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[ആെക േചാദ���--345]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1541 �ത� 1705 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 1706 �ത� 1848 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 1849 �ത� 1885 വെര

ഭരണഭാഷ മലയാളമാ�ാ� ഓഫീ�ക�

1541. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭരണഭാഷ മലയാളമാ�ിയതിെന�ട��് സ��ാ�, െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല

അേപ�ക�  ഉ�െ�െട�� കാര���  മലയാള�ിലാ�ാ�  നി�േ�ശ��ായി�ം ഇേ�ാ�ം

അേപ�ക�ം മ�ം മലയാള�ി� ത�ാറാ�ി ന�കാ� ഓഫീ�ക�ം �ാപന��ം ഏെതാെ�

എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ �ാപന���ം അവ�െട േമലധികാരികൾ�െമതിെര നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� സിവി� സ��ീ�ം സ��ാ� ഓഫീ�ക�ം കാര��മമാ��തിന് നടപടിക�

1542. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സിവി� സ��ീ�ം സ��ാ� ഓഫീ�ക�ം കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ാ�

ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഫീ�ക�െട ജിേയാ മാ�ിം�മായി ബ�െ��് ആവി�രി�ി�� �വ��ന പരിപാടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര എെ��ാം �വ��ന�� ഈ ദിശയി� നട�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ഇ-ഫയലിംഗ് സി�ം

1543. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�



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

(എ) ഇ-ഫയലിംഗ് സി�ം എ�ാ വ��കളി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ-താ��് തല ഓഫീ�കളി� നി�് െസ�േ�റിയ�ി� എ�� ഫയ�ക� �ാ� െച�്

ഇ-ഫയ� ആ�ി മാ�ാ� കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;  എ�ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫയ�ക�  തപാ�  വഴി െസ�േ�റിയ�ി�ം,  ഉയ�� ഓഫീ�കളി�ം എ�ാെന���

കാലതാമസം ഇ-ഫയലിംഗ് ഏ�െ���ക വഴി പരിഹരി�ാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ� ഓഫീ�കെള�ം ഇ-ഫയലിംഗ് �ംഖലയി� ക�ിയാ�ാ�ളള

നടപടി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) കാര���  ��ത�  േവഗ�ി�ം കാര��മ�മാ�ാ�  ഇ��ലം കഴി�ം എ�്  ക���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം േപരി�� �ിമിന� േക�ക�

1544. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം േപരി�  �ിമിന�  േക�ക�  നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) അതി� രാ�ീയ േക�കൾ അ�ാ� എ� േക�ക� ഓേരാ���െട�ം േപരി� ഉെ��്

െവളിെ���േമാ?

�തിയ ത�ികക�

1545. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വിവിധ വ��കളിൽ ��ി�ി�� �തിയ

ത�ികകൾ�് വാ�ഷികമായി വ�� സാ��ിക ബാധ�ത എ� �പയാണ്;വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ പ�ിക് സ��ിസ് ക�ീഷ� �േഖന എ� നിയമന�� ന�കിയി��്;  വിശദ

വിവരം ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ാം �തിയ വ��ക�, േകാ��േറഷ�ക�, ക�ീഷ�ക�  ഇവ �പീകരി�ി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ഇവ�േ�ാേരാ�ി�ം ആവശ�മായി വ�� ആവ��ന െചല�ക�  എ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഇവ�ായി ��തായി ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�തിയ ത�ികക�



1546. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി�െ��ം അവ

ഏെത�ാെമ�ം വ��് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ൈ�വ� ത�ികയി� ഒഴി�ക�

1547. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല വിവിധ സ��ാ� വ��കളി� ൈ�വ� ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക�

ഉെ��് അറിയി�ാേമാ ; ഈ ഒഴി�ക� പി എസ് സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) 016/2014 കാ�ഗറി ന�� �കാരം ഇേ�ാ� നിലവി� വ� പി എസ് സി റാ�് ലി�ി� നി�ം

ഒഴി�� ൈ�വ� ത�ികയിേല�് നിയമനം നട�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി.സി റാ�് ലി�്

1548. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി.സി റാ�് ലി�് (കാ�ഗറി നം. 218/13) എ�ാണ് നിലവി�

വ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട��തിന് ആദ� നിയമന ശിപാ�ശ എ�ാണ്

ന�കിയത്;നിയമന ശിപാ�ശ ന���തിന് കാലതാമസം ഉ�ായി�െ��ി�  അതി�ളള

കാരണം എ�ാണ്;

(ഡി) എ�.ഡി.സി.�െട എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;  ��ത ഒഴി�കെള�ാം പി.എസ്.സി�്

റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി�വാ� ഒ� മാസം മാ�ം േശഷി��തിനാ� 2018 െമയ്

മാസം ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�  ഉ�െ�െട പരമാവധി ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് അടിയ�രമായി

റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അവധിെയ��് വിേദശ�് േജാലി െച�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��

1549. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�രി�  അവധിെയ��് വിേദശ�് േജാലി െച��വ�

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് വ��ി� നി�ാണ് ��ത� ഉേദ�ാഗ�� അവധിെയ��് വിേദശ�് േജാലി െച��ത് ;

(സി) ഇ�െന വിേദശ�് േജാലി െച��വർ�് അ�വ�ഷെ� അവധി�് േശഷ�ം വിേദശ�്

േജാലിയി�  �ട�വാ�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�േപ��് അ�മതി



ന�ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സ��ാ� ഉേദ�ാഗ���് അവധിയി� വിേദശ�് േജാലി െച�വാ� നിലവി�ളള വ�വ�ക�

എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയ�

1550. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയ� േവ�ി െ�ഷ�� �� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയ�  െറ�ല�  വിംഗ് േസനാംഗ���് �േത�ക ആ��ല���

ന���തായി നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) 14-10-2015-ന് ഹവീ�ദാറായി െ�ാേമാഷ�  ലഭി� ഇ��ാ റിസ�വ് ബ�ാലിയനിെല

േസനാംഗ���് നാളി�വെര�ം ഇ��ിെമ�് അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

��ത ഇ��ിെമ�് സമയബ�ിതമായി ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരള േപാലീസി� കീഴി�ം ബി.എസ്.എഫ്,  സി.ആ�.പി.എഫ്.,  ഇ��� ആ�മി എ�ിവ�െട

കീഴി�  18  മാസ�ാലം െ�യിനിംഗ് ���ിയാ�ിയ ഐ.ആ�.ബി.  േസനാംഗ���് േകരള

േപാലീസ് േസനയിെല മ�് ബ�ാലിയ�കളിെല േസനാംഗ�ിന് ലഭി�� ശ�ള�ി� �റേമ

മ�്എെ��ി�ം ആ��ല�ം ന���േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�് വ�ഷം േസവനം ���ിയാ�ിയ ഐ.ആ�.ബി.  േസനാംഗ���് അതാത് ജി�കളിെല

ആംഡ് റിസ��കളി� േപാകാ� വ�വ� െച�ി�േ�ാ; ആയതി� േവ�ി സ��ാ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വ��് തലവ�ാരി�ാ� അവ�

1551. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് �ിരമായി വ��് തലവ�ാരി�ാ� അവ� ഉ�ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ��് േമധാവിക� ഇ�ാ�തിനാ� െതാ� താെഴ�� േമലധികാരിക� ഫയ�കളി� പലേ�ാ�ം

വ��മായ തീ�മാന�േളാ നി�േ�ശ�േളാ എ��ാെത േപാ��ത് ��ത വ��ക�െട

�വ��നെ� ബാധി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ ഡയറ�േറ�കളി�ം മ�ം �ിരമായി പല സീ�കളി�ം ഉേദ�ാഗ��  ഇ�ാ���ലം

ഓഫീ�കളി� തപാ� സ�ീകരണ�ം, വിതരണ�ം ഫയ� നീ��ം മ�ഗതിയിലാെണ� പരാതി

പരിേശാധി�് പരിഹരി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപ�ഷ� �ായം ഉയ��� കാര�ം

1552. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് െപ�ഷ� �ായം ഉയ��� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  എ� വയ�ായി ഉയ��ാനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��ത്  ;  ഇ� സംബ�മായി

ഏെത�ി�ം സ��ീസ് സംഘടനക�െട നിേവദനം സ��ാരിന് ഇതിനകം ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� ഇ�ാര��ി� ഇതിനകം സ��ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�;

(ഡി) െതാഴിലി�ാ�വ�െട എ�ം േദശീയ ശരാശരി�െട ഇര�ിേയാള�� സം�ാന�് െപ�ഷ�

�ായം ഉയ���ത് അഭ��വിദ��െട ക�� �തിേഷധ�ിന് കാരണമാ�െമ�് സ��ാ�

ക���േ�ാ?

സ��ീസി� �േവശി��തിന് ��് പരിശീലനം

1553. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് േജാലിയി�  �േവശി�� ഏെത�ാം വിഭാഗം ജീവന�ാ��ാണ് സ��ീസി�

�േവശി��തിന് ��് പരിശീലനം നി�ബ�മാ�ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ി� തീ��ാകാെത�� ഫയ�ക�

1554. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണസിരാ േക�മായ െസ�േ�റിയ�ി�  ഒ� ല�േ�ാളം ഫയ�ക�  തീ��ാകാെത

കിട��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതി�, കഴി� ര� വ�ഷമായി ഓേരാ വ��ി�ം തീ�മാനമാകാെത കിട�� ഫയ�ക�െട

എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫയ�നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�ാ�ം സമയബ�ിതമായി തീ�� ക��ി�ാ�ം എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

തീ��ാ�വാ�� ഫയ�ക�

1555. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി�  എ� ഫയ�ക�  തീ�മാനമാകാെത

െക�ി�ിട��;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം തീ��ാ�വാ�� ഫയ�ക�െട എ�ം വിശദമാ�േമാ;

വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ഓഫീ�ക�

1556. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാടകെക�ിട�ി�  �വ��ി�� സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട വിവരം ഓഫീസ്,

വാടക എ�ിവ സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത െക�ിട��െട വാടക ഇന�ി�  �തിവ�ഷം െചലവാ�� �ക എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി�� സ��ാ�  ഓഫീ�ക��് �മി കെ��ി െക�ിടം

നി��ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േക� സാ�ധ േപാലീസ് േഫാ�്േസനാംഗ���് വീ�കരം ഒഴിവാ�ി ന�കാ� നടപടി

1557. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� േസനാംഗ���് ന�കിവ�� എ�് സ��ീസ് െമ�  �ാ�സ് ആ��ല���  േക�

സാ�ധ േപാലീസ് േഫാ�് േസനാംഗ���ം അ�വദി�െകാ�് േക� സ��ാ�  2012 -�

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�� വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േക� സാ�ധ േപാലീസ് േഫാ�് േസനാംഗ���് വീ�കരം ഒഴിവാ�ി ന�കാ� സ��ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

കായം�ള�് േകാടതി സ��യം

1558. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ള�് േകാടതി സ��യം നി��ി��തി�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി

വിശദമാ�േമാ?

�ന� നിയമനം ലഭി� െഎ.എ.എസ് /െഎ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ��

1559. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ീസി� നി�ം വിരമി� എ� െഎ.എ.എസ്/െഎ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ���്

പല ത�ികകളിലായി �ന� നിയമനം ന�കിയി��് ;

(ബി) ഇവ�  ആെര�ാമാെണ�ം,  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ��തലാണ് നിയമനം

ന�കിയി��െത�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഓേരാ ഉേദ�ാഗ���ം ന��� ആ��ല��ം, ശ�ള�ം �ലം സ��ാരി��ാ�� �തിമാസ

ബാധ�ത എ� �പയാണ് എ�തിെ� കണ�് വിശദമാ�േമാ?

േജ�ബ് േതാമസിെനതിരായ അ�ട�നടപടി

1560. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തി�� ഐ.  പി.  എസ്.  ഉേദ�ാഗ��  േജ�ബ് േതാമസിെനതിരായ അ�ട�നടപടി

പരിഗണനയി� ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഉേദ�ാഗ�െ� േപരി�  എെ�ാെ� ���ളാണ് കെ��ിയി��ത്;  വിശദാംശ��

നൽ�േമാ ;



(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ��  സ��ാരിന് എതിെര ൈഹേ�ാടതിയി�  ഹ�ജി ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

അഖിേല��ാ സ��ീസിെല ഉേദ�ാഗ��

1561. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഖിേല��ാ സ��ീസിെല എ� ഉേദ�ാഗ��  േക� െഡപ�േ�ഷ�  അവസാനി�ി�് ഇൗ

സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാനേ��് വ�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െഎ.എ.എസ് ഓഫീസ�മാ� എ� േപെര�ം ആെര�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െഎ.പി.എസ് ഓഫീസ�മാ� എ� േപെര�ം ആെര�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െഎ. എഫ്.എസ്. ഓഫീസ�മാ� എ� േപെര�ം ആെര�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

പ�തി നട�ി�ിെല കാലതാമസം

T 1562.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�തികൾ നട�ാ��തി�� കാലതാമസം കാരണം പ�തി െചലവ് പല മട�്

വ��ി��െവ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� പ�തിക��് സാേ�തികാ�മതി ന���തി�� ���ാധികാരം ബ�െ�� ചീഫ്

എ�ിനീയറി� നി�ി�മാേണാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ി��ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�കിട പ�തിക� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ��ത് പ�തി നട�ി�ി��ാ�� കാലതാമസം

�റ�വാ� ഇടയാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ിര വികസന ല����

1563. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിര വികസന ല���� (Sustainable Development Goals) ൈകവരി��തിന്

േബാധ���മായ �മ�� നടേ����് എ� നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി� നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� വികസന �വ��ന�� ഈ ല���� ൈകവരി�

എ�് ഉറ�ാ�ാനായി വികസി�ി� �ചികക����തമായാണ് നട�ിലാ��ത് എ�് ഉറ�

വ��ാ� എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് നാളി�വെര െച�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േ�മപ�തിക�

1564. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േ�മപ�തിക�  അധികെചലവാെണ� �ഖ�മ�ി�െട സാ��ിക ഉപേദ�ാവിെ� നിലപാട്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക ഉപേദ�ാവിെ� നിലപാട് തെ�യാേണാ സ��ാരി�ം ഇ�ാര��ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

സം�ാന�ിെ� വാ�ഷിക പ�തി

T 1565.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട� സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�ിെ� വാ�ഷിക പ�തി�ായി എ� േകാടി �പയാണ്

നീ�ിെവ�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) വാ�ഷിക പ�തിയി�  നാളി�വെര ഓേരാ വ��ം എ� േകാടി �പ െചലവഴിെ��്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) വാ�ഷിക പ�തിയി�  2018  ജ�വരി  31-  നകം എ� �ക െചലവിടണെമ�ാണ്

നി��ഷി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വാ�ഷിക പ�തി�െട െചല� ��ാ� ഏെത�ി�ം �േത�ക ഉ�ര�ക� ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ഉ�ര�കളിെല �ധാന നി�േ�ശ�� വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� വികസന �ചിക

1566. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന �ചികയി�  വ��േ��ം നട�ാ�  സഹായകമാ�� നവേകരള

മിഷ�  പ�തിെയ എസ്.ഡി.ജി  (Sustainable  Development  Goals)�ചികക�മായി

ഉ�േ���ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വികസന േന���ം എസ്.ഡി.ജി �മായി ബ�െ�� വിശദാംശ��ം

ബ�ജന�െള അറിയി�ാ�  എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച�കെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� വിേദശ നിേ�പ��

T 1567.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14, 2014-15, 2015-16 കാലഘ��ളി� േകരള�ി��ായി�� വിേദശ നിേ�പം

എ�േണാമിക് റിവ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  എ� ശതമാനമായി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17,2017-18  കാലയളവി�  േകരള�ി��ായ വിേദശ നിേ�പ�െള�റി��

വിശദാംശം എ�േണാമിക് റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  എ� ശതമാനമായി��െവ�്



വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയിെല റീജണ� സയ�സ് െസ��

1568. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി� റീജണ� സയ�സ് െസ��, �ാനേ�ാറിയം എ�ിവ�െട നി��ാണ നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ��ത േ�ാജ�ി� ഉ�െ���ിയി��െത�ം നി��ാണം എ�്

���ിയാ�ാ� കഴി�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�� തീര�േദശ�് വീട് നി��ി�വാ� അ�മതി�� നടപടി�മ�� 

1569. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�� തീര�േദശ�് വീട് നി��ി�വാ�  അ�മതി�ായി എെ��ാം നടപടി

ആവശ���്;സി.ആ�.ഇസഡ് പരിധി എ�യാണ്;  ഈ പരിധി��ിലാെണ�ിൽ അ�മതി

ന��വാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല വിഴി�ം,  േകാവളം,  അടിമല�റ,  ��ാ�, പ�ം,  ക��ളം

എ�ീ �േദശ�ളി� നി�� എ� അേപ�ക� തീ��് ക��ി�വാ��്;

(സി) ഇവ��് അ�മതി ലഭി�വാ� എ� നാ� �ടി കാ�ിരി�ണം; വ��മാ�ാേമാ ?

മ�േ�ാ���ിെല പാരി�ിതിക ����

1570. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല മ�േ�ാ���് എ� �ലെ� പാരി�ിതിക ����

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�േ�ാ���ിെന �ന��ീവി�ി�ാ�ം �ന:��ി�ാ�മായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം എ� �കയാണ് ഇതിനായി നീ�ി വ�ി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�േ�ാ���ിെല പാരി�ിതിക ����  സംബ�ി�് നിയമസഭാ പരി�ിതി ക�ി�ി

എെ��ി�ം ശിപാ�ശക�  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ��തിന്

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

ൈജവ ൈവ�ി� പ�തി�് പാരി�ിതികാ�മതി�� നടപടി

1571. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡ് ധനസഹായേ�ാെട നട�ാ�� ൈജവ ൈവ�ി� പ�തി�് പാരി�ിതികാ�മതി

ലഭി��തി�� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;



(ബി) അ�മതി ന���തി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ�ാമം െെജവെെവവിധ� െെപ�ക േക�ം

1572. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം മ�ല�ിെല ആ�ാമം �േദശെ� ക��കാ�ക�  ഉ�െ��� �ലം

െെജവെെവവിധ� െെപ�ക േക�മായി വി�ാപനം െച��തി�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;  ഏെത�ാം സ�േ� ന�റിൽ ഉ�െ�� �മിയാണ് ��ത പരിധിയി�

ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െെജവെെവവിധ�െെപ�ക േക�മായി വി�ാപനം െച�� േമഖലയി�  നി��ാണ

�വ��ന���ം മ�ം നിയ�ണം ഏ�െ����തി�� നി�േ�ശ�േളാ വ�വ�കേളാ കരട്

വി�ാപന�ി� ഉ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കായ� അരി�കളി� അനധി�ത െക�ിട നി��ാണം

1573. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല മി� കായ� അരി�കളി�ം അനധി�ത െക�ിട നി��ാണം നട�ിയിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കായ� അരികി� നി�ം എ� മീ�� മാറി െക�ിടം പണിയണെമ�ാണ് നിബ�ന;

(സി) തി�വന��രം,  ആ�ളം കായലിെ� തീര�് നട�ാതയി�  നി�ം എ� മീ��  മാറി െക�ിടം

നി��ി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;  ആ�ളം കായ� േമഖലയി� ആ�ളം പാല�ി�

താെഴ കിഴ�് പടി�ാറായി നിലവി�� നട�ാതയി�  നി�ം എ� മീ��  മാറി െക�ിടം

നി��ി�വാ� കഴി�ം; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ടി �േദശം സി. ആ�. ഇസഡ് -II � െപ��താേണാ; സി. ആ�. ഇസഡ് II െല നിബ�നക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െകാ�ി മൈറ� ൈ�വി� കായ� തീര�് േഹാ��ക�ം, െക�ിട��ം പണിതിരി��ത് ഏത്

നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്എ�് വിവരി�േമാ;

(എഫ്) േകരള�ി�  �റിസം വികസന�ിനാ�ം മ�ം കായ�തീര�ളി�ം ന� വാ��  �േ���

�ല�ളി�ം �തിയ സംരംഭ�� ആരംഭി��തിനായി വിവിധതരം േ�ാജ�ക��് അ�മതി

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; േക�സ��ാ� നിലവി�� സി. ആ�. ഇസഡ് - െല ക�ശന

നിയമം മാ�ി �തിയ ഉ�രവ് ഇറ�വാ�  േപാ�� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) സി. ആ�. ഇസഡ് സംബ�ി�് േകരള�ി� മാ�ം വ�േ�� കാര��െള�റി�് േക��ിെന

ധരി�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഏെതാെ� കായ� �േദശ�ളിലാെണ�ം എെ�ാെ� മാ���

ഉ�ാകണെമ�ാണ് അറിയി�ിരി��െത�ം െവളിെ���േമാ;  േകരള�ിെല കായ�

�േദശ��  ഏത് സി.  ആ�. ഇസഡ് കാ�ഗറിയിലാെണ�് ഇനം തിരി�ം �ലം തിരി�ം



വിശദമാ�േമാ?

െക. എ. എസ് സംവരണം

1574. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ� ത�ികയിേല�് സ��ാ�, എ�ഡഡ്

��കളിെല അസി��് എഡ�േ�ഷണ�  ആഫീസ�മാ�  അ��ാപക�  മ�് േയാഗ�രായ

ജീവന�ാ� എ�ിവരി�നി�ം േനരി�� നിയമന�ം െക. എ. എസ് ര�ം, ��ം �ീ�കളിേല�്

നി��ഷി�ി�� ൈബ �ാ���  നിയമന�ം ഏെതാെ� തല�ളിലാണ്

വ�ത�ാസെ��ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഡി.ഇ.ഒ േനരി�� നിയമന�ി�  വ��തല ജീവന�ാ�െട ക�ാ�യി�  ഡബി�  െബനിഫി�്

ഒഴിവാ��തിനായി ഒരി�� സംവരണം കി�ി നിയമനം േനടിയവെര ഒഴിവാ��േ�ാ ;

(സി) െക. എ. എസ് ര�ം, ��ം �ീ�കളിേല�� ൈബ �ാ��� നിയമന�ിന് െക.എസ് ആൻഡ്

എസ്.എസ്.ആ� - െല ഏെതാെ� ച��ളാണ് ബാധകമാ�കെയ�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ൈബ �ാ���  നിയമന�ം ൈബ �ാ���  റി��്െമ�ം ത�ി�� വ�ത�ാസെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) െക.എസ് ആൻഡ് എസ്.എസ്.ആ�  �കാരം ൈബ �ാ���  നിയമന�ിന് െമറി�ം

േകാ�ഫിെഡ�ഷ�� റിേ�ാ��ം സീനിേയാറി�ി�ം ഒഴിവാ�ി റി��്െമ�് േ�ാസസി�െട നിയമനം

നട�ാ�  സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ  ;  ��  െമ�േറാ-  അ��ഡ് െ�ാേബഷണേറാ

ആകാെത സ��ീസി� െറ�ലൈറസ് മാ�ം െച�െ��ി�� ജീവന�ാരെന െക.എസ് ആൻഡ്

എസ്.എസ്.ആ�  �കാരം ൈബ �ാ���  റി��്െമ�ിന് പരിഗണി�വാ�  കഴി�േമാ;

വ��മാ�േമാ ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസ് സംവരണം

1575. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്-െല 2-ഉം 3-ഉം �ീ�കളി� സംവരണം നിേഷധി� നടപടി �ന:പരിേശാധി��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്-െല 2-ഉം 3-ഉം �ീ�കളി� സംവരണം നിേഷധി�തി�െട സംവരണ വിഭാഗ���്

ഉ�ാ�� �ാതിനിധ� �റവ് എ�െന പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

1576. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

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

മ�ിസഭ അംഗീകരി� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് ച�ം 14 (ബി) �കാരം �ീം 2, �ീം 3

തല�ളി� ഏെതാെ� ഗവ�െമ�റ് വ��കളിെല അെ��ി� ഭരണഘടനാ�ാപന�ളിെല



ജീവന�ാ��് െക.എ. എസ്. പരീ��് അേപ�ി�ാ� സാധി�ം; വ��മാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

1577. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസി� േജാലിെച�� െമാ�ം ജീവന�ാ� എ�െയ�ം അതി� െസ�േ�റിയ�്

ജീവന�ാ� (വിഭാഗം തിരി�്) എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിേല�് തിരെ����വെര നിയമി�വാ�  ഉേ�ശി��

സ��ാ� വ��ക� ഏെത�ാം എ�ം , ഇവെര ഉ�െ���ാ� സ��ാ� വ��ക� ഏെത�ാം

എ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് - നിയമന നടപടികൾ

1578. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിേല�� പരീ� നട�ി�ി�� നടപടിക�  പി.എസ്.സി.

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.െ� െ�ഷ�� ��സ് �കാരം സിലബസ്,  �ീം �ട�ിയ കാര��ളി� പ�ിക്

സ��ീസ് ക�ീഷ� സ��ാരിെ� അംഗീകാരം വാേ���േ�ാ;

(സി) നിയമനം പി.എസ്.സി.-�് വി�ാ�  പരീ��െട �ീം,  സിലബസ് �ട�ിയ കാര��ളി�

തീ�മാനം എ��വാ�� ���ാധികാരം പി.എസ്.സി.-�് ആയിരി�െമ�ിരിെ� െക.എ.എസ്.

വിഷയ�ി� ഇതിന് വി��മായ നിലപാട് സ�ീകരി�വാ��ായ കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) ��ത വ�വ� കരട് ച��ളി� ഉ�ായി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അ�ിമ വി�ാപന�ി� ഇത്

��ിേ�ർ�വാ� ഉ�ായ സാഹചര�െമ�ാണ്;

(ഇ) ��ത െ�ഷ�� ��സ് നിയമസഭ�െട സ��് ക�ി�ി ��ാെക ന�� �പ�ി� സമ��ി�്

അംഗീകാരം േതടിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ജനപ� സിവി� സ��ീസ്

1579. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

(എ) സ��ാരിെ� നയപരമായ തീ�മാന�� �ാവ��ികമാേ�� സിവി� സ��ീസ് ജനപ��ം

കാര��മ�ം ആ�ി�ീ��ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഓഫീ�ക�െട കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം സൗഹാ��പരമായ ഇടെപട�ക�

ഉറ�ാ��തി�ം എെ�ാെ� നി�േ�ശ��  ന�കിയി��്;  ഇ�ാര��ി�  സ��ീസ്

സംഘടനക� സഹകരണം വാ�ാനം െച�തിെ� പ�ാ�ല�ി� ഓഫീ�ക�െട സൗകര���



ഉ�െ�െട വ��ി�ി�് ഓഫീസ് അ�രീ�ം മിക��താ�ാ�� പരിപാടി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഭരണസംവിധാന�ിെല കാര��മത വ��ി�ി�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട�� േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �ാവ��ികമാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� സ��ീസിെല ത�ികക� നി��ലാ��

1580. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാലയളവി� സ��ാ� സ��ീസിെല എ� ത�ികക� നി��ലാ�ിയി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �തിയതായി എ� ത�ികക� ��ി�ി��്; കാ�ഗറി

സഹിതം വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� �തിയ നിയമന�� സ��ാ� സ��ീസി�

നട�ി��് എ�റിയി�ാേമാ?

പി. എസ്. സി നട�� പരീ�കളി� പരി�ാരം

1581. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.  എസ്.  സി നട�� പരീ�കളി�  പരി�ാരം െകാ� വരാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േചാദ�േപ��ക�  ത�ാറാ��തിെന�റി�് വ�ാപക പരാതിക�  ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�

��ത� ജാ�ത �ല��വാ� പി. എസ്.സി. സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) പി.  എസ്.  സി.�െട നിയമന ശിപാ�ശ എസ്.എം.എസ് ആയി ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

ന���തി�� ആേലാചന�േ�ാ;  ഇതി�� നടപടി�മം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല എ�.ഡി. �ാ��് ത�ിക

1582. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 21/03/2015 െല സ.ഉ.(അ)/13/2015 ഉ.ഭ.പ.വ. ന�� ഉ�രവ് �കാരം എ�.ഡി. �ാ��്

ത�ികയി� ��� ന�മററി ത�ിക ��ി�െകാ�് ആല�ഴ ജി�യി� എ� േപെര നിയമി�ി��്;

(ബി) സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാനപ�തി �കാരം എ�.ഡി.  �ാ��് ത�ികയി�  നിയമനം ലഭി�്

ആല�ഴ ജി�യി�  േജാലിയി�  �ട��വരി�  06.07.2012  തീയതിയിെല സ.ഉ.(എം.എ�്)

നം.174/12 െപാ.ഭ.വ. 02.09.2013 തീയിതിയിെല സ.ഉ.(എം.എ�്) നം.249/13 െപാ.ഭ.വ.

എ�ീ ഉ�ര�ക� അ�സരി�് എ�േപ�െട േസവനം �മവ��രി�് ഉ�രവായി��്;

(സി) ���  ന�മററി ത�ികകൾ �മവ��രി��തിനായി ഉപേയാഗി� ഒഴി�ക�ംസമാശ�ാസ



െതാഴി�ദാന പ�തി�ായി മാ�ിയ ഒഴി�ക�ം 2015 മാ��ി� നിലവി� വ�ക�ം 2018 മാ��്

മാസം കാലാവധി അവസാനി�ക�ം െച�� കാ�ഗറി നം.218/2013 എ�.ഡി. �ാ��് റാ�്

പ�ിക�െട കാലാവധി��ി�  ഉടെല��ി��താെണ�ം ഇവ നിലവി�� റാ�്

പ�ികയി��വ��് ലഭിേ��തായി��െവ��� വ�ത ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) 2018  മാ��്  31-ന് കാലാവധി അവസാനി�� എ�.ഡി.  �ാ��് റാ�് പ�ികയി�

ഉ�െ��വ��് േമ�  �ചി�ി� ന�ം പരിഹരി�കി��തിന് ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി

ദീ�ഘി�ി�െകാ��ാ�  പി.എസ്.സി.  േയാട് �പാ�ശ െച�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാ�േമാ;

(ഇ) ഇവ���ായ ന�ം പരിഹരി��തിനായി എ�് നടപടിയാണ് സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�ം

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി �വാ���് െപാലീസി�ം എൈ�സി�ം �േത�ക നിയമനം

1583. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി �വാ���് െപാലീസി�ം എൈ�സി�ം �േത�ക നിയമനം നട��തിനായി

പി.എസ്.സി ച��ളി� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ� ത�ികകളി�ം എ��് പരീ�യി�ാെത �റ് മാ��ിെ� �ടി�ാ��െട അടി�ാന�ി�

നിയമനം ന��വാനാേണാ തീ�മാനം എ�റിയി�ാേമാ; ഇ�രെമാ� തീ�മാനം എ��തി��

സാഹചര�ം എ�ായി��;

(സി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െപ� ആദിവാസിക��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

പി എസ് സി റാ�് ലി�ക�

1584. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക�െട

കാലാവധി നീ�ി ന�കിയി��്;

(ബി) കാലാവധി നീ�ിയ റാ�് ലി�കളി�  നി�ം എ� േപ��് പി.എസ്.സി.  നിയമന�ിന്

അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

കാലാവധി അവസാനി�ാറായ ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�്

1585. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ജി�കളിെല കാലാവധി അവസാനി�ാറായ ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�കളി�  നി�ം

നിയമനം നട��ി� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ര�് മാസ�ളായി ഈ ത�ികകളി�  റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�ക�  എ�െയ�ം

നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയത് എ�െയ�ം െവളിെ���േമാ;



(സി) ഈ റാ�് ലി�ക� നിലവി� വ�് ആദ�െ� നാല� മാസ�ളി� വിവിധ കാരണ�ളാ�

നിയമന��  നട�ാ�തിനാ�  അത് പരിഹരി��തിനായി റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി

ആ�മാസേ��് �ടി നീ��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പി. എസ്. സി. റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

1586. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി. എസ്. സി. കാ�ഗറി നം 558/2014 �കാരം വി�ാപനം െച� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

ഏ�വെര��്; കാലാവധി കഴി�േവാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഫയ�മാ�  /  ൈ�വ�  കം പ�് ഓ�േറ��  ത�ികയി�  നിലവി�  എ� േവ��സിക�

നിലവി��്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

നിയമന നിേരാധനം

1587. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ഖ�ാപിത നിയമന നിേരാധനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) 2015 � നിലവി� വ� എ�.ഡി.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം ഓേരാ ജി�യി�ം എ� േപ��് വീതം

നിയമനം ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2015  �  റ�ായ എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഓേരാ ജി�യി�ം എ� േപ��് വീതം

നിയമനം ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ ?

ല�റ� ഇ� എഡ�േ�ഷന� െെസേ�ാളജി (െെബ �ാ���) നിയമനം

1588. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 055/2013 ആയി പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�, ഗവ. െ�യിനിംഗ് േകാേളജി�

ല�റ�  ഇ�  എഡ�േ�ഷന�  െെസേ�ാളജി  (െെബ �ാ���) ത�ികയിേല�് അേപ�

�ണി�ി��േവാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�ളള ഓ�െെല� പരീ� ഇ�വെര�ം നട�ിയി�ി� എ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി� പരീ� നട�ി നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി.�ാ��് റാ�് ലി�്

1589. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 218/2013 �കാര�� പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി.�ാ��് റാ�് ലി�ി�

നി�ം എ� േപെര നിയമി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വസാനി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;  റാ�് ലി�ിെ�

കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?



ഇ�േണാമി�് �നിയ� അ��ാപക നിയമന�ി�� പി.എസ.സി.പരീ�

1590. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ഇ�േണാമി�് �നിയ� അ��ാപകെര നിയമി��തിനായി

പി.എസ്.സി. നട�ിയ പരീ��െട േഷാ��് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പരീ�യിെല ചില േചാദ��െള സംബ�ി�ളള ആേ�പ��  പി.എസ്.സി.  േയാഗം

പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഏെത�ി�ം േചാദ���  ഒഴിവാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരീ� സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗാ��ിക��ളള ആശ�ക�  പരിഹരി�് േഷാ��് ലി�്

�സി�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ിക് സ��ീസസ് ആ�്

1591. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക് സ��ീസസ് ആ�് അ�സരി�് ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് െ�ഷ�� �� (വിേശഷാ�

ച���) �പീകരി�ാ��ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേശഷാ� ച��� �പീകരി�ാ� സാഹചര��ി� എ�ിക��ീവ് ഉ�ര�ക� വഴി നിയമനം

നട��തിെ� േപാരാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) 2017  ജ�വരി�് േശഷം പ�ിക് സ��ീസസ് ആ�ി�  കീഴി�  എ� വിേശഷാ�  ച���

�പീകരി�ി��്; ഇനി ��ത ആ�് �കാരം എ� ച��� �പീകരി�ാ��്; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��� ഉ�ര�ക� മലയാള�ി� ആ�ണെമ� നിർേ�ശം

1592. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െ�തിെര�� അ�ട�നടപടി ഉ�ര�കൾ,െമേ�ാ,  �ാന�യ�ം

സംബ�ി� ഉ�ര�ക�  എ�ിവ ���മാ�ം മലയാള�ി�  ആയിരി�ണെമ�്

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികവ���ിനായി സംവരണം െച�െ�� ത�ികക�െട എ�ം

1593. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി� പി.എസ്.സി �േഖന നിയമനം നടേ�� ത�ികക�െട എ�ം

എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� പ�ികവ���ിനായി സംവരണം െച�െ�� ത�ികക�െട എ�ം അറിയി�ാേമാ;



(സി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിനായി സംവരണം െച�െ��് എൻ.സി.എ.  (No  Candidate

Available)  ഗണ�ി�െ�� ഏെത�ാം ത�ികകളിെല ഒഴി�കളാണ് വിവിധ ജി�കളി�

ഉ�െത� വിവരം അറിയി�ാേമാ?

െക-േഫാ� പ�തി

1594. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ആ�ണി േജാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െഎ.ടി േമഖലയി�  വള��ാ നിര�്

ത�രിതെ����തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െഎ.ടി വ��് ആവി�രി�് നട�ാ�� െക-േഫാ� പ�തി�െട ല���� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട വിജയകരമായ നട�ി�ിനായി ഇ�വെര നട�ാ�ിയ �വ��ിക�െട വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി എ�്���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

സി�ിസ� േകാ�െസ��

1595. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ആ�. രാേജഷ്

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

(എ) സം�ാന�് ഭരണ നി��ഹണ സംവിധാന�ി�ം േസവന രംഗ�ം വിവരസാേ�തിക വിദ��െട

സാധ�തക� എ�കാരെമ�ാമാണ് �േയാജനെ����െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� വിവിധ േ�മ �വ��ന��െട�ം പ�തിക�െട�ം �ണഫല��

ജന�ളിെല�ി��തിന് വിവര സാേ�തിക വിദ�യിലധി�ിതമായ എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��ത്;

(സി) സം�ാന�് സി�ിസ� േകാ�െസ�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വിവിധ സ��ാ� വ��ക� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� �ട�ിയവെയ�റി�് ജന����ാ��

സംശയ��  �രീകരി�ാ�  എെ��ാം മാ���ളാണ് ഈ സംവിധാന�ി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സി. ഡി�് - ജീവന�ാര�ം



1596. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സി.ഡി�് , 2012- െല െട�റി� പെ���് േ�ാജ�് േനടിെയ�ി�ം ഇ� വ�ഷമായി�ം േമാേ�ാ�

വാഹന വ��് എ�െകാ�ാണ് കരാ� ���ി ന�കാ�െത�ം ആയത് എേ�ാഴാണ് ���ി

ന���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സി.ഡി�ിെല ജീവന�ാ��ം,  എഫ്.എം.എസ്.  -എം.വി.ഡി.േ�ാജ�ിെല ജീവന�ാ��ം മിനിമം

േവജ് അ�വദി�േമാ;

(സി) സി. ഡി�ിെല എഫ്.എം.എസ്. - എം. വി. ഡി. േ�ാജ�് ജീവന�ാ��് മാസ�ി� ഒ� ലീവ്

എ�തി� പകരം സി. ഡി�ിെല എ�ാ ജീവന�ാ��ം ഒേര േപാെല ലീവ് എ�ത് നട�ാ�േമാ;

(ഡി) എഫ്.എം.എസ്. - എം. വി. ഡി. േ�ാജ�് ജീവന�ാ��് 9 മണി�� േജാലി സമയം എ�ത് 8

മണി�� ആ�കേയാ ഓവ�െെടം െകാ��കേയാ െച�േമാ;

(ഇ) സി. ഡി�ി� 5 വ�ഷം സ��ീസ് ���ീകരി� ജീവന�ാെര േ�ാജ�്, േകാ��ാ�്, െഡയിലി

േവജ്, േഡാക�് �ട�ിയ വിഭാഗ�ി� െപ�മെന�് ആ�വാ� സാധി�േമാ;

(എഫ്) സി. ഡി�ിെല എഫ്.എം. എസ്. - എം. വി. ഡി. േ�ാജ�് ജീവന�ാ��് ശ�ളം 40 �ത� 45

ദിവസ�ാലയളവിലാണ് ലഭി��െത�ം എ�ാ�  ഇേത േ�ാജ�ി�  േജാലി െച�� സി.

ഡി�ിെല േകാ��ാ�് എംേ�ായീസിന്  15  ദിവസെ� അഡ�ാ�സ് ശ�ളമാണ്

ലഭി��െത��� സാഹചര��ി� ഇത് പരിഹരി�് എ�ാ ജീവന�ാ��ം ഒ� േപാെല ശ�ളം

ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ജസിം െമാ�ീന് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ക

1597. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട �ാമപ�ായ�ിെല പ��ിണ�  വീ�ി�  താമസി�� െമാ�ീ���ി�െട മകനായ ജസിം

െമാ�ീന് അപകട മരണം സംഭവി�തിെന �ട��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം

�ക അ�വദി��തിന് ന�കിയ അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിേയാജകമ�ല�ളി�  നി�ം ന��� സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.  അേപ�കളിേ���

സ��ാ�  ഉ�ര�ക�െട പക��് ബ�െ�� എം.എ�.എ.മാ�� �ടി ന�കാ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ധനസഹായം ന�കിയ ��ംബ��െട േപ� വിവരം

1598. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം അപകടമരണം സംഭവി� എ� േപ�െട

ക�ംബ��� ധനസഹായം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ധനസഹായം ന�കിയ ��ംബ��െട േപ� വിവര�ം അ�വദി� �ക�ം ആ��ല���ം മഡലം

തിരി� വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിവിധ സാഹചര��ളി�ം കാരണ�ളാ�ം

െകാലെച�െ�� എ� ��ംബ��� ധനസഹായം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ധനസഹായം ന�കിയ ��ംബ��െട േപ� വിവര�ം അ�വദി� �ക�ം മ�ലം തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ ��ംബ�ി�ം ആ�െട അേപ�യിേ�ലാ� ധനസഹായം ന�കിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ധനസഹായം

1599. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  �ത�  നാളി�വെര ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ വിേ��കളി�െ��

എ�േപ��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാധനസഹായം അ�വദി�്

ഉ�രവാെയ� വിവരം വിേ�ജ് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േപ��് ഇനി�ം ധനസഹായം ന�കാ�െ�� വിവരം വിേ�ജ് തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ധനസഹായം അ�വദി�് ഉ�രവായത് സംബ�ി� വിവരം അേപ�കെര അറിയി��തി�ം

ധനസഹായ�ക ന���തി�ം കാലതാമസം േനരി��ത് പരിഹരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

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

1600. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ധനസഹായം ലഭി��തിേല�ായി എ� അേപ� ലഭി�ി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി� ധനസഹായം എ� േപ��് ന��വാ� കഴി�െവ�ം ധനസഹായം

ന�കിയവ�െട േപര്, അ�വദി� �ക എ�ിവ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇനി �ക അ�വദി��തിന് എ� അേപ�ക�  മി��െ��ം ആയതിേ��  സ�ീകരി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല താ��ിൽ �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി വിതരണം

1601. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ��ല മ�ല�ിെല വ��ല താ��ിെല

വ��ല വിേ�ജ്,  ഇടവ വിേ�ജ്,  അയി��  വിേ�ജ്,  െവ��  വിേ�ജ്,  െച��തി വിേ�ജ്,

നാവായി�ളം വിേ�ജ്, �ട�� വിേ�ജ്, പ�ി�� വിേ�ജ്, മട�� വിേ��കളി� �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം എ� �പ അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ആയതി� വിതരണം െച�വാ�� �കെയ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല താ��ി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1602. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വ��ല താ��ി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ

നിധിയി� നി�ം എ� �പ അ�വദി�ി�െ��ം ആയതി� എ� �പ വിതരണം െച�ി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധി: കാലതാമസം പരിഹരി�ാ� നടപടി

1603. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി�് എ�ാ

പരിേശാധനക�ം ���ീകരി�് ഗവ.  ഓ�ഡ�  ഇറ �ിയാ�ം അ�വദി� �ക അേപ�കന്

ലഭി�ാ� വീ�ം കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ� പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ഗവ.  ഓ�ഡ�  ഇറ�ി നി�ിത ദിവസ����ി�  അ�വദി� �ക അേപ�കന് ലഭി��

തര�ി� തീ�മാനം എ��ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ചികി�ാ സഹായ�ിന് കാലതാമസം

1604. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ചികി�ാ സഹായ�ിനായി ലഭി�� അേപ�ക�

തീ��ാ�ാ� കാലതാമസം േനരി��താ�ളള പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

��തി �ര��� കെ��ാ� സ��ാ൪ സംവിധാനം

1605. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഓഖി �ഴലി�ാ�ിെ� അ�ഭവ പ�ാ�ല�ി�  ഇ�രം �ര���  ����ി മനസിലാ�ാ�

സ��ാ� സ��മായി സംവിധാനെമാ��ാ� ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ൈഹബിന് ധനസഹായം

1606. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.പി.സജീ��



,, ഐ.സി.ബാല���

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

(എ) ഹരിയാനയി�  െ�യി�  യാ��ിടയി�  െകാലെച�െ�� �ൈനദിെ� ബ��െള

ആശ�സി�ി�വാനായി �ഖ�മ�ി ��ത ��ംബെ� സ��ശി�ക�ം സമാശ�ാസമായി  10

ല�ം �പ ധനസഹായം അ�വദി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�രി�  െകാലെച�െ�� �ൈഹബിെ� വീട് �ഖ�മ�ി സ��ശി�് ��ംബെ�

സമാശ�സി�ി�കേയാ എെ��ി�ം ധനസഹായം ന��കേയാ െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അ�യ െസ��ക��് അ�വദി�ി�� സ��ീസ് ചാ��ക�

1607. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി,  പ�ികജാതി േ�മവ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

എ�ിവ�� അേപ� അ�യ െസ��ക� �ഖാ�ിരം സൗജന�മായി ന��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) വിവിധ അേപ�ക��ം േസവന���മായി അ�യ െസ��ക��് അ�വദി�ി�� സ��ീസ്

ചാ��ക� വിശദമാ�േമാ?

�ൈഹബിെ� ��ംബ�ിന് ന�പരിഹാരം

1608. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��രി�  െകാലെച�െ�� �ൈഹബിെ� ��ംബ�ിന് ന�പരിഹാരം ന�കണെമ�

ആവശ��ിേ��  മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  സ��ാരിെ� വിശദീകരണം

ആരാ�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  ൈകെ�ാ�ി�� നിലപാട് എ�ാെണ�ം,  എ� �പയാണ്

��ംബ�ിന് ന�പരിഹാരമായി ന�കാ�േ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിതർ�� ആ��ല���ം സഹായ��ം

1609. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട ലി�ി�  എ�േപ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ

ലി�ി�െ�� എ�േപ�� േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ �കാര�� ധനസഹായം

അ�വദി� ; ഇവ��് ന�കിയ മ� ആ��ല���ം സഹായ��ം എെ�ാെ�യാണ് ;ഇവരി�

എ�േപ�� െപ�ഷ� ലഭി��െ��ം �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ലി�ി�

മാനസിക െവ�വിളിക�  േനരി��വ�  എ�േപ��്  ;  ഇവ�� ന��� ആ��ല���

എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) 2017 ജ�വരി 10 ന് ��ീംേകാടതി �റെ��വി� വിധി അ�സരി� എ�േപ��് ധനസഹായം

ന�കി; ��ത ��ീംേകാടതി വിധി�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) എ�േഡാസ�ഫാ� ആ��ല���� അ�ഹത�െ��ി�ം ലി�ി�െ�ടാ� സമാനമായ എ�

�രിതബാധിത�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  അവ�  ഇ�വെര�ം ലി�ി�  ഉ�െ�ടാ�ത് എ�്

െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�േഡാസ�ഫാ�  െസ�ിെ� േയാഗം അവസാനമായി േച��െതേ�ാഴാെണ�ം ��ത

േയാഗ�ിെല തീ�മാന��  എെ�ാെ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;  തീ�മാന�ളി�

ഏെത�ാം നട�ാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ�േഡാസ�ഫാ� ബാധിത�െട ����

ച�� െച��തിന് �ഖ�മ�ി�െട സാ�ിധ��ി� േയാഗം േച��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

എ�ി�  എ� േയാഗ��  േച��ി�െ��ം ��ത േയാഗ�ളി�  ആെരാെ�

പെ���ി��െവ�ം തീ�മാന��  എെ�ാെ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;  കഴി�

സ��ാരിെ� കാല�് എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട ����  ച�� െച��തിന്

അ�െ� �ഖ�മ�ി�െട സാ�ിധ��ി� േയാഗം േച��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ി�

എ� േയാഗ��  േച��ി�െ��ം ��ത േയാഗ�ളി�  ആെരാെ� പെ���ി��െവ�ം

തീ�മാന�� എെ�ാെ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േലാക േകരള സഭ�െട �ഥമ സേ�ളന നട�ി�ിന് അ�വദി� �ക

1610. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭയി�  ആെക എ� അംഗ�ളാ��ത്;  ഇവ�  ആെര�ാമാെണ��

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭ�െട �ഥമ സേ�ളന നട�ി�ിന് സ��ാ� അ�വദി� �ക എ�യാണ്;

(സി) ഓേരാ അംഗ��െട താമസ�ി�ം മ�മായി ചിലവഴി� �ക�െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ംസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഉയ��വ� പരാതിക�

1611. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരി�� എയ�േപാ��ി� �വാസികളായ യാ��ാ�െട ലേഗ�ക� െകാളളയടി�െ�� വാ��

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ക�ംസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഉയ��വ� പരാതികളി�  സം�ാന

സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരാതിക�  ലഭി� േകസി�  അേന�ഷണവിേധയമായി ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര മാ�കാപരമായ

അ�ട� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ക�ംസ് ഉേദ�ാഗ��െട �ഷണ�ി�  നി�ം �വാസി യാ��ാെര ര�ി�വാ�  സത�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ശബരിമല���് അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം



1612. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല���് അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം �ാപി�െമ� സ��ാരിെ� �ഖ�ാപനം

നട�ാ�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) ഇേത��ി പഠനം നട��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത്

ഏജ�സി;  എ� �പയാണ് ഇതിനായി െചലവഴി��ത്  ;  ഇവ�  എ�ാണ് റിേ�ാ��്

ന�േക�ത് ;

(സി) േക� സ��ാരി� നി�ം വിമാന�ാവള�ിനായി എെ�ാെ� അ�മതികളാണ് വാേ��ത് ;

ഇതിന് എ�് കാലതാമസം േനരി�ം;

(ഡി) വിമാന�ാവളം നി��ി�ാനായി അ�േയാജ�മായ ഏെത�ി�ം �ലം കെ��ിേയാ;  ഏത്

�ലം; �ലം വി� ലഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ീകരിേ��ത്;

(ഇ) എ�ാ അ�മതിക�ം ലഭ�മാ�ി എ�േ��് വിമാന�ാവളം നി��ി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

ക���ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം വിമാന�ാവള വികസനം �ലം �മി ന�െ���വ�െട �നരധിവാസം

1613. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം വിമാന�ാവള വികസന�ിെ� ഭാഗമായി വ��ടവ്, വ�ാ�ല �േദശ�ളി�

നി�് �ലം ഏെ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ഏ��  �ലമാണ്

ഏെ����െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ലം ഏെ���� സംബ�ി� സാ�ഹ� ആഘാത പഠന റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത

റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ലം ഏെ����  �ലം �മി ന�െ���വ�െട �നരധിവാസം,  െതാഴി�  �ര� എ�ിവ

ഉറ�ാ�ണെമ� ആവശ�ം അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ;  ഏെ���� �ല�ിന്

ന�പരിഹാരമായി െഗയി� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ പാേ�ജ് നട�ിലാ�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� ര�ാം ഘ�ം

1614. �ീ.വി.പി.സജീ��

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

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�  ര�ാം ഘ�ം �ലെമ��് നടപടി എവിെടവെരയായി എ�്

െവളിെ���േമാ ;

(ബി) എ�േ��് �ലം ഏെ���� ���ീകരി�ാ� സാധി�ം;

(സി) �ലം ഏെ���� ൈവ��തിെ� കാരണം എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ര�ാം ഘ� നി��ാണ �വ��നം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?



അ��സം�ാന നദികളി� നി�ം സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ ജലം

T 1615.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��സം�ാന നദികളി� നി�ം സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ ജലം ലഭി�ാ�ത് കാരണം

സം�ാന�ി��ായ ന�ം സംബ�ി�് പഠനം നട�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  പഠനം നട��തിനായി നിേയാഗി� ഏജ�സിെയ സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ; പഠന റിേ�ാ��് ഏ� കാലാവധി��ി� ന�ാനാണ് നി�േ�ശം ന�ിയി��െത�്

അറിയി�േമാ?

കാേവരി നദീ ജലത���ി� ��ീംേകാടതി �റെ��വി� വിധി

T 1616.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാേവരി നദീ ജലത���ി� ��ീംേകാടതി �റെ��വി� വിധി സ��ാ� പരിേശാധിചി�േ�ാ;

(ബി) വിധി േകരളെ� അ��ലമായാേണാ �തി�ലമായാേണാ ബാധി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

വിധി നട�ിലാ�േ�ാ� േകരള�ി��ാകാ� േപാ�� �ണ�ം േദാഷ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

��ീംേകാടതി വിധി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കാേവരിയി�  നി�് അ�ഹതെ�� ജലം േനടിെയ���തി�  സം�ാനം പരാജയെ��തി�

പി�ി�  െവ��ിെ� ആവശ��ം അ� ഉപേയാഗി�ാ�� സംവിധാന��ം �ത�മായി

ധരി�ി��തി��ായ വീ�യാെണ�ത് ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 10 വ�ഷം ��് കാേവരി ൈ�ബ�ണ� ��പാെക ഇ�ാര�ം േബാധി�ി��തി� വ� േപാരാ�

��ീംേകാടതിയി�ം ആവ��ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ ആേ�പം

വ�താപരമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഡ�ഹിയി�  ആരംഭി� കാേവരി െസ�  കഴി�വ�ഷം അട���ിയ�ം നദീജല ���ി��

സം�ാനതല െസ�ിെ� �വ��നം ആവസാനി�ി��ം േകരള�ി� േദാഷം െച� എ�ത്

ശരിയാേണാ;

(എഫ്) നദീജലം പ�െവ�� ച�മ�സരി� �ടിെവ��ിനാ� ആദ�പരിഗണന എ�ിരിെ� ജല�ിെ�

ആവശ�ം െതളിയി�ാ�  സ��ാ�  നി�േ�ശി� പ�തികളി�  മി��ം ജലൈവദ�ത

പ�തികളായി�� എ�ത് േകരളെ� േദാഷകരമായി ബാധി� എ�ത് ശരിയാേണാ;

വ��മാ�ാേമാ?

കാേവരി നദീജല വിഹിതം

1617. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാേവരി നദിയിേല�് േകരള�ിെ� സംഭാവന എ� �ി.എം.സി ജലമാണ്;

(ബി) കാേവരി ൈ�ബ�ണൽ വിധി വ��തിന് ��് നട� ച��ക�െട അടി�ാന�ി� േകരള�ിെ�



വിഹിതം എ� �ി.എം.സി ജലമായി നിജെ���ിയി��;

(സി) ൈ�ബ�ണലിെ� വിധി ��ീംേകാടതി ശരിെവ�േതാ��ടി എ� �ി.എം.സി ജലമാണ് ഇനി

സം�ാന�ിന് ലഭി��ത്;

(ഡി) കബനിയി�  അ�വദി�  21  �ി.എം.സി ജല�ിൽ വിവിധ പ�തിക��് േകരളം നിലവി�

�േയാജനെ����ത് എ� �ി.എം.സി ജലമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കാേവരി നദീജലം സംബ�ി� ��ീംേകാടതി വിധി

1618. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാേവരി നദീജലം സംബ�ി� ��ീംേകാടതി വിധി സം�ാന താ�പര��െള എ�കാരം

ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനാന�ര നദിക�  രാജ��ിെ� െപാ�സ��ാെണ�് ��ീം േകാടതി വിധിയിെല

പരാമ�ശം സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം നദികളി�  നി�ം ജലം ��തലായി അയ�

സം�ാന���് വി� െകാ�േ�� അവ� ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) സം�ാനം എ� ഘന അടി െവ�ം അ�വദി�ണെമ�ാണ് ആവശ�െ��ത് ; ��ീംേകാടതി

വിധിയ�സരി�് എ� ഘന അടി െവ�ം കാേവരി നദിയി� നി�ം അ�വദി�ി��് ;

(ഡി) േനരെ� അ�വദി�ി�� െവ�ം സം�ാനം എ�ാവശ����ാണ് ഉപേയാഗി�ി��ത്  ;

ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ിന് അത് ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ഇ) കബനി, ഭവാനി,പാ�ാ� നദികളിെല െവ�ം തിരി�വിടണെമ� േകരള�ിെ� ആവശ�ം േകാടതി

അംഗീകരി�ി�േ�ാ  ;  ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ിന് ��ത�  െവ�ം അ�വദി�ണെമ�

സം�ാന�ിെ� ആവശ�ം ��ീംേകാടതി നിേഷധി�ത് എ�ടി�ാന�ിലാണ് ?

അ�� സം�ാന നദീജല കരാ�ക�

T 1619.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� സം�ാന നദീജല കരാ�ക� സംബ�ി� വിഷയം ബ�െ�� സം�ാന��മായി പ�്

വ�� കാര��ി� സ��ാ� പിേ�ാ�മാെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�  �ഖ�മ�ിതല�ി�  എ� ക�ക�  മ�്

സം�ാന���് ന�കിയി��് ;

(സി) ��ത കരാ�കളിെല സം�ാന താ�പര�ം സംര�ി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� സം�ാന നദീജല കരാ�ക�

1620. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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



(എ) േകരളം അയ�  സം�ാന��മായി ഏ�െ��ിരി�� അ��സം�ാന നദീജല കരാ�ക�

ഏെത�ാെമ�് വ�കതമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ കരാ� �കാര�ം േകരള�ിന് ലഭിേ�� ജല�ിെ� അളവ് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  അ�വദനീയമായ ജലം േകരള�ിന് ലഭി��േ�ാ എ�്  വ��മാ�ാേമാ;

ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം എെ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) അ�വദനീയമായ ജലം േകരള�ിന് ലഭി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ� അറിയി�േമാ?

പറ�ി�ളം - ആളിയാ� പ�തി

T 1621.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

(എ) പറ�ി�ളം  -  ആളിയാ� പ�തിയി� നി�് ചി�� �ഴയിേല�് ജലം നിേഷധി� തമിഴ് നാടിെ�

നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) ����ി നി�യി�ി�� െസ��റിതല ച��യി� നി�് തമിഴ് നാട് ഏകപ�ീയമായി പി�മാറിയ

സാഹചര�െമ�ായി��;

(സി) കരാ� �കാരം എ� �ി.എം.സി.  ജലമാണ് േകരള�ിന് തമിഴ് നാട് ന�േക�ത്;  2016-�ം

2017-�ം എ� �ി.എം.സി ജലം ന�കി;

(ഡി) സം�ാന�ിന് അ�ഹതെ�� ജലം വി�കി��തി� �ഖ�മ�ിതല ച�� നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സി.എം.ഒ. േകരള െവബ് െെസ�് വഴി നിേവദന വിവരം അറിയി�ാ� നടപടി

1622. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ശിപാ�ശേയാെട ബ�.  �ഖ�മ�ി�് സമ��ി�� നിേവദന�ളി�

സ�ീകരി�� അ�ിമ നടപടി സംബ�ി� വിവരം സി.എം.ഒ. േകരള എ� െവബ് െെസ�് വഴി

എം.എ�.എ. മാെര അറിയി�ാ� നിലവി� സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.  അേപ�കളി�  സ�ീകരി�� നടപടി വിവരം അറിയി��

രീതിയി� നിേവദന��/അേപ�ക� എ�ിവയി� സ�ീകരി� അ�ിമ നടപടി സംബ�ി� വിവരം

സി.എം.ഒ.  േകരള എ� െവബ് െെസ�് വഴി എം.എ�.എ.  മാെര അറിയി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മാധ�മ�െള നിയ�ി��തിന് �തിയ ച���

1623. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാധ�മ�െള നിയ�ി��തിന് �തിയ ച��� ആവശ�മാെണ�് ക���േ�ാ;ഇെ��ി� ഇ�

സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാധ�മ��  േകാടതി നടപടിക�െട ത�മയ റിേ�ാ��ിങ് ഒഴിവാ�ണെമ�ം അവ�  ന���

േ�ാളിംഗ് ആശാസ�മ�ാെയ�ം ക���േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അഭിഭാഷക-മാധ�മ സംഘ�ഷെ� �ട��് ഉ�ായി�ളള ���� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

പിൻവലി� േക�ക�

1624. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� േക�ക� പി�വലി�ി�െ��് േപാലീസ്

േ�ഷ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ േക�ക�െട ൈ�ം ന��, സി.സി ന��, �മ�െ��

െസ��ക�, �തിക�െട േപ�വിവര�� എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� രാ�ീയ േക�ക�  ഉെ��ം മേ�െതാെ� രീതിയി�� േക�ക�  ഉെ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�ക�  പി�വലി�ാ�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  േക�ക�

പി�വലി�ാ�  ആെരാെ� അേപ�ക�  ന�കിയി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത

അേപ�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെല ഭി�ാടന മാഫിയ

1625. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ �ല�ളി� നി�ം പി����െള ത�ിെ�ാ�േപായി അംഗെെവകല�ം

വ��ി  ,  ഇ�കാര�� ���െള ഉപേയാഗെ���ി േകരള�ി�  അേ�ാളമിേ�ാളം

ഭി�ാടനം നട�� ആ��ാെര അമ�� െച�ാ�ം ഇതിന് �റകി�  �വ��ി��

വ�മാഫിയകെള ഉ�ലനം െച�വാ�ം േപാലീസ് േസനയി� ഒ� �േത�ക വിഭാഗം �പീകരി�്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭി�ാടക�െട പ��� െച��ം വ��മായ ���െള�ം ഇവേരാെടാ��� �തിർ�വെര�ം

പിടി�ടി ഫല�ദമായ െട�കൾ�് വിേധയരാ�ി,  ഭി�ാടന�ിന് ഉപേയാഗി��വർ

����െട യഥാർഥ മാതാപിതാ�ൾ തെ�യാേണാ എ�്ക�പിടി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിവിധതര�ി�ളള ഭി�ാടനമാഫിയകെള െച��ാ�  േകരള�ിെല ജന���് ആവശ�മായ

ഉപേദശ�ം ഇവെര േപാലീസി� ഏ�ി�ാ� പ�� തര�ി�ളള മാ����ം പക��് െകാ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസിെ� �ണിേഫാമിേനാട് സാ�ശ��� �ണിേഫാം ധരി��



1626. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� �ര�ാ ജീവന�ാ�ം ഏജ�സിക�ം േപാലീസിെ� �ണിേഫാമിേനാട് സാ�ശ���

�ണിേഫാം ധരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ൈസനിക വിഭാഗ��െട�ം

േപാലീസിെ��ം �ണിേഫാം ��പേയാഗം െച�� ���ത�മായി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േവഷം ധരി��വ�െ�തിെര�ം ഏജ�സിക�െ�തിെര�ം എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� �മസമാധാന നില

1627. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

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

(എ) സം�ാനെ� �മസമാധാന നില ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം

േമാശമായിെ�ാ�ിരി�� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ പരിേശാധനയിൽ

െതളി� കാര��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ�ര�ി��� ���ത���  �േത�കി�് �ീക��ം ��ബല വിഭാഗ���െമതിെര

വ��ി� വ�� ആ�മണ��ം മയ� മ��ിെ� വ�ാപന�ം തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് മാനസിക സ���ം �ലം േപാലീ�േദ�ാഗ�� ആ�ഹത�െചേ��ി

വ� സാഹചര��ം വധഭീഷണി േനരിേട�ിവ�� സാഹചര��ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഭരണക�ി േനതാ��  തെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  കട�് ഉേദ�ാഗ�െര

ഭീ�ണിെ���ക�ം സ����ിലാ�ക�ം െച�� സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

അവ തട�വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാന േപാലീസ് േസനെയ കാര��മമാ��തി�ം,  നി��മായി അവ�െട കടമ

നി��ഹി��തി�ം ഉത�� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര�വ��ന��ം തടയാ� നിയമം

1628. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�വിശ�ാസ�ളി�  അധി�ിതമായ അചാര��ം �വ��ന��ം തടയാ�

നിയമം െകാ�വ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) സാധാരണ�ാരായ ജന�െള അ�വിശ�ാസ��  �ചരി�ി�് �ഷണം െച��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?



��ംബ ���� കാേല��ി കെ��വാൻ ജനെെമ�ി േപാലീസിെ� ഇടെപടൽ

1629. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�� ബ��െള നി�ാര ����െട േപരി� െകാലെ���� സംഭവ��

വ��ി� വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ���ംബ�ളി�  നിലനി��� അര�ിതാവ��ം,  നി�ാര ���ളി�  േപാ�ം

െപെ���ാ�� �േകാപന��ം ഇ�രം െകാലപാതക���് കാരണമാ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) നഗര�ളി�  റസിഡ�്സ് അേ�ാസിേയഷ�ക�െട�ം ജനെെമ�ി േപാലീസിെ��ം

േന�ത��ി�  ��ംബ�ളി��ാ�� ����  കാേല��ി കെ���തി�ം അവ

പരിഹരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാം ഗാ��ക�

1630. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസി�  േഹാം ഗാ�ഡായി വി��ഭട�ാെര മാ�മാേണാ നിയമി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� േഹാം ഗാ��ക� ഉ�്; ഇവരി� ൈസനിക േസവന�ി� നി�ം വിരമി� വി��

ഭട�ാ� എ� േപ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ഇവ��് ന�ിവ�� േവതന നിര�ം മ�് സ��ീസ് ആ��ല���ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േജാലി ഭാരം വ��ി��തിന�സരി�് �തിയതായി േഹാം ഗാ��കെള നിയമി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� േയാഗ�ത�ം നിയമന രീതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല ��ാ�ക�

1631. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) േകരള േപാലീസി� സംഘപരിവാ� അ��ലിക�െട �േത�ക ��ാ�കൾ �പം െകാ��തായി

സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന�� സംഘപരിവാ�  അ��ലിക�  2017  ആഗ�് മാസ�ി�  കന�ാ�മാരിയി�

രഹസ�േയാഗം േച��താ�ം,  േയാഗ പരിശീലന�ിെ� മറവി�  ത��െട �വ��ന��

വ�ാപി�ി�ാ�  തീ�മാനി�താ�ം ��ഖ പ��ളി�  വ� വാ�� സ��ാരിെ� ��യി�

െപ�ി�േ�ാ ;

(സി) അ�രം സംഭവ�െള�റി�് േപാലീ�ം ആഭ��ര വ��ം ഏെത�ി�ം അേന�ഷണം



നട�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ� റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�� ���ാരാെണ�് അേന�ഷണ�ി� െതളി�ി�േ�ാ;അവ�െട േപര്

വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ���ാ�െ�തിെര നാളി�വെര എെ��ി�ം ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി�ാെയ�ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് െ�യിനിംഗ് മാന��

1632. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് െ�യിനിംഗ് മാന�� കാേലാചിതമായി പരി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് െ�യിനിംഗ് േകാേള�കളിെല െ�യിനിക��് ��കാല�ളി�  അപരി�തമായ

ശി�ാവിധിക� ന�കിയി��തായ ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ?

(സി) സിവി�േപാലീസ്ഓഫീസ�മാ�െട പരിശീലനകാലം റ�ല�  സ�വീസായി പരിഗണി�് എ�ാ

ആ��ല���ം നിലവി� ന�കി വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല �ീ �ര�

1633. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �മസമാധാനപാലന�ിന് നി��രായ വനിതാ േപാലീ�കാ�െട എ�ം

ആവശ�ാ��തമാേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  �ീ �ര��ായി �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�

ആേലാചന�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാന�ി�  �ീ �ര� ഉറ�ാ�ാ�  കഴി��േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

മൈറ� എ�േഫാ�്െമ�്, േകാ�� േപാലീസ്, േകാ�്ഗാ�ഡ് എ�ിവ�െട �വ��നം

T 1634.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മൈറ�  എ�േഫാ�്െമ�്,  േകാ��  േപാലീസ്,  േകാ�്ഗാ�ഡ് എ�ിവ�െട �മതലക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഏജ�സിക��്  2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  എ� �പ

ബ�ജ�ി� മാ�ിവ�ി��; ഇതി� എ� �പ െചലവാ�ിയി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മൈറ� എ�േഫാ�്െമ�്,  േകാ�� േപാലീസ്,  േകാ�്ഗാ�ഡ് ഇവ�്  2016 ജ�വരി �ത�

2017 ജ�വരി വെര എ� �പ�െട ഇ��െമ�ക� വാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ��ത ഇ��െമ�ക�  ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇതിന്

ആരാണ് ഉ�രവാദിക� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) മൈറ�  എ�േഫാ�്െമ�്,  േകാ��  േപാലീസ്,  േകാ�്ഗാ�ഡ് ജീവന�ാ��ാ�െട ഒ�

വ�ഷെ� ശ�ളം എ�; മ�് ബ�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) 2017  നവംബ�  29  �ത�  സം�ാന��ായ ഓഖി �ഴലി�ാ�ിേനാട�ബ�ി�് നട�ിയ

െതര�ി� �വ��ന�ളി� മൈറ� എ�േഫാ�്െമ�്,  േകാ�� േപാലീസ്,  േകാ�് ഗാ�ഡ്

എ�ിവ�  പെ���ിെ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇതിേ��  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;

(ജി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ� എ�� ��വ� നടപടിക�ം വ��മാ�േമാ?

േഹാംഗാ�ഡ്

1635. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േസനാവിഭാഗ��െ�ാ�ം േസവനം െച�� േഹാംഗാ��ക�െട േജാലി�െട സ�ഭാവ��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  േഹാം ഗാ��ക��് ന�കി വ�� �തിദിന/മാസ േവതന�ിെ� വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) േഹാം ഗാ��ക��് േവതനം സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�� എ�് ഉറ�വ��ാ� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വ��മാ�േമാ?

�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര�

1636. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി. ഉ�ി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

(എ) രാജ��ാെക �ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� പീഡന�� വ��ി�വ�� സാഹചര��ിൽ

സം�ാന�് �ീകെള�ം ��ികെള�ം സംര�ി��തിനായി ആഭ��ര വ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ� വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�കെള �ീ സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�കളാ�ി മാ��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) വനിതാ േപാലീസിെ� നിയമനം,  �േമാഷ�, �ലം മാ�ം എ�ിവ സംബ�ി�� എെ��ാം

നടപടി�മ�ളാണ് ല�കരി�് ന�കിയി��െത�് അറിയി�േമാ?

േപാലീ�േദ�ാഗ��െട മാനസിക സംഘ�ഷ��



1637. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീ�േദ�ാഗ���ിടയി� േജാലി�െട ഭാഗമാ�� മാനസിക സംഘ�ഷ��ം, പിരി����ം

വ��ി�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ��ത പഠന�ി� െവളിെ�� വ�തക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സ�കാര�ചട�കളി�  േപാ�ം പെ���വാ�  കഴിയാെത �ട��യായി േജാലി െച�ാ�

നി�ബ�ിതരാ��ത് ക�� മാനസിക സംഘ�ഷ�ിേല�ം അ��ല�� ആേരാഗ�

���ളിേല�ം നയി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  ആ�ഹത� െച� േപാലീ�േദ�ാഗ��  എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഔേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണ�ിെ� ഭാഗമാ��ാ�� മാനസിക പിരി����ി� നി�ം ��ത

ഉേദ�ാഗ�െര േമാചി�ി��തിന് ഉത�� തര�ി�� ക�� പരിപാടിക�

ആവി�രി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

താ��്ആ�ാന�ളി� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

1638. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസി� വനിതാ േപാലീസിെ� �ാതിനിധ�ം എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) വനിതക�െട ���� പരിഹരി��തിനായി ഓേരാ താ��്ആ�ാന�ം വനിതാ േപാലീസ്

േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി

1639. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി ���ാരായ േപാലീ�കാെര ശി�ി��തി�

എ� മാ�ം കാര��മമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി േപാലീ�കാ�െ�തിെര �ഖ�ാപി�� വിധിക�

നട�ിലാ�െ���േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ��ത അേതാറി�ി�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

1640. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ��കളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി��് എ�്

ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം ��കളി�  ��ത പ�തി ��തായി ആരംഭി��

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം ��കളിെല�് വ��മാ�ാേമാ;

വാടാന��ി ഗവ�െമ�് എ�്.എസ്.എസ് െല �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

1641. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷം നാളി�വെര എ� ��കളി�  �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

ആരംഭി�ക��ായി;

(ബി) മണ��  മ�ല�ിെല വാടാന��ി ഗവ�െമ�് എ�്.എസ്.എസ്-�  എസ്.പി.സി.

അ�വദി��തിനായി ആഭ��ര വ��ിന് സമ��ി� നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വാടാന��ി ഗവ�െമ�് എ�്.എസ്.എസ്  -�  എസ്.പി.സി.  അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

മാന�വാടിയിെല �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

1642. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി ഏെത�ി�ം ��കളി�  �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി അ�വദി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) മാന�വാടി നിേയാജക മ� ല�ിെല ഏെത�ി�ം ��കളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയിെല േപാലീസ് ഓഫീ�കളിെല �ാഫ് പാേ��

1643. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷനിെല�ം സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസ്,  എ.സി.പി.  ഓഫീസ്

എ�ിവിട�ളിെല�ം �ാഫ് പാേ��ം നിലവി�  േജാലിെയ��� ഉേദ�ാഗ��െട കാ�ഗറി

തിരി�� വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േ�ഷേനാട�ബ�ി�് നിയമി�ി�� േഹാംഗാ��ക�െട എ��ം വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�ഷെ� േജാലിഭാരം കണ�ിെല��് ��ത�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര

നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ്.� നട�ിയ സമരകാഹളം പരിപാടി�് േനെര��ായ അ�മം

1644. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.� െഫ�വരി 17-ന് നട�ിയ സമരകാഹളം പരിപാടിയി� പെ��� �വ��കെര

സി.പി.എം �വ��ക� മ��ി�തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാടി��ി� �േരഷ് എം.പി �െട വാഹനം അടി�് തക��തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;



(സി) അ�മ�വ��ന�ി�  പെ��� ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ/സി.പി.എം �വ��ക�െ�തിെര

േകെസ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�േപ�െ�തിെര എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �തിപ� പാ��ി�െട വിദ�ാ��ി സംഘടനക��് േനെര നട�� ഇ�രം അ�മ��

തട��തിന് േപാലീസിന് കഴിയാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

െചറായി എ.െക.ജി. വായനശാല ക�ി� സംഭവം

1645. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചറായി എ.െക.ജി. വായനശാല ക�ി� സംഭവ�ി� �തികെള പിടി���തി� കാലതാമസം

േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ി� േഫാറ�സിക് പരിേശാധനാഫലം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) അേന�ഷണം ഉൗ��ിതെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ൈഹബ് വധേ�സ്

1646. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� �ൈഹബ് വധേ�സിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകസി�  ഇ�വെര എ�േപെര അറ�് െച�;  അവ�െട േപര് വിവര�ൾ െവളിെ���േമാ;

യഥാ�� ��വാളികെള നിയമ�ിന് ��ി�  െകാ�വരാ�  അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ.�്

വി�േമാ; ഇ�ാര��ി� സ��ാ� നയം വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�യി� നട�� സംഘ�ന��

1647. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� �ട��യായി നട�� രാ�ീയ സംഘ�ന��ം േബാംബ് ആ�മണ��ം �േദശ

വാസിക�െട ൈസ�രജീവിതെ� സാരമായി ബാധി�െവ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക��  ജി��െട പല ഭാഗ�് നി�ം മാരകാ�ധ��ം േബാം�ം അ��ിെട െറ�ഡി�

കെ���ി�േ�ാ;

(സി) ക��  ജി�യി�  തി�േ�രി മാ�റ�് നി�് േബാം�ം,  േബാം�നി��ാണ സാമ�ിക�ം

പിടിെ���ക��ാേയാ; അത് സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്; ആെരെയ�ി�ം

അറ�് െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് രാ�ീയക�ിയി� െപ�വരാണ്;

(ഡി) ��ത �േദശ�് നിയമവാ� �ന�ാപി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ി�ളളത്;

വ��മാ�ാേമാ?

ക�� േക�മായി നട�� രാ�ീയ െകാലപാതക��ം അ�മ��ം



1648. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) ക��  േക�മായി നട�� രാ�ീയ െകാലപാതക��ം അ�മ��ം വ��ി��

സാഹചര��ി� േപാലീസ് ജാഗ�കരാകണെമ�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) �ൈഹബ് വധേ�സി� നി���ം നീതി����മായ അേന�ഷണ�ിന് സം�ാന േപാലീസ്

േമധാവി �േത�കം �� പതി�ി�ണെമ�് ക�ീഷ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അേന�ഷണം നീതി����ം നി���ം ആ��തിന് തട�മാ�ം വിധം എെ��ി�ം ���ി

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന േപാലീസിെ� അേന�ഷണം നി��മാകി� എ�തിനാ�  േകസ് സി.ബി.ഐ.�്

വിടണെമ�് �ൈഹബിെ� പിതാവ് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�ളള നിലപാട്

വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ സംഘ�ന��ം,െകാലപാതക��ം

1649. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �� 2001-�� 2006, �െെല  2006-�� 2011, �െെല  2011-��

2016 എ�ീ കാലയള�കളി� എ� രാ�ീയ സംഘ�ന��ം െകാലപാതക��ം നട�െവ�്

ഇനം തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േമ�  കാലയള�കളി�  ക��  ജി�യി�  നട� രാ�ീയ സംഘ�ന��ം രാ�ീയ

െകാലപാതക��ം എ�െയ�് ഇനം തിരി�് അറിയി�േമാ?

സ��ാരിെന അ�ിരെ���ാനാ�� അ�മ�വർ�ന��

1650. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെന അ�ിരെ���ക എ� ഉേ�ശേ�ാ��ടി സംഘപരിവാ� സംഘടനക�െട�ം മ�്

ചില ഇതര സംഘടനക�െട�ം േന�ത��ി� അ�മ�� നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഒ�ിയം,  െകായിലാ�ി വി��  �േദശ�ളി�  ആ�.എസ്.എസ്,

ആ�.എം.പി �വ��ക� നട�ിയ അ�മ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) �ളിയേ�രിയിെല െക ടി എസ് വായനശാലയി�  വാ��െ�െട മാരകാ�ധ��മാെയ�ി

നട�ിയ െകാലപാതക �മം സംബ�ി�് േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ� �തികെള

പിടി�ടി; �തിക� ആെര�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ; േകസ് രജി�� െച�ി�െ��ി� ഏെത�ാം

വ��ക� �കാരം ആ�െടെയ�ാം േപരിലാണ് േകെസ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



ഗ�ഭിണിേയ�ം ��ികെള�ം ആ�മി� േകസ്

1651. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടേ�രിയി�  താമരേ�രി േതനം�ഴിയി�  സിബി ചാേ�ാ�െട ഗ�ഭിണിയായ ഭാര�

േജാ�നെയ�ം,  ര�് ��ികെള�ം സി.പി.എം.  �ാ�് െസ��റി ഉ�െ��� സംഘം

ആ�മി�െവ� േകസിെല അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഗ�ഭിണിയായ േജാ�ന�െട വയ�ി� �തി ചവി�ിയതിനാ� ഗ�ഭ�ശി� മരി�വാ� ഇടയായ

സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(സി) ഈ സംഭവ�ി�  ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� വ��ക�  �കാരമാണ്

�തിക�െ�തിെര േകസ് രജി�� െച�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സംഘ�ഷ സമയ�് സിബി ചാേ�ാ േകാടേ�രി േപാലീസിെ� സഹായം േതടിെയ�ി�ം

േപാലീസ് സമയ�് എ�ിയി�ാെയ� ആേ�പം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ക� വീട് ��ി�റ�് േമാഷണം

1652. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷെ� പരിധിയി�െ�� , േകാേ�ാ േപാളി��

റസിഡ�സ് അേസാസിേയഷനിെല സി. ആ�. എ 112 ന�� വീ�ി� െഫ�വരി 14-� തീയതി

ഉ��് വീടിെ� കതക് ��ി �റ�് േമാഷണ�മം നട�ിെയ� വീ�ടമ�െ� പരാതി�െട

അടി�ാന�ി�  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�ം �തിെയ കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ാ�ക�  വീട് ��ി�റ� �തി�െട െമാൈബ�  േഫാ�  ഉ�െ�െട�� വ���

േപാലീസിന് ലഭി�ി�ം �തിെയ ഇ�വെര അറ�് െച�വാ�  സാധി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

ആദിവാസിക�െ�തിെര�� അ�മ�ൾ തടയാ� നടപടി

1653. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി�  േമാ�ാെവ�് ആേരാപി�് നാ�കാ�  മ��ി� െകാ� മ�വിെ� മരണ�ിെ�

അേന�ഷണ �േരാഗതി െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസിക�െ�തിെര വ��ി�വ�� അ�മ��  തടയാ�  സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?



െന��ഷി�െട മറവി� വാ�ാ ത�ി�്

T 1654.�ീ.അനി� അ�ര

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

(എ) ��നാ�ി� െന��ഷി�െട മറവി� വാ�ാ ത�ി�് നട�ിയതായ പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ഷക സംഘ��  ത�ി��ി ക� ഒ�ി�് ക�ഷക�െട േപരി�  േകാടിക�  ത�ിെയ��െവ�

ആേരാപണം സമ�മായി അേന�ഷി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ത�ി�ി�െട ജ�ി ഭീഷണി േനരി�� നിരപരാധികളായ ക�ഷകെര സഹായി��തിന് എ�് നടപടി

സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് മ��നം

1655. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് �തികെള�ം അ�ാ�വെര�ം മർ�ി��തി��

അധികാര�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട മ��ന�ിനിരയാ�� ജന�ിന് എെ�ാെ� നിയമ പരിര�കളാണ്

ഉ�െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േപാലീസി� നി�ം മ��നം ഏ�തായ പരാതികളി� ഐ.പി.സി. �കാര�� വ��ക� �മ�ി

���ാരായ േപാലീ�കാ�െ�തിെര േക�ക�  രജി�� െച�ാ�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േപാലീസി�  ഇ�ം നിലനി��� െകാേളാണിയ�  സം�ാരം ഇ�ാതാ��തിന് ക�ശന

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാറ�ാലയിെല വാഹന അപകട േക�ക�

1656. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013 െഫ�വരി 1 �ത� 2013 െഫ�വരി 28 വെര എ� വാഹന അപകട േക�കളാണ്

പാറ�ാല േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� റിേ�ാ��് െച�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിെല പാറ�ാല േപാലീസ് േ�ഷനിെല ജനറ� ഡയറി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വാഹന പരിേശാധന

1657. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ ദിവസ�ം നി�ിത എ�ം െപ�ി േക�ക� രജി�� െച�ിരി�ണെമ� നി�േ�ശം േപാലീസ്

സബ് ഇ�െ���മാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�് മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്



ന�കിയിരി��ത്; വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േപാലീസ് സബ് ഇ�െ���മാ�  േക�ക�  തിക�വാ�  േവ�ി �വീല�

യാ��ാെര�ം േഫാ�വീല� യാ��ാെര�ം തട� നി��ി എ�െനെയ�ി�ം െപ�ി േക�ക�

ഉ�ാ�വാ� �മി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; ഇവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അമിത േവഗതയി�ം അ��മായി�ം മ�് വാഹന���ം കാ�നട യാ��ാ��ം സാരമായ

��ി��് ഉ�ാ�� വാഹന�െള പലേ�ാ�ം പരിേശാധകരായ എസ്.െഎ മാ� ��ി��ിെ��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  പലേ�ാ�ം എ�ാ േരഖക�മായി �ത�മായ നിയമം അ�സരി�്

വാഹന��  ഓടി��വെര തട�് നി��ി അധിേ�പി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

ഇ�ര�ി�  പരാതി ലഭി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�ര�ി�  ഈ സ��ാ�

അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം നടപടി�് വിേധയരായവ�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വാഹന പരിേശാധനയിെല അ�� കാരണം മരണമട�വ�െട ��ംബ���് ന�പരിഹാരം

ന��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ചില �േദശ�ളി�  പല വിഭാഗ��െട പരിേശാധന

നട��തിെ� ഫലമായി �േദശവാസിക��് ഉ�ാ�� ��ി��് പരിഹരി�വാ� ആവശ�മായ

നി�േ�ശം സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് ന��േമാ;  സം�ാന േപാലീസ്,  െമാൈബ�

േകാടതി,  േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഉേദ�ാഗ�� എ�ിവ� �ിരം പരിേശാധി�� �ല��

ഉെ�� കാര�ം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) തി�വന��രം സി�ി ഡിവിഷനിെല ശം��ഖം ഡിവിഷെ� കീഴി�  വ�� േ�ഷ�കളി�

ൈലസ�സ്,  ഇ�ഷ�റ�സ് എ�ിവ പരിേശാധി�ാെത െപാല�ഷ�  സ��ിഫി��് മാ�ം

പരിേശാധി�വാ�  നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  ൈലസ�സ്,  ഇ��റ�സ്

എ�ിവ പരിേശാധി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) സം�ാന�് വാഹന പരിേശാധന നട�� ഉേദ�ാഗ��  �േത�കി�് േപാലീസ് സബ്

ഇ�െ���മാ�  െപ�ി ഈടാ��ത് െഹ�െമ�്,  സീ�് െബ��്,  ഇ�ഷ�റ�സ് എ�ീ

വിഭാഗ�ളി�  മാ�മാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

തി�വന��രം ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� 2016 ജ�വരി �ത� നാളി�വെര രജി��

െച� േക�കളി�  സീ�് െബ��്,  െഹ�െമ�്,  ഇ�ഷ�റ�സ്,  െപാല�ഷ�, അമിത േവഗത,

�ാഫിക് ലംഘനം, ൈ�വർമാ�െട െമാൈബ� േഫാ� ഉപേയാഗം എ�ിവ�് രജി�� െച��ം

െപ�ി അട��ം സംബ�ി� വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷനിെല�ം

ഇത് സംബ�ി� േക�ക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) ഈ േ�ഷ�കളി�  അമിത േവഗതയി�  േപാ�� വാഹന�െള�റി�� പരിേശാധന

നട��ിെ�� കാര�ം വ��് �േത�കം പരിേശാധി�േമാ;  വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

ജന�െള ��ി��ി�� തര�ി� പരിേശാധന നട�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�വാ�  ആവശ�മായ നി�േ�ശ��  നിലവി�  ഉെ��ി�ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��  അത്

നട�ിലാ��ിെ�� കാര�ം ആഭ��ര വ��് പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാറ�ാല േക�ീകരി�് �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

1658. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അതി��ി �േദശമായ പാറ�ാല േക�ീകരി�് ഒ� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

�ാപി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ��തായി എ� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ്

ആരംഭി�ി�ളളെത� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അപകട�ി�െ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

1659. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകട�ി�െ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  േപാലീസ് ക�ഡിയി�  നി�ം

സമയബ�ിതമായി വി�ന�കാ�ത് സംബ�ി�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�  സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�വാ�  േപാലീസിന് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� നടപടി�മ�� ൈവകി�ി��വ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�വ��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അപകട�ി�െ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  സമയബ�ിതമായി നടപടി�മ��

���ിയാ�ി വി� ന�കാ���ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ��ാ�� ന�ം

ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ� മാധ�മ�ളിെല വ�ാജ വാ��ക�

1660. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�  �ടി �ചരി�� വ�ാജ വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�ാജ വാ��ക�  �ലം ജന���് ഉ�ാ�� ആശ�കളക�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വ�ാജ വാ��ക� നിയ�ി�ാ�ം വ�ാജ വാ��ക� ന���വ�െ�തിെര�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നവമാധ�മ�ളി��ടി�� അപവാദ�ചരണ��

1661. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.എം.പി േനതാവ് �ീമതി െക.െക.  രമെ�തിെര നവമാധ�മ�ളി��ടി നട��

അപവാദ�ചരണ��െ�തിെര പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� ആ�െ��ി�ം എതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക�

1662. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �തിയ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷ�  ഓഫീ�ക�  ആരംഭി��തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� ഇ�രം സബ് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ�ക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സബ് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� ആരംഭി���മായി ബ�െ��് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

�ട��തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േവ�ര േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

1663. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ� േവ�ര േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��ി�വ�� വാടക െക�ിടം േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം

എ�േ��് ഒഴി� െകാ�േ��ിവ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േവ�ര േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് േനരി�� തട���

എെ�ാെ�;വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നവീകരണം

1664. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക�ക�  യഥാസമയം അേന�ഷി�് തീ��ാ��തിനാവശ�മായ ആ�നിക സംവിധാന��ം

േവ�� ഉേദ�ാഗ�െര�ം എ�ാ േ�ഷ�കളി�ം ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ശി�സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�

1665. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

(എ) സം�ാന�് ശി�സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി��തിനായി പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ശി�സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷെ� സവിേശഷതക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�ഷ�കളി�  �വ��ി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ആവശ�മായ പരിശീലനം



ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ശി�സൗ�ദ േപാലീസ് േ�ഷ�ക� എവിെടെയാെ�യാണ് ആരംഭി��െത�റിയി�േമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� ��തായി േപാലീസ് േ�ഷ�, ഫയ� േ�ഷ�

1666. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ��തായി േപാലീസ് േ�ഷ�, ഫയ�  േ�ഷ�  എ�ിവ

അ�വദി��തിന് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� ��തായി ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ�ം ഫയ� േ�ഷ�ം അ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ഓഫീസ് ന�കാ�ളള െെവദ�തി ഉപേഭാഗ �ടി�ിക

1667. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ�  േപാലീസ് ഓഫീസ് െകാ�ാര�രയി�  സ�കാര� വ��ി�െട ഉടമ�തയി�ളള

െക�ിട�ി� വാടക അടി�ാന�ി� �വ��ി� സമയ�് െെവദ�തി ഉപേഭാഗ ഇന�ി� �ക

ഒ��വാ�േ�ാ ;

(ബി) എ� �കയാണ് െെവദ�തി ഉപേഭാഗ �ടി�ിക ഇന�ി� േപാലീസ് ന�കാ�ളളത്;

(സി) ��ത �ക ഒ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�റി�േമാ?

കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷന് ആ�ാന മ�ിരം

1668. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി� ഉ�െ�� കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി ഒ� ആ�ാന

മ�ിരം നി��ി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ല�ാറയി� ഒ� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�

1669. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ല�ാറയി� ഒ� വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�േമ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െതാ�ി��ാലം േപാലിസ് േ�ഷ� നി��ാണം



1670. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

ഉ�്;എവിെടെയാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാദാ�രം മ�ല�ിെല കാവി�ംപാറ �ാമ പ�ായ�ി� െതാ�ി��ാലം േപാലിസ് േ�ഷന്

�മി ലഭ�മാ�ിയി�ം െക�ിടം പണി��തിന് കാല താമസം േനരി��തി�� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

പി.െജ.ചാേ�ാ�െട െപ�ഷ� ആ��ല���

1671. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി�  േകാ��ബി�  ആയി വിരമി� �ീ.  പി.െജ.ചാേ�ാ  CPO  ന��

PC-1737 െ� െപ�ഷ� ആ��ല��� ഇ�വെര�ം ലഭ�മായി�ി� എ� പരാതിയി� ആഭ��ര

വ��് സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;  ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ�  ന��  H1/29424/2010  എ� ഫയലിെ� �ട�നടപടിക�  വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�

സംബ�ി�� കാരണ��  പരാതി�ാരെന അറിയി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീ.  പി.െജ.ചാേ�ാെയ സംബ�ി�് ഡി.ജി.പി ഓഫീസി�ം െസ�േ�റിയ�ി�ം ഇേ�ാ�

നിലവി�� ഫയ�ക�െട ന�� അറിയി�ാേമാ?

നില�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പാ��രി�് േകാളനിയി� മാേവായി�് സാനി��ം

1672. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  നിേയാജകമ�ല�ി�  അമര�ലം �ാമപ�ായ�ിെല പാ��രി�് ആദിവാസി

േകാളനിയി�  അ�� കാല�് മാേവായി�് സാ�ിധ�ം ഉ�ായി�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിയിെല ആദിവാസിക�െട േ���മി സ�കാര� വ��ി കേ�റി എ�

പരാതിയി�േമ� സ��ാ� എ�� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസിക�െട �മികേ�റിയ വിഷയ�ം മാേവായി�ക�െട സാ�ി���ം ത�ി�

ബ���തായി പ�വാ��ക� ഉ�ായി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�മാലിയിൽ േപാലീസ് ക�ാ�േ��്

1673. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ക�ാ�േ��് പണി��തിനായി

ഫ�് അ�വദി�ണെമ�് അഭ���ി�് അ�മാലി എം.എ�.എ.വ��ിന് ന�കിയ ക�്

സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ക�ി�േമ�  എ�് നടപടിയാണ്



സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം നി�േ�ശം േകരള േപാലീസ്

ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺ��ൻ േകാർപേറഷന് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി�  വ��ിന് സ��മായി �ലസൗകര��� �ല�്

േവഗ�ി� ക�ാ�േ��ക� പണി��തി�� ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര േബാ�സ് ൈഹ�ളിെല തീപി��ം

1674. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര േബാ�സ് ൈഹ�ളിെല ഇം�ീഷ് ഡി�ാ��്െമ�് ക�ി നശി��മായി ബ�െ��

േപാലീസ് അേന�ഷണം ���ീകരി�ാ� കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �� തീപി���മായി ബ�െ��് �േത�ക അേന�ഷണ സംഘെ� നിയമി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �� ക�ി നശി��മായി ബ�െ��് ശാ�ീയമായ അേന�ഷണം നട��തിന് തട��േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തീപി���മായി ബ�െ��് ഉയ�� വ�ി�� സംശയ���് ശരിയായ അേന�ഷണം നട�ി

വ��ത വ���തിന് 2018 മാ��് 31ന് ��പ് നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ� ആ�മണ��

1675. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  െമയ്  20  �ത�  നാളി�വെര സം�ാന�് എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

ആ�മി�െ��െവ�ം ഈ േ�ഷ�ക� ഏെതാെ� ജി�കളിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േമ� കാലയളവി� ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ ക��വ�

നി��ഹണ�ിനിടയി� ആ�മി�െ��െവ�് വ��മാ�േമാ?

രാസ ലഹരി മ��ക�െട ഉപേയാഗം

1676. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രാസ ലഹരി മ��ക�െട ഉപേയാഗം ആശ�ാജനകമായി വ��ി��കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി മ��് ഉപേയാഗി��തിെ��ം അവ കട��തിെ��ം �ഖ�േക��ളി�  ഒ�ായി

സം�ാനം മാറിെയ� േപാലീസ് റിേ�ാ��് ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ;



(സി) ലഹരി മ��് േക�ക�െട എ�ം കഴി� വ�ഷം �മാതീതമായി വ��ി�ി�േ�ാ;  2016െന

അേപ�ി�് 2017 � എ� േക�ക� അധികമായി രജി�� െച�;

(ഡി) ലഹരി മ��് ഉപേയാഗ�ം വി�ന�ം തട�വാ� എ�ാ ജി�കളി�ം ആ�ീ നാ�േ�ാ�ിക് െ�ഷ��

ആ�� േഫാ�് ടീ�ക� �പീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ൻ സർ�ാരിെല മ�ിമാർെ�തിെര അഴിമതി േക�ക�

1677. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2016  കാലയളവി�  േകരള�ി�  അധികാര�ിലി�� സ��ാരിെല എ�

മ�ിമാ�െ�തിെര അഴിമതി�് േകെസ��ി��്;  ഏെത�ാംേക�കളിലാെണ��

വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� എ�െയ�ം വിജില�സ് അേന�ഷി���്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇതി� ഏെത�ാം േക�കളി� എഫ്.ഐ.ആ�.രജി�ർ െച�ി��്;വിശദവിവര�� ന��േമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ���ം ജന�തിനിധിക��ം എതിെര വിജില�സ് േക�ക�

1678. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് േക�കളി�  സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�െര�ം ജന�തിനിധികെള�ം വിചാരണ

െച��തിന് അ�മതി േതടിെ�ാ�് ലഭി� എ� അേപ�ക�  പരിഗണനയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിചാരണ�് അ�മതി ന���തിന് ഉ�ാ�� കാലതാമസം,  േക�ക� ��ബലമാ��തി�ം

���ാെര നിയമ�ിന് ��ി�  െകാ�വ��തിന് വിഘാതമാ�ക�ം െച�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െവ��ളം അഴിമതി

1679. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല കാേരാട് �ാമപ�ായ�ിെല െവ��ളം അഴിമതി

സംബ�ി�് �ഷിവ��് അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��് വിജില�സ് വിഭാഗ�ിന്

ന�കിയി�േ�ാചആയതി�േമ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സ് വിഭാഗ�ിെല ഏ� �ണി�ിനാണ് അേന�ഷണ �മതല ന�കിയി��ത് എ�്

വ��മാ�ാ� കഴി�േമാ;

(സി) െവ��ള�് വിജില�സ് വിഭാഗം സ��ശനം നട�ി ആവശ�മായ െതളി�ക�

േശഖരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െവ��ളം നവീകരണ അഴിമതി�മായി ബ�െ��് വിജില�സ് വിഭാഗ�ിന് േകസ് രജി��



െച��തിന് തട�ം എെ��ി�ം ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േകസ് 2018- മാ��് 31ന് ��പ് രജി�� െച�ാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിജില�സ് ത�രിത പരിേശാധനക�

1680. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം 31.03.2017 വെര വിജില�സ് വ��്എ� ത�രിത

പരിേശാധനക� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 01.04.2017 �ത� നാളി�വെര എ� ത�രിത പരിേശാധനക� നട�ിയി��്;

(സി) 2015-�ം 2016-�ം എ� വീതം ത�രിത പരിേശാധനകളാണ് നട�ിയി��ത്;

(ഡി) ഈ പരിേശാധനക�െട അടി�ാന�ി� എ� വിജില�സ് േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ഇ) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ഈ പരിേശാധന നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� �തികളായ വിജില�സ് േക�ക�

1681. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  �തികളായ എ� വിജില�സ് േക�കളാണ് സം�ാന�്

നിലവി�ളളത്; അതി� എ� േപ� �തികളായി ഉ�്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�ക� േകാടതിയി� വിചാരണയി� ഉ�്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മതിയായ െതളി�കളി�ാ� കാരണ�ാ�

േകാടതിയി� നടപടിക� അവസാനി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േക�കളിലാണ് ഇ�കാരം നടപടി

അവസാനി�ി�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

വിജില�സ് ഡയറ�� ത�ിക

1682. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിജില�സ് വ��ിന് സ�ത� �മതല�� ഒ� ഡയറ�േറ�് �പീകരി�ത്

എേ�ാഴാണ് ;

(ബി) �പീകരണ കാലഘ��ി� വിജില�സ് ഡയറ�� ത�ികയി� ഏത് റാ�ി�� ഐ.പി.എസ്

ഓഫീസെറയാണ് നിേയാഗി�ി��ത് ;

(സി) ഡയറ��  ജനറ�  ഓഫ് േപാലീസ് റാ�ി�  േകഡ�  ത�ികയി�� ഐ.പി.എസ് ഓഫീസ�

വിജില�സ് ഡയറ�� ആകണെമ�് നി��ഷി�� േക� സ��ാ� നിബ�ന എേ�ാഴാണ്

�ാബല��ി� വ�ത് ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവ് നിലവി� വ�തി� േശഷം ഏെത�ാം അവസര�ി� ഡയറ�� ജനറ� ഓഫ്

േപാലീസ് റാ�ില�ാ�വ��ം ��ത റാ�ി� േകഡ� ത�ികയില�ാ�വരായ ഉേദ�ാഗ���ം

വിജില�സ് ഡയറ��െട �മതല ന�കിയി��െവ�് വ��മാ�േമാ ?



ആ�ി�ലി� �തിയ േകാടതി

T 1683.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�ലി�  ��തായി അഡീഷണ�  ജി� െസഷ�സ് േകാടതി ആരംഭി��ത് സംബ�ി�

നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ആഭ��ര വ��ിെ�  18/11/17-െല  C5/85/2017/  Home  ന��  ക�ിന് ലഭ�മായ

മ�പടി�ം ഇതി� േമ� സ�ീകരി� നടപടി�ം വിശദമാ�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി േഹാ�ലിെല റാഗിംഗ്

1684. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം സ��ാ�  േലാ േകാേളജിെല ഒ�ാം െസമ��  വിദ�ാ��ികളായ ര�് േപെര

�ണിേവ�ി�ി േഹാ�ലി� റാഗിംഗിെ� േപരി� �രമായി മ��ി�െവ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�െ�തിെരയാണ് പരാതി ലഭി�ത്; ഏത് വിദ�ാ��ി സംഘടനയി� െപ�വരാണ് �തിക�;

(സി) ക�ിന് കാ�യി�ാ� ഷാജഹാ�  എ� വിദ�ാ��ിെയേപാ�ം മ��ി�� സാഹചര��ിേല�്

വിദ�ാ��ി സ�ഹം മാ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �തിക�െ�തിെര റാഗിംഗ് നിേരാധന നിയമ�കാരം േകെസ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

തലേ�രിയി� ജ�ജിമാ��� ക�ാ�േ��് നി��ാണം

1685. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രിയി�  അഡീഷണ�  ജി�ാ ജ�ജി�ം  Motor  Accident  Claim

Tribunal(എം.എ.സി ടി)ജ�ജി�ം ക�ാ�േ��് നി��ി��തിന്  2018-19  വ�ഷെ�

ബ�ജ�ി�  �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഈ ���ി�െട നിലവി�ളള അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ിശമന േസനയിെല ആം�ല��ക�

1686. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിശമന േസന�കീഴി�  എ� ആം�ല��കളാണ് നിലവി��ത്;  ഇവയി�  പല�ം

കാല�ഴ�ം െച�വയാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപകട�ി�െ���യാളിന് അവശ� സംവിധാനമായ ഓ�ിജ�  സിലി��ം മ�് അത�ാവശ�

ഉപകരണ��ം ഇ�രം ആം�ല��കളി� പലതി�ം ഇ�ാ�ത് ര�ാദൗത�െ� �തി�ലമായി

ബാധി��തിന് ഇടയാ��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ജീവ�  ര�ാ

ഉപകരണ��ം ആവശ�മായ ഫ�് എ�ഡ് സംവിധാന��ം ഒ���തി�ം ഇ�രം



ആം�ല�സ് സംവിധാനം ആ�നികവ�കരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ിശമനേസന�െട ആ�നികവ��രണം

1687. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

(എ) അ�ിശമനേസന�െട ആ�നികവ��രണ�ിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) കാലാ��തമായ അത��ാ�നിക സാേ�തിക ഉപകരണ��  ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി

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

മേ�രി ഫയ� േ�ഷ�

1688. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം �വ��നം ആരംഭി� മേ�രി ഫയ�  േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� െക�ിട�ിെ� പരിമിതി ഫയ�  േ�ഷെ� കാര��മതെയ ബാധി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ��ത െക�ിട�ിെ� ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േകാഡ് സബ് ജയി� അട�ി�ിരി��തിെ� കാരണം

1689. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാഡ് സബ് ജയി� ഇേ�ാ� അട�ി�ിരി�കയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�

ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം എ� ദിവസേ��ാണ് അട�ി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േകാഡ് സബ് ജയിലി� എ� തട�കാെര പാ��ി�ി��െവ�ം അട�ി�തിെന �ട��്

ഈ തട�കാെര ഏത് ജയിലിേല�ാണ് മാ�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ തട�കാെര മാ�ിയ ജയിലി�  എ� േപ��� സൗകര�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

കാസ�േകാഡ് സബ് ജയിലിെല തട�കാ�  �ടി വ�േതാെട ഈ ജയിലിെല സൗകര��ി�

അപര�ാ�ത അ�ഭവെ�ടാ� �ട�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ ഏെത�ാം കാര��ിലാണ് അപര�ാ�ത�ം

അസൗകര��ം ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നിര�ര� ഇ�ാ� ജയി�ക�



1690. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി� നിര�രരായ എ� തട�കാ��്;

(ബി) നിര�ര�  ഇ�ാ� ജയിെല� ല��ം ൈകവരി��തിനായി സം�ാനെ� ജയി�കളി�

ആവി�രി�ി�ളള പ�തി എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

െസ��� ജയി�കളിെല ഇ�വെര പേരാ� ലഭി�ാ�വ�

1691. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�വെര പേരാ� ലഭി�ാ�വരായി സം�ാനെ� െസ��� ജയി�കളി� എ� േപ��്;

(ബി) ജയി�  ച��ളിെല ഏത് വ�വ� �കാരമാണ് ഇ�വെര പേരാ�  ലഭി�ാ� തട�കാ��്

പേരാ� അ�വദി��ത്;

(സി) ഈ വ�വ� �കാരം അ�ഹതെ��വ��് പേരാ�  ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ത്;

(ഡി) ��രിെല പേരാ� റിവ� ക�ി�ി, ഈ വ�വ� �കാരം എ� േപ��് പേരാ� ന�കാ� �പാ�ശ

െച�ി��്;

(ഇ) അതി� എ� േപ��് പേരാ� അ�വദി�ി��്;  അവ� ഏെത�ാം േക�കളിെല �തികളാണ്;

ഇ�ര�ി� പേരാ� അ�വദി�േ�ാ� എെ��ി�ം നിബ�നക� ഉ�ായി�േ�ാ;

(എഫ്) ഈ വ�വ� �കാരം പേരാ�  അ�വദി�വരി�  കാലാവധി��ി�  തിരിെക

എ�ിേ�രാ�വരായി ആെര�ി��േ�ാ;

(ജി) റിവ� ക�ി�ി ശിപാ�ശ െച� �കാര�� പേരാ�  ഇനി�ം ആ�െ��ി�ം

അ�വദി�ാ�േ�ാ;എ�ിൽ അവ� ആെര�ാമാണ്?

ജയി�കളി� ഉ�ാദി�ി�� ഉ���ൾ

1692. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി�  ഉ�ാദി�ി�� ഭ�� വ���  ഉ�െ�െട�� ഉ����െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഓേരാ�ി� നി�ം ലഭി�� വ�മാനം/െചലവ് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�ാദന േമഖലക�  എെ��ം,  അവ�ായി തട�കാ�� ന��� �തിഫലം

എ�െയ�ം,  ഇ�രം ഉ�����് എ� �ക ഈടാ�ി വിപണനം നട��െവ�ം,

ആയ�വഴി വ��ിന് എ� �ക ലഭി��െവ�ം, ഇവയി� ലാഭ�ി�/ന��ി� �വ��ി��

േമഖല ഇനം തിരി�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ജയി�കളി� ക�െവ�� �ഴിയി� െവ�ം സംഭരി�് �ഷി�ം, ജല സംഭരണിക�ം �ള����

േമഖലകളി� നി�് ��ിെവ� നി��ാണം നട�ി സം�ാന�് ��ിെവ�ം �റ� വിലയി�

ലഭ�മാ�ാ�ം അതി�െട ��ിെവ� േലാബിക� ഈടാ�� അമിത വില ഒഴിവാ�ാ�ം േവ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



തട���ിക��് പേരാ� അ�വദി��തി�� വ�വ�ക�

1693. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തട���ിക��് പേരാ� അ�വദി��തി�� വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) 2018 ജ�വരി 23-� തീയതിയിെല ജി.ഒ.(ആ�.�ി) നം.238/2018/േഹാം ഉ�രവ് �കാരം 19

തട���ിക��് ഒ�മി�് സാധാരണ അവധി അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം സാധാരണ അവധി ലഭി�വരി�  െകാല���ി�ം,  ബലാ�ംഗ�ി�മായി ശി�

അ�ഭവി��വ�  എ�േപ�െ��ം അവ�  ആെരാെ�െയ�ം ഏെതാെ� േക�കളിെല

�തികളാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� ഇവ� എ�ാണ് ജയിലി� നി�ം േമാചിതരായെത�ം

എ�് ജയിലി� തിരിെ��ിെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) 15 ദിവസെ� സാധാരണ അവധി അവസാനി�ി�ം തിരി�് ജയിലിെല�ാ�വ� ഉേ�ാെയ�ം

അവ�െട അവധി ദീ�ഘി�ി� ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�കാരം അവധി അ�വദി�െ��വ�െട ���ി�  ടി.പി.ച�േശഖര�  വധേ�സി�

ശി�ി�െ�� എ� േപ�െ��ം അവ��് ഒ�മി�് സാധാരണ അവധി അ�വദി�വാ��ായ

�േത�ക സാഹചര�െമ�ായി��െവ�ം െവളിെ���േമാ?

ടി.പി. ച�േശഖര� വധേ�സ്

1694. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി.പി. ച�േശഖര� വധേ�സി� ശി�ി�െ��് �ജ�ര െസ��� ജയിലി� തടവി��ായി��

ഏെത�ി�ം �തികെള ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം മേ�െത�ി�ം ജയിലിേല�്

മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആെരയാണ് ഇ�കാരം മാ�ിയെത�ം അതി�� കാരണം എ�ാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

കേനാലി കനാ� ജലഗതാഗത പാത

T 1695.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കേനാലി കനാ�  ജലഗതാഗത പാത �റ�് ന��െമ� �ഖ�ാപനം ഏ�ഘ�ം വെര

�ാവ��ികമായി;

(ബി) ഇത് �ാവ��ികമാ��േതാെടാ�ം ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ഷ�ഖം കനാ�  �ടി

ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലഗതാഗത�ിന് �ാധാന�ം ന�കി നട�ാ�ാ� നടപടി



T 1696.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ േറാ�കളി� വാഹന��െട വ��ന��ലം ഗതാഗതം വളെര തട�മായി

വ�ി��തിനാ� ജലഗതാഗത�ിന് �ാധാന�ം ന�കി വിവിധ �ല�ളി� ഇത് നട�ാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി� സം�ാന�് എ� ജലപാതകളാണ് ഉ�ത്; ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� വിവരി�േമാ;

(സി) �തിയ ഏെതാെ� ജലപാതക� �ട�വാനാണ് പ�തിയി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം �ത� േകാ��റം വെര�� േദശീയ ജലപാത നി��ാണം

1697. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.��ിരാമ�

,, എം. �േകഷ്

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

(എ) 2014-�  ���ിയാേക�ിയി�� െകാ�ം �ത�  േകാ��റം വെര�� േദശീയ ജലപാത

നി��ാണം ��സ��ാരിെ� െക�കാര��ത െകാ�് നി�ലമായി കിട�ത് പരിഹരി�ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ധാന േറാ�കളിെല വലിയ ചര� വാഹന��െട തിര�് ഒഴിവാ�ാ� പര�ാ�മായ തര�ി�ം,

ചര�് ഗതാഗതം �റ� െചലവി�  സാധ�മാ��തിനാവശ�മായ ആഴ�ം വീതി�ം

ഉറ�ാ�ിെ�ാ�ാേണാ േദശീയ ജലപാത നി��ാണം ആ��ണം െച�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ ജലപാത െകാ�് ഉേ�ശി�� ല���� നിറേവ�ണെമ�ി� അ�ബ� പാതകളായ,

െകാ�ം-േകാവളം,  േകാ��റം-നീേലശ�രം പാതക�ം ���ിയാേക���ത് െകാ�് അവ�െട

നവീകരണ�ം നി��ാണ�ം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

േകരള�ിെല ജലപാതക�െട സാധ�തക�

1698. �ീ.ബി.സത��

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

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

(എ) േകരള�ിെല ജലപാതക�െട സാധ�തക�  സം�ാന വികസന�ിന്

�േയാജനെ����തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച� വ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവളം-കാസ�േഗാഡ് ജലപാത�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനാവശ�മായി വ�� െചലവ് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഏെത�ാം േ�ാത�കളിൽ നി�ാണ്



ഇതി�� പണം കെ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) േദശീയ ജലപാത സം�ാനെ� �റിസം വികസന�ിന് �ടി �േയാജനകരമാക�� വിധം

ആ��ണം െച�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട അ�മതി

1699. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീട് നി��ി��തിന് െപ�മി�് ലഭി���മായി ബ�െ��് വ��ല മ�ല�ിെല

തീരേദശവാസിക�െട എ� അേപ�ക�  തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ിയി�  തീ��ാ�വാ�

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക� അടിയ�ിരമായി തീ��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള �വാസി േ�മനിധി േബാ�ഡിെല നിയമന�� പി.എസ്.സി. �് വി��തിന് നടപടി

1700. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �വാസി േ�മനിധി േബാ�ഡിെല നിയമന�� പി.എസ്.സി. �് വി�െകാ�് സ��ാ�

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) �വാസി േ�മനിധി േബാ�ഡിെല നിയമന��  പി.എസ്.സി.�് വി��തി��

കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള �വാസി േ�മനിധി േബാ�ഡിെല നിയമന��  പി.എസ്.സി.  �് വി��തിന് ഈ

സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��ത്?

േകരള േകാ�� േസാ� മാേനെ��് അേതാറി�ി

1701. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േകാ�� േസാ� മാേനെ��് അേതാറി�ി ��ാെക 2016 �ത� നാളി�വെര ൈവ�ി�

നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളി� നി�ം ലഭി� അേപ�ക� എ�െയ�ം;

ഇതിൽ തീ��ാ�ിയവ എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) അേപ�കളി� തീ�മാനം എ���തിെല കാലതാമ�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

?

എ�.ഡി.�ാ��് റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

1702. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 30-3-2015 � അവസാനി� എ�.ഡി.�ാ��് (വിവിധ വ��ക�) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി,

31-3-2015  �  �തിയ മെ�ാ� റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�തി�േശഷ�ം



നീ�ിെ�ാ��ക��ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� കാലയളവിേല�് നീ�ിെകാ��െവ�ം ഇത�സരി�് ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം

30-3-2015 � േശഷം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 31-3-2015 � നിലവി� വ� െകാ�ം ജി�യിെല എ�.ഡി. �ാ��് (വിവിധ വ��ക�) റാ�്

ലി�ി� നി�ം ഇതിനകം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പഴയ റാ�് ലി�ിന് കാലാവധി നീ�ിെ�ാ����ലം ഇേ�ാഴെ� റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് 3 വ�ഷെ� റാ�് ലി�് കാലാവധി ലഭി�ാെത േപാ��തായി കാണി�്

ഉേദ�ാഗാ��ിക� ന�കിയ നിേവദനം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി�, ഈ ലി�ി�� അനവധി ഉേദ�ാഗാ��ിക�ം അധിക �ായപരിധി

അവസാനി�ാറായവരാണ് എ� പരിഗണന �ടി ന�കി റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

ഉചിതകാലയളവിേല�് നീ�ിെ�ാ��� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

െകാ��ര പി.പി.എം. ഹയ�െസ��റി �ളിെല അധ�ാപക നിയമനാംഗീകാരം

1703. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െകാ��ര പി.പി.എം.  ഹയ�െസ��റി �ളി�  ഹയ�െസ��റി

വിഭാഗ�ി�  അധ�ാപകനായി േജാലി െച�ി�� �ീ.  ദി�ഷാദ് െമഹറിന് നിയമനാംഗീകാരം

ന�കാ�  25.2.2016  ന് സം�ാന മ�ിസഭ തീ�മാനെമ��ി�ം ഇത് വെര

നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 25.2.2016-െല  8471  ന��  മ�ിസഭ തീ�മാന�ിെ� ആ��  േട�ൺ റിേ�ാ��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന മ�ിസഭ തീ�മാനെമ��ി�ം ��ത വ��ി�് നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ാ�തി�ളള

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

നിലവി�� ലാ�് േ�ഡ് സ���സ് ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

1704. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ലാ�് േ�ഡ് സ���സ് റാ�് ലി�് (567/2013) � നി�്, �ണേവ�ി�ികളിെല

ലാ�് േ�ഡ് ഒഴി�ക� നിക�ാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹയ� െസ��റി വ��ി� �നഃ�ാപി�െ�� ലാ�് േ�ഡ് ഒഴി�കളിേല�് നിലവി�� ലി�ി�

നി�് നിയമി�ാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േലാ�റി വ��ിെല ലാ�് േ�ഡ് നിയമന�� നിലവി�� പി.എസ്.സി ലി�ി� നി�ം നട�ാ�

കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജ�കാ�ീ� ഉപ�ഖ�മ�ി�െട ��ാവന



1705. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ം തീ�വാദിക�െട േക�മായി മാ�കയാെണ� ജ�കാ�ീ� ഉപ�ഖ�മ�ി�െട ��ാവന

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള ഒ� ��ാവന എ�് അടി�ാന�ിലാണ് അേ�ഹം നട�ിയെത�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭ�� വ��ളി� മായം േച��� തട��തി�� നടപടിക�

1706. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� വ��ളി� മായം േച���തി�െട ഉ�ാ�� മാരക േരാഗ�� െപാ� ജന��െട ജീവന്

ഭീഷണി ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തട��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അവയവദാനം

1707. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, എം.ഉ��

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ി�മരണം �ിരീകരി��തി�� നടപടിക� സംബ�ി� പരാതിക� �ലം,  അവയവമാ�ം

ഗണ�മായി �റ�ി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;എ�ി�  എ� നടപടി സ�ീകരിെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവയവദാനം സംബ�ി�് മാ��നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ജനകീയ ആേരാഗ� നയം

1708. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനകീയ ആേരാഗ� നയം നട�ാ�െമ� എ�.ഡി.എഫ്.  �കടന പ�ികയിെല വാ�ാനം

നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� കരട് ആേരാഗ�നയ�ിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േമാേഡ� െമഡിസി� വിഭാഗ�ി� ഡയറ�േറ�് ഓഫ് പ�ിക് െഹ��്, ഡയറ�േറ�് ഓഫ്

�ിനി��  സ��ീസസ്,  ഡയറ�േറ�് ഓഫ് െമഡി��  എഡ�േ�ഷ�  എ�ീ ��



ഡയറ�േറ�ക��് �പം ന��വാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ന:സംഘടന �ലം ഏെത�ാം തര�ി�ളള േന�ം ൈകവരി�ാനാ�െമ�ാണ്

വിലയി��ിയി�ളളത്;വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ജാ�ത

1709. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ�� മഴ�ാല�ിന് ��ായി നാ�ം നഗര�ം �ചീകരി�് പക�� വ�ാധികെള അക�ാ��

സം�ാന സ��ാരിെ� സമ� പക�� വ�ാധി �തിേരാധ പരിപാടിയായ  'ആേരാഗ�

ജാ�ത'�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാമ� പ�ി�് െഹ��് ആ�്

1710. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� േകാമ�  പ�ി�് െഹ��് ആ�് െകാ�വേര�തിെ� ആവശ�കത

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാനസിക െവ�വിളി േനരി��വ�

1711. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസിക െവ�വിളി േനരി��വ��് �ത�മായി മ��ം പരിചരണ�ം ��ംബ�ി� നി�േപാ�ം

ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാനസിക െവ�വിളി േനരി��വ��് �ാഥമിക ചികി��ം �ട�പരിചരണ���മായി

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

െെവറ� പനിബാധ �ല�� മരണനിര�്

1712. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-�  സം�ാന�് െെവറ�  പനി ബാധി�് മരി�വ�െട എ�ം അതി� ��� ആ�

വ�ഷെ� പനി മരണേ��ാ� ��തലാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� 2011 �ത� 2016 വെര സം�ാന�് െെവറ� പനി ബാധി�വ�െട എ�െമ�;



2017- � െെവറ� പനി ബാധി�് മരി�വ�െട എ�െമ�;

(സി) 2017-�  മ� സാം�മിക േരാഗ��  ബാധി�് സം�ാന�് മരണെ��വ�െട എ�െമ�;

ഏെതാെ� സാം�മിക േരാഗ�� പിടിെപ�് എ� േപ� വീതം മരണെ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ി വ�വസായ ബ�സമിതി

T 1713.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�പ�ി വ�വസായ ബ�സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� കാര��ളാണ് ��ത സമിതി�െട അധികാരപരിധിയി� വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ി േമഖലയി�  നിലനി��� ����  പരിഹരി��തിന് ��ത സമിതി

നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ി ജീവന�ാ�െട മിനിമം ശ�ളം ���ി നി�യി�ി�േ�ാ;  അതിെനതിെര

ആ�പ�ി ഉടമക� േകാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ;

(ഇ) സ�കാര� ആ�പ�ി േമഖലയി� മിനിമം േവതന വ��നവ് ആവശ�െ��െകാ�് നട�� സമരം

ഒ�തീ��ാ�വാ� ആ�പ�ി വ�വസായ ബ�സമിതി ഇടെപ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മാറാ�ര �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ി� കി�നി ഡയാലിസിസ് െസ��

1714. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല മാറാ�ര �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം േകാ�ൗ�ി�

കാടാ�ഴ െെലഫ് മിഷ�  എ� സ�� സംഘടന കി�നി ഡയാലിസിസ് െസ��

ആരംഭി�വാ� അ�വാദം ന���തിനായി അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പ�ായ�് ഭരണ സമിതി�െട തീ�മാനം ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�പ�ി മാേനജ് െമ�് ക�ി�ി�െട തീ�മാനം ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ വിഷയ�ി� ഡി.എ�്.എസ്., ഡി.എം.ഒ. എ�ിവ�െട റിേ�ാ��് സംബ�ി�് വ��മായ

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഡയാലിസിസ് േരാഗിക�

1715. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഡയാലിസിസ് േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി� വ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഡയാലിസിസ് െമഷീ�ക�  ലഭി�ാ�തിനാ�  േരാഗിക�  അമിത ചാ��് ന�കി സ�കാര�

ആ�പ�ികളി�  അഭയം േത��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് ഒഴിവാ�ാ�

സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി��േപാെല എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം �റ�ത്  15  ഡയാലിസിസ്

െമഷീ�ക� �ാപി�് േരാഗിക��് സൗജന�മായി ഡയാലിസിസ് ചികി� ന�കാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പതിെന�് വയ�ിന് താെഴ�� ��ിക��് സൗജന� ചികി�

1716. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിെന�വയ�ിന് താെഴ�� ��ിക��് ഏെതാെ� േരാഗ�ി�� ചികി�യാണ് സ��ാ�

ആ�പ�ികളി� സൗജന�മായി ന���ത്  ;  ഇതിേല�ായി വ�മാന പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ചികി� ലഭ�മാ��തിന് സ�കാര�േമഖലയിെല ഏെത�ി�ം ആ�പ�ിെയ റഫറ�

ആ�പ�ികളായി നി�യി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പതിെന�വയ�ിന് താെഴ�� ��ിക��് സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ��തിന് �തിയതായി

ഏെത�ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ�സ� െസ��ക�െട �വ��നം

1717. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാരംഭഘ��ി�  കെ��ിയാ�  ചികി�ി�് േഭദമാ�ാ�  സാധി�� വദനാ��ദം,

�നാ��ദം,  ഗ�ഭാശയ കാ�സ�  �ട�ിയവ �ാരംഭഘ��ി�തെ� പരിേശാധീ�്

ക�പിടി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം സൗകര��ളാ��െത�ം ആയത്

എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം �ചാരണ പരിപാടിക�ം േബാധവ�കരണ പരിപാടിക�മാണ്

ആ��ണം െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല എ�ാ താ��് ആ�പ�ിക�ം േക�ീകരി�് കാ�സ�  നി�ണയി��തിന്

ആവശ�മായ സൗകര��� ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കാ�സ�  േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  കാ�സ�

െസ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷ�



1718. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷന് േവ�ി എ� �ക എ�

േപ��് െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷ�േവ�ി ലഭി� അേപ�ക� തീ��ാ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എ� അേപ�കളാണ് തീ��ാകാെത��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ചികി��� അേപ�കളി�  തീ�മാന�െള���ത് േവഗ�ിലാ�ാ�  സ�ീകരി�്

വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാ�സ� േരാഗിക�െട എ�ം

1719. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാ�സ�  േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി�വ��തിന് കാരണം എ�ാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന��േമാ ;

(ബി) ��ത കാരണം കെ���തിന് ഗേവഷണ��  നട��േ�ാ  ;എ�ി�  അതിെ�

വിശദവിവര�� ന��േമാ?

സാം�മിേകതര േരാഗ�� നിയ�ി��തി�ം തട��തി��� നടപടിക�

1720. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാം�മിേകതര േരാഗ�� വ��ി�വ��താ�� കണ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇ�രം േരാഗ�� നിയ�ി��തി�ം തട��തി��� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��ത്;

(ബി) ��ത േരാഗ�� തട��തിന് �� പഠനകാല�് തെ� േബാധവ�കരണം നട��തിന്

ആേരാഗ� വ��് എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; എ�ി� ��ക� േക�ീകരി�്

എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��െത�് അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ�രംഗെ� േലാേകാ�ര നിലവാരം

1721. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യി� ആേരാഗ�രംഗ�് േകരളെ� ഒ�ാം �ാന�് എ�ി�ാ� �തിയ ഗവ�െമ�്

നട�ിലാ�ിയ സവിേശഷ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ആേരാഗ�രംഗെ� േകരള�ിെ� ഒ�ാം �ാന�ി�െട �േത�ക േക�സഹായം എെ��ി�ം



ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ആേരാഗ�രംഗം േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

�തിയതായി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റ�കളി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

1722. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ികളിലാണ് ��േരാഗിക��് നിലവി�

ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം ലഭ�മായി��ത് ; അവ�െട േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�ണ-ജീവിത രീതികളി� വ� മാ�ം �ലം ��േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി��ത്

കണ�ിെല��് െപാ�ജനപ�ാളി��ി�െട ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�

ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശ�േ�ാ;എ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ന�േവതനാവധി എ���തിന് നിയ�ണം

1723. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ആേരാഗ� വ��ിെല േഡാ��മാ�, േന�്, പാരാെമഡി�� ജീവന�ാ� എ�ിവ��് ഉപരിപഠനം,

െമഡി��  ലീവ് �ട�ിയ കാരണ��  ഒഴിെക മ�് ആവശ����് ദീ�ഘകാലേ��്

�ന�േവതനാവധി എ���തിന് എെ��ി�ം നിയ�ണം നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

ഇെ��ി� നിയ�ണം ഏ�െ���ാനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മലബാ�േമഖലയി� ഒ� സി.ജി.എ�്.എസ് ഡിെ��സറി

1724. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം,  വിരമി�വ��ം,  അവ�െട ��ംബാംഗ���ം സൗജന�

നിര�ി�  ചികി� ലഭി�� സി.ജി.എ�്.എസ്  (േക� ഗവ.െഹ��്  scheme)

ഡിെ��സറിക� സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മലബാ�  �േദശ�ളിെല ജീവന�ാ�, അവ��് അ�ഹതെ�� ചികി��ായി തി�വന��രം

വെര യാ� െചേ��ി വ��ത് �ല�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  മലബാ�  േമഖലയി�  ഒ� സി.ജി.എ�്.എസ് ഡിെ��സറി �ാപി��തിന്

േക�സ��ാരി� സ���ം െചല��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?



ഇ-െഹ��് പ�തി

1725. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-െഹ��് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം വ��ിക�െട എെ��ാം വിവര�ളാണ് േശഖരി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള െപാ�ജനാേരാഗ�നിയമം

1726. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െപാ�ജനാേരാഗ�നിയമം �പീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) േകരള െപാ�ജനാേരാഗ�നിയമ�ിെ� കീഴി� �ാമപ�ായ�കളി�ം ��സി�� േകാ��േറഷന്

കീഴി�ം �ഡ് േസ�ി വിഭാഗ�ിന് കീഴി��� ആേരാഗ�വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�� ഉ�െ���േ�ാ;

(സി) െപാ�ജനാേരാഗ��ി�മാ�മായി �േത�ക ഡയറേ��് �പീകരി��േ�ാ;  ഡയറ�േറ�ിെ�

ഘടന എ�െനെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വലിേയാറ പാ�ികശാലയി� ആേരാഗ� ഉപേക�ം

1727. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േവ�ര �ാമപ�ായ�ി�  ഉ�െ��� വലിേയാറ പാ�ികശാലയി�

ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി ആേരാഗ� ഉപേക�ം അ�വദി��� സംബ�ി� എഫ്.  ഡ��

എ1-84202/2015 ആ. വ. ഡ ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിേ��  മല�റം ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീസ�െട ക�ിെ��ം റിേ�ാ��ക�

ത�ാറായി���ി� ആയതിെ��ം പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� ആ��ം പ�തി

1728. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം വയനാട് ജി�യി�  ആ��ം പ�തി�െട

ഭാഗമായി നട�ാ�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?



ചി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഗവെ��് ആ�പ�ിക�െട വികസനം

1729. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഗവെ��് ആ�പ�ിക�െട വികസന�ിന് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വികസന �വ��ന���ായി ആ��ം പ�തിയി��െ���ാ�  ഉേ�ശി�� ആ�പ�ിക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) അധിക ത�ിക ��ി�ി�� ആ�പ�ിക�ം, അവ�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയ ആേരാഗ� മിഷെ� ഭാഗമായി ചി��  നിേയാജകമ�ല�ി�  കഴി� ര�വ�ഷം

നട�ിയ വികസന �വ��ന�� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� നയം

1730. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �പീകരി� ആേരാഗ� നയ�ിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ആേരാഗ� നയ�ിെ� �വട് പിടി�് ഈ വ�ഷ�ം അ�� വ�ഷ�ം സ��ാ� ആ�പ�ികളി�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് നട�വ�� പ�തിക�  /�വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ�പ�ിക�  േക�ീകരി�്

നട�ിലാ��െത�് മ�ലം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

നീതി ആേയാഗ്

1731. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീതി ആേയാഗിെ� ആേരാഗ�രംഗെ� �റി�ളള പഠനറിേ�ാ��് �കാരം േകരളം എ�ാം

�ാന�ാണ് നി���ത്;  നീതി ആേയാഗിെ� പഠനറിേ�ാ��ിെ� മാനദ���

എെ�ാെ�യായി�� ;

(ബി) മ� സം�ാന���് മാ�കയാ�ം വിധ�ി�  സം�ാനെ� ആേരാഗ�രംഗം

നിലനി���തിന് ആ��ം മിഷ�  പ�തി സഹായകരമായി��് എ� വിലയി���ക�

നട�ിയി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



ആ��ം പ�തി

1732. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആേരാഗ�േമഖലയി�  �തിയ എ� ത�ികകളാണ്

��ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ആയത് ജി�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി

1733. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി ല��മി�� ആ��ം പ�തി�െട �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നി�ം ഏെത�ാം

ആ�പ�ികെളയാണ് െതരെ���ി��ത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ികളി� ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ�വെര എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ��ത� ആ�പ�ികെള ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ����തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിയി� ആ��ം പ�തി

1734. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല താ��് ആ�ാന ആ�പ�ിയി� ആ��ം പ�തി�െട

ഭാഗമായി അ�വദി�െ�� സൗകര���െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��  മ�ല�ിെല ആേരാഗ�േക���െട

വികസന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ കാര��� െവളിെ���േമാ?

പാ��� എ� �വാവിെ�റ മരണം

1735. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന�രി� വ��ായ വാഹനാപകട�ി� ��തരമായി പരി�് പ�ി തി�വന��രം െമഡി��

േകാേളജി� ചികി� േതടിയ പാ��� എ� �വാവ്, തീ� പരിചരണ വിഭാഗ�ി� �േവശി�ി�്

ജീവ�  നിലനി��വാ��ചികി� ന�കാ�തിനാ�  മരണമട� എ� പരാതി



��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തമി�നാട് സ�േദശി ��കന് ചികി� നിേഷധി� സംഭവ�ിന് േശഷം ഇ�രം പാളി�ക�

പ�ാതിരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ം എ� ഉറ�ിന് വി��മായി വീ�ം ഇ�രം പാളി�ക�

സംഭവി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

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

േകാഴിേ�ാട് ഗവ�െമ�് െമഡി��േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല ആം�ല��ക�

1736. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഗവ�െമ�് െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിയി� നിലവി� എ� ആം�ല��ക�

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട എ� ൈ�വ�  ത�ികക�  ഉെ��ം,  നിലവി�  എ� ൈ�വ�മാ�െ��ം

വിശദമാ�േമാ ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല െവ�ിേല��ക�

1737. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജി� എ� െവ�ിേല��കളാണ് �ാപി�ി�ളളെത�ം ഇവയി�

എ�െയ�മാണ് കാര��മമായി �വ��ി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െവ�ിേല��ക�െട ദൗ�ലഭ�ം കാരണം നിരവധി േരാഗിക�  മരി�ാനിടയായി�ളള സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ, വിശദമാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  അധികമായി െവ�ിേല��ക�  �ാപി��തി�ളള

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഡാ��മാ�െട ഒഴി�� ത�ികക� നിക�ാ� നടപടി

1738. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  �ളം���്കാവ് െമഡി��  േകാേളജി�  എ� േഡാ��മാ�െട ത�ികക�

ഒഴി�കിട���്; ഇത് ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േരാഗിക��് മിക� ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിനായി േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

നിക��തിന് �ഥമ പരിഗണന ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?



െമഡി��േകാേള�കളി� ആവശ��ിന് െവ�ിേല��ക�

1739. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ െമഡി��േകാേള�കളി�  ആവശ��ിന് െവ�ിേല��ക�

ഇ�ാ���ല�ം, ഉ�വ േകടായ�ം നിമി��ം േരാഗിക� മരി�� അവ� സംജാതമാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഓേരാ െമഡി��  േകാേളജി�ം നിലവി�  എ� െവ�ിേല��ക�  ഉെ��ം,

ആയതി� �വ��ി��വ എ�െയ�ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� �ാപി�ിരി�� മി� േരാഗനി��യ െമഷ��ക�ം, (�ാന�, X-ray,

�ട�ിയവ) ഉപേയാഗ�ന��ം നിലവാരം �റ�വ�മായതിനാ�, േരാഗിക��് അമിത ചാ��്

ന�ി ൈ�വ�് �ാപന�െള ആ�യിേ��ി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാർ ആ�പ�ികളിെല�� േരാഗികളെട േരാഗനി��യം നട��തിന് ആവശ�മായ

പരിേശാധനാ െമഷ��ക�, ��ത ആ�പ�ികളി�  തെ� �ാപി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വിവിധ സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല േരാഗനി��യ െമഷ��ക�െട േപാരാ�ക� പഠി�വാ� ഒ�

വിദ� ക�ി�ിെയ നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികവ���ാർ�� ആം�ല�സ്

1740. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഗവ�െമ�് െമഡി�� േകാേളജി� പ�ികവ���ി�െ��വ�െട ആവശ��ിനായി

എ� ആം�ല��ക� ഉ�്; അവ �വ��നസ�മാേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വ��ന സ�മെ��ി� അതി�പകരം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ആം�ല��കൾ�ായി എ� ൈ�വ� ത�ികക� ഉെ��ം എ� ൈ�വ�മാ� നിലവി�

ഉെ��ം വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ിക��് േ�ഡിങ് സ�ദായം

1741. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ�പ�ിക��് േ�ഡിങ് സ�ദായം െകാ�വരാ�

ആേലാചി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം ആ�പ�ിക��ാണ് ആദ�ഘ��ി�  ഇത്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;

(ബി) േ�ഡിങ് സ�ദായം െകാ�വ��തി�െട ഏെതാെ� തര�ി�� മാ��ളാണ്

ആ�പ�ികളി� ഉ�ാകാ� േപാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ികെള �ടി ഇതി� ഉ�െ����തിെന �റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാ?

മാനസികേരാഗ�ിന് ചികി�ാ സൗകര�ം

1742. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളി�  മാനസികേരാഗ�ിന് ചികി�ാസൗകര�ം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട �ിനി�� ൈസേ�ാളജി�ിെന നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മാനസികാസ�ാ��ം ഉ�വ��് അവശ�മ��ക� ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി.എ�്.സി - യി� കിട�ിചികി�

1743. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� സി.എ�്.സി  -  യി� േപാ�ം കിട�ിചികി�യി�ാ� നിേയാജക മ�ല�ളി� കിട�ി

ചികി� അ�വദി��തി�േവ� സാഹചര�ം ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  എം.എ�.എ.  മാ�െട ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  സി.എ�്.സി  -  യി�

എ�ി�ം കിട�ി ചികി� അ�വദി�് ആവശ�മായ ഭൗതിക സാഹചര���  �മീകരി�്

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഡയാലിസിസ് �ണി�്

1744. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഡയാലിസിസ് െസ��ക�  ആരംഭിേ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഓേരാ ജി�യി��� ആെക താ��് ആ�പ�ിക�, അവയി� ഡയാലിസിസ്

േക��� �ാപി�ത് എ�ിവ�െട പ�ിക ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഡയാലിസിസ് െസ��  �ാപി�ി�ിെ��ി�  അത്

���ിയാ�ാ� സ�ീകരി�് വ�� നടപടി�മ�� അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) ക��ണി�ി െഹ��്െസ��, �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം എ�ിവയി� ഡയാലിസിസ് േക���

�ാപി��തി�� സ��ാ�  നയം,  സഹായ��, പി�ണ �ട�ിയ കാര���

വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല �തിമാസ മീ�ിം�ക�

1745. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം �ത� ജി�ാതലം വെര�� ജീവന�ാ��് വിവിധ

രീതിയി��/തല�ി�� �തിമാസ മീ�ിംഗ് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മീ�ിംഗി�  ഓേരാ േക��ി�  നി�ം ഏെത�ാം ത�ികയി�� ജീവന�ാെരയാണ്

പെ���ാ� നിേയാഗി�ിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� മാനദ��ിന് വി��മായി �തിമാസ മീ�ിംഗ് സംഘടി�ി��താ�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാഥമിക ആേരാഗ� േക���െട�ം താ��് ആ�പ�ിക�െട�ം അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1746. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക ആേരാഗ� േക���െട�ം താ��് ആ�പ�ിക�െട�ം അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിന് കഴി� അ� വ�ഷം െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി കഴി� അ� വ�ഷം ഏ��മധികം �ക െചലവാ�ിയി�� ജി�ക�

ഏെതാെ�യാണ്;  അതിന് കാരണെമ�ാണ്;  ഏ��ം �റവ് �ക െചലവാ�ിയ ജി�ക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) ഏ��ം �റവ് െചലവാ�ിയ ജി�ക�െട വിഹിതം ��ത� െചലവാ�ിയ ജി�ക��് �ല�മാ�ാ�

എെ�ാെ� െച�ാ� ഉേ�ശി��;

(ഡി) അടി�ാന സൗകര��ിെ� ലഭ�ത േഡാ��മാ�െട ലഭ�ത എ�ിവ�െട അടി�ാന�ി�

േകരള�ിെല താ��് ആ�പ�ിക�െട റാ�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� നട�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സാ�ഹികമായി പിേ�ാ�ം നി��� േമഖലക��് �േത�ക പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

താ��് ആ�പ�ികളി� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�



1747. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, സി.���

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് ആ�പ�ികളിെല േസവന�ം ഭൗതിക സാഹചര��ം െമ�െ����തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) താ��ാ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��തി�� പ�തി ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ��േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�  ��ത�  താ��്

ആ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  സമയബ�ിതമായി ആരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) താ��് ആ�പ�ികളിെല േലബ� ��ക�, ന�േബാ� െ�ബിൈലേസഷ� �ണി�ക� എ�ിവ

��ത� സൗകര��ദമാ�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) താ��് ആ�പ�ികളിെല ഒ.പി.  േസവന��  ��ത�  ഫല�ദമാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാമെകയ�

1748. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത കട�േപാ���ം ഒേ�െറ തിരേ�റിയ ഗതാഗതം നട���മായ ��ണി�റ

മ�ല�ിെല പ���ി,  ��ണി�റ താ��് ആ�പ�ികളി�  േ�ാമെകയ�  സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇവ ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ആ�പ�ികളി�  ആ�നിക ൈവദ�ശാ� സംവിധാന�േളാ��ടിയ ആം�ല��ക�

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ിക� ശ�ിെ����തിനാ�ളള നടപടികൾ

1749. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ാമീണ േമഖലയി� േഡാ��മാ�െട �റവ് െകാ��ാ�� ���� പരിഹരി�ാ� �ാഥമിക

തല�ിെല ആ�പ�ിക�െട ഭരണ�ിനായി പ�ിക് െഹ��് വിംഗ് �പീകരി��തി��

നി�േ�ശ�ിെ�റ �ാധാന�ം കണ�ിെല��് അതി�� നടപടിക� �തഗതിയി� നട�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം വിദ� ചികി�ാ സൗകര���  ഉറ�ാ��തിനായി ദ�ിതീയതല�ി�ളള

ആ�പ�ിക�  ശ�ിെ����തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി���്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�പ�ി,  ജനറ�  ആ�പ�ി എ�ിവയി�െ��� �തീയതല ആ�പ�ികളി�

സ�മാ�ാ�  ഉേ�ശി�� അടിയ�ിര ചികി�ാ വിഭാഗം ഒ� പരിശീലന േക�മായി

�വ��ി�െമ� നി�േ�ശ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ തല�ളി��� ആ�പ�ികളി�ം ആ�നിക േരാഗനി��യ ലേബാറ�റിക�

സ�ീകരി�ാ� പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല അ����ണിക�

1750. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  �ത�മായ അ����ണിക�  യഥാസമയം നട�ാ���ലം

ഉപകരണ��ം ഫ��ി��ക�ം ഉപേയാഗ �ന�മാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�പ�ികളിെല ഉപകരണ��െട െചറിയ അ����ണിക�  നട�ി ഉപേയാഗ�മത

നിലനി���തിന് അതത് �േദശ�ളിെല േപാളിെട�ിക്,  ഐ.ടി.ഐ.  എ�ിവിട�ളിെല

വിദ�ാ��ിക�െട േസവനം ഉപേയാഗെ���� കാര�ം ആേലാചി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട സമ� �േരാഗതി�ം വികസന�ം

1751. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട സമ� �േരാഗതി�ം വികസന�ി�മായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല പി.എ�്.സി, സി.എ�്.സി ക�

1752. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല പി.എ�്.സി, സി.എ�്.സി - ക� അ�േ�ഡ് െച�ണെമ�്

കാണി�് ആേരാഗ� വ��ിന് ലഭി� െ�ാേ�ാസ�കളി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഡയറ�� ഓഫ് െഹ��് സ��ീസസിെ� ഓഫീസി� ഇത് സംബ�ി�് എം.എ�.എ ന�കിയ

ക�ക�െട�ം ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീസ�  (DMO)  ന�കിയ റിേ�ാ��ക�െട�ം വിശദമായ

വിവരം ഫയ� ന�� ഉ�െ�െട ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകാ��� എം.എ�.എ ന�കിയ ക�ക��് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�റി� നി�ം മ�പടിക�

ലഭി�ി�ിെ��കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� വ��ി�  നി�ം എം.എ�.എ �് മ�പടി ലഭ�മാ�വാ�  നി�േ�ശം ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��� പ�തി

1753. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��� പ�തിയി�  എ�

�ാഥമികാേരാഗ� േക��െളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം പ�തി നട�ി�ിനായി നട�

സാ��ിക വ�ഷം എ� �പയാണ് ബ�ജ�ി� വകയി��ിയിരി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളി�  എെ��ാം ചികി�ാ സൗകര��ളാണ്

��തലായി ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) പരിേശാധനാ സൗകര��� വി�ലെ����തിെ� ഭാഗമായി ലേബാറ�റിക� സ�മാ��തിന്

എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം ഇതിനായി എ� �പ ബ�ജ�ി�

വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

എ�ിക��ീവ് െച��്

1754. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  എ�ിക��ീവ് െച��് എ� േപരി�  വിവിധ െട�ക�  നട�ി

അമിതമായ �ക ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ടി എ�ിക��ീവ് െച��് മിതമായ നിര�ി�

നട�ിെ�ാ���തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാമാെകയ� �ണി�് ആരംഭി�ാ� നടപടി



1755. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  േ�ാമാെകയ�  �ണി�് ആരംഭി�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  േ�ാമാെകയ�  �ണി�് ആരംഭി��തിന് ആേരാഗ�വ��് ഏത്

വ�ഷ�ിലാണ് െന�ാ�ി�കര  GH-�  ഇതിെ� �വ��ന��  ആരംഭി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാമാെകയ� �ണി�ിന് ആവശ�മായ ഏെത�ാം െമഡി�� ഉപകരണ�ളാണ് ആേരാഗ�വ��്

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാമാെകയ�  �ണി�ിന് ആവശ�മായ െമഡി��  ഉപകരണ��  വിതരണം നട��തിെ�

ഭാഗമായി എ� േകാടി �പയാണ് െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� െചലവഴി��െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) േ�ാമാെകയ�  �ണി�ിെ� െമഡി��  ഉപകരണ��  2018  ഏ�ി�  മാസ�ി�  വിതരണം

നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിന് ആവശ�മായ ഉ�രവ് ആേരാഗ�വ��് ഇറ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� ന�� വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

1756. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ആേരാഗ�വ��്

എെ��ാം വികസന �വ��ന�� നട�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ���ീകരി� ���ിക� ഏെത�ാമാണ്; തരം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� ���ിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ?

വിമ� & ചി��� ആ�പ�ി

1757. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി��് വിമ� &ചി��� ആ�പ�ി അ�വദി�ത് എ�ാണ്; ഇതിെ� �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ് �വ��നം ആരംഭി�ാതി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ�വ��ിന് റാ�ി പഴവ�ാടി പി  .  എ�്  .സി  -യി�  സ��മായി �ലം ഉ�ത്

��ി�ാ�ിയി�ം ഇവിെട വിമ�  &  ചി���  ആ�പ�ി ആരംഭി�ാതിരി��തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;  ജി��് അ�വദി� വിമ�  & ചി���  ആ�പ�ി റാ�ിയി�  ആരംഭി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



�റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയ�ി� െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി

1758. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� �ിതി െച�� �റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയ�ി�

െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി നി��ാണ�ിനായി നബാ�ഡ് ഫ�ി�  നി�ം �ക അ�വദി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

1759. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��നയി�  �വ��ി�� ഇ��ി താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�്

ആരംഭി�വാ� നിലവി�� തട�ം എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��തി�� നടപടി ഏ�ഘ�ംവെരയായി;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി��തി���് ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി�ാ� നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കരി�ഴ പി.എ�്.സി.യിെല ഒഴി�ക�

1760. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരി�ഴ പി.എ�്.സി. യി� �ിരം േഡാ�� ഇെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കരി�ഴ പി.എ�്.സി - യി� �ിരം േഡാ��െട�ം പാരാെമഡി�� �ാഫിെ�റ�ം ഒഴി�ക�

അടിയ�രമായി നിക��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല താ��് ആ�പ�ിക�

1761. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല താ��് ആ�പ�ിക�  ഏെത�ാെമ�്

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതി�  മാനദ��കാര�� �ാഫ് പാേ�ണി�  �വ��ി�� താ��ാ�പ�ിക�

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2017-2018  െല ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� ഒ� താ��ി�  ഒ� താ��ാ�പ�ിെയ�ത്

നട�ിലാ�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െകാ�ി താ��ി�  ഏത് ആ�പ�ിെയയാണ് ഇതിേല�് െതരെ���ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ി�െട വികസന�ിന് പ�തിക�

1762. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം താ��ാ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നട�ാ�ിയി��െത�ം,  ഇനി�ം നട�ാ�ാ�േ�ശി��

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ചി�� താ��് ആ�പ�ി വികസന�ിന് ത�ാറാ�ിയ പ�തിക�

1763. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�� താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് സമ��ി�െ�� പ�തിേരഖയി� ആേരാഗ� വ��്

ആ��ണ വിഭാഗം ഇേ� വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചി�� താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് കഴി� 10 വ�ഷം ആേരാഗ� വ��് നീ�ിെവ�

പണ�ിെ� വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി വികസനം

1764. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് െസ��, പവ� േലാ��ി, കാ�ണ� ഫാ�മസി

എ�ിവ ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന��  അടിയ�രമായി �വ��നം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

നില�� ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ��

1765. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മല�റം ജി�യിെല ജി�ാ ആ�പ�ിക�  ഏെതാെ�യാണ്  ;  ഇവയി�  ഏെതാെ� ജി�ാ

ആ�പ�ികളിലാണ് ജി�ാ ആ�പ�ി�് ആ�പാതികമായി �ാഫ് പാേ��  അ�വദി�ത്  ;

വിശദമാ�ാേമാ  ;  നില��  ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ആ�പാതികമായ �ാഫ് പാേ��

അ�വദി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന ബജ�ി� �ഖ�ാപി� �കാരം നില�� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� കാ�ഡിേയാളജി വിഭാഗം

എ�േ��് �ട�ാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) നില�� ജി�ാ ആ�പ�ി ഏ� തര�ി� വികസി�ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ

?

മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാബ്

1766. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തിന് നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തര�ി�� തട���  ഉേ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തി�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ��ത് പരിഗണി�േമാ?

ഡിജി�� എ�്േറ �ണി�് �ാപി�ാ� നടപടി

1767. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് ആ�പ�ിയിെല കാലഹരണെ�� എ�്േറ �ണി�് മാ�ി ഡിജി��  എ�്േറ

�ണി�് �ാപി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, വിേനാദസ�ാര േക�മായ വ��ലയി�  വിേദശ രാജ��ളി�  നി�ം എ��

സ�ാരിക� ഉ�െ�െട��വ� ചികി� േതടിെയ�� ��ത ആ�പ�ിയി� അടിയ�രമായി

ഡിജി�� എ�്േറ �ണി�് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

���ാടി താ��് ആ�പ�ി വികസനം

1768. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി താ��് ആ�പ�ി�െട �ാഫ് പാേ��  ���ി നി�യി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  �ീക�േട�ം ��ിക�േട�ം �േത�ക വാ�ഡിെ� അഭാവം ��ി��

�യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) േമാ��റി�െട�ം �ീസറിെ��ം അഭാവം േപാ�്േമാ��െ� �തി�ലമായി ബാധി�� കാര�ം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�, ആ�പ�ി�െട േശാച�ാവ� കണ�ിെല��് നാഷണ�  �റ�  െഹ��്

മിഷ�(NRHM)  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭൗതിക സൗകര���  വ��ി�ി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

��ണി�റ താ��് ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ�െട �റവ്

1769. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ താ��് ആ�പ�ിയി�  ആവശ�ാ�സരണം േഡാ��മാ�  ഇ� എ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �റവ് നിക�ണെമ�് ആെര�ി�ം സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആെര�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� എ�േ��് ഇത് സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല ��ംബാേരാഗ� േക�ം

1770. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിയമസഭാ മ�ല�ി� നി�ം ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയ���തിന് ഏത്

�ാഥമികാേരാഗ� േക�െ�യാണ് െതരെ���ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഈ ���ിക� ���ിയാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��രി��, നീേലശ�രം താ��് ആ�പ�ികളി� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

1771. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി��, നീേലശ�രം താ��് ആ�പ�ികളി�  �ഖ�ാപി� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

നാളി�വെര �വ��ന സ�മാ�ാ� കഴിയാെത വ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ഡയാലിസിസ് �ണി�ക� എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി



1772. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� ദിനം�തി 2500 �ത� 3500വെര േരാഗിക� ചികി��്

എ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േരാഗിക�െട തിര�കാരണം ശരിയായ പരിേശാധന

നട��തിന് േഡാ��മാ��് സാധി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  എ�� േരാഗിക��്  24  മണി��ം ശരിയായ പരിേശാധന

നട��തിന് ഗവ�െമ�്/സ�കാര� െമഡി�� േകാേള�കളി� നി�ം ഹൗസ് സ�ജ�ാ�െട

േസവനം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി� നിലവിെല നിയമ�� അ�സരി�് ഹൗസ് സ�ജ�ാെര നിയമി��തിന്

നിയമപരമായ തട�ം ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ിയി� ഹൗസ് സ�ജ�ാെര നിയമി��തിന് ആ�പ�ി അധി�ത� എെ�ാെ�

നടപടിക� ആണ് സ�ീകരിേ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ിക അ�വദി�ാ� നടപടി

1773. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപ���ട താ��് ആ�പ�ിയി�ം ജനറ�  ആ�പ�ിയി�ം ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ിക

അ�വദി�ാ�ത് േന� ചികി�ാ �വ��നെ� സാരമായി ബാധി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളി� ഒ�േ�ാെമ�ി�് ത�ിക അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

പള���ി താ��് ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ�െട �റവ്

1774. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല പള���ി താ��് ആ�പ�ിയി� ആവശ�ാ�സരണം േഡാ��മാ�

ഇ� എ�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഡാ��മാ�െട ഈ �റവ് നിക�ണെമ�് ആെര�ി�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആെര�റിയി�േമാ;

(സി) തിരേ�റിയ ടി ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ�െട �റവ് ഒേ�െറ �യാസ�� ഉ�ാ��തിനാ�

അടിയ�രമായി ഈ ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� എ�േ��് ഇതിന് സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ?

സി.എ�്.സി-കളിെല �ാഫ് പാേ��



1775. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.എ�്.സി - കളിെല �ാഫ് പാേ�� ഏകീകരി�െകാ�� ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാ� കഴിയാ�

സാേ�തികമായ എെ��ി�ം സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) പല സി.എ�്.സികളി�ം ആവശ��ിേലെറ സൗകര���  ഉ�ായി�ം കിട�ി ചികി�

ആരംഭി�വാ� കഴിയാ�ത് �ാഫ് പാേ�� അ�സരി�� ത�ികകളി� നിയമനം നട�ാ�

കഴിയാ�ത് െകാ�ാെണ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ന�േറാ െടേ�ാളജി�് ത�ിക

1776. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ന�േറാ െടേ�ാളജി�് ത�ിക അ�വദി�ി�െ��്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  ��ത ത�ിക അ�വദി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� അസി��് െ�ാഫസ� ത�ിക

1777. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2005ന് േശഷം െമഡി��  േകാേള�കളി�  അസി��് െ�ാഫസ�  ത�ികയിേല�് നട�

എ�ാ �ാന�യ���ം �ന:പരിേശാധി�ണെമ�് ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) അസി��് െ�ാഫസ�  ത�ികയിേല�� �ാന�യ��ിന് നിലവി��

മാ��നി�േ�ശെമ�ാണ്; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിെ� റിേ�ാ��ിേ��  നടപടി േവെ��് ആേരാഗ�വ��്

അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െകാെ��

വ��മാ�ാേമാ?

േഡാ��മാ�െട ഒഴി� കിട�� ത�ികക�

1778. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പി എ�് സി-കളി�ം സി എ�് സി-കളി�ം ആയി എ� േഡാ��മാ�െട

ത�ികക� നിലവി� ഒഴി� കിട���് ;

(ബി) മഴ�ാല ���േരാഗ��ം,  പക�� വ�ാധിക�ം പിടിെപ��ത് തട��തിനായി�� �െ�ാ��



നടപടിക�  ആരംഭി�ത് കണ�ിെല��് േഡാ��മാ�െട ഒഴി�കിട�� ത�ികക�

നിക��തിന് ��ിയ പരിഗണന ന�കി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േഡാ��മാ��ായി പ�ിക് െഹ��് േകഡ�

1779. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എം.ഷാജി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല േഡാ��മാ��ായി പ�ിക് െഹ��് േകഡ�  �പീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ലം ആേരാഗ� രംഗ��ാ�� േന��� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ഐ.സി.സി.ഒ.എൻ.എസ്. - ജീവന�ാ�െട നിയമന�ം ശ�ള�ം

1780. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.സി.സി.ഒ.എൻ.എസ്.  (ഇ��ി���് ഓഫ് ക��ണിേ��ീവ് ആ�് െകാ�ി�ീവ് ന�േറാ

സയ�സ്)  എ� �ാപന�ിെല നിയമന�ളി�  സംവരണം പാലി�ി�ിെ�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ��് പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�  ശിപാർശക�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ

നട�ിലാ�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.സി.സി.ഒ.എൻ.എസ്  -െല നിയമനരീതി സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത

�ാപന�ിന് ജി�ാ ഓഫീ�ക� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െജ.പി.എ�്.എ�. നിയമനം

1781. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െജ.പി.എ�്.എ�. േ�ഡ് 1 ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി� െജ.പി.എ�്.എ�. േ�ഡ്  2 ത�ികയി� നി�് �േമാഷ� ന�ി നിയമനം

നട��തിന് തട��െളെ��ി��േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� െജ.പി.എ�്.എ�. േ�ഡ് 2 പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര ആേരാഗ�



വ��ി� എ� േപ��് നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി��്;

(ഡി) െജ.പി.എ�്.എ�. േ�ഡ് 1 ത�ികയിേല�് �േമാഷ� ന�ിയാ� േ�ഡ് 2 ത�ികയി� വ��

ഒഴി�കളി�, നിലവി�� റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

പവ� േലാ��ി അ��ഡ� ഒഴി�ക�

1782. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി� പവ� േലാ��ി അ��ഡ� ത�ികയി�

(Category No.204/2010) നിലവി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി ത�ികയി� നിലവി� എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി� പവ� േലാ��ി അ��ഡ� ത�ികയി�

താ��ാലിക ജീവന�ാരായി നിലവി� എ� േപ� നിയമി�െ��ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ടി ത�ികയി�  താ��ാലിക ജീവന�ാെര ഒഴിവാ�ി ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി

T 1783.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തി�് പ�ായ�് തല�ി� േന�ത�ം ന�േക� �മതല െഹ��്

ഇ�െ���മാ��ാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  െഹ��് ഇ�െപ��മാ�െട എ� ഒഴി�ക��്;  ഇത് പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  ഒഴി�ക�  നിക�ാ�ത് ആേരാഗ� ജാ�താ പ�തിെയ

�റേകാ�ടി�കയിെ�;

(ഡി) െഹ��് ഇ�െ���  വിഭാഗ�ിെ� േജാലി�ം ഉ�രവാദിത��ം കാേലാചിതമായി

പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; അവ��് �ാ���റി �ണിേഫാം അ�വദി�� കാര�ം

ആേലാചി�േമാ?

വ��ല താ��് ആ�പ�ിയിെല േഡാ��മാ�െട / െമഡി�� ഓഫീസ�മാ�െട ത�ികക�

1784. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വ��ല താ��് ആ�പ�ിയി�  േഡാ��മാ�െട  /  െമഡി��  ഓഫീസ�മാ�െട എ�

ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികക� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�� ഓഫീസ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െമഡി�� ഓഫീസ�മാെര ഒഴിവാ�ി മ�് ത�ികക� എ�യാണ് അ�വദി�ി��ത്; അതിെല

ഓേരാ ത�ികയി�ം എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ജ�ര �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയി� ൈഗനേ�ാളജി�ക�

1785. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസവ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�� �ജ�രയിെല �ീക�െട�ം

��ിക�െട�ം ആ�പ�ിയി�  എെ��ാം �തിയ സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�  ഉ�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈഗനേ�ാളജിവിഭാഗ�ിനായി ഇവിെട അേലാ�തി വിഭാഗ�ം �വ��ി� വ��േ�ാ;

(സി) അതിനായി െചലേവറിയ അത�ാ�നിക സംവിധാന�േളാ� �ടിയ േലബ�  �ം ഇവിെട

യാഥാ���മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േലബ� �ം നിലനി�െ�,  ആ�പ�ിയിെല ര�് ൈഗനേ�ാളജി�കെള ത�ികയട�ം

മാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവിടെ� ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗ�ി�  ചികി�യിലിരി�� േരാഗിക��് ഇ��ല��ായ

��ി��് പരിഗണി�് ര�്ൈഗനേ�ാളജി�കെള ത�ികയട�ം ഇവിെട �ന:�ാപി�ാ�

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ത�ികകൾ

1786. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഏെത�ി�ം

�തിയ ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2015 ഡിസംബറി� മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ആളി�ാെത

ഒഴി� കിട�ി��ത്;

(സി) നിലവി� മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഒഴി� കിട��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



െമഡി�� േകാേള�കളി� ഒേ�ാെമ�ി�് ത�ിക

1787. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ഒേ�ാെമ�ി�് ത�ിക ��ി�ാ�തിനാ� നി�ധനരായ

േരാഗിക�  സ�കാര� ആ�പ�ികെള ആ�യിേ��ിവ��താ�� പ� വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒേ�ാെമ�ി�് ത�ിക ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��ി�  റി�ാ�നി�്,  ഓ�േ�ാ��ി�്�്,  ഓ�ാ�മിക് അസി��് �ട�ിയ

ത�ികക�  ഏകീകരി�് ഓേ�ാ െമ�ി�് എ�ാ�ി ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�ം ��ത ഉ�രവ്

െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  നട�ിലാ�ിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത്

പരിഹരി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

പ��� താ��് ആ�പ�ിയി� ലി�് ഓ�േറ�� ത�ിക

1788. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� താ��് ആ�പ�ിയി� ലി�് ഓ�േറ�� ത�ിക നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� നാല് നില െക�ിട�� ��ത ആ�പ�ിയി� ലി�് ഓ�േറ�� ത�ിക അ�വദി�ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അസി��് ഡയറ�� നിയമനം

1789. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസി��് ഡയറ��  (എ�േമാളജി,  ൈഫേലറിയ)  എ�ീ ത�ികകളി�  നിയമനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികക� എ� കാലമായി ഒഴി� കിട��; എ� കാരണ�ാലാണ് ടി ത�ികകളി�

നിയമനം നട�ാെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 18.02.2017  െല  G.O.(Ms)  No.27/2017/H&FWD  �കാരം അസി��് ഡയറ��

ത�ികകളി� നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികകളിേല�് െസല�് ലി�് ത�ാറാ�ി ഡി.പി.സി.  �െട അംഗീകാരം

വാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഡി.പി.സി  -  �െട അംഗീകാരം ലഭി� െസല�് ലി�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?



ഒേ�ാെമ�ി�ക�െട നിയമനം

1790. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബാേരാഗ� േക��ളി� ഒേ�ാെമ�ി�ക�െട ത�ിക നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� ത�ികക�

ഒഴി�കിട���്;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ�ാ ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�ം ഒേ�ാെമ�ി�കെള

നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട നിയമനം

1791. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവിത െെശലീേരാഗ�ളി�  �ധാനമായ �േമഹം �േഖന ക�ി��ാ�� ഡയെബ�ിക്

െറ�ിേനാപതി അ�ത��ാ��തിന് �േ� കെ��ാ�  �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി�

�ാഥമിക േന�പരിേശാധകരായ ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ ജി�,  താ��് ആ�പ�ികളിെല ഒ�േ�ാെമ�ി�ക�െട �റവ്

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� അ�താ നിവാരണ �വ��ന���് േവ�ി സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;  സ�രി�� ക�ാ�പ�ിക�െട എ�ം വ��ി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ഫാ�മസി�് േ�ഡ്-II ഒഴി�ക�

1792. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� ഫാ�മസി�് േ�ഡ്-II  -െ� എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 31.01.2018  വെര നിലവി�� എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി��െത�ം എ�ാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��െത��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി�  ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�  അംഗീ�ത ത�ികയി�  േജാലി േനാ�ി

വ�� �ിരം ജീവന�ാര�ാ� ഫാ�മസി�ക� എ� േപരാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�ക� എ��ം േവഗം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� �ഡ് ബാ�ിന് ൈലെസ�സ്

1793. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� �ഡ് ബാ�് ആരംഭി��തിന് െ�ഗ് ക�േ�ാളറി�

നി�ം ൈലസ�സ് ലഭി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഡ് ബാ�് ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ െട�ിഷ�മാെര�ം,  കൗ�സിലെറ�ം

നിയമി��തിന് സം�ാന എ��സ് ക�േ�ാ�  െസാൈസ�ി�ം ഡി.എം.ഒ�ം ആ�പ�ി

���് ന�കിയ നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െട�ിഷ�െന�ം കൗ�സിലേറ�ം �ഡ് ബാ�് �വ��നം ആരംഭി��  2018  മാ��്

മാസ�ി� നിയമി�ാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഡ് ബാ�് ആരംഭി��തിന് എ��സ് ക�േ�ാ� െസാൈസ�ി�് ഭാവിയി� എെ�ാെ�

െച�ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല അനധി�ത �ാപന��

1794. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006- െല ഭ�� �ര�ാ �ണനിലവാര നിയമ �കാരം, േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� െെലസ�സ്

ഇ�ാെത �വ��ി�� �ാപന�ളി� ആേരാഗ� വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പരിേശാധന റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഭ���ര�ാ നടപടിക�

1795. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര��ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ സംവിധാനം ഫല�ദമാകാ�തിനാ�, വിഷാംശ�� മ��,

മാംസ���ം,പ��റിക�ം ജന��  ഉപേയാഗി�ക�ം മാരകേരാഗ���്

അടിമകളായി�ീ�ക�ം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഭ���ര�ാനിയമം ക�ശനമാ�ി ഭ�� സാധന�ളി�  മായം േച���വ��് തട�ശി�

ന��� തര�ി� നിയമം നട�ാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ാ�ക� �പീകരി�് എ�ാ വിപണന േക��ളി�ം ക�ശനമായ പരിേശാധന നട�ി മായം

േച��� നട��വെര നിയമ�ിെ� ��ി� െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്



വിശദമാ�േമാ?

ഭ���ര�ാ വ��ിെ� േബാധവ��രണ �വ��ന��

1796. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ വ��ിെ� േബാധവ��രണ �വ��ന��  സം�ാന�് നട�ാ��േ�ാ;

എ�ി�  കഴി� സാ��ികവ�ഷം എ� �ല�ളി�  േബാധവ��രണ �വ��ന��

നട�ിെയ�് അറിയി�േമാ; ഇവ�് ഫ�് അ�വദി�ാ�േ�ാ;

(ബി) �ര�ിത ഭ�ണം സംബ�ി�് േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  ഓേരാജി�കളി�ം

നട�ാ��േ�ാ;  കഴി� വ�ഷം എ� േഹാ��കളി� പരിേശാധന നട�ി;  എ� �പ പിഴ

ഈടാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല ഗാ�ി �ാം ത��് േരാഗാ�പ�ി

1797. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ഗാ�ി�ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയി�  നിലവി�  പല

െക�ിട�ളിലായി ചിതറി�ിട�� വിവിധ േ�ാ�കെള ഒ� െക�ിടസ��യ�ി�

കീഴിലാ��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ��ത

നടപടി ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 110 ഏ�േറാളം വ�� ഗാ�ി �ാം ത��് േരാഗാ�പ�ി വക �ല�ി�, ആ�പ�ി�െട

വികസനാവശ�ം കഴി�് ബാ�ിവ��  100  ഏ�േറാളം �ല�് ആേരാഗ�േമഖല�മായി

ബ�െ��് വിവിധ േ�ാജ�്ക� നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�പ�ികളി� �ര�ിത ര�ം ലഭ�മാ��തിന് നാ�് െട�്

1798. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ര�ദാന�ി�െട മാരകമായ േരാഗ��  പട��െവ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സം�ാനെ� ആ�പ�ികളി� �ര�ിത ര�ം ലഭ�മാ��തിന് ന��ിക് ആസിഡ്

ആം�ിഫിേ�ഷ� െടേ�ാളജി (നാ�്) നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജനിതക ഘടക�െള ബാധി�� എ�്.ഐ.വി.,  െഹ�ൈ��ിസ് ബി �ട�ിയ ൈവറ�കെള



ക�പിടി��തിന് േലാകെമ�ാ�ം ഉപേയാഗി�� നാ�് െട�് �ാവ��ികമാ��തിന്

നിലവിെലെ��ി�ം വിഘാത�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കരട് ആേരാഗ�നയം

1799. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ�തല�ി�  മാ�കയായി മാറിയ േകരള�ിെല െപാ�ജനാേരാഗ�േമഖലെയ

േലാേകാ�രമാ�ി മാ��തിനായി കരട് ആേരാഗ�നയ�ി�  അ�വ��ി�ി�� സമീപനം

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ�പരിപാലന�ി�� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി� സാധാരണ�ാ�െട

ആ�യമായ സ��ാ� ആ�പ�ിക��് �ാ�ഖ�ം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സ�കാര�േമഖലയിെല അനാേരാഗ�കരമായ �വണതക�  അവസാനി�ി��തിനയി �ാഥമിക

തലേ�ാെടാ�ം ദ�ിതീയ, �ീതീയ തല�ളി�� സ��ാ� ആ�പ�ിക� അത�ാ�നിക വിദ�ധ

ചികി�ാ േക��ളാ�ി ഉയ��വാ� പ�തി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

സ�ജി�� ഉപകരണ��െട �ണനിലവാരം

1800. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശ��ിയ�െട ഭാഗമായി ശരീര�ി��ി�  �ാപി�� സ�ജി��  ഉപകരണ��

�ണനിലവാര��താെണ�് ഉറ�വ���തിന് ആ�പ�ിക��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് പലേ�ാ�ം പാലി�െ���ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�  ഉ�െ�െട അംഗീ�ത �ാപന�ളി�  നി�ം സ�ജി��

ഉപകരണ��  വാ�ണെമ� നി�േ�ശം ലംഘി��ത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�ഷ�േളാളം ശരീര�ി��ി�  �ാപിേ�� സ�ജി�� ഉപകരണ��െട

�ണനിലവാരമി�ാ� കാരണം ക�ാ�സ�േപാ�� മാരക േരാഗ���് �ടി ഇടയാ�� കാര�ം

ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം ഉപകരണ��െട �ണനിലവാരം

ഉറ�വ���തിന് ക�ശനമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള പ�ിക് െഹ��് ആ�്



1801. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജനാേരാഗ��മായി ബ�െ��് സം�ാന�് നിലവി�� േകരള പ�ിക് െഹ��് ആ�്

പരി�രി��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ ൈവദ�ശാ� ശാഖകെള�ം ഉ�െ���ി ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം െകാ�വ��

കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� േസവനം വ�നി��ം,  �താര��ം,  �ണനിലവാര�ം ഉ�താെണ�് ഉറ�വ��ാ�

െമഡി�� ഓഡി�ിംഗ് സംവിധാനം െകാ�വ�േമാ;

(ഡി) ജന��െട ആേരാഗ�ാവകാശ��െട ലംഘന�മായി ബ�െ�� പരാതിക�  പരിഹരി�വാ�

െമഡി�� ഓം���ാെന നിേയാഗി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

ആേരാഗ� നയ�ിെ� കരട് �പേരഖ

1802. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ആേരാഗ� നയ�ിെ� കരട് �പേരഖ�് മ�ിസഭ അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ�നയ�ി�  എെ�ാെ� കാര����ാണ് ��ഗണന ന�കിയി��ത്,

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െമഡി��  േകാേള�ക��ം േന�ിംഗ് േകാേള�ക��ം സ�യംഭരണാവകാശം ന���തി�ം

െമഡി��  േകാേള�കെള എ�ാ െ�ഷ�ാലി�ി�ം ���  െ�ഷ�ാലി�ി�ം ഉ� റഫറ�

ആ�പ�ികളാ��തി�ം നയ�ി� നി�േ�ശം ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

��ിമ പ�ക� സൗജന�മായി വ�് പിടി�ി�് ന��� പ�തി

1803. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദാരി�േരഖ�് താെഴ�� 60 വയ�് കഴി� വേയാജന���് ��ിമ പ�ക� സൗജന�മായി

വ�് പിടി�ി�് ന��� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� സ�കാര� ദ�ാ�പ�ികെള �ടി പെ���ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ഇതി�� സൗകര���െട അഭാവമാേണാ സ�കാര�

ദ�ാ�പ�ികെള �ടി ഈ പ�തിയി�  പെ���ി��തിന് തീ�മാനി�തിെ� കാരണം;



വ��മാ�േമാ?

പാലിേയ�ീവ്, കീേമാ െതറാ�ി െസ��ക�ം വാ��ക�ം

1804. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�സ�, �ഗ�  േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�,

സം�ാനെ� വിവിധ പി.എ�്.സി.,  ജി�ാ ആ�പ�ിക�, െമഡി��  േകാേള�ക�

എ�ിവിട�ളി� പാലിേയ�ീവ്,  കീേമാ െതറാ�ി െസ��ക�ം വാ��ക�ം �ാപി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ആേരാഗ� വ��ി�  �േത�ക സംഘെ� �പീകരി�് പഠനം നട�ി,  ഇൗ

സംവിധാനം സം�ാന�് എ�ായിട�ം വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാരാെമഡി�� ഡയറ�േറ�ിെ� �പീകരണം

1805. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരാെമഡി��  ഡയറ�േറ�ിെ� അഭാവം �ലം ��ത േമഖലയി�  േസവനമ��ി��

ജീവന�ാ� േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െഹ��് ഡയറ�േറ�ിെ� മാ�കയി�  പാരാെമഡി��  ഡയറ�േറ�് �ാപി��തിന്

എെ��ാം മാനദ��ളാണ് പാലിേ��ത്;  അതിന് ഇ���  െമഡി��  കൗ�സിലിെ�

അംഗീകാരം േനേട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡയറ�േറ�് �പീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിദ�ാ��ിക� ലഹരി�ായി ഇം�ീഷ് മ��ക� ഉപേയാഗി��ത്

1806. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേനാേരാഗ ചികി��ാ�� �ളികക�  അട��� ഇം�ീഷ് മ��ക�  ലഹരി�ായി

വിദ�ാ��ിക� ഉപേയാഗി�� എ� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ നിയ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� േപാ��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

അംഗനവാടിക�െട �ന:��ാരണം

1807. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 24 അംഗനവാടിക�െട �ന:��ാരണ�ിനായി പണി ആരംഭി�ാനിരിെ� ��ി�റം ശി�വികസന

ഓഫീസ�  �ക പി.ഡ��.ഡി�െട െഹഡിേല�് മാ�ി ന���തിന് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

ഇതിേല�ായി േകാ��� മ�ല�ിെല മാറാ�ര �ാമപ�ായ�് �സിഡ�് �ീ െമാ�ീ���ി

മാ�� സമ��ി� നിേവദനം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി നി��ഹണം നട��തിന്അ�വദി�ണെമ�ം വ��ി� നി�ം �ക ൈകമാറി

ന�കണെമ�ം സാ�ഹ�േ�മ വ��ിേനാട് പ�ായ�് ആവശ�െ��ി�ളള കാര�ം

പരിഗണി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

(സി)

സ�കാര� െമഡി�� േകാേള�കളിെല അ�ിഷ�

1808. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� ന�നപ� മാേന�െമ�ക�െട�ം ക�ിത സ��കലാശാലക�െട�ം

െമഡി�� േകാേള�ക� എ� എ���്; അവിെട എ� സീ�ക� വീത��്; അതി� സ��ാ�

സീ�ക� എ�; വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േകാേള�കളിെല സീ�കളിേല�ളള �േവശനം സ��ാ�  കൗ�സിലിംഗ് വഴി

നട�ണെമ�് െമഡി��  കൗ�സി�  ഓഫ് ഇ�� �തിയ സത�വാ��ലം വഴി

��ീംേകാടതിെയ അറിയി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ��ത േമഖലയിെല അ�ിഷ� �താര�മാ�ാ� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

നടപടിക�  എെ��ം അ�വഴി സം�ാന� നട�വ�� വിദ�ാഭ�ാസ ക�വടം എ�കാരം

ഇ�ാതാ�ാ� കഴി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അഖിേല�� േക�ാ�യി� ര� റൗ�ി�േശഷം ബാ�ി സം�ാന േക�ാ�യിലാ�ാ�ം അഖിേല��ാ

ക�ാ�യി�  വ�വ��് ഒഴിവാകാ�  അവസരം അ�വദി�ാതിരി�ാ�ം ഈ സ��ാ�

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

(ഇ) കൗ�സിലിംഗ് ഘ��ി�  തെ� ഫീസ് ഈടാ�ി ബ�െ�� േകാേള�ക��് അത്

ൈകമാറാ�ം എ�ാ അ�ിഷ�ം സ��ാ�  കൗ�സിലിംഗ് വഴിയാ�ാ�ം ഈ സ��ാ�

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

ഇംഹാ�സിെല എംഫി� വിദ�ാ��ിക��് െെ�െപ�്

1809. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  �വ��ി�� ഇംഹാ�സ് എ� �ാപന�ിെല എംഫി�

വിദ�ാ��ിക��് ഇ�വെര െെ�െപ�് ലഭി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ� കാരണ�ാലാണ് ഇവ��് െെ�െപ�് ന�കാ�ത് എ� വ��മാ�േമാ;



(സി) ബാം��  നിംഹാ�സ് േപാ�ളള സമാനമായ �ാപന�ളി�  െെ�െപ�് ന����േപാെല

��ത �ാപന�ിെല വിദ�ാ��ിക��ം െെ�െപ�് ന���തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ആ�പ�ി െക�ിട���് അ�വദി�ി�� ഇളവ്

1810. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി െമഡി�� േകാേളജ് �ിതി െച��ത് പരി�ിതിേലാല �േദശ�ായതിനാ� അതിന്

അ�മതി ന��വാ� കഴിയി�ാെയ�് േക� പരി�ിതി മ�ാലയം അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��ി� ആ�പ�ി െക�ിട���് അ�വദി�ി�� ഇളവ് ഇ��ി െമഡി��

േകാേളജിന് ലഭ�മാ��തിനായി േക� പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി�ായി നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�നാനി സി� ചികി�ാ േക���

1811. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ആ�.എ�്.എം �േഖന�ം ആേരാഗ�വ��് േനരി�ം എ� �നാനി സി�ചികി�ാ േക���

�ാപി�ി�െ��ളള വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.ആ�.എ�്.എം.  �േഖന ��ത�  �നാനി സി� ചികി�ാ േക���  �ാപി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ്

1812. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ് സ��ാ�  ഏെ���ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�

എേ�ാഴാണ് ഏെ���ാ� തീ�മാനി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത തീ�മാന�ിെ� േകാ�ി

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജിെ� കട ബാധ�തക�  സ��ാ�  ഏെ���ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  എേ�ാഴാണ് ഈ തീ�മാനം എ��െത�ം ��ത തീ�മാനം എ��േ�ാ�

എ�യായി�� കടബാധ�തെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കടബാധ�തക� സ��ാ� ഏെ���േശഷ�ം �ദയ ശ��ിയാ ഉപകരണ��ം െ��് േപാ��

ജീവ� ര�ാ സാമ�ിക�ം വാ�ി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത സാമ�ിക� വാ��ത് സ��ാരിെ� േമ�േനാ��ിലാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(എഫ്) പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ് ഹ�േകാ�് എ� പണം ന�കാ�െ��ം ടി പണം ആ�

ന��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകരളാ െമഡി�� സ��ീസ് േകാ��േറഷനിെല േസവന േവതനവ�വ�ക�

1813. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ െമഡി�� സ��ീസ് േകാ��േറഷനി� ദിവസ േവതനം/കരാ� അടി�ാന�ി� േജാലി

െച�� ജീവന�ാ�െട േസവനേവതന വ�വ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല�ം,  േകാ��േറഷ�കളിെല�ം,  ദിവസ

േവതനം/കരാ�  അടി�ാന�ി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട േവതനം ���ി നി�യി�

രീതിയി�, െമഡി��  സ��ീസ് േക��േറഷനി�ം േവതന വ��നവ് നട�ാ�േമാ;  ഇ�

സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

ജനറിക് െമഡിസി�

1814. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജനറിക് െമഡിസി� വിതരണം കാര��മമാേണാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒേര മ��ി�തെ� വ�ത�� വില ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  നിയ�ണ

മാ���� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��ക�െട അമിത വിലയി�  നി�ം െപാ�ജന�െള സഹായി�ാ�  ആരംഭി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;  വില നിലവാരം മന�ിലാ�ാ�  േപാ���  സംവിധാനം

ആവി�രി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� െപാ�േമഖലാ െമഡി�� േ�ാ�കളി� ഫാ�മസി�് നിയമനം

1815. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�  ,  െപാ� േമഖലാ െമഡി��  േ�ാ�കളി�  മ��ക�  എ�� െകാ���തിന്

ഫാ�മസി�ിെന നിയമി�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നി�േ�ശം പാലി�െ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അവയവമാ� ശ��ിയ



1816. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവമാ� ശ��ിയ കഴി�വ��് ജീവിതകാലം ��വ�  ഉപേയാഗി�� മ��ക�െട

അമിതവില കണ�ിെല��് ഇവ നി��ി��തിനായി േകരള േ��് ��സ് ആ�്

ഫാ�മസ��ി��സ് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ബജ�ി�  ഇതിനായി വകയി��ിയി��  10  േകാടി �പ എ�ിെന�ാമായാണ്

വിനിേയാഗി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം അസം�ിമ�ല�ിെല േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�

1817. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ിമ�ല�ിെല േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക� ഇ�ാ� �ാമപ�ായ�ക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കരി�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല ഒഴി�കിട�� പഴയ ഓഫീസ് െക�ിട�ി�  േഹാമിേയാ

ഡിെ��സറി ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�ാജ ��തി ചികി�കെര തടയാ� സംവിധാനം

1818. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ�ാജ ��തി ചികി�ാ രീതിക� �ലം ധാരാളം ചികി�ാ പിഴ�ക� ഉ�ാ�� വാ��ക� വ�

െകാ�ിരിേ� ��ത വ�ാജ ചികി�കെര തടയാ�  എെ��ി�ം നിയമ സംവിധാനം

സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള�ി� ബി.എ�.ൈവ.എസ്. േകാേളജ്

1819. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േയാഗ-��തി ചികി� അംഗീ�ത ഡി�ിയായ ബി.എ�.ൈവ.എസ്.  േകാ�് ഉ� േകാേളജ്

സം�ാന�് നിലവിലി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബി.എ�.ൈവ.എസ്. േകാേളജ് �ാപി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഔഷധ സസ���െട പരിപാലനം



T 1820.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഔഷധ സസ���െട പരിപാലന�ിനായി ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ിരി��ത്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഔഷധ സസ���െട ഉ�പാദനം വ��ി�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഔഷധ സസ���െട �ഷിയി�െട െതാഴിലവസര��  ��ി�ാ�ം വിേദശ വ�മാനം

കെ��ാ��� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ആ��േവദ ��് ൈലസ�സ് ���ാ�ത് �ല�ളള �തിസ�ി

1821. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ��േവദ ഔഷധ നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ ��് ൈലസ�സ് ���ി

ന�കാ�ത് �ല�ം മ��് കയ�മതി�് ആവശ�മായ സ��ിഫി��ക�  ന�കാ�ത് �ല�ം

ഉളവായി�� �ിതിവിേശഷം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആ��േവദ മ��് നി�മാണ ക�നിക�  ഈ �തിസ�ി�ലം സം�ാനം

വിടാ�ളള സാധ�ത പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി�  അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ജനന സ��ിഫി��്

1822. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശി� സംര�ണ േക��ളി� എ�ിെ��� ��ിക��് ജനന സ��ിഫി��് ഉ�ാ��തിന്

വ��മായ മാ��േരഖ ത�ാറാ�ണെമ�് ബാലാവകാശ ക�ീഷ�  ഉ�രവായി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

��േരാഗിക��� ധനസഹായം

1823. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�േ�മ വ��ി� കീഴി�  േസാഷ��  െസക�രി�ി മിഷ�  �േഖന ��േരാഗിക��്

ധനസഹായം ലഭി��തിനായി അേപ� സമ��ി� ചാല�ടി മ�ല�ിെല പരിയാരം



പ�ായ�ി� ടി േദശ�് െത�ിനിയ�് വീ�ി� �ീ.  �ി.ആ�. േബബി�െട അേപ�യിേ��

(File No.42/2016 dt.8.6.2016) ഇനി�ം ധനസഹായം അ�വദി�ാ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടിയാന് �തിമാസ ധനസഹായം അടിയ�രമായി അ�വദി� ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�

1824. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകരളസാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനിെല അസി��്

ഡയറ��, േ�ാ�ാം േകാ-ഓ�ഡിേന�� എ�ീ ത�ികകളി� നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ നിയമന�ിെ� മാ��നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േ�ാ�ാം േകാ-ഓ�ഡിേന�� ത�ിക�െട േയാഗ�തക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ��ത േയാഗ�ത ഇ�ാ�വ� േ�ാ�ാം േകാ-ഓ�ഡിേന�� ത�ികയി� േജാലി െച��േ�ാ ;

(ഇ) എം.എസ്.ഡ�ള� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തയാ�� ത�ികകളി�  അനധി�ത നിയമനം

നട�ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  അതിേ��  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� ചികി� ലഭി�ാെത�ം, േഡാ��മാ�െട അ���ല��� മരണ��

1825. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാനെ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ചികി�

ലഭി�ാെത�ം,  േഡാ��മാ�െട അ���ല�ം എ� ആ�ക�  മരണമട�ി�െ��ളള

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത മരണ��  സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

���ാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��് വിഭജനം

1826. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സാ�ഹ�നീതി,  വനിതാ ശി�വികസനം എ�ീ ര�് വ��കളായി സാ�ഹ�നീതി വ��ിെന

വിഭജി��ത് സംബ�ി�് നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം സംബ�ി�് ഉ�ര�ക�  �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വ��് വിഭജി�െവ�ി�ം ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം ���ീകരി�ാ�ത് വ��ിെ�

�വ��ന�െള സാരമായി ബാധി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

സാ�ഹ�നീതിവ��ി� ഉപേദശകെ�റ നിയമനം

1827. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  നി�് വിരമി� ഉേദ�ാഗ�െന,  ഉപേദശകനായി നിയമി�ണെമ�്

ആവശ�െ��െകാ�് സാ�ഹ�നീതി വ��് ഡയറ�� ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�് കാര��ിനാണ് ഉപേദശകെന നിയമി��െത�ം,  അേ�ഹ�ിന് എ� ശ�ളമാണ്

ന��വാ� നി�യി�ി��െത�ം അറിയി�േമാ?

�ീശാ�ീകരണ�ിനായി ൈകെ�ാള�� നടപടിക�

1828. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക. ദാസ�

,, സി.���

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��് ഭരണഘടനാദ�മായ അവകാശസമത�ം ഉറ�വ���തിനായി ��തായി �പീകരി�

�ീക��ം ��ിക��ം േവ�ി�� വ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീക�െട സാ��ിക ശാ�ീകരണ�ിനായി സ��ാ�  ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) �ീക�െട രാ�ീയശാ�ീകരണ�ിന് അനിവാര�മായ വനിതാസംവരണ ബി�  പാ�ാ�ാ�

േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(ഡി) േജാലിസംബ�മാ�ം അ�ാെത�ം വീ�ി� നി�് മാറി ഒ��് താമസിേ��ി വ�� �ീക�െട

�ര�ിതതാമസ�ി�ം യാ��ം നട�ാ�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േ�ഹ���ം പ�തി

1829. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 'േ�ഹ���ം' പ�തി ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;

(ബി) പ�തി ആരംഭി�ത് �ത�  നാളി�വെര ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ� േപ��്

ആ��ല��� ന�കി എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ� �പ ഇതിനായി െചലവഴി�ി��് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സാ��ിക സഹായ�ി��റേമ മേ�െത�ി�ം േസവന�േളാ ആ��ല��േളാ ഈ പ�തി

�കാരം ലഭ�മാ��േ�ാ; ഉെ��ി� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി �കാരം എ� അേപ�ക��് ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ��്;

(എഫ്) ഏത് അ��യനവ�ഷം വെര�� അേപ�കളാണ് തീ��ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.സി.ഡി.എസ് വ���മാ��് �േമാഷ�

1830. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017  �ൈല  19  � �സി�ീകരി��ം ഐ.സി.ഡി.എസ് വ���മാ��് ���  ൈവസ�

ത�ികയിേല�് �േമാഷ�  ന���തി�മാ�� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ിൽ �ായ��ത�ം,

ഡി�ി� �കളി�  വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത��വ�ം ഉെ��ിരിെ� ��ത ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

നിയമനം ലഭി��തിന് േവ�ി എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�ഷ് വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം �തിമാസ േവതനം

1831. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷ് വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം �തിമാസ േവതനം നിലവി� എ�

�പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  േജാലി െച��വ��് കി�� നാമമാ�മായ േവതനം അപര�ാ�മാെണ�്

േബാധ�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) െചറിയ ��ികെള സംര�ിേ��തായ ഭാരി� ഉ�രവാദി��� ഈ ജീവന�ാ��് േവതന

വ��നവ് നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

അംഗ�വാടി

1832. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി�  സാ�ഹിക നീതി വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� അംഗ�വാടിക�െട ഭൗതിക

സാഹചര��� െമ�െ����തി�ം േ�മ കാര����മായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ

സ��ാ� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?



അംഗ�വാടി െഹ���മാ�െട�ം വ���മാ�െട�ം പരിശീലനം

1833. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഐ.സി.ഡി.എസ് പ�തി�െട കീഴി�  �വ��ി�വ�� അംഗ�വാടി െഹ���മാ�െട�ം

വ���മാ�െട�ം പരിശീലനം നി��ിെവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതി��

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ��ത പരിശീലനം എേ�ാേഴ�് �നരാരംഭി�ാ�  കഴി�ം

;വിശദമാ�ാേമാ;

മറ�� �ാമപ�ായ�ി� അംഗ�വാടി

1834. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല മറ��  �ാമപ�ായ�ി�  നിലവി�  എ�

അംഗ�വാടികളാണ് �വ��ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ അംഗ�വാടികളി� എ�ാം�ടി എ� ��ിക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ിക� �റവായ അംഗ�വാടി െസ��ക� �വ��ി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ികൾ �റവാെണ� കാരണ�ാൽ �വർ�നം അവസാനി�ി� അംഗൻവാടികൾ �റ�

�വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ിക�  �റവായ അംഗൻവാടിക�െട �ടർ �വർ�നം സാധ�മാ�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച��� മ�ല�ി� മാ�കാ അംഗ�വാടി

1835. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  മ�ല�ി�  െചറിയനാട് �ാമപ�ായ�ിെല  52-� ന��  അംഗ�വാടിെയ

മാ�കാ അംഗ�വാടിയാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് തട��� ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) തട��� പരിഹരി�് പ�തി ���ീകരി��തി�� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

'ശരണ ബാല�ം' പ�തി

1836. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി�  'ശരണ ബാല�ം'  എ� േപരി�  ഒ� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

നിഷ്

1837. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  െല േക� ബ�ജ�ി�  നിഷ് േക� സ��കലാശാല ആ�െമ� �ഖ�ാപനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി േക� സ��ാരിെ� ഭാഗ�്

നി�ം ഉ�ായി��തായി അറിയാേമാ;

(സി) ��ത സ��കലാശാല �ാപി��തിന് വി�രയി�  50  ഏ��  �ലം അ�വദി�ി�േ�ാ;

ഇതിെ� േരഖക� േക�സ��ാരിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ഡി) രാജ��ിന് തെ� മാ�കയായി മാറാ�� ��ത �ാപന�ിന് േക�സ�വകലാശാല പദവി

േനടിെയ���തിന് ഊ��ിത നടപടി ഉ�ാ�േമാ?

കാ� പരിമിതരായവ�െട െപ�ഷ�

1838. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ� പരിമിതരായവ�െട െപ�ഷ� �ക വ��ി�ി�ാ� നടപടികളായി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�  േമഖലയി�  ഉ�െ�െട കാ�പരിമിതരായവ�  േനരി�� ����  പരിഹരി�ാ�

നടപടിക��ാ�േമാ ;വ��മാ�ാേമാ ?

വികലാംഗ േകാ��േറഷ�

1839. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വികലാംഗ േകാ��േറഷ�  എെ�ാെ�

കാര����ാണ് ഫ�ക� അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫ�ക�  അ�വദി��തിന് എെ�ാെ� മാനദ���  ആണ് ഉ�െത�ം ആയത്

അ�ഹതെ��വരി�  എ�ി�ാ�  എെ�ാെ� ��  ക�ത�ക�  ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

വികലാംഗ�െട വാ� എ�തി��� പ�തി



1840. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികലാംഗ േകാ��േറഷനി� നി�ം വാ� എ��േശഷം മരണമട�� അംഗപരിമിത�െട കടം

എ�തി ത��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) എ�.എ�്.എഫ്.ഡി.സി.യി� നി�ം വാ�െയ�� േശഷം മരണമട�വ�െട വാ� ���മാ�ം

എ�തി ത��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) എ� േപ�െട വാ�യാണ് ഇ�കാരം എ�തി ത�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അംഗപരിമിത�െട ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം

1841. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് അംഗപരിമിത�െട ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ി�ം

പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട ഉ�മന�ി�� നടപടിക�

1842. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, അ�� �കാശ്

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ��് ആവശ��ളള ഉപകരണ��  നി��ി��തിന് സം�ാന�് �ണി�്

�ാപി�ി�േ�ാഎ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത �ണി�ിെന അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക� അ�സരി�� ഉപകരണ�ൾ നിർമി��

�ണി�ായി വികസി�ി��തി�ളള പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ�് �ക

വകയി��ിയി��്;

(ഡി) ഭി�േശഷി�ാ��� ഉപകരണ��  വി���തി�ളള േഷാ��ക�  എ�ാ ജി�കളി�ം

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��ായി സംവരണം െച� ഒഴി�ക�

1843. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വികലാംഗ നയം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഭി�േശഷി�ാ��ായി

സംവരണം െച� ഒഴി�ക�  സമയബ�ിതമായി നിക�ാ�  സംവിധാനേമ�െ���ിയി�േ�ാ;



വ��മാ�ാേമാ?

െവളിയം പ�ായ�ിെല �ഷ് െസ��ക�

1844. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല െവളിയം പ�ായ�ി�  െസ���  േസാഷ��  െവ�ഫയ�  േബാ�ഡിെ�

ധനസഹായേ�ാെട എ� �ഷ് െസ��ക� �വ��ി���്;

(ബി) ��ത �ഷ് െസ��കെള സ��ാ� ഏെ���ത് എ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ഷ് െസ��ക��� �ാ�് �ടി�ിക ന�കാ�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) �ടി�ിക �ക ന�കാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനിെല നിയമനം

1845. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷെ� ആ�ാന

ഓഫീസി� എ� േപെര നിയമി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 1-6-2017െല സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�  ഗേവണിംഗ് േബാഡി തീ�മാന �കാരം ജി�ാതല

േകാ-ഓ�ഡിേന��മാെര നിയമി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നിയമന�ിനായി �സി�ീകരി� റാ�് ലി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� വിവിധ േ�ാജ�കളിെല ജീവന�ാെരയാേണാ ജി�ാ േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരായി

നിയമി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) എ�ി� ആയതിെ� മാനദ�ം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ജി�ാ േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരായി നിയമി�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനിെല

േസവനകാലം സംബ�ി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനി� ജി�ാ േകാ-ഓ�ഡിേന�� നിയമനം

1846. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനി�  ജി�ാ േകാ-ഓ�ഡിേന��മാെര നിയമി�ത് എ�്

അടി�ാന�ി�ം മാനദ��ി�മാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ േകാ-ഓ�ഡിേന��  ത�ിക,  വേയാമി�ം/എസ്.ഐ.ഡി.  േകാ-ഓ�ഡിേന��മാ�െട

�േമാഷ� ത�ികയാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വേയാമി�ം/എസ്.ഐ.ഡി. േകാ-ഓ�ഡിേന�� ത�ികക�െട ശ�ള െ�യി� �ല�മാേണാെയ�്



അറിയി�േമാ;

(ഡി) വ�ത��മായ ശ�ള െ�യി�  ഉ� ത�ികകളി�  നി�് ��ഗണനാ�മ�ി�  ജി�ാ

േകാ-ഓ�ഡിേന��മാെര നിയമി�ത് നിയമപരമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 06.01.2018-െല  A1/10730/18/KSSM  ന��  ഉ�രവ് �കാരം ജി�ാ

േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരായി നിയമി�െ��വ�െട ���ിപരിചയം, അവ� സ��ീസി� �േവശി�

തീയതി, കരാ� നിയമനം അവസാനി� തീയതി, കരാ� ���ി ന�കിയി�െ��ി� ��ത തീയതി

എ�ീ വിവര�� ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) കരാ�  കാലാവധി ���ി ന�കാ� വേയാമി�ം േകാ-ഓ�ഡിേന��മാ��് ജി�ാ

േകാ�ഡിേന��മാരായി നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� മാനദ�ം എെ��്

വിശദീകരി�േമാ?

അവയവദാനം െച�� ��ംബ��െട സാ�ഹ��ര�

1847. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�ി� മരണം സംഭവി�വ�െട അവയവ��  ദാനം െച�� ��ംബ��െട

സാ�ഹ��ര� ഉറ�ാ�ാ�� എെ��ി�ം പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��ിെല �ാ��് നിയമനം

1848. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  വയനാട് ജി�യിെല ഓഫീ�കളി�  3-1-2014  തീയതി�് േശഷം

പി.എസ്.സി. �േഖന �ാ��് ത�ികയി� എ� നിയമന�� നട�ിയി��്;

(ബി) ��ത ഓഫീ�കളി� 3-1-2014 തീയതി�് േശഷം അ�� ജി�ാ �ലംമാ�ം വഴി �ാ��്

ത�ികയി� എ� നിയമന�� നട�ി��്;

(സി) സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  വയനാട് ജി�യി�  സ ഉ  (പി)  നം  1/2014/ഉ.ഭ.പ.വ;  തീയതി

3-1-2014-െല ഉ�രവ് �കാരം �ാസ്  IV (ലാ�് േ�ഡ്)ജീവന�ാ��് ത�ികമാ�ം വഴി

�ാ��് ത�ികയി�  ൈബ�ാ���  നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േപ��്;

േപ�വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 3-1-2014  ന് േശഷം ആദ�ം ഒഴിവ് വ�� �ാ��് ത�ിക  Class  IV  (ലാ�് േ�ഡ്)

ജീവന�ാ�െട ൈബ�ാ���  നിയമന�ിന് േവ�ി മാ�ി വ�ണെമ� ��ത സ��ാ�

ഉ�രവ് മറി കട�് പി.എസ്.സി.  വഴി�ം അ��  ജി�ാ �ലം മാ�ം വഴി�ം സാ�ഹ�നീതി

വ��ി�  വയനാട് ജി�യിെല ഓഫീ�കളി�  �ാ��് ത�ികയി�  നട�ിയ നിയമന��

�നഃ�മീകരണം നട�േമാ;



(ഇ) വയനാട് ജി�യിെല Class IV (ലാ�് േ�ഡ്) ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�ി� ഉ�െ��

ആെര�ി�ം സാ�ഹ�നീതി ഡയറ���് �ാ��് ത�ികയിേല�് ൈബ�ാ��� നിയമന�ിന്

േവ�ി അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) സാ�ഹ�നീതി ഡയറ�േറ�ിെല  E4-21384/117  20/5/2017  ന��  ഫയലി�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്? വ��മാ�േമാ ?

മായം കല�� ഭ�� എ�ക� വി�പന െച�വ�െ�തിെര നിയമ നടപടി

1849. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� വ��ിെ� പരിേശാധനയിൽ മായം കല�� െവളിെ�� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മായം കല��േതാ,  �ണനിലവാരമി�ാ�േതാ ആയതിെ� േപരി� നിേരാധി� ഭ�� എ�ക�

ഏെതാെ�െയ�് �ാ�ഡ് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം മായം കല�� ഭ�� എ�ക�  വി�പന െച�വ�െ�തിെര എെ�ാെ� നിയമ

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ന�ായവില ഭ�ണ േഷാ�ക�എ�ാ താ��കളി�ം ആരംഭി�ാ� നടപടി

1850. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��കളി�  ഭേ��ാ�����െട വില സാധാരണ�ാരന് അ�ാപ�മാ��

രീതിയി� ഉയ��തിനാ� ന�ായവില ഭ�ണ േഷാ�ക� ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ാ��

ഏ� ഘ�ം വെരയായി;

(ബി) എവിെടെയാെ�യാണ് ഇ�രം ന�ായവില േഷാ�ക� ആരംഭി�ി��ത് ;

(സി) ഭേ��ാ�����  വില�റ�് ന��� ന�ായവില ഭ�ണേഷാ�ക�  എ�ാ താ��കളി�ം

ആരംഭി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ?

അമിത വില ഈടാ�� േഹാ��ക�െ�തിെര നടപടി

1851. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��കളി�  ഭ�ണ�ിന് അമിതവില ഈടാ��താ�� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  അമിത വില ഈടാ�� േഹാ��ക�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?



േഹാ��കളിെല ഭ�ണ�ിെ� �ണേമ� ഉറ�വ���തിന് നടപടി

1852. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��കളി�/കാ�ീ�കളി�  വിതരണം െച�� ഭ�ണ�ിെ� �ണേമ�

ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018  ജ�വരി,  െഫ�വരി മാസ�ളി�  മല�റം ജി�യിെല േഹാ��കളി�  നട�ിയ

പരിേശാധന�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പരിേശാധനകെള �ട��് സ�ീകരി� ശി�ാനടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േഹാ�� ജീവന�ാ��് െഹ��് കാ�ഡ് ഉറ� വ���േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ�മായി ബ�െ�� പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

1853. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.��ിരാമ�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� വിതരണ സംവിധാന�ിെല അഴിമതി ��ണമാ�ം ഇ�ാതാ��തിന് എെ��ാം ക�മ

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) െപാ�വിതരണം സംബ�ി�് ജന����ാ�� പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത്;

(സി) െപാ�ജന��െട പരാതിക� പരിഹരി��തിന് േകാ� െസ�� ഓ�ൈല� പരാതി പരിഹാര

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയി�  സം�ാന ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷെ� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമം

1854. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമം സം�ാന�് നട�ിലാ�ി �ട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െ��് വ��മാ�േമാ;



(ബി) േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമം നട�ിലാ�േ�ാ�  നിലവി�  സം�ാന�് ലഭി�െകാ�ി��

ഭ��ധാന� വിഹിത�ി� എ�േ�ാളം �റവ് വ�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ഗണനാ വിഭാഗ�ളിെല ��ംബ�െള െതരെ���േ�ാ�  ബി.പി.എ�.,  എ.എ.ൈവ.

ലി�ി�െ��വ�  �റ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവെര ഉ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ നിയമ�കാര�� േറഷ�കാ��ക� വിതരണം െച��തി� സംഭവി�ി�� അപാകതക�

പരിഹരി�െകാ�് അ�ഹരായ ��വ�  ആ�ക��ം േറഷ�  ലഭ�മാ�ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഭ��ഭ�താനിയമം വിഭാവനം െച�� വാതി��ടി വിതരണം നട�ിലാ�ാ�  �ട�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇത് ഏ� രീതിയിലാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി�െട ല����

1855. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) &#039;വിശ�് രഹിത േകരളം&#039; എ� പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ; നിലവിൽ ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) ��ംബ�ീ,  സ�� സംഘടനക�, സ��ാരിതര സംഘടനക�  �ട�ിയവെയ ��ത

പ�തിയി� പ�ാളികളാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �പയാണ് ധനസഹായമായി ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

��ത പ�തി എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� േറഷ� കാ��ടമക�

1856. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� േറഷ�  കാ��ടമക�  ഉ�്  ;  ഇനം തിരി�� വിശദവിവരം

ന��േമാ ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡിന് അേപ� ന�കിയ ��വ� േപ��ം കാ�ഡ് അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) ബി പി എ�  കാ�ഡ് അ�ഹതെ�� എ�ാവ��ം ന���തിന് കഴി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�്;

(ഡി) ബി പി എ� കാ��ടമക��് എെ��ാം േറഷ� സാധന�ളാണ് ഓേരാ ആ�യി�ം ഇേ�ാ�

ന�കിവ��ത് ?

��തായി അ�വദി� േറഷ� കാ��ക�



1857. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2016  ��  �ത�  നാളി�വെര എ� േറഷ�  കാ��ക�  ��തായി

അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന�് ��ഗണനാ,  ��ഗണേനതര വിഭാഗ�ളിലായി ആെക എ�

േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമക� ഉ�് എ�് അറിയി�േമാ?

അപാകതക� പരിഹരി�് േറഷ�കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് നടപടി

1858. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  വിതരണം െച�� നടപടിക�  എേ��്

���ീകരി�വാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��പ് ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി� ഉ�െ��ി�� നി�ധന ��ംബ�ളി� പല�ം �തിയ കാ�ഡ്

ലഭി�േ�ാ� ��ത വിഭാഗ�ി� ഉ�െ�ടാെത േപായ സാഹചര��ി� അപാകതക� പരിഹരി�്

അ�ഹരായ ��വ�  ��ംബ�േള�ം ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���ി േറഷ�കാ�ഡ്

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ഗണനാവിഭാഗം േറഷ� കാ��കളി� നി�ം അന�ഹെര ഒഴിവാ�� നടപടി

1859. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ഗണനാവിഭാഗം േറഷ�  കാ��കളി�  ഉ�െ��ിരി�� നാ�ച� വാഹന

ഉടമകെള�ം 1000 ��യ� ഫീ�് വീ��വെര�ം ��ഗണേനതര വിഭാഗ�ിലാ�� നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� എ� കാ��ക� ഇതിനകം മാ�ിയി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�

1860. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  അ�വദി��തിന് ഓ�  ൈലനായി അേപ�

സ�ീകരി��തിന് സംവിധാന�േ�ാ;

േറഷ� ��ഗണനാ പ�ിക പരി�രണം



1861. �ീ.പാറ�� അ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� ��ഗണനാ പ�ിക സം�ാന തല�ി� നി�് മാ�ി താ��് തല�ി� പരി�രി��

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ഗണനാ പ�ികയിേല�� െമാ�ം ഒഴിവിെ� വിഹിതം താ��് തല�ി� പരിഗണി�േ�ാ�

നഗര�േദശ�� അന�ഹ�  പ�ികയി�  വീ�ം ഇടം േന�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) അന�ഹെര കെ��ി സം�ാനതല�ി�  അ�ിമ ��ഗണനാ പ�ിക �സി�ീകരി�ാ�

അ�ഹരായവെര ഉ�െ���വാ�ം അന�ഹെര ഒഴിവാ�വാ�ം കഴി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) താ��് തല�ി�  പ�ിക പരി�രി�േ�ാ�  അ�ഹതാ മാനദ�മ�സരി�് ��ത�  മാ��്

ലഭി�വ� �റ�ാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േറഷ� ��ഗണനാ പ�ിക പരി�രി��തിന് നടപടി

1862. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� ��ഗണനാ പ�ിക സം�ാന തല�ി� നി�ം താ��് തല�ിേല�് പരി�രി��തിന്

ആേലാചന�േ�ാ; ഇതി�� സാഹചര�െമ�ാണ്;

(ബി) സം�ാന തല�ി� ത�ാറാ�ിയി�� ��ഗണനാ പ�ികയി� നി�ം ആെര�ി�ം �റ�ായാ�

െതാ��� ആ��് ��ഗണനാ പ�ികയി� ഇടം ന�കണെമ� വ�വ��് വി��മേ� �തിയ

പരി�ാരം;

(സി) �തിയ വ�വ� �ാമ�േദശ�ളി�� അ�ഹത��വ��് �തി�ലമാ�െമ�തിനാ� സം�ാന

തല�ി� തെ� ��ഗണനാ പ�ിക പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ഹരാെണ�് കെ��ിയവെര ��ഗണനാ പ�ികയിൽ ഉ�െ���ാ� നടപടി

1863. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണനാ പ�ികയി�  നി�ം അന�ഹരാെണ�് കെ��ി ഒഴിവാ�ിയവ��് പകരമായി

േനരെ� പരാതി ന�കി ഹിയറിംഗ് നട�ി അ�ഹരാെണ�് കെ��ിയവെര ഉ�െ���ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) നിലവി� ��ഗണനാ പ�ികയി� നി�ം എ� േപെര അന�ഹരാെണ�് ക�് ഒഴിവാ�ിയി��്;

(സി) ഇതിന് പകരമായി എ� േപെര ��തായി ��ഗണനാ ലി�ി�  ഉ�െ���ി;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ?

േറഷ� കടകെള നവീകരി��തി�ം ൈവവി��വ��രി��തി�ം നടപടി

1864. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��ഭ�താനിയമ�ിെ� ഫല�ദമായ നട�ി�ിന് ഉത�ം വിധം േറഷ� കടകെള

നവീകരി��തി�ം ൈവവി��വ��രി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) േറഷ�  സാധന����റേമ ആവശ�മായ മ�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��ം ലഭി�� ഒ�

െപാ�വിതരണ േക�മാ�ി േറഷ� കടകെള മാ��തി�ളള പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) േറഷ� വ�ാപാരിക��ായി വ�മാന പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �താര�മായ െപാ�വിതരണ സംവിധാനം സാധ�മാ��തിനായി ഉേദ�ാഗ��െട�ം േറഷ�

വ�ാപാരിക�െട�ം െപാ�ജന��െട�ം ��ായ �വ��നം സംഘടി�ി�വാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ�കട തല�ി� അദാല�ക� നട�ി തീ��് ക�പി� അേപ�ക�

1865. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കട തല�ി�  അദാല�ക�  നട�ി തീ��് ക�പി� അേപ�ക�  ��ഗണനാ

പ�ികയി� ഉ�െ����ത് സംബ�ി�് നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ ;എ�ിൽ വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഒേര മാ��് ലഭി�വ�െട ��ഗണനാ �മം എ�കാരമാണ്

നി�യി��ത് ;

(സി) ���ിയ മാനദ�മ�സരിച് എ�കാരമാണ് അേ��ാദയ അ�േയാജന പ�തിയി�

ഉ�െ��േ��െത�് വ��മാ�േമാ ?

േറഷ� വിതരണം �താര��ം കാര��മ�മാ��തിന് നടപടി

1866. �ീ.െക. ദാസ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്



,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  സാധന��െട വിതരണം �താര��ം കാര��മ�മാ��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� വിതരണം സംബ�ി� എെ��ാം കാര��ളാണ് െപാ�വിതരണ വ��ിെ� ഓ�ൈല�

േപാ��� �േഖന െപാ�ജന���് അറിയാ� സാധി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ� സാധന��െട േചാ�� തട��തിന് േറഷ� സാധന�� എ�ി�� വാഹന�ളി�

ജി.പി.എസ് ഘടി�ി�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� കടകളിേല�് ഭ��ധാന��� ��ി ന���തിന് നടപടി

1867. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭ��വ��ിെ� കീഴി�� എ�.എഫ്.എസ്.എ,  പി.ഡി.എസ്.  േഗാഡൗ�കളി�

നി�ം േറഷ�  കടകളിേല�് ന��� ഭ��ധാന���  ��ി ന���ി�ാെയ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതി പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  ഏ� രീതിയിെല�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ��ധാന���  ��ി ന���തിനായി എ�ാ േഗാഡൗ�കളി�ം ഇലേ�ാണിക് �ാ�ക�

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  ന�ാ� ഇട�ളി�  അവ ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം േമനം�ളം എ�.എഫ്.എസ്.എ േഗാഡൗണി�  ഭ��വ��് പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ; പരിേശാധനയി� എെ��ാം തിരിമറിക� കെ��ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത തിരിമറി നട�ിയ ജീവന�ാ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

വാതി��ടി വിതരണം

1868. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിതരണ േമഖലയിെല വാതി��ടി വിതരണം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാതി��ടി വിതരണ�ിനായി ഉപേയാഗി�� വാഹന�ളി�  ജി.പി.എസ് ഘടി�ി��

���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) ജി.പി.എസ് ഘടി�ി�ാ���ലം അരി മ�ിട�ളിേല�് കട�� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വാതി��ടി വിതരണ�ി�  വാഹന��െട അപര�ാ�ത �ലം േറഷ�കടകളി�  സാധന��

�ത�സമയ�് എ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േഹാ��കളി� ഭ�ണ�ിന് അമിത വില ഈടാ��െവ� പരാതി

1869. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളി� ഭ�ണ�ിന് ന�ായവില ഈടാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) പല േഹാ��കളി�ം ഭ�ണ�ിന് അമിത വില ഈടാ��െവ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) വിലനിയ�ണം പാലി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  ��ത നടപടിക�

ഫല�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അരി�ാ�കളി� അരി�െട �റ��ാ��െവ� പരാതി

1870. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ േഗാഡൗ�കളി�  നി�ം വാതി��ടി വിതരണം വഴി േറഷ�  കടകളി�  എ��

അരി�ാ�കളി� അരി�െട �റ��ാ��െവ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; പരിേശാധനയി� കെ��ിയ കാര�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) േമനം�ളം കി��ാ പാ��ിെല െസ���  െവയ�ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷെ� േഗാഡൗണി�

നി�് കരി���് കട�ാ� ��ി�ി�� അരി പിടിെ���ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആ�െ��ി�ം എതിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� വിതരണം െച�� പ�സാര�െട �ണനിലവാരം



1871. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  വിതരണം െച�� പ�സാര�െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി� േശഷമാേണാ ഇവ ക�നികളി� നി�ം വാ��ത്;

(ബി) 2017 �ത� �ട��യായി ഏെത�ാം ക�നികളാണ് പ�സാര വിതരണം െച��ത്;

(സി) ഇ�െന വിതരണം െച�� പ�സാരയി� മാലിന�ം കല��ി��് എ� പരിേശാധനാ റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� നിലവാരമി�ാ� പ�സാര വിതരണം െച� ക�നികെള െട�റി� പെ����തി�

നി�ം തട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� മാേവലി ���മാ���് ആരംഭി��തിന് നടപടിക�

1872. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി ���മാ���ക� സം�ാന�് ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം േക��ളി�  ��തായി മാേവലി ���മാ���ക�  ആരംഭി�ാനാണ്

തീ�മാനി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ���മാ���് മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ��ാലം കരി�ഴയി� മാേവലി േ�ാ�

1873. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവശ� സാധന��െട വ��ി�വ�� വില�യ�ം തട��തിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� കരി�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല കരി�ഴയി� മാേവലി േ�ാ�

ആരംഭി��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� സിവി� സൈ�സിെ� ൈഹ��മാ���്

1874. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി� സിവി� സൈ�സിെ� ൈഹ��മാ���്,  െപേ�ാ�പ�്  ,  ഗ�ാസ് േ�ഷ�ക�

എ�ിവ അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?



െന�് സംഭരണ�ിന് ന�കി വ�� ഹാ�ഡ് ലിംഗ് ചാ�ജ്

1875. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സ് വ��് �േഖന�� െന�് സംഭരണ�ിന് ന�കി വ�� ഹാ�ഡ് ലിംഗ്

ചാ�ജ് ട�ിന് എ� �പയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഹാ�ഡ് ലിംഗ് ചാ�ജ് അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ് : വിശദമാ�ാേമാ:

(സി) ഈ സ��ാ� ഹാ�ഡ് ലിംഗ് ചാ�ജ് ഇന�ി� വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

എെ��ാം?

െന�് സംഭരണ�ിന് ആവശ�മായ �ക

1876. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഒ� വ�ഷെ� �ഷി�െട െന�് സംഭരി��തിന് എ� േകാടി �പയാണ്

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷന് േവ�ത്;

(ബി) അ�� ���ഷി വിളെവ��ിെ� െന�് സംഭരണ�ിന് എ� �കയാണ് ആവശ�മായി��ത്;

(സി) െന�് സംഭരണ�ിനായി  2018-19  െല ബ�ജ�ി�  എ�് �കയാണ്

വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െന�് സംഭരണം

1877. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  കഴി� സീസണി�  ഉ�െ�െട കഴി� അ� വ�ഷെ� ഓേരാ

സീസണി�ം സംഭരി� െന�ിെ� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;  കഴി� സീസണി�  സംഭരി�

െന�ിെ� പണം ��ണമാ�ം വിതരണം െച�ക��ാേയാ;

(ബി) ഈ സീസണി�  െന�് സംഭരി�ാ�  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;വിളെവ��� െനെ��ാം സമയബ�ിതമായി സംഭരി�െ���െ��് ഉറ�്

വ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�യി� എ�ാണ് െന�് സംഭരണം ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ഷകന് പണം നി��ി� സമയ�് ലഭി��െ��് ഉറ�വ��ാ�  എ��ി��

��ക�ത�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരി� വകയി� ക�ഷക��് െകാ��വാ�� �ക



1878. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംഭരി� െന�ിെ� പണം ന�കാ�ത് �ലം ബാ�് വാ�െയ��് �ഷിെച� െന�ക�ഷക�

കടെ�ണിയിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�് സംഭരി�വകയി� ക�ഷക��് നിലവി� െകാ��വാ�� �ടി�ിക എ�യാണ്;

(സി) �ടി�ിക അടിയ�രമായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�ഭ�ണ�ിനായി വിതരണം െച�� അരി�െട �ണനിലവാരം

1879. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി� ഉ�ഭ�ണ�ിനായി വിതരണം െച�� അരി�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�

നിലവി�� സംവിധാന�� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) എഫ് സി ഐ യിെല ക�ാളി�ി ഇ�െ���മാ�, സൈ�േകാ ക�ാളി�ി ഇ�െ���മാ� എ�ിവ�

അരി�െട �ണനിലവാര�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് റിേ�ാ��ക�

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി� ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷ�

1880. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷനി� ആെക എ� അംഗ�ളാണ് ഉ�ത്;

നിലവി� എ� േപ��്; ഇവ�െട കാലാവധി ഏ�വെര എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അംഗ��െട ഒഴി�െ��ി�  എ��തലാണ് ഒഴി�വ�െത�ം;  നിലവിെല അംഗ�െള

നിയമി��തിന് ��പ് എ�കാലം ഒ� അംഗം മാ�മായി �വ��ി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ീഷനി� ഒഴി�� അംഗ�െള നിയമി��തി�� നടപടി�മ�� ഏ� വെര ആെയ�ം;

അേപ� �ണി�ി�േ�ാെയ�ം;  ആരാണ് നിയമന നടപടിക�ം �ടി�ാ��ം നട��െത�ം

വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കാ��കളിെല െത�ക� തി���തിന് നടപടി

1881. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  കാ��കളി�  ഉ�ായ െത�ക�  തി���തിന് എെ��ാം

സംവിധാനമാണ് താ��് സൈ� ഓഫീ�കളി� �മീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡി� തി���ക��് അേപ� എ��ത� സ�ീകരി� �ട�ം എ�റിയി�ാേമാ;

എ� ദിവസ�ിനകം കാ��ടമക��് �തിയ കാ�ഡ് ന��ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േറഷ�  കാ�ഡ് വിഭജന�ിന് അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?

ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷനിെല അംഗ��െട നിയമനം

1882. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷനി�ം ജി�ാ േഫാറ�ളി�ം അംഗ�െള

നിയമി��തിെ� നടപടി �മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗ��െട നിയമന കാലാവധി എ�യാെണ�ം, �ന� നിയമനം എ� �ാവശ�ം ന�കാെമ�ം

ഓേരാ �ാവശ�ം നിയമി���ം �തിയ നിയമനമായി കണ�ാ�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അംഗ��െട ��ത നിയമന�ിന് ഓേരാ �ാവശ��ം �േത�കം വി�ാപനം ന�കാ�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

േഹാ�� ഭ�ണ�ിന് ഏകീ�ത വില

1883. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളി�  ഭ�ണ�ിന് അമിത വില ഈടാ��തി�  യാെതാ� നിയ�ണ�ം

നിലവിലി�ാ� �ിതി പരിഹരി��തിന് �തിയ നിയമം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� അമിത വില ഈടാ��ത് തടയാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(സി) േഹാ��കളി�  വിതരണം െച�� ഓേരാ ഇന�ി�ം ഏകീ�തമായ വില നിലവാരം

നി�യി�േമാ; ഈ കാര��ി� സ��ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെല ഉപേഭാ� ത��പരിഹാര േഫാറം

1884. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഉപേഭാ� ത��പരിഹാര േഫാറ�ളിെല െമ��മാ�െട അംഗസംഖ� എ�യാണ്;

ഒാേരാ ജി�യി�ം നിലവി�� െമ��മാ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളി� ��വ� െമ��മാ�ം ഇ�ാെയ�ം ഇേ�ാ� നിയമി�െ��വെര എ�ാണ്

നിയമി�െത�ം ഇവ��് ഇനി കാലാവധി എ��െ��ം വ��മാ�േമാ;



(സി) ജി�ാ ഉപേഭാ� ത��പരിഹാര േഫാറ�ളി� ��വ� െമ��മാ�ം ഇ�ാെത 6 മാസ�ം അതി�

��ത�ം ഒഴിവ് ഉ�ായി��ത് ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്;

(ഡി) ഇവിെട െമ��മാെര നിയമി�വാ�  ഉ�ായ കാലതാമസം എ�ാെണ�ം ഈ കാലതാമസം

വ��ിയവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െമ��മാെര നിയമി�േ�ാ�  തെ� ഇവ�  പിരി� േപാ�� തീയതി എ�ാെണ�്

േനരെ�തെ� അറിയാമായി��ി�ം അ�� നിയമന���് എ�െകാ�ാണ് കാലതാമസം

ഉ�ാ��െത�ം ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��െത�ം െവളിെ���േമാ?

ഇ�ന ലഭ�തയിെല ��ിമം തട��തിന് മാ�ഗ��

1885. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ�, ഡീസ� വില വ��ന�ലം ജന�� ക�െ��� സാഹചര��ി� െപേ�ാ� പ�കളി�

ഇ�നം വിതരണം െച��തി� വ�ാപകമായ െവ�ി�് നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ത� അളവി� ഇ�നം വാഹന�ളി� നിറ�ാ� സഹായി�� പ�സ� കാ��കളി� ചി�്

ഉപേയാഗി�് ��ിമം നട��ത് തട��തിന് സ�ീകരി� മാ�ഗ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ാ മീ�� പരിേശാധന വഴി ഇ�നം ഇ�ന ക�നികളി� നി�് പ�കളിെല�ി��തിനിെട

��ിമം നട��ിെ��് ഉറ�വ���തിന് സാധി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ന ലഭ�തയി�  ��ിമം നട��െ��് ഉപേഭാ�ാവിന് േതാ�ിയാ�  ��ത പരാതി

പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� മാ���ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പ�ി� വ� തെ� ��ത പരാതി പരിഹരി��തിന് മാ����േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

27-02-2018

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


