
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ഒ�ാം സേ�ളനം

2016 �� 28, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--269]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 122 വെര
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 123 �ത� 237 വെര
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 238 �ത� 269 വെര

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��ത്

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

(എ) പി.എസ്.സി.�് ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തി�  വ��് േമധാവിക�  അലംഭാവം
കാണി��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�േ�ാ�  താ��ാലിക നിയമന��  നട� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�
റിേ�ാ��് െച�ാ�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വ� ഒഴി�ക�ം റിേ�ാ��് െച�് നിയമനം നട��തിനാവശ�മായ സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�� സ��ാ� അവസാനകാല�് നട�ിയ നിയമന�ൾ

2. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക. ബാ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  അവസാനകാല�് നട�ിയ നിയമന�െള�റി�് ഉയ��വ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �� ചീഫ് െസ��റിമാ�  ,�� വിജില�സ് ഡയറ�� �ട�ി വിരമി� ഉേദ�ാഗ���് ന�കിയ
�ാനമാന��  റ�ാ��േതാെടാ�ം അനധി�ത നിയമനം േനടിയവ�  എ�� തീ�മാന��ം
നടപടിക�ം പരിേശാധനാവിേധയമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� െച�ാ�േ�ശി�� കാര���ം ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�ം അറിയി�േമാ?

അ�ടി-�ശ�-മാധ�മ��

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

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് �മതല ഏ����മായി ബ�െ��് േകരള�ി�ം േകരള�ിന് �റ�ം ഉ�
അ�ടി-�ശ�-മാധ�മ���് എ� േകാടി �പ�െട പരസ�ം ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ പരസ��� ന�കാ� ആരാണ് നി�േ�ശം ന�കിയത് എ�് വ��മാ�േമാ?
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ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��ി�േമ�� നടപടിക�

4. �ീ.അ�� �കാശ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രിരംഗ�  റിേ�ാ��ിേ��  ��  സ��ാ�  എെ��ാം സത�ര നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയം �റെ��വി� ഓഫീസ് െമേ�ാറാ��ിെല അപാകതക�
പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നട പടികളാണ് സം�ാനം എ��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) എെ��ാം �പാ�ശകളാണ് സം�ാന സ��ാ�  നിേയാഗി� ��ംഗ ക�ി�ി േക��ിന്
സമ��ി�ത്;

(ഡി) ഇതിേ�� േക�ം എ�് നിലപാടാണ് ൈകെ�ാ�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ലാവലി� േകസ്

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

(എ) ലാവലി� േകസ് പരിഗണി��ത് േവഗ�ി� ആ�ണെമ�് ആവശ�െ��് സ��ാ� േകാടതിയി�
ഹ�ജി സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ലാവലി� േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് റിവിഷ� ഹ�ജി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ലാവലി�  േകസി�  ആെരെയാെ�യാണ് �തികളായി കെ��ിയിരി��ത്  ;  വിശദാംശ��
എെ��ാം ;

(ഇ) ലാവലി�  േക�ി�  ഓേരാ����െമതിെര ഏെത�ാം വ��കളാണ് ചാ��്
െച�െ��ി��െത�റിയി�േമാ?

ഭരണമാ�ം

6. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എം.ഉ��
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭരണമാ�െ��ട��് ഉേദ�ാഗ���ം ജീവന�ാ��ം വിവിധ തര�ി��
ഭീഷണിക� ഉയ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ �വണതക� നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതി േമാടിപിടി�ി��

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

(എ) �തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതി േമാടിപിടി�ി��തി�ം അ��� പണിക� നട��തി�ം
കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െടലിേഫാ�  ബി�, അതിഥി സ��ാരം,  യാ�ാബ� എ�ീ ഇന�ളി�  െചലവായ �ക
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എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക വസതിയിേല�് സാധന സാമ�ിക�  വാ��തിന് െചലവായ �ക എ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� സ��ീസിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) സം�ാന സ��ീസി� നി�ം  2016 െമയ്  31 -  ന് എ� ഉേദ�ാഗ��ം അ��ാപക�ം റി�യ�
െച� എ�തിെ� വ��തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) 2016 �� 1 - �ം 10 - �ം ഇടയി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച� എ�തിെ�
വ��തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ ?

ജനസ��� പരിപാടി

9. �ീ.അ�� �കാശ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് ജനസ��� പരിപാടി നട�ിയി�േ�ാ?

(ബി) എ� ഘ��ളിലായാണ് ഇവ നട�ിയത്;  ഓേരാ ഘ��ി�ം ഉ� വ�ത��തക�
എെ��ാമായി��?

(സി) ഈ പരിപാടി നട�ിയതിെ� െവളി��ി�  നിലവി�� ച��ളി�  എെ��ാം ഇള�ക�ം
പരി�ാര��ം വ��ക��ായി; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) ഈ ��പരിഹാര പരിപാടി�് അ��േദശീയ തല�ി�  എെ��ാം അംഗീകാര��
ലഭി�ക��ായി; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

(ഇ) ഈ പരിപാടിയി�  എ� പരാതികളി�  പരിഹാരം കാ�ക�ം എ�േകാടി �പ�െട സഹായം
വിതരണം െച�ക�ം െച�?

�ഖ�മ�ി, മ�ിമാ� എ�ിവ�െട വിവിധ െചല�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി,  മ� മ�ിമാ�, എ�ിവ�െട ഔേദ�ാഗിക വസതി
േമാടിപിടി�ി��തി�ം അ���പണികൾ നട��തി�ം െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവ�െട ഔേദ�ാഗിക വസതിയിേല�് സാധന സാമ�ിക�  വാ��തിന് െചലവായ �ക
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇവ�െട െടലിേഫാ� ബി�, അതിഥി സ��ാരം, യാ�ാബ� എ�ീ ഇന�ളി� െചലവായ �ക
എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ ?

തി�വന��രം ജി�യിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��ിെ�റ ഒഴി�ക�

11. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം ജി�യി� വിവിധ വ��കളി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��ിെ�റ എ� ഒഴി�ക�
നാളി� വെര റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��് തിരി�് ഒഴി�ക�െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െഹഡ് ക�ാ��� ഒഴിവ് എ� എ�ം റിേ�ാ��് െച�ി��്; വ��് തിരി�് െഹഡ് ക�ാ��� ഒഴി�ക�െട
എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാരിെ� സത��തി�ാ ചട�്

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� സത��തി�ാ ചട�ിനായി എ�് �ക ചിലവഴിെ��് വിവിധ വ��ക�
തിരി�ളള കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �പീകരി�ാ�  േപാ�� സ��ാ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം ഏെതാെ�
പ��ളിലാണ്  PRD  പരസ�ം ന�കിയത്.  ഇതിനായി എ� �ക ന�കി;  ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ദ�ശ�-�വണ മാധ�മ�ളി�െട പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �ക വീതം ന�കിെയ�്
ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�ം ബ�സ് ��ക�ം

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

(എ) കാസ�േഗാെ� എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��ായി �ഖ�ാപി� �നരധിവാസ �ാമ�ിെ�
നടപടിക� എ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േഡാസ�ഫാ� ഇരക��േവ�ി നബാ�ഡ്-ആ�.െഎ.ഡി.എഫ് വാ�ദാനം െച� സഹായം 27

ശതമാനം മാ�േമ ഉപേയാഗി�ി�ള�െവ�ം ബാ�ി �ക ഈ വ�ഷം ഉപേയാഗി�ിെ��ി� ലാ�സായി
േപാ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാെ� ബ�സ് �� െക�ിട�� എേ�ാ� �വ��ി� �ട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബ�സ് ��ക�  എ�ഡഡ് പദവിയിേല�യ��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  തീ�മാനം
എേ�ാ� �ാവ��ികമാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

വിവരാവകാശ നിയമം, 2005

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

(എ) വിവരാവകാശ നിയമം,  2005  -  െ� പരിധിയി�  സ��ാ�  �ാപന��, അ�� സ��ാ�
�ാപന��, േകാ��േറഷ�ക�, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� എ�ിവ� �റെമ ഏെതാെ�
�ാപന�� ഉ�െ��െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിയമ�ിെ� പരിധിയി� സ�കാര� േമഖലയിെല ആ�പ�ിക�, ഇ�ഷ�റ�സ്,  പണമിടപാട്
�ാപന�� എ�ിവ ഉ�െ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ക�രി രംഗ� - ഗാ�ഗി� റിേ�ാ��് - പരിഹാര മാ����

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

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

4 of 70 Monday 20 June 2016 11:42 AM



(എ) പ�ിമഘ� സംര�ണ�ിനായി സമ��ി� ഗാ�ഗി�  -  ക�രി രംഗ�  റിേ�ാ��ി�  ജനവാസ
േമഖലകെള ഒഴിവാ��തിനായി കഴി� സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയം പരിഹരി��തിന് ഗവ�െമ�റ് എെ��ാം കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ബാധിത �േദശെ� എം.എ�.എ.  മാ��െ�െട�ളള ജന�തിനിധികേള�ം,  ക�ഷക
സംഘടനകേള�ം വിളി�് േച��് േയാഗം നട��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല നദികളി� നി�� മണ��് നിയ�ി�ാ� നടപടി

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ക�ായി കായ��െ�െട�� നദികളി�  നി�ം വ�ാപകമായി
മണ�����ലം മ��േമഖല ഉ�െ�െട പരി�ിതി��ാ�� വ�ാപകമായ നാശം നിയ�ി�ാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കട�  തീര�ളിൽ നി�േപാ�ം �ഴി വാ�ക�ം ഇതിെനതിെര �തികരി�� നാ�കാ��ം
ഉേദ�ാഗ��മാ��െമതിെര �ഴി മാഫിയക�  നട�� അതി�മ��  തടയാ�  നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാ?

ജലാശയ�� ��ിയാ��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന� ജലാശയ�ളി� വ�ാപകമായ േതാതി� േപാള�ം മ� മാലിന���ം െക�ികിട��ത്
ജലമലിനീകരണ�ി�ം പരി�ിതി മലിനീകരണ�ി�ം കാരണമാ��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജലാശയ�ളിെല േപാള�ം മ� മാലിന���ം സമയ ബ�ിതമായി നീ�ം െച��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി എസ് സി നിയമന�ളിെല കാലതാമസം

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

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  99/2014,  101/2014,  004/2014,  505/2013  കാ�ഗറി
ത�ികളിേല�് നട�ിയ എ�� പരീ��െട ഫലം �സി�ീകരി��തി�� കാലതാമസ�ിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഓേരാ കാ�ഗറിയിെല�ം
ഒഴി�ക� തരംതിരി� ന��േമാ;

(സി) ��ത ത�ികകളി� നടപടി�മ�� ���ീകരി�് എ�േ��് നിയമനം നട�ാ� കഴി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കൾ

19. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം എ�ാ സ��ാ�  വ��കളി�  നി�മായി എ�
ഒഴി�കൾ പി.എസ്. സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്?

പി.എസ്.സി റാ�് പ�ികയി�ാ� ത�ികളിേല�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം നട��തിന്
നടപടി

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാന സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളി� നി�്
എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�െട കാ�ഗറി തിരി�� ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി റാ�് പ�ികയി�ാ� ത�ികക� േവ�തിരിെ���് റാ�് പ�ിക നിലവി� വ���വെര
താ��ാലിക അടി�ാന�ി�  ഈ ഒഴി�കളിേല�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം
നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി �േഖനയ�ാ� നിയമന��

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

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്. സ��ാ� വിവിധ വ��ക�, അ�ബ� �ാപന��, െവയ� െഹൗസിംഗ്
േകാ��േറഷ�  �ട�ിയ േകാ��േറഷ�ക�, െപാ�േമഖലാ �ാപന��  �ട�ിയവയി�
പി.എസ്.സി. �േഖനയ�ാെത നട�ിയ �ിരം / താ��ാലിക നിയമന�� എ�;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം േമഖലയിെല നിയമന�ളിെല അഴിമതി സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം
നട��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാ� കാലയളവിെല പി.എസ്.സി.  �േഖനയ�ാ� എ�ാ നിയമന�� സംബ�ി�ം
വിശദമായ അേന�ഷണം നട�ാ� സ��ാ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് നിയമനനിേരാധനം നിലവി��ായി�േ�ാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് െമാ�ം എ�േപ��് പി.എസ്.സി.  നിയമനം
ന��ക��ായി;  ഇൗ കാലയളവി�  എ�േപ�  സ��ീസി�  നി�് റി�യ�  െച� എ�
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഇതിനകം എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക� ഏെതാെ� വ��കളി� ഉ�െ��താണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന��

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

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം നട�ിയ ആെക
നിയമന�ിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ  ;  ഓേരാ വ��ി�ം നട�ിയ നിയമന��െട വിശദമായ
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�� ഏെത�ി�ം വ��ി�  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്
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താ�ാലിക നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ആെക നട�ിയ താ�ാലിക നിയമന��െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

ഇതിെ� വിശദാംശ�� വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ�  സ�ീകരി� നടപടി�െട
ഭാഗമായി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; ഇതിെ� വിശദമായ കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

എ�.ഡി.ൈട�ി�് റാ�് ലി�്

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജി�കളിലായി നിലവി�� എ�.ഡി.  ൈട�ി�്  (േവരിയസ്
ഡി�ാ��്െമ�്സ്)  റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�  വ�െത�ം ഇതിെ� കാലാവധി എ�ാണ്
അവസാനി��െത�ം റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

ഉെ��ി�  എ� തവണെയ�ം എ� കാലയളവ് വീതമാണ് നീ�ി ന�കിയി��െത�ം
െവളിെ���േമാ?

(ബി) ഈ ലി�ി� നി�് ഓേരാ ജി�യി�ം എ� നിയമന�� വീതം നട�ിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ഈ ത�ികയിേല�് എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�്
ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� നി�േ�ശ �കാരം ഓേരാ ജി�യി� നി�് എ�.ഡി.  ൈട�ി�് ഒഴിവ് എ� വീതമാണ്
റിേ�ാ��് െച�െ��ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ടി റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി ആറ് മാസം �ടി ദീ�ഘി�ി� ന���തിന് സ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഒഴി�ളള ത�ികക�

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

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് �മതലേയ�തി�േശഷം ഒഴി�ളള ത�ികക�  സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��്
െച�ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി��േവാ: വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി�േ�ശം ന�കിെയ�ി� ഇതിേനാടകം എ� ത�ികക� ഒഴി�ളളതായി റിേ�ാ��് െച�െ��െവ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) എ� �തലാണ് ഈ ത�ികകളി� ഒഴിവ് ഉ�ായെത�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല േകാ�ഫിഡ �ഷ�� അസി��് ഒഴി�ക�

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

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� വിവിധവ��കളി� േകാ�ഫിഡ �ഷ�� അസി��ിെ� എ� ഒഴി�ക�
റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  െഹ�ക�ാ���  ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വ�� തിരി��
ഒഴി�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) റിേ�ാ�� െച�െ�� ഒഴി�കളി� അടിയ�രമായി നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

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

(എ) േസവനാവകാശനിയമം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇത് നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േസവനാവകാശ നിയമമ�സരി�് െപാ�ജന���് ന��� േസവന�െള സംബ�ി�ളള
വി�ാപനം �റെ��വി�ി�ളള വ��ക�  ഏെത�ാം;  ��ത വി�ാപന��െട പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വി�ാപനം ഇ�വേര�ം �റെ��വി�ാ� വ��ക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഇ�ാര��ി�
സ��ാ� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�് ഉ�െ�െട�ളള സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  നി�ം െപാ�ജന���് ലഭിേ��
േസവന��  േവഗ�ി�ം �ത�മാ�ം ലഭി��െവ�് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഡിജി�� സം�ാനം

28. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, അനി� അ�ര
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� ഇ��യിെല ആദ�െ� ഡിജി��  സം�ാനം ആ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ി��് ;

(ബി) ഇതിനായി വിവിധ വ��കെള ഏേകാപി�ി�് �വ��നം നട�വാ�  ഏ� േനാഡ�
ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത് ;

(സി) എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഇ�വഴി ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

ഐ.ടി.േമഖല

29. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഐ.ടി.േമഖല എെ��ാം േന��ളാണ് ൈകവരി�െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� എ� േപ��് െതാഴിലവസര�� ന�കാനായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഈ േമഖലയി�  ഏെത�ാം മാ���ളി��ടി എ�േകാടി �പ
വ�മാന��ായി��്; വിശദമാ�േമാ?

ചീേമനി ഐ.ടി. പാ��്

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ചീേമനിയി� കഴി� എ� ഡി എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി�
ഐ.ടി.  പാ��ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ പാ��ിെ�
�വ��നം എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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െകാ�ി �ാ��് സി�ി

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

(എ) െകാ�ി �ാ��് സി�ി യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് �� ഗവ�െമ�്
ആ��ണം െച�ത്;

(ബി) �� ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിയി��്;
(സി) ആദ� ഘ��ി� എ� േപ��് െതാഴിലവസര�� ��ി�ാനാ�ം എ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;
(ഡി) പ�തി ��� േതാതി� നട�ാ��തിന് ഇനി എെ��ാം �വ��ന�� നടേ���െ��്

വ��മാ�േമാ?

മലയാളം ക���ിംഗ്

32. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലയാളം ക���ിംഗ് െപാ�ജന�ളിേലെ��ി��തിന് എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് നട�വ��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അതിെ� വിശദാംശം
ന��േമാ ?

ക�� ൈസബ� പാ��്

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

(എ) ക�� ജി�യിെല എരമം-��� പ�ായ�ി� നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി� ക�� ൈസബ�
പാ��ിെ� നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണം ���ീകരി�് ൈസബ�  പാ��ിെ� �വ��നം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഉ�ര�ക� ഔേദ�ാഗിക െവബ് െെസ�കളി� യഥാസമയം �സി�ികരി��തിന് നടപടി

34. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��ക�െട ഔേദ�ാഗിക െവബ് െെസ�ക�  യഥാസമയം അ�േഡ�് െച�ണെമ�
നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ വ��ക�ം അവ�മായി ബ�െ��ിറ�� ഉ�ര�ക�  യഥാസമയം അ�ബ� െവബ്
െെസ�ി�  �സി�ികരി�ണെമ� ഉ�രവ് പാലി�ാ� �ിതി നിലവി�ളളത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�ജന�ിന് വിവരലഭ�ത�് തിക�ം സഹായകമായി ഓേരാ വ��ം ഇറ�� ഉ�ര�ക�
യഥാസമയം അവ�െട ഔേദ�ാഗിക െവബ് െെസ�ി� �സി�െ����തിന് ഉ�രവ് ന��േമാ?

സം�ാനെ� വ��കളി� ഇ-ഗേവണ�സ്

35. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വ��കളി� ഇ-ഗേവണ��ക� ആരംഭി�ാ� കഴി�ി��്;
(ബി) ഇ-ഗേവണ�സ് വഴി െപാ� ജന���് െമ�െ�� േസവന��  നട�വാ�  കഴി�െമ�ത്

സ��ാരിെ� വിലയി��ലി� വ�ി�േ�ാ?

മരണെ�� ജവാെ�റ ��ംബാംഗ���് �ഖ�ാപി� ആ��ല��� ന���തിന് നടപടി

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

(എ) ജ�കാ�ീരി�  ൈസനിക നടപടി�ിെട പാക് ൈസനിക�െട െവടിേയ�് മരി� ജവാ�
�ബിേനഷിെ� ��ംബാംഗ���് ��സ��ാ�  �ഖ�ാപി� ആ��ല���  ന�കാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ഭരണ വ��ി�  നി�ം ഈ വിഷയ�ി�  എ��ി�� �ട�നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ബിേനഷിെ� സേഹാദരി �ബിഷ�് േജാലി ലഭ�മാ�� കാര��ി�ം നടപടിക�
���ിയാ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏ��ം ഉയ�� പരിഗണന ന�കി ഈ വിഷയ�ി�  സ��ാരിെ� അടിയ�ര നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ സഹായ വിതരണം

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

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� 2011-16  കാലയളവി� ആെക എ� േപ��് �ഖ�മ�ി�െട
ചികി�ാ സഹായം (CMDRF) ലഭ�മാ�ി;

(ബി) 2011-16  കാലയളവി�  ആെക എ� േകാടി �പ ഈ മ�ല�ി�  ചികി�ാ സഹായമായി
(CMDRF) വിതരണം െച�;

(സി) ഒേര ചികി�ാ സഹായം ലഭി�ി�� ആളിന് ര� വ�ഷം കഴിേ� �ട��്  CMDRF � നി�
സഹായം ന�കാ� എ� നിയമം പാലി�ാെത ഒേര ആളിന് തെ� വീ�ം ര� വ�ഷ�ി��ി�
സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െതരെ���് �ഖ�ാപന�ിന് േശഷം ഹരി�ാട് മ�ല�ി� എ� േപ��് ചികി�ാ സഹായം
ലഭ�മാ�ി എ�് വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം
അ�വദി�് ഉ�രവായതി� എ�േപ��് എ� �ക ന�കാ�െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക��  ജി�യി�  2015  നവംബ�  മാസം �ത�  �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം
അ�വദി�് ഉ�രവായതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

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

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭി��തിന്
��കാല�ളി�  ഏെറ കാലതാമസം േനരി�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
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പരിഹരി��തി�ം നടപടി�മ�� ല�കരി�് ��ത ആ��ല�ം പാവെ�� േരാഗിക��് എ��ം
േവഗം ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭി��തിന് ആവശ�മായ റിേ�ാ��ക�  ന���തിന് കാലതാമസം
വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ മാ�െട �പാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  അ�വദി�� ധനസഹായ��െട
വിശദവിവര��  യഥാസമയം അതാത് എം.എ�.എ മാെര േരഖാ�ലം അറിയി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�് ധനസഹായം ലഭി��തിന് േപ�ി�േ�ാ�
പാലിേ��� കാര���ം മാ��േരഖ�ം മാനദ���ം വിശദമായി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�് ധനസഹായം ലഭി��തി�� നടപടി �മ��
ല�കരി�ാ� തീ�മാനെമ��േമാ;

(സി) അപകടമരണ�� സംഭവി�� േക�കളി� ധനസഹായ�ിന് നിലവി�� മാനദ���ം മാ��
േരഖക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

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

(എ) െകാലപാതക�ിന്ഇരയാ��വ�െട ആ�ിത��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം
ധനസഹായം ന���തിന് വ�വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാലപാതക�ിന്ഇരയാ��വ�െട ആ�ിത���ാ�� മാനസിക�ം സാ��ിക�മായ
��ി��ക� പരിഗണി�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ധനസഹായം അ�വദി��
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� പ�തി

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

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് �� ഗവ�െമ�്
ആ��ണം െച�ത്;

(ബി) �� ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിയി��്;
(സി) പ�തി ���മായി നട�ാ��തിനായി ഇനി എെ��ാം �വ��ിക� െച�ാ��്;
(ഡി) പ�തി ല�� സമയ�ി��ി�  ���ിയാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ

ഗവ�െമ�് ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത്?

െെല�് െമേ�ാ െറയി� പ�തി
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43. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.�രളീധര�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന�് െെല�് െമേ�ാ െറയി� പ�തി നട�ാ��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
�� ഗവ�െമ�് ആ��ണം െച�ി��ത്;

(ബി) ഇൗ പ�തി നട�ാ��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;
(സി) പ�തി�� െട�ഡ� നടപടിക�ം ക�സ���സി നിയമന�ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

നദീ സംേയാജന പ�തി

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

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� നദികളിെല ജലമാണ് മ�് സം�ാന��മായി പ�വ�ാ� സം�ാനം
കരാറി�  ഏ�െ��ിരി��ത്  ;  അവ�െട ഓേരാ�ിെ��ം കരാ�  കാലാവധി അവസാനി��ത്
എേ�ാെഴ�ം കരാ� �കാരം പ�വ�െ�� ജല�ിെ� അളവ് എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� നദീ സംേയാജന പ�തിെയ�റി�് സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം
ആരാ�ി�േ�ാ ; ഇ� സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നിലപാട് എ�ാണ് ;

(സി) േകരള�ിെല �ധാന നദികളായ അ��േകാവി�, പ� എ�ിവെയ ഇ�കാരം തമിഴ് നാ�ിെല
നദിക�മായി ബ�െ����തിന് േക� സ��ാ� എെ��ി�ം നീ�ം നട��േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് േക�ം സ�ീകരി�ി�� നിലപാ�ക� എ�ാണ് ;
(ഇ) നിരവധി �ടിെവ� വിതരണ പ�തിക� ഈ ര�് നദികെള ആ�യി�് മാ�ം �േ�ാ�് േപാ�ക�ം

ഈ നദികളി� ഇേ�ാ��െ� ആവശ��ിന് െവ�ം കി�ാെതവരിക�ം െച�� സാഹചര��ി�,
േകരള�ിെല നദിക�െട ��വ�  സംര�ണ�ം ഉേ�ശി�് ഒ� �േത�ക റിവ�  മാേനെ��്
അേതാറി�ി�് �പം െകാ��ാ�ം ഈ അേതാറി�ി�െട അ�മതിേയാെടമാ�ം േമലി�  ജലം
പ�വ���െ�െട�� കാര��� നട�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നദീസംേയാജന പ�തി

45. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, െക.എം.ഷാജി
,, സി.മ��ി
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദീസംേയാജന പ�തി�കാര�� നടപടിക�  േക�സ��ാ�  �ന��ീവി�ി�ാ�  ഒ���
സാഹചര��ി�, സം�ാനെ� നദികെള അത് ഏ�വിധ�ി�  ബാധി�െമ� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ: വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� അ� സംബ�ി�� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) േദശീയ ജലവികസന സമിതി ഇ� സംബ�ി�് ത�ാറാ�ിയ സാധ�താപഠന റിേ�ാ��ി�
സം�ാനെ��റി�� വിവര�ളി�  അ��ലമായി പി��ാല��ായ മാ���
േശഖരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��െ�രിയാറി� �തിയ അണെ��്
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46. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറി�  �തിയ അണെ��് പണി��ത് സംബ�ി�് ��  ഗവ�െമ�ിെ� നയം
എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് നിയമസഭ ഏകക�മായി �േമയം പാ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയം സംബ�ി�് ഈ ഗവ�െമ�ിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��  ഗവ�െമ�ിെ� ഈ വിഷയ�ി�� നിലപാടി� വി��മായ നിലപാട് സ�ീകരി�ാ��ായ
കാരണ�� വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� സ��ീസിെല ഒഴി�ക�

47. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സ��ീസിെല ഒഴി�ക� �ത�മായി പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ�� െച�ാ� എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക േസാ�റ � െവയ� സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(സി) ഒഴി�ക� ഇ - െമയി� വഴി പി.എസ്.സി െയ അറിയി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക � യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാതിരി��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാളളാ�േ�ശി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ ?

പരസ��ിനായി െചലവഴി� �ക

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

(എ) 2011-2016  വെര അധികാര�ിലി�� സ��ാ�  ആെക പരസ��ിനായി െചലവഴി� �ക�െട
കണ�് വ��മാ�േമാ;  ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവഴി� �ക�െട കണ�് വാ�ഷികാടി�ാന�ി�
ലഭ�മാ�േമാ; �ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം വ��കളി� പരസ��ിനായി െചലവഴി� �ക�െട
കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2011-  െമയ്  13  േശഷം19  ന് ��പായി കഴി� സ��ാ�  അധികാരേമ���തി� ��പായി
സ��ാരിെ�തായ ഏെത�ി�ം പരസ��� ഉ�ായി��േവാെയ�് െവളിെ���ാേമാ  ;  എ�ി�
ഈ പരസ��ിനായി െചലവഴി� �ക�െട കണ�് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ ജയി�കളി� കിട�� മലയാളിക�

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

(എ) വിേദശ രാജ��ളി� േക�കളി� ഉ�െ��് എ� മലയാളിക� വിേദശ ജയി�കളി� കിട��തായി
അറിയാേമാ;

(ബി) വിേദശ�നി�് അ�ത��രായ മലയാളിക�െട ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?
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വിമാന യാ�ാ�ലി

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

(എ) വിമാന ക�നിക�  യാ��ാെര യാ�ാ�ലിയിന�ി�  അമിതമായി �ഷണം െച�� കാര�ം
��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ചിലേ�ാ�  അ�ം ആ�ം ഇര�ി യാ�ാ�ലി ഈ വിധം വിമാന��നിക�  യാ��ാരി�  നി�ം
ഈടാ�� കാര�ം പരിേശാധി�ാേമാ ;

(സി) ഇ��ലം ഗ�� നാ�കളി� േജാലി െച�� മലയാളിക� അട��� ഒേ�െറ േപ� അ�ഭവി��
ക�� സാ��ിക �യാസം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� ഇതി� പരിഹാരം കാണാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

�മി അ�വദി�ത് സംബ�ി� േകസ്

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

(എ) 2006-11 കാല�് അ�െ� �ഖ�മ�ി തെ� ബ�വിന് �മി അ�വദി�ത് സംബ�ി� േകസിെ�
അേന�ഷണം ���ീയായി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ��ത േകസി� ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് ��പ�ം സമ��ി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദവിവര��
ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) േകസി�േമ�� അ�ിമ റിേ�ാ��് വിജില�സ് േകാടതിയി� സമ��ി��തി�� നടപടി�മ��
���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േപാലീസ് ക�ഡിയി� എ��� വാഹന��

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

(എ) അനധി�ത മണ�കട�മായി ബ�െ��ം മ� വിവിധേക�കളി�ം േപാലീസ് ക�ഡിയി� എ���
വാഹന��  േപാലീസ് േ�ഷ�ക�� ��ി�ം പാതേയാര�ളി�ം നി��ിയി����ലം
അപകട��ാ���ം ആ�ക�  മരണെ����ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േബ��
നിേയാജകമ�ല�ിെല ന�ളം േപാലീസ് േ�ഷ�  ഉ�െ�െട േകരള�ിെല േപാലീസ്
േ�ഷ�ക�� ��ി�ം പാതേയാര�ളി�ം ഇ�ര�ി� അപകടകരമായ രീതിയി� നി��ിയി�
വാഹന�� നീ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

"വിജില�് േകരള" പ�തി

53. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് "വിജില�് േകരള" പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ലം എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� കഴി�ത്;
(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാനായി ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?
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സബ്-ഇ�െ��� ത�ികയിേല�ളള ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

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

(എ) േപാലീസ് വ��ിെല സബ്-ഇ�െ��� ത�ികയിേല�ളള ഒഴി�ക� അ�� ��് വ�ഷേ��്
പിഎ�സി �് റിേ�ാ��് െചേ��തിെ��  01-03-2016 -െല അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി�െട
Go(Ms)  No/76/2016/  Home  ഉ�രവ് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത്
റ�ാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�െനെയാ� ഉ�രവിറ�ാ�ളള സാഹചര�ം അേന�ഷണ
വിേധയമാ�േമാ;

(ബി) ജി.ഒ(പി)  No.268/2010/Home  തീയതി  10.12.2010  �കാരം നിലവി�  വ� േകരള സിവി�
േപാലീസ് േകഡറിെല സബ് ഇ�െ��� ഓഫ് േപാലീസ് റാ�് ലി�് (കാ�ഗറി ന�� 253/2014)

നിലവി�  വ�് ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം റി��്െമ�് ��  നിലവി�  വ�ി�ി� എ� കാര�ം
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഈ അപാകത പരിഹരി�ാ� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�

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

(എ) ന�െട സം�ാന�് അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം �മാതീതമായി
വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വരവ് നിയ�ി��തിനായി നിലവി�  എെ��ി�ം
നിയ�ണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാനേ��് വ�� ��വ�  അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�േട�ം �ിമിന�  പ�ാ�ലം
പരിേശാധി��േ�ാ;

(ഡി) ഇവ��് െഎഡ�ി�ി കാ�ഡ്,  െമഡി��  പരിേശാധന നട�ിയ ആേരാഗ� കാ�ഡ് എ�ിവ
ന���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�� സ��ാ� കാലയളവിെല ���ത���െട കണ�ക�

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

(എ) കഴി� സ��ാരിെ�റ ഭരണകാല�് ആഭ��ര വ��് ൈകകാര�ം െച�ി�� മ�ിമാ�
ആെര�ാം എ�ം ഇവ�െട ഓേരാ���െട�ം ഭരണകാല� നട� െകാലപാതകം,
െകാലപാതക�മം,  ബലാ�ംഗം,  �ീധനപീഡന മരണം,  ൈലംഗിക അതി�മ�ം അതി�െട��
മരണ�ം, െകാ�, േമാഷണം, കലാപ��, േ�ഡ് മാഫിയ ആ�മണ�ം അതി�െട�� മരണ�ം,
വീ�ം �ല�ം ന�െ��വ�, മണ�  മാഫിയ ആ�മണ�ം അതി�െട�� മരണ�ം,  ��ിക��
േനെര�� ആ�മണം, ���� േനേര�� ആ�മണം, മ� മാഫിയ ആ�മണ�ം മരണ�ം എ�
വീതെമ�് ൈ�ം റി�ാ��സ് ബ�േറാ�െട കണ�ക� �കാരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കണ�ക�െട അടി�ാന�ി�  കഴി� അ�് വ�ഷ�ാലെ� �മസമാധാനം
സംബ�ി�് ഉ�തതല അേന�ഷണം നട�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

െചറായി എ.െക.ജി വായനശാല തീവ� നശി�ി� സംഭവം

57. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െചറായി എ.െക.ജി വായനശാല�ം, െതാ��� കട�റിക�ം, തീവ� നശി�ി� സംഭവം സംബ�ി�്
അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് അേന�ഷണ�ിനായി �മതലെ���ിയിരി��െത�ം,  �മതലെ��
ഉേദ�ാ�� ആെര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സംഭവ�ി� ഉ�െ�� �തികെള അറ�് െച�ി�ിേ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നാശന�ം സംഭവി�വ��് സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

��ം േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ��ം േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിടം അപകടാവ�യിലാെണ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല �ലം മാ���

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േപാലീസ് േസനയി� നട�ിയ �ലം മാ���
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവ നി�ിത മാനദ��� പാലി�െകാ� തെ�യാേണാ;

(സി) എ� ജീവന�ാെര ആഭ��ര വ��ി� നി�ിത കാലാവധി തീ�ം��് �ലം മാ�ിെയ�ം അവ�െട
ത�ിക തിരി�� കണ�ക�ം വിശദീകരി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണം

60. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, െക. രാജ�
�ീമതിസി.െക. ആശ
�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ ന� ല��മി�് സം�ാനെ� േപാലീസ് സംവിധാന�ി� എെ��ി�ം മാ��� വ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം �തിയ സംവിധാന�ളാണ്
െകാ�വരാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസി�  നിലനി��� ��ാേന�ഷണ രീതികളി�  എെ��ി�ം മാ�ം വ��ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ാ�  ഉേ�ശി�ി��െത�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�� േപാലീസ് േസനെയ നവീകരി��തിന് എ� നടപടികളാണ് ഉ�ായി��െത�ം,
�തിയ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�ം ഇതിന് േക� സഹായം
ലഭ�മായി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ സംര�ണവ��് �പീകരണം

61. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെ� തീരേദശ സംര�ണം ഫല�ദമായി ഏേകാപി�ി�വാ�  ഒ� �േത�ക വ��്
�പീകരി�� കാര�ം സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി)

മട�ം-െച�ളായി-ചമത�ാ� �ഴകളി� ��ിക� ��ിമരി� സംഭവം

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

(എ) ക�� ജി�യി� മട�ം-െച�ളായി-ചമത�ാ� �ഴകളി� ��് ആ��ിടയി� 9 ��ിക� ��ിമരി�
ദാ�ണമായ സംഭവ�ി� ഗവ�െമ�് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മരണമട� ഓേരാ ��ിക��ം 5 ല�ം �പാവീതം അവ�െട ര�ക��ാ���് ധനസഹായം
ന���തിന് �ീ. െക,സി. േജാസഫ് എം.എ�.എ.�െട ക�് �ഖ�മ�ി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) മരണാന�ര സഹായമായി മരി� ഓേരാ ��ിക�െട�ം ര�ക��ാ���് എ�്
ധനസഹായമാണ് ന�ിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇനി�ം ഇ�രം �ര���  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  സംഭവം നട� �ല�ളി�  ��റിയി�
ന��� േബാ��ക� �ാപി�ാ� തേ�ശ�ാപന���് നി�േ�ശം ന��േമാ?

അ�� േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം

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

(എ) അ�� േപാലീസ് േ�ഷ� ഇേ�ാ� വാടകെക�ിട�ിേല�് മാ�ി �വ��ി�ി�വാ� ഇടയായത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ായ�് േപാലീസ് േ�ഷ�  നി��ി��തിനായി ൈകമാറിയ �ല�് േപാലീസ് േ�ഷ�
നി��ി��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��് എ� േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് സമ��ി�ി�ളളത്;

(സി) ജി�ാ അതി��ിയിെല ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ�  ഇ�കാരം വാടകെക�ിട�ി�  �വ��ി��ത്
സംബ�ി�് മാധ�മ�ളി� വ�� വിമ�ശന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) മയ�മ��േക�ക� അട�ം ഏ��ം അധികം േക�ക� രജി�� െച�ി�ളള ഇവിെട ആ�നിക
സൗകര��� ഉളള ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ� നി��ി��തി�ളള നടപടി സത�രമായി സ�ീകരി�േമാ;

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

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

(എ) ക��  ജി�യിെല പരിയാരം ടി.  ബി.  സാനിേ�ാറിയ�ിെ� �മിയി�നി�ം പരിയാരം െമഡി��
േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് �ലം ലഭ�മാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

നഗ�� േക�മായി േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�ാ� നടപടി

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

(എ) നഗ��  േക�മായി േപാലീസ് േ�ഷ�  അ�വദി���മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആഭ��ര വ��് ആവശ�െ��ത�സരി�് േപാലീസ് േ�ഷ�  �വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ
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െക�ിട�ം മ�് ഭൗതിക സാഹചര��െമാ��ാെമ�ളള തീ�മാനം നഗ��  �ാമപ�ായ�്
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� എ�് �ട�നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

നിയമസഭാ െതരെ���മായി ബ�െ��് രജി�� െച� േക�ക�

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

(എ) കഴി� നിയമസഭാ െതരെ���മായി ബ�െ��് സം�ാന�് എ� േക�ക�  രജി��
െച�ി��്;  ജി��ം േപാലീസ് േ�ഷ�ം തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ;  എ� �തികെള അറ�്
െച�ി��്; ഇനി എ� �തികെള അറ�് െച�ാ��്;

(ബി) െസ��  153  (A)  �കാരം േക�ക�  രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിലാണ് ഈ െസ��  അ�സരി�് േക�ക�  രജി��  െച�ി��ത്;  െതരെ���
കാല�് വ��ീയ സംഘ�ഷം ഉളവാ��തിെനതിെര ഉപേയാഗി�� െസ��  �കാരം
േകെ��േ��ിവ� സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ?

നിയമസഭാ െതര െ���മായി ബ�െ�� േകസ്

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

(എ) ഇ�ഴി� നിയമസഭാ െതര െ���മായി ബ�െ��് കാസ�േകാട് ജി�യിെല േബഡ���
ൈക��ി ചി�ം പതി�ി� 500 �പ േനാ�് നാ�കാ� പിടി�ടിയ വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�്ജി�ാ കള���ം,  റിേ�ണിംഗ് ഓഫിസ��ം ന�കിയ പരാതിയി� എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പരാതിക� ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�് ൈകമാറിയി�േ�ാ ; വിശദവിവര�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് േക�് രജി�� െച�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� ഇ�വെര േകസ് എ��് അേന�ഷണം
നട�ാതിരി�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

നിയമസഭാ െതരെ���ിേനാട�ബ�ി� നട� അ�മ��

68. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, എം. വി�െസ�്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ െതരെ���ിേനാട�ബ�ി�് സം�ാനെമാ�ാെക എെ��ാം അ�മ�വ��ന��
നട�ി��്;

(ബി) ഏെത�ാം േക�കളാണ് ഇ�മായി രജി�� െച�ി��ത്; ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) രജി�� െച� േക�കളി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ിി�െ��് വ��മാ�േമാ.,

വിഴി�ം േപാലീസ് ക�ാംപ്

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ �വ��ന��  നട��തിെ�റ ഭാഗമായി അവിെട �വ��ി�� േപാലീസ്
എ.ആ�. ക�ാംപ് െന�ാ�ി�കരയിേല� മാ�ി �ാപി��തിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�
എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?
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ൈക�ലി - അഴിമതി േക�ക�

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� കഴി� 5 വ�ഷ�ിനിെട ൈക�ലി - അഴിമതി േക�കളി�െപ�
എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര േകസ് ചാ��് െച�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േകഡറി�� ഉേദ�ാഗ�രാണ് ഇ�രം േക�കളി� ഉ�െ��ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� േപ�െ�തിെര ശി�ാ നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാടാ�ഴ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) േകാ���  മ�ല�ിെല കാടാ�ഴയി�  അ�വദി� േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന്
ആവശ�മായ �ലം റവന� വ��് ആഭ��ര വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതി�ളള
നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

എ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണം

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

(എ) െകാ�ം �റ� േപാലീ� അതി��ിയി� വ�� എ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം
നി��ി�ാ� ആഭ��ര വ��ിന് �മി ലഭ�മായത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� അട�� �ക
എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഫ�്
അ�വദി��തി�ം നി��ാണം ആരംഭി��തി�മായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

ചാല�ടി മ�ല�ി� ഹ��ാലിേനാട�ബ�ി� നട� അ�മസംഭവ�ിെല അേന�ഷണം

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

(എ) ���നാട് സംഭവെ� �ട��് വിശ�ഹി� പരിഷ�് ��� ജി�യി� 28.4.14-ന് ആഹ�ാനം െച�
ഹ��ാലിെ� തേല�് ചാല�ടി മ�ല�ി� ഒ� �ി��� േദവാലയ�ി�ം ��് കേ�ളക��ം
േനെര��ായ ആ�മണ�ിെല �തികെള പിടി�ടിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിെ� അേന�ഷണം ഏത്
ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇരി�ാല�ട എസ്.ഐ.  ആയി�� ജിേജാ�െട�ം െവ�ി�ള�ര േ�ഷനിെല േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�നായ സേഹാദരേ��ം വീ�ം വാഹന��ം ആ�മി� സംഭവ�ി�  േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ന് ൈബ�് വാ�ി ന��ം എ� ആഭ��ര വ��് മ�ി�െട ഉറ�് പാലി��തിന്
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രാ�ീയ സംഘ�ന��

74. �ീ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016  െല സം�ാന നിയമസഭയിേല�� െതരെ���് കഴി�തി�േശഷം എ� രാ�ീയ
സംഘ�ന�� ഉ�ായിെയ�ം ഏെതാെ� രാ�ീയ ക�ിക� ത�ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അതി� എ� �തികെള അറ� െച�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ജി� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�േമാ ?

ഓ�േറഷ� �േബര

75. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.�രളീധര�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�േറഷ� �േബര എ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്;
(ഡി) എ�മാ�ം ഉേ�ശ�ല���� പ�തി നട�ി�് വഴി ൈകവരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

െ�ഷ�� പ�ി�് േ�ാസിക��െറ നിയമി��തി�� നടപടി

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഉ�മ മാ�ാട് െകാ�െ�� എം. ബി. ബാല��െ� വിധവ െക. വി. അനിത
െ�ഷ��  പ�ി�് േ�ാസിക��െറ നിയമി��തിനാ�� അ�മതി�ായി അേപ�
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് ആഭ��ര വ��ി� 72096/C4/14/ആഭ��രം ന�� ഫയലി� എ�് തീ�മാനമാണ്
എ��ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) തെ� അേപ� വീ�ം പരിഗണി�ണെമ�ാവശ�െ��് വിധവയായ െക.വി.അനിത ന�കിയ
ഹ�ജിയി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

േകരള�ിെല അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�

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

(എ) േകരള�ിലാെക�� അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�  എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;  ഇവ�െട
സം�ാനം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േപരി�  �ിമിന�  ����  വ�ാപകമാ�� സാഹചര��ി�
ഇവ�െട വിശദാംശ��ം എ��ം തി�െ����തി�� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള െകാ�വ�� ഏജ�സിക�  �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�
ഏെതാെ�; ഇതിെന സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�േമാ?

പ�ികജാതി ��ംബ�ിെനതിെര�ളള ആ�മണം

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

(എ) തലേ�രി ��ിമാ�ലി� പ�ികജാതി ��ംബെ� ആ�മി�ക�ം വീ�ം,  കാ�ം തക��ക�ം െച�
സംഭവ�ി� േപാലീസ് േകസ് എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകസി� എ�േപെര അറ�് െച�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;
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(സി) ഏെത�ാം വ��കളാണ് ���ാ�െ�തിെര �മ�ിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകസിെ� നിലവി�� അവ� വ��മാ�േമാ?

ഞാറ�� േപാലീസ് േ�ഷെ� അധികാര പരിധി

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

(എ) ൈവ�ി�  മ�ല�ിെല ഞാറ��  േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  എ� പ�ായ�കളാണ്
ഉ�െ��ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഷനിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വി�തി�ം ജനസംഖ��ം കണ�ിെല��് ��ൈവ�് േമഖല േക�ീകരി�് ��തായി േപാലീസ്
േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�ം ഞാറ��  േപാലീസ് േ�ഷെ� അധികാര പരിധി
�ന:�മീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷ�  നിലവി�  �വ��ി��ത് എൻ �ി പി സി ന�കിയി��
െക�ിട�ിലാണ്.  ഇത് കാല�ഴ��ാ�  തിക�ം ജീ��ാവ�യിലാെണ�ം,  ജീവന�ാ��്
മതിയായ സൗകര��� ഇ�ാ� െക�ിടം ആണ് എ�� എ��� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ടി േപാലീസ് േ�ഷ�  അതി��ി�െട മധ�ഭാഗ�ായി മതിയായ സൗകര��േളാ��ടിയ
�തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ലേശഖര�രം വിേ�ജി� നിയമസഭാ െതരെ���ിേനാട�ബ�ി� നട� സംഘ�ഷം

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

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� �ലേശഖര�രം വിേ�ജി� നിയമസഭാ െതരെ���ിേനാട�ബ�ി�
നട� സംഘ�ഷെ� �ട��് ��പി� എ�യാ�  മരി�ാനിടയായ സംഭവ�ിെല ��വ�
�തികെള�ം അറ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) �തിക�െ�തിെര ഏെത�ാം വ��ക� �കാരം േകസ് എ��ി��്;
(സി) േകസിെ� അ�ിമ റിേ�ാ��് േകാടതിയി� സമ��ി��തിന് കാലതാമസ��ാ�േമാ;

(ഡി) എ��ംേവഗം അേന�ഷണം ���ീകരി�് േകാടതിയി� സമ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ഓഫീസ്

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

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷനി�ം  2012  �ത�  നാളി�വെര
രജി�� െച�ി�ളള േക�ക�െട എ�ം വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േക�ക�െട�ം ജനസംഖ��െട�ം വ��നവ് പരിഗണി�് വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല
െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി ഒ� �തിയ ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആയതിന് ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?
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അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക� �തികളാ�� ���ത���

83. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലിനായി അന�സം�ാന�ളി�നി�ം ബം�ാേദശി� നി�ം ഇവിെടെയ�ി താമസി�വ��
െതാഴിലാളികെള സംബ�ി� യാെതാ� ആധികാരിക/ഒൗേദ�ാഗിക കണ�ക�ം ലഭ�മ�ാ�
സാഹചര�ം നിലനി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�  �തികളാ�� ���ത���  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�
അവെര�റി�് ആധികാരിക കണെ���് നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െതാഴി�, തേ�ശസ�യംഭരണം,  േപാലീസ് എ�ീ വ��കെള സം��മായി ഉപേയാഗെ���ി
സമയബ�ിതമായി ഇൗ വിഷയം പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നാളി�വെര ഇൗ വിഷയ�ിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

െപ�വാണിഭം, �ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െട പീഡനം എ�ിവ സംബ�ി� േക�ക�

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

(എ) 2015-16  വ�ഷ�ി�  െപ�വാണിഭം,  �ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െട പീഡനം എ�ിവ
സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�െവ�ം,  ഏെത�ാം േക�കളി�  �തികെള അറ�
െച�െവ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആഭ��ര വ��ം സ��ാ� �പീകരി� �േത�ക േപാലീസ് സംഘ�ം ഓ�േറഷ� ബിഗ് ഡാഡി വഴി
രജി�� െച� േക�ക� എ�െയ�ം അതി� എ� േക�കളി� �തികെള അറ�െച�െവ�ം
അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ാ�  സാ�ഹ� മാധ�മ��  ��തലായി ഉപേയാഗി��തിനാ�  ഇവ ഉപേയാഗി��
െപ�വാണിഭ��ം മ�ം തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

മറിയ��ി െകാലപാതകം

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

(എ) ക��  ജി�യി�  െച��ഴ കാ�യം ചാലി�  െകാ�െ�� മറിയ��ി�െട െകാലപാതകം
സംബ�ി�� അേന�ഷണ�ിെ� നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െകാലപാതകം നട�്  4  വ�ഷം കഴി�ി�ം �തികെള പിടി�ാ� സാഹചര��ി� അേന�ഷണം
ഊ��ിതെ����തിന് വ� നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വ��ലയി� േകരള േപാലീസിെ� ഒ� സബ് ഡിവിഷ� ആഫീസ്

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

(എ) േകരള�ിെല ഏ��ം �ധാനെ�� ഒ� �റി�് േക�മായ പാപനാശം ഉ�െ��� വ��ല
ശിവഗിരിയി�  �തിയ താ��് അ�വദി� സാഹചര��ി�  േകരള േപാലീസിെ� ഒ� സബ്
ഡിവിഷ� (Dy.S.P ആഫീസ്) ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആഫീസിെ� �വ��നം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ  ; ആയത് എ�േ��്
ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െതരെ���് ദിവസം ഉ�മ നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�മണം
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87. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള നിയമസഭയിേല�്  2016െമയ്  16  ന് നട� െതരെ���് ദിവസം ഉ�മ നിേയാജക
മ�ല�ിെല െത�ി�പറ�് �.  പി.  �ളി�  വ�് എ�. ഡി.  എഫ് �ാനാ��ി�െട ചീഫ്
ഏജ�ം �� ഉ�മ എം.എ�.എ �മായി�� �ീ.െക. വി. ��ിരാമേന�ം എ�.ഡി. എഫ്. ��്
ഏജ�് മാെര�ം ആ�മി�് പ�േ���ി�ക�ം റിേ�ണിംഗ് ഓഫീസ�െട അ�മതിേയാെട ഇല��
ദിവസം ചീഫ് ഏജ�് ഉപേയാഗി�ി�� �ലം എം.എ�.എ �െട  KL60C-8787  വാഹന�ം
േപാലീസ് വാഹന�ം അടി�് തക��ത�ം െച� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; ഏെതാെ� വ��ക� േച��ാണ് േകസ്
രജി�� െച�ി��ത്; ആെരാെ�യാണ് �തിക�;

(സി) എ� �തികെള പിടി�ടിയി��്;  ഇനി എ� േപെര പിടി�ടാ��്;  ഇതി� ബാ�് ജീവന�ാരായ
ഉേദ�ാഗ��േ�ാ ;വിശദാശം�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �� എം. എ�.എ. ന�കിയ പരാതിയി� നി�് ഏെത�ി�ം വ��ികെള ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി�
കാരണം എ�ാണ്;

(ഇ) �.  ഡി.  എഫ്.  ഇല��  ക�ി�ി ഓഫീസിന�� നട� ഈ അ�മണ സംഘ�ിെല
�ഢാേലചന�ാെര�ം കെ��ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

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

(എ) �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  ഉെ��ി� �തിയതായി
എ� ��കളിലാണ് പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഒ� �ളി� പ�തി നട�ാ��തിന് സ��ാരിന് എ� പണമാണ് �തിവ�ഷം െചലവഴിേ��ി
വ��ത്;

(സി) പ�തിയി� പ�ാളിയാ�� �� പി.ടി.എ.ക� ഇതിനായി പണം െചലവഴിേ���േ�ാ;

(ഡി) �ഡ�് േപാലീസ് പ�തി�െട ഫല�ദമായ നി��ഹണ�ിനായി സ��ാ�  ഇ�വെര എ�
�പയാണ് െചലവഴി�ി��ത്; വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇേ�ാ� എ� ��കളിലാണ് പ�തി നട�ാ��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ ?

വാടാന�ി�ി േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണം

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

(എ) മണ��  മ�ല�ി�  വാടാന�ി�ി േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിട നി��ാണ�ിനായി �ലം
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി �ല�െ��ി�  ഇേ�ാ�  വാടക െക�ിട�ി�  ���ി�� േപാലീസ് േ�ഷന്
സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ െക�ിട നി��ാണ�ിനാവശ�മായ എ�ിേമ�ം �ാ�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) ക�നാഗ��ിയി� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അ�വദി� േ�ഷ�  �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ  ;  ഇതിനാവശ�മായ ജീവന�ാെര
അ�വദി�ി�േ�ാ;

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

23 of 70 Monday 20 June 2016 11:42 AM



(സി) ഇെ��ി�  �വ��ന�ിനാവശ�മായ േസനാംഗ�െള അ�വദി�് �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�
�വ��നം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അട���ിയ ആരാധനാലയ��

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

(എ) ഈ ഗവ�െമ�്  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� ആരാധനാലയ��  േപാലീസ്
അട���ിയി��് എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇവ അട�് ��ിയതി�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി� മല�റം ജി�യി� ഏെത�ി�ം ആരാധനാലയ�� അട���ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) ഉെ��ി� അതിെ� കാരണ�� അറിയി�േമാ ?

െതാ�ി�തലായി പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��

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

(എ) വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെല വ��ല,  അയി��, ക��ലം,  പ�ി��  േ�ഷ�കളി�
െതാ�ി�തലായി പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��  സമയബ�ിതമായി േലലം െച�് വി���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�ം?

ക�രിരംഗ�-ഗാ�ഗി� റിേ�ാ��ിെനതിെര�� സമര�ി� പെ���വ�െ�തിെര�� േകസ്

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

(എ) ക�രിരംഗ�-ഗാ�ഗി� റിേ�ാ��ിെനതിെര�� �േ�ാഭ�ിെ� ഭാഗമായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� പി�വലി� േക�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സമര�ിെ� േപരി�  നിരപരാധികളായ ആ�ക�െ�തിെര ക�േ�െസ�� ആേ�പം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി�, േകസ് പി�വലി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നി��ാണ �വ��ന��

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

(എ) �����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നി��ാണ
�വ��ന�ളാണ് ഇേ�ാ� നട� വ��ത്; ഇവ�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �����ി നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ം ഔ�്
േപാ�ം ��ി�വാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  ഇത് സംബ�ി�് െ�ാേ�ാസ�
സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

പ�ീര�ാവി� േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�ാ� നടപടി

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് പ�ീര�ാവ് ആ�ാനമായി ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?
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��സ��ാരിെല മ�ിമാ��ം ഉ�തഉേദ�ാഗ���ം എതിെര അേന�ഷണം

96. �ീ.സി. െക. ശശീ��
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെല മ�ിമാ�ം ഉ�തഉേദ�ാഗ��ം ഉ�െ�� േസാളാ� അഴിമതി, ബാ�േ�ാഴ, കടകം
പ�ി �മി ത�ി�്, പാ�ര ് �മിൈകേ��ം, ൈട�ാനിയം അഴിമതി, കടമ�ടി, െമ�ാ�കായ� �ട�ിയ
ആേ�പ�െള �റി� നി��മായ അേന�ഷണം നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� േക�ക� ഇ�ാതാ�ാ� �മം നട�ിെയ� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ േക�ക� �നരേന�ഷി��േതാെടാ�ം േകസ് ഇ�ാതാ�ാ� �മി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ടി
അേന�ഷണം നട�ി മാ�കാപരമായി നടപടി സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക� �തികളായ �ിമിന� േക�ക�

97. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� അ�വ�ഷം അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക� �തികളായി എ� �ിമിന� േക�ക�
സം�ാന�് രജി�� െച�െ��ി��് എ�് വാ�ഷിക �മ�ി� ജി�തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ഴി� സ��ാരിെ� കാലയളവി�  �ീക�െ�തിെര�� ആ�മണം,  െകാലപാതകം,
േമാഷണ�ശമം എ�ീ വിഭാഗ�ി�െ���ി അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക�െ�തിെര രജി�� െച�
േക�ക�െട എ�ം വാ�ഷിക�മ�ി� ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക�മായി ബ�െ��� ���ത���  വ��ി�വ���്
നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  എ���തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്:  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക��് ബേയാ െമ�ിക് തിരി�റിയ� കാ�ഡ് ന��തിന് നടപടി

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

(എ) മ�് സം�ാന�ളി�  നി�് േകരള�ിേല�് േജാലി�ായി വ��വരി�  ഒ� വിഭാഗം �ിമിന�
���ളി� ഏ�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ര�് വ�ഷ�ളി�  െകാലപാതകം,  േമാഷണം  ,  നിേരാധിത ഉ�����െട വി��ന
എ�ിവ�മായി ബ�െ��് അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�  �തികളായ എ� േക�ക�
ഉ�ായി�െ��് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ�േപ� പിടി�െ��; എ� േപ� പിടി�െ�ടാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജിഷ വധേ�സിെ� അടി�ാന�ി�  മ�് സം�ാന�ളി�  നി�് വ�് താമസി��വ�െട
�ത�മായ വിവര��  ��ി��തിന് ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷനി�ം എെ�ാെ�
സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഉ�െ�� ���ത���  വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�,
അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട വിവര��  �ത�മായി േശഖരി��തി�ം,  അവ��് ബേയാ
െമ�ിക് തിരി�റിയ�  കാ�ഡ് ന���തി�ം,  അവെര സം�ാനേ��് െകാ�വ��
േകാ��ാ��മാ��ം അവെര താമസി�ി�� െക�ിട ഉടമക��ം ൈലസ�സ്
ഏ�െ����തി�ം,  നി�േ�ശം �ത�മായി പാലി�ാ�വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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നിയമസഭാ െതരെ���് 2016

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

(എ) ഇ�ഴി� നിയമസഭാ െതരെ���ി�  ഉ�മയി�  �.ഡി.എഫ് �ാനാ��ി പരസ�മായി
ക�േവാ�് െച�ണെമ�് ആഹ�ാനം െച��തായി പറയെ��� വീഡിേയാ �ി�മായി ബ�െ��
വിഷയം േപാലീസിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് ചീഫ് ഇല�റ�  ഓഫീസ��ം ജി�ാ കള���ം റിേ�ണിംഗ്
ഓഫീസ��ം ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�ം ന�കിയ പരാതികളി�  എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരസ�മായി ക�േവാ�് െച�ണെമ�് ആഹ�ാനം െച�� വീഡിേയാ�ി�ം പരാതിക�ം ലഭി�ി�ം
ഇ�വെര േക�് രജി�� െച�് അേന�ഷണം നട�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇതിന് ആ�െട ഭാഗ�നി�ാണ് കാലതാമസം ഉ�ായെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

എസ്.എ�.ഡി.പി. �െട ൈമേ�ാൈഫനാ�സ് പ�തി

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

(എ) എസ്.എ�.ഡി.പി. �െട ൈമേ�ാൈഫനാ�സ് പ�തിയി� ത�ി�് നട�ിയി�െ��് വിജില�സ്
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  എെ��ാം �മേ��കളാണ് കെ��ിയി��െത�ം ആെര�ാമാണ് ഇതിന്
ഉ�രവാദികെള�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ത�ി�ക� സംബ�ി�് ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് അേന�ഷണം നട�ണെമ�് േകാടതി ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എെ��ാം �ട�നടപടികളാണ് ��ത േക�ി�  ൈകെ�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

�ീ. വി.എ. അ���മാറിെനതിെര�� വിജില�സ്അേന�ഷണം

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

(എ) �ീ.  വി.എസ്.  അ�താന�െ� മക�  വി.എ.  അ���മാറിെനതിെര വിജില�സ് നട��
വി.ഇ.4/2011/എസ്.ഡി.�ി.  വിഇ.20/2011/എസ്.ഐ.�.11  എ�ീ ന�രി�� വിജില�സ്
അേന�ഷണ�ിെ� ഇ�വെര�� ���വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) വി.എ.  അ���മാറിെനതിെര അതീവ ��തരമായ പതി��് അഴിമതി ആേരാപണ��
ഉ�യി�െകാ�് �ീ.  ഉ��ചാ�ി �തിപ� േനതാവായി��േ�ാ� 01.03.2011-� അ�െ�
�ഖ�മ�ി വി.എസ്. അ�താന�ന് േരഖാ�ലം പരാതി ന�കിെയ�ി�ം വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന്
�പാ�ശ െച�ാ�തിെന �ട��്  16.6.2011-� ജി.ഒ.(എം.എസ്)19/2011/വി.ജി.ന�� �കാരം
ഉ�� ചാ�ി �ഖ�മ�ി ആയതി�േശഷം ഉ�രവി� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� ഇ�വെര��
��� വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി� പരാതി�ാരനായ �ീ. ഉ�� ചാ�ി�െട െമാഴി അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ�� േരഖെ���ിേയാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ാവൻ�� ൈട�ാനിയം ക�നിയി� നട� അഴിമതി
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102.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാവ��� ൈട�ാനിയം ക�നിയി� മലിനീകരണ നിവാരണ സംവിധാന�� സ�ീകരി��തി�
നട� അഴിമതിെയ�റി�് ഉയ�� പരാതിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) പരാതിയി� ആേരാപണ വിേധയ� ആെര�ാെമ�ം അവരി� ആ�െ��ാെമതിെര �ാഥമിക വിവര
റിേ�ാ��് ഉെ��ം ബാ�ി�ളളവെര ഒഴിവാ�ിയതിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് േകസിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

2011-16 ഭരണകാലെ� �ഖ�മ�ി , മ�ിമാ�, േപ�ണ� �ാഫ് അംഗ�� എ�ിവ�െ�തിെര��
േക�ക�

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

(എ) 2011-16-െല �.ഡി.എഫ് ഭരണകാല�് വിവിധ വ��ക� ൈകകാര�ം െച� �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട
എ� മ�ിമാ� ഉ�ായി��െവ�ം ഇവ��് ഓേരാ����ം േപ�ണ� �ാഫ് ആയി എ� േപ�
വീതം ഉ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട മ� മ�ിമാ�, േപ�ണ� �ാഫ് അംഗ�� എ�ിവരി�
ആ�െടെയ�ാം േപരി� വിജില�സ് േക�് ഉ�െ�െട വിവിധയിനം േക�ക� നിലവി��് എ�ം
എ� േക�ക� േകാടതി ��ാെക��് എ�ം ഇത് ആ�െടെയ�ാം േപ�കളിലാണ് എ�ം എ�
േക�കളി�  േകാടതി എഫ്.ഐ.ആ�  രജി��  െച�് അേന�ഷണം നട�ാ�  ഉ�രവ് ന�കി
എ�ം ആയത് ആ�െടെയ�ാം േപ�കളിലാണ് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട ഏെത�ാം മ�ിമാ�, േപ�ണ�  �ാഫ് അംഗ��
എ�ിവ�െ�തിെര�� പരാതികളി�േമ�  ഏെതാെ� വിഷയ�ളി�  �ഡിഷ��  അേന�ഷണം
നട�� എ�ം ആയത് എേ�ാ� ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

ഫയ� േ�ഷന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

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

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി� വന��ഗ��െട ആ�മണ�ം മ�ിടി�ി�ം മ� ��തി �ര���ം നിര�രം
സംഭവി�െകാ�ിരി�� സാഹചര��ി�  ഒ� ഫയ�  േ�ഷന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ഫയ� ആ�് െറ��, കമാ�ഡ�ഡിെ� റിേ�ാ��ം ഇതിനായി േവ�ി വ�� �ല�ം
മ�് അ�ബ� സൗകര���ം ഉറ�ം ന�കിയി�ം നാളി�വെര ��ത ഫയ� േ�ഷ� ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി�ി� എ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�ാ�
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� അ�ിശമനാ വിഭാഗ�ിന് െക�ിടം

105.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�രി�  അ�ിശമനാ വിഭാഗ�ിന് നിലവി�  സ��മായി രേ��റിലധികം �മി�െ��ി�ം
െക�ിടമി�ാ� കാരണ�ാ�  വാടക �ല�് �വ��ി� വ��തിെ� പരിമിതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇവിെട അ�ിശമന നിലയം പണി��തി�� ഫ�് ലഭ�മാ��തി� േവ�ി സമയബ�ിത
സഹായനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം ��യി�െ��ി�ി�ാെയ�ി�  ആയത് േബാ��െ��് അ�രി�  അ�ിശമനാ
വിഭാഗ�ിന് െക�ിടം നി��ി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പര�� ഫയ� േ�ഷന് െക�ിടം

106.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല പര�� ഫയ� േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി��തിേല�് പര��
േപാലീസ് േ�ഷ� േകാ�ൗ�ി� നി�ം �മി അ�വദി��തിേല�ായി റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ�
െകാ�ം സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണേറാട് ഡി.ജി.പി ആവശ�െ��ി��േവാ;

(ബി) എ�ി� ��ത റിേ�ാ��് ആവശ�െ��് േ��് േപാലീസ് ചീഫ് എ�ാണ് ക�് ന�കിയെത�ം,
അതിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� േമ�നടപടി എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത നടപടി�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

അ�രി� ഫയ� േ�ഷ� �ാപി�ാ� നടപടി

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

(എ) അ�രിെല വ�വസായ േമഖലകളി�  തീപി��ം,  അേമാണിയാ േചാ�� ഉ�െ�െട കഴി�  5

വ�ഷ�ി��ി�  എ� തവണ അപകടം നട�െവ�് ഫയ�  &റ�� േരഖകളി�  നി�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) അപകട��  ആവ��ി��ത് പരിഗണി�് എം.പി.,  എം.എ�.എ ഉ�െ�െട��വ�
ജി�ാകള��െട േയാഗം വിളി� േച��് ഫയ�  േ�ഷ�  �ാപി��തിന് ആവശ�െ��ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പഴയ േപാലീസ് േ�ഷ� നി�ി�� �ലം ഫയ� േ�ഷ� നി��ി��തിനായി അ�വദി��തിന്
എം.എ�.എ ആവശ�െ���കാരം ആഭ��ര, വ�വസായ മ�ിമാ� ബ�െ�� വ�� െസ��റിമാ�
ഉ�െ�െട േയാഗം േച��് തീ�മാനി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അ��  ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി��തിന് േവ�ി�� അ��  എം.എ�.എ �െട സ�ിഷന്
കഴി� സ��ാരിെ� വ��് മ�ി ,സഭയി� ന�കിയ മ�പടി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

വ��ാറ ഫയ� േ�ഷൻ

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

(എ) േകാ��� മ�ല�ിെല വ��ാറയി� അ�വദി� ഫയ� േ�ഷന് ആവശ�മായ �ലം റവന�
വ��് ആഭ��ര വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ഫയ� േ�ഷെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�� ഫയ� േഫാ�ിന് സ��മായി െക�ിടം

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

(എ) ആല��  ഫയ�  േഫാ�ിന് സ��മായി െക�ിടമി�ാ�തിനാ�  അ�ഭവെ��� ��ി��്
സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഫയ�േഫാ�ിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് അ�േയാജ�മായ �ലം ലഭ�മാ��തി�ളള
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െ�ാേ�ാസ� ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അ�േയാജ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� �ലം ഏെ����തി�ളള അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��മംഗലം ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) ��മംഗല�് ഒ� ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) 2006-2011  �  ഇടത് പ� സ��ാ�  െകായിലാ�ിയി�  ഫയ�  േ�ഷ�  �ാപി��തിന്
ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�തിെ� അടി�ാന�ി�  ഉ�ാേക� �ട�  നടപടിക�  പി�ീട് വ�
�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ിെ���ം െകായിലാ�ിയി�  ഇത് വെര�ം ഫയ�  േ�ഷ�
�ാപി�െ��ി�ിെ���ം ��യി� െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� അ�് വ�ഷകാലയളവി�  െകായിലാ�ിയി�  ഉ�ായി�� ഫയ�  ഇ�സിെഡ�സ്
എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ; സംഭവി� ഓേരാ ഇ�സിെഡ�ി�ം നാശന��ിെ� േതാത് വ��ി�ത്
ഫയ� േ�ഷ� െകായിലാ�ിയി� ഇ�ാ� സാഹചര��ിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) െകായിലാ�ി ജനത�െട ഏ��ം �ധാനാവശ�മായ ഫയ�  േ�ഷ�  �ാപി��തിന് ��ത�
പരിഗണന ന�കി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാ��ഴ ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) �വാ��ഴ ഫയ� േ�ഷനിെല സൗകര���െട �റവ് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �വാ��ഴ ഫയ� േ�ഷ� ആ�നിക ജീവ�ര�ാ ഉപകരണ�� അ�വദി� നവീകരി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�േ�ാട് �തിയ ഫയ�േ�ഷ� അ�വദി��തി�� നടപടി

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

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല െകാ�േ�ാട് ഫയ�േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് �ല�ം, െക�ിടം
നി��ി�ാ� ആവശ�മായ ഫ�ം ലഭ�മായത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െന�ാറ മ�ല�ി�  �തിയ ഫയ�േ�ഷ�  അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഒ��ാല�് ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) സ�ഡിവിഷ�  ആ�ാനമായ ഒ��ാല�് ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�  ഇ� എ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി��തി�� ��ഗണനാ പ�ികയി� ഒ��ാലം ഫയ� േ�ഷ� ഉ�െ��ി��
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കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഒ��ാല�് ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തിനായി അടിയ�ിര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ിയി� ഫയ� േ�ഷ�

115.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹാസി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  നിലവി�  ഫയ�  േ�ഷ�  ഇ�ാ���ലം ഉ� ��ി��ക�
��ി�ി��േവാ ;

(ബി) നിലവി�  �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�ക�  അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദാംശം
അറിയി�േമാ ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം സഹകരണ �ാപന��െട�ം സഹായേ�ാെട
അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ി��ാ� �തിയ േ�ഷ� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

ജയി�കളിെല സാ�രതാ �ാ�ക�

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

(എ) സം�ാനെ� മി� ജയി�കളി�ം സാ�രതാ �ാ�് �ട�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജയി�കളി� സാ�രതാ �ാ�് �നരാരംഭി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ തട�കാെര�ം സാ�രരാ�ണെമ� ജയി� ച��ിെല വ�വ����തമായി ജയി�കളി�
�ിരം അധ�ാപകെര നിയമി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കല�ാേ�രിയി� സിവി� സ��ീസ് അ�ാഡമി�െട സബ് െസ��

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

(എ) ക��  ജി�ാപ�ായ�ിെ� കീഴി�  കല�ാേ�രിയി�� െസ��  േഫാ�  എ�ല�സി�  സിവി�
സ��ീസ് അ�ാദമി�െട സബ് െസ�� ആരംഭി�ണെമ�� സംബ�ി�് ന�കിയ നിേവദന�ി�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) പ�ികജാതി,  പ�ികവ��,  െപാ�വിഭാഗ���്  60:10:30  എ� അ�പാത�ി�  മി��രായ
പാവെ��വ��് സിവി�  സ��ീസ് പരീ�ക��് പരിശീലനം ന��� വിധ�ി�  സിവി�
സ��ീസ് അ�ാദമി�െട സബ് െസ�� ആരംഭരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഗയി� വാതക െെപ�് ൈല� പ�തി

118.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഗയി�  വാതക െെപ�് ൈല�  പ�തി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം പ�തിയാണ്
ആ��ണം െച�ിരി��ത്;

(ബി) പ�തി നട�ാ����ല�� ജന�ളിെല ആശ� ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
െെകെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) പ�തി നട�ാ��തി�� തട�ം നീ�ാ�  ബ�െ�� ജന��മായി ച�� നട�� കാര�ം
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പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി നിയമന��

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

(എ) ��  ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് പി.എസ്.സി.  നിയമന��  നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാം;

(ബി) ��  ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് എ� േപ��ാണ് നിയമനം ന�കിയത്;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� ത�ികകളാണ് ��തായി ��ി�ത്?
(ഡി) ഈ േന�ം ൈകവരി�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം ത�ാെറ��കളാണ് നട�ിയത്?

�ഭാകര� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

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

(എ) കാസ�േകാഡ് ജി�യി�  നട�ിലാ�ി വ�� �ഭാകര�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് �പാ�ശ െച�
പാേ�ജി� നി�ം എ� േകാടി �പ�െട വികസന �വ��ന�ളാണ് അ�വദി�െത�് വ�ഷം ,

നിേയാജകമ�ലം എ�ിവ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പാേ�ജി� എ� േകാടി �പ�െട വികസന �വ��ന�ളാണ് �പാ�ശ െച�ി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പാേ�ജ് �കാരം �പാ�ശ െച�െ�ടാ� എ� �വർ�ികൾ അ�വദി�ി�െ��ം ഏത്
മാനദ� �കാരമാണ് ഇ�ര�ി� അ�വദി�ി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

അഴിമതി��-മതനിരേപ� സ��ാ�

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

(എ) അഴിമതി��-മതനിരേപ� സ��ാരായി �വ��ി��തിന് തീ�മാനി�ി�� ഈ സ��ാ�
ഇതിനായി എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

െഗയി���തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

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

(എ) ഗ�ാസ് അേതാറി�ി ഓ� ഇ���െട (െഗയി�)��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി സം�ാന�്
നട�ാ�� കാര�ം ഇേ�ാൾ പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�മായ സ�േ� നടപടി �നരാരംഭി�േമാ ;

(സി) സം�ാന�് ഏെതാെ� ജി�യി� �ടിയാണ് ��ത ൈപ�് ൈല� കട�േപാ��ത്;
(ഡി) ജനവാസ േക��െള പ�തിയി� നി�് മാ�ി നി��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഇ) പ�തി നട�ാ��േതാെട �ത�മായ �ര�ാ സംവിധാന�� ഒ��േമാ ; എ�ി� വിശദാംശ��
ന��േമാ?
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േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ��േ�ാ� ആേരാഗ� വ��ി� വിവിധ വിഭാഗം േഡാ��മാ�െട എ�
ഒഴി�ക� നിലവി��ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� P.S.C. �് റിേ�ാ��് െച�െവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��ി�  2016  െമയ് മാസ�ി�  എ� അസി��് സ�ജ�  ഒഴി�ക�
നിലവി��ായി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� P.S.C.�് ഏെത�ാം തീയതികളി� റിേ�ാ��് െച�െവ�് വ��മാ�േമാ?

മഴ�ാല േരാഗ�തിേരാധ നടപടിക�

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

(എ) മഴ�ാല േരാഗ�തിേരാധ�ിനായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  സ��ാ�  ഇതിനകം ൈകെ�ാ�
നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓടക�െട �ചീകരണം, പരിസര �ചീകരണം, െകാ��നിവാരണം എ�ീ പ�തിക��് ��ഗണന
ന��േമാ;

(സി) �ടാെത മ�് എെ�ാെ� േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന��  ജി�യി�  സ��ാ�  നട�ാ�ം;
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഇതിനകം എ� �ക മഴ�ാല േരാഗ �തിേരാധ �വ��ന���ായി
സ��ാ� െചലവഴി�; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

അരീേ�ാട്, �ഴിമ� �ാമ പ�ായ�കളി� �നാനി ഡിെ��സറി അ�വദി��തിന് നടപടി

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

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ിെല �നാനി ഡിെ��സറി അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് അ�വദി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എ�്.സി. കളി� ഒഴി�� ത�ികകളി� ജീവന�ാെര നിയമി�വാ� നടപടി

126.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹാസി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ആെക എ� പി.എ�്.സി.  ക�  ഉെ��ം,  അവ
ഏെതാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പി.എ�്.സി.  കളി�  ഓേരാ�ി�ം അ�വദനീയമായ ത�ികക�  ഏെതാെ�യാണ്;
ഏെത�ി�ം പി.എ�്.സി.  കളി�  ത�ികകളി�  ജീവന�ാ�  േജാലിേനാ��ി�ാെയ�ി�  ആയത്
�േത�കമായി െവളിെ���േമാ;

(സി) നിേയാജകമ�ല�ിെല പി.എ�്.സി.  കളി� ഒഴി�� ത�ികകളി� ജീവന�ാെര നിയമി�വാ�
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആലാ ൈ�മറി െഹ��്െസ��

127.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� അ�് വ�ഷ�ി��ി�  ആല�ഴ ജി�യി�  െച���  താ��ി�  എ� ൈ�മറി
െഹ��് െസ��ക� കിട�ക�� ആ�പ�ികളാ�ി ഉയ��ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആലാ െഹ��് െസ��  കിട�ക�� ആ�പ�ിയാ�ി മാ��ത് സംബ�ി�് തീ�മാനം
നിലവി�േ�ാ;

(സി) ��ത െഹ��് െസ�� കിട�ക�� ആ�പ�ിയാ��തിന് ഫ�് അ�വദി�ി��േവാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഫ�് ലാ�യാതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ആലാ െഹ��് െസ��  കിട�ക�� ആ�പ�ിയാ��ത് സംബ�ി�് എ��ി�ം
നി�േ�ശ�േളാ തീ�മാന�േളാ ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േരാഗ വ�ാപനം

128.�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ഇ.�ി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� നി�ം �ട�നീ�ി എ�് അവകാശെ��ി�� പല േരാഗ��ം വീ�ം �ത��െ���
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ര�ി�� ഏെത�ാം േരാഗ�ളാണ്
��യി�െപ�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം േരാഗ��െട വ�ാപനം തട��തിനായി എ� നടപടികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ഔഷധ സസ��ഷി

129.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ��േവദ ഔഷധ നി��ാണ�ിനാവശ�മായ ഔഷധ സസ��� �ഷിെച��
ക�ഷകെര സഹായി��തിന് ആ�ഷ് വ�േ�ാ ആേരാഗ� വ�േ�ാ ഏെത�ി�ം തര�ി��
സഹകരണം ക�ഷക��് ന���േ�ാ;

(ബി) ഈ ക�ഷകരി� നി�ം ഇടനില�ാരി�ാെത ഔഷധ സസ��� വാ��തി�ം വിപണന�ിന്
സഹായി��തി�ം ആേരാഗ�വ��ി� കീഴി� എെ��ി�ം സംവിധാന�� നിലവി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഔഷധസസ���െട ക ൃഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സംഭരണം
ഉറ�വ���തി�ം, ഈ ക�ഷക��് ശരിയായ വില ലഭി��തി�ം ആ�ഷ് വ��് േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��ം സി.എ�്.സി യി� േഡാ��മാ�െട അഭാവം
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130.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ��മാ�െട അഭാവ�ം അടി�ാന സൗകര���െട േശാചനീയാവ��ം �ലം
�യാസ�ിലായ ��ം സി.എ�്.സി �െട നിലവാരം ഉയ���തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സി.എ�്.സിയി�  േഡാ��മാ��െ�െട��വ�െട �ാഫ് പാേ��ം നിലവിെല അവ��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�രമായി െെഗനേ�ാളജി�ിെന നിയമി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� േകരളം പ�തി

131.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� േകരളം പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്;
(സി) ��ത പ�തിയി�െട എെ��ാം ധനസഹായമാണ് ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��്  ;
വിശദമാ�േമാ ?

ഭ�� �ര�

132.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�ിത ഭ�ണം ഉറ�വ���തിനായി ഭ���ര�ാ നിയമം നിലവി� വ�ി�ം ഈ േമഖലയി�
കാര��മമായ പരിേശാധനകേളാ,  നിയ�ണ�േളാ,  നടപടികേളാ ഉ�ാ��ി� എ� അവ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അന�സം�ാന�ളി� നി�ം എ�� പ��റികളി� വിഷാംശം ഉേ�ാ എ�് കെ��ാ��
സംവിധാനം എ�ാ െച�്േപാ�കളി�ം നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� �വ��നം േമാണി��
െച�ാ� സം�ാനതല�ി� എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭ��വ��ളി�  േച��ി�� മായം കെ���തി�� ആ�നിക ഉപകരണ���
ലേബാറ�റിക� സം�ാന�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സൗജന� മ��് വിതരണം

133.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, അനി� അ�ര
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അവശ�മ��ക� സൗജന�മായി ന��� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം തരം ധനസഹായമാണ് ഈ പ�തി വഴി ന���െത�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ൾ നട�ാ�ിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ ആ�പ�ി പദവി ന���ത്

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

(എ) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ി�് ജി�ാ ആ�പ�ി പദവി ന��� െ�ാേ�ാസലിെ� കാലിക �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ിയായി എ� മാ�വാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�േമാ;

അതിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

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

(എ) റാ�ി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  നിലവി�  അ�വദി�െ��ി�� ത�ികക�െട�ം
��ത ത�ികകളി� േജാലി െച��വ�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി�െട �ാഫ് പാേ��  �കാരം ഏെതാെ� ത�ികകളാണ്
ഓേരാ താ��് െഹ�ക�ാ�േ��ി�ം അ�വദിേ��ത് ;

(സി) ഇ�കാരം ഇനി റാ�ി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  ഏെതാെ� ത�ികകളാണ്
അ�വദിേ��ത് ; ഇവ അ�വദി�ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;

(ഡി) ഈ ആ�പ�ിയി�  അ�വദി�ി�� ഡയാലിസിസ് �ണി�ിെ� �വ��നം ഇേതവെര
ആരംഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;

ആേരാഗ� വ��ിെല േകഡ� സ�ദായം

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

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല േകഡ� സ�ദായം പരി�രി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ിനിേ��ീവ് േകഡറി�  ഓ�ഷ�  ന��� േഡാ��മാ�െട �റവ് കാരണം പല താ��്
ആ�പ�ികളി�ം ���മാെര നിയമി�ാ� കഴിയാ� അവ� നിലവി�േ�ാ ;

(സി) േമജ�  ആ�പ�ികളി�  ���മാരായി െ�ഷ�ാലി�ി േകഡറി�  നി�ം സീനിയ�  േഡാ��മാെര
നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ആ�പ�ികളി�  വളെര �ധാനെ�� �മതല നി��ഹിേ�� ആ�.എം.ഒ.  മാരായി �നിയറായ
േഡാ��മാെര നിയമി�� രീതി പരി�രി�േമാ?

െകാ�ി േന�ിംഗ് േകാേളജിെല നിയമനം

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

35 of 70 Monday 20 June 2016 11:42 AM



137.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഏെ��� െകാ�ി േന�ിംഗ് േകാേളജി�  28.5.2016-െല സ.ഉ  (ൈക)  നം.97/2016

/H&FWD  ഉ�രവ് �കാരം ��ി�െ��  24  ത�ികകളി� ഏത് മാനദ��� �കാരമാണ്
നിയമനം നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാളജി�  െ�ാഫസ�, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�  എ�ീ ത�ികകളിേല�് നിലവി�
ഗവ�െമ�് േന�ിംഗ് േകാേളജിെല അധ�ാപകരി�  നി�ം അവ�െട സീനിേയാറി�ി �മ�ി�
നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത േകാളജ് ഡി.എം.ഇ �െട നിയ�ണാധികാര�ളിേല�് മാ�െ�� സാഹചര��ി� സ��ാ�
േന�ിംഗ് േകാേള�കളി� േജാലി െച�� അധ�ാപക�െട സീനിേയാറി�ി സംര�ി�വാ� എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വയനാട് െമഡി�� േകാളജിെ�റ നി��ാണ �േരാഗതി

138.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് െമഡി�� േകാളജിെ�റ നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമഡി��  േകാളജിന് േവ�ി ഏെ��� �മി െഹ��് ഡി�ാ��്െമ�റ് പി.ഡ��.ഡി.  �്
െെകമാറാ�ത് എ�െകാ�്;

(സി) നിലവി� എ� �കയാണ് വയനാട് െമഡി�� േകാളജിന് അ�വദി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം

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

(എ) സം�ാന�് ഒ� ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമ�ിെ� അഭാവം ��ി�� ����
വിലയി��ിയി�േ�ാ? കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി നിയമ നി��ാണം നട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെര�� അതിെ� �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉഴ�� െക.ആ�. നാരായണ� ആ�പ�ി�് �തിയ ത�ികക�

140.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉഴ��  െക.ആ�. നാരായണ�  ആ��തി�െട െക�ിടം ഉ�ഘാടനം കഴി� േശഷം �തിയ
ത�ികക�  ഒ�ം തെ�യി�ാെത ആ�പ�ി�െട �വ��നം �േ�ാ�് െകാ� േപാ�വാ�
കഴിയാ� അവ� സ��ാരിെ�റ ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് പരിഹരി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഉഴ��  െക.ആ�. നാരായണ�  ആ�പ�ി�് �തിയ ത�ികക�  അ�വദി��ത് സംബ�ി�്
ഡി.എ�്.എസ്.  �േ�ാസ് െച�് സ��ാരിെ�റ പരിഗണനയിലിരി��  223/എം2/H&FW എ�
ഫയലിെ�റ ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ഫയലി�  എ�ത�ം േവഗം
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തീ�മാനെമ���തിന് സ��ാ�  അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�്
ഉ�ായിരി�� നടപടി�മ�� വ��മാ�ാേമാ?

നാഷണ� �റ� െഹ��് മിഷനി� നി�ം അ�വദി� �ക

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

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി� വ�� ആേരാഗ� േക����് നാഷണ�
�റ� െഹ��് മിഷനി� നി�ം  2015 ജ�വരി �ത� 2016 െമയ്  30 വെര�� കാലയളവി�
എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(ബി) ��ത �ക�െട വിശദാംശ�� ആേരാഗ� േക��� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ക അ�വദി� തീയതിക�ം ആയതിെ� െചലവിെ� വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ?

മണ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല െഹ��് െസ��കളിെല ഒഴി�ക�

142.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ��േ�രി,  വാടാന�ി�ി ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�
േഡാ��മാ�െട�ം മ�് ജീവന�ാ�െട�ം ത�ികക� ഒഴി�കിട��േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ�ല�ിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളി�  ആവശ��ി� ജീവന�ാരിെ�� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ജീവന�ാെര നിയമി�് പി.എ�്.സി.ക�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  എ� ത�ികകളാണ്
ഒഴി�് കിട��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം നിലവി�ളള േപാ�ക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഒഴി�ളള ത�ികകളി� ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

144.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  ഏെത�ാം താ��്/ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�
�വ��ി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച���  ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  കി�നി ഡയാലിസിസ് �ണി�് സൗകര�ം ഏ�െ���വാ�
കഴി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട ��ത സൗകര�ം ഏ�െ���വാ�  സംവിധാന��  �തിയതായി
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സ�ീകരിേ���േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സംവിധാനം ഏ�െ���വാ� സ��ാ� തീ�മാന�� നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ന�ം സ��ാ� ആ�പ�ിെയ ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റ� ആ�ാ� നടപടി

145.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക��ണി�ി െഹ��് െസ��  ഇ�ാ� ൈവ�ി�  േ�ാ�് പ�ായ�ിെല �ന�ം സ��ാ�
ആ�പ�ിെയ ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റായി നി�യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാറ ക��ണി�ി െഹ��് െസ��

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

(എ) െന�ാറ ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെ�റ �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ആ�പ�ിയിെല
നിലവിെല േസവന�� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െന�ാറ, അയി��, െന�ിയാംപതി, എലവേ�രി, പ��ന, േമലാ�േകാട് എ�ീ പ�ായ�കളിെല
പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�ം സാധാരണ�ാ�ം ചികി��ായി ആ�യി��
ഏക സ��ാ�  ആ�പ�ിയായ െന�ാറ സി.എ�്.സി.  െയ താ��് ആ�പ�ിയായി
ഉയ���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ?

വികലാംഗ േകാ��േറഷ�

147.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വികലാംഗ േകാ��േറഷേ��ം സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷേ��ം �വ��ന��
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; ഇവെയ �ന �ാപി��തി�ം, ജി�ാ ഓഫീ�ക� �ന�മീകരി��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മാ�� െത�ില�ടവി� കാ�സ� െസ�� �ാപി�ാ� നടപടി

148.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��  െത�ില�ടവി�  സ��ാരിന് സൗജന�മായി വി�കി�ിയ �ല�ം െക�ിട�ം
ഉപേയാഗെ���ി കാ�സ� െസ�� �ാപി��ത് സംബ�ി� വിഷയം പരിേശാധി��േ�ാ  ;

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇവിെട ഒ� േഡാ��െട�ം നാല് ന�മാ�െട�ം ത�ികക� ��ി��തിന് െമഡി�� േകാേളജ്
�ി�സി�� ന�കിയ െ�ാേ�ാസലി� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

മാ�� �ാമപ�ായ�ി� പി.എ�്.സി.
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149.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��  �ാമപ�ായ�ി�  പി.എ�്.  സി.  നിലവിലി�ാ�ത് കാരണം ആേരാഗ� �വ��ന��
ഏേകാപി�ി��തി� �യാസ�� അ�ഭവെ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവിെട പി.എ�്.സി. അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�േമഹം,ക�ാ�സ� എ�ീ േരാഗ���് സൗജന�മായി മ��ക� ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

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

(എ) ജീവിതൈശലീ േരാഗ�ളി�  വളെര �ധാനെ�� ഒ� േരാഗമായ �േമഹം അതിേവഗ�ി�
േകരള�ി� പട��പിടി�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�േ�ാ;

(ബി) �േമഹേരാഗിക�െട എ�ം അ�ദിനം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  �േമഹേരാഗ�ി��
മ��ക� താ��് ആ�പ�ികളി�ം,  ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�ം,  ൈ�മറി െഹ��്
െസ��കളി�ം സൗജന�മായി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാ�സ�  േരാഗ ചികി��� മ��ക�ം സ��ാ�  ആ�രാലയ�ളി�  സൗജന�മായി
ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിവിധതരം പനിക�

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

(എ) മഴ ശ�മായേതാെട വിവിധതരം പനിക� ബാധി�് ഒേ�െറേ�� വിവിധ ആ�പ�ികളി� ചികി�
േതടിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ��രം പനികളാണ് സം�ാന�് ഇേ�ാ�  �ധാനമാ�ം ക�വ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� േപ�  ഇതിനകം വിവിധ ആ�പ�ികളി�  പനി ബാധി�് ചികി�യി�െ��് ജി� തിരി�്
കണ�് ന��േമാ;

(ഡി) േരാഗ�തിേരാധ�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�

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

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല പി. എ�്. സി. ക�, സി. എ�്. സി.ക�, സബ്-െസ��ക�,
ആ��േവദ, േഹാമിേയാ ആ�പ�ിക� എ�ിവ�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളി� അ�വദി�െ��ി�ളള ജീവന�ാ�െട ത�ിക തിരി�ളള കണ�് ന��േമാ ;

(സി) ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം ഇേ�ാ� േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട ഇനം തിരി�ളള കണ�ം ഒഴി�
കിട�� ത�ികക�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കാലവ�ഷം ശ�ി �ാപി��േതാെട േരാഗിക�െട എ��ം വ��ി�ാനിട�ളളതിനാ�  ��ത
ആ�പ�ികളി�  ഒഴി� കിട�� ത�ികകളി�  ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ളള അടിയ�ിര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ക�� ജി�യിെല മാ�� പി.എ�്.സി

153.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല മാ�� പി.എ�്.സി.�െട േശാചനീയാവ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാഫ് പാേ�� അ�സരി�് നിയമനം

154.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് സി.എ�്.സി.  യി� �ാഫ് പാേ�� അ�സരി�� �ാഫിെന ന���തിന് സത�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

നാദാ�രം ഗവ�െമ�് ആ�പ�ിയി� കാഷ�ാലി�ി

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

(എ) നാദാ�രം ഗവ�െമ�് ആ�പ�ിയി� കാഷ�ാലി�ി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

താ��് ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ��

156.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹാസി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് ആ�പ�ികളിെല നിലവി�� വിവിധ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �ാഫ് പാേ��
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ിയി�  നിലവി�� വിവിധ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട അ�വദനീയ
ത�ികക�  ഏെതാെ�യാണ്;  എ�ാ വിഭാഗം ത�ികകളി�ം നിലവി�  ജീവന�ാ�  േജാലി
േനാ��േ�ാ; ഇെ��ി� അത് ഏെതാെ� ത�ികകളിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി� താ��് ആ�പ�ി പാേ�� അ�സരി�� ജിവന�ാെര നിയമി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

താ��് ആ�പ�ികളിെല ഒ.പി സമയം

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

(എ) താ��് ആ�പ�ികളിെല ഒ.പി. സമയം എ� മണിവെരയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ��്േശഷം താ��് ആ�പ�ികളി� ഒ. പി. സൗകര�ം ലഭ�മാേണാ;

(സി) ഉ� കഴി�് ഒ.  പി.  സൗകര�ം ഇ�ാ� താ��് ആ�പ�ിക�െട േപര് വിവര�� ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല എ�ാ സി.എ�്.സി.,  താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഉ��് േശഷം ഒ.പി.
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�വ��ന�മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ി

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

(എ) േദശീയപാതയിലട�ം ദിനം�തി ഉ�ാ�� വാഹന അപകട�െള �ട��് കായം�ളം
താ��ാ�പ�ിയി� എ�ിേ���വെര സ�ജെ� േസവനം ലഭ�മ�ാ�തിനാ� വളെര �െര��
െമഡി��  േകാേള�കളിേല�് റഫ�  െച��� �ലം വഴിമേ�� ജീവഹാനി സംഭവി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  കായം�ളം താ��് ആ�പ�ിയി�  അടിയ�രമായി ഒ� സ�ജെന
നിയമി��തി�ം േ�ാമാെകയ�, ഡയാലിസിസ് �ണി�് എ�ിവ �ാപി��തി��� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ��േ�ദ ആ�പ�ികൾ

159.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹാസി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ആെക എ� ആ��േ�ദ ആ�പ�ികളാണ് നിലവി��െത�ം
അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളി� അ�വദി�ി�� എ�ാ ത�ികകളി�ം ജീവന�ാ� േജാലി േനാ��േ�ാ;

ഇെ��ി�  ഏെതാെ� ആ�പ�ികളി�  ഏെത�ാം ത�ികക�  ഒഴിവായി�ിട��െവ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഒഴിവായി�ിട�� ത�ികകളി� ജീവന�ാെര നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പിഎ�്സി കൾ�് സ��മായി െക�ിടം

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

(എ) സം�ാനെ� എ� ൈ�മറി െഹ��് െസ��കളാണ് സ��മായി െക�ിടമി�ാെത
വാടകെ��ിട�ളി� �വ��ി�വ��ത് എ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ �ാമീണ ആേരാഗ� ദൗത��ിെ� ഭാഗമായി എ� പിഎ�്സിക��് െക�ിടം നി��ി�
ന�കിയി��് എ�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��മായി െക�ിടമി�ാ� പിഎ�്സിക��് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�
ന�കാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പിഎ�്സികളിെല കിട�ി ചികി� �നരാരംഭി�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിനായി
എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് അധികമായി പിഎ�്സി കളി�  ഏ�െ���ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ജീവിതൈശലീേരാഗ��െട ചികി��് ഉത�ം വിധം എ�ാ പിഎ�്സി കളി�ം ര�പരിേശാധനാ
സംവിധാന�ം,  േരാഗിക��ായി �േത�ക മ�� ന���തി��� സൗകര���ം
ഏ�െ����േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

ഞാറ�� താ��് ആ�പ�ി�് �തിയ ത�ികക�
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161.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കിട�ി ചികി�ാ സംവിധാനം നിലവി���ം താ��് ആ�പ�ിയായി �ഖ�ാപി�ി���മായ
ഞാറ�� ആ�പ�ിയി� ,  താ��് ആ�പ�ി�് ആവശ��� േതാതി� ��തായി ത�ികക�
അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

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

(എ) ആല��  താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി ജി�ാ ആ�പ�ിയാ�ി ഉയ���തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജി�ാ ആ�പ�ി നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര� വികസനം
അടിയ�ിരമായി ആരംഭി�േമാ;

ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് േഹാ�ി�ലിെല വിവിധ �ണി�ക�െട �വ��ന��

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

(എ) ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് േഹാ�ി�ലി�  േ�ാേമാെകയ�  �ണി�ിെ� �വ��നം
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എം.പി ഫ�് �േഖന നട�ാ�� മാേമാ�ാം �ണി�ം,  ഡയാലിസിസ് �ണി�ം �ാപി��തിെ�
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

ഹരി�ാട് െമഡി�� േകാേളജ്

164.�ീ.വി.എസ്.അ�താന��
,, രാ� എ�ഹാം
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് െമഡി��  േകാേളജി� േവ�ി �ലെമ��ം,  നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഉയ��്
വ�ി�� ആേരാപണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) െപാ�-സ�കാര� േമഖലയിലാരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� ഈ െമഡി�� േകാേളജിെ� നി��ാണ
�വ��ന�മായി ബ�െ��് സർ�ാർ കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഉയ�� വ� ആേരാപണ�ിെ� അടി�ാന�ി� സ��ാ�
എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ ?

ആ��േവദ ഡി��സറിക�

165.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മണ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ��േവദ ഡി��സറികളി�  ഫാ�മസി�റ�ക�  ഇെ��
വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഫാ�മസി�കെള നിയമി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ ?

തീ�� ക��ി�ാെത�� ഫയ�ക�

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

(എ) ആേരാഗ���ംബേ�മ വ��ിന് കീഴി�  ഡി.എ�്.എസ്,  ഡി.ഐ.എസ്.എം,  േഹാമിേയാ
ഡയറ�േറ�കളി�ം െമഡി��  എജ�േ�ഷ�  ഡയറ�േറ�കളി�മായി എ� ഫയ�ക�  തീ��
ക��ി�ാെത ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ഫയ� / തപാ� ലഭി�ാ� ഇേ�ാ� എ� ദിവസ�ിനകം ബ�െ�� ഫയ� / തപാലി�േമ�
നടപടി സ�ീകരി�് അേപ�കേനാ/വ��ിേനാ ൈകമാ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫയ� /  തപാ�കളി� മാസ�ളായി ഒ� തീ�മാന�െമ��ാ� തര�ി� എ� എ�ം ഓേരാ
മാസ�ം െപ�ിംഗായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െമഡി�� റീ ഇംേബ�്െമ�് ഉ�െ�െട�� അടിയ�ിര �ാധാന��� ഫയ�കളി�ം / തപാ�കളി�ം
ഇേ�ാ�  എ� ദിവസ�ിനകം തീ�മാന��ാ�ി അേപ�ക�േ�ാ ബ�െ�� വ��ക�േ�ാ
അയ�ന���െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�സ�/കി�നി േരാഗിക��് സൗജന� ചികി�

167.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�സ�/കി�നി േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി�വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േരാഗ�� �മാതീതമായി വ��ി�വാ�� കാരണ�െള�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) േരാഗിക��് സൗജന�ചികി� ലഭ�മാ�വാ�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�നയം

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

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് നി�് ഉ��ലനം െച�െ�� ഏെതാെ�
പക�� വ�ാധിക�  തിരിെക വ�ക��ായിെയ�ം ഇ� �ലം സം�ാന�് കഴി� അ�്
വ�ഷകാലയളവി��ി� മരണെ��വ� എ�തെയ�ാണ് ആേരാഗ�വ��് കണ�ാ�ിയി��െത�ം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പക�� വ�ാധികെള ഉ��ലനം െച�ാ� ഇൗ സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് മാനവവിഭവേശഷി�െട ജനസംഖ�-േഡാ��  അ�പാതം നിലവി�  എ�െയ�ം
ഇതി�  എ�കാര�� മാ�ം വ��ാനാണ് ഇൗ സ��ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ���  ഭരണഘടനയി�  ആേരാഗ�ം സം�ാന പ�ികയിലായതിനാ�  േരാഗ �തിേരാധ�ിന്
ഉൗ��  ന���,  മ��േമഖലയിെല സ�യം പര�ാ�ത െെകവരി�,  ആേരാഗ�രംഗം ഏെറ
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െമ�െ���വാ�  ഉത�� ക�ബ�  മാ�ക നട�ിലാ�ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

െമഡിസി�ി

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

(എ) െകാര�ി ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല  110  ഏ�േറാളം വ�� �ല�് ആ�പ�ി
െക�ിടസ��യം നി��ി�തി� േശഷ��  100 ഏ�േറാളം വ�� �ല�് െമഡിസി�ി േപാ��
േ�ാജ�ക� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�ണ�ിൽ മായം േചർ�ൽ

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

(എ) സം�ാന�് വിപണനം െച�� ഭ�ണ പാനീയ��, പഴ��, പ��റിക�, പാ�, മാംസം
എ�ിവയി�  വ�ാപകമായ തര�ി�  മായം േച��താ�ം കീടനാശിനിക�  അമിതമായി
ഉപേയാഗി�െ���താ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ:

(ബി) ഇവ കെ���തി�ം തട��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�രം എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  ഭ�� �ര�ാ വ��് �േഖന
ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദമാ�േമാ?

���ാടി ഗവ�െമ�് താ��് ആ�പ�ി

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ���ാടി ഗവ�െമ�് താ��് ആ�പ�ി �ല�ിെ� പരിമിതി,
ഭൗതികസൗകര���െട അപര�ാ�ത,  േഡാ��മാ� അട��� �ാഫിെ� �റവ് എ�ിവ കാരണം
��തരമായ ���� േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ.പി.  േ�ാ�്,  �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം വാ�ഡ്,  േമ��റി െക�ിടം,  �ാഫ് ക�ാ�േ��് എ�ിവ
നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി� സി.എ�്.സി. �െട �ാഫ് പാേ�ണാണ് നിലവി��െത�തിനാ� താ��്
ആ�പ�ി�െട �ാഫ് പാേ�ണാ�ി മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) താ��് ആ�പ�ിേയാ� േച��� ഇറിേഗഷ�  ഡി�ാ��്െമ�ിെ� എ�പത് െസ�് �ലം
ആ�പ�ി�് വി�കി��� സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ��
ന��േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ�െട �റവ്

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

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  േഡാ��മാ�െട �റവ് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

എ�ി� ഈ ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി നിക��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഈ സ��ാ�
അധികാരേമ�തി�േശഷം മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� നിക�ിയ ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ��
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ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജനറ� ആ�പ�ി

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

(എ) കാസ�േകാട് ജനറ� ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ�െട ത�ിക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഈ ത�ികക�  ��വ�  നിക�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഒഴി�കിട�� ത�ികക�
ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ എേ�ാ� നിക�ം എ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) കാസ�േകാട് ജനറ� ആ�പ�ിയി� എ�്േറ�ണി�് �വ��ി��േ�ാ;  ഇെ��ി� അതി��
കാരണെമ�് ; എ�്േറ �ണി�് �വ��ി�ാ� ദിവസ�ളി� േരാഗിക���ാ�� ��ി��ക�
പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടികളാ� സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാസ�േകാട് ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  �ഡ് േകാംേപാണ�് െസ�േറഷ�  �ണി�് �വ��നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്?

ക��� ജനറ� ആ�പ�ി

174.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ�ഷ�ിേലെറയായി നി��ാണം ���ിയായ ക��� ജനറ�  ആ�പ�ി�െട �തിയ
െക�ിട�ിേല�് ആ�പ�ി �വ��നം മാ��തി�ളള തട�ം എ�്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ക��� ജനറ�  ആ�പ�ിയി�ം െെവ�ിരി താ��് ആ�പ�ിയി�ം ആെക ആവശ��ളള
േഡാ��മാ�െട എ�ം എ�; വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ� ആ�പ�ികളി� ഇേ�ാ� അ�വദി�ി�ളള ഒഴി�ക� എ�;  ഒഴി�ക� നിക�ാ�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ജനറ�  ആ�പ�ിക�െട �വ��ന�ിന് അ�വദി�ി�ളള േഡാ��മാ�െട
ത�ികക�  എ�;  ഈ േതാത് അ�സരി�് ക��� ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  േഡാ��മാെര
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�േ�ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല െവയ� ഹൗസ്

175.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� എ�.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് െമഡി��  സ��ീസ് േകാ��േറഷെ� കീഴി�
െന�േ�ാലം താ��് ആ�പ�ിയി�  െവയ�  ഹൗസ് ആരംഭി�വാ�  �ാരംഭ നടപടിക�
ആരംഭി�ക�ം, �ല പരിേശാധന നട�ക�ം , ആയതിേല�് ആവശ�മായ �ക അ�വദി�ക�ം
െച�െവ�ി�ം നാളി�വെര �ട�നടപടിക�  ആരംഭി�ി�ി�ാെയ�ത് സ��ാറിെ�റ
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �ാവ��ികമാ�വാ�  എെ��ി�ം തട���  േനരി�ി��േവാ  ;  എ�ി�  ആയത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തട��� ഒഴിവാ�ി െവയ�ഹൗസ് നി��ാണം ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല ഒഴി�കൾ
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176.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല േഡാ��മാ�േട�ം,  പാരാെമഡി��  �ാഫംഗ��േട�ം മ�്
ജീവന�ാ�െട�ം അ�വദി�െ��ി�ളള ത�ികക� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ കാ�ഗറിയി�ം നിലവി�ളള ഒഴി�ക� സംബ�ി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ത�ികയി�ം നിലവി�ളള ഒഴി�ക� എ� കാലമായി �ട�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�ളള ഒഴി�ക�  നിക��തിന് എെ��ാം അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി��തിനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�േ�ാലം താ��് ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ��

177.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് ആ�പ�ികളി�  നി�യി�ി�� വിവിധ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �ാഫ് പാേ��
എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�േ�ാലം താ��് ആ�പ�ിയി� നിലവി�� വിവിധ
വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട എ��ം വിശദാംശ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി�  േഡാ��മാ�  ഉ�െ�െട വിവിധ വിഭാഗം ജീവന�ാെര നിയമി�ണെമ�്
ആവശ�െ��് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�� ന�കിയ അേപ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത വിഷയ�ിെ� ഫയ�  ന��  എ�യാെണ�ം ഇതിേ��  എ� നടപടി
സ�ീകരി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െന�േ�ാലം താ��് ആ�പ�ിയി�  24  മണി��  ഒ.പി.  �വ��നം �ട��തിന് േവ�
സാഹചര�ം േപാ�ം ഇ�ാെയ�ത് ��ി�ി��േവാ;  േമ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�
ത�ാറാ�േമാ?

െന�േ�ാലം താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

178.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�േ�ാലം താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്
ആരംഭി��തിേല�ായി ആെക എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം,  ആയത്
ഏെതാെ� ആവശ����് േവ�ിയാെണ�ം അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത �ണി�് �ാപി��തിേല�ായി നാളി�വെര നട� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഡയാലിസിസ് �ണി�് െക�ിടം ���ീകരി�് എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ആേരാഗ� േമഖലയി� നിലവി�ളള േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക� നിക�ാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ജനറ� ആ�പ�ിയി�ം ,ജി�ാ, താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഡിെ��സറികളി�മായി എ� ഒഴി�ക�
ഉെ��ം ഈ ഒഴി�കളി� എ�എ�മാണ് നിക�ാ� തീ�മാനി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ച��ളം ക��ണി�ി െഹ��് െസ��

180.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച��ളം ക��ണി�ി െഹ��് െസ�� 24 മണി��ം �വ��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  ഒഴി�� ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

പാരി��ി ഇ.എസ്.ഐ. െമഡി�� േകാേളജ്

181.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  മ�ല�ിെല പാരി��ി ഇ.എസ്.ഐ.  െമഡി��  േകാേളജ് സ��ാ�
ഏെ���േ�ാ�  ഇ.എസ്.ഐ പരിധിയി�� െതാഴിലാളിക��ം മ���ം എെ�ാെ�
പരിഗണന�ം ആ��ല���മാണ് ഉറ�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ��ത �ാപനം ��� േതാതി� െമഡി�� േകാേളജ് ആയി �വ��ി�ി�ണെമ�ി�
േഡാ��മാ�  ഉ�െ�െട എ� ത�ിക ��ിേ��ിവ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികക�  അ�വദി��തിേല�ായി നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ െമഡി��  േകാേളജി�  2016-17  വ�ഷം എം.ബി.ബി.എസ്.  പഠനം ആരംഭി�വാ�  േവ�ി
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െന�മ�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ി

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

(എ) െന�മ�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി� അ�ഹമായ േഡാ��മാെരേയാ മ� ജീവന�ാേരേയാ അടി�ാന
സൗകര��േളാ അ�വദി�ി�ി�ാ�തിനാ�  ആയത് അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�വാ��ഴ ജനറ� ആ�പ�ി വികസനം

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

(എ) �വാ��ഴ ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ചികി� േതടി എ�� േരാഗിക�െട എ��ി�  ഉ�ാ��
വ��നവ് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആവശ��ി�� ചികി� സൗകര���െട �റവ് കണ�ിെല��് �വാ��ഴ ജനറ�
ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്, സി.�ി �ാ� എ�ിവ സഹിത�� ഒ� ��� െ�ഷ�ാലി�ി
േ�ാ�് ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ആ��േ�ദ േകാേളജ് അ��ാപക�െട െ�ഷ�� ��സ് േഭദഗതി

184.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012� �.ജി.സി. െ�യി� നിലവി� വ�േ�ാ� ആ��േ�ദ േകാേളജ് അ��ാപക�െട െ�ഷ��
��സ് േഭദഗതി െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� െ�ഷ�� ��സ് േഭദഗതി െച��തി�ം അ��ാപക�െട
ത�ിക സംബ�ി� അവ��ത നീ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�മ�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി� നിലവി�� ജീവന�ാ�

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

(എ) െന�മ�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി� നിലവി�� ജീവന�ാ�െട വിവരം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ കാ�ഗറിയി�ം എ� ജീവന�ാ�െട ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� �യേരാഗ �തിേരാധം േ�ാ�ാഹി��തിന് നടപടി

186.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �യേരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി��െവ� കണ�ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം മ�ം ചികി� േത�� �യേരാഗിക�െട എ�ം ഔേദ�ാഗിക കണ�ക�
�കാരം തി�െ���ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി� സ�കാര� ആ�പ�ികളി� ചികി� േത�� �യേരാഗിക�െട േക�ക� റിൈവ�ഡ്
നാഷണ� �ി ബി ക�േ�ാ� േ�ാ�ാം  (ആ� എ� �ി സി പി)-  �കാരം �ത�മായി അവേലാകനം
െച��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ��ി��ക� േനരി��േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �യേരാഗ �തിേരാധം േ�ാ�ാഹി��തിന് സ�കാര� ചികി�ാ രംഗെ� ���
സഹകരണം �ടി ഉറ�ാ�ി ഇ�രം പ�തിക�െട വിജയ�ിനാവശ�മായ സഹകരണം ഉറ�
വ��േമാ?

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയി� േ�ാമാെകയ� �ണി�്

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

(എ) െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയി� േ�ാമാെകയ� �ണി�് �വ��ി��തിനാവശ�മായ െക�ിട
നി��ാണം ���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ാണ് നി��ാണം ���ീകരി�ത്;

(ബി) േ�ാമാെകയ�  �ണി�് �വ��ി�ി��തിന് ആ�പ�ിയി�  ഇനി എെ��ാം സംവിധാന��
സ�മാ�ണം;

(സി) ആയവ അടിയ�രമായി സ�മാ�ി ആ�പ�ിയി�  േ�ാമാെകയ�  �ണി�് അടിയ�രമായി
�വ��ി�ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം?

സം�ാനെ� െമഡി�� േകാെള�ക�െട �വ��നം
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188.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  ,  ആേരാഗ�വ��ി�  േഡാ��മാ�  ഉ�െ�െട വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി എ�
ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) �.ഡി.എഫ് സ��ാ�  ജി�ക�  േതാ�ം െമഡി��  േകാേളജ് പ�തി �ട�ിെയ�ി�ം
ഓേരാ�ിെ��ം നി��ാണ �വ��നം ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ�ംവെര എ�ി എ�ം,  ഏെത�ാം
െമഡി��  േകാേളജ് നി��ാണ�വ��നം സംബ�ി�് നിലവി�  വിവിധ അേന�ഷണം
നട��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �.ഡി.എഫ് സ��ാ� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി� എ�ാ െമഡി�� േകാേളജ് നി��ാണ �വ��ന�ം
സംബ�ി�് വിശദമായ ഒ� അേന�ഷണം നട�ാ�  സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  സം�ാനെ� ഏെതാെ� െമഡി��  േകാേളജിന് േക� അംഗീകാരം ന�െ��;

2016-17അ��യന വ�ഷം എ� എം.ബി.ബി.എസ്.  സീ�ക�  സം�ാന�ിന് ന�െ��;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കഴി� �.ഡി.എഫ് സ��ാ� പല ആ�പ�ികേള�ം അ�േ�ഡ് െച� േപ�ക� മാ�ം മാ�ി
എ�ി�ം േവ� േഡാ��മാെരേയാ,  �ാഫിെനേയാ നിയമി�ാ���ലം േരാഗിക�
��ി���ഭവി��ത് ഈ സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� പരിഹരി�വാ�
സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളിെല പരി�ാര��

189.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�ക�  മികവിെ�റ േക��ളാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഓേരാ െമഡി��  േകാേള�കളി�ം എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ്
ആേരാഗ� വ��് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േകാ��� മ�ല�ിെല പി.എ�്.സി.കൾ

190.�ീ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� മ�ല�ിെല മാറ�ര,  െപാ�മള,  വളാേ�രി,  േകാ��� എ�ീ പി.എ�്.സി.കളിെല
േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി��  �ാ�ക�െട�ം നിലവി�� ഒഴി�ക�  ഉട�  നിക�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പി.എ�്.സി.കളി�  േഡാ��മാ�െട�ം ഇതര �ാഫിെ��ം േസവനം  24  മണി��ം
ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പി.എ�്.സി.  കെള  24 മണി��ം �വ��ി�� സി.എ�്.സി.  കളാ�ി ഉയ��വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല തി�വ��, േമലടി ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളിെല ത�ിക അ�വദി��

191.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2010-�  അ�േ�ഡ് െച�് സി.എ�്.സി.  ആയി ഉയ��ിയ െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല
തി�വ��, േമലടി ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�  ഇ�വെര ആവശ�മായ ത�ികക�
��ി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ഈ ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി� ത�ിക ��ി���മായി
ബ�െ��് േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീസ�  ആേരാഗ� വ��് ഡയറ���് സമ��ി�
നി�േ�ശ�� ഏെത�ാം ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് അ�േ�ഡ് െച� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി� ഏതിെല�ാം
ത�ിക അ�വദി�് ഉ�രവായി��്; ത�ിക ��ി��തിന് സ�ീകരി� മാനദ�െമ�ായി��;

(ഡി) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�  ആവശ�മായ ത�ികക�
��ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇത് സംബ�ി�് ആേരാഗ� ��ംബേ�മ വ��ി� ഉ� ഫയ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് ജി�ാആ�പ�ി

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

(എ) സ��ാ� ജി�ാ ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�� വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) െന�മ�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ�� വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�െട �വ��നം

193.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ജനറ� ആ�പ�ികളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�
�വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഈ �ണി�ക� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാമാെകയ�

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

(എ) ആ�ി��  വലിയ��് താ��ാ�പ�ിയി�  േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനെമാ���തി�േവ�
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ�് �കയാണ് അ�വദി�ിരി��െത�ം നി��ാണ �വ��നം എ�ാരംഭി�െമ�ം
നി��ാണ�മതല ന�കിയിരി�� ഏജ�സി ഏതാെണ�ം നി��ാണ �വ��നം �ട�വാ�ളള
കാലതാമസ�ിെ�റ കാരണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം നിലവി� വ�േ�ാ� വലിയ��് ആ�പ�ിയി� നി�ം അധികമായി
എെ��ാം സൗകര��� ലഭ�മാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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ച�നാേ�രി ജനറ� ആ�പ�ി

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

(എ) ച�നാേ�രി ജനറ� ആ�പ�ിയി� കാ�ണ�ാ െമഡി�ൽ േ�ാർ �ട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

െച��� ജി�ാ ആ�പ�ി

196.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� ഏെത�ാം താ��് ആ�പ�ികളാണ് കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി� ജി�ാ
ആ�പ�ികളാ�ി ഉയ��ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച���  താ��് ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയേ�ാ�  എെ��ാം
സംവിധാന�� �തിയതായി സ�ീകരി� എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി�  എെ��ാം സംവിധാന��  ഇനി�ം സ�ീകരി�വാ��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജനറ�  ഫിസിഷ��, സ�ജറി െ�ഷ�ലി�ററ് വിഭാഗ�ളി�  േഡാ��മാ�െട �റവ്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ വിഭാഗ�ളി�ളള േഡാ��മാ�െട �റവ് പരിഹരി�വാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ?

െച��� ജി�ാ ആ�പ�ി�െട േശാച�ാവ� പരിഹരി�വാ� നടപടി

197.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� ജി�ാ ആ�പ�ി�െട േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േശാച�ാവ� പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ാനി�ര സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക�ം

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

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�ാനി�ര സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ി�  െക�ിട��െട
�റവ് �ലം ഐ. പി. നി��ലാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ിെ� വികസന�ിനായി കാ�ഷിക സ��കലാശാലയി� നി�്
�ലം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ െക�ിടം പണിത് ഐ.പി. �നരാരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവ�ാനി�ര സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ിെല ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി�ാ� നടപടി
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199.�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�ാനി�ര സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക��ി�  േഡാ��മാ�
ഉ�െ�െട�� ജീവന�ാ�െട �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ:

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ:

(സി) േഡാ��മാ�െട േസവനം ഉറ�് വ���തിെ� ഭാഗമായി ��� െമഡി�� േകാേളജി� നി��
ഹൗസ് സ�ജ�മാ�െട േസവനം ����ായി��ത് �ട��് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ി

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

(എ) െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�യിേല�് കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് �ണി�് അ�വദി�് ഉ�രവായത്
എ�ാണ് ;

(ബി) ��ത �ണി�് �വ��നം ആരംഭി�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണ�� എെ��ാമാണ് ;
(സി) അ�വദി�െ�� �ണി�് �വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ം

എ�റിയി�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ി ക��ണി�ി െഹ��് െസ��

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

(എ) െകാേ�ാ�ി ക��ണി�ി െഹ��് െസ��  താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ���തിെ�
നടപടി�മ�� ���ിയാേയാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�� ���ിയാ�ാ��് എ�റിയി�ാേമാ?

േഹാ�ി�� മാേനജ് െമ�റ് ക�ി�ി

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

(എ) േഹാ�ി��  മാേനജ് െമ�റ് ക�ി�ികളിെല അംഗ�െള തീ�മാനി��തിെ�റ മാനദ���
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാനദ����് വി��മായി േഹാ�ി��  മാേനജ് െമ�റ് ക�ി�ി �പീകരി��ത് തടയാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േഹാ�ി�� മാേനജ് െമ�റ് ക�ി�ി�െട �പീകരണ�ം �വ��ന�മായി ബ�െ�� ഉ�ര�ക� /
സ��ല�ക� എ�ിവ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��വില�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട െക�ിടനി��ാണം

203.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വില�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട െക�ിടനി��ാണം സംബ�ി�് ഇേ�ാ� ആേരാഗ�വ��ി�ളള
221/M2/H&FW ഫയലിെ� അവ� വ��മാ�ാേമാ; ഇൗ ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാണ്;
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ഇൗ ഫയലി� എ��ംേവഗം തീ�മാനെമ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇൗ ഫയലി� ഡി.എം.ഒ �െട�ം ഡി.എ�്.എസ് െ��ം റിേ�ാ��് കി�ിയി�േ�ാ  ;  ഇവ എ��ം
േവഗം വാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി ഗവ�െമ�് താ��് ആ�പ�ിയി� മഴ�ാല േരാഗ��െട ചികി�

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

(എ) ക�നാഗ��ി ഗവ�െമ�് താ��് ആ�പ�ിയി�  മഴ�ാല േരാഗ��െട ചികി��മായി
ബ�െ��് എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പനി പട�� പിടി�� സാഹചര��ി�  പനി ചികി��് �േത�ക സംവിധാന��
ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േരാഗിക�െട തിര�് �റ��തി�േവ�ി ഇവിെട അധികമായി േഡാ��മാെര നിയമി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി� മഴ�ാല േരാഗ ചികി��േവ�ി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിക�

205.�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനറ�  ആ�പ�ികെള െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിക�  ആ��തിന് ആേലാചി��േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ ?

��ിക��് �തിേരാധ ��ിെവ�്

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

(എ) �തിേരാധ��ിെവ�് എ��ി�ി�ാ� ��ികെള�റി�� കണ�ക� ലഭ�മാേണാ;

(ബി) എ�ാ ��ിക��ം �തിേരാധ ��ിെവ�് ന���തി� േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ്
െെകെ�ാ�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  ആേരാഗ� വ��ി�  കീഴി�  േഡാ��മാ�െട എ�
ഒഴി�ക� നിലവി��ായി��െവ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

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

ആ�പ�ികളി� ജീവന�ാ�െട അപര�ാ�ത
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208.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ��മാ�േട�ം,  അ�ബ� ജീവന�ാ�േട�ം അപര�ാ�ത�ലം നിര�രം �വ��നം
തട�െ��� �ന�ം,  അ��ി�ി,  ഞാറ��, മാലി�റം എ�ീ ആ�പ�ികളി�  �തിയതായി
ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ടി ആ�പ�ികളി�  നി�ം വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�്,  േപാ�് ഫി�ിം�് എ�ീ നടപടികളി�െട
�ലമാ�ം െച�െ�� ത�ികക� �ന:�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ടി ആ�പ�ികളി� കാഷ�ാലി�ി േസവനം ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� േക��ളിെല ലേബാറ�റി സൗകര���

209.�ീ.എസ്.രാേജ��
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, സി. െക. ശശീ��
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളി�  ആവശ�മായ ലേബാറ�റി സൗകര���  ഏ�െ���ാ�
സാധി�ാ�തിനാ�  ഇ�രം സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ചികി��് എ��വ�
സ�കാര�െമഡി�� ലാ�ക�െട �ഷണ�ിനിരയാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാഥമികാേരാഗ� േക���  ഉ�െ�െട എ�ാ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം സമയബ�ിതമായി
അടി�ാന ലേബാറ�റി സൗകര���ം ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര�ം നിയമി�വാ� എെ��ി�ം
പ�തി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല േഡാ��മാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം നിയമനം

210.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര താ��് ആ�പ�ിെയ  2010�  ജി�ാ ആ�പ�ിയാ�ി�ം,  2012�  ജനറ�
ആ�പ�ിയാ�ി�ം ഉയ��ക��ാെയ�ി�ം താ��് ആ�പ�ി ആയി��േ�ാ� ഉ�ായി��
േഡാ��മാ�ം മ�് പാരാെമഡി�� �ാ�ക�ം ആണ് ഇേ�ാ�ം നിലവി��െത�തിനാ� ജനറ�
ആ�പ�ിയായി മാ�േ�ാ� ഉ�ാേക� േഡാ��മാെര�ം മ�് �ാ�കെള�ം നിയമി��തി�േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഴ�ാല��� േരാഗ��

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

(എ) മഴ�ാല��� േരാഗ��  തട��തിന് േവ�ി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ല�ി�ം എം.എ�.എ മാ�െട േന�ത��ി� �േത�ക അവേലാകന േയാഗ�� വിളി�
േച��ി�േ�ാ; നടപടിക�െട �േരാഗതിക� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ മ�ല�ിേല�ം നി�ിത �ക നീ�ി വ�ി�േ�ാ;എ�ി� ഈ �ക വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  എം.എ�.എ മാ�െട േന�ത��ി�  ഈ സംരംഭ��  ��കാലാടി�ാന�ി�
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നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാ�േമാ��ം

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

(എ) േകരള�ിെല ആ�പ�ികളി� ഇ�പ�ിനാ� മണി��ം േപാ�േമാ��ം നട�ാം എ� സ��ാ�
ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാഴാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയത്;  ഏെത�ാം
ആ�പ�ികളിലാ� േപാ�്േമാ��ം അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�പ�ിനാല് മണി�� േപാ�േമാ��ം ആകാം എ� സ��ാ� ഉ�ര��ായി�ം േകരള�ിെല
ആ�പ�ികളി� രാ�ികാല േപാ�േമാ��ം നട�ാ�െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

അവശ�മ��ക�െട ദൗ�ലഭ�ം

213.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, സി.െക. ഹരീ��
,, എം. നൗഷാദ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആ�പ�ികളി�  അവശ�മ��ക�െട ദൗ�ലഭ�ം േനരി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� പരിഹരി�ാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്;

(ബി) െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�  ന�കാ�ളള �ടി�ിക ന�കി മ�� വിതരണം
കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മഴ�ാല േരാഗ��െട വ�ാപന സാ��ത കണ�ിെല��് അടിയ�ര സാഹചര��ി�
�ാേദശികമായി മ�� വാ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

പഴവ���ളി� ഉപേയാഗി�� രാസവ���

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

(എ) മാ�,  ഓറ�്,  ��ിരി,  ത�ിമ��, വാഴ�ഴം �ട�ിയ പഴവ����ം മ�ം പ��ി�ാ�ം അവ�്
നിറം ലഭി�ാ�ം മാരകമായ രാസവ��� ഉപേയാഗി��തായ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� രാസവ��ളാണ് �ധാനമാ�ം ഉപേയാഗി��തായി ��യി�െ��ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ��ദം േപാെല�� മാരകേരാഗ���് ഇ�രം രാസവ��� കാരണമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�രം �വ��ിക�  തട��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതിനകം
ൈകെ�ാ�ി��െത�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  ൈകെ�ാ�െമ���തിെ� വിശദാംശം
ന��േമാ?

വലിയ��്താ��് ആ�പ�ിയിെല ഒ.പി. േ�ാ�് നി��ാണം

215.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആേരാഗ� വ��് �ാ� ഫ�് വിനിേയാഗി�് ആ�ി�� വലിയ��്താ��് ആ�പ�ിയി� ഒ.പി.
േ�ാ�് നി��ി�വാ� �പാ�ശ സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ആേരാഗ� വ��്,  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�റ സഹായ�ാ�  ത�ാറാ�ിയിരി��
പ�തി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�തയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ി�ളള ഫയലിെ�റ ന��ം,  തീയതി�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േരാഗ�തിേരാധ�ിനായി െചലവഴി�� �ക

216.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ജനാേരാഗ� സംര�ണ�ി�� െചലവ് േദശീയ ശരാശരിെയ അേപ�ി�്
��തലാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േരാഗ�തിേരാധ രംഗ�് െചലവാ��തിേന�ാ�  ��ത�  െചലവ് ചികി�ാരംഗ�്
െചലവഴിേ��ി വ�� സാഹചര�ം വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനം േരാഗ�തിേരാധ�ിനായി െചലവഴി�� �ക വ��ി�ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) പക��ാവ�ാധിക� തട�� കാര��ി� സം�ാനം, മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് എ�മാ�ം
വിജയം ൈകവരി�ി�െ�� വിവരം വിശദമാ�േമാ?

108 ആം�ല��ക�െട �വ��നം

217.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ആ�. രാമച��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 108  ആം�ല��ക�െട �വ��നം ഇേ�ാ� കാര��മമെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി�  ഈ ആം�ല��ക�െട േസവനം ജന���് വീ�ം ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആം�ല��ക�െട േസവനം ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്;ഇതിനായി
െമാ�ം എ� വാഹന��  സ��ീസ് നട�ിയി��;ഇേ�ാ�  സ��ീസിന് േയാഗ�മായ എ�
ആം�ല��ക�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം  108  ആം�ല��ക�െട േസവനം ലഭ�മാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

�ാഫ് േന�് േ�ഡ്-II റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

218.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

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

56 of 70 Monday 20 June 2016 11:42 AM



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാഫ് േന�് േ�ഡ് -II െ� റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി
എ�ാണ് അവസാനി��ത്; ആയത് ദീ�ഘി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േവാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�് നാളി�വെര എ� നിയമനം നട�ി;
(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ത ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്

െച�;

(ഡി) �ാഫ് േന�് േ�ഡ്-II ത�ികയി� റിേ�ാ��് െച�ി�ി�ാ� ഒഴി�ക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ത�ികയി�  റിേ�ാ�� െച�െ�� ഒഴി�കളിേല�് അടിയ�ിരമായി നിയമനം നട�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(എഫ്) റിേ�ാ��് െച�ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നിയമ നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് എ�് നടപടി
സ�ീകരി�?

ക�ടിേ�ാട് PHC -െയ CHC-ആയി ഉയ���ത്

219.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ക�ടിേ�ാട് PHC -െയ CHC-ആയി ഉയ��ി േ�ാമാെകയ� േക�മാ�ി
മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ െമഡി�� േകാേള�ക�െട വികസനം

220.�ീ.വി. േജായി
,, ബി.സത��
,, പി.െക. ശശി
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�ാ�മായ പ�ാ�ലെമാ��ാെത താ��്-  ജി�ാ  -  ജനറ�  ആ�പ�ികെള െമഡി��
േകാേള�ക�  ആയി �ഖ�ാപി� ��  സ��ാരിെ� നടപടി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ദ�ിതീയ തല�ി�� ആ�പ�ികളിെല സൗകര�ം വ��ി�ി�ാെത ജി�ാ  -ജനറ� ആ�പ�ികെള
െമഡി��േകാേള�കളാ�ി മാ��ത് േരാഗികെള �തി�ലമായി ബാധി�െമ�തിനാ�  സ��ാ�
ഇ�ാര��ി� വ��ാ�േ�ശി�� മാ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  െമഡി��  േകാേള�കളായി �വ��ി� �ട�ിയവ�െട പ�ാ�ല സൗകര�ം
വ��ി�ി�ാ�ം ചികി�ാ  -  അ��യന നിലവാരം ഉയർ�ാ�ം സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വിശദീകരി�ാേമാ ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�ക�

221.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�്
,, അ�� �കാശ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കഴി� വ�ഷം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� െമഡി��  സീ�കളാണ്
നിലവി��ായി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം സ��ാ�  സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല വിവിധ വിഭാഗം സീ�ക�  എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല ഫീസ് ഘടന പരി�രി��തിന് സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�മായി കരാറി� ഏ�െ�ടാ� എ� സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�ക� സം�ാന��്;
(ഇ) ഈ േകാേള�കേളാ�� സ��ാ� സമീപനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�ക�

222.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ഗവ�െമ�റ് സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം െമഡി�� േകാേള�ക� യാഥാ���മാ�ാ�
എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ത്;

(ബി) കഴി� ഗവ�െമ�റിെ�റ കാല�് ��തായി എ� െമഡി��  േകാേള�ക�  ആരംഭി�ാ�
നടപടി എ��ി��്;

(സി) �തിയ െമഡി�� േകാേള�കളി� േകാ�ക� �ട�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാളളാ�
ഉേ�ശി��ത്?

കാസ�േകാട് സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജ്

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

(എ) കാസ�േകാട് സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജിെ� നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ െമഡി��  േകാേളജിെ� നി��ാണ�ി� ആവശ�മായി�� �ക എ�യാ�;  ഈ �ക
എ�െനയാ� കെ���ത്; ഇ�വെര അ�വദി� �ക�ം േ�ാത�ം എ�ാണ്;

(സി) കാസ�േകാട് സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജ് എേ�ാ�  നാടി� സമ��ി�ാ�  കഴി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി��/െഡ��സീ�ക�

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�/സ�കാര� െമഡി��/െഡ��  േകാേള�കളിലായി െമാ�ം എ�
��ിക��് ഡി�ിപഠനസൗകര�ം നിലവി�  ലഭ�മാെണ�തിെ� േകാേള� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ� പി ജി സീ�ക��്;
(സി) 2010-11 അ��യന വ�ഷ�ി� ഈ േമഖലയി� ഓേരാ�ി�ം എ� േകാേള�ക� ഉ�ായി��
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അവയി� ഓേരാ�ി�ം ഏ� ഡി�ി, പി ജി സീ�ക� ഉ�ായി�� ഏ�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ�ിരാഗാ�ി െമഡി�� േകാേളജിെല നിയമനം

225.�ീ.െക.�രളീധര�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ഇ�ിരാഗാ�ി െമഡി��  േകാേളജി�  ഈ വ�ഷം എ� എം.ബി.  ബി.  എസ്.
സീ�കളിേല�് അ�ിഷ� നട�ാനാണ് െമഡി�� കൗ�സി� അംഗീകാരം ന�കിയത്;

(ബി) ഈ െമഡി��  േകാേളജി�  ��  സ��ാ�  എ� അ��ാപക  -  അ��ാപേകതര ത�ികക�
��ി�ി��്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ഡി) എ�ാ ത�ികകളി�ം നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ െമഡി��  േകാേളജി�  �ി�സി��  ത�ിക എ� �ത�  ഒഴി�കിട��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) �ി�സി��  നിയമനം സംബ�ി�് ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��  െ�ാേ�ാസ�  എ�ാണ്
സമ��ി�ത്;  ��ത െ�ാേ�ാസ� അംഗീകരി�ാ� കാലതാമസം ഉ�ാകാ� കാരണെമെ��്
വ��മാ�േമാ?

വാടാന��ി �ാമപ�ായ�ി� േഹാമിേയാ ഡി��സറി

226.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല വാടാന��ി �ാമപ�ായ�ി� ഒ� േഹാമിേയാ ഡി��സറി �വ��നം
ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ികൾ െ�തിെര�� ൈലംഗിക പീഡന േക�ക�െട വിചാരണ

227.�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�  ൈലംഗീകമായി പീഡന�ിന് ഇരയാ�� േക�ക�െട വിചാരണ ��ിക�
�ായ���ിയായി�ഴി�ാ�ം നീ�േപാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് അവ�് അ�ഹമായ
�ാധാന�ം ന�കി േകസ് ���ിയാ�വാ�� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

'�തിതരംഗം' പ�തി

228.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ികളിെല �വണെെവകല�ം കെ��ി േകാ�ിയ�  ഇം�ാേ�ഷ�  സ�ജറി നട�ി െെവകല�ം
ഒഴിവാ�� '�തിതരംഗം ' പ�തി �ട��തിന് ഇൗ സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം രജി�� െച� എ� േപ��് ഇൗ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ാ��്;
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(സി) ഇ�രം എ�ാ േക�കളി�ം സമയബ�ിതമായി സഹായം ന���തിന് കഴി�േമാ;  എ�ി�
�തിവ�ഷം ഇ�ര�ി�� എ� ��ിക��് പ�തി�െട �േയാജനം ന�കാ� കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത്;

(ഡി) ��ത പ�തി�കാരം സം�ാന�് എ� ��ികളാണ് െെവകല���ി േനടിയത്; ഇൗ സ��ാ�
അധികാരേമ�തി�േശഷം എ�തേപ��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�തി തരംഗം

229.�ീ.എം. വി�െസ�്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തി തരംഗം പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടി എ��ി��്;
(ഡി) എെ��ാം സഹായമാണ് പ�തി വഴി ലഭി��ത്;വ��മാ�േമാ?

ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല അംഗനവാടികൾ

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

(എ) ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� എ� അംഗനവാടിക�െ��ം
അവ�െട വിശദാംശ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� �വ��ി�� അംഗനവാടിക��് സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഉ�ാ��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല അംഗൻവാടികൾ

231.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹാസി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ �ാമപ�ായ�കളി�ം നഗരസഭകളി�മായി ആെക എ�
അ�ണവാടികളാണ് �വ��ി��െത�ം, അവ�െട േപ�ം ന��ം ഉ�െ�െട അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത അ�ണവാടികളി�  സ��മായി �മി�ം െക�ിട�ം എ�ാ�വ ഉേ�ാ;  എ�ി�  അവ
ഏെതാെ�യാെണ�് ;

(സി) അ�ണവാടിക��് െക�ിടം നി��ി�വാനായി ഗവ�െമ�് ��തായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അത് എ�ാണ് ;
(ഡി) അ�ണവാടി ജീവന�ാ�െട നിലവി�� േസവന േവതന വ�വ�ക�  എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

അ�ണവാടി ജീവന�ാ��് വ��ി�ി� േവതനം ന�കാ� നടപടി
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232.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വ��ി�ി�,  അ�ണവാടി ജീവന�ാ��� േവതനം യഥാസമയം
ലഭ�മാ��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് വ��ി�ി� േവതനം ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��ി�ി� േവതനം അ�ണവാടി ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ ഫ�്
�ാമപ�ായ�ക��് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ��ത ജീവന�ാ��് േനരി�് േവതനം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട േവതനം

233.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട േവതനം വ��ി�ി�്
ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന വ��ി�ി� േവതനം ചില സാേ�തിക കാരണ�ളാ� സം�ാന�ിെ� പല �ല�ളി�ം
ലഭ�മാ��ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ സാേ�തിക കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി�് എ��ംേവഗം ഈ േവതനം വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട േവതനം

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

(എ) അംഗ�വാടി ജീവന�ാ��് േവതനം വ��ി�ി� ന���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �� സ��ാ� �ഖ�ാപി� പ�തി നട�ായി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(ഡി) അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട േവതനം വ��ി�ി��തി�ം വ��ി�ി� േവതനം അ�വദി�്
ന��ു�തി�ം െപ�ഷ� അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗ�വാടി വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം ഓണേററിയം

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

(എ) അംഗ�വാടി വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം ���ിയ ഓണേററിയം തനത് ഫ�ി� നി�്
ന�കാ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� �യാസമ�ഭവി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

തനത് ഫ�ി�  നി�് അംഗ�വാടി വ���മാ��ം െഹ���മാ��ം ���ിയ നിര�ി��
ഓണേററിയം ന�കാ�  കഴിയാ�തിനാ�  ചില തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ആയത്
വിതരണം െച�ാതിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അംഗ�വാടി വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം ഓണേററിയം േനരി�് ന�കാ�
ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) അംഗ�വാടി വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം ഓണേററിയം പ�തി വിഹിത�ി�  നി�്
ന�കണെമ� ആവശ�ം ഏെത�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  സ൪�ാ൪ ��ാെക
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വ�ി�േ�ാ ?

വേയാജന��െട ആേരാഗ�ം

236.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വേയാജന���ായി സാ�ഹ� ആേരാഗ� രംഗ�് താെഴ�� �ത�
േമെല��വെര �േത�ക ആേരാഗ� സംവിധാനം �പെ���ാ�  സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ?

എ�ി� അതിെ� വിശദാം�� ലഭ�മാ�േമാ?

അംഗ�വാടിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി

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

(എ) നഗ��, പഴയ��േ��, കരവാരം,  �ളിമാ�്,  കിളിമാ�� �ാമപ�ായ�കളിലായി നബാ�ഡ്
സഹായേ�ാെട�ം �ാ�  ഫ�് വിനിേയാഗി�ം ഏെത�ാം അംഗ�വാടിക�  നി��ി�വാ�
2014-15�ം  2015-16�ം ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�െ��ം ഓേരാ�ിെ��ം നി��ാണ �വ��നം
ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എ�് �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത�ം നി��ാണ �വ��ന�ിന്
േമ�േനാ�ം വഹി�� ഏജ�സി ഏെത�ം നി��ാണം എ�് ���ിയാ�വാ�  കഴി�െമ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡ്

238.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം െച��തി�� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ േറഷ� കാ��ക� കാ��ടമക��് എ�് ലഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ� കാ�ഡിെല വിവര�� ��മ�താ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ?

ഇ - െട�ഡ� വ�വ��ം പ�േ��സ് മാന��ം

239.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, പി.വി. അ�വ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ഇ - െട�ഡ� വ�വ��ം പ�േ��സ് മാന��ം ലംഘി�െകാ� ് സിവി�
സൈ�സ് വ��് നട�ിയ ഇടപാ�കെള�റി�ളള പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;എ�ി�
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഈ ഇടപാ�ക�  സംബ�ി�് ��  സിവി�  സൈ�സ് വ��് മ�ി ഉ�െ�െട��വെര �റി�്
വിജില�സ് ത�രിതാേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവിടാ�� സാഹചര�ം എ�ായി�� എ�്
വ��മാ�േമാ;
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(സി) ��ത അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം അതിെ� �േരാഗതി�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െപാ�കേ�ാള�ിെല വില�യ�ം തടയാ� കഴി�� തര�ി�
കേ�ാള ഇടെപട�  നട��തി�  േകാ��േറഷ�  പരാജയെ��തിെ� കാരണ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി

240.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  കാ�ഡ് ����മായി ബ�െ��് ബി.പി.എ�  കാ��ക�  പല�ം
എ.പി.എ�. കാ��കളാ�ി മാ�ിയി��തായി പരാതിക� ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) അ�ഹരായവ�െ��ാം ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സിവി� സൈ�സ്, റവന�, �ാമ പ�ായ�് എ�ിവ�െട സം�� സമിതി �പീകരി�്
കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െവ�ി�റ� േറഷ� വിഹിതം �ന:�ാപി�വാ� സ��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.സി.എസ്.സി ഔ�്ല�ക�

241.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.സി.എസ്.സി റീെ�യി�  ഔ�്ല�കളി�  പരിേശാധന�ായി വിജില�സ് വിഭാഗം
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ��ാഡ് സം�ാന�ാെക മി�� പരിേശാധനക� നട�ി വ��േ�ാ;

(സി) വിജില�സ് പരിേശാധനാ വിഭാഗം േകാഡ് ന��  0101202  എ� റീെ�യി�  ഔ�്ല�ി�
എേ�ാെഴ�ി�ം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പരിേശാധനാഫലം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ിരം ജീവന�ാ�െട െപ�മാ��ം ഇടെപട�ം ന�താ�ാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഒ� �പ�് അരി

242.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.�രളീധര�
,, അനി� അ�ര
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� �പ�് അരി േറഷനായി ന��� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാനായത്;
(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) പ�തി നട�ി��ലം എെ��ാം േന��� ൈകവരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ത�ക് േരാഗ ആ�പ�ിയിെല അേ�വാസിക��് േറഷ� പ�സാര അ�വദി��തി� നടപടി
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243.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല െകാര�ി ഗാ�ി �ാം ത��് േരാഗ ആ�ുപ�ിയിെല അേ�വാസിക��്
േറഷ� പ�സാര അ�വദി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം

244.�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, പി. ഉ�ി
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-െല േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം  (National  Food  Security  Act)  സം�ാന�്
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ നിയമം സം�ാന�് നട�ിലാ�േ�ാ�  നിലവി�� േറഷനിംഗ് സ�ദായെ� എ�െന
ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് േക� സ��ാരിെ� നി�േ�ശ��  എെ��ാമാെണ�ം അവ
ഉപേഭാ�ാ�െള എ�െന ബാധി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

അവശ� സാധന��െട വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

245.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവശ� സാധന��െട വില�യ�ം പിടി�് നി���തിന് ഗവ�െമ�് എെ��ാം നടപടികളാണ്
എ��ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

അവശ� ഭ��വ���െട വില നിയ�ണം

246.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ധാന���െട�ം, അവശ� ഭ��വ���െട�ം വിലനിയ�ി�വാനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഭ�� വ��ളി� അമിതമായി മായം കല���ത് കെ���തി�ം തട��തി�മായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

േറഷ� കടക�െട ക����വ�കരണം

247.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടക�  ക����വ�കരി��തിെ� ഭാഗമായി നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന��െട
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കടക�െട ക����വ�കരണ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എ� �ക
െചലവഴി�ി�െ��� വിവരം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) െപാ�വിതരണം ശാ�ീകരി��തിന് സഹായകമാ�� ക����വ�കരണം േറഷ�കടകളി�
സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക�

248.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ത മാേവലി േ�ാ�ക�  �വ��ി���്;  കഴി� സ��ാ�  എ�ത �തിയ
മാേവലി േ�ാ�ക� അ�വദി�; എ� എ�ം �വ��നം ആരംഭി�;

(ബി) ��ത� മാേവലി േ�ാ�ക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) 2011 �ത� 2016 മാ��് 31 വെര മാേവലി േ�ാ�കളി�െട�ളള വി�വരവ് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�
വീതമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ� സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�ക�  �വ��ി���്;  അവ�െട എ�ം
വ��ി�ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ?

െന�് സംഭരണ�ിെ�റ �ടി�ിക

249.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ി� നി�ം സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� �ഖാ�ിരം സംഭരി� െന�ിെ� �ടി�ിക �ക
എ��െ��ം,  ആയത് െകാ��തീ���തിന് എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം,  വിശദമായ
റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷെ� വി�വര�ം മാേവലി േ�ാ�ക�െട എ��ം

250.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  10  വ�ഷം സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷന് ബ�ജ�് വിഹിതമായി അ�വദി� �ക
വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2011-�  കഴി� സ��ാ�  അധികാരേമ�േ�ാ�  സം�ാന�് നിലവി��ായി�� മാേവലി
േ�ാ�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� സം�ാന�് നിലവി�ളള മാേവലി േ�ാ�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� 10 വ�ഷെ� വി�വരവ് എ�യാെണ�് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല സിവി� സൈ�സ് വ��ിെല ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി

251.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�,സിവി�  സൈ�സ് വ��ി�  അസി��് െസയി�സ് മാ�  ത�ികയി�
എ�യാ�ക� നിലവി� േജാലി െച���്; എ� േപാ�് നിലവി��് ; ഈ ത�ികയി� നിലവി�
എ� േവ��സിക� ആല�ഴ ജി�യി��്  ; ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി റിേ�ാ��് െച��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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തലേ�രി മ�ല�ിെല മാേവലി േ�ാ� ഉ�ഘാടനം

252.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിയമസഭാ മ�ല�ി�  വ�� െചാ�ിയി�, �ാമപ�ായ�്  ,െക�ിട സൗകര�ം
അ�വദി�ി�ം മാേവലി േ�ാ� ഉ�ഘാടനം ൈവ��െത�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

േപ�ക�ം പരസ�വാചക��ം

253.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� വിഭവ ഉപേഭാ�ാ�െള െത�ി�രി�ി�� രീതിയി�ളള േപ�ക�ം
പരസ�വാചക��ം നിര�രം �സി�െ���ി അവെര വ�ി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�  സ��ാരിന് സ�േമധയാ നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന്  2006  െല �ഡ്
െസക�രി�ി ആ�് �ാ�േഡ�ഡ് ആ�് വ�വ�ക� അ�വദി��േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം ഇ�രം ക�നിക�/ വ��ിക� െ�തിെര�ളള അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� േമാേഡ� ൈറസ് മി� �വ��നം �നരാരംഭി�ാ� നടപടി

254.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സ് വ��ിെ� കീഴി�� ആല�� േമാേഡ� ൈറസ് മി� �വ��നം നില�ി�്
എ� വ�ഷമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈറസ് മി�ിെ� �വ��നം നില�വാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമാേഡ� ൈറസ് മി� �വ��നം �നരാരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

255.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാലയളവി� െപാ�വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമ�ാതി��� കാരണം
സാധാരണ�ാ�െട ജീവിതം ��ഹമായി�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വില�യ�ം പിടി�നി���തി�ം െപാ� വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തി�ം
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

���ിയ േറഷ�കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് നടപടി

256.�ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കാ��ക�  ���ി ന����മായി ബ�െ�� �വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാണ്;
���ിയ േറഷ�കാ�ഡ് എ� �ത� വിതരണം െച�വാ� കഴി�ം;
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(ബി) േറഷ�  കാ�ഡ് �����മായി ബ�െ�� �വ��ന��  കഴി� ഒ�ര വ�ഷമായി
നട��തിനാ�  േറഷ�  കാ�ഡ് ഇ�ാ�വ�െട �തിയ േറഷ�കാ�ഡി�ളള അേപ�ക�
സ�ീകരി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� ഒ� േറഷ�കാ�ഡി�ം ഉ�െ��ി�ി�ാ�വ��് സ��ാ� സഹായ�ി�െട ലഭി�� വീട്,
കാ�ണ� ചികി� സഹായം �ട�ിയവ ന�െ��� സാഹചര�ം പരിഗണി�് േറഷ�കാ�ഡ്
അടിയ�രമായി അ�വദി��തിന് സൗകര�ം ഏ�െ���ി ന��േമാ?

വില�യ�ം തടയ�

257.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് വില�യ�ം േനരിടാ� സിവി� സൈ�സ് എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ്
വിപണിയി� നട�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വില�യ�ം പിടി�നി��ാ� ആ�െ��ാം എ� �ക സ�ിഡിയായി ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴി� എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാരിെ� കാല�് ഈയിന�ി�  എ� �ക സ�ിഡിയായി
ന��ക��ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വില�യ�ം തട��തിന് നടപടി

258.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�ം തട��തി�ം െപാ�വിതരണ സ�ാദായം ശ�ിെ����തി�മായി ഈ സ��ാ�
സ�ീകരി�വാ� േപാ�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െന�സംഭരണം

259.�ീ.വി.എസ്.അ�താന��
�ീമതി �. �തിഭാ ഹരി
�ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�െട െന�സംഭരണം കാര��മമ�ാ�ത് �ലം െന�് സംഭരണം ൈവ���ം, സംഭരി�
െന�ിെ� വില ദീ�ഘകാലം �ടിശികയായ�ം െന�ക�ഷകെര ക�� �തിസ�ിയിലാ�ിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�ിെ� സംഭരണ വില ഉയ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) െരാ�ം പണം ന�കി െന� സംഭരി�ാ� േവ� നടപടി എ��േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  േമഖലയി�  അരിമി�ക�  �ാപി�െമ� ��  സ��ാരിെ� �ഖ�ാപന�ിെ�
അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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വ�വിളയി� സൈ�േകാ ��� മാ���്

260.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി� െച�� പ�ായ�ിെല വ�വിളയി� സൈ�േകാ�െട ഒ� ���
മാ���് ആരംഭി�ണെമ� െച��  പ�ായ�ിെ� �േമയ�ിേ��  എ�് തീ�മാനം
ൈകെ�ാ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� േഷാ�്, മാേവലി േ�ാ�ക� ,മ�് ന�ായവില േഷാ�ക� എ�ിവയി� അവശ� സാധന��െട
ലഭ�ത�റവിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

261.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെന
�തിേരാധി�് െകാ�ിരി�� സ��ാ� സംവിധാന�െള ശ�ിെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വില�യ��ിനിടയാ�� ��ഖ കാരണ��  എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;  ഉപേഭാ� സം�ാനമായ േകരള�ിന് േദാഷകരമാ�� നയ�� േക�
സ��ാരിെ�റ ��യി�െ���ി പരിഹാരം കെ��േമാ;

(സി) വില�യ�ം തട��തിന് ��  സ��ാ�  െെകെ�ാ� ആശ�ാസ നടപടിക�  �ട�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം

262.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െപാ� വിപണിയി�  നിേത�ാപേയാഗ സാധന���് �മാതീതമായി വില
വ��ി�ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� കാരണെമെ�� സ��ാ�  പഠനം
നട�ിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) വില�യ�ം പിടി� നി���തി�ം െപാ� വിപണിയി�  അവശ� സാധന��െട ലഭ�ത
ഉറ�വ���തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ക�സ�മ�െഫഡ്,  സെെ�േകാ ക�സ�മ�െഫഡ്/സെെ�േകാ ���മാ���കളി�ം  ,  മാേവലി
േ�ാ�കളി�ം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട�ം  ,  അരി,  പലവ��ന��െട�ം ലഭ�ത
ഉറ�വ���തി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ� വിപണിയി�ളള വിലേയ�ാ�  ഉയ�� വിലയിലാണ് സെെ�േകാ,  ക�സ�മ�െഫഡ്,
മാേവലിേ�ാർ എ�ിവിട�ളി�  ചില സാധന�െള�ി�ം വി���ത് എ� ആേരാപണം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര എ�്
നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ വ���െട വില നിയ�ണം

263.�ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിേത�ാപേയാഗ വ���െട വില നിയ�ി�ാ� �തന പ�തിക� ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പലവ��ന സാധന��  അന�സം�ാന�ളിെല ക�ഷകരി�  നി�ം േനരി�് സംഭരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ��റി വിഭവ��  ക�ഷകരി�  നി�ം േനരി�് സംഭരി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ആഭ��ര
പ��റി ക�ഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  സിവി�  സെെ�സ് വ��് താ��് അടി�ാന�ി�
സംഭരണശാലക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അസി��് െസയി��ാ�മാ�െട നിയമനം

264.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷനി�  അസി��് െസയി��ാ�  ത�ികയി�
പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�െതേ�ാളാെണ�ം ലി�ിെ� കാലാവധി എ�്
അവസാനിെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��ം നിയമനം ലഭി�വരി� എ�
േപ� ��ത േജാലിയി� നി�ം വി�േപായി�െ��ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഇേ�ാ�  എ� അസി��് െസയി��ാ�മാ�െട ഒഴി�ക�  നിലവി�െ�െ�
വിശദാംശം ന��േമാ;  ലി�ി�  നി�ം പരമാവധി ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഭ���ര�ാ നിയമം

265.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ നിയമം ���മായി നട�ിലാ��തി�ം കാര��മമാ��തി�ം
സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ നിയമസഭാ മ�ല�ളി�ം ഒ� ഭ���ര�ാ ഓഫീസ് �ാപി�ണം എ�
നയം ���ീകരി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ഈ േമഖലയി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

െന�മ�ാ�് ��� മാ���ം മാേവലി േ�ാ�ക�ം

266.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് മ�ല�ി�  ���  മാ���ം മാേവലി േ�ാ�ക�ം ആരംഭി�ാ�� നടപടിക�
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ��സാധന��െട �ണനിലവാരം

267.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  കടകളിെല�ം മാേവലിേ�ാ�കളിെല�ം ഭ�� സാധന��െട �റവ്
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വില�യ�ം നിയ�ി��തി�ം ഭ��സാധന��െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�ം സ��ാ�
സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

268.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ��കളിെല ഭ�ണ പദാ����െട വില ഏകീകരി�ാ� നടപടി

269.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��കളി� ഒേരതരം ഭ�ണ പദാ�����് പലതര�ി� വില ഈടാ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒേരതരം ഭ�ണ പദാ����െട വില ഏകീകരി�ാ� എെ��ി�ംനടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി ഇ� ചാ��്,
19-06-2016

�േ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)].
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