�വ�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ�ി�� ആേരാപണ�െള�ാം

��ത സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരമാേണാ ഏെ���ി��ത്; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?
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വിജില�സി� പരാതിക� സ�ീകരി��തിന് മാനദ���

5563. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സി� പരാതിക� സ�ീകരി��തി�ം �ടരേന�ഷണം തീ�മാനി��തി�ം മാനദ���

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പരാതികളി�  വിജില�സ് േനരി�് േകെസ�േ�െ��ം ബ�െ�� വ��ിെ� �ാഥമിക

അേന�ഷണ�ിന് േശഷം നടപടി സ�ീകരി�ാ� മതിെയ�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഈ നി�േ�ശം ന��വാ��ായ സാഹചര�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ നി�േ�ശം ന�കിയേശഷം വിജില�സി� എ� പരാതിക� ലഭി�െവ�ം അതിെല� പരാതിക�

�ാഥമിക അേന�ഷണ�ിനായി ബ�െ�� വ��ക��് ന�കിെയ�ം െവളിെ���േമാ?

െകായിലാ�ി േകാടതിയിെല െക�ിട നി��ാണം

5564. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈദ�ശതാ�ി ���ിയായി�� െകായിലാ�ി േകാടതിയി�  നിേയാജകമ�ലം ആ�ിവികസന

പ�തി �േഖന നി��ി� െക�ിട�ിെ� നി��ാണം ���ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം ഇനി എെ��ാം

���ികളാണ് ഇവിെട ���ീകരി�ാ��ത് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ െക�ിടം എ�് �വ ��നസ�മാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം െന�നാട് ഫയ� �ണി�ിന് സ��മായി െക�ിടം

5565. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�നാട് �ാമപ�ായ�ി� �വ��ി�� ഫയ� ആൻഡ്

െറ�� �ണി�ിന് സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ�തിനാ�  അ�ഭവെ��� ��ി��് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫയ�േഫാ�ിന് സ��മായി �ലം കെ��ി െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഫയ� &െറ�� വ��ി� ൈ�വ� ത�ികയിെല നിയമനം

5566. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ�  &െറ�� വ��ി�  ൈ�വ�  ത�ികയി�  പി.എ�്.സി.റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�

വ�ത്;

(ബി) ഈ റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?
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(സി)

റാ�ി ഫയ� േ�ഷനിൽ അപകട�� േനരിടാ�� ഉപകരണ��െട അപര�ാ�ത

5567. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ിയി� ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�ം ഇവിെട എ� ഉേദ�ാഗ��െട ത�ികയാണ്

ഉ�െത�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ ത�ികയി�ം നിലവി�  എ� േപ�  േജാലി

െച���് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട നിലവി�  എ� ഫയ�  െട�ഡ�ക�  ഉ�്  ;  ഇവ�് എ� പഴ�ം ഉ�്;  ��ിമരണം

ഉ�െ�െട�� അപകട�� േനരിടാൻ എെ�ാെ� ഉപകരണ�ളാ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ശബരിമല തീ��ാടക�  ഉ�െ�െട�ളളവ��് ��ിമരണം സംഭവി��തിനാ�  അടിയ�ര

സഹായം എ�ി�വാ�ളള അത�ാ�നിക ഉപകരണ�� ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ചീേമനി ടൗണി� ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�ാ� നടപടി

5568. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.ടി.  പാ��്,  �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷ� ക�മാവി�  േതാ�ം,  നി��ി� താപൈവദ�ത നിലയം,

എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, അൈ�ഡ് സയ�സ് േകാേളജ്, സി ആർ പി എഫ് ക�ാ�്, ഹാ�ബ�

എ�ിവ �ിതി െച��തിെ� സമീപ �ലമായ ചീേമനി ടൗണി�  ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�

അ�വദി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ല�ം താ��ാലിക െക�ിട�ം സൗജന�മായി ഏ�െ���ി ന�കിയാ� ഫയ�

േ�ഷ� നിർ�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മല�റം ഫയ� സ��ീസസ് അസി. ഡിവിഷണ� ഓഫീസിെല പരിമിതിക�

5569. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ഫയ�  ആൻഡ് െറ�� സ��ീസസ് അസി.  ഡിവിഷണ�  ഓഫീസിെല പരിമിതിക�ം

അസൗകര���ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഫയ� േ�ഷേനാട�ബ�ി�് ജി�ാ ഓഫീ��ടി �വ��ി����ല�ളള �ാേയാഗിക ��ി��ക�

പരിഹരി�വാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഫയ�  േ�ഷേനാട�ബ�ി�് ആവശ�മായ �ല�ളളേ�ാ�  ജി�ാ ഓഫീസിന് സ��ം െക�ിട�ം

ജീവന�ാ��ാവശ�മായ ക�ാ�േ��ം നി��ി�വാ� ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�േമാ?
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�ഗ��മായി ബ�െ���ാ�� അപകട�ളി� അ�ിശമന േസന�െട േസവനം

5570. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിശമന േസന�െട നവീകരണ�ിനായി സ��ാ� ൈകെ�ാ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) �ഗ��മായി ബ�െ���ാ�� ചില അപകട�ളി� വ��ിെ� േസവനം ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം

ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േസന�െട െപ�ഡ് േസവന�� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

റിമാ�് തട�കാെര െസ��� ജയിലി� നി�ം മാ��തിന് തീ�മാനം

5571. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിമാ�് തട�കാെര െസ��� ജയിലി� നി�ം മാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ി�ം

ക�ീഷെ� �പാ�ശ�െട അടി�ാന�ിലാേണാ ഈ തീ�മാനം;

(ബി) സം�ാന�് �തിയതായി എവിെടെയ�ാമാണ് സബ് -ജയി�ക� ആരംഭി��ത്;

(സി) ഇതിനാ�� �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �തിയ സബ് ജയി�ക� ആരംഭി��തിേനാെടാ�ം ജയി� ജീവന�ാ�െട ത�ിക ��ി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��തല പരീ��� ��ക��െട ലഭ�ത�റവ്

5572. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�െട ഔേദ�ാഗികാവശ����ം,ജീവന�ാ��് വ��തല പരീ�കൾ എ���തി�ം

ആവശ�മായ വിവിധ േകാ�ക�,മാന��കൾ,��സ് എ�ിവ�െട ��ക�ൾ ആവശ��ിന്

ലഭ�മ�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� �സി�ീകരണ �ാപന��  �സി�ീകരി�� ��ത ��ക��

പി.എസ്.സി.പരീ�ാഹാളി�  ഉപേയാഗി�ാ�  അ�വദി��ി�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ��ക��  സ��ാ�  തെ� ആവശ��ിന് �സി�ീകരി�് വില ഈടാ�ി ലഭ�മാ�ാ�

സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഫാ��െകാ�ി, മ�ാേ�രി േബാ�് െജ�ികളി� ��ജിംഗ് നട�ി ആഴം ��ാ� നടപടി

T 5573.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േഫാ��െകാ�ി,  മ�ാേ�രി േബാ�് െജ�ികളി�  എ��  അടി�് ആഴം �റ�ി��തിനാ�

േബാ�ക��് െജ�ികളി�  അ��ാ�  സാധി�ാ�തിനാ�  യാ��ാ�  േനരി�� ��ി��ക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െജ�ികളി� ��ജിംഗ് നട�ി ആഴം ��ി േബാ�ക��് അ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരി െറയി� പ�തി�െട നി��ാണം ൈവ��തി�� കാരണം

T 5574.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക��് ഏെറ �േയാജനം െച�� ശബരി െറയി�േവ പ�തി േക� സ��ാ�

ഉേപ�ി�തായി അറി�േ�ാ ; ഇ��ിൽ നി��ാണം ൈവ��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശബരിമല െറയി�  പ�തി�ായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ിയാ�ിയി��ത്;

എവിെടെയ�ി�ം �മി ഏെ���ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� വിേ��കളി� എ� �മി ഏെ���;

(സി) ശബരി െറയി�  പ�തി�ായി േക�/സം�ാന സ��ാ�ക�  എ� �പ െചലവഴി� എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ�ം െറയി�േവ�ം േച��� സം�� സംരംഭ�ളി�  ��ത പ�തി

ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�� പാത ഇര�ി�ി��ത് െകാ�് സം�ാന�ിന് ൈകവരി�ാനാ�� േന���

T 5575.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

(എ) െകാ�� െറയി�േവയി� സം�ാന�ിെ� ഓഹരി പ�ാളി�ം വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) െകാ�� െറയി�േവയി� നിലവി� സം�ാന�ിെ� പ�ാളി�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാ��  പാത�െട ഇര�ി�ി��  നടപടിക�െകാ�് സം�ാന�ിന് എെ�ാെ� േന���

ൈകവരി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

വയനാ�ിൽ െഹലിേകാ��� സ��ീസ്

T 5576.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാന�വാടിയിെല വയനാട് ജി� ആ�പ�ിേയ�ം േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജ്

ആ�പ�ിേയ�ം ബ�ി�ി�് െകാ�് െഹലിേകാ���  സ��ീസ് ആരംഭി�വാ�� നടപടിക�
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സ�ീകരി�േമാ?

അടിയ�രാവ��ാലെ� വി�ിംസ്

5577. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� അടിയ�രാവ��ാലെ� വി�ിം�മായി ബ�െ��്  (ഡയറി

നം.13526/CR/2017 ) സ��ാരിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് സം�ാന സ��ാ� മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�നിയ� പ�ി�് െഹ��് ന��മാ�െട റാ�് ലി�്

5578. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി�  �നിയ�  പ�ി�് െഹ��് ന��മാ�െട റാ�് ലി�് നിലവി�  ഉേ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�വെര എ�േപെര നിയമി�; നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി��േ�ാ� അ�� ജി�ാ �ലംമാ�ം അ�വദി�േമാ; ഇെ��ി� ഈ

കാലയളവി�  �നിയ�  പ�ി�് െഹ��് ന�സ് േ�ഡ്  -II  ആയി തി�വന��രം ജി�യി�

ന�കിയ നിയമനം �ന:പരിേശാധി�േമാ;

(സി) �നിയ� പ�ി�് െഹ��് ന��മാ�െട േറേഷ�ായി� വ��ിയ മാ�ം �ലം ഉ�ായ ത�ികന�ം

അധിക ത�ികക�  ��ി�് അവ പി.എസ്.സി �േഖന നിക��തി� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ:

(ഡി) സം�ാന ജനസംഖ��് ആ�പാതികമായി െജ.പി.എ�്.എ� - െ� ഒഴി�ക� വ��ി�ി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പക�� വ�ാധിക�െ�തിെര�� �തിേരാധ �വ��ന��

5579. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, പി.വി. അ�വ�

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പക�� വ�ാധിക�െ�തിെര�� േബാധവ��രണ �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ�ാ�ം

ഇ�രം �വ��ന�ളി� െപാ�ജന പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േബാധവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി �ാ�ക�  ,  ല�േലഖ വിതരണം,  �ദ�ശന��  എ�ിവ

സംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വീ�ക�േതാ��� േബാധവ��രണം നട��തി�ം പരിസര �ചിത��ം വ��ി �ചിത��ം

ഉറ�വ���തി�ം ��ത� ആേരാഗ� �വ��ക�െട േസവനം ലഭ�മാ�േമാ?

പി.എ�്.സി കെള സി.എ�്.സി കളായി ഉയ���

5580. �ീ.ഡി.െക. �രളി : 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 സി.എ�്.സി കളായി

ഉയ��ിയി��്;വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് എ� പി.എ�്.സി കെള സി.എ�്.സി കളാ�ി ഉയ��ിയി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം അ�േ�ഡ് െച�െ�� ആ�പ�ിക�െട വിവര��

ന�കാേമാ?

അവയവ മാ� ശ��ിയ അ�വദി��തിെല കാലതാമസം

5581. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവ മാ� ശ��ിയ അ�വദി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം നടപടി �മ�ളാണ്

പാലിേ��ത്;

(ബി) നിലവി�ളള നടപടി�മ��  ���ിയാ��തിന് ഏെറ കാലതാമസം വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അവയവദാന നടപടി�മ�� ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അവയവ ദാന�ിെ� േപരി� �മേ��ക�

5582. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. േജായി

,, െക. ദാസ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവ ദാന�ിെ� േപരി�  ചില സ�കാര� ആ�പ�ിക�  നട��തായി

പറയെ��� �മേ��ക�  പരിഹരി��തിനായി സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല മ�ി� മരണം �ിരീകരി�� േഡാ��മാ�െട സംഘ�ി�  ഒ�

സ��ാ� േഡാ�� നി�ബ�മാ�ം ഉ�ായിരി�ണെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(സി) അ�ാരാ� മാനദ���  അ�സരി�് മ�ി� മരണം �ിരീകരി��തിന് ആേരാഗ� വ��

ഡയറ��െട കീഴി� േഡാ��മാ�െട സംഘെ� എം.പാന� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാരിെ� അവയവദാന പ�തിയായ �തസ�ീവനി ഇൗ വിഷയം സംബ�ി�്

ശി��ശാല സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിയ സി� ഡിെ��സറിക�

5583. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ സി� ഡിെ��സറിക� ആരംഭി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ� പ�ായ�കളാണ് പരിഗണനയി�ളളത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം പനി �ിനി�ക�

5584. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല ��� �ചീകരണ �വ��ന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം പനി �ിനി�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

ജി�-താ��് ആ�പ�ികളി� ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട �റവ്

5585. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�-താ��് ആ�പ�ികളി�  ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി���്;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�  അ�ത നിവാരണ �വ��ന���ായി ഒ�േ�ാെമ�ി�കെള

ഉ����ിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി �തിയ ത�ികക�  ��ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  എ�
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ത�ികകളാണ് ��ി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) സം�ാന�് ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ികയി�  മതിയായ ജീവന�ാരി�ാ�ത് അ�ത നിവാരണ

�വ��ന��  ഉ�െ�െട�� പ�തികെള �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ

ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ം സി എ�് സി നവീകരണ�ിന് മാ�� �ാ�

5586. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം മിഷനി� ഉ�െ���ി ��ം സി എ�് സി നവീകരണ�ിന് മാ�� �ാ� ത�ാറാ��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ട� പി.എ�്.സി.�െട നവീകരണം

5587. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� തീ�മാന�കാരം �ട� പി.എ�്.സി.െയ വനിതക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

ആ��തിേല�് െക�ിടനി��ാണ�ിനായി പഴയ െക�ിടം െപാളി�മാ��തിന് അ�മതി േതടി��

ഫയലി� ഉ�രവ് �റെ��വി�േവാ; എ�ി� എ�ാണ്;

(ബി) ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ക അ�വദി�് �ട�നടപടിക�  ���ീകരി�തിന് േശഷം,  യഥാസമയം അ�മതി ന�കാെത

വ�താമ�ി�ി��ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അനാവശ�തട�വാദ��  ഉ�യി�് ഫയ�  നടപടിയി�  കാലതാമസ��ാ��വ�െട േപരി�

നടപടി െെകെ�ാ�േമാ;

(ഇ) വനിതക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിെ��ിടം എ�േ��് ���ീകരി�െമ�്

െവളിെ���േമാ?

മാനസിക േരാഗ �ിനി�കളി� ഔഷധ��

5588. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസിക േരാഗ �ിനി�കളി� ഔഷധ�� ൈകകാര�ം െച��തിന് ആെരയാണ് നിയമി�ി��ത്;

(ബി) 1948-െല ഫാ�മസി നിയമ�കാരം േരാഗിക��് ഫാ�മസി�ക�  അ�ാെത ആെരെയ�ി�ം

ഔഷധ��ം ചികി��ം ന���തിന് അധികാരേമാ അ�വാദേമാ ന�കിയി�േ�ാ;
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(സി) ഇെ��ി� ഈ �ിനി�കളി� േയാഗ�രായ ഫാ�മസി�കെള നിയമി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) ഇ�രം േരാഗിക��് മ�� ന��വാ� േയാഗ�ത�� ഫാ�മസി�കെള നിയമി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി

5589. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആശ�ാസ കിരണം പ�തിയ�സരി�് ഇേ�ാ� എ� �കയാണ് ധനസഹായമായി ന�കി വ��ത്;

എ� േപ��ാണ് ധനസഹായം ന�കി വ��ത്; ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�  പ�തിയ�സരി�് അേപ� ന�കിയ അ�ഹരായ എ� �ണേഭാ�ാ��െട എ�

അേപ�ക�  തീ��് ക��ി�ാ��്;  ജി� തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;  തീ�� ക��ിേ��

അേപ�ക� തീ��ാ�ാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� എ�.ആ�.എ�്.എം. ഫ�്

5590. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

എ�.ആ�.എ�്.എം.ഫ�് ഉപേയാഗി�് െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെ���് നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക�ം പരിപാടിക�ം ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

റാ�ി അയി�� ജി�ാ ആ��േ�ദ ആ�പ�ിയിെല ത�ികക�

5591. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി അയി�രിെല ജി�ാ ആ��േ�ദ ആ�പ�ിയിെല ത�ികക�  ഏെതാെ�െയ�ം

എ�വീതെമ�ം പറയാേമാ;  ഇതി�  ഇേ�ാ�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�  ജീവന�ാ�  ഉെ��്

പറയാേമാ;

(ബി) ജി� ആ��േ�ദ ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�� വ��മാ�ാേമാ; ഇത�സരി�് പ�നംതി� ജി�

ആ��േ�ദ ആ�പ�ിയി�  ഏെതാെ� ത�ികകളാണ് അ�വദി�ാ��ത്;  ഇത�സരി�്

ത�ികക� ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െ�യി�ഡ് മാസിേയ�ിെ� അഭാവം�ലം �ിയക�  �ത�മായി നട��തിന് തട�ം േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്?
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റാബിസ് സിറ�ിന് �ാമം

5592. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േപവിഷ ബാധ�ളള ആ�ീ റാബിസ് സിറ�ിന് �ാമം ഉളളതായ വ�ത

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വി�ഡ് ബേയാ െ�ാഡ�് ക�ിനി�െട  16002  ബാ�ിെല ആ�ീ റാബിസ് സിറ�ിെ�

�ണനിലവാര�ി��ായ സംശയം �ലം ഉപേയാഗം നി��ിെവ�ണെമ�് െമഡി��  സ��ീസ്

േകാ��േറഷന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന് പകരമായി എ�് നടപടിയാണ്

െെകെ�ാ�ത്;

(സി) സ��ാ� േമഖലയി� ആ�ീ റാബിസ് വാ�ി� നി��ി��തി�ളള പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ി� ഓ�ൈല� േസാ�് െവയ� സംവിധാനം

5593. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ക�െട �ണനിലവാര�ം ലഭ�ത�ം നിരീ�ി�ാനായി ആേരാഗ� വ��ി� ഓ�ൈല� േസാ�്

െവയ� സംവിധാനം നട�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് പ�തി നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമ�െ�� ആേരാഗ� പരിപാലന�ിന് മ��ക�െട ഫല�ദമായ വിതരണം അനിവാര�മായതിനാ�

ഇ - െഹ��് പ�തി�മായി ഈ േസാ�് െവയ� ബ�ി�ി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാലാവധി കഴി� മ��ക�  ഉപേയാഗ�ന�മാ��ത് ഒഴിവാ�ാനായി ഈ േസാ�് െവയ�

എ�കാരം ഉപേയാഗെ���ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ആ�പ�ിക�  േലാ��  പ�േ�സ് വഴി സംഭരി�� മ��ക�െട വിവരം േരഖെ���ാ�  ഈ

േസാ�് െവയ� പര�ാ�മാേണാ ?

ജനറിക് മ��ക�

55 of 102



5594. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനറിക് മ��ക� �ണനിലവാരം �റ� മ��കളാെണ� �ചാരണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� യഥാ�� വ�ത ജന�ളിെല�ി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റാ�ി താ��ാ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് െസ��

5595. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��ാ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് െസ��  എ�ാണ് അ�വദി�ത്;  ഇേതാെടാ�ം

സം�ാന�് എ� ഡയാലിസിസ് െസ��കളാണ് അ�വദി�ത്;  എവിെടെയ�ാം;  ഇതി�

എവിെടെയാെ� ഡയാലിസിസ് െസ�� �വ��നം ആരംഭി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�ിയി� ഡയാലിസിസ് െസ�� ഇ�വെര ആരംഭി�ാതി��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

���� പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�;

(സി) റാ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് െസ�� എ�് �റ� �വ��ി�ാനാ�ം എ�് പറയാേമാ?

�ീമതി വി.എ.രാധാമണി�െട െ�ാേമാഷ�

5596. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല വ��ിറ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി� �നിയ� പ�ിക് െഹ��് ന�ായി േജാലി

െച� വ�� �ീമതി വി.എ.രാധാമണി�െട െ�ാേമാഷ�  തട� വ�വാ�� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ടിയാ�െട �നിയറായ എ�േപ��് ഇ�വെര െ�ാേമാഷ� ന�കിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഇ�െന െ�ാേമാഷ�  ന�കിയ എ�േപ�െട േപരി�  സീനിേയാറി�ി സംബ�ി� േകസ്

നിലവി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ടിയാ�െട സീനിേയാറി�ി സംബ�ി� േകാടതി വിധിയി�  സ��ാ�  അ�ീ�  േപായി�േ�ാ;

സമാനമായ മ� േക�കളി� അ�ീ� േപാകാെത ഈ േകസി� മാ�ം അ�ീ� േപാകാ�� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീമതി വി.എ.രാധാമണി�െട െ�ാേമാഷ� സമയബ�ിതമായി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആേരാഗ� കിരണം പ�തി
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5597. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� കിരണം പ�തി�ായി ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പയാണ്

വകയി��ിയി�ളളത്;

(ബി) നാളി�വെര എ� ��ിക��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ി�ളളത്;

(സി) നാളി�വെര എ� േകാടി �പയാണ് ഇൗ പ�തി�ായി െചലവഴി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2015-16 കാലയളവി� ആേരാഗ� കിരണം പ�തി�ായി എ� േകാടി �പയാണ് െചലവഴി�ത്;

എ� ��ിക��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജനറ� ആ�പ�ി

5598. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജനറ�  ആ�പ�ി �വ��ി�� പഴയ െകാ�ാരം അട�� െക�ിട��  പല�ം

അ����ണിക� യഥാസമയം നട�ാ�തിനാ� തക�� േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പൗരാണിക െക�ിട�� നവീകരി�് ആ�പ�ി സൗകര��� ��ത� െമ�െ��താ��തിന്

അടിയ�ര നടപടി െെകെ�ാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��ിെ� വിവിധ ഓഫീ�ക�  ഇൗ ആ�പ�ി േകാ�ൗ�ിെല ഉപേയാഗ �ന�മായി

കിട�� െക�ിട�ിേല�് മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെവ�ം താ��് ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാ�ം ഡയാലിസിസ് �ണി�ം

5599. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  കാ�് ലാ�ം ഡയാലിസിസ് �ണി�ം

അ�വദി��തിനായി നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിെല വിവിധ നി��ാണ �വ��ന���് തീരേദശപരിപാലന നിയമം

തട�മായി നി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തീരേദശ പരിപാലനനിയമ�ിെ� നിബ�നകളി�നി�ം സ��ാ� ആ�പ�ികെള ഒഴിവാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െെവ�ം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയ���തി�ളള

നി�േ�ശം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ ?
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മ��് ഉ�ാദാന േക��� ആരംഭി�ാ� നടപടി

5600. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���പാദക�െട�ം വിതരണ�ാ�െട�ം ക�വട��െട�ം െകാ� സാധാരണ ജന�െള

ബാധി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ���പാദക�െട�ം വിതരണ�ാ�െട�ം ക�വട��െട�ം െകാ�യി�  നി�് സാധാരണ

ജന�െള ര�ി��തിേവ�ി സം�ാനം സ��മായി മ��് ഉ�ാദി�ി��തിന് േക���

ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

സം�ാന ആേരാഗ�നയം

5601. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� 2017-� േദശീയ ആേരാഗ� നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  സം�ാന�് േക� ആേരാഗ�നയ�ിന് അ��തമായി സം�ാന ആേരാഗ�നയം

�ഖ�ാപി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മലബാ� കാ�സ� െസ�റിെന ആ�.സി.സി. �െട നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടി

5602. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� കാ�സ� െസ�റിെന ആ�.സി.സി.  �െട നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം മലബാ�  കാ�സ�  െസ�റിെ� �േരാഗതി�്

എെ�ാെ� കാര��� ആണ് െച�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�മറി െഹ��് െസ��കളി� ച��കാര�� ത�ികക�

5603. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ൈ�മറി െഹ��് െസ��കളി�  ച��കാരം ഏെത�ാം ത�ികകളാണ്

ആവശ�മായി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ത�ിക�ം നി�ണയി�െ�� േസവന�� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� ത�ിക�് നി�യി�ി�� േസവനം മെ�ാ� ത�ിക�് മാ�ി ന���തിന് വ�വ��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

അ��ദ േരാഗിക��് െപ�ഷ�

5604. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് സ��ാ�-സ�കാര� ആ�പ�ികളി� ചികി�ി�� വാ�ഷികവ�മാനം

ഒ� ല��ി� താെഴ�� എ�ാ അ��ദേരാഗിക��ം െപ�ഷ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ��ദേരാഗിക��് സ��ിഫി��് ന���തി�� അധികാരം തി�വന��രം ആ�. സി. സി.,

മലബാ�  ക�ാ�സ�  െസ��, െമഡി��  േകാേജ�ക�  എ�ിവിട�ളിെല രജിേ�ഡ് അ��ദ

േരാഗവിദ���് മാ�മാ�ി ���ി ആേരാഗ�വ��് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� നിലവി� െപ�ഷ� ലഭി�െകാ�ിരി�� അ��ദ േരാഗിക��്

െപ�ഷ� �ട�ിയകാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അ��ദേരാഗിക��് ��ി��് ഉ�ാ�� �തിയ ഉ�രവ് �നപരിേശാധി�േമാ?

കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാ�മസി

5605. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്ആേരാഗ�-��ംബേ�മ വ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�് വ�� കാ�ണ� ക��ണി�ി

ഫാ�മസി�െട �തിയ ശാഖക�  എവിെടെയ�ാമാണ് ആരംഭി�വാ�

തീ�മാനി�ി�ളളത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  മാ�മായി ആരംഭി� ഫാമിലി െമഡിസി�  കാ�ഡ്  (�ീെപ�ഡ്

കാ�ഡ്)സംവിധാനം ഇേ�ാ� �വ��ി�് വ��േ�ാ;എ�ി� ��ത കാ�ഡ് സംവിധാനം മ�്

ജി�കളിേല�് �ടി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാ�മസിക�  �േഖന എെ��ാം കാര��ളാണ്

െച�വ��ത്;വിശദമാ�േമാ?

��ബല വിഭാഗ���് സൗജന� ചികി�ാ സൗകര�ം
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5606. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ികമാ�ം സാ�ഹികമാ�ം ��ബല വിഭാഗ�ി�െ�� ജനവിഭാഗ���് സൗജന�മായി

�ണേമ��� ചികി�ാ സൗകര�ം ഒ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) െപാ� ആേരാഗ�േക��ളി� ജന��െട വിശ�ാസം ഊ�ി�റ�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േന�ിങ് രംഗ�് ൈന�ണ�വികസന�ി�ം മാ�ഷികവിഭവേശഷി വ��ന�ാ�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ��ാ� ആേലാചി��ത്?

ആ��ം പ�തി

5607. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� �േരാഗതി ല��മി�് സ��ാ�  നട�ിലാ�� ആ��ം ദൗത��ി�  ദ� ചികി�ാ

വിഭാഗെ� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ��് കനാ� േപാ�� ചികി��് മി� താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഉപകരണ�� ഇ�ാ�തിനാ�

അതിനായി െമഡി��  േകാേള�കളിെല ദ��  േകാേള�കെള ആ�യിേ��ിവ��െവ�ത്

വ�തയാേണാ;

(സി) എ�ി�  താ��് ആ�പ�ികളി�  ആ�നിക ദ� ചികി��് ആവശ�മായ സൗകര���

ഉറ�ാ�ി�ം, ആവശ��� േഡാ��മാ�െട�ം, പാരാെമഡി�� ജീവന�ാ�െട�ം ത�ിക ��ി�്

പാവെ�� േരാഗിക��് ദ� ചികി�ാ സൗകര�ം ഉറ�ാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

5608. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�ളള മല�റം ജി�യിെല ഗവ�െമ�് ആ�പ�ിക�

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േരാഗിക��് ആശ�ാസമായ ��ത പ�തി �കാരം േഡാ��, ന�്, ലാ�െട�ീഷ��, ഫാ�മസി�്

എ�ിവ�െട നിലവി�ളള ത�ിക പര�ാ�മാേണാ;
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(സി) ഇെ��ി�  ആവശ�മായ േഡാ��മാ�െട�ം മ� പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�െട�ം ത�ിക

��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി�  ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി ത�ിക ��ി�വാ�ം നിയമി�വാ�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആ��ം പ�തി

5609. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആരംഭി��  170 ജീവിത ൈശലി േരാഗനിവാരണ �ിനി�കളി�

ജീവ�ര�ാ ഔഷധ�� ൈകകാര�ം െച��തിന് ആെരയാണ് നിയമി�ി��ത്;

(ബി) 1948  െല ഫാ�മസി നിയമ �കാരം േരാഗിക��് ഔഷധ�ം ചികി��ം ന���തിന്

ഫാ�മസി�ക� അ�ാെത ആ�െ��ി�ം അധികാരേമാ അ�വാദേമാ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ജീവിത ൈശലിേരാഗനിവാരണ �ിനി�കളി�  േയാഗ�രായ ഫാ�മസി�കെള

നിയമി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) ഇ�രം േരാഗിക��് മ�� ന��വാ� േയാഗ�ത�� ഫാ�മസി�കെള നിയമി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആ��ം പ�തിയി� ഇ.സി.ജി. െട�ീഷ��മാ�െട ത�ികക�

5610. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ആേരാഗ�വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

ആേരാഗ�േമഖലയിെല നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതി� ഉ�െകാ�ി�ി��ത്;

(ബി) ആ��ം പ�തി നട�ിലാ��തിേല�ായി ആേരാഗ�േമഖലയി�  ��തായി ത�ികക�

��ി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ആ��ം പ�തിയി� ഇ.സി.ജി.  െട�ീഷ��മാ�െട എ� ത�ികകളാണ് ��തായി ��ി��ത്;

ഇവെര ഉട� നിയമി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��  �പാ�ശ െച�ി��� എ�ം ഇ.സി.ജി.  െട�ീഷ��മാെര ആ��ം

പ�തിയി��െ���ി നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫാ�മസി നിയമ�കാരം ജീവ�ര�ാ ഔഷധ�� ൈകകാര�ം െച�ാ� നടപടി
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5611. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1948-െല ഫാ�മസി നിയമം െസ.42 �കാരം ജീവ�ര�ാ ഔഷധ�� ൈകകാര�ം െച�വാ�

ആ��ാണ് അധികാരം ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഫാ�മസി നിയമം ക�ശനമായി നട�ിലാ�ണെമ�ം സ��ാ�-സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം

േഷാ�കളി�ം േയാഗ�ത�� ഫാ�മസി�കെള നിേയാഗി�് മാ�േമ മ��് വിതരണം നട�ാ�

എ�ം 2.12.2016� ൈഹേ�ാടതി വിധി ��ാവി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത

വിധി നട�ിലാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) േരാഗിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഫാ�മസി�ക�െട ത�ിക

��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അ��ാടി ഉ��െട�� ആദിവാസി ഊ�കളി� മ��ക� ന���ത് അംഗ�വാടി വ���മാ�ം

ആശ വ���മാ�ം ൈ�ബ�  െ�ാേമാ��മാ�ം ആെണ�ത് വ�തയാേണാ;  എ�ി�  ഈ

േമഖലയി�ം േയാഗ�രായ ഫാ�മസി�ക�െട േസവനം ഉപേയാഗെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ജ�ര പ�ക�� ആ�പ�ിയിെല േശാചനീയാവ�

5612. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�� �ജ�ര പ�ക�� ആ�പ�ിയിെല േശാചനീയാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി�വാ� നട�സാ��ിക വ�ഷംതെ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  ��ശല�ം നിമി�ം േരാഗിക��് കിട�വാേനാ ഉറ�വാേനാ കഴിയാ�

�ിതി നിലനി���ത് പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ�പ�ി പരിസര�� ച�ചവ�ക� നീ�ി �ചിത����മായി സംര�ി�വാ� േവ� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫാ�മസി േകാേള�കളി� സ��ാ� സീ�ക�

5613. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് േഡാ�� ഇ� ഫാ�മസി (ഫാം.ഡി) േകാ�ക� നട�� ഫാ�മസി േകാേള�കളി�

എവെടെയ�ാമാണ് സ��ാ�  സീ�ക�  അ�വദി�ി��ത്;സ��ാ�  സീ�ക�  അ�വദി�ി�ി�ാ�

മ�് േകാേള�കളി� �ടി സ��ാ� സീ�ക� ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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��േരാഗ നി��ാ�ജന രംഗ�് േജാലിെച�� സ��ാ� ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�്

5614. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��േരാഗ നി��ാ�ജന രംഗ�് േജാലിെച�� സ��ാ� ജീവന�ാ�െട വിവിധ

ത�ികക�െട സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം ലഭി� ജീവന�ാെര �ിരെ���ിയേ�ാ� സീനിേയാറി�ി

നി�യി�തി� അപാകത ഉെ�� പരാതി ��യി� െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അതി�� കാരണം

അറിയി�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളി� നിലനി��� അനഭിലഷണീയമായ �വണതക�

5615. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  നിലനി��� അനഭിലഷണീയമായ �വണതകെള

നിയ�ി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അനാവശ�മായ പരിേശാധനക�ം,  മ��് �റി��ം ഒഴിവാ��തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഇ��� െറഡ് േ�ാസ് െസാൈസ�ി

5616. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ���  െറ�േ�ാസ് െസാൈസ�ി േകരള ഘടകെ� പിരി� വി�െകാ�� ബ�.േകരള

ൈഹേ�ാടതി�േട�ം ബ�.��ീം േകാടതി�െട�ം വിധി�െട അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ടി െസാൈസ�ി�െട �വ��ന�ളി�  സ��ാ�  ഇടെപടാ�  പാടി� എ� നിയമവ�വ�

ശരിെവ�െകാ�� ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതി�േട�ം ബ�.��ീം േകാടതി�േട�ം വിധിന�ായം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ടി െസാൈസ�ി േകരള ഘടക�ി� നി�ം പിടിെ��� വ�വകക� െറ�േ�ാസ് െസാൈസ�ി

േദശീയ ഘടകം അംഗീകരി� മാേനജിംഗ് ക�ി�ി�് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ഡി) ടി െസാൈസ�ി േകരള ഘടകെ� നിയമവി��മായി പിരി�വി� നടപടിെ�തിെര ഭരണ സമിതി
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ന�കിയ േക�കളി�  എതി�വാദം ഉ�യി��തിന് ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതിയി�ം,

ബ�.��ീംേകാടതിയി�ം െപാ� ഖജനാവി�  നി�ം എ� �പ െചലവാ�ിയി�െ��്

വിശദീകരി�ാേമാ?

േന�ിംഗ് ത�ിക ��ി�ാ� നടപടി

5617. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� �കാര�� േന�ിംഗ് ത�ിക ��ി�ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� ത�ികകളാണ് ഈ വിഭാഗ�ി�  ��ി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ജി� തിരി��

കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ ?

ഇ��� ഡ�� കൗ�സി�

5618. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��� ഡ�� കൗ�സിലി� സം�ാന�ിെ� �തിനിധി നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� �തിനിധിെയ

നിയമി�വാ� ൈവ��തിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) സ�കാര� ഡ��  േകാേളജ് അ��ാപകെന കൗ�സിലിേല�� േകരള�ിെ� �തിനിധിയായി

നിയമി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  ഡ��  േകാേള�കളിെല �തി�� അ��ാപക�  അട���വ�  ഇ���  ഡ��

കൗ�സിലി�  സ��ാ�  �തിനിധിയായി നിയമി�വാ�  അ�ഹത��േ�ാ�  സ�കാര� ഡ��

േകാേളജ് അ��ാപകെന കൗ�സിലിേല�് പരിഗണി��ത് എ�് അടി�ാന�ിലാണ്?

ലേബാറ�റി െട�് റിസ��കളിെല അ�രം

5619. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  സ��ാരിെ��ം ൈ�വ�് ആ�പ�ികളിേല�ം ലാ�െട�കളി�  പലതി�ം വലിയ

അ�ര�� ഉ�ാ�� എ� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പല ലാ�കളി�ം ഒേര െട�ിെ� റിസ��കളി� വലിയ അ�രം ഉ�ാ��തിനാ� ഇതിെനതിെര

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  അ�ാെത സ��ാരിെ� ഉടമ�തയി�� എ�
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ലാേബാറ�റിക� �വ��ി���്; ജി�തിരി�് േപര് സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യി�  മാ�ം എ� സ��ാ�  ലാ�ക�  ഉ�്;  ഏെതാെ�;  േപ� സഹിതം

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) തി�വന��രം ജി�യി� സ��ാരിെ� ൈലസ�േസാ��ടി എ� ൈ�വ�് ലേബാറ�റിക� ഉ�്;

ഏെതാെ�; േപ� സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� സി.ടി. �ാ�

5620. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� സി.ടി. �ാ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �ക അ�വദി�തി�  ��ത �ാന�  �ാപി�േ�ാ�  നട�ാേ�� അടി�ാന

സൗകര����ം �ാ��േഫാ�മ�  അട��� ഇല�ി��  സംവിധാന���ം �ക

അ�വദി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി �ക അ�വദി�്,  സി.ടി.  �ാ�  �ാപി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� മാലിന�സം�രണ �ാ�്

5621. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  അ�വദി� മാലിന�സം�രണ �ാ�ിെ�

നി��ാണം ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അടി�ാനസൗകര� വികസന�ി�  ഏെറ �േ�റിയ ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ിയി�

കിട�േരാഗിക�േട�ം ഔ�് േപഷ��ിേ��ം എ��ി��ായ വ��ന��സരി�് ഉ�ാ��

മാലിന���  സം�രി��തിനായി ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�്,  നി��ി� മാലിന�സം�രണ

�ാ�് ഉട� നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

ജീവിതൈശലി േരാഗ��

5622. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, പി. ഉ�ി

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

(എ) ജീവിതൈശലി േരാഗ��  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  അതിെനതിരാ�ളള �തിേരാധ

�വ��ന�� ഊ��ിതമാ��തി�ളള പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ� േരാഗിക��ാ�ളള �േത�ക സഹായ പ�തി�് �പം ന��യി�േ�ാ;വിശദാംശ��

ന��േമാ?

�� െഹ��്/അ�ബ� െഹ��് ന�്മാ�െട ശ�ളം �നിയ� പ�ി�് െഹ��് ന�മാ��് ലഭി��

ശ�ള�ിന് �ല�മാ�ാൻ നടപടി

5623. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�ം നഗര�േദശ�ളി�ം ജന��െട ആേരാഗ� ����  പഠി��തി�ം അവ ആേരാഗ�

വ��ി�  റിേ�ാ��് െച��തി�ം സ��ാ�  ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളത്;  ഇവ��ളള

േയാഗ�ത എ�ാണ്;  ഇവെര നിയമി��ത് എ�് അടി�ാന�ിലാണ്;  ഇവ�െട

നിയമന�ിനായി േദശീയ ആേരാഗ� മിഷെ� ഫ�് വിനിേയാഗി�ാ�േ�ാ;  ഇവ�െട ശ�ളം

എ�യായി�ാണ് നി�യി�ി�ളളത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  നിയമി�� േ�ഡ്  II  �നിയ�  പ�ി�് െഹ��് ന�മാ�

ആേരാഗ�േമഖലയി�  എെ�ാെ� േജാലിയാണ് െച��ത്;  ഇവ�െട �വ��ന േമഖല

എവിെടയാണ്; ഇവ��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ലഭി��ത്; ഇവ�െട ശ�ളം എ�യാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് േജാലി േനാ�� �നിയ� പ�ി�് െഹ��് ന�മാ�ം/അ�ബ� െഹ��് ന�മാ�ം

ഒേര േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ി�  ഒേര േജാലി തെ�യാണ് േനാ��െത� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  �നിയ�  പ�ി�് െഹ��് ന�മാ��് ലഭി��

അടി�ാന ശ�ളം �� െഹ��്/അ�ബ� െഹ��് ന�മാ��് ന���തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��കാല�ളിെല ശ�ള പരി�രണ സമയ�് ഇവ�െട അടി�ാന ശ�ളം �ല�മായി�� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ�െട ശ�ളം െജ.പി.എ�്.ന�ിെ� അടി�ാന

ശ�ളമാ�ി ന���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റീജിയണ� ക�ാ�സ� െസ�റിെല ജീവന�ാ�െട നിയമനം

5624. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) റീജിയണ� ക�ാ�സ� െസ�റിെല ജീവന�ാെര നിയമി��ത് എ�ടി�ാന�ിലാണ്;

(ബി) ഈ നിയമന�� പി എസ് സി വഴിയാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ാ� സ��ാ� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി

5625. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  നിേയാജകമ�ല�ി�  പാറേ�ാട് പ�ായ�ി�  �വ��ി�വ�� സ��ാ�

ആ��േ�ദാ�പ�ിയി� ദിനം�തി ��കണ�ിന് േരാഗിക� എ��ത് പരിഗണി�്, കാ�ിര��ി

താ��ിെല ഈ ആ�പ�ിെയ കിട�ി�ികി��് സൗകര��� ആ��േ�ദാ�പ�ിയാ�ിമാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പാറേ�ാട് �ാമപ�ായ�വക േഷാ�ിംഗ് േകാം��ി�  �വ��ി�വ�� ഈ ആ�പ�ിെയ

വികസി�ി��തിനാവശ�മായ �ലം നിലവി��ത് കണ�ിെല��് ഇവിെട കിട�ി�ികി�

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചി�ാ� സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ി� �തിയ െക�ിടം

5626. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�ാ�  സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ിെല പഴ��� െക�ിടം െപാളി�മാ�ി �തിയ െക�ിടം

പണി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ്;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� പണിക� ആരംഭി�േവാ; എ�ി� ഏ�ാണ്;

(സി) �ക അ�വദി�് വളെര കാലമായി�ം പണിക�  ആരംഭി�ാതിരി��തി�� കാരണ��

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െക�ിട�ിെ� പണി എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അനാവശ� തട�വാദ��  ഉ�യി�് ഫയ�  വ�താമസി�ി��വ�െട േപരി�  നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാ;

���ഴ പി.എ�്.സി.െയ സി.എ�്.സി. ആ�ി ഉയ���തി�� െ�ാേ�ാസ�

5627. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ���ഴ പി.എ�്.സി.െയ സി.എ�്.സി.  ആ�ി ഉയ���തി�

േവ�ി�� െ�ാേ�ാസ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) അ�ായിര�ിലധികം ആദിവാസിക� അധിവസി���ം 569 ച�ര� കിേലാമീ�� വി�തി���

���ഴ പ�ായ�ിെല ഏക ചികി�ാേക�െമ� നിലയി�  ഇവിെട കിട�ി�ികി�

ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതി�േവ�ി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� സ�ജെ� ത�ിക

5628. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� സ�ജെ� ത�ിക ഒഴി�കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ�ജെന നിയമി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എ�േഡാസ�ഫാ� േരാഗിക�

5629. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എവിെടെയാെ�

എ�േഡാസ�ഫാ� േരാഗനി��യ ക�ാ�് സംഘടി�ി�ി��്;

(ബി) ഓേരാ ക�ാ�ി�ം രജിേ�ഷ�  നട�ിയവ�െട എ��ം പരിേശാധനയി�െട േരാഗം

�ിരീകരി�െ��വ�െട എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േരാഗം �ിരീകരി�െ��വ��് എ� സഹായം ന�കാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്?

തീേയ�� േകാ��്-ജനറ� േഹാ�്പി�� തലേ�രി

5630. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� എം.എ�.എ�െട ആ�പ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തലേ�രി

നിേയാജക മ�ല�ി� തീേയ�� േകാ��്-ജനറ� േഹാ�്പി�� തലേ�രി (150 ല�ം) എ�

���ിയി� എ�് നടപടിയാണ് ഇ�വെര എ��ി��ത്;

(ബി) ഈ ���ി�െട ഡിപിആ�  ലഭ�മാേയാ;  ഇെ��ി�  ഇതിെ� കാരണം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ ���ി�െട ഡിപിആ�  ഇനി�ം ലഭ�മായി��ി�  അത് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

�േ�ാഗ�ം �ദയാഘാത�ം �ലം മരണെ���വ�െട എ�ം

5631. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�ാഗ�ം �ദയാഘാത�ം �ലം മരണെ���ത് നിയ�ി�ാ�  എ�് നടപടികളാണ്

എ��ി��ത്;  �േ�ാഗ ബാധ�മായി എ�� േരാഗിക��് ആ�പ�ികളി� എ�് അടിയ�ര

പരിേശാധനകളാണ് ആദ�ം ന���ത്; ഇതിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ആ�പ�ികളി�

നിലവി� ഉ�ത്;

(ബി) �ദയാഘാതം ഉ�െ�െട�� �േ�ാഗ���് ഇ.  സി.  ജി.  (ഇലേ�ാ കാ�ഡിേയാ �ാഫ്)

എ���തിന് എ�ാ ആ�പ�കളി�ം സൗകര�ം ഉേ�ാ; ഇ.സി.ജി. എ���ത് ആരാണ്;

(സി) ഇ.  സി.  ജി.  എ��� െട�ീഷ��മാ�െട �ിരം ത�ിക ഉ� ആ�പ�ിക�െട ജി� തിരി��

കണ�് ന�കാേമാ;  �ിരം ത�ിക ഇ�ാ� ആ�പ�കളി�  ഈ േജാലി മ��വ�  എ�്

േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ിലാണ് െച��ത്; ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ.  സി.  ജി.  െട�ീഷ��മാ�െട �ിരം ത�ിക എ�ാ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം ഇെ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ�െട േസവനം ലഭി�ാ� അ�പ�ികളി�ം ��വ�  േസവനം

ലഭി�ാ�തിനാ�ം േരാഗികെള വളെര �െര�� മ�് ആ�പ�ികളി� റഫ� െച��തിനാ� മരണം

സംഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ ത�ികയി�  കാേലാചിതമായി ആവശ�ം

േവ� അധിക ത�ികക�  അ�വദി�ണെമ� ആേരാഗ�വ��ിെ� നി�േ�ശം അടിയ�രമായി

പരിഗണി�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളിെല േമാ��റിക�

5632. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േകാേള�കളിെല േമാ��റിക�  കാര��മമെ��ം,  �വ��ി��വയി� തെ�

ശരിയായ ശീതികരണ സംവിധാനമിെ����ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ���  �ള���്കാവ് െമഡി��  േകാേളജിെല േമാ��റിയി�  �ലമി�ാ��കാരണം

ഐ.സി.�വിെല േരാഗിക��ിടയി�  12  മണി��  ഒ� �തേദഹം കിടേ�� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജ് േമാ��റി�െട �ീസ�  േകടായ�കാരണം �തശരീരം

ചീ�ളി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ േമാ��റി�െട �രവ� സംബ�ി�് ജ�വരിയി�

ലഭി� പരാതികളി�  മ�ഷ�ാവകാശക�ീഷ�  വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�
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വിശദമാ�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കേളാട�ബ�ി�� േമാ��റിക�  ആ�നിക

നിലവാര�ിലാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭി� ���ി

5633. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭി� ���ിയിേ�� ആേരാഗ�

വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െകായിലാ�ി താ��ാ�പ�ിയി� �തിയ ബ�നിലെക�ിടം

5634. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി താ��ാ�പ�ിയി� നി��ാണം ���ിയായി�� �തിയ ബ�നിലെക�ിട�ി� ഇനി

എെ��ാം സ�ീകരണ�ളാണ് ഒ�േ��ത് എ�ം ഇതിനായി നട�് വ�� �വ��ന��

എെ��ാം എ�ം വിശദമായി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�പ�ിയി�  ആവശ�മായ ഉപകരണ��  സ�ീകരി��തിന് സമ��ി� െ�ാേ�ാസലി�

നടപടിക� എവിെടവെര എ�ി എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട അ�വദി� ഡയാലി�ി�് േക�ം �വ��നമാരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

���ീകരിേ��തായി��് എ�ത് വിശദമാ�േമാ; െക.എ�്.ആ�.ഡ�.എസ് ത�ാറാ�ിയി��

�ാ�, എ�ിേമ�് എ�ിവ ഇേ�ാ� ഏത് ഓഫീസി� നടപടിയിലാണ് എ�ം ആയതിെ� ഇേ�ാഴെ�

അവ�െയ�് എ�ം ഇതിന് എേ�ാ� അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) താ��ാ�പ�ിയി� കാ�ണ� ഫാ�മസി അ�വദി�� കാര��ി� നടപടിക� എവിെടവെര എ�ി

എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ആ�പ�ി�െട വികസനം സംബ�ി�് സ��ാരി�  സമ��ി� നിേവദനം നം

1343722/എം1/2017 തീയതി 6/4/2017 �കാരം ആേരാഗ� വ��് ഡയറ���് അയ�തി�

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഡയറ�� ഇത്

സംബ�ി� റിേ�ാ��് സ��ാറി� സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) �ാ�ഡ�ൈഡേസഷെ� ഭാഗമായി െകായിലാ�ി താ��ാ�പ�ിയി� എെ��ാം കാര��ളാണ്

നട�ിലാ��ത്; വ��മാ�ാേമാ?
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പ�നംതി� ജി� ആ��േവദ ആ�പ�ി

5635. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി� ആ��േവദ ആ�പ�ിയി� നിലവി�� െക�ിടം എ� വ�ഷം നി��ി�താണ്;

(ബി) െക�ിടം ���ീകരിെ��ി�ം ഇതി�  ലി�് സൗകര�ം ഏ����ിയി�ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ശാരീരികാവശതക�  അല�� േരാഗിക��ം പടിക�  കയറാ�  ��ി���വ��ം �ിയക�

കഴി�വ��ം �കളിലെ� നിലകളിേല�് കയറാ�  ��ി���ഭവി�� സാഹചര��ി�

േരാഗി�െട സ ൗകര�ാ��ം ഇവിെട ലി�് ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

5636. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� �തസ�ീവനി പ�തി �ംഭനാവ�യിലാെണ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  �മേ��ക�  നട��െവ� വാ��െയ�ട��് േഡാ��മാ�

നി�ഹകരണ�ിലാെണ�� വാ���് അടി�ാന�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �� സ��ാ� കാര��മമായി നട�ിലാ�ി വ� ഈ പ�തി �ട��ം നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ന�മാ�െട ശ�ളം നി�യി�വാ� ക�ി�ി

5637. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ന�മാ�െട �റ � ശ�ളം 20000 �പയായി നി�യി�ണെമ� 2017 ജ�വരിയിെല

��ീംേകാടതി വിധി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ിനായി ഇതിനകം ൈകെ�ാ�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ന�മാ�െട ശ�ളം നി�യി�വാ� നി��രായ ക�ി�ി നിലവി�േ�ാ;

ഇെ��ി� �തിയ ക�ി�ി ഇ�ാര��ിനായി �പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�്;

(സി) �തിയ ക�ി�ി �പീകരിെ��ി�  അവ�െട റിേ�ാ��് അടിയ�രമായി വാ�ി സ�കാര�

അ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട പരിതാപകരമായ അവ� �രീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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��ികളിെല ആേരാഗ� േബാധവ��രണ�ിനായി പ�തിക�

5638. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ശീല���് ഏ��ം ന� അവേബാധം ലഭ�മാേ�� ഇടം വിദ�ാലയം എ� നിലയി�

��ികളിെല ആേരാഗ� േബാധവ��രണ�ിനായി വ��് �തിയതായി എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആേരാഗ� േബാധവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി ആേരാഗ� വ��് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി� നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(സി) ��ികളിെല ആേരാഗ� ശീല�ം മിക� ആേരാഗ��ം ഉറ�ാ��തി�ം,  കായികാധ�ാന�ിെ�

ആവശ�കത േബാധ�െ����തി�മായി �തിയതായി എെ��ി�ം സംരംഭ��  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വാമന�ര�് നാഷണ� �റ� െഹ��് മിഷ� പ�തി

5639. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

നാഷണ� �റ� െഹ��് മിഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�

എെ�ാെ� പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� മഴ�ാല��� േരാഗ�തിേരാധ�ിന് നടപടി

5640. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� മഴ�ാല��� േരാഗ�തിേരാധ�ിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അതി��ി ജി� എ� നിലയി�  എെ��ി�ം �േത�ക പ�തിക�  ആ��ണം െച�്

നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േകാ��� മ�ല�ിെല പി എ�് സി -കൾ

5641. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല പി എ�് സി കെള സി എ�് സി കളാ�ി മാ��ത് സംബ�ി�്

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  സ�ീകരി� നടപടിക�െട ��വ�  വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇത്

സംബ�ി� ഫയലിെ� ��വ� േകാ�ിക�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�� സ��ാരിന് എെ��ി�ം ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�ഴയിെല പ�ക�� ആ�പ�ി�െട െക�ിട നി��ാണം

5642. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴയിെല പ�ക�� ആ�പ�ി�െട െക�ിട നി��ാണം നില�ാനിടയായത് എ�ാെണ�ം

അതിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) തട�ം നീ�ി ��ത �ാപനം ആരംഭി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാ��ഴ പ��ി�ി സി.എ�്.സി.�െട �ല പരിമിതി

5643. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മിക� സി.എ�്.സി.കളി� ഒ�ായ �വാ��ഴ പ��ി�ി സി.എ�്.സി.�െട �ല

പരിമിതി�ം അസൗകര���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� അടിയ�ര നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഡയാലിസിസ് േക���

5644. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  എവിെടെയ�ാമാണ് ഡയാലിസിസ് േക���

നിലവി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തിയ േക���  ആരംഭി�വാ�  സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാം;  ഇ�

സംബ�ി� ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മല�റം താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് േക�ം അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  േക�ം

ആരംഭി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?
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ആ��േ�ദ ആ�പ�ികളി� ആ� എം ഒ േപാ�ക�

5645. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ��േ�ദ ആ�പ�ികളി� RMO േപാ�ക� എ���്;

(ബി) ഇതി� നിയമനം നട�വാ� സാധി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� നിയമനം നട��തിന് സ��ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ?

േരാഗ�തിേരാധ ��ിവ��ക�

5646. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േരാഗ�തിേരാധ മ��ക� / ��ിവ��ക� സ�ീകരി�� ��ിക�െട എ��ി� �റ��ാ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�ാ ��ിക��ം േരാഗ�തിേരാധ ��ിവ�ക�  ���മാ�ം ന���െ��്

ഉറ�വ��ാ� സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

പാലിേയ�ീവ് െകയ� േ�ാ�ാം

5647. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളി�  നട�ിവ�� പാലിേയ�ീവ് െകയ�  േ�ാ�ാം സ��

സംഘടനക�െട സഹായേ�ാെട ��ത� വി�ലെ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അ�് വ�ഷ�ം അതിൽ ��ത�ം വ�ഷ�ളായി േജാലി െച�� പാലിേയ�ീവ് െകയ� ന�മാെര

�ിര ജീവന�ാരാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ധാനമ�ി േദശീയ ഡയാലിസിസ് പരിപാടി

5648. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �� േരാഗിക�െട എ�ം ആശ�ാജനകമായി ഉയ��തി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ധാനമ�ി േദശീയ ഡയാലിസിസ് പരിപാടിയ�സരി�് എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം

ഡയാലിസിസ് േസവനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ പ�തിയി� കീഴി� ഇതിനകം എ�് �ക േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി�;

(ഡി) േദശീയ ആേരാഗ� മിഷന് കീഴി�� എ�ാ ദരി���ം സൗജന� ഡയാലിസിസ് പ�തി സം�ാന�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� 2017 ജ�വരി�് േശഷം ഇൗ പ�തി �കാരം എ� േരാഗിക��്

സൗജന� ഡയാലിസിസ് നട�ക��ായി;

(ഇ) സം�ാന സ��ാ�  �� േരാഗിക��് െപ�ഷ�  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അ�ാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

േഡാ��മാ� ജനറിക് നാമം �റി�ാതിരി��തിെ� കാരണം

5649. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസിത രാജ��ളി�ം ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് ഉ�യിട�ളി�ം ജനറിക് നാമ�ി�  �റി�ടി

എ��േ�ാ� സം�ാന�് �റി�ടി എ��� പല േഡാ��മാ�ം ജനറിക് നാമം �റി�ാതിരി���

��യി�െ��േവാ;

(ബി) ആ�നിക മ��ക��് രാസനാമം,  ജനറിക് നാമം,  �ാ��നാമം  (ക�വടനാമം)  എ�ിവ

ഉ�ായിരിേ� േഡാ��മാ� ക�വടനാമം ഉപേയാഗി��തിെ� പി�ിെല ക��ളി ആേരാഗ�വ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വ�ാജമ��കളി� ബ��രിപ��ം �ാ�ഡ് നാമ�ിലായിതനാ� �ാ�ഡ് നാമം

ഉപേയാഗി��ത് വഴിവി��ം ക�വടതാ�ര��മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇത് തട�വാ�ം �റി�ടിക�  എ��േ�ാ�  േഡാ��മാ�  ജനറിക് നാമം മാ�ം എ�തി

ന��വാ�ം,  �ണനിയ�ണ�ം മാ���ിം�ം �താര�മാ�ാ�മായി സം�ാന� വിപണനം

നട�� മ��ക��് ബാ�േകാഡിംഗ് ഏ�െ����ത് പരിഗണി�േമാ?

തി�വന��രം ജനറ� ആ�പ�ിയി� ''കാ�് ലാബ്''

5650. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജനറ� ആ�പ�ിയി� ''കാ�് ലാബ്'' �വ��നം ആരംഭിേ�ാ;

(ബി) ''കാ�് ലാബ്''  ആരംഭി�വാ�� തീ�മാനം എ�ാണ് ൈകെ�ാ�െത�ം എ� േകാടി

�പയാണ് ഇതിെ� െചലെവ�ം അറിയി�േമാ;
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(സി) ''കാ�് ലാബി''െ� �വ��നം ആരംഭി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം �തിബ��േ�ാ;

ഉെ��ി�  ആയവ പരിഹരി�്  ''കാ�് ലാബി''െ� �വ��നം അടിയ�രമായി

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�

5651. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് എ� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളാണ് താ��് ആ�പ�ിയായി

ഉയ��ിയി�ളളത്;  ജി�തിരി�് അറിയി�ാേമാ;  ഇതി�  ഏെതാെ� ആ�പ�ികളി�

താ��ാ�പ�ി�് ആവശ��ളള േപാ�് �ീേയഷ� നട�ിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഏെത�ി�ം താ��ാ�പ�ിയി� േപാ�് �ിേയഷ�

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ എെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിെ� നി��ാണം

5652. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജിെല മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിെ� നി��ാണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) എ�േ��് �വ��ന സ�മാ�ം എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േ�ാ�ി� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� വിഭാഗ�� ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ിെ� നി��ാണ െചലവ് എ� േകാടി �പയാണ്?

സ��ാരിെ� അേലാ�തി ആ�പ�ിക�

5653. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാരിെ� വക (േമ�േനാ��ി�)എ� അേലാ�തി ആ�പ�ിക� ഉ�്; ഇതി�

െമഡി��  േകാേള�ക�  എ�;  ജനറ�  ആ�പ�ിക�  എ�;  താ��് ആ�പ�ിക�  എ�;

പി.എ�്.സി.ക� എ�; ഇവക� ജി� തിരി�് എ��ം വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�  എ� സ�കാര� അേലാ�തി ആ�പ�ിക�  ഉ�്;  ജി� തിരി�് േപര്

സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) സ�കാര� അേലാ�തി ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട (ബി.എസ്.സി & ജനറ� �ട�ിയവ.) േവതനം
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എ�െയ�് സ��ാ� നിജെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പല സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം ശ�ള�ം മ�ം വളെര �റ�് ന�കി േന�മാെര �ഷണം െച��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  രാ�ക�  പണിെയ��� േന�മാ�െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ആ�പ�ികളി� �ണേമ����ം സൗഹാ��പര�മായ േസവന��

5654. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�പ�ികളി�  വ�� േരാഗിക��് �ണേമ����ം സൗഹാ��പര�മായ േസവന��

ഉറ�വ���തി�� ആ��ം പ�തി�െട കാര��മമായ നട�ി�ിനാവശ�മായ േഡാ��മാ�െട�ം

േന�മാ�െട�ം ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാഥമികാേരാഗ�േക��െള ��ംബാേരാഗ�േക��ളായി െതരെ���ത് �കാരം ഇവിട�ളി�

ഏെത�ാം ത�ികക� എ�െയ�ം വീതം ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) സി.എ�്.സി.�െട �ാഫ് പാേ��  നിലവി�� താ��ാ�പ�ികളി�  ആവശ�മായ ത�ികക�

��ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവ�െ��ാമായി ആെക എ� ത�ികകളാണ് ��ി��െത�ം ഇവ�െട നിയമനം

എ�കാരമായിരി�െമ�ം വിശദീകരി�ാേമാ?

െ�ഷ�ാലി�ി- അ�ിനിേ��ീവ് േകഡ� സ�ദായം

5655. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� െ�ഷ�ാലി�ി- അ�ിനിേ��ീവ് േകഡ� സ�ദായം നട�ിലാ�ിയത് എേ�ാഴാണ്;

(ബി) ��ത സ�ദായം നട�ിലാ�ിയതിെന �ട��് െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ� െതെരെ��� െമഡി��

ഓഫീസ�മാ��് വിവിധ ത�ികകളി� െ�ാേബഷ� ഡി�യ� െച�ി�ം െതാ� �കളി�� ത�ികക�

ഒഴി��ായി�ം ഉേദ�ാഗകയ�ം ലഭി�ാ� സാഹചര���് എ� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) ആ�മാസ�ിനിടയിേലാ ഒ� വ�ഷ�ിനിടയിേലാ മാ�ം റി�യ� െച�ാ� കാലാവധി�� നിരവധി

െമഡി�� ഓഫീസ�മാ��് വ��്തല െ�േമാഷ� ക�ി�ിക� സമയബ�ിതമായി േയാഗം േച��

തീ�മാനെമ��ാ�തിനാ�  അ�ഹതെ�� ഉേദ�ാഗകയ�ം ലഭി�ാെത േജാലിയി�  നി�്
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വിരമിേ��തായി വ��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�രം ���� പരിഹരി��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

സ�കാര�േമഖലയിെല ന�മാ�െട േവതനം

5656. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ�കാരം േക�സ��ാ� നിേയാഗി� വിദ�ധ സമിതി�െട പഠനെ��ട��്

സ�കാര�േമഖലയിെല ന�മാ�െട േവതനം വ��ി�ി�വാ� സം�ാന�േളാട് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ �കാരം  2016 ഒേ�ാബ� 20 ന് ��പ് സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ണെമ�്

േക�ം നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശ �കാരം േക��ിന് വിശദാംശം ന�ിേയാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ഡി) സ�കാര�േമഖലയിെല ന�മാ�െട േവതനം വ��ി�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പക��വ�ാധിക� പട�� പിടി�ാതിരി�ാ� ��ക�ത�

5657. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഡ�ി�നി,  എ�്1എ�1,  മേലറിയ �തലായ േരാഗ�� പട�� പിടി�ാതിരി�ാ�

��ക�ത�  നടപടിക�  സ�ീകരി��� സംബ�ി�് എ�ാ സ��ാ�  ആ�പ�ിക��ം

ആേരാഗ��വ��ക��ം ജാ�താ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) പക���നിക�െ�തിെര�� �തിേരാധ �വ��ന��െട ഭാഗമായി �ാഥാമികാേരാഗ� േക���

�ത�  െമഡി��  േകാേള�ക�  വെര�� എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ചികി�ാ സൗകര���,

മ��ക�, �തിേരാധ ഉപകരണ�� എ�ിവ�െട ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മാറാേരാഗിക��ം ശ�ാവലംബ��ം പരിചരണം

5658. �ീ.െക. ദാസ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ആ�സല�
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,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാറാേരാഗിക��ം ശ�ാവലംബ��ം േവദന നിവാരണ പരിചരണം ന���തി� സം�ാനെ�

�ഖ�രാ�ീയ പാ��ി നട�� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാലിേയ�ീവ് െകയ� രംഗ�് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എെ��ാമാണ്;

(സി) വിവിധ സ�� േസവന സംഘടനക�െട �വ��നം ഏേകാപി�ി�് ഇൗ രംഗെ� �വ��നം

ശ�മാ�ാ�ം േവദന നിവാരണ ചികി��ായി ��ത� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� സൗകര���

ഒ��ി മാറാേരാഗിക��് ആശ�ാസം പകരാ�ം നടപടിെയ��േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��് മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി

5659. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ�  േകരള�ി�  ഏ��ം ��ത�  മല�റ�ാണ് എ�തിനാ�  ഇ�ര�ാ�െ��ാം

ആ�യി�ാ�� വിധ�ി�  മലബാ�  േമഖലയി�  ഒ� മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി�െട

ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് വിശദമായ സാധ�താപഠന�ിന് സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് �മതല ന�കാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) താ��  െറയി�േവ േ�ഷ�  പരിസര�ായി ഇ�ര�ി�  ഒ� ഭി�േശഷി മ��ിെ�ഷ�ാലി�ി

ആ�പ�ി �ാപി��തിന് �ലം ലഭ�മാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ�

സാധ�തക� പരിേശാധി�േമാ?

ആ�പ�ിെ��ിടനി��ാണ�ിന് ആേരാഗ�വ��ിെ� അ�മതി

5660. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗവ�െമ�് േഹാ�ി��കെള�ം �ീനി�കെള�ം ലാ�കെള�ം നിയ�ി�വാ��

നീ���മായി സ��ാ�  �േ�ാ�േപാ�േ�ാ�, യാെതാ� സൗകര���മി�ാെത വീ�ം

ആ�പ�ിക�  ആരംഭി�വാ�  േവ�ി അേപ�ക�  േലാ��  േബാഡികളി�  സമ��ി��വ��്

ആേരാഗ�വ��ിെ� അ�വാദമി�ാെതതെ� െപ�മി�് ന���ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ആ�പ�ിെ��ിടനി��ാണ അ�മതി�ായി ലഭി�� അേപ�ക�െട കാര��ി� ജി�ാ െമഡി��

ഓഫീസ�െട പരിേശാധന േവണെമ� നി�േ�ശം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം നഗരസഭ�െട പരിധിയി� ��ക� േപാെല ആ�പ�ിക� വ�� കാര�ം വ��്

പരിേശാധി�േമാ;
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(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ജി� െമഡി��  ഓഫീസി�  ലഭി�� പരാതികളി�  ഡി.എം.ഒ.  നടപടി

എ���ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� തി�വന��രം ഡി.എം.ഒ.യി� 2017 ജ�വരി �ത� ലഭി� പരാതിക� എ�െയ�

വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

�നിയ� പ�ിക് െഹ��് ന�് േ�ഡ്-II ത�ികയി� നിയമനം

5661. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� �നിയ� പ�ിക് െഹ��് ന�് േ�ഡ്-II ത�ികയിേല�് പി. എസ്. സി. റാ�്

ലി�് ഏെത�ാം ജി�കളി� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ആെക എ� ഒഴി�ക� ഇതിേനാടകം പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമയ് 31 വെര ഉ�ാ�� ഒഴി�ക� പി. എസ്. സി�് റിേ�ാ��് െച�വാ� എ� നടപടികളാണ്

ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് I, േ�ഡ് II അ�പാതം

5662. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് I, േ�ഡ് II അ�പാതം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളി�  ഈ അ�പാതം നിലവി��്;  മ�� ജി�കളിേല�ം ഈ അ�പാതം

നട�ിലാ�ാേമാ;

(സി) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട �� റാ�് ലി�ി� നി�ം മല�റം ജി�യി� എ� ���

ന�മററി ത�ികകളിേല�ാണ് നിയമനം നട�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട ഒഴി�� ത�ികകളിേല�് �തിയ ലി�ി� നി�ം നിയമനം

നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബി.എസ്.സി േന�ിംഗ് േകാ�ിേല�� �േവശനം

5663. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) േകരള�ിെല ഗവ.  െന�ിംഗ് േകാേള�കളിേല�ം ൈ�വ�് േന�ിംഗ് േകാേള�കളിെല

ഗവ.സീ�കളിേല���  2017-18  അധ�യന വ�ഷെ� ബി.എസ്.സി.  േന�ിംഗ് േകാ�ിേല��

�േവശനം ��വിന് ലഭി� മാ��ിെ� അടി�ാന�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) മാ��ി�െറ മാ�ം അടി�ാന�ി�  �േവശനം നട��ത് ആ�രേസവനരംഗ�ിെ�

�ണനിലവാരെ� എ�െന ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) മിക� േന�ിംഗ് െ�ാഫഷണ�കെള ലഭി��തിനായി  2017-െല എ�.ഇ.ഇ.�ി പരീ��െട റാ�്

ലി�ി� നി�ം ബി.എസ്.സി. േന�ിംഗ് േകാ�ിേല�് �േവശനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

ഫാം ഡി േകാ�്

5664. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  2012  �  ഫാം.  ഡി േകാ�് �ട�വാ�  അ�മതി

ലഭി�െവ�ി�ം നാളി�വെര േകാ�് ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ഈ േകാ�്

എ�േ��് �ട�ാ� ഉേ�ശി�� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെതാെ� േകാേള�കളിലാണ് നിലവി� ഫാം ഡി േകാ�് നിലവി��െത�് ജി�

തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

ഫാംഡി േകാ�്

5665. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫാം.ഡി േകാ�ക� നട�� �ാപന�ളി� െമറി�് അടി�ാന�ി� �േവശനം നട��ി� എ�

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;ഉെ��ി� െമറി�് അടി�ാന�ി� �േവശനം നട�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  ഫാം.ഡി േകാ�് ആരംഭി��തിന് ഇ���  ഫാ�മസി

കൗ�സി�  അ�മതി ന�കിയി�ം,  ഫാം.  ഡി േകാ�് ആരംഭി�ാ�ത് എ�െകാെ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� അ��യനവ�ഷെ� െമഡി�� �േവശനം
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5666. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� അ��യനവ�ഷം സം�ാനെ� എ�ാ െമഡി��  േകാേള�കളി�ം വിദ�ാ��ി

�േവശന�ി�ളള അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാനെ� എ�ാ െമഡി��  േകാേള�കളി�മായി എ� വിദ�ാ��ികെള

�േവശി�ി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി�� കൗ�സി� േയാഗ�ി� ആേരാഗ� െസ��റി സംബ�ി�ി�േ�ാ; െസ��റി� പകരം

നിേയാഗി� �തിനിധിെയ കൗ�സി�  േയാഗ�ി�  നി�ം ഇറ�ിവി� സംഭവം ഉ�ായി�േ�ാ;

എ�ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

�ാഫ് ന�് ത�ിക

5667. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ��ി� �ാഫ് ന�് ത�ിക�്

ആ�പാതികമായി െഹ�ന�്, ന�ിംഗ് ���് എ�ീ ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത ത�ികക� ��ി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ന�ിംഗ് പാരാെമഡി�� �േവശനം

5668. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� അ��യന വ�ഷേ��� ന�ിംഗ്,  പാരാെമഡി��  �േവശനം സംബ�ി�് സ�ാ�യ

മാേന�െമ�ക�മായി സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ി�ം ച��ക�  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േ�ാ;

(ബി) ന�ിംഗ്, പാരാെമഡി�� േകാ�ക��് കഴി� അ��യന വ�ഷം ട�ഷ� ഫീസ്, െ�ഷ�� ഫീസ്

എ�ീ ഇന�ളി� എ�് �കയാണ് ഇൗടാ�ിയി��ത്;

(സി) ഇൗ അ��യന വ�ഷം സ�ാ�യ മാേന�െമ�ക� ഫീസ് വ��നവ് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഇ�ാര��ി�� സ��ാ� സമീപനം വ��മാ�േമാ?
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േകാഴിേ�ാട് ഗവ: േഹാമിേയാ േകാേളജ്

5669. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഗവ:േഹാമിേയാ േകാേളജിെല ഏെത�ി�ം ത�ികക�  തി�വന��രം േഹാമിേയാ

േകാേളജിേല�് മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം ത�ികക�;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് േഹാമിേയാ േകാേളജിെല ൈ�വ�, ���്, ൈട�ി�് ത�ികക� തി�വന��ര�ിന്

മാ��തിന് തീ�മാന�േ�ാ;

(സി) ഡയറ�േറ�് ഓഫ് േഹാമിേയാപതി�് െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ആ�ാനം എവിെടയാണ്

എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

െല�റ� ഇ� ആ��േവദ ലി�ി� നി�ം നിയമന��

5670. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ െമഡി�� എജ�േ�ഷ� വ��ി� നിലവി� ഉ� െല�്റ� ഇ� ആ��േവദ ലി�ി�

നി�ം നിയമന�� നട�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ിക �ന�നാമകരണം െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിെല റാ�് ലി�ി� നി�ാേണാ ഈ നിയമന�� നട��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഹാമിേയാ�തിക് െമഡി�� േകാേളജ് അ��ാപക നിയമന�ി�� െ�ഷ�� �� േഭദഗതി

5671. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ�  േഹാമിേയാ�തിക് െമഡി��  േകാേളജ് അ��ാപക നിയമന�ി��

െ�ഷ��  ��  േഭദഗതി െച�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത േഭദഗതി�െട ഇേ�ാഴെ�

അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േഭദഗതിയി� േകരള�ിെല സ��കലാശാലക� അംഗീകരി� നിലവാര�� ബി�ദാന�ര

ബി�ദ��  മാ�േമ അ��ാപക നിയമന�ിന് പരിഗണിേ���� എ� നിബ�ന

എ��കള��തിന് നീ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല സ��കലാശാലക� ത�ി�ള� എ�്േ�ണ� എം. ഡി തപാ� ബി�ദം അധ�ാപക

നിയമന�ിന് പരിഗണി��ത് േഹാമിേയാ�തി വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിലവാര�ക���്
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കാരണമാകിേ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െസ���  കൗ�സി�  ഓഫ് േഹാമിേയാ�തി�െട നിലവി�� ച���  �കാരമായിരി�േമാ

അധ�ാപക�െട �ാന�യ��ി�� മാനദ���  േകരള�ി�  നട�ിലാ�ാ�  േപാ��ത്

എ�റിയി�േമാ?

ജീവ� ര�ാ മ��ക�

5672. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജീവ� ര�ാ മ��ക� സ��ാ� ഉടമ�തയി�� ഫാ�മസ��ി�� �ാപനം �േഖന നി��ി��

സമ�മായ പ�തി�് സ��ാ� �പം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരപരിേശാധന സംവിധാനം

5673. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�െ��� മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന്

ആേരാഗ�വ��ി� നിലവി�� സംവിധാനം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദീകരി�ാേമാ?

ജനനി ജാതക് പ�തി

5674. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനനി ജാതക് എ� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ഏെത�ാം ഐ.സി.ഡി.എസ്.  േ�ാജ�കളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ത�  ഐ.സി.ഡി.എസ്.  േ�ാജ�കളിേല�് ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അനാഥ�ം െത�വിൽ അല���മായവ�െട ചികി�

5675. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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സം�ാനെ��ം അന�സം�ാന�ളിെല�ം േരാഗിക�ം അനാഥ�ം െത�വിൽ

അല���മായവെര ആ�പ�ികളി� ചികി��ായി എ�ി�േ�ാ� അവേരാെടാ�ം നി��ാ�

പരീ�ണാടി�ാന�ിെല�ി�ം ന��മാെര നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈച�ഡ് െവ�െഫയ� ക�ി�ി

5676. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ�  നിലവി�� ൈച�ഡ് െവ�െഫയ�  ക�ി�ി െചയ�മാ�  അട��� അംഗ�ൾ എ�

വ�ഷമായി �ട��;

(ബി) ക�ി�ി�െട കാലാവധി എ� വ�ഷമാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ ക�ി�ി അംഗ�െള െതരെ����തി�� നടപടി �മ�� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� �തിയ അംഗ�� �മതലേയ��ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം േകാടതി വിധി നിലവി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) �തിയ അംഗ��െട നിയമന നടപടിക�  എ�േ��് ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല അംഗപരിമിത��് �ച� വാഹനം

5677. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  -  17  വ�ഷെ� എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തലേ�രി

നിേയാജക മ�ല�ി�  അംഗപരിമിത��് �ച� വാഹനം  (10  ല�ം)  എ� ���ി�െട

നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇ�വെര എ�് നടപടിയാണ് എ��ി��തത്

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 29.12.2016 ന് ധനകാര� വ��ി� നി�ം സാ�ഹ� നീതി വ��ിേല�് അയ� അംഗപരിമിത��്

�ച� വാഹനം എ� ���ി�െട ഫയ�  ഇേ�ാ�  ഏത് െസ�നിലാണ് ഉ�ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇൗ ഫയലിെ� ന�� എ�യാണ്;

(സി) ഇൗ ���ി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരളെ� വേയാജന സൗ�ദ സം�ാനമാ��തിന് നടപടി

5678. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, എം. �േകഷ്

85 of 102



,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� വേയാജന സൗ�ദ സം�ാനമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ജന��െട േ�മ�ിനായി 'സായം �ഭ' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഏ�ി� പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ജന�െള സംര�ി��തി�ം വേയാജന�േളാ�� അധിേ�പ�� തട��തി�മായി ��,

േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  സംഘടി�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അരിവാ� േരാഗിക��� െപ�ഷ�

5679. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാ�ിെല അരിവാ�  േരാഗിക��� െപ�ഷനിൽ വ��നവ് വ��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� അരിവാ� േരാഗിക��് ന�കിയി�� െപ�ഷ�

�ക എ�െയ�ം 2016-� ��ത െപ�ഷ� �ക എ�യായി��െവ�ം വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാ�ഹ� നീതി വ��ി� നട�ിലാ�ിയ �തിയ പ�തിക�

5680. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� നീതി വ��ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നട�ിലാ�ിയ �തിയ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് നട�ിലാ�ിയ ഏെത�ി�ം പ�തിക�െട േപര് ഈ സ��ാ�  വ�

േശഷം മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �ീധന നിേരാധന �ചരണ േബാധവ��രണ പ�തിക�  നട�ിലാ�വാ�  സാ�ഹ�നീതി വ��്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി ഏെത�ി�ം ഏജ�സികെള ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?
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എല�� മ�ല�ിെല അംഗ�വാടി െക�ിട��

5681. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� അംഗ�വാടിക��് സ��മായി �മി��ായി�ം

െക�ിടമി�ാ�താ�െ��് െവളിെപ��ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ� വ�ഷ�ിനിെട മ�ല�ി� എ� അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി�ി�െ��ം

അവ ഏെത�ാം ഫ�ക� ഉപേയാഗി�ാണ് നി��ി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഭി�േശഷി�� െപ�ഷ� അേപ�ക�

5682. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഭി�േശഷി�� എ� േപരാണ് െപ�ഷ� ലഭി�ാ� അേപ�ി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ�േപ��് ഇ�വെര െപ�ഷ�  അ�വദി�ി�െ��ം ഇനി�ം എ� േപ��്

ന�കാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

അംഗ�വാടി വ���മാ��ം െഹ���മാ��ം െപ�ഷ�

5683. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി വ���മാ��ം െഹ���മാ��ം സ��ാ� ഇേ�ാ� െപ�ഷ� ന���േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� �തിമാസം എ� �പയാണ് െപ�ഷനായി ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തരമായ േരാഗ�ാൽ ചികി�യിലായ െഹ���മാ��ം,  വ���മാ��ം ചികി�ാ

സഹായ�� ഉ�െ�െട ന�കാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��് വിഭജന�ം െ�ഷ�� �� േഭദഗതി�ം

5684. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��് വിഭജി�ാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് പറയാേമാ;

(ബി) വിഭജി��ാ�� വ��കളി�  ഏെതാെ� വിഷയ��ം പ�തിക�മാണ് ഉ�ാ�ക എ�്

87 of 102



വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെല െ�ഷ��  ��  േഭദഗതി വ��ാ�� നി�േ�ശ�ി�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഏെതാെ� കാര��ളി�  േഭദഗതി വ��ാ�� നി�േ�ശ�ളാണ് പരിഗണനയി��െത�്

പറയാേമാ;

(ഇ) ജീവന�ാ��് െ�ാേമാഷ�  ലഭി�വാ�  കാലതാമസ�ം ��ി��ം സാേ�തിക തട��ം ഉ�ത്

കണ�ിെല��് എ��ം േവഗം േഭദഗതി നട�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��ിെല �തിയ ത�ികക�

5685. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  എ� ത�ികക�

�തിയതായി ��ി�ി��്;

(ബി) ഇത് ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി� എ� എ�ം വീതമാെണ�് �േത�കം വ��മാ�േമാ?

േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക�

5686. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക� എ�;

(ബി) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക� എ�; �ലം

ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക� എ�;

(സി) �ലം ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക��് സ��മായി �ലം കെ��വാ� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാം; വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക��് സ��മായി െക�ിടം

5687. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� അംഗ�വാടിക��് സ��മായി െക�ിട�ളി�

എ�ത് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി െക�ിട�ളി�ാ� അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി��തിന് സാ�ഹ� നീതി

വ��ിെ� �മതലയി� എെ��ാം പ�തികളാ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;
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(സി) അംഗ�വാടികളിേല�് ��ത�  ��ികെള ആക�ഷി�� വിധ�ി�  അംഗ�വാടി െക�ിട��ം

��പാ�ക�ം േമാടി പിടി�ി��തിന് �തിവ�ഷ �ാ�് അ�വദി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ഇ�േ��ഡ് ൈച�ഡ് ഡവല�്െമ�് �ീം

5688. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�തപ�തിയായ ഇ�േ��ഡ് ൈച�ഡ് ഡവല�്െമ�് �ീം �കാരം സം�ാന�്

കഴി� അ�വർഷം നട�ിയ �വർ�ന�ൾ,  ലഭി� �ക,  വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ

ജി�ാടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ��കാരം ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� എെ�ാ�യാണ്; ഈ

വർഷെ� േക�-സം�ാന വിഹിതം എ�വീതമാണ്; ഈ വർഷം എ� �പ വിനിേയാഗി�ി��്?

മ�ര�റ�് �ാമപ�ായ�ി� �തിയ അംഗ�വാടി

5689. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല മ�ര�റ�് �ാമപ�ായ�ി� �തിയ അംഗ�വാടി ആരംഭി�ാ�

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  �തിയ

അംഗ�വാടിക� �ട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

അംഗ�വാടികേളാട് േച��് ��ക�

5690. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� േന�ത��ി�  അംഗ�വാടികേളാട് േച��് ��ക�  ആരംഭി��തിന്

നീ��േ�ാ;

(ബി) ��ത ��കളി�  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ����െട മാനസിക-ശാരീരിക

വികസന�ിനായി ഒ���െത�് വ��മാ�േമാ?

89 of 102



അംഗ�വാടിക�െട �വ��നം െമ�െ���ാ� നടപടിക�

5691. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1975കളി� �ട�ിയ അംഗ�വാടിക�െട �വ��നം െമ�െ���വാനായി ഇൗ സ��ാ� എ�്

നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കണ�ക�  �കാരം എ� അംഗ�വാടിക�  സം�ാന�്

�വ��ി���്; എ� ജീവന�ാ� േസവനമ��ി��; ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�� കാല�ളി� സ��ാ�-എ�ഡഡ്-സ�കാര� േമഖലകളിെല �ീ-െെ�മറി �� വിഭാഗ�ാ�

പല വാ�ാന��ം ന�കി  3  �ത�  5  വയ� വെര�� ��ികെള െകാ�േപാ��� �ലം,

അംഗ�വാടിക�െട �വ��ന�ളി��ായ ���ളി� ��ിക�െട �റവ് ഒ� �ധാന ��മായി

വ��ത് വ��ിെ� ��യി�െ��േവാ;  എ�ി� ��ത േമഖല�െട കട� കയ�ം തട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി��ത് പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് സ��മായി െക�ിടമി�ാ��ം �ര� ഉറ�ി�ാ� െക�ിട���മായ എ�

അംഗ�വാടിക�െ��ം ഇവ��് സ��മായ െക�ിടം ഉറ�വ��വാ�  എ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�� അ��ാപക�ം സ��ാ� ജിവന�ാ�ം

5692. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�� അ��ാപകെര�ം സ��ാ� ജിവന�ാെര�ം ഒ� �േത�ക വിഭാഗമായി

കണ�ാ�ി അവ�െട െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട അവകാശം

5693. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ�െട അവകാശം സംബ�ി�  2016  െല േക�നിയമം സം�ാന�്

നട�ിലാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;
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(ബി) സ��ാ� േജാലികളി� സംവരണം 4 ശതമാനമായി വ��ി�ി���ം ഭി�േശഷി�ാ��് പരിര��ം

�ഖ�ധാരയി�  സജീവപ�ാളിത��ം ഉറ�ാ�� വ�വ�ക�  ഉ� �തിയ നിയമം ���േതാതി�

അടിയ�രമായി നട�ിലാ�േമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാരായ വ��ിക�െട അവകാശം സംബ�ി�  1995-െല നിയമം സം�ാന�്

���േതാതി� നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ി� �തിയ നിയമ�ിെ� കാര��ി� ��ത�

ജാ�ത �ല��േമാ?

മി�വിവാഹിത��ളള ആ��ല���

5694. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�വിവാഹം െച���ലം �രിതമ�ഭവി��വ��് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് സ��ാ�

ന���ത്; ഇത് വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; സാ�ഹ�േ�മവ��് ന��� ആ��ല���

അ�വദി�ാ�  േനരി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം എ� മി�വിവാഹിത��് ആ��ല�ം ന�കി;  ഇത് ആെക

എ� �കയാണ്;  തീ�മാനെമ��ി�ം ഫ�് അ�വദി�ാെത അേപ�ക�  െക�ി�ിട�േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് എ� അേപ�ക�; വ��മാ�േമാ;

(സി) മി�വിവാഹം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ിരി��ത്?

േറഷ� കടക�

5695. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� േറഷ� കടക� ഉ�്;

(ബി) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� നട�ി�് സം�ാനെ� േറഷ�  കടക�െട നിലനി��ിെന

�തി�ലമായി ബാധി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സൈ�േകാ ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

5696. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സൈ�േകാ ജീവന�ാ�െട സ��ാ�  അംഗീകരി� ശ�ള പരി�രണം നട�ി� വ���തിന്

കാലതാമസം േനരി��െത�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് എ�േ��് നട�ിലാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  േക�സ��ാ�  �ഖ�ാപി� ഇ.പി.എഫ് െപ�ഷ�  �ീം സൈ�േകായിെല ഇ.പി.എഫ്.

അംഗ���ം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

പാചക വാതക വിതരണ ഏജ�സിക�ക�െട ഉ�രവാദിത���ം ഉപേഭാ�ാവിെ� അവകാശ��ം

5697. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാചക വാതക സിലി��ക�  ഉപേഭാ�ാ���് വീ�കളി�  എ�ി�് ന���

കാര��ി� ഗ�ാസ് വിതരണ ഏജ�സിക��� ബാ��ത/ഉ�രവാദിത�ം എെ��ാമാണ്;  എ�

കിേലാമീ��  ��ളവി�  ഏജ�സിക�  ഗ�ാസ് സിലി��  സൗജന�മായി വീ�കളി�  എ�ി�ണം

എ�ത് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�� പല ഏജ�സിക�ം ഗ�ാസ് സിലി�� വിതരണം െച�� കാര��ി�

അന�ായമായി ചാ��് ഇൗടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാവിന് സ��ം െചലവിേലാ സ��ം സംവിധാന�� ഉപേയാഗിേ�ാ ഗ�ാസ് ഏജ�സിയി�

േനരി�് േപായി ഗ�ാസ് സിലി�� എ���തിന് തട��േ�ാ;

(ഡി) പാചക വാതക വിതരണ കാര��ി�  ഗ�ാസ് ഏജ�സിക�  പാലി�ിരിേ�� ഉ�രവാദിത���ം

ഉപേഭാ�ാവിന് ലഭ�മായ അവകാശ��ം വിശദമാ�� ഉ�ര�ക�ം സ��ാരിെ� മ�്

റഫറ��ക�ം വിശദമാ�ാേമാ; എ�ാ�ിെ��ം പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�.എഫ്.എസ്.എ �കാരം ജീവന�ാെര നിയമി��

5698. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� �ഡ് െസക�രി�ി ആ�് (എ�.എഫ്.എസ്.എ) നട�ിലാ��തിെ� േനാഡ� ഏജ�സി

ആരാണ്;

(ബി) എ�.എഫ്.എസ്.എ നട�ിലാ��തിന് താ��ാലികമായി, െഡപ�േ�ഷ�, വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�്

വ�വ�യി� ജീവന�ാെര നിയമി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�.എഫ്.എസ്.എ-യി�  െഡപ�േ�ഷ�, വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�് വ�വ�യി�  ജീവന�ാെര

നിയമി�േ�ാ�  സിവി�  സൈ�സ് വ��ി�  ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം

നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) സൈ�േകായിെല നി�ിത സീനിേയാറി�ി േയാഗ�ത�� ജീവന�ാെര എ�.എഫ്.എസ്.എ യി�
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�േമാഷ�  ന�കി നിയമി��ത് സൈ�േകാ�് ലാഭകരമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ഭ�� ഭ�ത നിയമം

5699. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ��തിന് �േ�ാടിയായി�� േറഷ� കടക� ക���� വ��രി��

���ി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) എ� േറഷ� കടകളാണ് സം�ാന�് ക����വ��രി�ാ��ത്;

(സി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

ഭ�� ഭ�ത നിയമം

5700. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി േകരള�ിന് അ�ഹമായ ഭ��ധാന�ം ഇേ�ാ�

ലഭി��േ�ാ;

(ബി) ഭ�� ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഫലമായി സം�ാന�ിന് �ണകരമായ എെ��ി�ം േന�ം

��തായി ലഭി�േമാ;

(സി) ഭ�� ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ�� �വ��ന�� ��ികരമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദ

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േറഷ�കടക�െട കംപ��ൈറേസഷ�  ഉ�െ�െട�� ആ�നികവ��രണ

�വ��ന�േരാഗതി�െട നിലവിെല �ിതി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േക�നയം �ലം ഉ�ായ േറഷ�  �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െന�് സംഭരണം

T 5701.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകരി�  നി�ം െന�് സംഭരി��തിന് ഏെത�ാം ഏജ�സിക��ാണ് അ�മതി

ന�ിയി��ത്;
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(ബി) എ� ട� െന�ാണ് ഇ� വെര സംഭരി�ാ� കഴി�ി��െത�് അറിയാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� സംഭരി�� െന�് ���മാ�ം അരിയായി മാ�ി വി���തിന് സ��ാ� മി�ക�

�ാപി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമം

5702. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ��േതാെട െപാ�വിതരണ രംഗ��ാ�വാ� േപാ�� േന���

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമം സിവി�  സൈ�സ് വ��ിെ� ��� േമ�േനാ��ി�  തെ�യാേണാ

നട�ിലാ��ത്;

(സി) ഇതി�േവ�ി �തിയ ത�ികക�  ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ�െയ�ം

എവിെടെയാെ�െയ�ം പറയാേമാ;

(ഡി) ��ത നിയമം �ലം സിവി�  സൈ�സ് വ��ിെ� നിലവി�� എെ��ി�ം അധികാര��ം

ത�ികക�ം �റ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ;

(ഇ) വ��ിെല ഇ�െ��� വിംഗിേന�ം വിജില�സ് വിംഗിേന�ം ആഡി�് വിംഗിേന�ം ശാ�ീകരി�്

�മേ��ക�ം മ�ം തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

5703. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിഴ�ക� തീ��് ���ിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം നട��തിന് ��ി��് േനരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അശാ�ീയമായ രീതിയി�  കാ��ക�  ത�ാറാ�ി�ം വിവര��  െത�ായി േരഖെ���ി�ം

ത�ാറാ�ിയ കാ��ക��ായി െചലവഴി� �ക എ�യാണ്;  ഈ സാഹചര�ം സംജാതമാ�ിയ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഭ��ഭ�താനിയമം നട�ാ�ിയ െകാ�ം ജി�യി� ഏ�ി� മാസം തെ� ��വ� േറഷ� കാ��ക�ം

വിതരണം െച�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിേയാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടക�െട നവീകരണം

5704. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േറഷ� വിതരണ�ം േറഷ� കടക�െട നട�ി�ം

നവീകരി��തിേല�ായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

അ�ിമ ��ഗണനാ പ�ിക�് അംഗീകാരം

5705. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ആ�സല�

,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ���മായി ബ�െ�� ��ഗണനാ പ�ിക

സംബ�ി� ആേ�പ��െട�ം പരാതിക�െട�ം തീ��ാ�� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��  അ�ിമ പ�ിക�് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േറഷ� സാധന�� ��ിവ�് കരി��യി� വി��� നടപടി

5706. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  സാധന��  ��ിവ�് കരി��യി�  വി����ം ത�ലം അരി�ം മ�്

നിേത�ാപേയാഗ സാധന���ം വില �മാതീതമായി ഉയ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�  സാധന��  ��ിെവ�തിെ� േപരി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം

സം�ാന�് എ� േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; െമാ�ം എ� ട� േറഷ� സാധന��

പിടിെ���ി��്; വിശദമാ�േമാ; ഇതിെ� േപരി� ആ�െടെയ�ി�ം ൈലസ�സ് റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

മാേവലി േ�ാ�കളി�ം സിവി� സെെ�സിെ� ഒൗ�് െല�കളി�ം ജന���് െമ�െ�� േസവനം

5707. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവലി േ�ാ�കളി�ം സിവി�  സെെ�സിെ� ഒൗ�് െല�കളി�ം ജന���്

െമ�െ�� േസവനം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാാ;

(ബി) േ�ാ�ി�ാ���സരി�് സാധന��  ലഭ�മാ�തി�  പലേ�ാ�ം അധി�ത�െട ഭാഗ� നി�ം
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കാര��മമായ നടപടി ഉ�ാകാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ

പരിഹാര നടപടി എ��േമാ;

(സി) മാേവലി േ�ാ�കളി� സാധന�� അ��ം ചി��മായി േ�ാ�് െച�വാ� ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ മാേവലി േ�ാറിേല�ം ന�മാ���ം േകടാ���മായ സാധന��െട കണ�് അധി�ത�

േശഖരി��േ�ാ;  എ�ി�  അ��ല��ാ�� ന�ം ശതമാന�ണ�ി�

എ�യാണ്എ�റിയി�ാേമാ?

സം�ാന ഭ�� ക�ീഷ�

5708. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭ�� ക�ീഷ�  �പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ക�ീഷെ� �മതലക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ�� ക�ീഷെ� ഘടന എ�കാരമായിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ�� ക�ീഷ� എ�േ��് �പീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷനി� നി�് രാജിവ� ജീവന�ാ�െട ആ��ല���

5709. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷനി�  നി�് രാജിവ�് േപായി�� പല

ജീവന�ാ�െട�ം േജാലിെച�ി�� കാലയള�കളിെല ഡിേ�ാ ഇ�സ�ീവ്, ഇ��ിെമ�് അരിയ�,

ഡി.എ.  അരിയ�, േപ-റിവിഷ�  അരിയ�  എ�ിവ ന�കാെത തട�് വ�ിരി�� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ഉ�രവ് �കാരമാണ് ��ത �ക അ�വദി�ാ�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) രാജിവ�് േപായ എ� ജീവന�ാ��ാണ് ഇ�കാരം ആ��ല���  ന�കാ�  ബാ�ി��ത്;

അ�ഹമായ ആ��ല�ം യഥാസമയം ന�കാതിരി��ത് �ലം ജീവന�ാ���ാ�� ന�ം ഏത്

തര�ി� പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇ�ര�ി�  വിതരണം െച�ാ�� �ടി�ിക,  ഇ�സ�ീവ് എ�ിവ അടിയ�രമായി ന�കാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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സൈ�േകാ ചാവ�ാട് ഡിേ�ായിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര പരാതി

5710. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ ചാവ�ാട് ഡിേ�ാ മാേനജ�, �നിയ� മാേനജ�, �ാ��് എ�ിവ�െ�തിെര എെ��ി�ം

പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതിയി�  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല േറഷ� കടക�

5711. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  നിലവി�  എ� േറഷ�  കടകളാണ് �വ��ി��െത�ം

അവ�െട �വ��നം �ത�മായ രീതിയിലാേണാ നട��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ആദിവാസി േമഖലയി� എ� േറഷ� കടകളാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി� ഏെത�ി�ം കടകളി� �മേ��ക� നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ആയതിെ� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ൈഹ�� മാ���ക�െട �വ��നം

5712. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മാേവലി േ�ാ�ക�െട�ം സ�ൈളേകാ ൈഹ��  മാ���ക�െട�ം �വ��നം

െമ�െ����തിന് ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

���ിയ േറഷ� കാ�ഡ്

5713. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്എ� ല�ം േറഷ� കാ�ഡാണ് ���ി ന�കാ��െത�ം േറഷ� കാ�ഡ് ���ി

ന���തിന് അേപ� സ�ീകരി�ത് എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) േറഷ�  കാ�ഡ് ���ി ന���ത് േവഗ�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല മാേവലി േ�ാ� ��� മാ���ായി ഉയ��ാ� നടപടി

5714. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല ���ഴയി� �വ��ി�� മാേവലി േ�ാ� ��� മാ���ായി മാ��തിന്

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം മാേവലി േ�ാ�  ���  മാ���ാ�ി ഉയ��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കൗ�സി� േഫാ� �ഡ് റിസ��് ആ�് െഡവല�്െമ�്

5715. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� വ��ിെ� കീഴി�  കൗ�സി�  േഫാ�  �ഡ് റിസ��് ആ�് െഡവല�്െമ�്

(സി.എഫ്.ആ�.ഡി.) എ� �ാപനം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സി.എഫ്.ആ�.ഡി.  യി�  നട�ി വ�� ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര േകാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) സി.എഫ്.ആ�.ഡി.യി� �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വാതി��ടി േറഷ� വിതരണം

5716. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വാതി��ടി േറഷ� വിതരണം എ�ാ ജി�കളി�ം ���ീകരി��തിനായി ഇേ�ാ� സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

വാതി��ടി േറഷ�വിതരണം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
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5717. �ീ.അ�� �കാശ്

,, വി.പി.സജീ��

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാതി��ടി േറഷ�വിതരണം കാര��മമാ��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ��ത�  ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ല��ാ�� അധിക സാ��ിക ബാ��ത കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(ഡി) േറഷ�  െപാ�വിതരണം ക����വ��രി�േ�ാ�  ഉ�ാ�� അധിക ജീവന�ാെര

�ന�വിന�സി�ാനാേണാ തീ�മാനി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

േഹാ��കളിെല ഭ�ണസാധന��െട വില

5718. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗകര���െട�ം േസവന��െട�ം അടി�ാന�ി�  േഹാ��കെള തരം തിരി��തി�ം

ആയതിൻ �കാരം ഭ�ണസാധന��െട വില നി�യി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ന�ായവില�് ഭ�ണം ജന���് ലഭി��തിന് സൈ��േകാ�െട േന�ത��ിേലാ ഭ�� വ��ിെ�

േന�ത��ിേലാ ന�ായവില േഹാ��ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േറഷ�കടക�െട ക����വ��രണം

5719. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കടക� ക����വ��രി��തി�� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�� േസാ�് െവയ�  ത�ാറാ��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയി��െത�് വ��മാേ�ാ;

(സി) േറഷ� കടകളി� �ാപി��തിന് ക����ക� ഭ�� സിവി� സൈ�സ് വ��് ലഭ�മാ�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) േറഷ� കടക�െട ക���ൈറേസഷ�മായി ബ�െ��് േറഷ� കട�ടമക��് ക���� പരിശീലനം

ന�കിയി�േ�ാ; ആയതിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?
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ചാല�ടിയി� സിവി� സൈ�സ് വ��ി� കീഴി� ൈഹ�� മാ���്, െപേ�ാ� പ�്

5720. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  സിവി�  സൈ�സ് വ��ി� കീഴി�  ൈഹ��  മാ���്,  െപേ�ാ�  പ�് എ�ിവ

അ�വദി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈഹ�� മാ���്, െപേ�ാ� പ�് എ�ിവ അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സെെ�േകായി� �ല�േജാലി�് �ല�േവതനം

5721. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ല�േജാലി�് �ല�േവതനം എ� ��ീംേകാടതി വിധി സെെ�േകായി�  നട�ിലാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സെെ�േകായിെല ജീവന�ാ�  ഏ�ി�  24  �ത�  ആരംഭി� പണി�ട�് അവസാനി�ി�വാ�

സ��ാ�ം ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�ം ത�ി�ളള ഒ�് തീ��് വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി�  ഭ��ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ�േ�ാ�  നിലവി�  സെെ�േകായി�  െഡപ�േ�ഷനി�

�ട�� വ��് ജീവന�ാെര പി�വലി�് അവെര എ�.എഫ്.എസ്.എ �മായി ബ�െ��

ത�ികയിേല�് മാ�ി നിയമി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

രാ�ാ�രി� �തിയ േറഷ� കട

5722. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല രാ�ാ�രി� �തിയ േറഷ� കട അ�വദി�ണെമ� നിേവദനം

സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദനം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറഷ�  കാ��ക�െട പരിേശാധന ���ിയായ സാഹചര��ി�  �തിയ േറഷ�  കട

അ�വദി�വാ� ലഭി� അേപ�ക� പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സിവി� സൈ�സ് വ��ിെ� ഇ� സംബ�ി� അഭി�ായം െവളിെ���േമാ; �തിയ േറഷ� കട

അ�വദി�െകാ�� ഉ�രവ് ഉട� �റെ��വി�േമാ?
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കരി���ാെര�ം ഇടനില�ാെര�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

5723. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െപാ� വിതരണ േമഖലയി� നി�് കരി���ാെര�ം ഇടനില�ാെര�ം ഒഴിവാ�ാ� എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാതല ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ��െട �വ��നം

5724. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാതല ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ��െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ളി�  െക�ി�ിട�� േക�ക�  സമയബ�ിതമായി

തീ��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കാസ�േകാട് ജി�യിെല ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ�ിെ� �വ��നം സംബ�ി�് പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെന നവീകരി�് ശാ�ീകരി�ാ� നടപടി

5725. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെന നവീകരി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) വ��ിെന വി�ലീകരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) വ��ിെന ശാ�ീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?
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ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� പരിേശാധന

5726. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ി� വിവിധ ജി�കളിലായി എ� പരിേശാധനാ ഉേദ�ാഗ���്; ഇവ�െട

എ�ം, ത�ിക�െട േപര് �തലായവ ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ� ഏ��ം ഉയ�� ഉേദ�ാഗ�� ആരാണ്;  ഇതിെ� ആ�ാനം എവിെടയാണ്;

േപര് സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ത വ��ിെ� വിവിധ �ല�ളിെല പരിേശാധന

�ലം എ� ല�ം �പ പിഴയായി കി�ിയി��്; ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി�, നാളി�വെര േകരള�ി�  എ� സ����ടക�  െറ�ഡ് െച�് എ�

�മേ��ക�  ക� പിടി�ി��്;  ഇതിെ� വിശദാംശ��  േപര് സഹിതം വിശദമാ�േമാ;  ��ത

ഇന�ി� എ� �ക പിഴ ആയി കി�ിയി��്; വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

16-05-2017

�േ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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