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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

േറഷ� വിതരണ�ി�� ��ഗണനാപ�ിക

*151. �ീ.ഡി.െക. �രളി
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എം. സ�രാജ്
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് േശഖരി� �ിതിവിവര�ണ�ിെ�
അടി�ാന�ി�  ത�ാറാ�ിയ േറഷ�  വിതരണ�ി��
��ഗണനാപ�ികയി�െ�� അന�ഹെര നീ��തി�ം അ�ഹരായവെര
ഉ�െ����തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമാ�വിതരണ�ിനായി വാടക�െ��� സ�കാര� േഗാഡൗ�കളി� വ�്
നട�� തിരിമറി�െട ഫലമായി േറഷ�  കടകളി�  എ��
ഭ��ധാന��ി� ഉ�ാ�� വലിയ �റവ് പരിഹരി��തിനായി സ��ാ�
ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  കാര��മമായ വാതി��ടി
വിതരണ�ിനായി ഏ�െ���ിയിരി�� �മീകരണ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  വിതരണ�ിന് ബേയാെമ�ിക് സംവിധാന�� ഇ-േപാസ് െമഷീ�
�ാപി� പ�തി�െട അവേലാകനം നട�ിയി��േവാ; േസാഷ�� ഓഡി�്
ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് വിധ�ി�  എ�്
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വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയെകാലപാതക��

*152. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�� �കാശ്
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  േപാലീസിന് സ�ത�മായി �വ��ി��തി�ം
േക�കളി�  അേന�ഷണം നട��തി�ം സാധി�ാ� �ിതിവിേശഷം
സംജാതമായി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�ളള
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ഖ രാ�ീയ ക�ിക�െട �വ��ക� ത�ി� നട�� സംഘ�ഷ��ം
െകാലപാതക��ം നിയ�ി��തിന് േപാലീസിന് കഴി��ിെ��
ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� നാ�ിെല �മസമാധാനനിലെയ ഇത്
എ�കാരം ബാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ക�രി�  എ�
രാ�ീയെകാലപാതക��  നട�െവ�് അറിയി�േമാ;  അതി�
�തി�ാന�ളളത് ഏെതാെ� രാ�ീയ ക�ിയി�െ��വരാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േബാംെബറി�് ഭീകരാ�രീ�ം ��ി�� േക�കളി�  �.എ.പി.എ.

�മ�ാെമ�് ��ത നിയമ�ിെ� 15-� വ��ി� അ�ശാസി��േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ��് േകാ��സ് �വ��ക�  എടയ��  �െെഹബിെന
െകാലെച��തിന് ��് േബാംെബറി�് ഭീകരാ�രീ�ം ��ി�
�തിക�െ�തിെര �.എ.പി.എ.  �മ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

മ��� �ൈഹബ് വധേ�സ് അേന�ഷണം

*153. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) മ���  �ൈഹബ് വധേ�സ് അേന�ഷണം ആ�െട േന�ത��ിലാണ്
നട��ത്;

(ബി) അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി നട�� െറ�ഡ ് ഉ�െ�െട�� വിവര��
േപാലീ�േദ�ാഗ�� തെ� േചാ���െവ�് ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവിയായ
ശിവവി�ം സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി, ഉ�ര േമഖലാ ഡി. ജി. പി., ക��
െറയി�് ഐ.  ജി.  എ�ിവ��് േരഖാ�ലേമാ അ�ാെതേയാ പരാതി
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  അതിേ��  അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  ആരാണ് വിവര��
േചാ���െത�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ���ാ�െ�തിെര എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരിേ�ാ;

(ഡി) ഒൗേദ�ാഗിക മര�ാദ�് നിര�ാ� ���ി െച��വ�െ�തിെര ക�ശന
നടപടി സ�ീകരി�െമ�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി �ഖ�ാപി�വാ��ായ
സാഹചര�െമ�ാണ്;

(ഇ) ഉ�രവാദി� േബാധേ�ാെട േജാലി െച�� േപാലീ�േദ�ാഗ��െട
മേനാവീര�ം തക��� രീതിയി�� കാര���  െച��
േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ൈഹബ് വധേ�സ് അേന�ഷണം

*154. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൈഹബ് വധേ�സിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്; എ� �തിക�
ഉെ��ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(ബി) ഇതിനകം എ� �തികെള അറ�് െച�;  േപാലീസ് അേന�ഷണം
നട�ിയതിെ� ഫലമായി�ാേണാ �തികെള അറ�് െച�വാ� സാധി�ത്;

(സി) �തിക�  േപാലീസ് േ�ഷനി�  കീഴട�കയാണ് െച�െത� ��ാവന
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം ��ാവന ഏത്
സാഹചര��ിലാെണ�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ; അെ��ി� അേന�ഷി�േമാ;

(ഡി) ഈ േകസിെല �ഢാേലാചനെയ�റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;  അതി�
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പ��വെര കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

സം�ാന ഉപേഭാ� ക�ീഷെ� �വ��നം

*155. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഉപേഭാ� ക�ീഷ�, ജി�ാ ഉപേഭാ� േഫാറ�� എ�ിവ�െട
�വ��നം കാര��മമാേണാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉപേഭാ� ക�ീഷനി�  േക�ക�  െക�ി�ിട�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന ഉപേഭാ� ക�ീഷ�, ജി�ാ ഉപേഭാ� േഫാറ��
എ�ിവിട�ളി� അംഗ��െട ഒഴി�ക�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ� വീതെമ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഉപേഭാ� ക�ീഷ�കളി� ഒഴി�ക� നിക��തി�� നടപടി�മ��െട
�േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ഇ) 2018-� ഏെത�ാം ജി�കളി� അംഗ��െട ഒഴി�ക� ഉ�ാ�െമ�ം അവ
എ�െയ�ം അറിയി�േമാ?

'േ�ാജ�് ഓ�ിസം' പ�തി

*156. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� ഓ�ിസം േരാഗ�ിന് പരിഹാരമായി 'േ�ാജ�്
ഓ�ിസം'  പ�തി നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ആയതിെ� വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആദ�ഘ��ി�  ഏെത�ാം െമഡി��  േകാേള�കളിലാണ് ഇത്
നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ��ത പ�തി ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം
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നട�ാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം തര�ി�� ചികി�ാ രീതികളാണ്
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ഒാ�ിസം ബാധി� ��ിക�െട ചികി�സ�ായി വിേദശ�ം േകരള�ി��റ�ം
പരിശീലനം േനടിയ േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�േമാ?

അ��ാടിയി� പ�ികേഗാ� �വാവിെന െകാലെ���ിയ സംഭവം

*157. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, ഒ. ആ�. േക�
,, എസ്.ശർ�
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഹാരപദാ���� േമാ�ിെ��് ആേരാപി�് അ��ാടിയി� പ�ികേഗാ�
�വാവിെന മർ�ി�് െകാലെ���ിയ എ�ാവെര�ം അറ�് െച�ാ�
സാധി�ി�േ�ാ;  �തിക�  ആെരാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;  �ഥമ വിവര
റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �തികെള കെ���തി�  കാണി� കാര��മത�ം ��ത�ം അവെര
നിയമ വിചാരണ�് വിേധയമാ��തി�ം ��വാളിക��് മാ�കാപരമായ
ശി� വാ�ിെ�ാ��� കാര��ി�ം �ല��ാ�  േവ� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ബല ജന വിഭാഗ��െട�ം പാ�ശ�വ��രി�െ��വ�െട�ം �ര�
ഉറ�ാ��തിന് അതീവ �� �ല��ാ�  േപാലീസിെന �ാ�മാ�ാ�
േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

കാ�സ� േരാഗചികി��� സൗകര���ം �ാപന��ം

*158. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കാ�സ�  േരാഗ ബാധിത�െട എ�ം വ��ി�
വ��തിെന��ി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കാ�സ�  േരാഗ�ിന് വിദ� ചികി� ലഭ�മാ��തിനായി ഏെതാെ�
�ാപന��ം സൗകര���ം സം�ാന�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) മലബാ�  കാ�സ�  െസ�റിെന ആ�.സി.സി.  നിലവാര�ിേല�്
ഉയ��ിെ�ാ�് വ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മലബാ� കാ�സ� െസ�റിെന പി.ജി.  ഇ��ി���് ഓഫ് ഓേ�ാളജി ആ�ി
മാ��തിന് എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ലഭ�മാേ��െത�്
വ��മാ�േമാ?

സ��ി� ഇ�െ���മാെര േ�ഷ� ഹൗസ് ഓഫീസ�മാരായി നിയമി�� നടപടി

*159. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് സ��ി�  ഇ�െ���മാെര േ�ഷ�  ഹൗസ് ഓഫീസ�മാരായി
നിയമി�� സ�ദായം േകരള�ിന് �റ�് ഇ��യി�  മ�് ഏെത�ാം
സം�ാന�ളി� നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയ ഇട�ളി�  ഇത് വിജയകര�ം
�േയാജനകര�മാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് േപാലീസ് സ��ി�  ഇ�െ���മാെര േ�ഷ�  ഹൗസ്
ഓഫീസ�മാരായി നിയമി��േതാെട �മസമാധാനപാലന രംഗ�ം േ�ഷ�
ഭരണ കാര��ളി�ം ഉ�ാ�� �ണപരമായ മാ���
എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതി�െട െപാ�ജന���് ലഭ�മാ�� ��ത�
െമ�െ�� േന��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�-അ��േകാവി� ൈവ�ാ� നദീസംേയാജനം

T *160. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
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,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നദീസംേയാജന�ിനായി േക�ം ആവി�രി� പ�തിക�െട ഭാഗമായി പ�,

അ��േകാവി� നദികെള തമിഴ് നാ�ിെല ൈവ�ാ�മായി ബ�ി�ി��തിന്
േക� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയാ�  ��നാ�ി�  ��ജലം അന�മാ�േമാ എ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി സം�ാന�ിന് േദാഷകരമാകയാ� ഇ�ാര��ി� എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

(ഡി) േക� ജലവികസന ഏജ�സി�െട േയാഗ�ളി�  ഇ�ാര�ം
പരിഗണി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സം�ാനം ��ത േയാഗ�ളിെല��
നിലപാെട�ായി��; േക��ി� നി�� �തികരണം വ��മാ�േമാ?

വേയാജനേ�മ�ിനായി �ഖ�ാപി� പ�തിക�

*161. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വേയാജനേ�മ�ിനായി �ഖ�ാപി� പ�തിക�
ഏെതാെ�യാണ്; ഇവയി� �വ��നം �ട�ിയവ ഏെതാെ�;

(ബി) ഇ�കാര�� വേയാജനേ�മ പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയതിെ� �േരാഗതി
വിലയി��ിേയാ;  ഇെ��ി�  �േരാഗതി വിലയി��ി ��ത�
ഫല�ദമാ�േമാ;

(സി) ��സദന��െട നട�ി�ം അവി�െ� അേ�വാസിക�െട ജീവിത
സൗകര���ം പരിേശാധി�ാ�  എ�് സംവിധാനമാണ് ഇേ�ാ�
നിലവി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് സംവിധാന�ിെല നവീകരണം

*162. �ീ.പി.െക. ശശി
,, എ. എ�. ഷംസീ�
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,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ത�നി��ഹണ�ിൽ കാ��ശ�ം �ല��േ�ാ��െ� പരാതി�മായി
േപാലീസിെന സമീപി��വ��് മാന�തയാ�� െപ�മാ�ം േപാലീസിെ�
ഭാഗ�് നി��ാ�െമ�് ഉറ�് വ��ാ�  േവ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് സംവിധാന�ി�  ആ�നീകരണേ�ാെടാ�ം നവീകരണ�ം
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി
ജനവിശ�ാസം ആ��ി��തിന് ഭവന സ��ശനം ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ിമിന�  പ�ാ�ലം ഇ�ാ�വ�ം ��മ� സ�ഭാവ��വ�ം മാ�െമ
േപാലീസ് േസനയി�  നിയമിതരാ�ക��െവ�് ഉറ�ാ�ാ�  േവ�
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാ� റ�ാ��തിെ� നിയമവശ��

*163. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 1970  േമയ് മാസം ഉ�ാ�ിയ�ം  1958  നവംബ�  9  �ത�  �ാബല�ം
ന�ിയ�മായ പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാറിെ� വ��് 5 a (ii) �കാരം തമിഴ്
നാടിന് കരാറി�  പരാമ�ശി�� നദികളിെല ജലം കാലീനമായി
ഉപേയാഗി�ാ��  (demising  of  waters)  വ�വ� മാ�േമ ഉ�
എ�തിനാ�  ഏകപ�ീയമായി തമിഴ് നാട് േകരള�ി�� ജലം
നി��ിെവ�ത് കരാ� ലംഘനമായതിനാ� കരാ� റ�ാ��ത് സംബ�ി�
നിയമവശ�� പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) കരാറിെല  5 (c) വ���സരി�്  09.11.1958 �ത� കണ�ാ�ി ഓേരാ  30

വ�ഷ�ി�ം കരാറിെല �മീകരണ�� �നരവേലാകനം െച�ാെമ�തിെ�
അടി�ാന�ി� എ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) നീെരാ��് �മീകരി��തിന് കരാറിെ� വ��്  5  a(iv)�  വ�വ�
െച�ി�� േജായി�് വാ�� റ�േലഷ� േബാ�ഡ് ക��വ� നി��ഹണ�ിന്
എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിെയ�് അറിയി�േമാ?

േനാ�� ��സ് വഴി സ��ാ� നട�ാ�� �നരധിവാസ പ�തിക�

*164. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, എം. നൗഷാദ്
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േനാ�� ��സ് വഴി സ��ാ�  നട�ാ�� �നരധിവാസ പ�തി�െട
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;  തിരി�വ� �വാസിക��് സ��മായി
െതാഴി�  കെ��ാ�� വാ�യി�  എ� ശതമാനം സ�ിഡി�ം
പലിശയിള�ം സ��ാ� ന����്;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് സം�ാന�ിെല ��ഖ ബാ�ക� പല�ം
വി�ഖത കാണി�വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം ബാ�ക�മായി�ാണ് ഈ �ീമി�  വാ� ലഭ�മാ�ാ�  േനാ��
��സ് എം.ഒ.�.  ഒ�ി�ിരി��ത്;  സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�് വാ�
ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ബാ�ക�െട ക��ശ വ�വ�ക� �ലം േനാ�� ഡി�ാ��്െമ�റ് േ�ാജ�്
േഫാ�  റിേ��ഡ് എമി���സ്  (NDPREM)  എ� �ീമിെ� �ണഫലം
�വാസിക��് െപാ�വി� ലഭി��ിെ��് അറിയാേമാ;

(ഇ) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാ�  ബാ�ക�െട േമ�  സ���ം െച��േമാ;

ബാ�ക�െട നി�ംഗത�ം നി�ഹകരണ�ം അവസാനി�ി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േലാക േകരള സഭ�െട �ട� �വ��ന��

*165. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) േലാക േകരള സഭയി�  നട� ച��കളിെല നി�േ�ശ��  േ�ാഡീകരി�
െകാ�് �ട��വ��ന���ായി വ�ത�� വിഷയ േമഖല ക�ി�ിക��്
�പം െകാ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം വിഷയ��മായി ബ�െ��ാണ് ക�ി�ിക�
�പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ക�ി�ിക�  എേ�ാ�
നിലവി� വ�െമ�് അറിയി�േമാ;  ക�ി�ിയിെല അംഗ�െള സംബ�ി�്
തീ�മാനം ആയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ക�ി�ി�ം എെ��ാം വിഷയ��  സംബ�ി� നി�േ�ശ��
പരിഗണി�ാനാ�േ�ശി��ത്;  ക�ി�ികളി�  േലാക േകരള സഭയിെല
അംഗ���് തെ� �ാതിനിധ�ം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��ക�െട അ�േ�ഷ�

*166. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, വി.പി.സജീ��
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളി�  േജാലി േതടി േപാ��വ�  േപാലീസ് �ിയറ�സ്
സ��ിഫി��ക�  ലഭി��തിന് എ� �പയാണ് അേപ�ാ ഫീസായി
അട�േ��െത�ം എ�് ആവശ��ിനാെണ�് െതളിയി�� േരഖ
അേപ�േയാെടാ�ം ഹാജരാ�ണേമാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��ക�  അ��് െച�് ന���തിന്
െസ�േ�റിയ�ിെല ആഭ��രവ��ി�  ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം
എെ��്അറിയി�േമാ;

(സി) മ�് ജി�കളി� നി�ം ഇതിനായി തല�ാന�് എ��വ� വളെരയധികം
��ി��് അ�ഭവി�� സാഹചര��ി�  നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�്
സ��ിഫി��ക� അ��് െച�് ഉട� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസനിലവാരം

*167. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, ബി.സത��
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
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�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അധ�ാപക�െട �റ�േ�ാ;

ഇ� കാരണം ൈവദ�വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് നിലവാര�ക��
സംഭവി�ാതിരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) സ��ാ� �റ�ിറ�ിയ എം.ബി.ബി.എസ് �േവശന�ി�� േ�ാെ��സ്
�കാരം,  സം�ാനെ� സ�കാര� സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളിെല
എ�.ആ�.ഐ സീ�ക�ം, ന�നപ� സ�ദായ���് സംവരണം െച�ി��
സീ�ക�ം ഉ�െ�െട,  െപാ�അേലാ�്െമ�് ��ിയ വഴി �േവശനം
ന�േക�തിനാ�, ഇ�രം �ാപന�ളിെല ഫീസ് നി��യം
���ിയായി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) ഫീസ് നി��യ�ി�  ഫീസ് നി��യ സമിതി കണ�ിെല���
മാനദ��� എെ��ാമാണ്; മാേനെ��ക��് ഫീസ് നി��യ ��ിയ
ത��െട താ�പര� �കാരം വ�ീകരി�ാതിരി�ാനായി എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഉ�െത�് അറിയി�ാേമാ ?

ഭ�� െപാ�വിതരണ �ംഖല�െട ക����വ��രണം

*168. �ീ.അ�� �കാശ്
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� െപാ�വിതരണം �താര��ം കാര��മ�ം അഴിമതി���മാ��തിന്
ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��ി� ഏ�െ���ിയ കംപ���വ��രണം ���
േതാതി� നട�ിലായി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിതരണ �ംഖല ക����വ��രി�ണെമ� ��ീംേകാടതി
വിധി�െട അടി�ാന�ി�  ��  സ��ാരിെ� കാല�് പ�തി േരഖ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� ഇ�ാര��ിനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?
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േപാലീസ് വ��ി� നി�് അേന�ഷണ രഹസ��� േചാ��ത് തടയാ� നടപടി

*169. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.െക.അ� റ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ത��െള സംബ�ി� അേന�ഷണ വിവര��ം െറ�ഡ് േപാ��
അതീവ രഹസ���ം േപാലീസ് വ��ി�  നി� തെ� േചാ��താ��
ആേ�പ��ം പരാതിക�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് �തികെള
പിടി���തിന് തട���  ��ി��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;

(ബി) അേന�ഷണ വിവര��  �തിക�േ�ാ മ��വ�േ�ാ േചാ��ി ന���
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�വ��േ�ാ;  എ�ി� ഈ
സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഇ�ര�ി� അേന�ഷണ വിവരം
േചാ��ി ന�കിയ എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അേ��ാദയ അ� േയാജന പ�തി

*170. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക.െജ. മാ�ി
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അേ��ാദയ അ� േയാജന പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ല����  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിെ�
�ണേഭാ�ാ�� ആെരാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി േക� സ��ാ�  എ� ട�  അരിയാണ്
അ�വദി�ിരി��െത�ം പ�തി�ായി ഏെത�ാം െചല�കളാണ്
സം�ാന സ��ാ� വഹി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ.എ.െെവ.  പ�തി�ാ�� �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം സം�ാന�്
വ��ി�ി�േ�ാ;
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(ഇ) സം�ാന�ി�� ഭ��ധാന�വിഹിതം േക� സ��ാ� െവ�ി�റ�ത് ഇൗ
പ�തിെയ �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ സൗകര���

*171. �ീ.എം. നൗഷാദ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എസ്.രാേജ��
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ സൗകര���  െമ�െ����തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളിെല�ം ഓ�േറഷ�
തീേയ��,അനേ�ഷ�,െഡ�മേ�ാളജി,ഇ.എ�.�ി,  ൈഗനേ�ാളജി,
ഓ�േ�ാപീഡി�്,പീഡിയാ�ി�്,  േറഡിേയാളജി എ�ീ വിഭാഗ�ളിേല�്
ആവശ�മായ ഉപകരണ�� വാ��തിന് �തിയ പ�തി ആവി�രി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��ത ഉപകരണ��  വാ��തി�� നടപടി�മ��
ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം ഇവ വിതരണം െച��ത് ഏത് �ാപനമാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി�ാ/ജനറ�  ആ�പ�ികളിെല ���  െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗം
ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� സാധന�� കരി��യി� വിൽ��ത് തടയാൻ നടപടി

*172. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ഉൈബ��
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സാധന��  കരി��യി�  വി���തായ റിേ�ാ��ക�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ഇ� തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

അവയവസ�ീക��ാവി� നി�ം ഫീസ്

*173. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവി�ിരി��വ�െട അവയവ ദാന�ിന് സ�ീക��ാവി�  നി�ം ഫീസ്
ഈടാ�വാ�ം ദാതാവിന് ആജീവനാ� ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�
ലഭ�മാ�ാ�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ദാതാവിെ� ആ�പ�ി െചലവ് അവയവ സ�ീക��ാവ്
വഹി�ണെമ�ിരിെ�,  വ��ക �തസ�ീവനിയി�  അട�ണെമ�
തീ�മാനം സാ��ികമായി ��ി��് അ�ഭവി�� സ�ീക��ാ���്
�യാസ��ാ��താകയാ�  നിലവി�  നി�യി�ി�� �ക �റവ്
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��് അ�േ�ഷ�

*174. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ�. ഷം��ീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിേദശരാജ��ളി�  െതാഴി�  േന��തി�� േപാലീസ് �ിയറ�സ്
സ��ിഫി��് സ��ാ�  അ��് െച�് ന�കണെമ� നിബ�ന
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഏ�െ���ിയ �മീകരണ��  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാലവിളംബം �ടാെത സ��ിഫി��് അ��് െച�് ന���തി��
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െഎ.ടി. േമഖലയി� െതാഴിലവസര��

*175. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.ടി. േമഖലയി� ��ത� െതാഴിലവസര�� ��ി��തി�ം േമഖലെയ
�ന��ീവി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്
എ�റിയി�േമാ;

(ബി) �ാ��്അ�് ഇ��േബ��ക�ം ആ�ിലേറ��ക�ം �ട��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ഐ.ടി. വ��് സ�ീകരി��ത്;

(സി) �ാ��്അ�ക��് സഹായം ന��തി�ളള കാലപരിധി നിലവി�
എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ��േബ��ക��് ഏെതാെ� തര�ി�ളള പി�ണയാണ് ന��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ഉപേഭാ�ാ��െട അവകാശ���ായി ഇ��ാം പ�തി

*176. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ��െട അവകാശ��  സംര�ി��തിെ��ം
േബാധവ��രി��തിെ��ം ഭാഗമായി ഇ��ാം പ�തി  (Integrated

Grievance  Redressal  Mechanism)  നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� ഏെതാെ� �ാപന�െളയാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�
കാര�ം വ��മാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��� ന�പരിഹാര�ം െപ�ഷ�ം

*177. �ീ.സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
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,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��� ന�പരിഹാര�ം െപ�ഷ�ം
ന���തിന് േക� സ��ാ�  സഹായധനം ന���േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സഹായ�ിനായി സം�ാന സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ഹത��ായി�ം �രിതാശ�ാസ സഹായ പ�തി�െട പ�ികയി�
ഉ�െ�ടാ�വ�  അ�� കാല�് െസ�േ�റിയ�് ��ാെക നട�ിയ
സമരെ� �ട��് സമര�ാ��് ന�കിയ ഉറ�കളി� ഏെത�ാം ഇതിനകം
നട�ിലാ�ിയി��്;

(ഡി) ഇനി�ം നട�ിലാ�ാ��വ അടിയ�രമായി നട�ിലാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഔഷധ നി��ാണ വിതരണ അ�മതി നിയമേഭദഗതി

*178. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� വി�ാപനം െച� ഔഷധ നി��ാണ വിതരണ അ�മതി
നിയമേഭദഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമേഭദഗതി �േഖന എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ിയി��ത്;

(സി) മ���ാ��തി�ം വി���തി��� അ�മതി ���ി ന��
കാര��ി�  പരിേശാധന�ായി േക� അധി�ത�െട പ�ാളി�ം
ഉ�െ���ിയതിേ��� അഭി�ായം വ��മാ�േമാ?

2018-19 വർഷ�ിെല െമഡി�� �േവശന മാ�� നി�േ�ശ�ൾ

*179. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
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സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� 2018-19 വർഷ�ിെല െമഡി�� �േവശന�ി�� മാ��
നി�േ�ശം െമഡി�� കൗ�സി� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ര�് റൗ�് കൗ�സിലിംഗിന് േശഷം അവേശഷി�� സീ�ക� േമാ�് അ�്
റൗ�ി�െട നിക�ണെമ� നി�േ�ശം െമഡി��  കൗ�സി�
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ റൗ�ിന് േശഷം അവേശഷി�� സീ�കളിേല�� �േവശനാധികാരം
സ�കാര� മാേനെ��ക��് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  നീ�് െമരി�ിെ�
അടി�ാന�ി�  ��ത �േവശനം �താര�മായി നട�വാ�  എ�്
�മീകരണമാണ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈല�്െമേ�ാ�െട �ാരംഭ �വ��ന��

*180. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, എ. �ദീ��മാ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളി�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��
ൈല�്െമേ�ാ�െട �ാരംഭ �വ��ന��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  നിലവിെല
�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദമായ �പേരഖ�് േക�സ��ാരിെ� അംഗീകാരം
ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) �മി ഏെ���ാ�  േവ� �ാരംഭ നടപടിക�  ആയി�േ�ാ:  പ�തിക�െട
മതി�് െചലവ് എ�െയ�ം ഉേ�ശി�� ഫ�ിംഗ് രീതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ൈല�് െമേ�ാകേളാട് അ�ബ�ി�് െചേ�� കാര��� എെ��ാെമ�ം
അതിനായി പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

26-02-2018
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