
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ഒ�ാം സേ�ളനം

2016 �ൈല 13, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--294]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1244 �ത� 1388 വെര
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 1389 �ത� 1498 വെര
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 1499 �ത� 1537 വെര

േക�സ��ീസ് മാ�കയി� ഡയറ�േറ�്

1244. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ീസ് മാ�കയി�  ഡയറ�േറ�് �പ�ി�  േകരള�ിെല സിവി�  സ��ീസിെ�
ഘടനയി� മാ�ം വ���തിന് സമയ ബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  നയപരമായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദവിവരം
ന�കാേമാ?

പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�

1245. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�െട വ��്
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

അമലാ അ�ണിന ് ആ�ിത നിയമനം

1246. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസനിക േസവന�ിനിെട മരണെ�� അ���മാറിെ� ഭാര� അമലാ അ�ണിന് ആ�ിത
നിയമനം ന����മായി ബ�െ��് െപാ� ഭരണ വ��ിെ� പരിഗണനയി�  ഉ�
464376/എസ്,ഡബള� 2/16 ഫയലിെ� നിലവി�� �ിതി െവളിെ���േമാ; അമലാ അ�ണിന ്

(ബി) അമലാ അ�ണിന ് എ�േ��് നിയമനം ന�കാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

ജീവന�ാ�െട �� �ലംമാ�ം

1247. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിേയ�ിെല  (ധനകാര�ം,
നിയമം ഉ�െ�െട)  എ� ജീവന�ാെര �ലം മാ�ിെയ�് െസ��ം കാ�ഗറി�ം തിരി�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാെര �ലം മാ�േ�ാ� സ�ീകരി� മാനദ��� എ�ാെണ�ം ഒേര ത�ികയി�
എ� കാലം േജാലി െച�വെരയാ� �ലം മാ�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ജീവന�ാെര ��േ�ാെട �ലം മാ�ിയത് കാരണം െസ�േ�റിയ�ിെല ൈദനംദിന �വ��നം
തട�െ��ി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �തിയ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് ഒ� മാസ�ിനകം ജീവന�ാെര ��േ�ാെട �ലം
മാ�ിയത് �തികാര നടപടിക�െട ഭാഗമാെണ�ത് ശരിയാേണാ;  അെ��ി� ���ലം മാ��ി�
മെ��് കാരണമാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പി എസ് സി നിയമന��

1248. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്. സ��ാ� അവസാന വ�ഷം അ�ഖ�ാപിത നിയമന നിേരാധനം നട�ാ�ിയ�
�ലം പല സ��ാ�  വ��ക�ം പി.എസ്.സി.�് ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇ�ാരണ�ാ� റാ�ക�െട കാലാവധി എ� തവണ നീ�ക��ായി എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തി� വീ� വ��ിയ വ��ക� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� ആദ� മ�ിസഭാ േയാഗ തീ�മാന �കാരം ഏെത�ാം വ��ക� എ� ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി.� നാളി�വെര റിേ�ാ�� െച� എ�ം ഏ��ം ��ത�  ഒഴി�ക��ായി��ത്
ഏെത�ാം വ��കളിലാെണ�ം അതി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2016 �� മാസം അവസാനി�� എ� ലി�ക� നിലവി�െ��ം, ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ�
കാരണ�ാ�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അവസരം ന�െ���ത് തട�വാ�ം,  വ�� േമധാവിക�
യഥാസമയം ഒഴി�ക�  കെ��ി റിേ�ാ��് െച��തി�മായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

പി.എസ്.സി. നിയമന�ിന് േ�ാ��്സ് താര�ൾ�് െവയിേ�ജ്

1249. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  �േഖന�� നിയമന�ിന് േ�ാ��സ് െവയിേ�ജ് ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�  എ�
ശതമാനമാണ് െവയിേ�െജ�ം ഏെതാെ� ത�ികക��ാണ് ന���െത�ം െവയിേ�ജ്
ന��� രീതി എ�കാരമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ജി�, സം�ാന, േദശീയതല�ളി� േന���ാ�ിയവ��് ��ത നിയമന�ളി� എ�കാരമാണ്
െവയിേ�ജ് ലഭി�കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െവയിേ�ജിനായി പരിഗണി�� േ�ാ��സ്  &  െഗയിംസ് ഇന��  എെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� ആഭി�ഖ��ി�  നട�െ��� മ� േ�ാ��സ് മീ�കളി�  േന���ാ�ിയവ��്
െവയിേ�ജ് പരിഗണന ലഭി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ� �വ��ക�, ജന�തിനിധിക� എ�ിവ�െട ക�ക��് മ�പടി/പരിഹാരം

1250. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� �വ��ക�, െതരെ���െ�� ജന�തിനിധിക�  �േത�കി�് എം.എ�.എ.  മാ�
എ�ിവ�െട ആവശ��കാര�� ക�ക��് മ�പടി ന���തിന് ഉേദ�ാഗ� തല�ി�
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കാലതാമ�ം എ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ �േദശെ� ജന��മായി ബ�െ�� വിഷയ���� ക�ക��് മ�പടി/പരിഹാരം
ലഭ�മാ��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി
ആേലാചി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ� �വ��ക�, ജന�തിനിധിക� എ�ിവ�െട ക�ക��് മ�പടി/പരിഹാരം ലഭ�മാ��തിന്
സമയ�മം നി�യി��തിന് ആേലാചി��േവാ;

(ഡി) െപാ� �വ��ക�, ജന�തിനിധിക�  എ�ിവ�െട ക�ക��് മ�പടി/പരിഹാരം യഥാസമയം
ലഭ�മാ��തി�ം സമയ�മം പാലി��തി�ം പര�ാ�മായ നി�േ�ശ��  �റെ��വി�ാ�
ആേലാചി�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

1251. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�
സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എ�.ഡി.എഫ് സ��ാ� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� ഭരണ പരി�ാര��

1252. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി ഭരണ�ിേലറിയ എ�.ഡി.എഫ് സ��ാ�, സം�ാന�് എെ�ാെ� �തിയ ഭരണ
പരി�ാര�ളാണ് ഉേദ�ാഗ� തല�ി�ം വികസന തല�ി�ം മ�് വിവിധ േമഖലകളി�മായി
നട�ാ�ാ� േപാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ക�ാബിന�ി�  എ� മ�ിമാ�  ഉ�ാ�െമ�ാണ് തീ�മാനി�ിരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�ിമാ�െട േപ�ണ� �ാഫി� വിവിധ ത�ികകളി� ആയി ആെക എ�േപെര നിയമി�െമ�്
നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� ഘടന എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ിേയ�ം മ�ിമാേര�ം ജന��  പരാതി�ം മ�മായി കാ��തിന് െസ�േ�റിയ�ിെല
ഓഫീ�കളി�ം വസതികളി�ം എെ��ി�ം തര�ി�  സമയം നി�യി�ി�േ�ാ;  ഇതിെന��ി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ഖ�മ�ി�ം മ� മ�ിമാ�ം ആ�യി�  എ�ദിവസം െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീ�കളി�
കാ�െമ�തിെന സംബ�ി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� വിവരം
വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ വനിതാ ക�ീഷെ� േകരളാ സ��ശനം

1253. �ീ.ബി.സത��
,, പി. ഉ�ി
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��ിെ� െഫഡറ� സംവിധാന�ിന് േകാ�ം ത�� തര�ി� േദശീയ ക�ീഷ�കേളാ േദശീയ
സമിതികേളാ െപ�മാ��ത് അത��ം ��തരമായ ഭവിഷ��ക� ഉ�ാ�വാ� ഇടയാ�െമ�ത്
ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ��ശനം നട�ിയ േദശീയ വനിതാ ക�ീഷെ� ��ി� പരാതി ന���തിന്
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ആ�.എസ്.എസിെന ഒഴിെക�ളള ഒ� സംഘടനാ �തിനിധികെള�ം അ�വദി�ാതി��താ��
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) രാജ�െ� ഔേദ�ാഗിക ഏജ�സിയായ ക�ീഷ�മായി ബ�െ��് ഇ�രം ആേ�പ�� വീ�ം
ഉ�ാകാതിരി��തിനായി ���� ബ�െ��വെര ഗൗരവമായി ധരി�ി��തിന് �മി�േമാ?

കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ� നട�ിയ വിേദശയാ�ക�

1254. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ�  നട�ിയ വിേദശയാ�കെള സംബ�ി� വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ിമാ�ം ഏെത�ാം രാജ��ളിലാണ് സ��ശനം നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏ��ം ��ത� വിേദശയാ� നട�ിയി��ത് ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

നിയമസഭാ സാമാജിക� ആദായകരമായ പദവിക� വഹി��� സംബ�ി� നിയമം

1255. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ സാമാജിക�  ആദായകരമായ പദവിക� വഹി��� സംബ�ി� നിയമ�ി� മാ�ം
വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�െന മാ�ം വ��വാ� തീ�മാനി�ാ�� കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

വ��് അ����ാ�െട ഒഴി�ക�

1256. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��് അ����ാ�െട ഒഴി�ക��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഒ� വ��് അ���� നിലവി� ഒ�ി� ��ത� വ��ക�െട �മതല വഹി�വ��േ�ാ; ആയത്
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് അ�ഹമായ െ�ാേമാഷ�

1257. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�ളള നിയമ�� അ�സരി�് ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� നി�് �ാ��ായി
ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി��തിന് എ� ശതമാനമാണ് നീ�ിവ�ി�ളളത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  േ�ഷനറി വ��ി�  ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് ഉേദ�ാഗ�യ�ം
ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ�റ വിശദവിവര�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന�കിയി�ിെ��ി� അത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് അ�ഹമായ െ�ാേമാഷ�  യഥാസമയം ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി�  നി�ം േ�ഷനറി വ��ി�  ഇ�കാരം ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി��
നിലവി�ളള ത�ികക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� ഹയ� േ�ഡ് യഥാസമയം അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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താ�കാലിക നിയമന�ൾ

1258. �ീ.സി.���
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം �ാപന�ളി�ം താ�ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി��തി��
വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യാണ്;  കരാ�  ജീവന�ാ�െട നിയമന�ിന് എെ��ി�ം നിയതമായ
വ�വ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��  സ��ാ�  ഈ വ�വ�ക�  പാലി� െകാ�ായി�േ�ാ വ�ാപകമായ േതാതി�  താ�ാലിക
ജീവന�ാെര നിയമി�െത� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി എസ് സി �േഖന അ�ാെത താ�ാലികമാ�ം കരാർ അടി�ാന�ി�ം േജാലിയിൽ �േവശി�തിന്
േശഷം �ിരെ�� ജീവന�ാർ ഉേ�ാ എ�ം ഇ�ര�ി�  നിയമനം േനടിയവെര ഒഴിവാ�ാ�ം
നിയമനം ന�കിയവ�െ�തിെര നിയമ നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം ത�ാറാ�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി

1259. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല ഒഴി�ക� അടിയ�ിരമായി റിേ�ാ��് െച�വാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന�കിയി�ം
ചില വ��കളി� ഇനി�ം ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�വാ�െ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒഴി�ക�െട അടി�ാന�ി� സ��ാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�ക� േപ�� രഹിതമാ��തിന് ക��പ�തി

1260. �ീ.അ�� �കാശ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േറാജി എം. േജാ�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�  ഓഫീ�കെള�ം േപ��  രഹിതമാ��തിന് എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ഒ��ിയി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ഈ സംവിധാനം നിലവി� വ�ി��്;
(ഡി) ഇ� നട�ാ��തിന് ആ�െടെയ�ാം സാേ�തിക സഹായം

�േയാജനെ���ിയി��്;വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� ഉ�രവ്

1261. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� ഉ�ര�ക�  നട�ിലാ��തി�  കാലതാമസം േനരി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ര�ക� നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�ളള നടപടി�മ��െട സ�ീ��തയാണ് കാലതാമസം
േനരി��തി�� വ�തെയ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� ഉ�ര�ക�  നട�ിലാ��തിന് മാ�മായി നടപടി�മ��
ല�കരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിനാ�ളള നടപടിക�

1262. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട കാര��മത�ം െതാഴി�പരമായ കഴി�ം
വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ക��േശഷി�ം േജാലി�ം മ�ം നിരീ�ി��തി��
നിലവിെല സംവിധാന�ിെല േപാരാ�ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  െമ�െ��
സംവിധാനം ഏ�െ����തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

സ��ാ� ധനസഹായേ�ാെട ഭവനനി��ാണം

1263. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ധനസഹായേ�ാെട ഭവനനി��ാണം നട��വ��് െക.സി.ഇസഡ്.എം.എ യി�
നി��� അ�മതി ൈവ����ലം ഭവനനി��ാണം തട�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള േകാ��  േസാ�  മാേനെ��് അേതാറി�ി ��ാെക എറണാ�ളം ജി�യിെല നി���
നിരവധി അേപ�ക� െക�ി�ിട�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ഗണനാ�മ�ി� അേപ�ക� പരിഗണി��തിനാ�� നി�േ�ശം ന�കാേമാ;

തീവ�ിയി� അഭയം േതടിയ ��ംബം

1264. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീ�ം െതാഴി�െച�ാ�� േശഷി�മി�ാ�തിനാ�  തീവ�ിയി�  അഭയം േതടിയ
��ംബെ��റി�� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ംബെ� സഹായി�ാ� അടിയ�ിരമായി ഇടെപ�േമാ?

സത��തി� ചട�ിെ�റ പരസ��ൾ ന�ിയതിെല ച�ലംഘനം

1265. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ സ��ാരിെ� സത��തി�ാ ചട�ിനാ�� സർ�ാർ പരസ��ളിൽ �ഖ�മ�ിയാേയാ,

എം.എ�.എ.  ആയി അധികാരേമ�ി�ി�ാ� വ��ി�െട േഫാേ�ാ ഉ�െ���ിയത്
നിയമപരമായി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  നിയമലംഘന�േളാ ച�ലംഘന�േളാ ഉേ�ാ;എ�ി�
െചലവഴി� �ക ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം ഈടാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) 25.05.2016 ന് പ��ളി� പരസ��� ന��� േവളയി�, സ��ാ� പരസ��ളി� രാ�പതി,
�ധാനമ�ി, ��ീംേകാടതി ചീഫ് ജ�ീസ് എ�ിവ�െട േഫാേ�ാക� മാ�േമ ഉപേയാഗി�ാ� എ�
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നിബ�ന നിലവി��ായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� മാനദ��� പാലി�െകാ�് തെ�യായി�േ�ാ ��ത പരസ��� ന�കിയി��ത്;
(ഡി) സം�ാന�ിന് �റ�് േകാടി�ണ�ിന് �പ െചലവഴി�് പരസ���  ന�കിയ��ലം

േകരള�ിെല ജന����ാ�െമ�് �തീ�ി�െ��� �േയാജനം എ�ാണ് എ�
വിശദീകരി�ാേമാ ?

ഉ�ര�ക�െട പക��ക� എം.എ�.എ. മാ��് ന���തിന് നടപടി

1266. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക� ഇറ�� �ധാന ഉ�ര�ക�െട പക��ക� എം.എ�.എ. മാ��് ന�കണെമ�
വ�വ� പല വ��കളി�ം െസ�േ�റിയ�ി�ം പാലി��ിെ�� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എം.എ�.എ.മാ�െട മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�്, നി�േ�ശി�� മ� പ�തിക� എ�ിവ�െട
ഉ�ര�ക�െട പക��ക� യഥാസമയം നിയമസഭാംഗ�െള അറിയി�വാ� എ�ാ വ��ക��ം
ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

സം�ാന�ി� െവളിയി� േസവനമ��ി�� ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ��

1267. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േകഡറി�� എ� ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ��  സം�ാന�ി� െവളിയി�
േസവനമ��ി�വ���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  സം�ാന�്  ,ഐ.എ.എസ്
േകഡറി�െ��വ�െട എ� ത�ികക� ഒഴി� കിട��് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ക�രിരംഗ� റിേ�ാ��്

1268. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രിരംഗ� റിേ�ാ��് �കാര�� ഇ.എസ്.എ പരിധിയി� നി�ം ജനവാസേക��േള�ം �ഷി,
േതാ�വിള �മി എ�ിവേയ�ം ഒഴിവാ��തിന് സം�ാനം േക� വനംപരി�ിതി മ�ാലയ�ിന്
സമ��ി� ആവശ��ളിേ�� േക�സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  സം�ാനം േക� സ��ാറിേനാട് ആവശ�െ��� �ട�  നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ി�റ� ത�ികക�

1269. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 �� �ത� 2016 േമയ് വെര�� കാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം വിവിധ വ��കളി� നി�ം
ഏെത�ാം ത�ികക� െവ�ി�റ� എ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) െവ�ി�റ� ത�ികക�െട േപര്,  എ�ം വ�ഷം,  വ��് എ�ിവയട�ിയ വിശദമായ പ�ിക
ലഭ�മാ�േമാ?

സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് നട�ാ�ാ� നടപടി

1270. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
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േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�്/പി.എസ്.സി.  എ�ിവിട�ളിെല താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് സേബാ�ഡിേന�്
സ��ീസ് നട�ാ�ിേയാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് സംബ�ി� െ�ഷ��  ��സ് ഗസ�ി�  �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് നട�ാ��തിന് എെ��ി�ം കാലതാമസ�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് നട�ാ��ത് സംബ�ി� ഫയ� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാരിെ� �സി�ീകരണ��

1271. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� േബാധവ��രണ �ചാരണ പരിപാടിക�ം വികസന �വ��ന��ം ജന�ളി�
എ�ി��തിന് കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇ�ഫ�േമഷ� &
പ�ി�് റിേലഷ�സ് വ��് നട�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം മാസികക�ം �സി�ീകരണ��ം ആണ് ഇ�ാല�് �സി�ീകരി�ത്; വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) സ��ാരിെ� വികസന േ�മ�വ��ന��െട വിശദാംശ��ം ആ��ല��െള�റി�ം
െപാ�ജന�ളി� എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദീകരി�േമാ?

നിേയാജകമ�ല�ളി� നട�ാ�� പ�തി എം.എ�.എ മാെര അറിയി��തി� വീ�

1272. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ല�ളി� നട�ാ�� പ�തിക�െട നിജ�ിതി എം.എ�.എ മാെര യഥാസമയം
അറിയി��തി� ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ� നി�� വീ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തിക�െട ഭരണാ�മതി,  സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ യഥാസമയം എം.എ�.എ മാെര
അറിയി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ിസഭാതീ�മാന�� െവബ് ൈസ�ി� �സി�ീകരി��തിന് നടപടി

1273. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിസഭാ തീ�മാന��  െപാ�ജന���് ലഭ�മാ��� സംബ�ി�് സം�ാന
വിവരാവകാശ��ീഷൻ എെ��ി�ം നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ിസഭാ തീ�മാന��ം സ��ാ�  ഉ�ര�ക�ം യഥാസമയം െവബ് ൈസ�ി�
�സി�ീകരി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലനി���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യി� �ാ�ി�ി�� അസി��് നിയമനം

1274. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

8 of 75 Tuesday 05 July 2016 10:43 AM



(എ) ആല�ഴ ജി�യി� നിലവി�� �ാ�ി�ി�� ഇ�െവ�ിേഗ��/അസി��് േ�ഡ്-2 റാ�് ലി�ി�
നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�െ��ി��ത്;  ��ത ത�ിക�െട േകഡ�
െ��ത് എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�യി� ��ത ത�ിക ��തായി ��ി�കേയാ,  െവ�ി���കേയാ െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) ജി�യി� ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിലാണ് ഈ ത�ിക നിലവി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2016-17സാ��ിക വ�ഷ�ി�  �േമാഷ�  ഉ�െ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് �തീ�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� �ടി�ിക��വ��് ബാ�് േജാലി�് വില�്

T 1275.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശസാ��ത ബാ�കളി�  നി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് �ടി�ിക
വ���വ��് ��ത ബാ�കളിെല േജാലി�് അേപ�ി��തിന് വില�് ഏ�െ���ിയിരി��
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം �വണതക�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� �ടി�ിക��വ��് ബാ�ിംഗ് േജാലി വില�്

T 1276.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ ബാ�കളി� നി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് �ടി�ിക വ��ിയ
വിദ�ാ��ിക��് ബാ�ിംഗ് േജാലി�് അേപ�ി��തിന് വിലേ��െ���ിയതായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിബ�ന �ലം നിരവധി ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഈ േമഖലയി�  േജാലി�� അവസരം
നിേഷധി�െ��െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത വിഷയ�ി�  അടിയ�രമായി ഇടെപ�് ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ആശ�
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല നിയമന��

1277. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിന് സ��ീസ് ��സ് ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;  ഇതിന്
സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�താേണാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല നിയമന��  പി.എസ്.സി.  �േഖനയാേണാ
നട��ത്; അെ��ി� ആയത് പി.എസ്.സി�് വിടാ� ത�ാറാ�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിെല നിയമനരീതി എ�െനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�കാരം നട�ിയ നിയമന�ളി�
സംവരണതത�ം പാലി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം നിയമസഭാ സമിതി �പാ�ശ
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം സം�ാനം േനരി�� ����
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1278. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം സം�ാനം പലേ�ാ�ം ��തരമായ ���� േനരിടാ�െ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ����  പഠി��തി�ം േനരി��തി�ം നിലവി�  ഏത് രീതിയി�� സംവിധാനമാണ്
ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരി�ിതി സംര�ണം സംബ�ി�് സമ��ി�െ��ി�� വിവിധ ക�ി�ിക�െട റിേ�ാ��കളി�
കാലാവ�ാ വ�തിയാനം െച���തിന് ന�കിയി�� �പാ�ശക�  നട�ിലാ��തിന്
ആേലാചി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�രിരംഗ� റിേ�ാ��്

1279. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമഘ��ിെ� സംര�ണ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ ക�രിരംഗ�  റിേ�ാ��് നട�ാ��ത്
സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ�  ഇ� വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതിേലാല േമഖല എ�് റിേ�ാ��ി� േരഖെ���െ�� ജനവാസ േക��െള ഇതി� നി�ം
ഒഴിവാ��തി�ം ക�ഷക�െട �മി�ം �ഷിക�ം,  വീ�ക���െ�െട�� സ�ാദ���
സംര�ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് ,വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയം േകരള�ിെല പരി�ിതിേലാല േമഖലെയ �ന�നി�വചി�ി�േ�ാ;

േകരള�ിെല ഏെതാെ� വിേ��കളിെല എ� ഏ��  �മിയാണ് ഇ.എസ്.എ പരിധിയി�
ഉ�െ���ിയി��െത�ം ഇതി� വന�മി എ�െയ�ം ജനവാസ േയാഗ�മായ �മി എ�െയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റിേ�ാ��് നട�ാ��� വഴി �ടിേയ� േമഖലകളി�  60  വ�ഷ�ിേലെറയായി പ�യം േപാ�ം
ലഭി�ി�ി�ാ� �മിയി�  ജീവി� വ�� ക�ഷക��് ത��െട ൈകവശ �മിയി�  നി�ം
എ�ാ�േപ�ി�് ഇറ�ി േപാേക� �ിതി ഉ�ാ�െമ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിന് എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് പ�ികക�െട കാലാവധി

1280. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി.എസ്.സി.  റാ�് പ�ികക�െട കാലാവധി നീ��തിന് സ��ാ�  �പാ�ശ
ന��ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� എ� കാലം �ടി നീ��തിനാണ് �പാ�ശ െച�ത്; നിലവി�� ��വ� റാ�് പ�ികക�േട�ം
കാലാവധി നീ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഏ� തരം റാ�് പ�ികക�െട കാലാവധി നീ��തിനാണ് പി.എസ്.സി.  േയാട്
ആവശ�െ��ത്;

(ഡി) �� സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി.  റാ�് പ�ികക�െട കാലാവധി എ� തവണ നീ�ിയി��
എ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�

1281. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2006-2011,  2011-2016  എ�ീ കാലയള�കളി�  പി.എസ്.സി.  വഴി നട�ിയ നിയമന��
എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2011-2016 കാലയളവിൽ പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 25.05.2016-ന് �തിയ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�
എ�െയ�ം ഇ�കാരം റിേ�ാ��് െച�തി� കാല�ളായി റിേ�ാ��് െച�െ�ടാെത��ായി��
ഒഴി�ക� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

വിവിധ വ��കളിെല ൈട�ി�് ത�ിക�െട േപര് ക���� അസി��് എ�ാ�ി മാ��തി�� നടപടി

1282. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�  �പാ�ശയ�സരി�് െസ�േ�റിയ�് സ��ീസിേല�േപാെല സം�ാന
സ��ീസിെല വിവിധ വ��കളിെല ൈട�ി�് ത�ിക�െട േപര് ക����  അസി��് എ�ാ�ി
മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ശ�ള ക�ീഷ� �പാ�ശ നട�ിലാ�വാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� എെെ�സ് ഒാഫീസ�മാ�െട റാ�് ലി�്

1283. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാഡ് ജി�യി�  സിവി�  എെെ�സ് ഒാഫീസ�മാ�െട റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�ത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� എ�േപ� െമയി� ലി�ി� ഉ�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� വ� ലി�ി� നി�ം ഇ�വെരയായി എ� നിയമന�� നട�െവ�ം എ� ഒഴി�ക�
റിേ�ാ��് െച�െ��ി��് എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല എ�.ഡി. ���് നിയമനം

1284. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി�  നിലവി�ളള എ�.ഡി.  ���് റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�  വ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര എ� േപ��് നിയമന �പാ�ശ ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി���ം എ�ാ� നിയമന �പാ�ശ ന�കിയി�ി�ാ��മായ എ�
ഒഴി�ക� ഉെ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഒഴി�കളി� അടിയ�ിരമായി നിയമന �പാ�ശ ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�� ജി�യി� പി.എസ്.സി.�െട എ�.പി.എസ്.എ. റാ�് ലി�്

1285. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� പി.എസ്.സി.�െട എ�.പി.എസ്.എ. റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ലി�ി�  നി�ം നിലവി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ഏത് റാ�് വെര��വ��ാണ് നിയമന
�പാ�ശ ന�കിയി��ത്;

(സി) ��തായി എ� ഒഴി�ക� ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്;  ലി�ിെ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��ത്
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സംബ�ി� വിഷയം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��� സംബ�ി�്

1286. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷെ� നിലവി�� ക�നി / േകാ��േറഷ� അസി��് േ�ഡ് റാ�്
ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര എ� നിയമനം നട�ി��്;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ എ� ഒഴി�ക� നാളി�വെര പി .എസ് .സി യിേല�് റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി എ� ത�ികകളിേല�� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�തിെ� വിവര��

1287. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കൾ ജി�, ത�ിക
എ�ി�െന തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ിഫി��് േകാ�് ഇ� ഫാ�മസി (േഹാമിേയാ) �്പി.എസ്.സി. അംഗീകാരം

1288. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ിഫി��് േകാ�് ഇ� ഫാ�മസി (േഹാമിേയാ) എ� േകാ�് പി.എസ്.സി. അംഗീകരി�ണെമ�്
അേപ�ി�െകാ�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇൗ നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െന�് വ��് കണ�ിവി�ി�ായി ഇ�� ഒ��ി�� ൈഫബ� േകബി�

1289. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ� വഴി െടലിേകാം ഒാ�േറ��മാ�  െന�് വ��് കണ�ിവി�ി�ായി ഒ��ി��
ൈഫബ� േകബി� ഇ�േ�ാ� കരാ� (ROW) �കാരം �ീയായി�� ഇ��െന�് കണ�� സ��ാ�
ഓഫീ�ക�, െപാ�േമഖല �ാപന��, സ��ാ�  വിദ�ാലയ��, എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ��
എ�ിവ�് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി� കണ��
ലഭ�മാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരാറിെല വ�വ�ക�  പാലി�ാ� ക�നിക�െ�തിെര എെ��ാം നിയമനടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) വ�വ�ക� �കാരം കണ�� െകാ��ാെത ക�നിക� േന���ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വ�വ�ക� മറ�െവ�് സ��ാ�, എ�ഡഡ് �ാപന�� എ�ിവയി� നി�ം ക�നിക� 2000

�ത� ഇ�വെര�ളള കാലയളവി� എ� �പയാണ് െന�് കണ�� ചാ��ായി വാ�ിയി�ളളത് ;
(ഇ) സ��ാ�മായി കരാ�  ഒ�വ� ക�നിക�  �ായ്/െടലിേകാം വ��് എ�ിവ�െട ൈലസ�സ്

ലഭി�വയാേണാ?

ഏറനാട് ഇലേ�ാണിക് പാർ�് 

T 1290.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� അരീേ�ാട് �റ�  ഇലേ�ാണിക് പാ��്
�ാപി��തി�� നടപടി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റ�  ഇലേ�ാണിക് പാ��ിെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

െച�കിട പ�ണ�� േക�ീകരി�് െഎ.ടി. വ�വസായം ആരംഭി��തിന്

1291. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട പ�ണ��  േക�ീകരി�് െഎ.ടി.  വ�വസായം ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാ�
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�െന നട�ാ�ാനാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േബാ��ര�ം

1292. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  ആഗ�് മാസ�ി�  േഫാ��െകാ�ി-ൈവ�ി�  അഴി�ഖ��ായ േബാ��ര��ി�
മരി�വ�െട ��ംബാംഗ���് എെ��ാം സഹായ�� ന�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മരി�വ�െട ��ംബാംഗ���് �േത�ക സഹായ പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ആയതി�
എെ��ാം നട�ിലാ�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�െ� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� അേന�ഷണെ� �ട��് ൈകെ�ാ� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസസഹായ�ിെ� അപര�ാ�ത

1293. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�നി�ം അ�വദി�� സഹായം േരാഗ�മായി ബ�െ���ി
വളെര�റവാെണ� യാഥാ���ം സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�വദി�� മാനദ���  വി�ലീകരി�് അ�ഹത�� സാധാരണ ജന���് വളെര
േവഗ�ി� ആശ�ാസം ലഭി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ ?

അസം�ി മ�ലം േക�മാ�ി �രിതാശ�ാസ നിധി

1294. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസം�ി മ�ലം േക�മാ�ി �രിതാശ�ാസ നിധി �പീകരി��തിന് തട��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ജന�തിനിധിക��് �റെമ താ��തല വ��് േമലധികാരികെള ഉ�െ����തി�
തട���ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചാരി�ബി�  െസാൈസ�ീസ് ആ�് �കാരം ഇതിനാവശ�മായ സമിതി �പീകരി��തിന്
തട��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ സഹായം

1295. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  2011-16  കാലയളവി�  എ� േപ��് �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ
സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2011-16  കാലയളവി�  ഈ മ�ല�ി�  ചികി�ാ ധനസഹായമായി എ� �പ വിതരണം
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2011-16  കാലയളവി�  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�് ചികി�ാ ധനസഹായം
അ�വദി�് ഉ�രവായതി�  ഈ മ�ല�ി�  എ� േപ��് ഇനി�ം �ക ന�കാ�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

�രിതബാധിത ലി�ി� ഉ�െ���ാ� വിവിധ േരാഗ�ളാ� ക�ത അ�ഭവി��വ�െട �േത�ക ലി�്

1296. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  െ�ഷ��  െമഡി��  ക�ാ�ി�  പെ��� �രിതബാധിത ലി�ി�
ഉ�െ���ാ� വിവിധ േരാഗ�ളാ�  ക�ത അ�ഭവി��വ�െട �േത�ക ലി�്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന �േത�ക ലി�് ത�ാറാ�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ �േത�ക ലി�ി�
ഉ�വ��് എെ��ി�ം സഹായം വാ�ാനം െച�ി��േവാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ:

(സി) ഇ�ര�ി� ക�ത അ�ഭവി��വ��് ന�കിയ വാ�ാനം പാലി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� കാരണം
വിശദാമാ�ാേമാ?

അപകട�ളി�ം �ര��ളി�ം അ�വദി�� ധനസഹായം

1297. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകട�ളി�ം �ര��ളി�ം െപ�് മരണമട��വ�െട ��ംബ���് സാ��ികസഹായം
അ�വദി��തിന് നി�യി�ി�� മാനദ���ം അേപ�േയാെടാ�ം സമ��ിേ�� േരഖക�ം
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയെ� സംബ�ി�� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1298. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-2011, 2011-2016 കാലഘ��ളി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് അ�ല�ഴ,

അ��  നിേയാജകമ�ല�ളി�  വിതരണം െച� �ക�െട�ം,  �ണേഭാ�ാ��െട�ം വ�ഷം
തിരി�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ളി�  േമ��റ� കാലയളവി�  ഒരാ��് തെ�
ര�വ�ഷ�ി�ളളി�  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�് ധനസഹായം
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം സഹായം

1299. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം �ക അ�വദി�െ��ി�ം
ആയ� വിതരണം െച�ാ� എ� അേപ�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത �ക എേ�ാ� വിതരണം െച�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ��രി��  മ�ല�ിെല എ� േപ��് �ക വിതരണം െച�ാ�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

1300. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം
ധനസഹായ�ി�� �തിയ അേപ�ക� സ�ീകരി� �ട�ിേയാ;  ഏെത�ാം അ�ഖ���ാണ്
ധനസഹായം അ�വദി��ത്; അവ�െട മാനദ��� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ധനസഹായ��  അ�വദി�െകാ�് ഏ�മാസം വെര
ഉ�ര�കളിറ�ിെയ�ം വിതരണം െച�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാവെ��വ��� ആ�യെമ� നിലയി� നിലവി� ഈ പ�തി��ത� വി�ലീകരി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� സഹായം

1301. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് അേപ� സമ��ി�വ��് സഹായം ലഭ�മാകാ�
കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം ലഭ�മാകാ�  അേപ� സമ��ിേ��
വിധ�ം ഏെത�ാം േരഖക� അേപ�േയാെടാ�ം ഹാജരാ�ണെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടിയി� വിമാന�ാവളം

1302. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടിയി�  വിമാന�ാവള നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ിലം ഏജ�സി സാധ�താ
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ;ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വിമാന��നിക�െട �ഷണ�ം എയ� േകരള�ം

1303. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, പി.വി. അ�വ�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണം  ,  വി� �ട�ിയ ഉ�വകാല�ളി�ം ��  അവധി�ാല�ം ��വ�മാന�ാരായ
വിേദശമലയാളികെള അമിത ചാ�ജ് വ�ലാ�ി എയ�  ഇ�� ഉ�െ�െട�ളള വിമാന��നിക�
�ഷണം െച��� തടയാനായി എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എയ� േകരള എ� േപരി� വിമാന സ��ീസ് �ട�െമ� �ഖ�ാപി�തിെ�യടി�ാന�ി� ��
സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ��ം േദശീയതല�ി��ളള ആഭ��രസ�ാരികെള �ടി പരിഗണി�െകാ�്
ഇ�ാര��ി� എ� െച�ാ� ഉേ�ശി�െ��് വ��മാ�േമാ?
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െകാ�ി െമേ�ാ

1304. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ�െട നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; െകാ�ി െമേ�ാ
ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം സാധ�താ പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;  െകാ�ിയിേല�്
ഏ��ം ��ത�  യാ��ാ�  ഏ� �േദശ� നി�ാണ് എ��െത�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;  എറണാ�ളേ��് ഏ��ം ��ത�  യാ��ാ�  എ�� െകാ�ി�െട ഉപ�ഹ
നഗരമായ അ�രിേല�് െകാ�ി െമേ�ാ നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

1305. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�ം േകാഴിേ�ാ�ം നട�ിലാ�ാ� കഴി� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�� ൈല�് െമേ�ാ
പ�തി�െട നിലവി�ളള �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണ �വ��ന�� ഉട� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ െറയി� പ�തി

1306. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ െറയി�  പ�തി�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ��� േമഖല ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി ആ�ി�� വെര നീ�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗര�ിെല െെല�് െമേ�ാ പ�തി

1307. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി� െെല�് െമേ�ാ പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഇൗ
പ�തി�െട നി��ാണ/നി��ഹണ�മതല ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ന�കാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാവശ�മായ ഫ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െെല�് െമേ�ാ പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തിയി� േകരള റാപിഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡിെ� പ�് വ��മാ�േമാ?

കാേവരി നദീജല �ിബ�ണ� വിധി

1308. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാേവരി നദീജല �ിബ�ണ�  വിധി �കാരം േകരള�ിന് അവകാശെ��
ജലെമ�യാെണ�ം,നിലവി� ഉപേയാഗി��തിെ� അളെവ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േശഷി� ജലം ഉപ��മാ��തിന് പ�തി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ?

അ�� സം�ാന നദീജല കരാ�
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1309. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  സം�ാന നദീജല കരാ�കെള സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� റിവ� നട�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��െ�രിയാ� ���ി� േകരള നിയമസഭ�ം സ��ക�ിേയാഗ�ം എ�� തീ�മാന�ളി� നി�ം
ഏെത�ി�ം തര�ി�� വ�തിചലനം ആേലാചി��േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�  അതിെ�
കാരണെമെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ� സംബ�ി�് വ�ത��മായ ��ാവനക� �ഖ�മ�ി�െട ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാകാ�
ഇടയായ സാഹചര�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��െ�രിയാ�  കരാറിെ� നിയമ സാ�തകെള സംബ�ി�ം ഡാമിെ� �ര�ാ���െള
സംബ�ി�ം ഏെത�ി�ം േദശീയ അ��േദശീയ സമിതികെള പരിേശാധന�് �മതലെ���ാ�
ആേലാചി��േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��െ�രിയാറി� �തിയ ഡാം

1310. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറിെല ��ാ�ിേലെറ പഴ��� ഡാമി� പകരം �തിയ ഡാം പണിയണെമ�
ആവശ��ി�േമ� �� സ��ാ� സ�ീകരി� വ� നിലപാട് എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ നിലപാടി� ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഏ� വിധ�ി�� വ�തിയാനമാണ് പരിഗണനയി��െത�ം അതിനാധാരമായ
കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

��െ�രിയാറി� �തിയ അണെ��്

1311. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറി� �തിയ അണെ��് നി��ി��ത് സംബ�ി� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ധാനമ�ി�മാ�� �ഖ�മ�ി�െട ച��യി�  ഈ വിഷയം ച�� െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) തമിഴ് നാ�മായി സ��ാ�തല ച�� നട�ിേയാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ��ത ഡാമിെ� ഉറ�് സംബ�ി�് രാജ�ാ�ര വിദ� സമിതിെയെ�ാ�് പരിേശാധി�ി�ി�േ�ാ;

പഠന റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ാ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കഴി� സർ�ാർ പരസ��ി� ചിലവഴി� �ക

1312. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� നിയമസഭാ െതരെ���ിെ� �ചരണ�മായി ബ�െ��് �ശ�-മധ�മ���ം മ�മായി
ഖജനാവി�  നി�ം എ� േകാടി �പയാണ് �.ഡി.എഫ് സ��ാ�  െചലവഴി�ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ?

(ബി)
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�വാസി േ�മ പ�തിക�

1313. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, അനി� അ�ര
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക�െട േ�മ�ിന് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് �� സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് മട�ിെയ�ിയ �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മട�ിെയ�� �വാസിക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിേദശെ� സംഘ�ഷ േമഖലകളി�  നി�ം മലയാളികെള നാ�ിെല�ി�ാ�  നട�ിയ
ഇടെപട�ക� വിശദമാ�േമാ?

സാ��ന പ�തി

T 1314.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിേ�മ വ��് നട�ാ�� സാ��ന പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല����  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ് പ�തി �േഖന �വാസിക��് ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാരിെ�റ കാല�് ധനസഹായ�� വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േ�ാജ�് േഫാ� റിേ�� എമി��റ് പ�തി

1315. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�� �കാശ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�� ഡി�ാ��്െമ�റ് േ�ാജ�് േഫാ�  റിേ��  എമി��റ് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) സം�ാന�് തിരിെകെയ�ിയ �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ി�ം �ിരവ�മാനം

കെ���തി�ം എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയ��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ�കതമാ�േമാ?

േനാ���െട െതാഴി� ൈവദ�� പരിശീലന പ�തി

1316. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േനാ�� െതാഴി�  ൈവദ�� പരിശീലന പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പരിശീലന പ�തി�് ആ�െടെയാെ� സഹകരണം �േയാജനെ���ിെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി�  എ��ി�� നടപടിക�  എെ��ാം  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

ജിഷ െകാലപാതകം

1317. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജിഷ എ� െപ���ി�െട �ഗീയമായ െകാലപാതക�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണ�ിെ�
ആരംഭഘ��ി�, ആയത് െകാലപാതകമാെണ� ��യി�െ��േ�ാ�  അ�മായി ബ�െ��
െതളി�ക�  േശഖരി��തി�ം �തശരീരം ദഹി�ി�ാ�  അ�മതി ന�കിയതി�ം േപാലീസിെ�
ഭാഗ�നി�് വീ�ക� സംഭവി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��  അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി�ം ഇ�രം വീ�ക�  ഉ�ായിയി�െ��ി�
ആയതേന�ഷി�് ��മായ ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ൈസബ� ���ത���

1318. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�,��ിക� എ�ിവ�� േനെര വ�ാജ െ�ാൈഫ�ക� െമാൈബ� ,േഫസ് ��്,വാ�സ് അ�്
എ�ിവ �േഖന�� ൈലംഗികാതി�മം  ,ഓ�ൈല�  െപ�വാണിഭം  ,മയ�മ��്
കട�്�ട�ിയവ കഴി� �.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  കാലയളവി�  വ�ഷംേതാ�ം വ��ി�
വ�ി��തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക�  വീതം രജി��
െച�െവ�ം എ� േപെര പിടി�ടിെയ�ം അതി� എ� േപെര ശി�ി�െവ�ം ഇനി�ം എ� േപെര
പിടി��വാ��് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാലയളവി�  ഓ�ൈല�  ത�ി�ക�  ഓേരാ വ�ഷ�ം വ��ി� വ�തായി സ��ാരിെ�
��യി�െ��േവാ; എ�ി� ഇ�ര�ി�� എ� േകാടി �പ�െട എ� േക�ക� ഓേരാ വ�ഷ�ം
രജി��  െച�െവ�ം എ� േക�കളി�  �തികെള പിടി�ടിെയ�ം ഇനി�ം എ� േക�കളി�
�തികെള പിടി�ടാ��് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് സ�ഹമാധ�മ��  വഴി �ഷ് �ചരണ��, ഭീകര �വ��ന��, രാജ�വി��
�വ��ന�� എ�ിവ കഴി� അ�് വ�ഷമായി �ടി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇ�രം ഓ�ൈല�  ൈസബ�  ���ത���  നിയ�ി�ാ�ം സം�ാന ൈസബ�
അേന�ഷണ വിഭാഗം ശ�ിെ���ാ�ം �തനമായ എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

കറ�സി േനാ�ിെ� മാ�കയി� കളി�ാ���ം മ�് വ���ം വിപണിയി� സജീവമായത്

1319. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കറ�സി േനാ�ിെ� മാ�കയി� കളി�ാ���ം മ�് വ���ം വിപണിയി� സജീവമായിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

19 of 75 Tuesday 05 July 2016 10:43 AM



(ബി) എ�ി�  ഇ�രം നി��ാണ�ിെ� ഉറവിടം സംബ�ി�് സ��ാ�  തല�ി�  അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� നിയമ�കാരം ഇ�രം നി��ാണ�� അ�വദനീയമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം �വ��ന�� തട��തിന് എെ��ാം മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

അ�മാലി ബസ് ഡിേ�ായിൽ േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�്

1320. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി ബസ് ഡിേ�ായി� �ീക��ം, ��ിക��ം �ര� ഒ���തിന് വനിതാ േപാലീസിെ�
േസവനേമാ,  േപാലീസ് എ�ഡ് േപാേ�ാ ഇ�ാ എ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇവിെട വനിതാ േപാലീസിെ� േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�്
�ാപി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അപകടമരണ��

1321. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷ�� അപകടമരണ��െട ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജിഷ വധേ�സ്

1322. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ�� ജിഷ വധേ��മായി ബ�െ��് �ീ.  പി.പി.  ത��െന�റി�് അപകീ��ികരമായി
േജാേമാ� ����ര�� ഉ�യി� ആേരാപണ�� നിേഷധി�െകാ�ം ഈ ആേരാപണ��െട
ഉറവിടം കെ��ണെമ�് ആവശ�െ��ം �ീ.  പി.  പി.  ത���  ബ�.  �ഖ�മ�ി� ന�കിയ
പരാതിയി� എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ിരി��െത�് വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

എ� ഡി പി എസ് ആ�് �കാരം രജി�� െച�െ�� േക�ക�

1323. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013,2014,2015,വ�ഷ�ളി�  എ�  ഡി പി എസ് ആ�് �കാരം െകാ�ം ജി�യി�  രജി��
െച�െ�� േക�ക�െട എ�ം വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�കളി�  ��-േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക�  �തികളായി രജി��  െച�െ� �വ ഉേ�ാ
;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അപകട മരണ�ൾ രജി�ർ െച�ത്

1324. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി ,പേ�ാളി േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധികളി� 2016 മാ��് �ത� �� 30 വെര രജി��
െച� അപകടമരണ�ൾ എ�െയ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മരണെ��വ�െട േപര്, വിലാസം മ�് വിശദാംശ�� പ�ിക �പ�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈ�ം ആ�് �ിമിന� �ാ�ിംഗ് പ�തി
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1325. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.പി.സജീ��
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��് ൈ�ം ആ�് �ിമിന�  �ാ�ിംഗ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ല��മി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം:
(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി��തിന് നടപടി

1326. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��ന പരിധിയി�  വ�� �േദശ��  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ം ജനസംഖ���ളള �േദശെ� േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��നം ഇ��ിയ
െക�ിട�ിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െതാ�ി വ���ം മ�ം അട�ിയ വാഹന��  ക�നാഗ�ളളി േപാലീസ് േ�ഷന് സമീപം
ൈഹേവയി� ��ി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വിശാലമായ �വ��ന പരിധി�ളള ��ത േപാലീസ് േ�ഷെ�റ �വ��ന പരിധി വിഭജി�്
�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ദളിത് �വതികെള ആേ�പിെ�� ആേരാപണം അേന�ഷി��ത് സംബ�ി�്

1327. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി ��ിമാ�ലി�  ദലിത് �വതികെള ജാതിേ��  വിളി�് ആേ�പിെ��ം ഇതിെ� വിവരം
തിര�ാെന�ിയ �വതിക�െട േപരിൽ ക�േ�സ് എ��് ഇവെര�ം പി� ��ിെന�ം
ജയിലിൽ അടെ���� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതിെ� സത�ാവ� �റ�െകാ�വരാ� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�് ഒ� സമ�
അേന�ഷണം നട�വാ� ത�ാറാ�േമാ ?

േജാസഫ് �ര�െ� െകാലപാതകം സംബ�ി� അേന�ഷണ �േരാഗതി

1328. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  േമാനി��ി കരയി�  െപാ��ളം വീ�ി�  േജാസഫ് �ര�െ�  (േബബി)
െകാലപാതകം സംബ�ി�് എറണാ�ളം ൈ�ം�ാ�് നട�� അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേന�ഷണ�ിനായി െ�ഷ�� ഇ�െവ�ിേഗഷ� ടീം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അേന�ഷണം എ�േ��് ���ിയാ�ാെമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ള ആ�ാനമാ�ി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

1329. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ��തായി ആരംഭിേ�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ��ഗണനാ ലി�്
നിലവി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ള ആ�ാനമാ�ി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ൈസബ� േഡാം പ�തി

1330. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��് ൈസബ�  േഡാം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന� പ�ാ�ല��വ�

1331. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
�ീമതി �. �തിഭാ ഹരി
�ീ.സി. െക. ശശീ��
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി�  ഉ�േതാേദ�ാഗ��  ഉ�െ�െട �ിമിന�  പ�ാ�ല��വ�ം േകസി�
�തിയായി��വ�ം നിരവധിേപ�േ�ാ എ�തിെന�റി�് പരിേശാധന നട�ിയി�െ��ി�
അതിെ� വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(ബി) േകരള ൈഹേ�ാടതിേപാ�ം ഇ�ാര��ി�  ക�ശന നടപടി��ാകണെമ�് ആവശ�െ�െ��ി�ം
യാെതാ� നടപടി���ാകാതി��ത് ഇ�ര�ാ��് �േചാദനമാെയ� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�കെള ഒഴിവാ�ാ� സത�ര നടപടി��ാ�േമാ; അതിെ� വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ?

��് ഏജ�മാെര ആ�മി� സംഭവം

1332. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� നിയമസഭാ തിരെ���് ദിവസം കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഉ�മ മ�ല�ിെല
ച�ഗിരി േമ��റ�ി�  എ�.ഡി.എഫ്.  ��് ഏജ�മാെര ആ�മി�് പരിേ���ി� സംഭവം
��യിെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇത് സംബ�ി�് േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ എ�ം ആെരാെ�യാണ് �തിക�
എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� �തികെള അറ�് െച�ി�െ��ം ഇനി ആെരെയാെ� അറ�് െച�ാ�െ��ം
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അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി� ൈഡവ� ത�ികക�

1333. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി�  ഇേ�ാ�  എ� േപാലീസ് േകാ��ബി�  ൈഡവ�  ത�ികക�
നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാഹന���് ആ�പാതികമായി എ� ൈഡവ�  ത�ിക �ടി ��ിേ���െ��ം ഇ�
സംബ�ി�് ഡി.ജി.പി സമ��ി� െ�േ�ാസലി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

ജനറ� എ�ിക��ീവ് �ാ�ി� സബ് ഇ�െ���മാ�െട ഒഴി�ക�

1334. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ജനറ� എ�ിക��ീവ് �ാ�ി� എ� സബ് ഇ�െ���മാ�െട ഒഴി�ക�െ��് ജി�ാ
അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഏ�ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

�ീ� കാ�സ് േസഫ് കാ�സ് പ�തി

1335. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, അനി� അ�ര
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��് �ീ� കാ�സ് േസഫ് കാ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ��ത പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്?

ചവറയിെല െതരെ���് സംഘ�ഷം

1336. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതരെ���് �ചരണ�ിെ� ഭാഗമായി െകാ�ം ചവറയി� സംഘടി�ി� ചാന� പരിപാടിയി�
�.ഡി.എഫ് �വ��ക�  ആ��ണം െച�് സംഘ�ഷ��ാ�ക�ം എ�.ഡി.എഫ്
�ാനാ��ിെയ അ�മി�ക�ം െച�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;  ഇതിെനതിെര േപാലീസ് എ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� പി�ിെല �ഖ� �തിക�  ആെര�ാെമ�ം ആ��ണ�ി� പി�ി�  ആെര�ാ�െ��ം
െവളിെ���േമാ?

േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക�െട േശാചനീയാവ�

1337. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളെ� േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക�െട േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ
ക�ാ�േ��ക� �ന��രി�് താമസേയാഗ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

23 of 75 Tuesday 05 July 2016 10:43 AM



േടാ�� േഫാ�� ത�ി�് േകസ്

1338. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േടാ�� േഫാ�� ത�ി�് േകസിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസിെ� െവളി��ി�  എ� േപ�  ത�ി�ിന് ഇരയാെയ�ം;ഇതി�െട ഏ� �പ�െട
ത�ി�ാണ് നട�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ി�ിനിരയായവ��് ന�െ�� �ക ഈടാ��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
അറിയി�േമാ;

കായം�ളം �ാഫി�് �ണി�്

1339. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം �ാഫി�് �ണി�ി� ലാ�് ൈല� െടലിേഫാ�, ക����, ഇ-െമയി� സംവിധാന��
എ�ിവ ഇെ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാഫി�് �ണി�ി� നിലവി� ഉപേയാഗി� വ�� വാഹനം പഴകിയതായതിനാ� �ാഫിക്
അപകട��ം മ�ം ഉ�ാ�� സമയ�ളി� വളെര േവഗ�ി� സംഭവ �ല�് എ��തിന്
അപര�ാ�മാെണ��� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�േയാജ�മായ ഒ� �തിയ
വാഹനം �ാഫിക് �ണി�ിന�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കായം�ളം �ാഫിക് �ണി�ിെന �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ� ആ�ി മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീ� �ണിേവ�ി�ി

1340. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീ�  �ണിേവ�ി�ി �ാപി��തിന് എെ��ാം പ�തിക�  ആ��ണം
െച�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേദ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

���, �ീക�, ��ിക� എ�ിവ��് േപാലീസ് സംര�ണം

1341. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �തി�� പൗര�ാ��് േപാലീസ് വ��ി�  നി�ളള സഹായം ആവശ�െ��ളള
പരാതിക� അവ�െട വീ�കളി� െച�് സ�ീകരി�് േമ� നടപടിെയ��ണെമ� നി�േ�ശം ഇേ�ാ�ം
നിലവി�േ�ാ; ഇതി� മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���, �ീക�, ��ിക� എ�ിവ�െട �ര��് ഭീഷണി��ാ�േ�ാ� േഫാണി� ബ�െ��ാ�
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�ത�മായി �തികരി�ണെമ� നിബ�ന നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  നടപടി�ളള പരമാവധി
സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് ക�ശനമായി നട�ാ�ാ�ളള നി�േ�ശം ന��േമാ
എ�് വിശദമാ�േമാ?

േക�ക�െട കണ�്

1342. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട്,  ക��, േകാഴിേ�ാട്,  മല�റം എ�ീ ജി�കളി� കഴി� അ� വ�ഷ�ിനിടയി�
ഏ��ം ��ത� േക�ക� രജി�� െച� ജി� ഏതാെണ�് വ��മാ�ാെമാ; 153(A), 302 എ�ീ
െസ�� �കാരം ചാ�� െച� േക�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) െസ��  153  (A)  അ�സരി�് കഴി� അ� വ�ഷ�ിനിടയി�  ഏ��ം ��ത�  േക�ക�
രജി�� െച�ത് േകരള�ിെല ഏത് േപാലീസ് േ�ഷനിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �കളി�  പറ� നാ� ജി�കളി�� േപാലീസ് േസനയിെല അംഗ��െട കണ�ം േപാലീസ്
വാഹന��െട കണ�ം ജി� തിരി� ന�കാേമാ?

പാല�ാട് േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം

1343. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം �ത�മായി നട��േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട േയാഗം എ�ാ മാസ�ം േചരാ�േ�ാ;

(സി) 2015-16 വ�ഷ�ി� എ� പരാതികളാണ് ലഭി�ി��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പരാതികളി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;
(ഇ) പരാതി �കാരം ആ�െടെയ�ി�ം േപരി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;?

പ�ികജാതി / പ�ികവ�� െപ���ിക�െ�തിെര�� അതി�മ��

1344. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്.  ഭരണകാല�് േകരള�ി� എ� പ�ികജാതി  /  പ�ികവ��  (എസ്.സി.  /
എസ്.�ി.) െപ���ിക� െകാല െച�െ��ി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ� േപ�  ബലാ�സംഗം �ലം മരണെ��വരാണ്;  എ� േകസ് ഇത് സംബ�ി�് രജി��
െച�ി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  എ� എസ്.സി.  /  എസ്.�ി.  െപ���ിക�  ബലാ�സംഗ�ിന്
ഇരയായതി�െപ�തി� വ�് േകസ് എ��ി��്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത േക�ക�മായി ബ�െ��് എ� േപെര അറ�് െച�ി��്;  വിശദാംശ�� ജി� തിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േക�കളി� ഏെത�ി�ം വിചാരണ കഴി�് വിധി ��ാവി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി� ഇതിെ�റ വിശദാംശ��ം, ശി��െട വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ;

(ജി) ഇതി��കാര�ളള എ� േക�ക� െതളിയാ��്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

േപാലീസിെ� വാഹന പരിേശാധന

1345. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപാലീസിെ� വാഹന പരിേശാധന�മായി ബ�െ��് മരണമട��വ�െട സംഖ� ഉയ��തായ
വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ത�മായ ച���  പാലി�ാെത�� വാഹന പരിേശാധനയാണ് ഇ�രം വാ��ക�
��ി��െത� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� വാഹന പരിേശാധന�മായി ബ�െ�� ഇ�രം അത�ാഹിത�� പരമാവധി �റ��തിന്
എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര പ�തി�െട നട�ി�്

1346. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) "ഓ�േറഷ�  �േബര"  പ�തി പരാജയെ�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയതി�� കാരണ��  എെ��ാമായി��െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ,  ഉെ��ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല രാ�ീയ സംഘ�ഷം

1347. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് രാ�ീയ സംഘ�ഷെ� �ട��് എ�
െകാലപാതക��  നട�ി�െ��ം ഇതി�  എ� േപ�  െകാ�െ��ി�െ��ം എ� േക�ക�
രജി�� െച�ി�െ��ം എ� �തിക� ശി�ി�െ��ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നട� വ��ീയ സംഘ�ഷ��

1348. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ�റ കാല�് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� വ��ീയ സംഘ�ഷ��
നട�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  പ�ാളികളായവ�െട േപരി�  ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  േക�ക�  രജി��
െച�ി�െ��ം, �തികളി� എ� േപ�െട േക�് പി�വലി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല അസം�ി െതരെ���മായി ബ�െ�� അ�മ��

1349. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  അസം�ി െപാ�തിരെ���ിേനാട�ബ�ി�് ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെ� വിവിധ
ഭാഗ�ളി�  ഉ�ായ അ�മ സംഭവ��മായി ബ�െ��് േപാലീസ് എ� േക�ക�  രജി��
െച�ി��് എ�ം എ� േപെര അറ�് െച�ി��് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയിലാണ് ഇ�രം േക�ക� രജി�� െച�ി��ത്;
(സി) േകസി�  ഉ�െ��വ�െട േപ�വിവര�ം ഏെത�ാം വ��ക�  �കാരമാണ് ഇവ�െ�തിെര

േക�ക� എ��ി��ത് എ�ം െവളിെ���േമാ ?

നില�� മ�ല�ിെല മാേവായി�് ഭീഷണി േനരി��തിന് �േത�ക റി��്െമ�്
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1350. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  മ�ല�ിെല മാേവായി�് ഭീഷണി ഫല�ദമായി േനരി��തിന് ആദിവാസി
വിഭാഗ�ി�െ��വെര �േത�ക റി��്െമ�് നട�ി േപാലീസ് േസനയി�  ഉ�െ���� കാര�ം
പരിഗണി�ാേമാ?

�ിമിന� �വ��ന�� തടയാ� നടപടി

1351. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, പി.െക. ശശി
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� െപാ�െതരെ���ിന് േശഷം സംഘപരിവാ� സംഘടനക� നട�� ആ�മണ�ിെ�
േതാത് വ��ി�ി�േ�ാ; െതരെ���ിന് േശഷം ��ത സംഘടനക� നട�ിയതായി പറയെ���
െകാലപാതക��ം ആ�മണ��ം ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �തിപ� പാ��ിക�ം േക�മ�ിമാ�ം േമ��റ� ക�ിക�െട േക�േനതാ��ം
സം�ാന� നട�ിയ പര�ടന��ം ��ാവനക�ം,  ആ�മണ�െള�ം െകാലപാതക�െള�ം
േ�ാ�ാഹി�ി�� തര�ി��തായി��െവ� ആേ�പെ���ി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) പിണറായി, പാല�ാട് സംഭവ��െട പ�ാ�ല�ി� ഇ�രം �ിമിന� �വ��ന�� തടയാ�
നടപടി��ാ�േമാ;  അ�മം നട�ിയവ��് േപാലീസ് ഒ�ാശ ഉ�ായി��തായ ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� പരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് നട�� ���ത���െട എ�ം

1352. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�� ���ത���െട എ�ം കഴി� �റ�് വ�ഷ�ളായി
വ��ി�െകാ�ിരി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കഴി� അ�
വ�ഷ�ാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം േപാലീസ് രജി��  െച� േക�ക�െട എ�ം
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് രജി�� െച� േക�ക� എ� വീതമാെണ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് വ��ി� വ�� ���ത���  തട��തിന് എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പി�വലി� �ിമിന� േക�ക�

1353. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1-7-2011  �ത�  31-3-2016  വെര കാല�് എ� �ിമിന�  േക�ക�  പി�വലി�ക��ായി;
വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�െ�ാെ� എതിെര എ��ി�� േക�കളാണ് പി�വലി�ത്;  ഓേരാ േകസിേ��ം വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 1-7-2011 �ത� 31-3-2016 വെര പാല�ാട് ജി�യി�� ഏെത�ി�ം േക�ക� പി�വലി�ി�േ�ാ;
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വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േപാലീസിെ�റ കാര��മത

1354. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസി�  ��ാേന�ഷണ വിഭാഗ�ം �മസമാധാന വിഭാഗ�ം ര�ായി തിരി�്
േപാലീസിെ�റ കാര��മത വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാന റിസ�വ് േപാലീസിേല�ം ആംഡ് ബ�ാലിയനിേല�ം സമ��രായ ഉേദ�ാഗ�െര
��ാേന�ഷണ�ിന് നിേയാഗി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േവാ��മാെര സ�ാധീനി�ാനായി പണം വിതരണം

1355. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� നിയമസഭാ തിരെ���മായി ബ�െ��്കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േദല�ാടി
പ�ായ�ിെല േകാരി��ം ഓധ�പദവ് എസ്.സി.എസ്.�ി േകാളനികളി�  േവാ��മാെര
സ�ാധീനി�ാനായി പണം വിതരണം െച��തിനിെട കാസ�േഗാഡ് എസ്.ബി.ഐ.  മാേനജ�
��ാനാ, എസ്.സി �േമാ�റായ േഗാപാല�, അ�ത� േലാഹിത്, �ശാ�് എ�ിവേര�ം െക.എ�
14-M-8384 വാഹന�ം പിടി�ടി േപാലീസി� ഏ��ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എ�.ഡി.എഫ് �ാനാ��ി�െട ചീഫ് ഇല�� ഏജ�് ന�കിയ പരാതിയി�
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് കല���ം റിേ�ണി�് ഓഫീസ��ം ന�കിയ പരാതി ജി�ാ
കള��  അേന�ഷണ�ിനായി ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�് ൈകമാറിയി�േ�ാ;വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ചായി���ം-ഒ�മാ��ാ� �േദശ�് മദ�ം വിതരണം നട�ിയ േകസ്

1356. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� നിയമസഭാ െതരെ���മായി ബ�െ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാ�
പ �ായ�ി� ചായി���ം-ഒ�മാ��ാ� �േദശ�് �തിയ പറ�് ���യ േകാളനി േറാഡി�
KL-11E-6348  ജീ�ി�  െവ�്  15-6-2016ന് രാ�ിയി�  േവാ��മാെര സ�ാധീനി�ാനായി മദ�ം
വിതരണം െച�വെര പിടി�ടി േബഡകം േപാലീസിെന ഏ��ി� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകസ് എ��ാെത �തികെള,  വ�ി ഉ�െ�െട വി�യ� േബഡകം എസ്.ഐ �െട നടപടി
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ചീഫ് ഇല�� ഏജ�ം േലാ�� ഇല�� ഏജ�ം ജി�ാ േപാലീസ് ചീഫിന്
ന�കിയ പരാതിയി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േബഡകം എസ്.ഐ െ�തിെര അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി� അതി��
കാരണ�ം വിശദമാ�േമാ?

ക�േ��ക� എ�� േപാലീസിെ� നടപടി

1357. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഇട�പ� ജനാധിപത� ��ണി �വ��ക�െ�തിെര�ം
േനതാ��െ�തിെര�ം ക�േ��ക� എ��താ�ളള ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ാെക ഇ�രം േക�ക�െട ഒ� പരിേശാധന നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഇ�രം സംഭവ�െള സംബ�ി�് വിലയി��വാ�ം
നിരപരാധികളായവർ�് നിയമ�ിെ� പരിര� ന���തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് േകാഴിേ�ാട്,  ക��  ജി�കളി�  നിരപരാധികളായ സി.പി.എം.
�വ��കർെ�തിെര െക.എ.പി.എ,  �.എ.പി.എ േപാ�� വ��ക�  േച��്
േകെസ��ി�ളളതാ�ളള ആേരാപണം പരിേശാധി�േമാ?

െച��രി� േപാലീസ് േസനാംഗ��െട �റവ്

1358. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിേല�ളള ഇട�ാവള�ം താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��മായ െച��രി�
�മസമാധാന�ിന് മതിയായ േപാലീസ് ഇെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �റവ് പരിഹരി�വാ� ��മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സെ��ഷനിലായ േപാലീസ് േകാ��ബിളിെ� സ��ീസ് ആ��ല���

1359. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസ് ഡി�ാ��െമ�ി� േപാലീസ് േകാ��ബി� ആയിരിെ� സെ��ഷനിലായ �ീ.
പി.െജ.ചാേ�ാ(  CPO  U-1737)�െട സെ��ഷ�  കാലയളവിെല സ��ീസ് ആ��ല���
ലഭ�മാ�ണെമ�േപ�ി�് സമ��ി� പരാതിയി�േമ�  എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീ. ചാേ�ാ�െട പരാതി ഫയ� ന�� 101669/H3/2014 തീ��ാകാെത കിട��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;  ��ത ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട ൈകവശമാെണ�ം ഫയ� തീ��ാ��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

അേന�ഷണ�ിലിരി�� േക�ക�െട വിവര�� മാധ�മ�ളി�െട െവളിെ���� �വണത

1360. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേന�ഷണ�ിലിരി�� േക�ക�െട വിവര��  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  മാധ�മ�ളി�െട
െവളിെ���� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് അേന�ഷണെ� ബാധി��താെണ� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) ��ത �വണത ഒഴിവാ��തിന് ഇ�ര�ി�  �വ��ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഏത്
തര�ി�� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(ഡി) േക�ക�െട വിവരം േപാലീസ് വ��ി�  നിേ�ാ ഉേദ�ാഗ�രി�  നിേ�ാ സ��പി��തിന്
മാധ�മ���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് തരം േക�മായി ബ�െ��ാണ്
ഇ�ര�ി�  വിവരം സ��പി��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി��െത�ം ആരാണ് ഇ�ര�ി�
നി�േ�ശം ന�കിയെത�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ിക�െ�തിെര�� അതി�മ��

1361. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

29 of 75 Tuesday 05 July 2016 10:43 AM



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

(എ) സം�ാന�് ��ിക�െ�തിെര ൈലംഗികാതി�മ��  വ��ി�വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിടയി�  ഇ�ര�ി�ളള എ�
േക�ക� ഉ�ായി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� സം�ാന�് ൈശശവ വിവാഹം നട�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�െയ�െമ�്
െവളിെ���േമാ; ൈശശവ വിവാഹം തട��തിന് എ� നടപടികളാ�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി� സം�ാന�് എ� ��ികെള കാണാതായി�െ��ം, എ� ��ി��വട��
നട�ി�െ��ം,  കാണാതായ ��ികളി�  എ� േപെര കെ��ാ�  കഴി�ി�െ��ം
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവി� സം�ാന�് െകാലെച�െ�� ��ിക� എ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

�ഭയാ� 2015 പ�തി

1362. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��് �ഭയാ� 2015 പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി ലഭ�മാ�� േസവന�െളെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി�  ൈകെ�ാ�ി�� നടപടികളെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�� കയ�െഫഡ് എം.ഡി-െ�തിെര�� വിജില�സ് േകസ്

1363. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  കയ�െഫഡ് എം.ഡി.  �ീ.  വി.എ.  അ���മാറിെനതിെര വിജില�സ് േകസ്
എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം �മേ��കളാണ് വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� പരിധിയി�  വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� പരാതിയി� എഫ്.ഐ.ആ�. സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകസിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വി.എ.അ���മാറിെനതിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

1364. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ.വി.എസ്.  അ�താന�െ� മക�  വി.എ.  അ���മാറിെ� കഴി� അ�വ�ഷെ�
വിേദശയാ�ക�െട വിശദാംശ��ം,  സ��് സംബ�ി� ആേരാപണെ��റി�ം വിജില�സ്
നട�� അേന�ഷണ�ിെ� ��� വിവരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വി.എ.അ���മാറിെ� സാ��ിക േ�ാത�് സംബ�ി� ആേരാപണെ��റി�് വിജില�സ്
നട�� അേന�ഷണ�ിെ� ���വിവരം വ��മാ�േമാ;

(സി) െചറി എ��ൈ�സസ് എ� �ാപന�മായി വി.എ.അ���മാറിെ� ബിസിന�് ബ���
സംബ�ി� ആേരാപണെ��റി�് വിജില�സ് നട�� അേന�ഷണ�ിെ� ��� വിവരം
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വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വി.എ.അ���മാ�, ദീ�ി �േസന�  എ�ിവ�  ച��് നിലം നിക�വാ�  ഒ�ാശെച�ാെമ�്
പറ�് പണം വാ�ി ചതി�ത് സംബ�ി�് സേ�ാ� മാധവ� �ജ�ര ജയി� ���് �േഖന ��
�ഖ�മ�ി �് സമ��ി� പരാതിയിയി�േമ� വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��തിന്  20.09.2011

െല  7967/ഇ  3/2011/വിജി ന��  സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാര�� നടപടിക�െട ��� വിവരം
വ��മാ�േമാ ?

ലാവ് ലി� േകസിെ� നിലവിെല അവ�

1365. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാവ് ലി�  േകസിെല �തികെള �� വി��രാ�ിയ വിചാരണ േകാടതി നടപടി�് എതിെര
ൈഹേ�ാടതിയി� സി.ബി.ഐ. �െട റിവിഷ� ഹ�ജി നിലനി��� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത േകസിെ� ന��ം നിലവിെല അവ��ം വിശദമായി െവളിെ���േമാ;

(സി) ലാവ് ലി� േകസ് പരിഗണി��ത് ര�് മാസേ��് നീ�ി വ�ാ� ബ�. ൈഹേ�ാടതി തീ�മാനി�
ദിവസം ഏെത�് െവളിെ���േമാ; ��ത കാലാവധി എ�ാണ് തീ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവി� ൈഹേ�ാടതിയി�� ലാവ് ലി� േകസിെല �തിക� ആെരാെ�െയ�് േപ� സഹിതം
�മമായി വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഏെതാെ� വ��ക�  ഉ�െ���ിയാണ് ഇവ�െ�തിെര േകസ് എ�ം േകസിെല െസ��
സഹിതം വിശദമാ�േമാ?

�ീ. വി.എ.അ�� �മാറിെനതിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണ��

1366. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ. വി.എ.അ���മാ� കയ�െഫഡ് മാേനജിംഗ് ഡയറ�� ആയിരിെ� ഉ�ാെയ�പറയെ���
അഴിമതി�മായി ബ�െ��ം,  േയാഗ�തയി�ാതി��ി�ം അേ�ഹെ� ഐ.എ�്.ആ�.ഡി
അഡീഷണ�  ഡയറ�റായി നിയമി��സംബ�ി��� വിജില�സ് അേന�ഷണ��െട
ഇ�വെര�ളള ���വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി അേന�ഷേണാേദ�ാഗ��
�ീ.വി.എസ്.അ�താന�െന േചാദ�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീ.വി.എ.അ���മാറിെനതിെര�ളള വിജില�സ് അേന�ഷണേ�ാട�ബ�ി�് ഇേ�ഹെ�
എ��ാവശ�ം അേന�ഷേണാേദ�ാഗ��  േചാദ�ം െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

വിജിലൻസ് േക�കൾ

1367. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  ��  �ത�  അധികാര�ി�  ഉ�ായി�� സ��ാരിെല �ഖ�മ�ിയട���
മ�ിമാ�െ�തിെര ആെക എ� വിജില�സ് പരാതിക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; കഴി�
സ��ാരിെല �ഖ�മ�ിയട��� മ�ിമാ�െ�തിെര�ളള പരാതിക�െട വിശദാംശം
െവളി���ാേമാ?

പാേമാലി�, ൈട�ാനിയം േക�ക�

1368. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാേമാലി�, ൈട�ാനിയം േക�ക�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േക�കളി� ആെര�ാമാണ് �തികെള�് വിശദമാ�േമാ?

വിജില�സ് അേന�ഷണം

1369. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.എം. സ�രാജ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്.  സ��ാരിെല എ� മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം
നട��െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ആയതി� എ�േപ�െ�തിെര ത�രിതാേന�ഷണം നട��െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദവിവര��
ന��േമാ;

(സി) എ�.ഡി.എഫ്. സ��ാ� അേന�ഷണം നട�� എ�ാ വിജില�സ് േക�ക�ം സമയബ�ിതമായി
���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ്
നട�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

റിയാബ് (RIAB) മായി ബ�െ�� വിജില�സ് േക�ക�

1370. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിയാബ് െ� െസ��റി �ീ. പ��മാ� ഏെത�ാം �മതലകളാണ് നി��ഹി�ി��ത്;
(ബി) അേ�ഹ�ിെ� േപരി� ഏെത�ി�ം വിജില�സ് േകസ് നിലവി�േ�ാ;

(സി) 1321/B-1  2016 (വിജില�സ്),  QV 47/14/2015 (പാല�ാട് വിജില�സ്),  29/2015 (പാല�ാട്
വിജില�സ്) എ�ീ േക�കളി� വ��തല നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

വിവാഹേമാചന േക�ക�

1371. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2016  ജ�വരി �ത�  ��  വെര എ� വിവാഹേമാചനേക�ക�  രജി��
െച�െ��െവ�് െവളിെ���ാേമാ; ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

കിളിമാ�� േക�മായി േകാടതി �ട��തിന് നടപടി

T 1372.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിളിമാ�� േക�മായി േകാടതി �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വിവിധ തരം േകാടതിക� അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയിെല േകാ��് േകാം��്

1373. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�നാഗ��ിയിെല േകാ��് േകാം��ി�� �ലം എ��ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടയാണ് �ലം
കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ല�് നി��ാണ ���ി നട��തിന് ഏെത�ാം വ��ക�െട അ�മതി ആവശ�മാണ്
എ�ം ആയത് ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എ.  സി.�ി.  േകാടതി ക�നാഗ��ിയി�  �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിന്
ഗവ�െമ�ിെ� അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ഉ�ള ഫയ� േ�ഷ�

1374. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മംഗ�പാടി പ�ായ�ിെല സ�െ� ന�� 50/1-� ഉ�െ�� ഒ�ര ഏ�� �ല�് ഉ�ള ഫയ�
േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി�ാ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� േ�ഷെ� നിലവി�� പരാധീനതക� എെ�ാെ�െയ�ം, ഏെതാെ� ത�ികക�
ഒഴി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാധീനതക�  പരിഹരി�് ഫയ�  േ�ഷന് എേ�ാ�  െക�ിടം നി��ി�ാനാ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

ചാല�ടി അ�ിശമനവിഭാഗ�ിന് െക�ിടം

1375. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീ��ി� െക�ിട�ി�  പരിമിതമായ സൗകര��േളാെട �വ��ി�� ചാല�ടി
അ�ിശമനവിഭാഗ�ിന് �തിയ ഓഫീസ് െക�ിടം അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ചാല�ടി അ�ിശമനവിഭാഗ�ിന് ��ത� ആ�നിക ഉപകരണ�� അ�വദി��തിനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നില�� ഫയ� േ�ഷ�

1376. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� മ�ല�ിെല ഫയ� േ�ഷ� വാടക െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��ത് എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഫയ� േ�ഷന് �ല�ം അടി�ാന സൗകര���ം അ�വദി�ാ� എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ചാ��ടി� ഫയ� േ�ഷ�

1377. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ചാ��ട് േക�മാ�ി ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� േ�ഷെ�റ �വ��നം എ�േ��്ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടിയി� ഫയ�േ�ഷ�

1378. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് എെതാെ� നിേയാജകമ�ല�ളിലാണ് ഫയ�േ�ഷ� നിലവിലി�ാ�ത്;
(ബി) ഫയ�േ�ഷ�  ഇ�ാ� ക�ർ ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടിയി�  ഫയ�

േ�ഷ� അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ ജയി�ക� �ാപി��തിന്

1379. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ജയി�ക� �ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� ജയി�കളാണ് ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് ആരംഭി�ക എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ ജയി�ക� ആരംഭി��േതാെട തട�കാ��് എെ�ാെ� സൗകര��� ലഭ�മാ�ം;
(ഇ) ജയിലിെല ൈദനംദിന ഭരണകാര��ളി�  �തിയ ജയി�ക�  വ��േതാെട എെ��ി�ം മാ�ം

വ��േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�ാ ജയി� നി��ാണം

1380. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�ാ ജയി�  നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;  ഇതിെ� നി��ാണം
എ�േ��്�് ���ിയാ�വാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

വിചാരണ തട�കാരായ ആദിവാസി-പിേ�ാ� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ജാമ�ം

1381. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി� വിവിധ േക�കളി� വിചാരണ തട�കാരായി�ഴി�� ആദിവാസി-
പിേ�ാ� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ജാമ�ം ലഭ�മാകാ�തിനാ� േമാചിതരാകാ� കഴിയാ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിയമ സഹായം ലഭി�ാ�തിനാ�ം നിയമനിര�രത�ം കാരണമാണ് ഇവ�  തടവറ��ി�
കഴി��െത� വിവരം ഗൗരവമായി�ാ�േമാ;

(സി) വിചാരണ തട�കാെര സംബ�ി� വിശദവിവര��  േശഖരി��തി�ം,  അന�ര നടപടിക�
ൈകെ�ാ�വാ�ം ത�ാറാ�േമാ?

സം�ാനെ� ജയി�കളി� േരാഗികളായ തട�കാ��് ചികി�

1382. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി�  േരാഗികളായ തട�കാ��് യഥാസമയം ചികി� ന���തിന്
�േത�ക �� ന�കാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ജയി�കളി�ം ��വ� സമയ െമഡി�� ഓഫീസ�െട േസവനം തട�കാ��്
ലഭ�മാേണാ; ഇെ��ി� എ� ജയി�കളി� ഇവ�െട േസവനം ലഭ�മെ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വിദ� ചികി��ം പരിചരണ�ി�ം െമഡി��  ഓഫീസ�മാ�  റഫ�  െച�� തട�കാെര
ആ�പ�ികളി� എ�ി��തിന് പലേ�ാ�ം ജയി� അധി�ത� അലംഭാവം കാണി��താ��
പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം വീ�ക�  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ ജയി�കളി�ം ��വ�  സമയ െമഡി��  ഓഫീസ�മാ�െട േസവനം

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

34 of 75 Tuesday 05 July 2016 10:43 AM



ലഭ�മാ��തി�ം യഥാസമയം തട�കാ��് ചികി� ലഭി�� സാഹചര�െമാ���തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�വജന നയം

1383. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാറിെ� കാല�് �വജന നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നയം നട�ാ�ാ� ആ��ണം െച� ക�� പ�തികെളെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വജന��െട അവകാശ��ം േ�മ�ം സംബ�ി� കാര��� ഉറ�് വ���തിന് ൈകെ�ാ�
നടപടികെളെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എ��ി�� നടപടികെളെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�� െമേ�ാ

1384. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�� െമേ�ാ നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�െനെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വാ��  െമേ�ായി�  െകാ�ി�ം അ�ബ� �േദശ�ളായ െെവ�ം,  തവണ�ടവ്,
െപ��ണ,  പാണാവളളി,  അ���ി എ�ീ �േദശ�െള�ം �ടി ഉ�െ����തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മേന�ാടം ഭാഗ�് േബാ�് െജ�ി നി��ി��തിന് നടപടി

1385. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിയസഭാ മ�ല�ി��െ��� മേന�ാടം ഭാഗ�് ര�ിട�ളിലായി
ആയിര�ണ�ിന് ജന���് നിലവി�� ജലഗതാഗത സൗകര�ം ലഭ�മാ��ി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േദശീയ ജലപാതയായ കണിയാം�ഴയി�, ഈ �േദശ�് േബാ�് െജ�ി ഇ�ാ�ത് കാരണം
ഉ�ാ�� ��ി��് പരിഹരി��തിന് ര�ിട�് േബാ�് െജ�ി നി��ി��തിനായി ഏെത�ി�ം
അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �േദശ�് േബാ�് െജ�ിക�  നി��ി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ര�താപേമ�� മരണം

1386. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-�  സം�ാന�് �ര�താപേമ�് മരണെ��വ�െട എ��ം േപ�ം ജി� തിരി�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മരണമട�വ�െട ആ�ിത��് �.ഡി.എഫ് സ��ാ�  എെ��ി�ം സഹായധനം
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;
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പി.എസ്.സി യി� ഇ-ഗേവണ�സ്

1387. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി യി�  ഇ-ഗേവണ�സ് നട�ാ�ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തിക�  ആ��ണം
െച�ി��്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഇ�വഴി ലഭ�മാ��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) പി.എസ്.സി വഴി�� നിയമന��  നട�േ�ാ�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േവ� വിവര��

ലഭ�മാ�ാ� ഇത് വഴി സൗകര�ം ലഭി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ിനി�� ൈസേ�ാളജി�് ത�ിക�ളള േയാഗ�ത മാനദ�ം

1388. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� �ിനി�� ൈസേ�ാളജി�് ത�ികയിേല�് നിയമനം നട��തിന് പ�ിക്
സ��ീസ് ക�ീഷ� അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ിനി�� ൈസേ�ാളജി�് ത�ിക�െട േയാഗ�താമാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എ.  ൈസേ�ാളജി�് �ല�മായ എം.എസ്.സി.  ൈസേ�ാളജി,  �ിനി��  ൈസേ�ാളജി�്
ത�ികയിേല�് േയാഗ�താ മാനദ�മാ�ാ�െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റിഹാബിലിേ�ഷ�  കൗ�സി�  ഓഫ് ഇ���െട േയാഗ�താ മാനദ� �കാരം �ിനി��
ൈസേ�ാളജി�് ത�ികയിേല�് എം.ഫി�  (�ിനി��  ൈസേ�ാളജി/െമ��  െഹ��്
േസാഷ��  ൈസേ�ാളജി  -  നിംഹാ�സ്)  അവശ� േയാഗ�തയായിരിെ� അതി�  �റ�
േയാഗ�തക� മാനദ�മാ�ിയത് �നപരിേശാധി�േമാ?

സി.എ�്.സി. കളായി ഉയ��ിയ ആ�പ�ിക�

1389. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2016  കാലയളവി�  ആേരാഗ� േമഖലയി�  �തിയതായി എ� പി.എ�്.സി.  കളാണ്
സി.എ�്.സി. കളായി ഉയ��ിയെത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� �തിയ ത�ികകളാണ് ഇതിനായി ��ി�െത�ം ഏെത�ാം വിഭാഗ�ിലാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

പാരാ ൈടേഫാ�ഡ് നിയ�ണ വിേധയമാ�ാ� നടപടി

1390. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി താ��ി�  വ�ാപകമായി പട��് പിടി� പാരാ ൈടേഫാ�ഡ് േരാഗം നിയ�ണ
വിേധയമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെകാ�ി��െത�റിയി�ാേമാ?

െപരിയ സി എ�് സിയി� ത�ികക� അ�വദി��തിന് നടപടി

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

36 of 75 Tuesday 05 July 2016 10:43 AM



1391. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത പ�ായ�ായ ���-െപരിയയി�
�ിതിെച�� െപരിയ സി എ�് സി.  യി�  ൈഗനേ�ാളജി�ിെ��ം പീഡിയാ�ീഷ�െ��ം
ത�ികക� അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഓ�േറഷ�  തിേയ��ം ലാബ് സൗകര���ം സ�മാ�ിയി�� ��ത സി എ�് സി യി�
എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത പ�ായ�ിെല �ാപനം എ� പരിഗണന ന�കി ത�ികക�
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഭ�� വ���െട �ണ നിലവാരം

1392. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�ണ സാധന�ളി�  മായം േച���ത് തട���മായി ബ�െ�� നിയമ�ിെ�
അടി�ാന�ി�, സം�ാന�് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) പാ��കളി� വ�� ഭ�� വ���െട �ണ നിലവാരം എ�ിെനയാണ് പരിേശാധി��ത്എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) കറിപൗഡ�കളി� അട��� മായം േച��� കെ��ി 2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ളി� വ��്
ൈകെ�ാ� ശി�ാ നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ആ�പ�ി സൗകര��� ഫല�ദമാ��തിന് നടപടി

1393. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഫ�ി�  നി�് നി��ാണ �വ��ന��  നട�ി
���ീകരി�� ആ�പ�ി സൗകര���, �ാഫിെന നിയമി�ാ�� കാരണം ജന���്
ഉപകാര�ദമായി വിനിേയാഗി��തിന് സാധി�ാെത വ��തിനാ� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി��
നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) അ�ബ�മായി ആവശ�മായ ത�ിക ��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി�� ജീവന�ാ�െട�ം ഒഴി�ക�

1394. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളിലട��� സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�
േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�െട�ം ഒഴി�ക�  നിക�ാ�ത് �ലം ജന��
േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േരാഗിക�  േനരി�� ��ി��ക�  കണ�ിെല��് ഒഴി�ക�  നിക��തി�� അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലയിെല നി�ബ�ിത േസവനം ഒഴിവാ�ിയ പ�ാ�ല�ി� അ�രം േമഖലകളി�
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േജാലി െച�� േഡാ��മാ��് �േത�ക അലവ�സ് ന���തിന് നടപടിെയ��േമാ എ�
വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡപകട�ളി� അതിേവഗം വിദ� ചികി�സ ലഭ�മാ�� ഏെത�ി�ം പ�തി

1395. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട�ളി� അതിേവഗം വിദ� ചികി�സ ലഭ�മാ�� ഏെത�ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േക� സ��ാ� ഇ�ര�ി� ഏെത�ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ പ�തി �കാരം
സം�ാന�ി� േക� ഫ�് ലഭി��േ�ാ;

(സി) ആല�ഴ െമഡി�� േകാേളജി�ം ക�� ജി�ാ ആ�പ�ിയി�ം എറണാ�ളം ജനറ� ആ�പ�ിയി�ം
േ�ാമാ െകയ� െമ�െ���ാ� േക� സ��ാ� പണം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� എ� �കയാ�
ലഭി�ത്; �ക െചലവഴി�ത് എ�െനയാണ്?

�െ�ാടി�ാനം �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി� കിട�ി ചികി�ാ വിഭാഗം �നരാരംഭി��തി�� നടപടി

1396. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �െ�ാടി�ാനം �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി��ായി�� കിട�ി ചികി�ാ വിഭാഗം
നി��ലാ�ിയത് �ലം ജന����ായ ��ി��ക� ആേരാഗ� വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇൗ വിഭാഗം �നരാരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ?

ഒഴി�കിട�� �ിനി�� ൈസേ�ാളജി�് ത�ികക�

1397. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം മാനസിക ആേരാഗ�
േക��ളി�ം എ� �ിനി��  ൈസേ�ാളജി�് ത�ികക�  ഒഴി�കിട��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

'ആശ 'വ���മാ�െട ഓണേററിയം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

1398. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� 'ആശ ' വ���മാ�െട �വ��നം ��ത� കാര��മമാ�ാ� �തിയ പ�തിക�
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇേ�ാ� എ�  'ആശ  '  വ���മാ� �വ��ി���്; ജി� തിരി�� കണ�ക�
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 'ആശ  '  വ���മാെര സം�ാന സ��ീസ് ജീവന�ാരായി അംഗീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� നടപടി�മ��െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാണ്;
(ഡി) ഇെ��ി�  'ആശ  'വ���മാ�െട ഓണേററിയം വ��ി�ി�േമാ;  എ�ി�  എ� ശതമാനെമ�്

വ��മാ�േമാ?
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ശി� മരണ നിര�്

1399. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷ�� ശി� മരണ നിര�ിെ� ജി� തിരി��
കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മായം േച�� ഭ��സാധന�� വി��തിെനതിെര നടപടി

1400. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജന��  നിേത�ന ആഹാര�ിനായി ഉേപയാഗി�വ�� പലവ��ന,  പ��റി,
വിവിധ മാംസ മ�� സാധന�ളി� മായം േച��് അമിത വില�് വി��� �ലം ജന�� പല
േരാഗ���ം അടിമെ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മായംേച�� ഭ��സാധന��  വി��തിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�  േകരള�ിെല
േകാ��േറഷ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം,  �ാമപ�ായ�കളി�മായി ��ാ�കെള നിയമി�്
കേ�ാള�ളി� പരിേശാധന നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മായംേച�� ഭ��സാധന�� വി��തിെനതിെര േകസ് എ���തിന് നിലവി� ഉ� നിയമം
എ�ാെണ�ം ഇതി�ളള പരമാവധി ശി� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

�തിയ േരാഗ�� റിേ�ാർ�് െച�െ��ത്

1401. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാധാരണമായി ക�വരാ� �തിയ േരാഗ��  റിേ�ാ��് െച�െ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി��ത്;
(സി) ഇ�കാരം റിേ�ാ��് െച�െ��� േരാഗ��െട �ിരീകരണ�ിനാവശ�മായ ലേബാറ�റി

പരിേശാധനാ സംവിധാന�� സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ�ാ സ��ാ� ആ�പ�ികളി�ം പി.എ�്.സി.കളി�ം ലേബാറ�റി സൗകര��� ഏ�െ���ാ� നടപടി

1402. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �രിഭാഗം സ��ാ� ആ�പ�ികളി�ം �േത�കി�് പി.എ�്.സി.കളി� ലേബാറ�റി
സൗകര��� ഇ�ാ�ത് പാവെ�� േരാഗിക�െട ചികി�ാ സൗകര�ം ഇ�ാതാ�� എ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ പി.എ�്.സി.കളി�ം ലാബ് സൗകര��� ലഭ�മാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;എ� പി.എ�്,സി.കളി�
നിലവി� ലാബ് സൗകര�ം ഉെ��ം എ�െയ�ം ഇനി�ം ആവശ�മാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം �റ� െചലവി�  കാര��മത�ളള ലേബാറ�റി സൗകര�ം
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ഏ�െ���ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ഷ് േഹാളി�ിക് േക���

1403. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�ഷ് േഹാളി�ിക് േക���  ആരംഭി�ാ�  പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ� നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദീകരി�േമാ?

വിേദശ �ാ�ക�െട േപരി� വി�വ�� വ�ാജ സിഗര�ക�

1404. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ �ാ�ക�െട േപരി� വ�ാജ സിഗര�ക� സം�ാന�് വ�ാപകമായി വി� വ�� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ണനിലവാരമി�ാ� �കയില ഉപേയാഗി�് നി��ി�� ഇ�രം സിഗര�ക�െട ഉപേയാഗം മാരക
േരാഗ���് കാരണമാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിന് നി�തി ന��ം ജന���് മാരകേരാഗ�ം ഉ�ാ�� ഇവ�െട ഉപേയാഗം തടയാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനകം ഇ�രം വ�ാജ സിഗര�ക�െട നി��ാണ-വി�പന േക���  കെ��ി അവിെട
ആേരാഗ� വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ി� വിശദാംശ��
ന��േമാ?

��തം സൗജന� ചികി�ാ പ�തി

1405. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ�  േരാഗിക��് ��  സ��ാ�  ആരംഭി� ��തം സൗജന� ചികി�ാ പ�തി
നി��ിെവ�ാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തം പ�തി നിലവി�� ആ�പ�ിക��് ഫ�് ന�കാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ബി.പി.എ�. ��ംബ���ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പരിധിയി�  വ��വ��ം ഏെറ
ആശ�ാസമായി�� ��തം പ�തി�് ഫ�് നിേഷധി�� �ല�� േരാഗിക�െട ആശ�
�രീകരി�ാ� സ��ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ആേരാഗ� നയം

1406. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ിനി�� എ�ാ�ിെ��് ബി� നിയമം ആ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ� നയം �പീകരി�േ�ാ�  പാരാെമഡി��  നയം �ടി ഉ�െ���ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

1407. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഉേ��രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി� പ�� ത�ികയി� േജാലി െച�
വരെവ മരണെ�� �ീ. വി.സി.രവീ�െ� ആ�ിത�് സ��ാ� സ��ീസി� േജാലി ന��� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിയമനം ന���തിന് തട���െ��ി� ആയത് അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��് ജീവന�ാ�െട െ�ഷ�� ��സ്

1408. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�/ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�െട െ�ഷ��  ��
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ആേരാഗ�/ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� പാരാ െമഡി�� ജീവന�ാ�െട �ാഫ്
പാേ�� പരി�രി�ത് ഏ� വ�ഷമാണ് എ�് െവളിെ���േമാ?

ഏകീ�ത െമഡി�� �ാ�ീഷണേന�് ബി�

1409. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഏകീ�ത െമഡി�� �ാ�ീഷണേന�് ബി� നട�ാ�ണെമ�് ഐ.എ�്.െക �ട�ിയ
സംഘടനക� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ ൈവദ�ശാ� േമഖലകളി� ഉ� വിവിധ ചികി�ാ ശാഖകളി� അംഗീ�ത േയാഗ�ത ഇ�ാെത
ചികി� നട��തിന് �േത�ക അ�മതി പ�ം െകാ���തിന് വ�വ��േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�കാരം ചികി�ാരംഗം ��പേയാഗം െച��ത് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാവ���  െകാ�ി�  െമഡി��  ആ�് �കാരം അ�മതി പ�ം ലഭി�ി�ളളവ��് ചികി�
നട��തിന് �ായപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  �ായപരിധി കഴി��ം േയാഗ�ത
ഇ�ാ��മായ ആ�ക� ചികി� നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിഷയെ��റി�് പഠി��തിന് ��  സ��ാ�  ഒ� സമിതി �പീകരി�ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആെരാെ�യായി�� സമിതി അംഗ�� എ�ം ഇവ�െട നി�േ�ശ��
എെ�ാെ�യായി�� എ�ം വ��മാ�േമാ  ;  ഏകീ�ത െമഡി��  �ാ�ീഷണേന�് നിയമം
നട�ിലാ�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െകാ�ി മ�ല�ിെല വിവിധ ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�ക�

1410. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി മ�ല�ിെല വിവിധ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�ം
ൈ�മറി െഹ��് െസ��കളി�ം ഒഴി�� ത�ികക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം നട�ാ��തിന് നടപടി

1411. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�  ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം നട�ിലാ�� കാര�ം സ��ാരിെ�
പരിഗണയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� നടപടി�മ�� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ� ് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം നട�ിലാ�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

െന�ാറ സി.എ�്.സി യി� വിഷചികി�ാ േക�ം �ട�ാ� നടപടി

1412. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ സി.എ�്.സി യി� വിഷചികി�ാ േക�ം �ട��തി�� സാധ�താ പഠനം നട�ാ�
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ �േദശ�് പാ�കടിേയ�് യഥാസമയം ചികി� കി�ാെത മരണെ��� സംഭവ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� പാ�കടിേയ���വ൪ ചികി��ായി ആ�യി��ത് 30-50 കിേലാമീ�� അകെല��
ജി�ാ ആ�പ�ിെയ�ം മ�് ജി�കളി�� ആ�പ�ികേള�മാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇതിന് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിന് െന�ാറ സി.എ�്.സി യി� വിഷ ചികി�ാ േക�ം
�ട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

�റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയം

1413. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയെ� െ�ഷ�ാലി�ി
ആ�പ�ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി വിശദമായ െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) സാനേ�ാറിയ�ിെ� നവീകരണ�ിനായി നട�ിലാ�വാ�േ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

ക�േവലി താ��് ആ�പ�ിയി� സ�ജെന നിയമി�ാ� നടപടി

1414. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ി മ�ല�ിെല ക�േവലി താ��് ആ�പ�ിയിൽ നി��ാണ ���ിക� ���ീകരി�് 
നവീകരി� േപാ�് ഓ�േറ�ീവ് വാ�ഡി�  സ�ജെന നിയമി�ാ�ത് കാരണം ��ത വാർഡ്
ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത ആ�പ�ിയി� സ�ജെന
നിയമി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

മഴ�ാല േരാഗ�� നിയ�ി�ാ� പ�തി

1415. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല േരാഗ�� തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പനിബാധിതരായവ�െട കണെ���ി�േ�ാ; എ�ി� എ�;

(സി) പനി ബാധിത��് വിദ� ചികി� ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;
(ഡി) വിവിധയിനം പനിക� ബാധി�വ�െട എ�ം വ�ാപകമാ�� എ� പ� റിേ�ാ��ക�െട

അടി�ാന�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) പക��വ�ാധിക� പട��പിടി�ാ� സാ��ത�� തീരേദശേമഖലയി� ആയത് നിയ�ി��തിന്
�േത�ക ക��പ�തി ആവി�രി�േമാ?

ആല�ഴ െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല ഇ.സി.ജി. െമഷീ�

1416. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല ഇ.സി.ജി. െമഷീ� അട��� അവശ� െമഷീ�ക�
കാല�ഴ�ം െകാ�് െത�ായ റിസ��് ന���തായ ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് അടിയ�ര ഇടെപട� ഉ�ാ�ക�ം �തിയ െമഷി� എ�ി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�ക�

1417. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി മ�ല�ിെല വിവിധ സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഒഴി�� ത�ികകളി� അടിയ�രമായി
നിയമനം നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മ��ം േക��ടാതിരി�ാ� മാരക രാസവ���െട ഉപേയാഗം

1418. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ന�് എ�� മ��ം േക��ടാതിരി�ാ�  േഫാ�മാലി�  േപാ�� മാരക
രാസവ��� വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��തായ വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം രാസവ���  മ�ഷ�ശരീര�ി�  �േവശി�ാ��ാ�� ആേരാഗ�����  അതീവ
ഗൗരവ��താെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� മ��-വിപണന-വിതരണ�ാ�െ�തിെര �ിമിന� നടപടിെയ���തിന് ആേരാഗ�
വ��ിന് നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

43 of 75 Tuesday 05 July 2016 10:43 AM



എറിയാട്-അ�ാണി ആ�പ�ി സി.എ�്.സി ആയി ഉയ���

1419. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറിയാട്-അ�ാണി ആ�പ�ി, സി.എ�്.സി ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ീനാരായണ�രം ആ�മാവ് ആ�പ�ി,  �രി�ഴി ആ�പ�ി എ�ിവിട�ളി� കിട�ി ചികി�
ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭൗതീക സാഹചര��െള�ാം ���ീകരി� േമ�പറ� ആ�പ�ികളിെല േഡാ��മാ�െട
നിലവി�� എ�ം വ��ി�ി�ാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ജനസംഖ�-േഡാ�� അ�പാതം

1420. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനസംഖ�-സ��ാ� േഡാ�� അ�പാതം എ�യാെണ�ത് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി�ാനാ�ളള പ�തി

1421. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, എം. �േകഷ്
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം പ�തി
�പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) അവയവദാനം നട�ിയ വ��ി�െട ��ംബെ� സഹായി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി
�പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) അവയവ ദാന�ിെ� �ാധാന�ം �ചരി�ി��തിനായി സ��ാ� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്
നട�ിലാ�ാ� ആേലാചി��െത�് അറിയി�േമാ?

േകശവ�രം സി എ�് സി താ��ാ�പ�ിയായി ഉയ��ാ� നടപടി

1422. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകശവ�രം സി.എ�്.സി.  താ��ാ�പ�ിയാ�ി ഉ���തിന് േവ�ി�� നടപടി�മ�� ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി,  പി�ാ� വിഭാഗ�ളി�  െപ� ജന��  ��തലായി അധിവസി�� കിളിമാ��
േ�ാ�ി��െ�� േകശവ�രം സി.എ�്.സി.യി�  െ�ഷ�ലി�് േഡാ��മാെര നിയമി�ാ�
ഉ�രവിറ�ിയി�ം നട�ാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�റി�ി സി.എ�്.സി. യി� �ാഫിെന നിയമി��തിന് നടപടി
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1423. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല �റി�ി പ�ായ�ി�� സി.എ�്.സി. യി� �ഫ് പാേ��
അ�സരി�� �ാഫിെന നിയമി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആവശ�മായ �ാഫിെന നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

അ�മാലി താ��് ആ�പ�ി�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1424. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി താ��് ആ�പ�ിയി� ഒ.പി  ,ഐ.പി വിഭാഗ�ളിലായി നിത��ം എ� േരാഗികളാണ്
എ��െത� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ��െ�െട നിലവി�� വിവിധ ത�ികക�െട ഇനം തിരി�് വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ; നിലവി� ഒഴി�� ത�ികക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� വിഭാഗം െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ�െട േസവനമാണ് ഇവിെട ലഭ�മാ�ിയിരി��ത്.
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ആ�പ�ിയിെല അടി�ാന സൗകര��ിെ� അഭാവം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ; ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിെല േഡാ�� ത�ികക�

1425. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയി�  ആെക എ� േഡാ��  ത�ികകളാ��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഈ ആ�പ�ിയി� എ� േഡാ��മാ� േസവനമ��ി���്.വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഡാ�� ത�ിക ഒഴി� കിട��െ��ി� ആ ഒഴിവി� നിയമനം നട��തിന് സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിെല ത�ികക�

1426. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയി�  �ീനിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ഏെത�ാം
ത�ികകളാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ത�ികകളി� ഏെത�ി�ം ഒഴി�കിട��േ�ാഎ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� ആ ത�ികക� നിക��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

അേലാ�തി ഒഴിെക�� ചികി�ാ രീതിക�െട സംേയാജന�ി�ം വളർ��മാ�� പ�തി

1427. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
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,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� രംഗ�് അേലാ�തി ഒഴിെക�� വിവിധ ചികി�ാ സ�ദായ��െട
സംേയാജന�ി�ം വള���മായി പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത് എ� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  െെകെ�ാ�ി�െ��
വിശദീകരി�ാേമാ?

വിദ�ാലയ അ�രീ�ം ആേരാഗ����മാ�� പ�തി

1428. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാലയ അ�രീ�ം ആേരാഗ����മാ��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്  ; വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ഇത് നട�ിലാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദീകരി�ാേമാ?

െപാ�� ചികി��� േദശീയ ആേരാഗ� പ�തി

1429. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��  ചികി��� േദശീയ ആേരാഗ� പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� െപാ�� ചികി��� അപര�ാ�തക� സംബ�ി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) േബ�സ് �ണി�് ഇ�ാ� �ല�ളി� അത് ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�സ� ചികി�

1430. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�സ� ചികി��് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് �� സ��ാരിെ� കാല�്
നട�ാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ�സ�  ചികി��് എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ആ�പ�ികളി�  ലഭ�മാ�ിയെത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാവെ�� കാ�സ�  േരാഗിക��് എെ��ാം സൗജന��ളാണ് ന�കിയി�ളളെത�്
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െവഉിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിെല പാരാെമഡി�� �ാഫിെ�റ ത�ികക�

1431. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയി� പാരാെമഡി�� �ാഫിെ�റ എ� ത�ികകളാ�ളളെത�ം
അവ ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  പാരാ െമഡി��  �ാഫിെ�റ ഏെത�ാം ത�ികക�  ഒഴി�
കിട��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ഒഴി�ക� നിക��തി�ളള അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് െമഡി�� േകാേളജിെല അനധി�ത നിയമന��

1432. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് െമഡി��  േകാേളജിെല അനധി�ത നിയമന�െള സംബ�ി�് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് ഇ�െന നിയമനം നട�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിയമന�മായി ബ�െ��് നട�ി�� �മേ��കെള സംബ�ി�് സ��ാ�  അേന�ഷണം
നട�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ആല�� താ��ി� പക�� വ�ാധിക� തടയാ� നടപടി

1433. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� താ��ി� മഴ�ാല േരാഗ�� �തിേരാധി��തിനായി എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം,  പക��വ�ാധിക�  എെ��ി�ം റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത താ��ിെല ആ�പ�ികളി� ആവശ��ിന് മ��ം േഡാ��മാ�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) ആല��  താ��് െഹഡ് ക�ാ���  ആ�പ�ിയി�  േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�  നിക��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ��നം വാള�ിയ�മാ��് അലവ�സ് അ�വദി��തിന് നടപടി

1434. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�േമഖലയി� �വ��ി�� സാ��നം വാള�ിയ�മാ��് സ��ാ� നിലവി� എെ��ി�ം
സാ��ിക സഹായ�� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) വളെര ��മായ �തിഫലം മാ�ം ലഭി�വ�� സാ��നം വാള�ിയ�മാ��് അലവ�േസാ
ഓണേററിയേമാ അ�വദി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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��ള�ി സി.എ�്.സി

1435. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ��ള�ി സി.എ�്.സി-യി�  അ�വദി�െ��ി�� �ാഫ് പാേ��
നട�ാ�ിയി�ി� എ�ത് ��യിെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� നടപടിക� സ�ീകരി�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ള�ി സി.എ�്.സി--യി� ��ത� സൗകര��� ഒ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിെയ �വ��ന സ�മാ��തിന് നടപടി

1436. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിെയ ��� �വ��നസ�മാ��തിന് ആവശ�മായ �ാഫിെന
നിയമി��തി� സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  നിലവി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി���
േഡാ��മാ�െട�ം �ാഫിെ��ം വിശദമായ കണ�് ലഭ�മാ�േമാ

(ബി) ജി�ാ ആ�പ�ി�െട പാേ�ണിേല�് ���മായി മാ��തിനാവശ�മായ ജീവന�ാെര
അ�വദി�േമാ; ��ത ആ�പ�ിയി� ഒ� ഡയാലിസിസ് െസ�� ആരംഭി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

നില�� മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളിെല സൗകര���

1437. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �രിഭാഗം സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം ലേബാറ�റി സൗകര���  ഇ�ാ�ത്
പാവെ�� േരാഗിക�െട ചികി�ാ സൗകര�ം ഇ�ാതാ��െവ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല നില��  ജി�ാ ആ�പ�ി�െട �വ��നം സംബ�ി� വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നില��  മ�ല�ിെല എ�ാ പി.എ�് സി കളി�ം ലാബ് സൗകര�ം ലഭ�മാ�ാ�
പ�തി��ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നില��  ജി�ാ�പ�ിയി�  നിലവി�� �ാ�ം �ാഫ് പാേ��ം എ�െയ�റിയി�ാേമാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) നില��  ജി�ാ ആ�പ�ി�് അ�വദനീയമായ െബ�ക�െട എ�ം ഇ�ാെയ�്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിനിെല സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി�� �ാഫിെ��ം അഭാവം

1438. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനിെല സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി��  �ാഫിെ��ം
മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ�െട�ം അഭാവം�ലം ൈദനംദിന �വ��ന��  തട�െ��� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ന�ം, ഞാറ�� ആ�പ�ികളി� നി�ം വിവിധ ത�ികകളി�� ആ�െ�ാെ�യാണ് വ��ി�്
അേറ�്െമ�് വ�വ�യി� �ലംമാ�ം ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം വ��ി�് അേറ�്െമ�ക� റ�െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�് ഫാ�മ പാ��് ആരംഭി��തി�ളള നടപടി

1439. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� �ഖ�ാപി� ഫാ�മ പാ��് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ിനി��  ഫാ�മസി�് എ� ത�ിക െമഡി��  േകാേളജി�  ��ി�് ഇതി�  േഡാ��  ഇ�
ഫാ�മസി (ഫാം.ഡി.) േകാ�് വിജയി� വിദ�ാ��ികെള നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം സ��ാ�  ഫാ�മസി േകാേളജിന് ഫാം.ഡി.  േകാ�് �ട��തിന് െസ���
ഫാ�മസി കൗ�സിലി� നി�ം അ�മതി ലഭി�ി��തിനാ� ��ത േകാ�് ആരംഭി�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� സ�കാര� ലാ�ക�

1440. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ലാ�ക�  േരാഗ നി��യ പരിേശാധനക��് ഉയ�� ഫീസ്
ഈടാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാവെ��വ��് സൗജന� നിര�ി�  േരാഗനി��യ പരിേശാധനക�  നട��തിന് സ��ാ�
തല�ി�  ലാ�ക�  �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;  അതിെ� വിശദാംശ��
ന�കാേമാ?

െന�മ�ാട് താ��് ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ��

1441. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് താ��് ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�
എ� �ത��ാണ് അ��േഡഷ� �ാബല��ി� വ�െത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ിയായി�� കാലഘ��ി� ��ത ആ�പ�ിയി� നിലവി��ായി�� �ാഫ്
പാേ�� ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയേശഷ�� �ാഫ് പാേ�� ത�ിക തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജി�ാ ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�� സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�ര�ക� നിലവി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  നി�ം േരാഗിക��് ലഭ�മാേ�� േസവന�െള സംബ�ി�ം ഭൗതിക
സാഹചര��െള സംബ�ി�ം വിശദമാ�േമാ?

കല�ാേ�രി മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�
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1442. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കല�ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടി താ��് ആ�പ�ി,  പി.  എ�്.  സി.  ക� എ�ിവിട�ളി�
എ� ത�ികക� നിലവി��്; ഏെതാെ� ത�ികക� ഒഴി�കിട���്; വിശദാംശം ന��േമാ;

��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പഴയ�ാടി താ��് ആ�പ�ിയി� ���ിെ� ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ പി.  എ�്.  സി.  കളി�ം ഡ�ി�നി,  എലി�നി �ട�ിയ േരാഗ��
പരിേശാധി��തിനാവശ�മായ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ാ പി. എ�്. സി കേളാ�ം അ�ബ�ി�് ലാബ് സൗകര�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� നടപടി

1443. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േഡാ��മാ� ഉ�െ�െട�� ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

ആ��േ�ദ ആ�പ�ികളി� െ�ഷ�ാലി�ി ത�ികക� അ�വദി�ാ� നടപടി

1444. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.എസ്.എം വിഭാഗ�ി� െ�ഷ�ലി�കെള നിയമി��താെണ�് �കടന പ�ികയി� വാ�ാനം
െച�ി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം താ��കളി�ം ആ��േ�ദ ആ�പ�ിക� അ�വദി��കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) െ�ഷ�ാലി�ി ത�ികകളി� �ധാനെ�� വിഭാഗമായ മ�� ആ��േ�ദ േഡാ�� ത�ിക ഇ�വെര
അ�വദി�ി�ി�ാ� എ�ാ ആ��േ�ദ ആ�പ�ികളി�  ത�ികക�  അ�വദി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) മ�� ചികി�ാ വിഭാഗ�ി�െ�� േരാഗിക�െട എ�ം താരതേമ�ന അധികമാെണ�ി�ം ഇൗ
വിഭാഗ�ി�െ�� േഡാ��മാ�െട എ�ം �റ�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) േകരള�ി�  20  െബ�ി�  ��ത�  കിട�ി ചികി�ാ സൗകര��ളള താ��് ആ��േ�ദ
ആ�പ�ികളി�  േമ�േയറിയ ചികി�ാ സൗകര�ം േരാഗിക��് ലഭി��തിന് േഡാ��മാ�െട
െ�ഷ�ാലി�ി ത�ികക� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�് �വ��ി�� ലേബാറ�റിക�

1445. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� സ��ാ�  ലേബാറ�റിക�, സ�കാര� ലേബാറ�റിക�  എ�ിവയി�
അംഗീകാര��വ�ം അംഗീകാരമി�ാ�വ�ം എ�വീതെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇവ ഓേരാ�ം
പരിേശാധനക��് വിവിധ നിര�ിലാണ് ഫീസ് ഈടാ��ത് എ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േക� നിയമ��ായെതെ��ം കഴി� സ��ാ� നിയമസഭയി� പല�ാവശ�ം
ഉറ�ക�  ന�കിയി�ം കാലാവധി തീ�ംവെര ��ത നിയമം പാ�ാ�ാ���ലം
സം�ാന�ടനീളം അംഗീകാരം ഉ��ം ഇ�ാ��മായ ലാ�ക�  �വ��ി���ം ��ത
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�ാപന�ളി�  �ണനിലവാരമി�ാ� പരിേശാധനാ മ��ക�  ഉപേയാഗി���ം
േയാഗ�തയി�ാ� പരിേശാധകെര �റ� ശ�ള�ി� നിേയാഗി��ത് �ലം ആേരാഗ�രംഗ�്
ഉ�ായി�� ���� പരിേശാധി�ാ�ം നിയമവി�� �വ��നം നട�� ലാ�ക� ��വാ�ം,
പരിേശാധനക��് ഏകീ�ത ഫീസ് �ഖ�ാപി�ാ�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ളി�� താ��് ആ�പ�ി�െട േശാച�ാവ�

1446. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളി�� താ��് ആ�പ�ി�െട േശാച�ാവ� പരിഹരി��തി�ം െവ�ം െക�ി�ിട��ത്
ഒഴിവാ��തി�ം ഡി.എം.ഒ. സമ��ി� റിേ�ാ��ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് റീജിയണ� പ�ിക് െഹ��് ലാബിന് �തിയ െക�ിടം

1447. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് റീജിയണ� പ�ിക് െഹ��് ലാബിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

െന���ം ആ��േവദ ഡിെ��സറി ആ�പ�ിയായി ഉയ��ാ� നടപടി

1448. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�ം��ം ആ��േവദ ഡിെ��സറി, ആ�പ�ിയായി
ഉയ���തി�� നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ; ആയതിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശം അടിയ�ിരമായി നട�ാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ��ക�െട രാസനാമ�� എ�തണെമ� നിർേ�ശം

1449. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ക�െട രാസനാമ��  �റി�ടിയി�  എ���ത് സംബ�ി�് െമഡി��  കൗ�സി�
എെ��ി�ം നി�േ�ശ��  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നി�േ�ശ��  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ നി�േ�ശ�� പാലി�െ���േ�ാ എ�് ഉറ�് വ���തിന് എ�് നടപടികളാ�ളളെത�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളി�  �ീവ�സ് ആ�റ് േമാണി�റിംഗ് െസ�  �പീകരി�ണെമ�
നി�േ�ശം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�  ഈ െസ�ക�  �പീകരി��തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം െസ�ക�െട �വ��ന ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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മലിനെ��� കായ�ക�ം ��ജലതടാക��ം

1450. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായ�ക�ം ��ജലതടാക��ം വ�ാപകമായ േതാതി� മലിനെ��� സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജലമലിനീകരണം കാരണം പല ജലസസ���െട�ം നീ�പ�ിക�െട�ം മ����െട�ം
എ��ി�ം ഗണ�മായ �റവ് സംഭവി�ി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കായ�  �റിസ�ിെ� വള�� ജലമലിനീകരണെ� ബാധി��െ�� വ�ത ഗൗരവമായി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ജലമലിനീകരണം ��ി�� ജലയാന�െേളാ്സ�ൂാ് നിയ�ി��തി�ം ജലാശയ�െള മാലിന�
��മാ��തി�ം ജലസസ���െട�ം നീ�പ�ിക�െട�ം മ����െട�ം സംര�ണ�ി�ം
സ��ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ���ളിെല അമിത രാസവ� �േയാഗം തടയാ� നടപടി

1451. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വി��� മ���ളി�  മാരക രാസവ���  അമിതമായി ഉപേയാഗി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഫാ�മാലി�, മ�് രാസവ��� എ�ിവ�െട �േയാഗം �ലം ജന���് ഉ�ാ�� ആേരാഗ�
���െള സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭ�� വ��ളിെല മായം േച���ം,  മ���ളിെല അമിത രാസവ���െട �േയാഗ�ം
തട��തി� എെ�ാെ� �തന മാ���� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മായം േച���, രാസവ���െട �േയാഗം എ�ിവ ക�പിടി�ാ�  േ�ാ�് െച�ിംഗ്
ഏ�െ���വാ� കഴി�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ?

െപ��ാ�� േകാടനാട് പി.എ�്.സി.യിെല േഡാ��മാ�െട അഭാവം

1452. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ��  മ�ല�ിെല േകാടനാട് പി.എ�്.സി.യിെല േഡാ��മാ�െട അഭാവം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഞായറാ� േപാ�ം അ�പേതാളം േരാഗിക� എ�� ഇവിെട ഞായറാ�കളി�ം േഡാ��െട േസവനം
ലഭ�മാ�വാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ��

1453. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�� എ�് നി�യി�താെണ�ം ഇ� പരി�രി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ ;
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(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �ാഫ് പാേ��  ഘ�ംഘ�മായി പരി�രി�വാ�  തീ�മാനി�തിെ�
ഭാഗമായി ആേരാഗ�ം, െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസം എ�ീ വ��കളി� ��ി� 4000 � പരം ത�ികക�
സംബ�ി�് എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാരിെ� നയെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

1454. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളി�  േഡാ��മാ�െട �റവ് അ�ഭവെ���േ�ാ;  എ�ി�
േഡാ��മാ�െട എ� ഒഴി�ക�െ��ം ഇതി�  െ�ഷ�ലി�കളായ േഡാ��മാ�െട എ�
ഒഴി�ക�െ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��� ഉ��െട എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം െ�ഷ�ലി�കളായ
േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�െ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ീസി�� എ� േഡാ��മാ�  ദീ�ഘകാല അവധിെയ��് വിേദശ�ളി�  േജാലി
െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  െ�ഷ�ലി�കളായ േഡാ��മാ�  എ�െയ�്
െവളിെ���േമാ  ;  ഇവ�െട േസവനം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

േഡാ��മാ�െട ത�ികക� നിക��തിന് നടപടി

1455. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ��� സി.എ�്.  സി  -കളി�ം പി.എ�്.സി-കളി�ം എ�
േഡാ��മാ�െട ത�ികക� ഒഴി� കിട���്;

(ബി) മഴ�ാല�് പനി �തലായ പക��വ�ാധിക�  പിടിെപടാ�� സാ��ത കണ�ിെല��്
േഡാ��മാ�െട ഒഴി�കിട�� ത�ികക� നിക��തിന് പരിഗണന ന��േമാ ;

(സി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പാരാെമഡി�� ജീവന�ാ�െട അപര�ാ�ത

1456. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�െട വിവിധ േസവന��  സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�
ആവശ�ാ�സരണം ലഭി�ാ�തിനാ�  േരാഗിക�  സ�കാര� �ാപന��െട �ഷണ�ിന്
വിേധയമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ആ��േവദ േഡാ��മാ��് നിയമനം ന���തി�� നടപടി
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1457. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�രഹിത�ം ഭി�േശഷി�ാ�മായ ആ��േവദ േഡാ��മാ��് എംേ�ാ�െമ�് എേ��കളി�
രജി�� െച�� �റ�് ഉ�ാ�� ഒഴി�കളി� നിയമനം ന���തി�ം ബ�.��ീംേകാടതി�െട
പി�ബലേ�ാെട േക� ഗവ�െമ�് ഇറ�ിയി�� ഉ�രവ് �കാരം പി.എസ്.സി �െട സ��ല�
�ന:പരിേശാധി�് െ�ഷ��  റി��്െമ�് വഴി ഭി�േശഷി�ാരായ ആ��േവദ േഡാ��മാെര
നിയമി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ണനിലവാരമി�ാ� ��ിെവ�ം

1458. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണനിലവാരമി�ാ� ��ിെവ�ം വിതരണം െച��ത് വ�ാപകമാ��താ��
പരാതിക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിപണിയിെല വ�ാജ�മാെര കെ���തി�ം ��ിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം
ഉറ�വ���തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വ��ി� വ�� ��ിെവ��ിെ� ഉപേഭാഗം നിമി�ം അല��മായി വലിെ�റി�� �ാ�ിക്
��ിക� പരി�ിതി മലിനീകരണം വ��ി�ി��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) ��ത �വണത അവസാനി�ി��തി�ം ��ിെവ� വിതരണ�ാ�  തെ� �ാ�ിക് ��ിക�
തിരിെക േശഖരി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

ഓ�േ�ാെമ�ി�് ത�ിക�ം ഒഴി�ക�ം

1459. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േ�ാെമ�ി�് ഇ�ാ� സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഈ ത�ിക
��ി��തിന് ആേരാഗ� വ��് �പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�്
എെ��ി�ം �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� എ� ഓ�േ�ാെമ�ി�് ത�ികക� ഒഴി� കിട���്;  ജി� തിരി�്
വിശദാംശം ന��േമാ; ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) അ�താ നിവാരണ �വ��ന��  കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികെള��ാ�
ഉേ�ശി��?

ഡി�്തീരിയ�െ�തിെര�ളള �തിേരാധ �വ��ന��

1460. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� ഡി�്തീരിയ മരണ�� റിേ�ാ��് െച� സാഹചര��ി� എെ��ാം �തിേരാധ
�വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��ത്;

(ബി) ഇനി�ം ��ിവ�െ���ാ�േതാ,  ഭാഗികമായി ��ിവ�െ���േതാ ആയ  1,32,000  േ�ാളം
��ിക��് �തിേരാധ ��ിവ�െ���ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) അനാഥാലയ�ളിെല ��ിക��് ��ിവ�് നട�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ഡി�്തീരിയ മരണം റിേ�ാ��് െച� സാഹചര��ി� താ�� ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�
��ത� േഡാ��മാെര നിയമി�ാ� നടപടികെള��േമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല �ാഫ് ന�് േ�ഡ് - 2 -.റാ�് ലി�്

1461. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല �ാഫ് ന�് േ�ഡ്  -  2  (ആേരാഗ�ം)  ത�ികയിെല പി.  എസ്.  സി.റാ�് ലി�്
നിലവി��താ�ം ഇതിെ� കാലാവധിഎ� വെരയാെണ�ം അറിയാേമാ  ; ഇ�വെര എ� േപ��്
നിയമനം ന�കിെയ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) 30.6.2016 വെര എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��് ; ഓേരാ ഒഴി�ക�െട�ം �ാബല��ീയതി�ം
��ത ഒഴിവ് റിേ�ാ��് െച� തീയതി�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�െ�ടാ� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇതി�േമ�എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട ഓണേററിയം

1462. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ� അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട ഓണേററിയം വ��ി�ി�ി�ം അത് ജീവന�ാ��്
ലഭ�മായി�ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വ��ന�െട അധികഭാരം പ�ായ�ക�െട �മതലയി�  നി�ം ഒഴിവാ��തി�ം
സ��ാ� സഹായം ലഭ�മാ��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഒ�പതാം ശ�ളപരി�രണം

1463. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴിെല സ�യംഭരണ �ാപനമായ സി-െമ�്  (State  Institute  of  Medical

Education  Technology)  െ� േകാേള�കളി�  േസവനം െച���ം,  ഗവ�ണിംഗ് േബാഡി
തീ�മാന�കാരം േസവനം റ�ലൈറസ് െച��മായ ജീവന�ാരി� േപ-െ�യി� �കാരം ശ�ളം
വാ��വ��്, ഒ�പതാം ശ�ളപരി�രണം നട�ാ��തിെ� െ�ാേ�ാസ�, സ��ാരി� ലഭി�ത്
എ�ാണ്; ആയതിെ� വിശദവിവര�ം നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിരവധി വ�ഷം കഴി�ി�ം ഈ െ�ാേ�ാസ� നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാണ്;
(സി) ഇവ��് ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) 2009  �ത�  േസവനം െച�� ഇവ��് കഴി�  5  വ�ഷ�ം ഇ��ിെമ�ും ശ�ള വ��ന�ം
ലഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;?

ആല�ഴ െമഡി�� േകാേളജിെ� േശാചനീയാവ�

1464. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആല�ഴ െമഡി��  േകാേളജിെ� േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തിനായി  2006-2011,

2011-2016  കാലഘ��ളി�  സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�െട വ�ഷം
തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത െമഡി�� േകാേളജിെ� വികസന�ിനായി എം.എ�.എ. ഫ�് , ആ�ി വികസന ഫ�്
എ�ിവ ഉപേയാഗി�് എെ��ി�ം നവീകരണ �വ��ന�� നട�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േഡാ�� ഇ� ഫാ�മസി (ഫാം.ഡി) േകാ�്

1465. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം സ��ാ�  ഫാ�മസി േകാേളജിന്  'േഡാ��  ഇ�  ഫാ�മസി  (ഫാം.ഡി)  േകാ�്
'�ട��തിന് െസ��� ഫാ�മസി കൗ�സിലിെ�റ അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ��ത
േകാ�് ആരംഭി��തി�� നടപടി�െട നിലവിെല �ിതിെയെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� േകാേള�കളിലാണ് ഫാം.  ഡി.  േകാ�് നിലവി��െത�ം ഇതി�  എ�
േകാേള�കളി� സ��ാ� ക�ാ� ഉെ��ം ആയത് നിലവി� ഇ�ാ� േകാേള�കളി� സ��ാ�
ക�ാ� ഏ�െ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫാം.  ഡി.  േകാ�് േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ി�'�ിനി�� ഫാ�മസി�്'  എ� ത�ിക ��ത
േകാ�് ജയി� വ��വ��ായി െമഡി��  േകാേള�കളി�  ആരംഭി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്. സീ�ക�

1466. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളാണ് ഉ�ത്;  അവയി�  എ�
എം.ബി.ബി.എസ്. സീ�ക��  ്;

(ബി) 50 % ശതമാനം സീ�ക� സ��ാരിന് ന��ക എ� തത��ിെ� അടി�ാന�ി� ��വ�ഷം
എ� സീ�ക� സ��ാരിന് ലഭി�; ഈ വ�ഷം എ� സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�ക�മായി കരാ�
ഉ�ാ�ി; അവയി� ഏെത�ാം േകാേള�കളി� എ� സീ�ക� വീതം ലഭി�ാ� സാ��ത��്;

(സി) െമഡി��  കൗ�സി�  ഓ�  ഇ�� ഈ വ�ഷം അ�മതി നിേ�ധി� സ�ാ�യ െമഡി��
േകാേള�ക�  ഏെത�ാം;  ഇ� �ലം എ� എം.ബി.ബി.എസ്.  സീ�ക�  ന�െ��ം എ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ഡി) സീ�ക� ന�െ�ടാതിരി�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� ഏെത�ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�ക� 50 % ശതമാനം സീ�ക� സ��ാരിന് ന���തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  ഇവ�മായി എ� �ാവശ�ം ച�� നട�ി;  തീയതി സഹിതം
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) െമഡി�� കൗ�സി�മായി ബ�െ��് ഒ� സീ�ം ന�െ���ി� എ�് സ��ാ� ഉറ� വ��േമാ
? വ��മാ�ാേമാ?

ലീനിയ� ആ�ിേല�� യ�ം അ�വദി��തിന് നടപടി
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1467. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ഗവ�െമ�് െമഡി��  േകാേളജിെല േറഡിേയഷ�  യ�ം �ട��യായി േകടാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ര�് വ�ഷ�ിനിെട േറഡിേയഷ� യ�ം എ� തവണ തകരാറിലാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഡിേയഷ�  ചികി��ായി അത�ാ�നിക രീതിയി�ളള ലീനിയ�  ആ�ിേല��  യ�ം ���
െമഡി�� േകാേളജിന് അ�വദി�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ�വാ� നടപടി

1468. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എെ��ാം പരി�രണ��  ഇ�മായി ബ�െ��് െമഡി��  േകാേള�കളി�
വ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജിെന  'എയിംസ്  '  മാ�കയി�  വികസി�ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ�� എെ�ാെ� പരി�ാര�� വ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(ഇ) െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�െള ��ത� ശ�ിെ���േമാ; വിശദാംശ�� ന�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളിെല �ി�സി��മാ�െട �മതലക� വിഭജി��തിന് നടപടി

1469. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േകാേള�കളിെല �ി�സി��മാ�  ഭരണനി��ഹണപരമായ �മതലക�ം അ�ാദമിക്
�മതലക�ം ഒേര സമയം നി�വഹിേ��ി വ��തിനാ�  ആയത് െമഡി��  േകാേളജിെ�
�വ��നെ� ���ലമായി ബാധി��െവ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത �ി�സി��മാ�െട ഭരണ നി��ഹണപര�ം അ�ാദമി�പര�മായ �മതലക�
വിഭജി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െമഡി�� േകാേളജിെ� �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േ��് ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി�� എഡ�േ�ഷ� ആ�ഡ് െടേ�ാളജി

1470. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെ� സ�യംഭരണ �ാപനമായ എസ് ഐ  -  എം ഇ �ി  (േ��് ഇ��ി���് ഓഫ്
െമഡി�� എഡ�േ�ഷ� ആ�ഡ് െടേ�ാളജി) കഴി�  5 വ�ഷ�ം ന�ിംഗ് േകാേള�ക� മാ�ം
നട�� �ാപനമായി മാറി എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ിെ� കീഴി�  ആ��േ�ദ,  േഹാമിേയാ,  ഫാ�മസി േകാേള�ക�  ആരംഭി�ാ�
സ��ാരിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് െ�ാേ�ാസ�ക� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ?
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സം�ാനെ� സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�ക�

1471. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� എ� സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളാണ് ഉളളത്; ഏെത�ാം;
(ബി) 2011 വെര എ� സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�ക�ം അവയി� എ� എം.ബി.ബി.എസ് സീ�ക�ം

ഉ�ായി��; ഇേ�ാ� സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ് സീ�ക�െട എ�ം
എ�;

(സി) തി�വന��രെ� ര�ാമെ� െമഡി�� േകാേളജ് ആരംഭി��തി�ളള നടപടി ഏ�വെരയായി;
(ഡി) ��ത െമഡി��  േകാേളജി�  ഇ�ഡ��  െമഡി��  കൗ�സി�ം േക�സ��ാ�ം അ�മതി

ന�കിയത് എ� എം.ബി.ബി.എസ് സീ�ക��ാണ്;
(ഇ) 25000  �പ വാ�ഷിക ഫീസി�  100  ��ിക��് എം.ബി.ബി.എസ് പഠനം നട�ാ�  കഴി��

��ത േകാേളജ് േവെ��് വ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എഫ്) ഈ വ�ഷം തെ� �തിയ െമഡി�� േകാേളജി� േക� സ��ാ� അ�വദി� �കാരം അ�മിഷ�
നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ണി�റ ഗവ�െമ�് ആ��േ�ദ േകാേളജി� േപവാ�ഡ്

1472. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ ഗവ�െമ�് ആ��േ�ദ േകാേളജി�  േരാഗിക��് േപവാ�ഡ് ലഭി��തി�ളള
�യാസം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയത് ഒഴിവാ�ി േരാഗിക��് യഥാസമയം ചികി� ലഭ�മാ��തിേല�ായി ഒ�
ബ�നില േപവാ�ഡ് സ��യം നി��ി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി െമഡി�� േകാളജിെല േഹാ�ി�� അ��ഡ�റ് േ�ഡ് 2 ത�ികയിെല താ�കാലിക നിയമനം
സംബ�ി�്

1473. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി െമഡി��  േകാളജിെല േഹാ�ി��  അ��ഡ�റ് േ�ഡ്  2  ത�ികയി�  താ��ാലിക
നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ഇതിനായി ഇ�റ�വ� നട�ിയത് എ�ാണ്;

(ബി) എ� ഒഴി�കളിേല�ാണ് താ��ാലികാടി�ാന�ിൽ നിയമനം നട�ിയി�ളളത്;
(സി) ��ത ത�ികയി� ഉ�ായ ഒഴിവ് താ��ാലിക അടി�ാന�ി� നിക��തിനായി ഇ�റ�വ�

നട�ിയ േശഷം േ�ഡ് 1 ത�ികയി� നിയമി�തായി അറിയി�തിനാ� േഹാ�ി�� അ��ഡ�റ്
േ�ഡ്  2  നി�വഹിേ�� �മതലക� ഏെ���ാ� താ��ാലിക ജീവന�ാ�  വി�ഖത കാ��ത്
പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) താ��ാലികമായി നിയമി�െ��വ��് ന�കിയ നിയമന ഉ�രവിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േഹാ�ി��  അ��ഡ�  േ�ഡ്  2  ത�ികയി�  നിയമി�െ�േട�വ�  ഇതിനായി ഇ�റ�വ�വി�
പെ���തിന് േശഷം േ�ഡ് 1 ആയി നിയമി�െ��വാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദീകരി�ാേമാ?
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െമാ�ാ� �നാനി ആ�പ�ി�െട സമ� വികസന�ിനായി പ�തി

1474. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ� േമഖലയി� �വ��ി�� ഏക �നാനി ആ�പ�ിയായ കാസ�േഗാഡ്
െമാ�ാ�  �നാനി ആ�പ�ി�് ഔഷധി �േഖന �തിവ�ഷം എ� �പ�െട മ��ാണ്
ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക േരാഗിക��് ആവശ��ിന് മ��് ന���തിന് തികയാ� സാഹചര��ി� �ക
വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഈ ആ�പ�ിയി�  എ� ജീവന�ാരാ��ത്;  ഏെത�ി�ം ത�ിക ഒഴി� കിട��േ�ാ  ;

എ�ി� ഉടെന നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ ആ�പ�ി കിട�ി ചികി��് സൗകര��� ആ�പ�ിയായി ഉയ��� കാര�ം സ��ാ�
പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) �നാനി ആ�പ�ി�െട സമ� വികസന�ിനായി എ�.ആ�.എ�്.എം �േഖന പ�തി
നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി� ആ�പ�ിക�

1475. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം �ാമപ �ായ�കളിലാണ് സി� ആ�പ�ിക�  നിലവി��ത്;
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം സി� ആ�പ�ിക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��േവദ െമഡി�� ഓഫീസ� റാ�് പ�ികയി� ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിയമി�ാ� നടപടി

1476. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 െമയ് 31ന് സ��ീസി� നി�ം വിരമിേ�� േഡാ��മാ��് സ��ീ� ദീ�ഘി�ി�് ന��ക
വഴി ആ��േവദ െമഡി�� ഓഫീസ� റാ�്  പ�ികയി� ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം
ലഭി��തി�� അവസരം ന�െ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േസവനകാലം ദീ�ഘി�ി�് ന�കിയത് റ�ാ�ി നിലവിെല റാ�് പ�ികയി�  നി�ം നിയമനം
ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) േഡാ��മാ�െട േസവനകാലം ദീ�ഘി�ി�് ന�കിയത് റ�ാ�ാ� പ�ം  2016  െമയ്  31  െല
വിരമി�� കണ�ാ�ി ��� ന�മററി ത�ിക ��ി�് നിയമനം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മ��ക�െട വില ഏകീകരി�ാ� നടപടി

1477. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ് ഭരണകാല�് സ��ാ� ന�ായവില മ��കടകളി� ഒേര മ��ിന് പല വില
ഈടാ�ി വ�ി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��േവാ;
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(ബി) എ�ി� ഇ� തട�വാ�ം സം�ാന� മ�� വിതരണം നട�� ക�നിക� ഒേര മ��് ഒേര
വില�തെ� സ��ാ� അധീനതയി�ം സഹകരണ േമഖലയി�ം സ��ാ� നിയ�ണ�ി��ളള മ�
�ാപന���ം വിതരണം െച�വാ�ം ആയത് സ��ാ� തല�ി� ഉറ�വ��ാ�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാ�  കാലയളവി�  ഒേര മ��ിന്  /െമഡി��  ഉപകരണ�ിന് െമഡി��
േകാേളജിെല കാ�ണ�ഫാ�മസി, െമഡി�� േകാേളജ് േപയിം�കൗ��, എസ്.എ.ടി, �ഗ് ബാ�്,
ഹി��ാ�  ലാ��ിെ� എ�്.എ�.എ�  ൈലഫ് െകയ�  എ�ിവിട�ളി�  പല വില
ഈടാ�ിവ�ി��ത് ഏകീകരി�ാ� േവ�ി കഴി� സ��ാ�  2012  ആഗ�് മാസം ഉ�ര�
ന�ിെയ�ി�ം ആയത് നട�ാ�ിയി�െയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇത്
പരിേശാധി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇതി� കാരണ�ാെര കെ��ി നിയ�ി�ാ�ം മ��ക�ം/ഉപകരണ��ം സ��ാ�
നിയ�ണ �ാപന�� വഴി ഒേര വില�് ന�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േനമം വിദ�ാധിരാജ േഹാമിേയാ െമഡി�� േകാേളജി� സി.സി.എ�് �ാ� പാേ�� നട�ിലാ�ിയ തീ�മാനം

1478. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം വിദ�ാധിരാജ േഹാമിേയാ�തിക് െമഡി��  േകാേളജി�  2002  �ത�  സി.സി.എ�് �ാ�
പാേ�� നട�ിലാ��തിന്,  ബ�.  ൈഹേ�ാടതിയി� ആവശ�മായ കാര��� േബാധി�ി�ാെത
േനടിെയ�� േകാടതി ഉ�രവിെ� മറവി�  സ��ാ�  ഖജനാവിന് വ�  സാ��ിക ബാ��ത
വ��� തീ�മാന�� ൈകെ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ര�ി�� നടപടിക��് ആെരാെ�യാണ് ഉ�രവാദിക� ;  അവ�െട േപരി�
എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�;

(സി) ��  �ഖ�മ�ി വിളി���ിയ േയാഗ�ി�  എ� �തലാണ് ടി േകാേളജി�  സി.സി.എ�് പാേ��
നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ത്;

(ഡി) സി.സി.എ�് പാേ��  2002  �ത�  നട�ാ�ാ�� ��കാല �ാബല�ം ബ�.  േകരള
ൈഹേ�ാടതിയി� നി�ം േനടിെയ��ാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം എ�ാണ്;

(ഇ) ഇ�കാരെമാ� ��കാല �ാബല��ിന് േകാടതി ഉ�രവ് വ��തിന് ��് സ��ാ� തല�ി�
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഈ കാര��ി� ഡിവിഷ� ബ�ി� ഫയ� െച� േകസി� �� അഡ�േ��് ജനറലിെ� ഓഫീസ്
സ��ാ� താ�ര�ം സംര�ി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ജി) ഇെ��ി� ഉ�രവാദികളായവ�െട േപരി� ഉചിതമായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ  ;  ഇ�മായി
ബ�െ�� വ�തക�  െവളി��െകാ�വ��തി�� നടപടിക��ം ആവശ�മായ
അേന�ഷണ�ി�ം ത�ാറാ�േമാ ?

േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക� ആരംഭി�വാ� നടപടി

1479. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�  �ട��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�ി��്; വിശദീകരി�േമാ?

ജനവാസ േക��ളി� മാലിന�ം ത��ത് സംബ�ി�്

1480. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ി�ം �ാ��േദശ�ളി��� ജനവാസ േക��ളി�  സ�കാര� കരാ�കാ�
െസ��ിക് ടാ�് മാലിന�ം ത��ത് മലിനീകരണ നിയ�ണ വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഐ. സി. ഡി. എസ്. ���ൈവസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

1481. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.  സി.  ഡി.  എസ്.  ���ൈവസ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��് ജി�ാ
അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�െ�� ��േരാഗിക��് ന��� �തിമാസ െപ�ഷ� ഉയ���തിന് നടപടി

1482. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�െ�� ��േരാഗിക��് ന��� �തിമാസ െപ�ഷ�  വിതരണം
െച��തി� വ�ി�ളള കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��� െപ�ഷ�  അ��ി ഇ�പ��് �പയി�  നി�ം െതാ�ായിരം �പയായി
ഉയ��െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഓജസ് ന��ിമി�് �ണീ�്

1483. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ണവാടിക� വഴി വിതരണം െച��തി�� അ�തം െപാടി�െട ഉ�പാദനെ�ലവ് ഇേ�ാ�
വിലെയ�ാ�  അധീകരി� സാഹചര��ി�  ഇതിന് വില വ��ി�ി� ന�കി െപ��ാ��
മ�ല�ിെല കീഴി��് �വ��ി�� ഓജസ് ന��ിമി�് �ണീ�ിേല�ം ഈ േമഖലയി�
പണിെയ��� മ�് പാവെ�� �ീകെള�ം സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വേയാജന സംര�ണ നിയമം
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1484. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന സംര�ണ നിയമം നിലവി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�കാരം വേയാജന�െള സംര�ി�ാ�തിെ� േപരി� സം�ാന�് ഈ വ�ഷം
എ� േപ�െ�തിെര േകെസ��ി��്; അവരി� എ�േപെര േകാടതി ശി�ി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വേയാജന സംര�ണ നിയമം സം�ാന�് കാര��മമായി നട�ിലാ��ി� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത നിയമം കാര��മമാ��തി�ം തദ�ാര വേയാജന���്
അ�ഹമായ സംര�ണം ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിവിധ സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�ക�

1485. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� ന�കി വ�� വിവിധ സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�ക� ഏെത�ാമാണ്; ഓേരാ
ഇന�ി�ം എ� �പ വീതം �തിമാസ െപ�ഷനായി ന���;  ഇവ എ�കാരമാണ് വിതരണം
നട��ത് എ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ�റ കാല�് െപ�ഷ� വിതരണം അവതാള�ിലായി��െവ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�് �ണേഭാ�ാ���് യഥാസമയം െപ�ഷ�  വിതരണം
െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

ബ�സ് ��ക��� ആ��ല���

1486. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�സ് ��ക��് സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  നി�ം ഏെത�ാം തര�ി�� ആ��ല��ളാണ്
ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ബ�സ് �ളിന് വാഹനം വാ��തി�ം െക�ിടം നി��ി��തി�ം വ��ി� നി�ം ധനസഹായം
ലഭ�മാ�േമാ; എ�ി� ഇതി�� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബ�സ് �� ജീവന�ാ��് നിലവി� ഏെത�ാം തര�ി�� ആ��ല��� ലഭ�മാ��െ��ം
ഇത് വ��ി�ി��തി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�ിറ േ�� പരിസര�് അധിവസി�� ���ം, നിരാലംബ�മായവ�െട സംര�ണം

1487. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ േ�� പരിസര�് ���ം,  നിരാലംബ�മായവ�  അധിവസി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇവെര �റി�� കണ�കൾ േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് രാ�ികാല�ളി�  കഴി��തിന് െക�ിട�േളാ,  അഭയേക��േളാ നിലവി�
�വ��ി��േ�ാ;

(സി) ഇവ��് മതിയായ ആഹാരം ലഭി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇവ��് ആഹാരം , ചികി�
,പരിചരണം �ട�ിയവ ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വൈന� ജ�ിസ് നിയമം
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1488. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വൈന� ജ�ിസ് നിയമ�ി� േക� സ��ാ� ചില കാതലായ മാ��� വ��ിയ സാഹചര�ം
��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ി��വാളികെള വില�വ�ാേനാ ജയിലിലട�ാേനാ പാടിെ��് നിയമ�ി� ��തായി വ�വ�
െച��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അവ��് ൈവദ�,  നിയമ സഹായ��  ഉറ�വ��ണെമ�ം ര�ിതാ�െള
വിവരമറിയി�ണെമ�ം നിയമ�ി� പരാമ�ശ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ി��വാളികെള �നരധിവസി�ി��തിന് എ�ാ സം�ാന��ം ഓേരാ േക��� വീതെമ�ി�ം
ആരംഭി�ണെമ�് നിയമ�ി� നി�േ�ശ�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െെസേ�ാ േസാഷ�� �� കൗ�സല�മാ�െട േവതനം

1489. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി�കീഴി�  സ��ാ�  ��കളി�  എ� െെസേ�ാ േസാഷ��  ��
കൗ�സല�മാ��്; ഇവ�െട �തിമാസ ശ�ളം എ�യാണ്;

(ബി) ഇവ��് െഎ.ഇ.ഡി ടീ��മാ��് �ല�മായ േവതനം ന�കണെമ�് സ��ാ�  നിേയാഗി�
ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��ി�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം
�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എം.എസ്.ഡ�/എം.എ. െെസേ�ാളജി എ�ീ പി.ജി. േയാഗ�തേനടിയ വനിതാ െെസേ�ാ േസാഷ��
��  കൗ�സല�മാ�െട േവതനം െഎ.ഇ.ഡി.  ടീ��മാ��് �ല�മാ��തി�ം ��ത�
��കളിേല�് വ�ാപി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െെസേ�ാ േസാഷ�� �� കൗ�സല�മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്?

അംഗ�വാടി വ��ർമാ�െട നിയമനം

1490. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി വ��ർമാെര ഓണേററിയം വ�വ�യി�  നിയമി��തി�� ഉയ�� �ായം
നിജെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) അംഗ�വാടിയി�  അവധി ഒഴി�കളിൽ േജാലി െച�വ��് അംഗ�വാടി നിയമന�ി�
��ഗണന�േ�ാ; �ായ�ി� ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) അംഗ�വാടി നിയമന�ിന് ��കാലയളവി� േജാലി െച�വ��് നിയമന�ി�� �ായം 50 ആയി
നിജെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

അംഗനവാടികെള ശി� സൗ�ദമാ��തിനാ�ളള നടപടിക�

1491. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�ാ�ാെക എ� അംഗനവാടിക� �വ��ി���്; ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� എ� അംഗനവാടിക� നിലവി��്; ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം
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ന�കാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�  സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� അംഗനവാടിക�  നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ അംഗനവാടികെള�ം ശി� സൗ�ദമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യി� �വ��ി�� അംഗനവാടിക�

1492. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� �വ��ി�� അംഗനവാടിക�െട പ�ായ�ക� തിരി�� കണ�ക�
ന�കാേമാ;

(ബി) കാസ�േകാട് ജി�യി�  സ��മായ െക�ിട�ി�ം വാടക െക�ിട�ി�ം �വ��ി��
അ�ണവാടിക�െട കണ�് േവ�തിരി�് ന�കാേമാ;

(സി) അ�ണവാടിക�െട വാടകയിന�ി�  മാസംേതാ�ം എ� �പ െചലവാ�� എ�് പ�ായ�്
തിരി�� കണ� ന�കാേമാ;

(ഡി) കാസ�േകാട് ജി�യി�  �തിയ അ�ണവാടിക�  �ാപി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
ഏെത�ാം പ�ായ�കളിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  മാ�കാ അ�ണവാടി ഇ�ാ� അസം�ി നിേയാജക മ�ലം ഉേ�ാ;

ഉെ��ി� മ�ലം ഏതാെണ�ം അതി�� കാരണം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

േ�ഹ���ം പ�തി

1493. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'േ�ഹ���ം' പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�� അേപ�ക� �റയാനിടയായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) അ�ഹരായി��വ�  എ�കാരമാണ് ഈ പ�തിയി�െട െതരെ���െ���െത�ം,  അേപ�
ആ��ാണ് ന�േക�െത�ം, എെ�ാെ� േരഖക� സമ��ിേ����് എ�ത് സംബ�ി���
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) പ�തി�് അ�ഹരായി��വെര കെ���തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ? admitted as unstarred

േ�ഹ���ം പ�തി �കാര�ളള സാ��ിക സഹായം

1494. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ഹ���ം പ�തി �കാര�ളള സാ��ിക സഹായം  2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ളി� അ��
മ�ല�ിെല എ� വിദ�ാ��ിക��് ലഭി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ� �പയാണ് സഹായമായി ലഭ�മാ��ത്;
(സി) ഇൗ �ക വളെര �റവായതിനാ� �ക വ��ി�ി�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) മാതാപിതാ��  ഉേപ�ി� വിദ�ാ��ിക��ം,  േജാലി െച�ാനാവാ� വിധം തള��് കിട��
ര�ക��ാ��െട മ���ം ഇൗ സഹായം ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത�

1495. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിത ബാധിത��ായി സമ��ം ശാശ�ത�മായ പ�തിക�  ആ��ണം
െച�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  �പാ�ശ െച� നി�േ�ശ��  6  വ�ഷം പി�ി�ി�ം
നട�ിലാ�ാ�വ�െ�തിെര സമയബ�ിത നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം

1496. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� അംഗ�വാടിക��് സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാെത�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ��മായി െക�ിടമി�ാ� എ�ാ അംഗ�വാടിക��ം െക�ിടം നി��ി� ന�കാ�
ഉേ�ശ�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി� ന���തിന് നടപടി

1497. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��മായി �ല�� എ� അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം
ഇ�ാ�താ��്;  അവ�െട ഐ.സി.ഡി.എസ്,  �ാമപ�ായ�്,  വാ�ഡ്,  അംഗ�വാടി ന��
അട��� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ� അംഗ�വാടിക��് സ��മായി �ലമി�ാെത മ� െക�ിട�ളി� �വ��ി���്; ഇവ�െട
വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  ��വ�  അംഗ�വാടിക��ം െക�ിടം നി��ി� ന���തിന്
വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; സ�ീകരി�െമ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

െപ���ിക��് കൗമാര കൗ�സിലിംഗ്

1498. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല െപ���ിക��് കൗമാര കൗ�സിലിംഗ് ന���േ�ാ;

ഏെത�ാം വിഷയ�ളാണ് ഇവ��് ന��� കൗ�സിലിംഗി�  ഉ�െ���ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�  എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി�  ഇ�രം കൗ�സിലിംഗ് ന���േ�ാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വ�  വിദ�ാ��ിനിക��ം കൗമാര കൗ�സിലിംഗ് ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ഥമ ��ഷ, �ഗപരിപാലന�ി� ��ിേ�� വിഷയ��, പരിസര �ചിത�ം എ�ീ വിഷയ��
�ടി ഉ�െ���ി ഈ കൗ�സിലിംഗ് വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

1499. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 �ത� �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം നി��ിവ�ിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ���ിയ േറഷ�കാ��ം �തിയ േറഷ� കാ��ം എ� �ത� വിതരണം െച�വാ� കഴി�ം എ�
വ��മാ�ാേമാ?

െപേ�ാ� പ�കളിെല ജീവന�ാ�െട േവതനം

T 1500.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  നട�� െപേ�ാ�  പ�ിെ� �വ��ന��
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�കളിെല ജീവന�ാ��്,  സ��ാരി�  ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�  േജാലി
െച��വ��് ന��� േവതന�ിന് �ല�മായ �ക ന�കണെമ�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�
�പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� െപേ�ാ� പ�കളിെല ജീവന�ാ��് േമ��ചി�ി� �കാരം േവതനം ന���തിന് എ�
നിലപാടാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

'വിശ�് രഹിത' സം�ാനം

1501. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ�'വിശ�് രഹിത'  സം�ാനമാ��തിന് തീ�മാനെമ�� എ�  ഡി എഫ് സ��ാ�
��ത പ�തി നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് സൗജന� നിര�ി�� ഭ��ധാന���

1502. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടകളി�  നി�ം ബി.പി.എ�  വിഭാഗ�ി�െ��വ��� സൗജന� നിര�ി�� അരി,
പ�സാര,  മെ�� എ�ിവ അ�ഹതെ��വ��് തെ� ലഭി��െ�ാെയ�് ഉറ�
വ���േ�ാ;

(ബി) ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് സൗജന� നിര�ി�� ഭ��ധാന���െട നിര�ക� �ത�മായി
അവ� അറി��ിെ��ം അത് അവ��് ലഭി��ി�ാെയ��� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ബി.പി.എ� കാ��കാ��് എെ��ാം ആ��ല��� ഉെ��ം േറഷ� കടയി� നി�ം ഏെത�ാം
ആ��ല��� അവ� ൈക��ിെയ�ം അറി��തി�� ഇ�ിേമഷ� & റിസീ�ഡ് കാ�ഡ് സി�ം
ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) േറഷ�  വ�ാപാരിക��ം ബി.പി.എ�  ഉപേഭാ�ാ���ം ഇടയി�  സൗജന� നിര�ി�� ഭ��
സാധന��െട േചാ�� സംഭവി�ാതിരി�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ം എ�്
വ��മാ�േമാ?
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ശബരി ഉ����

1503. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.സി.  എസ്.സി വഴി വി�ഴി�് വ�ി�� പര��്  (ശബരി),
ഉ�വസീസ�കളി�ം മ�ം അവ�െട ഔ�് ല�കളി� ലഭ�മാകിെ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��ഭ�ളി� ഔ�്െല�കളി�െട സ�കാര� ക�നിക�െട ഉ����� വി�ഴി�് സ�കാര�
ഉടമക��് േകാടിക�  ലാഭ��ാ�ിെ�ാ��� �വണത േ�ാ�ാഹി�ി�� നടപടി
നി��ാഹെ���േമാ;

(സി) െപാ�ജന���് സ��ാ� ഉ����� �ട�മി�ാെത ലഭി��െ��് ഉറ�് വ��ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ഔ�് െല�കളി�െട സ��ാ� ഉ�����് ലാഭം �റ�ാ�ം അവ വി�ഴി��തിന് പകരം
സ�കാര�ക�നിക�െട ഉ����െട വി�പന േ�ാ�ാഹി�ി�� ഉേദ�ാഗ��െട നടപടി
നി��ാഹെ���േമാ?

�തിയ േറഷൻ കാർഡ് അ�വദി��തിന് നടപടി

1504. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി��തി�� അേപ� സ�ീകരി�് �ട�ിയി�െ��ി� ആയതി�
നി��ഷി�ി�� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ്

1505. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് കി���വെര അത�ാവശ��ളള േറഷ� െകാ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി�ാ�തിെ� ��ി��് പരിഹരി�ാ� നിലവി� എെ��ാം �ാേയാഗിക
മാ���� സ�ീകരി�ി��്എ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�

1506. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  അ�വദി��തി��
നടപടി�മ�ളി� കാലതാമസം േനരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ േപാരാ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

�തിയ േറഷ� കാ��ക�െട അ�ടി

1507. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �തിയ േറഷ� കാ��ക�െട അ�ടി ആെരയാ� ഏ��ി�ി��ത്; സ��ാ� ��ിലെ��ി� ഏത്
��ി� എ� �പ�ാണ് ഇതിെ� കരാ� ന�കിയി��ത്;

(ബി) എ� േറഷ�കാ��കളാണ് സം�ാന�് വിതരണം െച��ത്;  ജി�തിരി�� കണ�
ന�കാേമാ;

(സി) ദരി� ��ംബ��� സ��ാ� ആ��ല��� ലഭ�മാ��തി� േറഷ�കാ��ക� എ�െനയാ�
�മീകരി�ി��ത്; എ.പി.എ�/ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ളായി തരം തിര�ി�േ�ാ?

െന�് സംഭരണ പ�തി

1508. �ീ.അ�� �കാശ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� സം�ാന�് െന�് സംഭരണ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ��തിനായി ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാമാെണ�്
വിശദീകരി�േമാ?

ഭ�� �ര� പ�തി

1509. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  അ�ശാസി�ം �കാരം ഭ�� �ര� പ�തി നട�ിലാ�ിയാ�  �രിപ�ം
കാ��ടമക�ം പ�തി�് �റ�ാ�ം എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  േകരള�ിെല എ�ാ േറഷ�
ഉപേഭാ�ാ���ം ഭ�� �ര� ഉറ�ാ�� തര�ി�  ഭ���ര�ാ പ�തി നട�ിലാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

ഭ�� ഉപേദശക വിജില�സ് ക��ി

1510. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� താ��ി� ഭ�� ഉപേദശക വിജില�സ് ക��ി �ടാറി� എ� വിവരം അറിയാേമാ; ��ത
ക�ി�ി �ന:സംഘടി�ി�വാ�� ആേലാചന�േ�ാ ?

േറഷ� കാ�ഡ് ����

1511. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.ഡി. �േസന�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ജന��െട ആധികാരിക േരഖകളി�  ഒ�ായ േറഷ�  കാ�ഡ് �����മായി
ബ�െ��് ഉയ�� വ�ി�� പരാതിക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡ് ���ാ�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ� കാ��ക� ��മ� രീതിയി� ���ി ന���തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സിവ� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� വാഹന ഇ�ന ഔ�് െല�്

1512. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷന് കീഴി�  എ� വാഹന ഇ�ന ഔ�് െല�ക�  ഉെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഔ�് െല�ക� �േഖന േകാ��േറഷന് ന�ം സംഭവി�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഔ�് െല�ക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല മ��ിയി�  ഇ�ര�ി�  വാഹന ഇ�ന ഔ�് െല�്
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ��ക� ����തി�� നടപടിക�

1513. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  കാ��ക�  ����തി�� നടപടി ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡ് �����മായി ബ�െ��് വ�ി�� അപാകതക� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

മാേവലി േ�ാ�ക� വഴി നിേത�ാപേയാഗ സാധന��

1514. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി േ�ാ�ക�  വഴി നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  സ�ിഡി നിര�ി�  ന�കിയ വകയി�
കഴി� �.ഡി.എഫ്. സ��ാ� എ� േകാടി �പ സൈ�േകാ�് ന�കാ��്;

(ബി) ��ത സ��ാ�, വിപണിയി�  ഇടെപ��തിന് സൈ�േകാ�് ആവശ�മായ �ക ന�കാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാവെ��വ��് മാേവലി േ�ാ�കളി�  നി�ം സ�ിഡി നിര�ി�  അവശ�സാധന��
ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിപണിയി� ഇടെപ��തി�ം സ�ിഡി നിര�ി� അവശ�സാധന�� ന���തി�ം എ� േകാടി
�പ സൈ�േകാ�് അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

ഇ�നം ലഭി��തിന് നിലവി�� വ�വ�കളിെല മാ�ം

1515. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ�ന വിതരണ േക��ളി�  നി�് ഇ�നം ലഭി��തിന് നിലവി�� വ�വ�കളി�  മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വാഹന�മായി ഇ�നം നിറ�ാ� െപേ�ാ� പ�ിെല��വ��് ഇ�ന�ിെ� വില ന�കിയാ�ം
െഹ�െമ�െ��ിെല ഇ�നം ന�കാ� എ�് സിവി�  സൈ�സ് വ��് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അത് ഏത് നിയമ വ�വ� അ�സരി�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  െഹ�െമ�് ധരി�ാ� ഇ�ച�വാഹന യാ��ാ��് െപേ�ാ�  ന���തിന്
ഏെത�ി�ം വിധ�ി�ളള നിയ�ണ�ിന് ത�ാറാ��േ�ാെയ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ വഴി മിതമായ നിര�ി� സാധന�� വിതരണം െച�ാ� നടപടി

1516. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് വ��വഴി വി��� േനാ�  മാേവലി ഇന�ളി�  പലതി�ം മാ���്
വിലേയ�ാ� ��ത� വില ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സൈ�േകാ ��കാല�ളി�  നട�ിയ അശാ�ീയമായ�ം ആേ�പ��  നിറ��മായ
പ�േ��സ് രീതിക�  �ന:പരിേശാധി��തി�ം  ,  ന�നതക�  പരിഹരി�് മാ���് വിലേയ�ാ�
�റ� നിര�ി�  സാധന��  വിതരണം െച��തി�ം ആവശ�മായ സത�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

െമാൈബ� മാേവലി േ�ാ�ക�

1517. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2016  കാലയളവി�  സം�ാന�് അ�വദി� െമാെെബ�  മാേവലി േ�ാ�ക�െട ജി�
തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� നിലവി� �വ��ി�െകാ�ിരി��വ�െട ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് -��നാട്

1518. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ി� സിവി� സൈ�സ് വ��് �ഖാ�ിരം നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദമായ
റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� ഡിേ�ാക� അ�വദി�ാ� നടപടി

1519. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ താ��കളി�ം സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� ഡിേ�ാക�
�വ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡിേ�ാക�  ഇ�ാ� താ��കളി�  �തിയ ഡിേ�ാ അ�വദി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അട�് ��ിയ േകാതമംഗലം ഡിേ�ാ,  ആവശ�മായ �ാ�കെള നിയമി�െകാ�് പഴയ രീതിയി�
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തെ� �റ� �വ��ി�ി�ാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

സൈ�േകാ ക�ഷകരി� നി�ം സംഭരി� െന�ിെ� വില

1520. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ  ,ക�ഷകരി�  നി�ം സംഭരി� െന�ിെ� വിലയിന�ി�  ന�കാ�  ബാ�ി��
�ക�െട ജി� തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ന�കാ�� െന�ിെ� വില ഏ� തീയതി�കം ന��െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷെ� ഒ�ാം വിള െന�ിെ� സംഭരണം കാര��മമാ�ാ�ം, സംഭരണവില െന�് സംഭരി�
തീയതി �ത� ഒരാ��കം ന�കാ�ം നടപടികെള��േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

ക�� ജി�യിെല മാേവലി േ�ാ�ക�

1521. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  നിലവി�  എ� മാേവലി േ�ാ�ക�െ��ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി� ��തായി മാേവലി േ�ാ�ക� അ�വദി�ണെമ� െ�ാേ�ാസ� നിലവി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

���ിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം െച�ാ� നടപടി

1522. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡ് ����  നടപടിക�  ര�് വ�ഷേ�ാളമായി നി��ിവ�ിരി��ത് �ലം
െപാ�ജന����ായി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ���ിയ േറഷ�കാ�ഡ് ഉട� വിതരണം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� േമാേഡ� ൈറ�ി�

1523. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അട� ��ിയ ആല�� േമാേഡ� ൈറ�ി� നട�ി�് �മതല സഹകരണ സംഘെ� ഏ�ി�്
കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� �ന��രി�ാ�� ഫ�് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ രംഗ�് ക����വ�കരണ�ിന് പ�തി
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1524. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, അനി� അ�ര
,, അ�വ� സാദ�്
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ രംഗം ക����വ�കരി��തിന് പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി�ത്;വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  ഭരണതല�ി�
ൈകെ�ാള�ക��ായി;വിശദീകരി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�ക�

1525. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�ക�  എ�െയ�മാണ്
അ�വദി�ി�ളളെത� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� എ�ം നിലവിൽ �വ��ി��െ��ം  2015-2016  വ�ഷ�ി�  എ� �പ�െട
വി�വരവാണ് ലഭി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;��ത മാേവലി േ�ാ�ക�  ലാഭ�ിലാേണാ
�വ��ി�വ��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് താ��ിെല േറഷ� വിതരണ ക�ീഷ� �ടി�ിക

1526. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��ി�  േറഷ�  വിതരണ ഡിേ�ാകളി�  കഴി� ആറ് മാസമായി ക�ീഷ�
ന�കിയി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് ന�കാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

സൈ�േ�ാ ജീവന�ാ�െട ���ൾ

1527. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സെെ�േ�ായിെല െഡപ�േ�ഷ� നി��ലാ�വാ� തീ�മാനെമ��േമാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ട�ിയ  230  �തിയ സെെ�േ�ാ ഒൗ�്െല�ക��്
ആ�പാതികമായി ത�ികക�  ��ി�ക��ായിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ ന�നത
പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി. വഴി നിയമിതരായ സൈ�േ�ാ ജീവന�ാ��് അ�ഹതെ�� �േമാഷ�ം െപ�ഷ�ം
ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സൈ�േ�ായി� ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ�വാ� അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െ�ാഡ�ിവി�ി കൗ�സിലിെ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സൈ�േ�ായി�  എ� �തിയ
ത�ികക� ��ി�െ��ി�െ��ം ഇവയിേല�് നിയമനം �ട�ിേയാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(എഫ്) േകാമ�  സ��ീസ് ��  സൈ�േ�ായി�  എ� �ത�  നട�ിലാ�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;േകാ��ിബ��റി െപ�ഷ� പ�തി സൈ�േ�ായി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) സൈ�േ�ായിെല ദിവസേവതന�കാരം േജാലിെച��വ�െട േവതനം വ��ി�ി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �പയാണ് വ��ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ��് മിനിമം
�ലി നട�ി� വ��േമാ; 2016 �� 30-� തീയതി വെര സൈ�േ�ായി� �ിരം ജീവന�ാ�െട
�നിയ�അസി��റ്,  സീനിയ�അസി��്-II,  സീനിയ�അസി��്-I,  എ�ീ ത�ികകളി� എ�
ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വില�യ�ം തടയാ� �തിയ മാേവലി േ�ാ�ക�

1528. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�ം തട��തിെ� ഭാഗമായി ��തായി മാേവലി േ�ാ�ക�ം സൈ�േകാ േ�ാ�ക�ം
ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ��ാറ,  കാര�ല,  സൗ�് െകാടിയ��  എ�ിവിട�ളി�  മാേവലി
േ�ാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസി��് െസയി��ാ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി

1529. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  അസി��് െസയി��ാ�
ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല ��വ�  ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�് നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ണി�റ േ�ാ�ി�് മാേവലിേ�ാ�

1530. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല ഉ�നാട�  ജലപാത �േയാജനെ���ി ഒ� േ�ാ�ി�് മാേവലി
േ�ാറിെ� േസവനം ലഭ�മാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  െപാ�ജന�ി� �േയാജനകരമാ�� തര�ി�  ഇ�രം േസവനം ലഭ�മാ��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ�കടകളി� വിതരണം െച�� ഭ��സാധന��െട �ണനിലവാരം

1531. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കടകളി�  വിതരണം െച�� ഭ��സാധന��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന്
നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) േഗാഡൗ�കളി�  േറഷ�സാധന��  ��ി��തി�� സൗകര��റ��ലം േറഷ�
വിതരണ�ി�� സാധന�� േക�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ണനിലവാര പരിേശാധന ക�ശനമാ�ി േറഷ�കടകളി�െട �ണനിലവാര�� സാധന��
വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലിേ�ാ�ക�െട�ം സൈ�േകാ േ�ാ�ക�െട�ം �വ��നം െമ�െ����

1532. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, െക. ആ�സല�
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മാേവലി േ�ാ�ക�െട�ം സൈ�േകാ േ�ാ�ക�െട�ം നാമ മാ�മായ
�വ��ന�� വിലവ��നവിന് കാരണമായി��തായി പരിേശാധനയി� വ��മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന��െട �വ��ന��  വി�ലെ����തി�ം വ�ാപി�ി��തി�ം
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജനസാ�ത�ം �ാേദശികമായ ആവശ�കത�ം കണ�ിെല��് ��തായി മാേവലി േ�ാ�ക�ം
സൈ�േകാ േ�ാ�ക�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��മംഗലം ക�സ�മ� േകാടതി

1533. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗല�് ക�സ�മ�  േകാടതി െക�ിട നി��ാണം ���ിയായി�് എ� വ�ഷമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാടതി ഈ െക�ിട�ിേല�് മാ��തി�� തട�െമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ��കളി� വിതരണം െച�� �ടിെവ�ം

1534. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാ� ആ�യി�� ഇട�രം േഹാ��കളി� േപാ�ം സൗജന� �ടിെവ��ി� പകരം
മിനറ�  വാ��  പണം ന�കി വാ��തിന് നി�ബ�ിതമായിരി�� സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ� സാഹചര��ി� േഹാ��കളി� ��മായ �ടിെവ�ം ��കാല�ളിെല േപാെല സൗജന�മായി
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല റീജ�ണ� അനല�ി�� ലാബി� ജി.സി.എം.എസ് �ാപി�ാ� നടപടി

1535. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല റീജ�ണ�  അനല�ി��  ലാബി�  ജി.സി.എം.എസ് േപാ�� ആ�നിക
ഉപകരണ�� ഇെ�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇവ �ാപി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  ഏെത�ാം ജി�കളിെല ലാ�കളിലാണ് ഈ ഉപകരണ��  ഉ�െത�്
വ��മാ�േമാ?

കായം�ള�് ലീഗ� െമേ�ാളജി സബ് െസ�� �വ��ി�ി��തിന് നടപടി

T 1536.�ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മിനി സിവി� േ�ഷ� േക�ീകരി�് �വ��ി�� േജായി�് ആ�.ടി.ഒ.�െട ഓഫീസിന്
അ�ബ�മായി,  മ�ല�ിെല ഓേ�ാറി�ാ െതാഴിലാളിക��് മീ��  പതി�ി��തിനായി
മാസ�ി�  ര�് തവണെയ�ി�ം ലീഗ�  െമേ�ാളജി സബ് െസ��  അ�വദി�്
�വ��ി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി പാേ��ഡ് കേ�ാഡി�ീസ് �� 2011�കാരം രജി�� െച� േക�ക�

1537. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി പാേ��ഡ് കേ�ാഡി�ീസ് �� 2011 �കാരം രജി�� െച� േക�ക� എ�;

എ� �ക പിഴയിന�ി� ഇൗടാ�ി; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �� നിലവി� വ�േശഷം ഓേരാവ�ഷ�ം വ�വ�ക� ലംഘി�് വിപണനം നട�ിയതായി
കെ��ിയ ഉ����  എെ��ാമാെണ�ം അവ നിലവി�  വിപണിയി�  ഉേ�ാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;  ഒരി��  കെ��ി പിഴ ഇൗടാ�ിയ േശഷം വീ�ം വിപണനം കെ��ിയ
ഉ����/�ാപന�� ഏെത�ാെമ�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പാ�് െച�് ഉ���� ഇറ�മതി െച��വ�ം വിതരണ�ിെല�ി��വ�ം ലീഗ� െമേ�ാളജി
വ��ി� രജി�� െച�ണെമ� വ�വ� �കാരം എ�േപ� രജി�� െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിയമ�കാരം രജി��  െച�ാെത സം�ാന� വിപണനം നട�� �ധാന ഉ����
കെ��ാ�ം വിപണനം തടയാ�ം എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
04-07-2016

�േ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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