
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  21, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--316]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 4289 �ത� 4476 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 4477 �ത� 4576 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 4577 �ത� 4604 വെര

ഭരണ സംവിധാന��െട �വ��നരീതി

4289. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ തല�ളി�� ഭരണ സംവിധാന��െട
�വ��നരീതി വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  നിലവിെല രീതിയി�
മാ�ം വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്
; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സിവി�  സ��ീസ് ശ�മാ�� കാര��ി�  നട�ിയ �മ��
പരാജയെ��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(സി) ഉെ��ി�  ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ� തല�ി�  ഉ�ായ
��തരമായ ���� പരിഹരി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� മാധ�മ�ചരണ�ിനായി െ�ാഫഷണ� സംഘം

4290. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� �തി�ായ സംര�ണാ��ം സാ�ഹ� മാധ�മ
�ചരണ�ിനായി െ�ാഫഷണ�  സംഘെ� കരാ�  അടി�ാന�ി�
നിയമി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിനായി പ�ിക് റിേലഷ�സ് വ��ി�  േസാഷ��  മീഡിയ െസ�
�പീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത െസ�ിന് �തിമാസം എ� �ക െചലവ് വ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  െച�� കാര���  ജന�ളിെല�ി��തിന് പ�ിക്
റിേലഷ�സ് വ��ിെ� പ�ിസി�ി വിഭാഗ�ി��റേമ �ഖ�മ�ി�ം
മ�ിമാ��ം �േത�ക വിഭാഗ���േ�ാ�  �തിയതായി േസാഷ��  മീഡിയ
െസ� ആരംഭിേ���േ�ാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല ഫയ� നീ�ം

4291. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െസ�േ�റിയ�് ഇതര സ��ാ� �ാപന�ളിെല ഫയ�
നീ�ം ത�രിതെ���ാ�ം എം.ഒ.പി �കാര�� ഫയ�  തീ��ാ��
ഉറ�വ��ാ�ം സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാം എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് ഇതര സ��ാ�  �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട
ഓഫീസിെല സമയനി� ഉറ� വ��ാ�ം,  േജാലി�് ഹാജരാ��വ�
യഥാസമയം സീ�കളി�  ഉ�് എ�ത് ഉറ�വ��ാ�ം അവ�െട
അവധിക� നിരീ�ി�ാ�ം ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� �വ��ന��
എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വ��ിെ� കീഴി�� െസ�േ�റിയ�് ഇതര സ��ാ� ഓഫീ�കളി�
തീ��ാ�ാനാ�� ഫയ�ക�െട എ�ം എ� എ�ം ഈ സ��ാ�
കാലയളവി�  ഇ�രം കാര��ളി�  വിജില�സ് ഉ�െ�െട വ��തല
നിരീ�ണ�ളി� ���ാരായി കെ��ിയവ� എ� എ�ം ഇവർെ�തിെര
എ� നടപടി സ�ീകരി�വ�� എ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട രാ�ീയക�ി അംഗത�ം
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4292. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് രാ�ീയക�ിയിേലാ,  രാ�ീയ സംഘടനകളിേലാ
അംഗമാ��തി�ം മ�് രീതിയി�  അവ�മായി സഹകരി��തി�ം
എെ��ി�ം തട��േ�ാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം �തിപ� േനതാവിെ��ം േപ�ണ�
�ാഫ് അംഗ���്  1960-െല േകരള സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െപ�മാ�
ച�ം ബാധകമാേണാ;

(സി) എ�ി� �ഖ�മ�ി�െട ൈ�വ�് െസ��റി രാ�ീയ ക�ിയി� അംഗമായി
�ട���ം രാ�ീയ പരിപാടികളി�  പെ�����ം
എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഔേദ�ാഗിക വാഹന��

4293. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം േവ�ി
എ� വാഹന�� വാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാഹന���് ഓേരാ�ി�ം എ�് �ക െചലവഴി� ;

(സി) ��ത ഔേദ�ാഗിക വാഹന�� േമാടിപിടി�ി��തിന് ഓേരാ�ി�ം എ�്
�ക െചലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ ?

മ�ല�ിെല ചട�കളിൽ എം.എ�.എ മാെര ഒഴിവാ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
നടപടി

4294. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ം മ�ല�ളി�  സ��ാ�  നട�ിലാ�� വികസന ���ിക�െട
ഉ�ഘാടനം ഉ�െ�െട�� കാര��ളി�  നി�ം എം.എ�.എ മാെര
ഒഴിവാ���ം അറിയി�േപാ�ം ന�ാതിരി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� �വ��ി�� ഉേദ�ാഗ���് എതിെര എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�ഖ�മ�ി, മ�ിമാ� എ�ിവ�െട �വ��നം

4295. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�  എ�ിവ�െട �വ��നം വിലയി���തിന്
എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�കാര�� വിലയി��ലിെ� അടി�ാന�ി�  മ�ിമാ�െട
�വ��നം ��ികരമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ. വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മ�ിമാ�  ആ�യി�  അ� ദിവസം തി�വന��ര�് ഉ�ാകണെമ�
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം മ�ി�െട വ��കളി� മ�് വ��കളി� നി�� ഇടെപട�ക�
ഉ�ാ��തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത പരാതിയി�  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി

4296. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി �കാരം ഓേരാ വ��ി�ം നിയമനം
ലഭി��തി� േവ�ി�� എ� അേപ�ക�  തീ��ാ�ാ�  ബാ�ി��്;
ഇതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) അേപ�ക��് നിയമനം ന�കാെത പല വ��ക�ം കാലതാമസം
വ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം നിയമനം ന��വാ�� കാലതാമസം പരിഹരി�വാ�
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� ൈ�വ� ത�ിക ഒഴി�ക�

4297. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യി� വിവിധ സ��ാ� വ��കളി� ൈ�വ� ത�ികയി�
എ� ഒഴി�ക� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;  ഈ ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �്
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റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീസ് അ���്/ ലാ�് േ�ഡ് നിയമന��

4298. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി� ഓഫീസ് അ���്/ ലാ�്
േ�ഡ് ത�ികയി�  എ� നിയമന��  പി.എസ്.സി.  വഴി നട�ി എ�്
അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) നിലവി�� പി.എസ്.സി. ലാ�് േ�ഡ് ലി�കളി� നി�് െഹ�ക�ാ�േ��്
േവ��സികളി�  ലാ�് േ�ഡ് നിയമന��  നട��ത്
നി��ിവ�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓഫീസ് അ���് ത�ികയിേല�� നിയമന േയാഗ�ത പരി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത�സരി�� �തിയ റാ�് ലി�് ത�ാറാ��തിന് പി.എസ്.സി.
യി� കാലതാമസം േനരി��തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാനപ�തി

4299. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ ഗവ�െമ�് നിലവി�  വ�തി�േശഷം േജാലിയിലിരിെ�
മരണമട�വ�െട ആ�ിത��് േജാലി ന�� സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന
പ�തി �കാരം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�ിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േജാലി�് അ�ഹത ലഭി�ി�ം ഇൗ പ�തി �കാരം നിയമന�ിനായി കാ�
നി���വ� എ�േപ� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) േജാലിയിലിരിെ� മരണമട� പി.െജ. �സ��െട മക� അഖി� േജാണി,
െെതേവലി�ക�്,  െകാ�ാടി വാ�ഡ്,  �േ�ാളി പി.ഒ.,  ആല�ഴ
എ�യാ��് ആ�ിത നിയമന�കാരം േജാലി ലഭി��തിന് ന�ിയ
അേപ�യിേ�� എ�ാണ് തീ�മാന��ായത്;

(ഡി) അഖി�  േജാണി�് എ�് േജാലിയി�  �േവശി�ാ�  സാധി�ം എ�്
വിശദമാ�േമാ;  ഇേ�ഹ�ിന് േജാലിയി�  �േവശി��തി�ളള
കാലതാമസ�ിന് കാരണം എെ��് വ��മാ�േമാ?
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പ�് െച�ാ� ജീവന�ാ��് ശ�ളം ന��കയിെ�� സർ�ലർ

4300. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  1.1.2018  �ത�  നട�ിലാ�ിയ ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ്
സംവിധാനം വഴി പ�ിംഗ് േരഖെ���ാ� ജീവന�ാ��് ശ�ളം
ന��കയിെ��് 28.12.2017 െല സ��ല� നം. എ�.ഡി.എ�/4/30/2017

ജി.എ.ഡി വഴി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത വ�വ� െക.എസ്.ആ�, േകരള െസ��റിേയ�് ഓഫീസ്
മാ�വ� എ�ിവയിെല നിബ�നക��് വി��മേ� എ�് വ��മാ�േമാ

(സി) ഒ� �ാ���റി ��  എ�ിക��ീവ് ഉ�രവ് വഴി മറികട�വാ�
സാധി�കയിെ�� ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  ��ത
സ��ല� തി���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭരണഭാഷ മലയാളം ആയി�ി�ാ� വ��ക�

4301. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ഭരണഭാഷ മലയാള�ിലാ�ിയി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര ഭരണഭാഷ മലയാളം ആയി�ി�ാ� വ��ക�  സംബ�ി�
വിശദാശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വ�  ആഫീ�ക�ം ഭരണഭാഷ സ���മായി
മാ�ഭാഷയി�  ആ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ ഓഫീസ് സംവിധാനം

4302. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ ഓഫീസ് സംവിധാനം വ�ാപകമാ��േതാ��ടി ഏെതാെ� ത�ികക�
ആവശ�മി�ാെത വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത ത�ികളിെല ജീവന�ാെര ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി���
തര�ി� �ന�വിന�സി��തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികകളിേല�് നിലവി�� അേത നിര�ി��െ� നിയമനം
നട��ത് �ട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം

4303. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായം  60  ആയി
ഉയ���തിന് സർ�ാർ എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ െപ�ഷ�  �ായം ഉയ���  സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�,
അ��സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം നട�ിലാ�ാ�
പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  മാ�ം െപ�ഷ�  �ായം ഉയ���തിെ�
മാനദ�ം എ�ാണ് എ�് വിവരി�േമാ; ഇ�െകാ�് ഉ�ാ�� േന���
എെ��് വിവരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഉേദ�ാഗ���് ഇ�െകാ�്
േന�ം കി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�

4304. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാരേമെ���േ�ാ�  എ� ജീവന�ാ�  സം�ാന
സ��ാ� സ��ീസി� േസവന�ി��ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

സ��ാ� േസവനം യഥാസമയം ലഭി�ാ�തിനാ� ആ�ഹത� െച� സംഭവം

4305. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��ാ�  േസവനം
ലഭി�ാ�തിെ� േപരിേലാ പരാതി പരിഹരി�െ�ടാ�തിെ� േപരിേലാ
ആെര�ി�ം സ��ാ� ഓഫീസി� ആ�ഹത� െച� സംഭവ��ായി�േ�ാ;

എ�ി�  ഏത് ഓഫീസിലാണ് ഈ �ിതിവിേശഷ��ായി��ത്;  ഈ
സാഹചര��ിനിടയാ�ിയവ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

(ബി) സ��ാ�  േസവന�ം പരാതിപരിഹാര�ം യഥാസമയം ലഭി�ാ���ലം
സ��ാ�  ഓഫീസി� പരാതി�ാ�  ആ�ഹത� െചേ��ിവ� സാഹചര�ം
സ��ാ�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം സംഭവ��
ആവ��ി�ാതിരി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്
എ�റിയി�ാേമാ?

ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് െമഷീ�

4306. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി�  �ാപി�ി�� ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ്
െമഷീ�, അ�ബ� സാമ�ിക�  എ�ിവ ഏത് ക�നിയാണ്
നി��ി�ി��ത്;

(ബി) ��ത സി�ം ഏത് �ാപനമാണ് െസ�േ�റിയ�ി� �ാപി�ത്;

(സി) ആയതിേല�് േ�ാ� പ�േ�സ് മാ�വ� �കാര�� െട�ഡ� നടപടിക�
അ�വ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ-െട�ഡ�  �കാരമാേണാ െട�ഡ�
വിളി�ി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് െമഷീ�, അത് നി��ി� ക�നിയ�ാെത
മേ�െത�ി�ം �ാപനം േമാഡിഫിേ�ഷ� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി�  ആയത് െമഷീ�  നി��ി� ക�നി�െട
അ�വാദേ�ാ��ടിയാേണാ;  അെ��ി�  ആയത് നിയമവി��
നടപടിയാകിേ� എ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� വാഹന��െട എ�ം �റ�വാ� നടപടി

4307. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��കളി�  വാഹന��  യാെതാ� നിയ�ണ�ം ഇ�ാെത
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വാ��താ�ം അതിെ� അ����ണി�ം മ�മായി വളെരയധികം പണം
െചലവഴി��താ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി വാഹന��  വാ��തിന് പകരം വാടക�് എ��്
ഉപേയാഗി��താണ് ലാഭകരെമ�് അഭി�ായ�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ�
അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�വാ� േപാ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഓേരാ വ��ം ഉപേയാഗി�� വാഹന��െട എ�ം �മമായി �റ�െകാ�
വ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  അതി�� ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് ആ��ല���

4308. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട െമഡി��  റീ ഇേ��്െമ�് ആ��ല���
ലഭി��തിനായി വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട ഓഫീസി�ം ആേരാഗ� വ��്
ഡയറ��െട ഓഫീസി�ം വ�ഷ�ളായി െപൻഡിംഗ് ആയി കിട��
ഫയ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ചികി�ാ��ല�ം ലഭിേ�� േരാഗിക�  മരണെ��്
വ�ഷ��  കഴി�ി�ം ന�ായമായ ചികി� �ക ആ�ിത��് കി�ാ�
കാര�ം സംബ�ി�് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ാ��മായി ബ�ി�ി� പ�ിംഗ് സ�ദായം

4309. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  ഏെത�ാം വ��കളി�ം ഓഫീ�കളി�മാണ്
�ാ��മായി ബ�ി�ി� പ�ിംഗ് സ�ദായം നിലവി��ത്;

(ബി) പ�ിംഗ് ഏ�െ���ിയ ഓഫീ�കളി�  ജീവന�ാ�െട ഹാജ�നില�ം
േജാലിയി�� കാര��മത�ം വ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ാ��മായി ബ�ി�ി� പ�ിംഗ് സ�ദായം ഇനി�ം ഏെത�ാം
വ��കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�ി�  ഏ�െ���ിയ പ�ിംഗി�  ഇേ�ാ�  അ�വദി�
െ��ിബി�  ൈടമിംഗ് �റവായതിനാ�  വാഹനസൗകര���െട �റവ്,
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െ�യി�ക�  �ട��യായി േല�് ആ��ത് ഇവ �ലം �െര �ല�ളി�
നി�ം വ� േപാ�� ജീവന�ാ��് അ��ഡ�സ് ന�മാ��തിന്
കാരണമാ�� എ�തിനാ� ഒ� മാസ�ി� അ�വദി�െ�� െ��ിബി�
സമയം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ��റിേയ�് ജീവന�ാ�െട �ലംമാ��ിന് �തിയ മാനദ�ം

4310. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�് ജീവന�ാ�െട �ലംമാ��ിന് �തിയ മാനദ�ം
െകാ�വ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ തീ�മാനെ� ജീവന�ാ�െട സംഘടനക� എതി��ി�േ�ാ;

(സി) െസ�േ�റിേയ�ി�  െക.എ.എസ്.  നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി�ാേണാ
�ലംമാ� മാനദ�ം ���വാ� തീ�മാനി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ� നീ�ം

4311. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  വിവിധ വ��കളി�  തീ��ാ�ാ�  അവേശഷി��
(െസ�േ�റിയ�് മാന��  �കാര�� സമയ പരിധി കഴി�തായവ)

ഫയ�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�െട അവധി നിരീ�ി�വാ�ം േജാലി�
ഹാജരാ��വ�  സീ�കളി�  �ത�തേയാെട ഉ�ായിരി��ത് ഉറ�
വ��ാ�ം സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാം എ� വ��മാ�േമാ;

ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ� ന�കിയ ശിപാ�ശക�

4312. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ�  ന�കിയ ശിപാ�ശക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ�  ന��� ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ�വാ�
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സ��ാരിന് ബാധ�ത�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) ക�ീഷ�  ഇ�വെര സ��ാരിന് ന�കിയ ശിപാർശകൾ നട�ിലാ�വാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ി� ഫയ�േ�ഷ� നി��ാണ�ി�ം �റിസം
പ�തി�ം അ�മതി

4313. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല െത�ല �ാമപ�ായ�ി�
േകാഴി�നയി�  േദശീയ പാത�െട െെകവശ�� �മിയി�  ഫയ�േ�ഷ�
നി��ാണ�ി�ം �റിസം പ�തി�ം അ�മതി ന�കണെമ�് �ലം
എം.എ�.എ.�ഖ�മ�ി�് നൽകിയ നിേവദന�ിേ��  എ�് നടപടി
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

അ��െെസനികെ� ��ംബ�ിന് ജ�ി ഭീഷണി

4314. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��െെസനിക േസവന�ിനിെട  2013  ഡിസംബ�  11  ന് മരണെ��
കാ��ിക�ളളി ����ം �ീരാഗ�ി� രാജ� 2009 � വീട് വ�വാനായി
എ��  490000  �പ�െട വാ� േമ�  5,25,625  �പ അട�ി�ം
പിഴ�ലിശ�െട േപരി� ��ംബ�ിന് ജ�ി ഭീഷണി േനരി�� എ�് �ചി�ി�്
രാജെ� വിധവ രാഖി ന�കിയി�ളള പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ��ംബെ� സഹായി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
കഴി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.പി.എസ് പ�ിക

4315. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-െല ഐ.പി.എസ് കൺെഫർ െച��തി�� പ�ിക ഇതിനകം േക�
സ��ാരിെ� പരിഗണന�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) എ�ി�  എ� ത�ികകളിേല�ായി െമാ�ം എ� േപ�കളാണ്
ലി�ി��ത്;അറിയി�േമാ;

(സി) മ� സം�ാന��  2017-േല�� പ�ിക ഇതിനകം േക��ിന്
സമ��ി�തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  സം�ാന�ിെ�  2017-േല�� പ�ിക ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാണ്; ഇത് എ�േ��് സമ��ി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

നീതി ആേയാ�ം േകരള�ിെല �ാനിംഗ് േബാ�ഡിെ� �വ��ന�ം

4316. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക��ിെല  'നീതി ആേയാഗ്'  േകരള�ിെല �ാനിംഗ് േബാ�ഡിെ�
�വ��ന�ിന് തട��� ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േക� �ാനിംഗ് ക�ീഷ� ഇ�ാതായ�െകാ�് േകരള�ിന് വ�േച��ി��
��ി��ക�  എെ��ാമാണ്;  ഇത് േകരള�ിെ� ആ��ണ ��ിയെയ
ഏെത�ാം തര�ിലാണ് ബാധി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ആ��ണ േബാ�ഡിെല ഡിവിഷ� െഹഡ് ത�ിക

4317. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ��ണ േബാ�ഡി�  ഡിവിഷ�  െഹഡിെ� എ� ത�ികക�
നിലവി��്;��ത ത�ികകളി� നിയമനം നട��തിന് സംവരണതത�ം
പാലി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

പരി�ിതി േലാല േമഖല

4318. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമഘ� സംര�ണ�ിന് ത�ാറാ�ിയ ക�രിരംഗ�, ഗാ�ഗി�
റിേ�ാ��കളി�  ഏത് നട�ാ�ാനാണ് േകരള സ��ാ�  ശിപാ�ശ
െച�ി�ളളത്;  പരി�ിതി േലാലം എ�് കെ��ിയി�� േകരള�ിെല
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വിേ��ക�  ഏെതാെ�യാണ്;  ഓേരാ വിേ��കളിേല�ം എ� ച.മീ��
ഏരിയയാണ് ഉ�െ��ി��ത് എ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

ഏെത�ി�ം വിേ��ക�  ���മായി പരി�ിതി േലാല േമഖലയി�
ഉ�െ��ി�േ�ാ; അവ ഏെതാെ�;

(ബി) പരി�ിതി േലാല േമഖല സംബ�ി�് േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയം
അ�ിമ വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�്; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പരി�ിതി ���ലം എ�് കെ��ിയി�� �േദശ�ളി� താമസി�വ��
ജന���് ഈ �േദശ�നി�ം ഒഴി�േപാേക�ി വ�േമാ;  അ�െന
വ�ാ� ഇവ��് �മി ഒഴി��തി�� ന�പരിഹാരം ആരാണ് ന��ക;

അതി�� നടപടിക� ആയി�േ�ാ;

(ഡി) പരി�ിതി ���ല േമഖലയി�� ഡാ�ക� ഡീ ക�ീഷ� െചേ��ി വ�േമാ;

റിേ�ാ��് നട�ാ��� വഴി ഏെതാെ� തര�ിലാണ് േകരളെ� ഇത്
േദാഷകരമായി ബാധി��ത് എ�് സ��ാ�  �േത�ക പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം �േദശം പരി�ിതി േലാല േമഖലയി� നി�ം
ഒഴിവാ�ാനായി സ��ാ�  തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;അവ ഏെത�ാമാണ്
എ�റിയി�ാേമാ?

പരി�ിതി സംബ�ി� കരട് ധവളപ�ം

4319. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� പരി�ിതി സംബ�ി� കരട് ധവളപ�ം
�സി�ീകരി��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� മ�ം ജല�ം െെജവെെവവി���ം സംര�ി��തിന്
എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

മ�േറാ���ിെ� പാരി�ിതിക ���� സംബ�ി� െസമിനാ�

4320. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ത�ീ��ട അേതാറി�ി നിലവി�  ഉേ�ാ;എ�ി�
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അേതാറി�ിയിെല അംഗ�� ആെരാെ�യാണ് ;

(ബി) സം�ാന പരിസിഥിതി കാലാവ� വ�തിയാന വ��ം സം�ാന
ത�ീ��ട അേതാറി�ി�ം േച��് മ�േറാ���ിെ� പാരി�ിതിക
���� സംബ�ി�് വി�ലമായ െസമിനാ� 2018 � നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത െസമിനാറി�ം ശി�ശാല�ം എ� �പ െചലവഴി�;ഇതി� സം�ാന
ത�ീ��ട അേതാറി�ിയിെല അംഗ��  പെ���ി�േ�ാ;ഇവ��്എ�
�പ യാ�ാ�ടി ഇന�ി� ന�കി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െസമിനാറിെ��ം ശി�ശാല�െട�ം അടി�ാന�ി�
മ�േറാ���ിെന സംര�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�
തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല അ�രീ� താപനില വർധന

4321. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� അ�രീ� താപനില �മാതീതമാ�ം അനിയ�ിതമാ�ം
വ��ി� വ�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�േ�ാ;

(ബി) അ�രീ� താപനില വ�ാെത ഉയ��തിനാ�  ഉ�ാവാ�  സാധ�ത��
�ര��� ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) അ�രം �ര� സാധ�തക�  ����ി മനസിലാ��തി�ം
ഒഴിവാ��തി�മായി എെ��ാം നി�േദശ��  ജി�ാ ഭരണ�ട�ിന്
ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  അതിനായി പാല�ാട് ജി��് എ� �ക
അ�വദി�ി��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് നിയമന�ൾ

4322. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േകരള സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡി�  അസി�ററ�്
എ�ിനീയ� (സിവി�) ത�ിക ഉ�െ�െട�� നിയമന�� പി.എസ്.സി.
വഴിയാേണാ നട��ത്; ഇ�ര�ി�� നിയമനാധികാരം പി.എസ്.സി.�്
വി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� നിയമന�� പി.എസ്.സി.�് വി��തിന് സ��ാ�
തീ�മാനം എ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?
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മലിനീകരണ നിയ�ണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

4323. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം മലിനീകരണ നിയ�ണ�ിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ നടപടിക�ം എ�മാ�ം ഫലം കാ���് ;വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  സമ�പഠനം നട�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  പഠനം നട�േമാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മലിനീകരണ �വ��ന�� തട��തിനായി നടപടി

4324. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജലം,  വാ�,  മ�് എ�ിവ മലിനെ���െകാ�ാണ് പക��വ�ാധിക�െട
ആധിക�ം േകരള�ി�  ഉ�ായത് എ� കാര�ം സ��ാരിെ�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വ��ിക�ം �ാപന��ം നട��
മ�്,  ജലം,  വാ� മലിനീകരണ �വ��ന��  തട��തിനായി ഇൗ
സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മലിനീകരണ നിയ�ണ നിയമ��ം ച���ം മറികട�് മലിനീകരണ
�വ��ന��  നട�ിയതിന് എ� േക�ക�  എ��ി��്  ;

ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാ�മലിനീകരണം

4325. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�മലിനീകരണം സംബ�ി�് മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ്
എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാടിപടല��െട അടി�ാന�ി�  പഠനം നട�ി പരിേശാധന ഫലം
അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിനായി
ഏ�െ���ിയ നടപടി�മം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;
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(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം ത�സമയ അ�രീ� �ണനിലവാര പരിേശാധന
േക��� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി വഴി�� നിയമനം

4326. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പി.എസ്.സി. വഴി നിയമിതരായ
ആ�ക�െട എ�ം വ��്,ത�ിക എ�ിവ തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല ൈ�വ� ത�ിക

4327. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  ഏെത�ാം വ��കളി�  ൈ�വ�  േ�ഡ്  II  ഒഴി�ക�
നിലവി��്;  ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം നൽ�േമാ ;

(ബി) റിേ�ാ��് െച�ാ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനി� നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��

4328. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനി�
നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;  എ�ി�  അത്
പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  �െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം േചാദ�േപ��
ത�ാറാ��തി�  ഉ�ാ�� അപാകതക�  പരിഹരി��തി�ം
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�

4329. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ആവശ�മായ പല ത�ികകളി�ം
വളെര�ാലം ��പ് നി�യി� അടി�ാന േയാഗ�തയാണ് േകരള പ�ിക്
സ��ീസ് ക�ീഷ�  ഇേ�ാ�ം പി��ട��െത� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരണം ഇേ�ാ�  നി�യി�ി�ളള േയാഗ�തക�� �ല�മായേതാ
അതിേന�ാ�  ഉയ��േതാ ആയ ��തല�റ േകാ�കളി�െട േയാഗ�ത
േനടിയ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പല ത�ികകളിേല�ം അേപ� അയ�വാ�
കഴിയാ� സാഹചര���  വിലയി��വാ�ം ഇ� സംബ�ി�്
കാലാ��തമായ മാ�ം വ��വാ�ം ആവശ�മായ എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന��  നട�കേയാ
റിേ�ാ��ക�  സ��ാരിന് ലഭ�മാ�കേയാ െച�ി�െ��ി�  അ�മായി
ബ�െ�� െെകെ�ാ� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തി�ം നിയമനം നട��തി�ം നടപടി

4330. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  �് ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാെത �ാപന േമധാവിക�െട
ആ�ിത��് ൈ�വ�  ത�ികയി�  വിേശഷി�ം മ� കാ�ഗറികളി�
െപാ�വി�ം താ��ാലിക/കരാ�  അടി�ാന�ി�  േജാലി െകാ���
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  �െട റാ�് ലി�ക�  നിലനി�െ� ഉേദ�ാഗാ��ികേളാട്
െച�� ഈ �രത അവസാനി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) നിയമനം നട�ാെത ലി�ക�െട കാലാവധി തീ�� സാഹചര�ം സമ�
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക� �ത�മായി റിേ�ാ��് െച��തി�ം നിലവി�� റാ�് ലി�കളി�
നി�ം ഉട� നിയമനം നട�വാ�ം നി�േ�ശം ന��േമാ ?
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കാസ�േഗാഡ് പി.എസ്.സി. ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം

4331. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി�� പി.എസ്.സി.
ജി�ാ ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന��

4332. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  നിയമന�ിന് ശിപാ�ശ െച�െ���വ�െട എ��ി�
വ��നവ് ഉ�ാകാ�ത് അ�ഖ�ാപിത നിയമനനിേരാധനം
നിലവി���െകാ�ാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ജി�കളിെല എ�.ഡി.  �ാ��് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം
ന�കിയവ�െട എ�ം ��  ലി�ി�  നി�ം നിയമനം ന�കിയവെര�ാ�
�റവാകാ� ഉ�ായ സാഹചര�െമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എ�.ഡി ���് റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി

4333. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസിെല എ�.ഡി.���് ത�ികയി�  ��  പി.എസ്.സി.
ലി�ി� നി�ം 2661 േപെര ��� ന�മററി ത�ികകളിേല�് നിയമി���ലം
നിലവിെല ലി�ി� നി�� നിയമന��െട എ�ം �റ�തായ ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധിയി��െ� േപാലീസ് വ��ിെല  549  ഉം
ആേരാഗ�വ��ിെല  421ഉം ���  ന�മററി ത�ികക�  ആ�ിത
നിയമന�ിനായി മാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�.ഡി.സി നിയമന ചരി��ിെല ഏ��ം �റവ് നിയമന��  മാ�ം
നട�ി�ം ഒഴി�ക�  ഉട�  റിേ�ാ��് െച�ണെമ� ഭരണപരി�ാര വ��്
െസ��റി�െട ഉ�രവ് വകവ�ാെത വിവിധ വ��ക�  ഒഴി�ക�  ��ി
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വ�ിരി�കയാെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�  വിവിധ വ��കളിെല എ�.ഡി ���് ഒഴി�ക�  ഉട�  റിേ�ാ��്
െച��തി�ം റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി നീ��തി�ം സ��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�്

4334. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ജി�കളിെല എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�കൾ എ�ാണ്
നിലവി�  വ�ി��ത്;  ഈ റാ�് ലി�ക�െട ഓേരാ�ിെ��ം കാലാവധി
എ�ാണ് അവസാനി��ത്;  ഈ കാലയളവി�  എ� േപ��്
സം�ാന�് നിയമനം ന�കി;  ഇത് െമാ�ം റാ�് ലി�ിെ� എ�
ശതമാനം വ�ം; നിലവി� എ�.ഡി.സി. നിയമനം ന�കിയി��ത് കഴി�
തവണേ��ാ�  �റവാെണ�് ഉ� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളി� ഉ�ാ�� േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��്
ഒഴി�കളി�  മ�് രീതിയി�  ഉ� നിയമന���ായി എ� ശതമാനം
ഒഴി�കളാണ് നീ�ി വ�ാ��ത്;  ഇതിെ� ഇനം തിരി�� കണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമനം,  അ��  ജി�ാ �ാ�ഫ�, താ� ത�ികകളി�  നി��
�േമാഷ�, േ�ാ��സ് ക�ാ� �ട�ിയ നിയമന രീതികളി� എ� േപെര ഈ
കാല�് വിവിധ വ��കളി� എൽ ഡി സി ആയി നിയമി�ി��്;  ഇ�െന
നിയമി�െ��വ�  നി�ിത ശതമാനെ��ാ�  ��ത�  ആെണ�
ഗൗരവമായ കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�  വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അനധി�തമായി ഈ നിയമന�� നട�� വ��് േമധാവിക��് എതിെര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ്,  �ഗസംര�ണ വ��കളി�  നി�ം ഈ റാ�് ലി�് നിലവി�
വ�തിന് േശഷം ഒ� ഒഴിവ് േപാ�ം റിേ�ാ��് െച�ാ�തിെ� കാരണം
എ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ വ��കളി� ഉ�ായി�� ഒഴി�ക�
ഈ കാല�് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം അ�ാെത
നിയമി�ി�െ��ി� അത് നിയമ�കാരമായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) നിലവി�� എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�് കാലയളവി�  ഉ�ായ ഒഴി�ക�
����  ഒഴി�കളായി പരിഗണി�് ���  ന�മററി ത�ികയായി നിയമനം
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ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിന് മതിയായ േകാ��േസഷ� ഈ റാ�്
ലി�ി� ഉ�വ��് ന��േമാ;വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ���  ന�മറി ത�ികകളി�  നിയമി�െ��� ജീവന�ാെര സ��ീസ്
റ�ലൈറസ് െച�േ�ാ�  നി�ിത ശതമാന�ി�  ��ത�  ആ��ാെര
പരിഗണി��ത് വഴി ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�െ�ടാ� സാഹചര�ം
ഉ�ായി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ം പി.എസ്.സി. നി�യി� േയാഗ�ത�ം മ�ര പരീ��ം
എ�തി ഉയ�� റാ�് േനടി വ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അ�ഹമായ
ഒഴി�ക� ഈ കാരണ�ളാ� കി�ാെത വ��തി�െട സ��ാ� സ��ീസി�
�ണേമ��� ഉേദ�ാഗ��െട േസവനമാണ് ലഭ�മാകാെത വ��ത്
എ�� കാര�ം ��ി�േമാ?

എ�.ഡി.ൈട�ി�് റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

4335. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 31.08.2016-�  നിലവി�  വ�  (കാ�ഗറി നം.  388/14)  തി�വന��രം
ജി�യിെല എ�.ഡി.ൈട�ി�് റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം
ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 31.08.2016-�  നിലവി�  വ�  (കാ�ഗറി നം.  45/15)  തി�വന��രം
ജി�യിെല �ാ��്/ ൈട�ി�് റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം
ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഫയ�േകാ�ി ���്,  സീനിയ�  ൈട�ി�് ത�ികകളി�  ഒഴി�ക�
നിക�െ�ടാ� എ� ഓഫീ�ക�  തി�വന��രം ജി�യി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;  ��ത ത�ികകയി�  ഓേരാ�ി�ം എ� ഒഴി�ക�
വീത�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�ാ ലാ�് േ�ഡ് സ�വ�്സ് ഒഴി�ക�

4336. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�ം ��മാസം മാ�ം കാലാവധി ബാ�ി��
െകാ�ം ജി�ാ ലാ�് േ�ഡ് സ�വ�്സ് ലി�ി� നി�ം അൈഡ�സ് െമേ�ാ
നടപടിക�  ജി�ാ പി.എസ്.സി.  ഓഫീസ് സ�ീകരി�ാതിരി��ത്
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��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാർ�് െച� ഒഴി�കളിൽ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അടിയ�രമായി
അൈഡ�സ് െമേ�ാ അ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െകാ�ം പി.എസ്.സി.  ഓഫീസിെല ജീവന�ാ�  ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട
അേന�ഷണ���് ന� രീതിയില� മ�പടി ന���െത� പരാതി
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെന�റി�് അേന�ഷണം നട�ി നീതി നട�ാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� നിയമനം

4337. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി�  നിലവി�� സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  റാ�് ലി�ി�
നി�് നാളി�വെര എ� നിയമന�� നട�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  റാ�് പ�ിക�് ഏത് തീയതി വെര
�ാബല��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  (ഇ��ി ജി�  )ത�ികയി�  ഒഴി�ക�
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാർപേറഷൻ അസി��് ത�ികയിൽ പി.എസ്.സി.അെെഡ�സ്

4338. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന��  426/2014  �കാരം അേപ� �ണി� ബിവേറജസ്
േകാർപേറഷൻ അസി��് േ�ഡ് II ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� പി. എസ്.
സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളിേല�� നിയമന നടപടി ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളിേല�� അെെഡ�സ് എ�് �ത�  അയ�
�ട�െമ�് അറിയി�ാേമാ?
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േകാേമ�് അ��ാപക�െട റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�കൾ

4339. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹയ�  െസ��റി േകാേമ�് അ��ാപക�െട  (�നിയ�
/സീനിയ�) എ� േവ��സിക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ബി) റിേ�ാ��് െച� േവ��സിയി�  എ�േപ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ
അയ�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പി

പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�്

4340. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� നിലവി�� എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ത്
എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) റാ�് ലി�ി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അ�ഹതെ�� ��വ�  ഒഴി�ക�ം
റിേ�ാ��് െച�് നിയമനം നട�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

��� ജി�യിെല എ�.ഡി.�ാ��് ത�ിക

4341. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ.ഉ.(അ)/13/2015 / ഉ.ഭ.പ.വതി�വന��രം തീയതി 21/03/2015 �കാരം
എ�.ഡി.�ാ��് ത�ികയി� ��� ന�മററി ത�ിക ��ി�െകാ�് ���
ജി�യി� എ�േപെര നിയമി�;

(ബി) സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി �കാരം എ�.ഡി.�ാ��് ത�ികയി�
നിയമനം ലഭി�് ���  ജി�യി�  േജാലിയി�  �ട��വരി�,  06/07/2012

തീയതിയിെല സ.ഉ  (എം.എസ്)  നം.174/12  /െപാ.ഭ.വ  ,  02/09/2013

തീയതിയിെല സ.ഉ(എം.എസ്)  നം.249/13/െപാ.ഭ.വ എ�ീ
ഉ�ര�കള�സരി�് എ� േപ�െട േസവനം �മവ��രി�്
ഉ�രവായി��്;
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(സി) 21/03/2015  െല ഉ�രവി�  �കാരം ��ി�െ�� ���  ന�മററി
ത�ികക�ം 06/07/2012 ,02/09/2013 തീയതികളിെല ഉ�ര�ക� �കാരം
േസവനം �മവ��രി��തിനായി ഉപേയാഗി� ഒഴി�ക�ം,  2015 മാ��ി�
നിലവി�  വ�ക�ം  2018  മാ��് മാസം കാലാവധി അവസാനി�ക�ം
െച�� കാ�ഗറി നം.  218/2013 ആയ എ�.ഡി.�ാ��് റാ�് പ�ിക�െട
കാലാവധി��ി�  ഉടെല��ി��താെണ�ം,  ഇവ നിലവിെല റാ�്
പ�ികയി�  ഉ�െ��വ��് ലഭിേ��തായി�� എ��� വ�ത
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) 2018 മാ��് 30 ന് കാലാവധി അവസാനി�� നിലവിെല എ�.ഡി.�ാ��്
റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��തിന് പി.എസ്.സി. േയാട് ശിപാ�ശ
െച�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി��ാ�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ ?

��ൂ� ജി�യിെല എ�.ഡി.�ാ��് ത�ിക

4342. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ൂ�  ജി�യി�  എ�.ഡി.  �ാ��് ത�ികയി�  ���  ന�മററി ത�ീക
��ി� െകാ�് എ� േപെര നിയമി�ി��്;

(ബി) സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി �കാരം എ�.ഡി.  �ാ��് ത�ികയി�
നിയമനം ലഭി�് ��ത ജി�യി�  േജാലിയി�  �ട��വ�െട േസവനം
�മീകരി�് ഉ�രവായതിെ� അടി�ാന�ി�  �ടർ നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018 മാ��് മാസം 30 ന് കാലാവധി തീ�� നിലവി�� എ�.ഡി. �ാ��്
റാ�് പ�ികയി��വ��് പരമാവധി അവസരം ന���തിനായി റാ�്
ലി�ിെ� കാലാവധി നീ��തിന് പി.എസ്.സി.  േയാട് ശിപാ�ശ െച�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല പി. എസ്.സി.നിയമനം

4343. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��കലാശാലകളി�  ഓഫീസ് അ��ഡ�്/ലാ�് േ�ഡ്
ത�ികയിെല നിയമന �മതല പി.  എസ്.സി.  �് ന�കിയി�േ�ാ എ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  നിയമന നടപടിക�  പി.എസ്.സി.  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല സ��കലാശാലകളി�  നി�് ഓഫീസ് അ��ഡ�്/ലാ�്
േ�ഡ് ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക�  പി.  എസ്.  സി.  �് റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� സ��ീസിെ� �വർ�നം

4344. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ�� വികസന പ�തിക�  സിവി�
സ��ീസിെനെ�ാ�് ഫല�ദമായി നട�ിലാ�വാ� സാധി��േ�ാ;

(ബി) ഫയ�ക�  സമയബ�ിതമായി തീ�മാനം എ��് തീ��ാ��തിന്
സാധി��േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം
�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  തല�ി�  ജീവന�ാ�െട എ�ം ��തലാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ;  വ��് �ഡി നട�ിയ േശഷം മാ�െമ �തിയ
ത�ികക�  ��ി�ക�� എ�് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�േമാ ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സംവരണം

4345. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി� നിയമാ��ത സംവരണ�ിന�സരി�്
ഏെത�ാം ത�ികകളി� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��ായി
നിയമനം നട�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട സംവരണം പാലി�വാ�  പി.എസ്.സി.
നിയമന�ളി�െട�ം െ�ഷ�� റി��്െമ�കളി�െട�ം കഴിയാ�േ�ാ എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വ��ായി സംവരണം െച�െ�� എ� ത�ികക�
നിയമനം നട�ാെത�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

resource://app/res/html5.html

24 of 129 Sunday 18 March 2018 12:35 PM



(ഡി) ഈ ത�ികകളി�  ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വ��് നിയമാ��തമായി
നിയമനം ന���തി�ം സംവരണം പാലി��തി�മായി സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�േത�കി�് േജാലിക� നി��ഹി�ാനി�ാ� ത�ികക�

4346. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ��ാ� വ��കളി� �േത�കി�് േജാലിക� നി��ഹി�ാനി�ാ�
ത�ികക�  സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�െ��ി�  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികക�  �ന�വിഭാവനം െച��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സ്

4347. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.  ആ�. ഒ.  ന��  107/2016,  തീയതി  04.02.2016  �കാരം താ�
വിഭാഗം ജീവന�ാെര േകരള െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�
ഉ�െ���ിെ�ാ�� സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സ് �ാബല��ി�
വ�വാ� കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 14  ജി�കളി�ം നിലവി�� ലാ�് േ�ഡ് സ�െവ�്സ് റാ�് ലി�ി��
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട നിയമനെ� ബാധി�ാതിരി��തി� േവ�ി
േസവിം�സ് േ�ാ�് ഉ�െ���ി വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�് ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�െട െകാഴി� േപാ�്
െസ�േ�റിയ�് സ��ീസിെന േദാഷകരമായി ബാധി�� സാഹചര��ി�
താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��ായി പി.എസ്.സി.  േനാ�ിഫിേ�ഷ�
�റെ��വി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെബ�ാ��� നിയമന�ളിൽ സംവരണം

4348. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഉയ�� ത�ികകളിേല�് താ� വിഭാഗം ജീവന�ാരി�  നി�ം െെബ
�ാ���  നിയമന രീതിയി�െട പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമി�േ�ാ�
സാ�ദായിക സംവരണം പാലിേ��തിെ��് നിയമം അ�ശാസി��േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െെബ�ാ���  നിമന�ളി�ം സംവരണം ഏ�െ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സൗജന�മായി ഇ��െന�് േസവനം

4349. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക. ബാ�
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ� ഓഫീ�കളി�ം  20 ല�ം ��ംബ���ം
സൗജന�മായി ഇ��െന�് േസവനം ലഭ�മാ�ക എ� ല��േ�ാെട
സം�ാന സ��ാ�  വിഭാവനം െച� െക.  േഫാ�  (േകരള ൈഫബ�
ഒ��ി�് െന�് വ��്)  സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�
ഓഫീ�കെള�ം േസവന�െള�ം സംബ�ി� വിവര�� ഓ�ൈലനായി
ലഭ�മാ�ാ�  �വിവര വിനിമയ സ�ദായമ�സരി�� ജിേയാ മാ�ി�്
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�് മാ�ി�് ���ീകരി�ാ�  കഴി�ം;  അ�വഴി
െപാ�ജന���് എെ��ാം േസവന�ളാണ് ലഭി��െത�്
െവളിെ���േമാ?

ഇ�േഫാ പാ��ിെല ക�നിക�

4350. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േഫാ പാ��ി� എ� ക�നിക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ക�നികളാണ് �വ��ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� ആെക എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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വ�ാജ അ�യേക��� �വ��ി��തായ റിേ�ാ��്

T 4351. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ�യേക��� വഴി വിവിധ അേപ�ക� സ��ാരി�
ന���തിന് സ��ാ�  ഫീസ് നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഫീസ് ഇനം
തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�യേക���  വഴി സാധാരണ�ാരി�  നി�ം അമിത ചാ�ജ്
ഈടാ��തായി പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിെനതിെര സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�ാജ അ�യേക���  �വ��ി��തായി റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

ഇ�കാരം കെ��ിയ �ാപന��െട�ം അവ�െ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടിക�െട�ം വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

അ�യ േക���െട ഫീസ് നിര�ക�

4352. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�യ േക��ളി�  നി�ം ജന���് ലഭ�മാ�� േസവന��
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അ�യ േക��ളി� നി�ം ലഭി�� ഓേരാ േസവന�ി�ം നി�യി�ി��
ഫീസ് നിര�ക� എ�തി �ദ�ശി�ി�ണെമ�ം ൈക��� �ക�് രസീത്
ന�കണെമ��� നി�േ�ശം പല അ�യേക���ം പാലി��ിെ���ം
അ�കാരണം വ�ാപക �ഷണ�ിന് ഇടയാ��െവ��ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

(സി)

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��് േക��ളിൽ ഫീസ് ഇളവ്

4353. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��് അ�യ േക��ളിൽ
ഇളവ�വദി�ി�െ��ി�ം പലയിട�ം ഇവരി�  നി�ം അമിത ഫീസ്
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ഈടാ��െവ�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�യ ചീഫ് േകാ-ഓ�ഡിേന�റായ ജി�ാ കള��  അ�യ േക��ളി�
മി�� പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ; ഇെ��ി� പരിേശാധന നട�ി ഇതിെ�
േസവനം ��മ�താ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-ഗേവ�ണ�സ് േപാ�് �ാജ�േവഷ� ലഭി� ഉേദ�ാഗ��

4354. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ-ഗേവ�ണ�സ് േപാ�് �ാജ�േവഷ�/െ�യിനിംഗ് ലഭി� എ�
ഉേദ�ാഗ�െര വിവിധ സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ഐ.ടി.  വിഭാഗ�ി�
നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) PGDe-G  െ�യിനിംഗ് ന���തിന് എ� �ക െചലവായി എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പരിശീലനം ലഭി� ഉേദ�ാഗ�െര ഐ.ടി.  െസ��കളി�
നിയമി�ണെമ�് സ��ാ� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ-ഗേവ�ണ�സ് േപാ�് �ാജ�േവഷ�  ലഭി� ഉേദ�ാഗ�െര ഏത്
തര�ി� �േയാജനെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സാമാജികെര സാ�ഹ� മാധ�മ�� വഴി അപകീ��ിെ����തായ പരാതി

4355. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സാ�ഹ� മാധ�മ�� വഴി
നിയമസഭാംഗ�െള അപകീ��ിെ���ിയ�മായി ബ�െ��് എ�
പരാതിക� ലഭി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പരാതികളിേ�� എ� േകെ���ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ീ.അനി�  അ�ര എം.എ�.എ ന�കിയ പരാതിയിേ��  സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ ?

സ��ാ� ഉടമ�തിയി�� ഐ.ടി. പാ��ക�െട �വ��ന��
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4356. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, സി.െക. ഹരീ��
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവര സാേ�തിക വിദ�ാ വള�� ത�രിതെ����തിനായി
സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� ഐ.ടി.  പാ��ക�െട �വ��ന��
അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�, സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� ഐ.ടി.  പാ��ക�െട
നവീകരണ�ി�ം വികസന�ി�മായി എെ��ാം പ�തിക�
നട�ിലാ�ിെയ�് വിവരി�േമാ;

(സി) ഐ.ടി.  പാ��കളി�  പ�ാ�ല വികസന�ി�ം െതാഴിലാളിക�െട
�ര��ം താമസ സൗകര��ി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ഉടമ�തയി�  �തിയ ഐ.ടി.  പാ��ക�  ആരംഭി��തിന്
പ�തി�േ�ാ?

�ഖ�മ�ി�െട േസാഷ�� മീഡിയ അ�ൗ�ക�

4357. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �ഖ�മ�ി�് ഔേദ�ാഗിക െഫ�സ് ��് അ�ൗ�് ഉേ�ാ;

ഇെ��ി�  ഇേ�ാ�  നിലവി�� െഫ�സ് ��് അ�ൗ�് ഏത്
തര�ി��താെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട േസാഷ��  മീഡിയ അ�ൗ�ക�  �വ��ി�ി��തിെ�
െചലവ് ആരാണ് വഹി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി േസാഷ��  മീഡിയയി�  �ടി ജന���് ന��� ഉറ�ക�
പാലി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ൈസനിക േ�മ വ�� �േഖന നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

4358. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈസനിക േ�മ വ�� �േഖന നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േക� സ��ാ�  കഴി� അ �് വ�ഷമായി എെ��ി�ം �ക
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക��ാ�ളള സം�ാന വിഹിതം
എ�ശതമാനമാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വ��ിന് സ��മായി ഓഫീസ് സ��യം നി��ി��തിന് സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന��േമാ?

ൈസനിക/അ��ൈസനിക��് അ�വദി� സാ��ിക സഹായം

4359. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി�ശഷം മരണെ��കേയാ/പരി�പ�കേയാ െച� എ�
ൈസനിക/അ��ൈസനിക വിഭാഗ�ി�െ��വ��് സം�ാന
സ��ാരിെ� സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ി��്;  ജി�തിരി�് എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;  ഈയിന�ി�  ഇ�വെരയായി ആെക എ� �പ
െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�ാപി��ം എ�ാ�
ന�കാ�  കഴിയാ��മായ സാ��ിക സഹായം ഏെത�ി�ം ഈ
സ��ാ� വ�തിന് േശഷം െകാ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ജി�തിരി�് േപര്,
�ക സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�ര�് �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�് അ�വദി� �ക

4360. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വാമന�രം
നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�നാട്, വാമന�രം, ക�റ, പാേ�ാട്, ആനാട്,
െപരി��ല,  ���ഴ,  പാേലാട്,  പന��, ���ാറ,  െത�� വിേ��കളി�
�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം എ� �പ അ�വദി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� അേപ�കളി� ധനസഹായം അ�വദി�െവ�ം എ� അേപ�ക�
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തിര�രി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െ�യിനി� നി�് വീണ് പരി�് പ�ിയ �തി�് ധനസഹായം

4361. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31/7/2016- � ��രി� വ�് െ�യിനി� നി�് വീണ് പരി�് പ�ിയ െകാ�ി,
പള���ി േമ�ാറ�് വീ�ി�  �തി  ,  �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം �ക
അ�വദി� കി�വാ� 18/1/2017- � െകാ�ി താ��് ഓഫീസ് വഴി  (  File

no.853/17/m5  )  സമ��ി� നിേവദന�ി�  നാളി�വെര �ക അ�വദി�
കി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

4362. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം പാല�ാട് ജി�യി� 2016-17,

2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  അ�വദി� �ക�െട നിേയാജക
മ�ല�� തിരി�� കണ�് െവളിെ���േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�് െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി� അ�വദി�
�ക

4363. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി�  നി�ം അപകടമരണ/ചികി�സാ ആവശ�ാ��ം െകാേ�ാ�ി
മ�ല�ി� ആെക അ�വദി� �ക എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന അ�വദി� �കയി� എ� �പ ആ�െ��ാം നാളി�വെര വിതരണം
െച�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി�  നി�ം ലഭി� അേപ�കളി�
തീ�മാനമാകാ�വ�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽനി�് പാല�ാട് ജി�യി� അ�വദി� �ക

4364. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി�  നി�ം  2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  പാല�ാട് ജി�യി�
എ� േപ��് �ക അ�വദി�െവ�ം ആെക എ�് �ക ന�കിെയ�ം
െവളിെ���േമാ?

തീരേദശ േസന�് തി�വന��ര�് എയ��ി�്

4365. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ േസന�് തി�വന��ര�് എയ��ി�് �ട�ാ� േക�ം അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എേ�ാഴാണ് അ�മതി ന�കിയെത�ം പ�തി ഇ�വെര
�ാവ��ികമാ�ാ� കഴിയാ�െത�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എയ�  �ി�് ഏത് �ല�് �ട�ാനാണ് േക�ാ�മതി കി�ിയെത�്
അറിയി�േമാ; ഏെത�ാം കാര��� ല��മാ�ിയാണ് എയ��ി�ി� േക�ം
അ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അടിയ�ര ര�ാ�വ��ന സംവിധാന�� തീരേദശ േസന�് ഇ�ാ�ത്
ഓഖി �ര��ിെ� ര�ാ �വ��ന��� വിഘാതമായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) തല�ാന�് എയ��ി�് �വ��നം ആരംഭി�ാ� ഉ�ാ�� േന���
എെ�ാെ�യാണ്;

(എഫ്) എയ��ി�് �ട�ാ�  ആവശ�മായി വ�� �ക എ�യാെണ�ം
ഇ�ാര��ി� േക�സഹായം ലഭി�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിനി� നാഷണ� ൈസേ�ാ� റി�് മി�ിേഗഷ� േ�ാജ�്

4366. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) നാഷണ�  ൈസേ�ാ�  റി�് മി�ിേഗഷ�  േ�ാജ�്-2-�
ഉ�െ����തിനായി ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം
���ികളാണ് നി�േ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി�േ�ശി�െ��ി�� ���ിക�  സംബ�ി�് �േദശെ�
ജന�തിനിധിക�െട അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ; ഭാവിയി� ഇതി�� നി�േ�ശം
ബ�െ��വ��് ന���തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ;

(സി) �ര�ബാധിത �േദശ�ളി�  നി�ം �ധാന േറാഡിേല�്
എ�ിേ���തി�� േറാഡ്,  പാലം എ�ിവ നി��ി��േതാ
�ന��രി��േതാ ആയ ���ിക�, െവ��യ�ം തട��തി��
ക��ിറ െക�� ���ിക�  എ�ിവ ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ����തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���  നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;  തട��ളിെ��ി�  േമ��റ � ���ിക�  ��ത
പ�തിയി� ഉ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

ന�പരിഹാരം അ�വദി��തി�� വ�മാന പരിധി

4367. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം �ഹ���ം ക�വട
�ാപന���ം തീ പി��ം �ലം ഉ�ാ�� നാശന����്
ന�പരിഹാരം അ�വദി��തി�� വ�മാന പരിധി എ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ�മാന പരിധി ഉയ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി ഇ��നാഷണ� എയ�േപാ��ിെല േസാളാ� പാന�

4368. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി ഇ��നാഷണ� എയ�േപാ��് ലിമി�ഡിെ� കീഴി�� െന��ാേ�രി
അ��  േദശീയ വിമാന�ാവള�ിെല േസാളാ�  പാന�  േജാലിക�
െമേ��്.േബാഷ് ലിമി�ഡിെനേയാ അതിെ� അ�ബ� ക�നികെളേയാ
ഏ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നി�തി ഉ�െ�െട എ� �പയാണ് ക�നി�് ന�േക�ത്;
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(സി) നി�തി കിഴി�� �ക എ�യാണ്;

(ഡി) സിയാ� നാളി�വെര എ� �പ ന�കി;

(ഇ) ഈ �ക�് നി�തി ഇളവ് ന�കിെ�ാ�� എെ��ി�ം സ��ാ�
ഉ�ര�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) നി�തി ഇളവ് ന�കിയി�െ��ി�  അ�വഴി കരാ�കാ��് ലഭി�
സാ��ിക ലാഭം എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

ൈല�്െമേ�ാ പ�തി

4369. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� േകാഴിേ�ാട്,  തി�വന��രം ൈല�്െമേ�ാ പ�തിയി�  നി�്
ഡ�ഹി െമേ�ാ െറയി�  േകാ��േറഷ�  പി�വാ�ിയതായ റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമേ�ാ പ�തി�മായി ബ�െ�� േമ��ാല നി��ാണ�ി�  നി�്
ഡി.എം.ആ�.സി.െയ ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമേ�ാ പ�തി�െട നി��ാണ കാര��ി� ഡി.എം.ആ�.സി.�മായി കരാ�
ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ���ിക�  ആെര ഏ��ി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തി�െട തട��� ച��യി�െട പരിഹരി�ാ� നടപടി

4370. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�  ഉേപ�ി�കയാെണ� വാ�� ശരിയാേണാ;

എ�് െകാ�ാണ് പ�തി ൈവ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് േക�ാ�മതി ആവശ�മാേണാ;  എ�ി�  ഇതിേല�ായി
സം�ാനം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  വിശദമാ�േമാ;

ഇതിേല�ായി േക��മായി എെ��ി�ം ക�ിടപാ�ക� നട�ിയി�െ��ി�
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അതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തികളിൽ നി�ം
ഡി.എം.ആർ.സി. പി�ാ��തായി അറിയി�് േകാ��േറഷ� �ഖ� ഉപേദ�ാവ്
�ീ. ഇ.�ീധര� എെ��ി�ം ക�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ; േകാ�ി
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല ഡി.എം.ആർ.സി. �െട ഓഫീ�ക� ��വാ� േപാ�� എ�
വാ�� �ഖ�മ�ി�െട ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ പ�തിക�
അടിയ�രമായി നട�ിലാ�ാ�  ബ�.  �ഖ�മ�ി �േത�കമായി ഇടെപ�്
ഇേ�ാഴെ� ഈ തട���  ച��യി�െട പരിഹരി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െെല�് െമേ�ാ പ�തിക�ുെട കരാ�

4371. �ീ.അ�� �കാശ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് െെല�് െമേ�ാക�െട നി��ാണ�ിെ� �ാരംഭ
�വ��ന��െട ക�സ���ായി ഡി.എം.ആ�.സി. െയ നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� �കാരം വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��ം,  ഡി.എം.ആ�.സി.�ം
െക.ആ�.ടി.സി.  �ം ത�ി�  ഒ�വ�േ��തായ �െ�ാ�� േജാലിക�െട
കരാ�ം ഡി.എം.ആ�.സി. ത�ാറാ�ി 2016 ഡിസംബറി�ം 2017 ആഗ�ി�ം
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത കരാ� ഒ� വ�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിയി�  നി�ം പി�മാറാ�  അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��്
ഡി.എം.ആ�.സി.  സ��ാരിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത ക�ിന്
മ�പടി ന�കിേയാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

അ�� സം�ാന നദീജല കരാ�ക�

4372. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

35 of 129 Sunday 18 March 2018 12:35 PM



(എ) നദീജലം പ�ി��ത് സംബ�ി�് ഏെതാെ� സം�ാന��മായാണ്
േകരളം കരാറി� ഏ�െ��ി��ത്; ഓേരാ കരാറിെ��ം േപ�ം കരാെറാ�ി�
വ�ഷ�ം കാലാവധി�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ നദീജല കരാ� അ�സരി�ം ഓേരാ സം�ാന���ം ലഭ�മാേക�
െവ��ിെ� അളവ് എ�െയ�് കരാറിെ� േപ� സഹിതം ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി� േവന� അതി��മാ�� സാഹചര��ി� അ�� സം�ാന
നദീജല കരാ�ക� �കാരം ലഭിേ�� ജലം ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�െട ഫലമായി അ�ഹമായ ജലം എ��ത�  ലഭി� �ട�െമ�്
അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സമാന ത�ികകളിേല�് ഒ� പി.എസ്.സി. ലി�ി� നി�ം നിയമനം

4373. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാനെ� വി. എ�്. എസ്. ഇ. ��കളി� െമ�ാനി�� സ��ീസിംഗ്
ആ�് അേ�ാ െമഷീനറി േകാ�് പാ�ായി���ം നിലവി�  ലേബാറ�റി
െട�ി��  അസി��്  (െമ�ാനി��  സ��ീസിംഗ് ആ�് അേ�ാ
െമഷീനറി)  പി.  എസ്.  സി.  റാ�് ലി�ി� ഉ�െ���മായ  (കാ�ഗറി ന��
153/2014)  ഉേദ�ാഗാ��ികെള വ�വസായ പരിശീലന വ��ിേല�ം െക.

എസ്.  ആ�. ടി.  സി.,  െറ��േകാ,  കാംേകാ �ട�ിയ �ാപന�ളിെല
സമാന ത�ികകളിേല�ം ഇൗ റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമി�� കാര�ം
പരിഗണി�ാേമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ിക് റിേലഷ�സ് സംവിധാനം

4374. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ിക് റിേലഷ�സ് സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ�
സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിൽ െ�ാഫഷണ�  സമീപനം ഉറ�വ��ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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സ�േദശീവ�കരണം

4375. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഗ�ഫ് േമഖലയിെല രാജ��ളി�  സ�േദശീവ�കരണം നട�ാ��തിെ�
ഭാഗമായി േകരളീയരായ എ� �വാസിക��് െതാഴി�  ന�മായി എ�്
അറിയി�േമാ ;

േനാ�� വഴി�ളള പ�തിക�െട വി�ലീകരണം

4376. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക��് വലിയ േതാതി� െതാഴി� ന��ം സാ��ിക ന��ം �ലം
ഗ�ഫ് േമഖലയി�  െതാഴിലാളിക���ായി�� സാ��ിക �തിസ�ി
േകരള�ിെ� സാ��ിക ഘടനയി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി� ന�ം �ലം തിരിെ��� �വാസിക��് േനാ�� വഴി ലഭ�മാ��
സഹായ�� വി�ലീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

സ�േദശിവ��രണം �ലം െതാഴി� ന�െ��� �വാസിമലയാളിക�

4377. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളി� പലയിട�ം വ�ാപകമായി നട�ിലാ�ി െകാ�ിരി��
സ�േദശിവ��രണം സം�ാന�് ��ി�ാനിട�� സാ�ഹിക-

സാ��ിക �ത�ാഘാതെ���ി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�  ന�െ��� �വാസിക�െട ആശ�യക�ാ�ം അവെര
�നരധിവസി�ി��തി�മായി ഉചിതമായ പ�തിക�  ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;
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(സി) നിലവി�  �വാസി �നരധിവാസ�ിന് േക� സ��ാ�  ഏെത�ി�ം
തര�ി�� സഹായ�� ന���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സൗദി അേറബ�യി� െതാഴി� നിയമ ലംഘന�ിന് പിടി�െ�� മലയാളികൾ

4378. �ീ.എസ്.ശർ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗദി അേറബ�യി�  െപാ�മാ�് അവസാനി� േശഷം �ര�ാവ��്
നട�ിയ െറ��കളി�  െതാഴി�  നിയമ ലംഘന�ിന് പിടി�െ��
മലയാളികെള സംബ�ി�ളള �ത�മായ വിവര��
ലഭി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാമ നിയമലംഘനം,  െതാഴി�  നിയമലംഘനം എ�ീ ���ിന്
പിടി�െ��വ��് പിഴയട�ം േരഖക� നിയമവിേധയമാ�ി�ം അവിെട തെ�
േജാലിയി�  �ട��തിന് സഹായകരമായ സാഹചര�െമാ���തി�
�വാസി വ��ിെ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ;വിവരി�േമാ;

(സി) െപാ�മാ� േപാ�ളള നിയമ��  �ഖ�ാപി�േ�ാ�  തെ� �വാസിക�െട
െതാഴി� േരഖക�ം മ�ം ����തി�ം നിയമാ��തമാ��തി�ം അവെര
സഹായി��തി�ം അതത് രാജ��ിെ��ം ഇ���  എംബസി�െട�ം
അ�മതിേയാെട �വ��ി�� െഹ��് െഡ�ക�  ആരംഭി��തിന്
ആേലാചി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

വിേദശ ജയി�കളി� കഴി�� മലയാളിക�െട േമാചനം

4379. �ീ.വി. േജായി
,, എം. നൗഷാദ്
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒമാനിെല മലയാളി സംഘടനക�െട നിര�രമായ �മെ��ട��ം
ഇ���  എംബസി�െട ഇടെപടലിെന�ട��ം,  െച�ാ� ���ിന്
ഇ�പ� വ�ഷമായി ഒമാ� ജയിലി� കിട� ര�് മലയാളികെള േമാചി�ി�്
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നാ�ി�  തിരിെ��ി�ാ�  കഴി�തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിവരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� മാ�ഷിക�ം രാജ�േ�ഹപര�മായ �വ��ന�� നട��
മലയാളി സംഘടനകെള സഹായി��തി�ം ��ത സംഘടനകൾ�്
ഇ���  എംബസി�മായി നിര�രം ബ�ം �ാപി��തി�ം ഉത��
പ�തി�് സ��ാ� �പം ന��േമാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ ജയി�കളി� കഴി�� മലയാളിക�െട േമാചന�ി�ം അവെര നാ�ി�
തിരിെ��ി��തി�ം �നരധിവാസ�ി�ം �വാസികാര�വ��് �േത�ക
പ�തിക� ത�ാറാ�ി നട�ാ�േമാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വിേദശ രാജ��ളി� തടവി� കഴി�� മലയാളിക�െട േമാചനം

4380. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിേദശ രാജ��ളി�
നിരവധി കാരണ�ളാ� തടവി� കഴി�� മലയാളികെള േമാചി�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എ�േപ�െട േമാചനം സാധ�മാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി എെ��ാം നടപടിക� ��തലായി നട�വാ� ആേലാചി��
എ�് അറിയി�േമാ?

�വാസിേ�മ പ�തികൾ

4381. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം പ�തിക�
നട�ിലാ�ി വ��; ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��തായി എെ��ി�ം േ�മ പ�തിക� �വാസിക��ായി നട�ിലാ�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�വാസിക��ായി െപ�ഷ� �ീം

resource://app/res/html5.html

39 of 129 Sunday 18 March 2018 12:35 PM



4382. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാ� �വാസിക��ായി ഏ�െ���ിയി�� െപ�ഷ� �ീമിെ�
നിലവിെല �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ െപ�ഷ� �ീമി� േച��തി�� അേപ�ക� ന��� വിധം, അവ
ഏത് ഓഫീ�കളിലാണ് ന�േക�െത�ം അടേ�� വിഹിതെമ�െയ�ം
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത െപ�ഷ� �ീമി� ഉ�െ�ടാ� അേപ� ന�കി മാസ�� കഴി�
േശഷമാണ് അംഗത� ന��  ലഭി��െത� പരാതിക�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി േവ� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

�വാസിക��ായി നട�ിലാ�ി വ�� േ�മപ�തിക�

4383. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വാസിക��ായി സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ�� േ�മപ�തിയി�  എ�
േപ� അംഗ�ളാണ് എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഈ േ�മപ�തിയി�  അംഗത�െമ��ാ� �വാസിക��ിടയി�  ഈ
േ�മപ�തി�െട വിശദാംശ��  �ചരി�ി��തി�െട എ�ാവെര�ം
അംഗ�ളാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�ി��റ�് േജാലി െച�� മലയാളിക��ായി േ�മപ�തിക�

4384. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിേദശ മലയാളികള�ാെത സം�ാന�ി��റ�് േജാലി െച��
മലയാളിക��ായി എെ��ാം േ�മപ�തിക�  സ��ാ�  നട�ിലാ�ി
വ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?
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േനാ�� �േഖന�� പ�തിക�

4385. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േനാ�� �േഖന
നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭയി�  വ�േച��ി�� നി�േ�ശ��  േനാ���െട
നട�ി�ിന് ��ത�  സഹായകരമായി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(സി) േലാക േകരള സഭയി�  വ�ി�� നി�േ�ശ��  േനാ�� �േഖനയാേണാ
നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സി.ബി.െഎ അേന�ഷണം നട�� േക�ക�

4386. �ീ.പാറ�� അ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� െകാലപാതക േക�കളിലാണ് നിലവി� സി.ബി.െഎ
അേന�ഷണം നട��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അവയി� െെഹേ�ാടതി നി�േ�ശ�കാര�ം ഗവ�െമ�് തീ�മാന�കാര�ം
അേന�ഷണം നട�� േക�ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േക�ക�െട ��പ�ം േകാടതികളി� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േക�ക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് സ��ാരിന് അറി�േമാ; വിശദാംശം
ന��േമാ?

സബ് ഇ�െ���മാ�െട �വ��നൈശലി

4387. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജന�െള അസഭ�ം പറ�ം മ��ി�ം ഭീതിയിലാ�ി �വ��ി�� ചില സബ്
ഇ�െ���മാ�െട �വ��നൈശലി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �വ��നൈശലി ആ�നിക ജനാധിപത� േപാലീസിന്
ഉത��താെണ�് ക���േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ൈശലി സ�ീകരി�ി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര രഹസ�മായി
നിരീ�ി��തി�ം സ��ീസി�  നി�ം �റ�ാ��തി��� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജന��െട അ��് സംര�ി�െകാ�� �വ��ന സം�ാരം
േപാലീസി� �പെ���ി എ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന പരിേശാധന�് �േത�ക നി�േ�ശ��

4388. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹന പരിേശാധന നട�ാ� ഏത് റാ�ി�ളള േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാഹന പരിേശാധന�് �േത�ക നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�
അത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

വിേദശ �ീഡ് നായകൾ ഉയർ�� �ര�ാ ����

4389. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേദശ �ീഡ് നായകേളാ�� വ��ി�വ�� �ിയം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നായ വിപണിയി� ��ിയ ഇനം വിേദശ �ീഡ് നാ��െട കട�വരേവാ��ടി
�ര�ാ ����, അപകട സാധ�ത എ�ിവ ഏറി വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഒ� ഉടമെയ മാ�ം അ�സരി�� ജ���  ജ��ായ േറാ�് വീലറിെ�
ആ�മണ�ി�  വയനാട് ൈവ�ിരിയി�  വീ�� മരി� സംഭവം
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��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അപകടകാരികളായ നായജ��കെള വീ�ി�  വള���ത്
നിേരാധി��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

ശി�ാ ഇളവ് ലഭി��തി�� പ�ിക

4390. �ീ.പാറ�� അ��
,, പി.െക.അ� റ�്
,, െക.എം.ഷാജി
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശി�ാ ഇളവ് ലഭി��തിനായി തട�കാ�െട പ�ിക അ��ിെട
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  എ� േപ�ക�  ഉ�െ�� ലി�ാണ് ത�ാറാ�ിയിരി��െത�ം
ലി�് ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ലി�ി�  �ിരം ��വാളിക�, വാടകെ�ാലയാളിക�, േപാേ�ാ  ,

െെലംഗികാതി�മം  ,മയ�മ��് എ�ീ േക�കളിെല �തിക�  എ�ിവ�
ഉ�െ��േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ലി�ി�  ടി.പി.ച�േശഖര�  വധേ�സിെല �തിക�ം
ഉ�െപ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇ��� റിസ�വ്� ബ�ാലിയ�

4391. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േകരള�ി�  ഇ���  റിസ�വ്� ബ�ാലിയെ� ഒ� �തിയ ബ�ാലിയൻ
�പീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ�ഡ�� റിസ�വ് ബ�ാലിയ�

4392. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന േപാലീസി� ഇ�ഡ�� റിസ�വ് ബ�ാലിയ�(െഎ.ആ�.ബി) എ�
ബ�ാലിയനാണ് നിലവി�  ഉ�ത്;  ഇതിെല േസനാംഗ��െട എ�ം
എ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആഭ��ര �ര� ശ�മാ��തിനായി െഎ.ആ�.ബി. �െട
ഒ� ബ�ാലിയ�  �ടി �പീകരി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  സം�ാന
സ��ാ�  ഈ ആവശ�ം പതിെനാ�ാമത് ഇ�ർ േ��് കൗ�സി�
േയാഗ�ി�  േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�ളള വിവരം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഎ.ആ�.ബി.  �പീകരി��തി�  േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�  എ�
ശതമാനം �കയാണ് വകയി���ത്;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െഎ.ആ�.ബി �പീകരി��തി� േക� സ��ാരിെ� സാ��ിക സഹായം
ലഭ�മാെണ�ി�  ര�ാം ബ�ാലിയ�  �പീകരി��തി�  മ�് തട���
എെ��ി�ം ഉേ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വ�ാപകമാ�� ഭി�ാടനം

4393. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭി�ാടനം വ�ാപകമാെണ� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് നിയ�ി��തിേനാ അെ��ി�  നിേരാധി��തിേനാ സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ? എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

മതസൗഹാ��ം പരിേപാഷി�ി��തി�� �ചരണ പരിപാടിക�

4394. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണയ വിവാഹ�െള ലൗ ജിഹാദ് എ� േപരി� ചി�ീകരി�് സ�ഹ�ി�
നിലനി��� മതസൗഹാ��ം തക���തി�� സാ�ഹ� വി��
ശ�ിക�െട �മ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�
എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) മി� വിവാഹിതരാ��വ��് സമാധാനേ�ാെട സ�ഹ�ി�
ജീവി��തി�� അവസരെമാ���തിന് എെ�ാെ� െച�ാനാ�െമ�്
ആേലാചി�േമാ;
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(സി) േകരള�ി� നിലനി��� മതസൗഹാ�� അ�രീ�ം സംര�ി��തി�ം
പരിേപാഷി�ി��തി�ം ഉത�� രീതിയി�� �ചരണ പരിപാടിക��്
േന�ത�ം ന��േമാ; ഇത് സംബ�ി� നയം വ��മാ�േമാ?

സർ�ിഫി��് അ�േ�ഷനായി ആഭ��ര വ��ിൽ ��തൽ ത�ികക�

4395. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  നി�ം ന��� സ�ഭാവ സർ�ിഫി��്
അ�േ�ഷ� േജാലിക�� േവ�ി ആഭ��ര വ��ിൽ നിലവി� ഉ�തി�
നി�ം ��തലായി ഏെത�ി�ം ത�ികക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി ത�ികക�  അ�വദി�ി�െ��ി�  എ�െയ�ം ഏെത�ാം
�ല�ളിലാണ് അ�വദി�െത�ം വ��മാ�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�
ഫയലിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാ�ം എറണാ�ള�ം ആഭ��ര വ��ിെ� അ�േ�ഷ�
അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാ�ം എറണാ�ള�ം അ�േ�ഷ� േവ�ി നിയമി� ഉേദ�ാഗ��
ആെര�ാെമ�ം അവ� നിലവി� െച�� േജാലിക� എെ��ാമാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അ�േ�ഷ�  േജാലി�് നിയമി�വ�  ��ത േജാലി െച�ാെത മ�
േജാലികളി�  ഏ�െ���തിന് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;  ഇ�കാരം മ� േജാലിക� െച��ത് നിയമവി��മേ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) േനാ���മായി അ�േ�ഷ�  ബ�ി�ി�വാ�  എെ��ി�ം തീ�മാനം
ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െ�ഷ�� ഓ�േറഷ�സ് ��്

4396. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ലഹരി മ��് വി�ന�ാെര�ം േമാ�ാ�െള�ം ല��മി�് തല�ാന�്
െ�ഷ�� ഓ�േറഷ�സ് ��് സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) തല�ാന നഗരിയി�  ഇ�ര�ി�  ഒ� �േത�ക ദൗത�സംഘെ�
നിേയാഗിേ��ിവ�ത് �മസമാധാനനില തക��ത് �ലമാെണ�
ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �േത�ക ദൗത�സംഘ�െള സം�ാന�് ��വ�
വ�ാപി�ിേ��തിെ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസിെ� െെന�് പേ�ാളിംഗ്

4397. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസിെ� െെന�് പേ�ാളിംഗ് രീതിയി�  ആ�നിക സേ�ത��െട
ഉപേയാഗം �േയാജനെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇ ബീ�് സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി� �ാമ
�േദശ�ളി� ഉ�െ�െട പ�തി നട�ിലാ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ;

(സി) െെന�് പേ�ാളിംഗി�  റസിഡ�്സ് അേസാസിേയഷ�ക�െട�ം
െപാ�ജന��െട�ം,  നവമാധ�മ�ളി�െട�ം അ�ാെത��� സഹകരണം
�ടി ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�ിേറഷ�സ് 2018

4398. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് ആവി�രി�� പ�തിയായ ആ�ിേറഷ�സ്  2018 െ�
ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�കാലം നീ�നി��� പ�തിയാണിെത�ം ഈ പ�തി �കാരം
െച�ാ�േ�ശി�� പരിപാടിക�ം �വ��ന��ം എെ�ാെ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �ാവ��ികമാ�ാ�� െചലവ് എ�യാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട സം�ാന-ജി�ാതല �മതല ആ��ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം വിഭാഗം ആ�കെള�ം സംഘടനകെള�മാണ് ഈ പ�തി�െട
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�വ��ന��മായി സഹകരി�ി�ാ�േ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

േപാലീ�കാ��് മാഫിയ ക�േ�ഷ� ബ�ം

4399. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല േപാലീ�കാ��് മാഫിയ ക�േ�ഷ�
ബ�ം ഉളളതായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ജന�േളാട് മാന�മായി െപ�മാറാ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര േകാടതി
െവ�െത വി�ാ�ം വ��് തല അേന�ഷണ�ി�  െത�് കെ��ിയാ�
നടപടി സ�ീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��തരമായ സ�ഭാവ �ഷ�ം കാണി�� േപാലീ�േദ�ാഗ�� േസന�് തെ�
അപമാനമായതിനാ� അവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ീപീഡന േക�കളി�ം,  ബലാ�ംഗ േക�കളി�ം �തികളായി�ളള
േപാലീ�കാ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാള��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

േഹാം ഗാ��ക�

4400. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േഹാം ഗാ��മാ�െട �വ��നം സം�ാന�് വി�ലെ���ാ�
ആേലാചി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തിന് േശഷം ��തായി എ�േപെര േഹാം
ഗാ��മാരായി നിയമി�ി��്;

(സി) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം േഹാം ഗാ��മാ��് േവതനവ��നവ്
ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത� േപെര നിയമി� െകാ�് സം�ാന േപാലീസിെല �ാഫിക് ഡ��ിക�
��വ�  ഈ വിഭാഗ�ിന് ന�കി വി�ലെ���� തര�ി�ളള
ആേലാചനക� നട��േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ?

േകസ് അേന�ഷണം ��ത� ശാ�ീയമാ�ാ� നടപടിക�
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4401. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകസ് അേന�ഷണം ��ത�  ശാ�ീയമാ�ാ�  2017-18

സാ��ിക വ�ഷേ��് ബ�ജ�ി� നീ�ിവ� �കയി� എ� ശതമാനം
െചലവഴി�ാ� സാധി�ി��്;

(ബി) േകസ് അേന�ഷണം ��ത� ശാ�ീയമാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വനിതാ േപാലീസ് േസനാംഗ��െട ����

4402. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയിെല �ല��� അ�മാ�ം ഗ�ഭിണിക�മായ വനിതാ
േസനാംഗ���് ൈന�് ഡ��ി�ം പാറാവ് ഡ��ി�ം ഉ�െ�െട��വ
ന�����ലം അവ���ായി�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരിശീലനകാലയളവി�� വനിതാ േസനാംഗ���് പലേ�ാ�ം വലിയ
രീതിയി�� മാനസികപീഡന��  േനരിേട�ിവ��െ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  േപാലീസ് േസനയിെല വനിത േസനാംഗ��െട
����  പഠി��തി�ം ��ി��ക�  പരിഹരി��തി�ം ഈ സ��ാ�
ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിവരി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട ����  പരിഹരി���മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം
തര�ി�� റിേ�ാ��ക�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല ക�ാ�് േഫാേളാവ� ജീവന�ാ�െട െ�ഷ�� ��സ്

4403. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയിെല ക�ാ�് േഫാേളാവ� ജീവന�ാ�െട െ�ഷ�� ��സ്
അംഗീകരി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�മായി ബ�െ�� എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള േപാലീസിെല ��്,  ബാ�ബ�, േഡാബി,  സ�ീ��, വാ��  കാരിയ�
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�ട�ിയ ക�ാ�് േഫാേളാവ� ത�ികകളിേല�� നിയമനം പി. എസ്. സി.
�് വിടാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�ാ�് േഫാേളാവ�  ത�ികകളിെല ജീവന�ാരി�  എ� േപെര ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��ാ�െട വീ�ി�  േജാലി�ായി നിേയാഗി�ി��്;  ഇ�കാരം
നിേയാഗി�ി�� ഉേദ�ാഗ�െര ക�ാ�കളിേല�് തിരി�യ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട കാര��മമായ േസവനം

4404. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസന�െട േസവനം കാര��മമായി െപാ�ജന���്
ന���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്
എ�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�  സ�ഭാവ��വെര കെ���തി�ം
ആവശ�മായ നി�േ�ശ�� െകാ���തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികവ�രണം

4405. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, െക. രാജ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�ീയമായി ��ാേന�ഷണം നട��തിന് സം�ാന േപാലീസ് േസന
എെ��ാം ആ�നിക ശാ�ീയ ഉപകരണ�ളാണ് ഉപേയാഗി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് ആ�നീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി േപാലീസ് േസന�്
ലഭ�മാ�ിയി�� അത��ാ�നിക ഉപകരണ��  ഏെതാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) േപാലീസ് സംവിധാനെ� ആ�നീകരി��തി�ം നവീകരി��തി�മായി
2017-18 സാ��ിക വ�ഷം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) േ��് എമ�ജ�സി െറേ�ാ�സ് സി�ം നട�ിലായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയി� അദ� ഡ��ി സ�ദായം

4406. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി� അദ� ഡ��ി സ�ദായം �കാരം നിലവി� എ� േപ�
േജാലി േനാ�ി വ���്;

(ബി) അദ�  ഡ��ിയി�  �ട�� േപാലീ�കാെര േ�ഷ�കളിേല�് മാ�ി
വിന�സി�ി�് േ�ഷ�ക�െട കാര��മത വ��ി�ി�ാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ം;വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് സ�ജ� ത�ിക

4407. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േപാലീസ് സ�ജ�  ത�ിക
നിലവി��്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഗവ�െമ�് െമഡി��  േകാേളജ് ഇ�ാ� ജി�കളി�  നി�ം
��ഹമരണ�ളി�െ�� �തേദഹ�� േപാ�്േമാ��ം െച��തിനായി മ�്
ജി�കളിേല�് െകാ�േപാേക�ിവ��ത് �ലം വലിയ ��ി��ക�
ഉ�ാ�� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം േപാലീസ്
സ�ജ�ാരി�ാെത േപാ�്േമാ��ം െച�ാ�  േഡാ��മാ�  വി�ഖത
കാണി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആയത് പരിഹരി�വാ�  എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം താ��്
ആ�പ�ികളി�ം ആവശ��ിന് േപാലീസ് സ�ജ�ാെര നിയമി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് പി��ിനാ�� സാധനസാമ�ിക�െട ��ി�്

4408. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപാലീസ് ഉപേയാഗി�� ലാ�ി,  ഷീ�ഡ്,  �ര�, ബാരിേ��ക�, െട�്
െക�വാ� ഉപേയാഗി�� േപാ�, ക�ാമറ �ട�ിയ സാധന�� സ��ാ�
വിവിധ �ണി�ക��് വിതരണം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) ��ത സാധന��  േ�ാ�  പ�േ�സ് മാന�ൽ �കാരമാേണാ
വാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കലാപ �േദശ�ളി�ം മ�ം പി��് ഇേട� സ��ഭ�ളി�  ഡ��ിയിെല
േപാലീ�കാ�  വി�മി��തിനായി െട�് െക�ാ�േ�ാ;  െട�്
െക��തിനായി ഇ��് െെപ�ാേണാ,  �ളയാേണാ േപാളായി
ഉപേയാഗി��ത് എ�ം ഒ� െട�് െക��തിന് മിനിമം എ� േപാളാണ്
ഉപേയാഗി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വില െകാ��് വാ�� ഇ�രം സാധന�� ആവശ�ം കഴി�് ഉേപ�ി�്
േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�രം സാധന��  ഉപേയാഗം
കഴി�് േശഷം എ�� �ല�് തിരിെക എ�ിേ�� �മതല ആരിലാണ്
നി�ി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േപാലീസ് പി��ി�  ഉപേയാഗി�ാനായി െകാ�വ� സാധന��
ഏെത�ി�ം വിധ�ി�  കാണാതാ�കേയാ നശി�കേയാ െച��
സ��ഭ�ി� പി��് ഡ��ി�െട �മതല�ാേരാട് ബ�െ�� അധികാരിക�
വിശദീകരണം ആവശ�െ�ടാ�േ�ാ;

(എഫ്) പി��് പി�വലി�� ദിവസം �മതല�ാരായ ഉേദ�ാഗ�� സാധന��
തിരിെക െകാ�േപാകാതിരി�ക�ം ഉ�രവാദി�െ��വെര ഏ��ി�ാെത
ആയത് െപാ��ലേ�ാ സ�കാര� വ��ി�െട �ലേ�ാ ഉേപ�ി�്
േപാ�� സ��ഭ�ി�  ഇ�രം വ���  േമാഷണം േപാ�കേയാ
മേ�െത�ി�ം തര�ി�  ന�െ��കേയാ െച�ാ�  ഇതിെ� ബാധ�ത
ആ��ാണ് വ��ത്എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് മാന�ൽ �കാര�ളള നടപടിക�

4409. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് മാന�ൽ  519(2)  �കാരം േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�െ���
എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം സബ് ഇ�െ���മാ�  ��്
മാസ�ിെലാരി��  സ��ശി�ണെമ�ം ചില രാ�ികളി�  വിേ��കളി�
ക�ാ�് െച�ണെമ�ം മാന�ൽ  519(II)  �കാരം വിേ��കളി�  തീ��
ക�ി�ാ� േക�കളി�  പ�് ശതമാനം സബ് ഇ�െ���ം അ�്
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ശതമാനം സ��ി�  ഇ�െ���ം േനരി�് പരിേശാധി�്
തീ��ക�ി�ണെമ�ം വ�വ� െച�ി��തിനാൽ േപാലീസ് മാന�ൽ
�കാര�� നടപടിക�  ആഭ��ര വ��് സ�ീകരി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നട�ിയ
പരിേശാധനക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാലീസ് മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാർ�് സമയബ�ിത �ാന�യ�ം

4410. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വിഭാഗ�ിെല �ധാനെ�� കാര�ാലയ�ളായ തി�വന��രം
സി.പി.ഒ,  ആല�ഴ ഡി.പി.ഒ.  ക��  ഡി.പി.ഒ �ട�ിയിട�ളി�  സീനിയ�
അ�ിനിേ��ീവ് അസി��് ത�ിക മാസ�ളായി ഒഴി�് കിട��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗ�ി�  വിരമി��  നിമി�ം േമ�  ത�ി�
വ�� ഒഴി�കളി�  യഥാസമയം �ാന�യ�ം ന�കി
നിക�ാതിരി��തിനാ�  താെഴ വിവിധ ത�ികകളി�  ഉളളവ��്
�ാന�യ�ം െെവ��ത് �ലം ഉ�ാ�� സാ��ിക ന�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�രം സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�ളള
നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിന് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ���്
എതിെര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗ�ി�  മാസംേതാ�ം വിരമി��  നിമി�ം ഉ�ാ��
ഒഴി�ക� ഉട� തെ� �ാന�യ�ം ന�കി നിക��തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;  നിലവി�  ഇ�െന ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�  യഥാസമയം
നിക�ാതിരി��തിനാ�  അ�ബ�ി�് ഉ�ാേക� എ�.ഡി.സി.
ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം
ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(ഡി) ��തായി നിയമന�� നടേ��െയ� നി�േ�ശം ഉളളത് െകാ�ാേണാ
ഇ�രം സാഹചര��� വ��ി� ഉ�ാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ�ലിജ�സ് സംവിധാനം െമ�െ���ാ�� പ�തികൾ
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4411. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇ�ലിജ�സ് സംവിധാനം െമ�െ���ാ� ഇൗ സ��ാ�
നട�ിലാ�ിയി�ളള പ�തികെള�റി�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ലിജ�സ് സംവിധാനം െമ�െ���ാ�  2017-18  സാ��ിക വ�ഷം
വകയി��ിയ �കയി�  നി�ം ഒ� �പ േപാ�ം െചലവഴി�ാ�
സാധി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീ�കാരി� വ��ി� വ�� ആ�ഹത�ാ �വണത

4412. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീ�കാരി�  വ��ി� വ�� ആ�ഹത�ാ �വണത�് കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീ�കാ�െട േജാലി സമയെ� മാനസിക സംഘ�ഷം
ല�കരി��തി�ം അ�വഴി മാനസികാേരാഗ�ം നിലനി���തി�മായി ഈ
സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് െ�യിനിംഗ് സമയ�തെ� മാനസികാേരാഗ�ം
വ��ി�ി�ാ�ത�� എെ��ി�ം പരിശീലനം ഇേ�ാ�  ന�കി
വ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി മിക��താ��തി�� നടപടിക�

4413. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി കാര��മമായി നട�ാ�വാ�  ഈ
സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകഡ�ക��് പരിശീലനം ലഭ�മാ�വാ�ം ��ത പ�തി ��ത�
��കളിേല�ം ഹയ�  െസ��റി/െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി
േമഖലകളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാ�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�
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ഉേ�ശി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി�  സഹകരി�� ��ിക��് േ�സ് മാ��് ഉ�െ�െട��
ആ��ല���  ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി �േത�ക ഡയറ�േറ�് �പീകരി��കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

എസ്. ഐ.( ജി.ഇ.ബി.) മാ�െട നിയമനം

4414. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എസ്.  ഐ.(  ജി.ഇ.ബി.)  ത�ികയിേല�്  8.04.2015  �ത�  നാളി�വെര
�േമാഷ�, ത�ിക ��ി��, അന�� േസവനം എ�ിവയി�െട േനരി�ളള
നിയമനം വഴി നികേ�� ഒഴി�ക�  എ�യാണ്;  തരംതിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േനരി�ളള നിയമനം വഴി നികേ�� എസ്. ഐ.( ജി.ഇ.ബി.) മാ�െട എ�
ഒഴി�ക�  ജി.ഓ.  (എം.എസ്.)  നം.  76/2016/  േഹാം.  തീയതി.  1.03.2016

�കാരം നാളി�വെര �മെ���ി നിയമി�ി��്;

(സി) ഓ.എ.  നം.1958/2016  എ� േകസി�  േകരള അ�ിനിേ��ീവ്
ൈ�ബ�ണലി� നി�ളള ഉ�ര� �കാരം ജി.ഓ. (എം.എസ്.) നം. 76/2016/

േഹാം.  എ� ഉ�രവ് റ�് െച� സാഹചര��ി�  നാളി�വെര
�മെ���ിയ എസ്. ഐ.( ജി.ഇ.ബി.) ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്
െച�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എസ്. ഐ. (DAR)-� നിലവി� എ� എ�.െജ.ഡി ഒഴി�ക� ഉ�്; ��ത
ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം എം.എസ്.പി വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല നിയമന��

4415. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിന് കീഴി� ���ി�� മല�റം എം.എസ്.പി വിദ�ാഭ�ാസ
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�ാപന�ളിെല അധ�ാപക�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം നിയമന
വ�വ�ക�ം മാനദ���ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക പരീ�ക�, ഇ��വ� എ�ിവ നട��േ�ാ;  എ�ി�
ആ��ാണ് പരീ�ാ�മതല;  ഏത് തര�ി�� പരീ�കളാണ്
ഉേദ�ാഗാ��ിക��ായി നട��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിദ�ാലയ�ിെ� നിയമനാധികാരി ആരാണ്;  ഇത് സംബ�ി�
ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നിയമന�ി�  �മേ��ക�  നട��തായ പരാതിക�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  �താര�ത ഉറ�് വ��ാ�  എ�ാ
നിയമന��ം പി.എസ്.സി �് വി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

�ൻ സ��ാരിെ� കാല�് ��� ജി�യി� നട� രാ�ീയ െകാലപാതക��

4416. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� അ�വ�ഷ�ാല�ിനിട�് ��� ജി�യി� രാ�ീയ
പാ��ികളി�െ�� എ� േപ� െകാല െച�െ��ി��്;

(ബി) െകാലെച�െ�� ഓേരാ���െട�ം േപ�വിവര�ം അവ�െട�ം
�തിക�െട�ം രാ�ീയബ��ം വ��മാ�ാേമാ?

�ൈഹബ് വധം

4417. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ൈഹബ് വധേ�സി� േബാംബ് ഉപേയാഗി�് ഭീകരാ�രീ�ം ��ി�
�തിക�െട േപരി�  �.എ.പി.എ.  �മ�ണെമ�് േകരള ൈഹേ�ാടതി
അഭി�ായെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിക�  േബാംെബറി�് ഭീകരാ�രീ�ം ��ി�താ�ം
ഭീഷണിെ���വാ�  �മം നട�ിയതാ�ം ��ത േകസ് അേന�ഷി�
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േപാലീസ് റിമാ�് റിേ�ാ��ി� �ചി�ി�ി�േ�ാ;

�ൈഹബ് വധേ�സ്

4418. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�്
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ��രിെല ��് േകാ��സ് േനതാവ് �ൈഹബിെ� െകാലപാതക
േകസ് സി.ബി.ഐ ഏെ���് അേന�ഷി�വാ�  േകരള ൈഹേ�ാടതി
ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) െകാലപാതക�ിന് പി�ിെല �ഢാേലാചന െവളി��് െകാ�വരണെമ�്
ൈഹേ�ാടതി വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് അേന�ഷണം ��ികരമെ��ം ഫല�ദമായ അേന�ഷണം
നട�വാ�  സി.ബി.ഐ.�് മാ�േമ കഴി�ക��െവ�ം േകാടതി
കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  േപാലീസ് അേന�ഷണ�ി�  ഉ�ായ
എെ�ാെ� വീ�കളാണ് േകാടതി ��ി�ാണി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി വിധിെ�തിെര അ�ീ�  ന��വാ�  സ��ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

�െെഹബ് വധേ�സ്

4419. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �െെഹബ് വധേ�സ് അേന�ഷണം സംബ�ി�് െെഹേ�ാടതി
സ��ാരിെനതിെര എെ��ി�ം പരാമ�ശ��  നട�ിയതായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േകസി�  െെഹേ�ാടതി സ��ാരിെനതിെര പരാമ�ശം
നട�വാനിടയായ സാഹചര�െമ�ായി�� എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) േകസ് സി.ബി.െഎ.�് വിടണെമ� ആവശ�െ� സ��ാ� എതി��തിെ�
കാരണെമ�ായി�� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണം സി.ബി.െഎ.െയ ഏ��ി�ണെമ�്
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െെഹേ�ാടതി വിധി ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഇൗ വിധിെ�തിെര അ�ീ� ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) േകരള�ിെല രാ�ീയ െകാലപാതക�െള�റി�് സമ�മായി
അേന�ഷി��തി�ം പരിഹാരം േത��തി�മായി ഒ� �ഡീഷ�� ക�ീഷെന
നിയമി��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ?

രാ�ീയ സംഘ�ന��

4420. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് എ� രാ�ീയ സംഘ�ന��
നട�ി��്;

(ബി) ഇതിെല�ാം�ടി എ� േപ� െകാല െച�െ��ി��്;

(സി) െകാല െച�െ��വരി�  രാ�ീയ �വ��ക�െട രാ�ീയ പാ��ി ബ�ം
വ��മാ�േമാ?

കാ��ിക��ി ഐ.എ�്.ആ�.ഡി. േകാേളജി� നട� ആ�മണ സംഭവം

4421. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല കാ��ിക��ി ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  അൈ�ഡ്
സയ�സ് േകാേളജി� 08.03.2017-� എസ്.എഫ്.ഐ.�െട േന�ത��ി�
നട� ആ�മണ�ി� എ� വിദ�ാ��ിക��ാണ് പരിേ��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം എസ്.എഫ്.ഐ. �വ��ക�െ�തിെരയാണ് ഈ സംഭവ�ി�
േപാലീസ് േകസ് രജി�� െച�ി��ത്;

(സി) ആ�മണ�ി�  ഏ�െ�� ��വാളികെള ഹരി�ാട് േപാലീസ് േ�ഷ�
ആ�മി�് എസ്.എഫ്.ഐ.�ാ�  ര�െ���ിയ സംഭവ�ി�  േപാലീസ്
േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ാം േപാലീ�കാ��ാണ് ഈ സംഭവ�ി�  പരിേ��ത്;
ഇ�ാര��ി� ശ�മായ നിയമനടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സി-ഡി�ിെല ജീവന�ാരിെയ പീഡി�ിെ�� പരാതി
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4422. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് േഗാ��ി ഭവനി�� സി-ഡി�ിെല ജീവന�ാരിെയ ഒ�
ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�� പീഡി�ിെ��് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ബ�െ��വ��് പരാതി ന�കിയി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പരാതിെയ��ി അേന�ഷി�് �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�ീ �ര��ാ�� നടപടികൾ

4423. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.സി.���
,, സി.െക. ഹരീ��
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനവികത�് അപമാനകരമായ �ീവാണിഭം സം�ാന�് നട��െ��
വാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  ഇ�രം �ിമിന�  സംഘ�െള അമ��
െച�വാനായി �ീ �ര� സംവിധാന��  ��ത�  കാര��മമാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ാ െപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം ര�് വനിതാ െപാലീ�കാെര വീതെമ�ി�ം
നിയമി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ആയതിെ� �വ��ന �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീത�െ� അപമാനി�� തര�ി�� ൈസബ�  ���ത���
ക�ശനമായി നിയ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

േമരി�രം എ.എ�.പി. �ളിെല അധ�ാപക� ��ികെള പീഡി�ി� സംഭവം

4424. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാ� പ�ായ�ി� േമരി�രം എ.എ�.പി.
�ളിെല അധ�ാപക�  2017  ഡിസംബറി�  ��ികെള പീഡി�ി��മായി
ബ�െ�� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; ആെരാെ�യാണ് �തിക�;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തികെള ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സംഭവം നട�ി�് മാസ��  കഴി�ി�ം �തിെയ അറ�്
െച�ാതിരി��തി�� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ികെള ത�ിെ�ാ�േപാക�

4425. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭി�ാടന മാഫിയ ��ികെള ത�ിെ�ാ�േപായ എ� േക�ക� കഴി� ഒ�
വ�ഷ�ിനിെട സം�ാന�് രജി��  െച�ി��്;  ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േസാഷ��  മീഡിയ വഴി ഭീതി ജനി�ി�� വാ��ക�  �ചരി�ി��ത്
തടയാ�  സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള നിയമനി��ാണ�ിന്
ആേലാചി��േ�ാ; നിലവി�� ഏെത�ി�ം നിയമ�ിെ� പരിധിയി� ഇത്
വ��േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ കിഴേ��രയി� ഏ�വയ�കാരിെയ പീഡി�ി� സംഭവം

4426. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

�വാ��ഴ കിഴേ��രയി�  ഏ�വയ�കാരിയായ തമിഴ് െപ���ി
പീഡി�ി�െ�� സംഭവ�ിെ� അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

'േടാ�� േഫാ� �' ത�ി�് േകസ്

4427. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'േടാ�� േഫാ� �' േകസിെ� നിലവി�� �ിതി എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  കെ���
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സ��വകക� നിേ�പക��് ന��വാ�� നടപടി �മ�� ഏത് ഘ�ം
വെരയായി; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഭി�ലിംഗ�ാ�െ�തിെര�� അ�മം

4428. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭി�ലിംഗ�ാ�െ�തിെര അ�മം നട�ിയത് സംബ�ി�്
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭി�ലിംഗ�ാെര േപാലീസ് മ��ി�� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷനി�ം ഇ�ര�ി� ഭി�ലിംഗ�ാെര
മ��ി�തായ എ� പരാതിക�  ഉ�്;ആയതി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��് വ��മാ�േമാ; വിശദവിവരംനൽ�േമാ;

(ഡി) ഭി�ലിംഗ�ാെര മ��ി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വാഹന അപകട�� �റ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

4429. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈദനംദിനം വ��ി�വ�� വാഹന അപകട��
�റ�വാ�ം അ�വഴി മ�ഷ�ജീവ�  സംര�ി�ാ�മായി ആഭ��രവ��ം
അ�ബ� വ��ക�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാന�് ആഭ��രവ��ിെ� കണ��കാരം കഴി� എ�്
വ�ഷകാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം നട� അപകട��, അതി�
മരണെ��വ�, അംഗൈവകല�ം സംഭവി�വ�  എ�ിവ സംബ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവരി�  അംഗൈവകല�ം സംഭവി�വ��് ന�� സ��ാ�  സഹായ��
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അപകട��  �റ�വാനായി ആഭ��ര വ��ം മ� വ��ക�ം േച��്
നട�ാ�ിയ ശബരിമല േസഫ് േസാ�  പ�തി�െട നട�ി�ം റിസ��ം

resource://app/res/html5.html

60 of 129 Sunday 18 March 2018 12:35 PM



സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േസഫ് േസാ�  പ�തി ഫല�ദമാണ് എ�ി�  സം�ാന
വ�ാപകമായി ഘ�ം ഘ�മായി ആയത് നട�ാ��ത് പരിഗണി�േമാ?

കേ�രി�ാഴം �തിയപാല�ി� സമീപം 26.10.2017-ന് ഉ�ായ വാഹനാപകടം

4430. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�, �വാ��ഴ കേ�രി�ാഴം �തിയപാല�ി� സമീപം
26.10.2017-ന് രാവിെല ഉ�ായ വാഹനാപകടം സംബ�ി�് േകസ്
രജി��  െച�ി�േ�ാ;  േകസ് അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വാഹനാപകട�ിനിരയായ പിറവം ആര��ം എട�ാ�വയ�
വഴമട�ി�  വീ�ി�  �ീ.  അ��  ത�ി�െട വല�കാ�  �റി� മാേ��ി
വ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത വാഹനാപകട�ി�  ഉ�െ��വെര
സംബ�ി�ം അവ�െട പരി�കെള സംബ�ി��� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വാഹനാപകട�ിന് കാരണ�ാരനായ ടി��  േലാറി ൈ�വ�െട
േപരി� േകെസ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അപകട�ിനിരയായ ൈബ�് ഓടി�ി�� വ��ിെയ �തിയാ�ിയി�േ�ാ
എ�ം എ�ി�  ��ത നടപടി �ന:പരിേശാധി�് ശരിയായ അേന�ഷണം
നട�ി ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ക�ം
അപകട�ിനിരയായവ��്നീതി ലഭ�മാ�ാനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�ക�ം െച�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈസബ� ശല����ം പീഡന���ം വിേധയമാ��വ�െട പരാതിക�

4431. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വർധി�വ�� ൈസബ�  ���ത���  നിയ�ി�ാ�ം തട�വാ�മായി
ആഭ��രവ��് മ�വ��ക�ം േക�സ��ാ�മാ�ം േക�
ഏജ�സിക�മാ�ം ബ�െ��് സ�ീകരി�വ�� �വ��ന��  എ�്
എ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) സം�ാന�് �ീക�  വിദ�ാ��ിനിക�  ഉ�െ�� ��ിക�ം �വതിക�ം
െമാൈബ� ഉ�െ�െട�� െന�് വ��് േ�ാ�ാമിം�കളി�െട�ം ഒ�ം മ�
ഉപാദികളി�െട��� ശല����ം പീഡന���ം വിേധയമാ��
പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇവ തട�വാ�ം ��ിക�ം �ീക�ം ഉ�െ�െട��വ��് സംര�ണം
ന��വാ�ം ��വാളികെള കെ��ി അവ�� ശി� ഉറ�ാ�ാ�മായി
ആഭ��ര വ��് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എ�് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഇവസംബ�ി�് എ� പരാതിക� ലഭി� എ�
േക�ക� രജി�� െച� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േക�കളി� പിടി�െ��� വാഹന�� നീ�ം െച�ാ�ളള നടപടിക�

4432. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ വിവിധ േക�കളി� പിടി�െ���
വാഹന��  കിട�് നശി���ം ��ത വാഹന��  േ�ഷേനാട്
േചർ�� േറാഡ് ൈസ�കളി�  കിട��ത് �ലം പലതര�ി��
��ി��ക�  ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാ�ാ�ം എെ��ി�ം ഫല�ദമായ
സംവിധാനം ഒ��ി ഈ വ�ിക� നീ�ം െച�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ികളി�  അധിക�ം െതാ�ി �തലാണ് എ�തിനാ�  ഇവെയ
േകാടതി�െട നി�േ�ശേ�ാ��ടി മാ�വാ�ളള എെ��ി�ം സംവിധാനം
ഒ��വാ� പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല �ധാന നഗര�ളി�� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട
പരിസരെ� �ധാന േറാ�കളി� ഇ�െന പിടിെ��� വ�ിക� �ാഫിക്
തട�ം ��ി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ ഉചിത നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;

വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ാട് േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി��തിന് നടപടി

4433. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��ിെല ആല�ാട് �ാമപ�ായ�് ഏത് േപാലീസ്
േ�ഷ� പരിധിയി� ഉ�െ���െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ;
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(ബി) �� ശതമാനം മ��െ�ാഴിലാളിക�  താമസി�� �േദശ�് �നാമി
ഉ�െ�െട�� �ര���ം �മസമാധാന ����ം നിര�രമായി റിേ�ാ��്
െച�െ��� സാഹചര��ളി�  അടിയ�ര സഹായെമ�ി��തിന്
എെ��ാം സംവിധാന��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ �േദശെ� േസവന�ി�മാ�മായി ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ�
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െകാ�ം ജി� േപാലീസി� വനിതാ േപാലീ�കാ�െട ഒഴി�ക�

4434. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി� േപാലീസി�  വനിതാ േപാലീ�കാ�െട ഒഴി�ക�  സി�ി/�റ�
തിരി�് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  െകാ�ം സി�ി/�റ�  േപാലീസ് ജി�യി�  അ�ാ�് െച�് ഡ��ി
െച��  2017  ബാ�് വനിതാ േപാലീ�കാ�  എ�;  ഇൗ നിയമന�ിെ�
മാനദ�ം എ�ാണ്;

(സി) െകാ�ം ഓ�ഷനായി െതരെ���് പരീ�െയ�തി െകാ�ം സി�ി/�റ�
ജി�കളി� നിയമനം കാ�് മ�് ജി�കളി� േജാലി േനാ�ിവ�� വനിതാ
േപാലീ�കാെര സീനിേയാരി�ി�െട അടി�ാന�ി�  െകാ�ം സി�ി/�റ�
ജി�കളി�  മാ�ി നിയമി��തി�  എെ��ി�ം നിയമ തട�ം ഉേ�ാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

ഞാറ�� എെെ�സ് ഓഫീസിെല ക�ഡി മ��നെ� �ട��� േപാലീസ് േകസ്

4435. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഞാറ��  എെെ�സ് ഓഫീസി�  നിേരാധിത �കയില ഉ�����
െെകവശം വ�തിെ� േപരി�  പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� �വാവിെന
ക�ഡിയി� വ�് മ��ി�തിെന �ട��് ആ�പ�ിയി� �േവശി�ി�െ��
സംഭവ�ി�  േപാലീസ് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ി�  േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം
വ��ക�  �കാരമാണ് േകസ് രജി��  െച�ിരി��െത�ം
�തി�ാന�� ഉേദ�ാഗ�� ആെരാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?
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��� ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ജനൈമ�ി അ�യ േക���

4436. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല ഒൻപത് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ജനൈമ�ി േപാലീസിെ�
െഹ��് െഡ�ായി േപാലീസ് േ�ഷ�  േകാ�ൗ�കളി�  2012  �
�വ��നം ആരംഭി� ജനൈമ�ി അ�യ േക��� നി��ലാ��തിന്
ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ �ട��െകാ� േപാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

തി�ര�ാടി സ��ി� ഇ�െ���െട േമാശമായ െപ�മാ�ം

4437. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി സ��ി�  ഇ�െ���െട േമാശമായ െപ�മാ��ി�  നടപടി
ആവശ�െ��്തി�ര�ാടി �സ് ��് �ഖ�മ�ി, ചീഫ് െസ��റി എ�ിവ��്
പരാതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�്; അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പരാതിയിേ��  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

േദശീയപാതയിെല �ധാന അപകട േക���

4438. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി കേ��ി �ത� ഓ�ിറ വെര�� േദശീയപാതയിെല �ധാന
അപകട േക��ളായ ലാലാജി ജം�ഷ�ം, െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജം�ഷ�ം
സിവി�  േ�ഷ�  ജം�ഷ�ം,  �തിയകാവ്,  ���െത�വ്,  വ�ാ�ാവ്
എ�ിവിട�ളി�  േറാഡ് അപകട രഹിതമാ��തി�ം കാ�നട�ാ��്
�ര�ിതമായി േറാഡ് �റി� കട��തി�ംേവ�ി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േക��ളി� രാവിെല എ�മണി �ത� രാ�ി ഏ�മണി വെര േഹാം
ഗാ�ഡിെന നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?
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തി�വന��രം �റ� എ.ആ�. ക�ാ�ിെല വ�വകക�െട ന�ം

4439. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

തി�വന��രം �റ� എ.ആ�. ക�ാ�ിെല (�ളി�ടി) ഏെത�ാം വ�വകക�
29.03.2013-ന് പാറ�ാല േപാലീസ് പരിധിയിെല സ�കാര� വ��ി�െട
�രയിട�ിെല െഷ�് ക�ിയത് �ലം (ൈ�ം നം. 386/13) ന�മാെയ�ം
��ത വ�വകക�െട ന�ം വ� �ക എ�െയ�ം ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ?

കായം�ളംഭാഗെ� േറാഡപകട��

4440. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി�  ഓ�ിറ �ത�  രാമ�രം വെര�� േദശീയ
പാതയി�  ദിനം�തി േറാഡപകട��ം ഇേത�ട���ാ�� മരണ��ം
െപ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ �േദശ�് ��ത� അപകട�� ഉ�ാകാ�� കാരണ��
എെ��് പഠി�് അപകട��  ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ഭാഷിണിയി�െട പരസ�ം �ചരി�ി��തിന് വില�്

4441. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വാണിജ� �ാപന���് ത��െട പരസ�ം
ഉ�ഭാഷിണിയി�െട �ചരി�ി��തിന് എെ��ി�ം വില�്
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി� പരസ�ം െച��തിന് അ�മതി�ായി
േപാലീസ് േ�ഷനി� എ��വ��് ഇത് ന�കാെത മട�ി അയ��ത്
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േപാലീസ് വിേവചനം കാണി��ത്
ഒഴിവാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി നിേരാധി� േകാളാ�ി�െട ഉപേയാഗ�ം വി�ന�ം
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സം�ാന�് നിേരാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇത് നിേരാധി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈമ�് സാ�ഷ�  ഓ�ൈല�  വഴിയാ�ാ�  സ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ ?

�ൻ സ��ാരിെ� കാല�് ശി� ഇള� ന�കിയ �തിക�

4442. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� അ�വ�ഷകാല�ിനിട�് എ� തടവ് ��ിക��്
ശി� ഇളവ് ന�കി ജയി� േമാചിതരാ�ിയി��്;

(ബി) ജി� തിരി�� ഇവ�െട േപ�വിവര�ം ഒേരാ���ം ഉ�െ�� േക�ിെ�
വിവര�ം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

ഒേര വാഹനാപകട�ി� മരണെ�� ദ�തിമാ�െട ��ിക��് സഹായം

4443. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഒേര വാഹനാപകട�ി� എ� ദ�തിമാർ
മരണെ��ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന മരണെ�� ദ�തിമാ�െട ��ിക��് കഴി� സ��ാ� ഏെത�ാം
വിധ�ി�� സഹായം ന�കിയി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഒേര വാഹനാപകട�ി�  എ� ദ�തിമാർ
മരണെ��ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�െന മരണെ�� ദ�തിമാ�െട ��ിക��് ഈ സ��ാ�  ഏെത�ാം
വിധ�ി�� സഹായം ന�കിയി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജ പരാതിക� നൽ��വർ

4444. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ െപാലീസ് േ�ഷ�ക�, െപാലീസ് െസ�ക�
(വിജില�സ്, ൈ�ം�ാ�്, െ�ഷ�� �ാ�് �തലായവ)എ�ിവിട�ളി�
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വ�ാജ പരാതിക� ന�കി േക�കൾ എ��ി�് ആ�ക��് ��ി���ാ��
വ��ിക�െ�തിെര നിയമ നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�  മാ���േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�ാജ പരാതി ന���വെര നിയമ�ിെ� ��ി� െകാ� വരാ� പരാതി
ന�േക�ത് എവിെടയാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഐ.പി.സി. െസ�� 153(എ) �കാരം േകസ്

4445. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േപ�െ�തിെരയാണ്
ഐ.പി.സി.  െസ��  153(എ)  �കാരം േകസ് �മ�ിയി��ത്;  ഇതി�
എ� േപെര അറ�് െച�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പി�വലി� വിജില�സ് േക�ക�

4446. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ�
വിജില�സ് േക�ക�  പി�വലി�ി�െ��് േക�ക�െട െെ�ം ന��,
സി.സി ന��, �മ�െ�� െസ��ക�, �തിക�െട േപ�വിവര��,
എ�ിവ ഉ�െ�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇൗ േക�ക� പി�വലി�ാ�ളള കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

വിജില�സ് വിഭാഗം കാര��മമാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

4447. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിജില�സ് വ��ിെന ��മ� രീതിയി�ം,  നി���മായി
�വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സിന് സ�ത�മായി �വ��ി��തി�ളള സംവിധാനം
ഇ�ാെയ�ം സ��ാരിെ� രാ�ീയ താ�ര����് അ��തമായി�ാണ്
�വ��ി��െത��ളള ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം ഒ� ആേ�പം ഉ�ാ�വാ�  ഇടവ��ിയ സാഹചര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിലയി��േമാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�ത� �മതല�ളള ഒ� ഡയറ��  ഇ�ാെത പതിെനാ�് മാസം
�വ��ിേ��ിവ� സാഹചര�ം �ലം വിജില�സി� ജന����ായി��
വിശ�ാസ�ിന് േകാ�ം സംഭവി�തായി ക���േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിജില�സ് ആ�് ആ�ീകറ���  ബ�േറായിെല അഡീഷണ�  ലീഗ�
അൈഡ�സ�മാ�െട നിയമനം എ�കാരമാണ് നട��ത്; ��ത നിയമനം
പി.എസ്.സി.  �ഖാ�ിരം നട�ണെമ� ശിപാ�ശ അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ� െകാ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

വിജില�സ് വ��ിനായി �ാ� ഫ�്

4448. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ആഭ��ര വിജില�സ് വ��ിനായി �ാ�
ഫ�ി� നി�ം എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ��ത �ക�െട എ� ശതമാനമാണ് മാ��് 7, 2018 വെര െചലവഴി�ാ�
സാധി�ത്;

(സി) േമ�റ� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ത വ��് �ാ�  ഫ�്
െചലവഴി�തി�  മ� വ��കെള അേപ�ി�് എ�ാം �ാന�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

എം.പി.മാ�ം എം.എ�.എ.മാ�മായി ബ�െ�� േക�ക��് �േത�ക േകാടതി

4449. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് എം.പി. മാ�ം എം.എ�.എ. മാ�മായി ബ�െ�� േക�ക�
പരിഗണി��തിനായി �േത�ക േകാടതി ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േകാടതിയി�  എം.പി.  മാ�ം എം.എ�.എ.  മാ�മായി ബ�െ��
ഏെത�ാം തര�ി�ളള േക�കളാണ് പരിഗണി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പര�ന�ാടി േകാടതി സ��യ നി��ാണം

4450. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� തി�ര�ാടി നിേയാജക
മ�ല�ിെല പര�ന�ാടി േകാടതി സ��യ നി��ാണം ഇേ�ാ�
ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

ജ�ിസ് സി.എ�.രാമച�� നായ� ക�ീഷ� പരിഗണനാ വിഷയ�ൾ

4451. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം കരാറിെല �മേ��ക�  അേന�ഷി�� ജ�ിസ് സി.  എ�.
രാമച��  നായ�  ക�ീഷെ� പരിഗണനാ വിഷയ�ളി�
അവ��ത��തിനാ�  ഇ�സംബ�ി�് ക�ീഷ�  സ��ാരിേനാട്
വ��ത േതടിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� കാര��ളിലാണ് ക�ീഷ� വ��ത ആവശ�െ��ി��ത്;

(സി) സ��ാ�  ഇ�സംബ�ി�് വ��ത ന�കി ക�ീഷന് മ�പടി
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ൈഹേ�ാടതിയി� വ� േക�ക�

4452. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിലവിെല സ��ാരിെ� കാല�് ൈഹേ�ാടതിയി�  വ� എ�
േക�കളി� സ��ാ� ഭാഗം പരാജയെ�� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ൈഹേ�ാടതി വിധിെ�തിെര ��ീം േകാടതിയി� അ�ീ� േപായ േക�ക�
എ�യാണ്;

(സി) ൈഹേ�ാടതിയി�  ഏെതാെ� േക�ക�  വാദി��തിനായി ഇതര
സം�ാന�ളി� നി�� സീനിയ� അഭിഭാഷകെര �മതലെ���ി;

(ഡി) ��ത ഇന�ി�  ഓേരാ അഭിഭാഷക�ം ന�കിയ ഫീസ്,  വിമാന�ലി,
േഹാ�� െചലവ് എ�ിവ എ�യാണ്എ�റിയി�ാേമാ?

ഫയ� സ��ീസി� �ീക�െട നിയമനം

4453. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ�  സ��ീസി�  �ീകെള നിയമി��ത് സംബ�ി� സ��ാരിെ�
തീ�മാനം നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ആയത് നട�ിലാ��തി�� നി�േ�ശം പി.എസ്.സി�് ന�കിയി�േ�ാ;

ഈ നിയമനം എ�േ��് നട�ാനാ�െമ�ാണ് സർ�ാർ ഉേ�ശി��ത്  ?

ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രിയി� ഫയ�േ�ഷ�

4454. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  ഫയ�േ�ഷ�
നിലവിലി�ാ�ിനാ�  ഒ� ഫയ�േ�ഷ�  അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര ഫയ� േഫാ�് �ണി�ിന് �ബാ െവഹി�ിൾ

4455. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന ഫയ�  ആ�ഡ് റ�� വ��്,  ഫയ�  േഫാ�് �ണി�ക��്
അ�വദി�� അത�ാ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ �ബാ െവഹി�ി�ം മിനി
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വാ��  മി�് െവഹി�ി�ം മാേവലി�ര ഫയ�  േഫാ�് �ണി�ിന്
അ�വദി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

തി�ര�ാടി ഫയ�േ�ഷെ� നി��ാണം

T 4456. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

തി�ര�ാടി നി��ി� ഫയ�േ�ഷെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��്
നാളി�വെര സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്  ;

വിശദമാ�േമാ?

ഇരവി�ര�് �തിയ അ�ിശമന േസനാ േക�ം

4457. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ഇരവി�രം േക�ീകരി�് ഒ� �തിയ അ�ിശമന േസനാ
േക�ം �ട�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �തിയതായി അ�ിശമന േസനാ നിലയ�� ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��ത് എവിെടെയാെ�യാണ്;വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ന�െട അ�ിശമന േസനെയ കാേലാചിതമായി നവീകരി�്
ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് സ��ാ�
പരിഗണിനയി��െത�് െവളിെ���േമാ?

െകാ�േ�ാട് താ�കാലിക ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�ാ� നടപടി

4458. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി� 2018- ൽ ഇ�വെര എ� തീപി����
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ മ�ല�ിെല ആ�ക� ഫയ� സ��ീസിെ� േസവന�ിനായി ചി��,
ആല��  േ�ഷ�കെള ആ�യി��ത് കാരണം സമയ�ിന് േസവനം
ലഭി��ി� എ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ഇ�രം �����് പരിഹാരം കാ��തിനായി െകാ�േ�ാട് ഫയ�
േ�ഷ�  �ട�� �വ��ന��  ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്
���ീകരി�ി��െത�ം ഇനി എെ��ാം �വ��ന�� നട�ണെമ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി ���ീകരി���വെര താ�കാലിക ഫയ�  േ�ഷ�
അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജയിൽ അേ�വാസിക��ായി െതാഴിലധി�ിത ബി�ദ സ��ിഫി��് േകാ�ക�

4459. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജയി�കളിെല അേ�വാസിക��ായി െതാഴിലധി�ിത ബി�ദ
സ��ിഫി��് േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് സ��ാ� പ�തിയി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ േകാ�ക��ായി അേ�വാസികെള െതരെ����തി��
മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യായിരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസം ലഭി�ി�ി�ാ� അേ�വാസികെള ��ത
േകാ�ക��ായി പരിഗണി�േമാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� േകാ�കളിലാ�ം
ഇവ��് �േവശനം ലഭി�കെയ�് വിശദമാ�േമാ;

ജയിലിെല തട��ളളിക�

4460. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ജയി�ക� ഉ�്;

(ബി) ഇതിെല�ാം �ടി എ� തട��ളളികെള പാ��ി�വാ� കഴി�ം;

(സി) നിലവി�  സം�ാനെ� ജയി�കളി�  വിവിധ േക�കളി�  ശി�ി�െ��
എ� തട� �ളളിക� ഉ�്;

(ഡി) ജയിലി�  അ�ട�േ�ാെട െപ�മാ�� തട��ളളിക��് ശി�ാ ഇള�
ന�കി അവെര േമാചിതരാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?
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ഭ��പദാ���� വി�ഴി�ക വഴി ജയി�കൾ�് ലഭി� �ക

4461. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തട�കാ� ജയി�കളി� നി�ം ഉ�ാദി�ി�� ഭ��പദാ���� വി�ഴി�ക
വഴി എ� േകാടി �പ�െട ക�വടമാണ് സം�ാന�് 2016-17, 2017-18

വ�ഷ�ളി� നട�ി��െത�് ജയി�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ� �ലം എ� �പ�െട ലാഭ��ായി�െ�� വിവരം �ടി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) തട�കാ��് ഈ േജാലിയി�  ഏ�െ���ത് വഴി �തിദിന വ�മാന
വ��നവ് ന�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

പി.െക.��ന�ന് അ�വദി� പേരാ�

4462. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി.പി.  ച�േശഖര�  വധേ�സി�  ശി�ി�െ�� പി.െക.��ന�ന് ഈ
സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� തവണ പേരാ�/സാധാരണ
അവധി അ�വദി�;

(ബി) ഓേരാ തവണ�ം എ� ദിവസം വീതമായി�� പേരാ�/സാധാരണ അവധി
അ�വദി�െത�ം എെ�ാെ� കാര��ിനായി�� ഇത് അ�വദി�െത�ം
വ��മാ�േമാ?

െന�കാ�േ�രി �റ� ജയിലി� നട�� �മേ��ക�

4463. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െന�കാ�േ�രി �റ� ജയിലി�  നട�� �മേ��ക�  സംബ�ി�്
തട�കാ� ഉ�യി�� പരാതിക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ പരാതിയിേ�� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തട�കാ�  ഉ�യി� പരാതിക�  സംബ�ി�് നട�ിയ അേന�ഷണ�ി�
കെ��ിയ വ�തക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അേന�ഷണെ� �ട��് ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
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അ�ട�നടപടി/വ��് തല നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

ഗവ.��ക�െട ആ�നികവ��രണം സംബ�ി�് പഠി��തിന് ക��ി

4464. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഗവ.��ക�െട
ആ�നികവ��രണം സംബ�ി�് പഠി��തിനായി ക��ിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ക��ി�് േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ക��ി വയനാട് ജി�യിെല ഗവ.��് സ��ശി�ി�േ�ാ;വയനാട്
ഗവ.��ിെന സംബ�ി� എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ഈ ക��ി
സമ��ി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക��ി�െട നി�േ�ശ��  അംഗീകരി��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

വ�ർ ഗവ.��ിെ� �വ��നം

4465. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

മല�റം ജി��് വ�രി� അ�വദി� സ��ാ� ��ിെ� �വ��നം എ�
�ത� ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ ?

അ�ടി വ��ിെല നവീകരണ�ിന് േഡാ.രാേജ��മാ� അനയ�് റിേ�ാ��്

4466. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ിെല നവീകരണ�ി�േവ�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ�
നിേയാഗി� േഡാ.രാേജ��മാ�  അനയ�് റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല മാ�� നി�േ�ശ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016-17  വ�ഷ�ി�  വാ�ിയ �തിയ െമഷീ�ക�  �ാപി�
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കഴി�ി�േ�ാ;  ഇവ �വ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  ഇവയി�
ആ�നികവ��രണ�ി� േയാജി� െമഷീ�കളാേണാ വാ�ിയത്;
െമഷീ�ക� വാ�ിയതി� പരാതിക� ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ��് അട� ��ാൻ �പാ�ശ

4467. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം സ��ാ� ��് അട� ��ണെമ�് ഏെത�ി�ം
ക�ി�ി �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എവിെടെയാെ� �ിതി െച�� ഏെത�ാം ��ക� ��ാ� ഏത്
ക�ി�ിയാ� ശിപാ�ശ െച�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് എ� സ��ാ�  ��ക�െ��ം ജീവന�ാ�െട എ�ം
എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അട���ണെമ�് നി�േ�ശി�െ�� സ��ാ�  ��കളി�  എ�
ജിവന�ാ�െ��ം ഈ ��ക� അട���കയാെണ�ി� ജീവന�ാേര�ം
സാേ�തിക വിദ�ധെര�ം എവിെട �ന�വിന�സി�ി�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് സ��ാ�  ��ക�  ഇ�ാ� ജി�/ജി�ക�  ഏതാെണ�ം
അ�രം ജി�കളി� ��തായി ��ക� �ാപി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ
എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തി� നടപടിക�

4468. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�ി�  ഉ�െ�ാ�ി�ി�� പ�തിക�െട ആ��ണം
സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�വാ�  സ��ാ�  തല�ി�ം
ആ��ണേബാ�ഡി�ം സംവിധാന��  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� �ട��ി�  തെ� പ�തിക��്
ഭരണാ�മതി ന�കിെകാ�് സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) അ�കാരം സംവിധാനേമ�െ���ിയി�ം പ�തി വിഹിത വിനിേയാഗ�ി�
കാര�മായ �േരാഗതി െെകവരി�വാ�  സാധി�ാതി��ത്
എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനാവശ�മായ ഫ�ിെ� ലഭ�ത ഉറ�വ��വാനായി
�ീ���ി�  ഉ�െ���ിയ പ�തികെള �ഷറി നിയ�ണ�ി�  നി�ം
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി െവളിെ���േമാ?

ദലിത് ൈ��വ വിദ�ാ��ിക��് ന��� വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല����് �ട�ം

4469. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�ിസ് നേര�� ക�ീഷെ� റിേ�ാ��ി� ഏ��ം ��ത� െതാഴി� ന�ം
േനരി� സ�ദായം ഏെത� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േകരള�ിെല ആെക ജനസംഖ�യി�  ദലിത് ൈ��വ�െട ശതമാനം
എ�യാണ്;  ജനസംഖ�ാ �ാതിനിധ�മ�സരി�് ദലിത് ൈ��വ��്
ന��� സംവരണ�ിെല �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ദലിത് ൈ��വ വിദ�ാ��ിക��് ഒ ഇ സി എ� നിലയി�  ന���
വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല����് �ട�ം േനരി� എ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ��ത വിഷയം പരിഹരി�വാ�  സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�േമാ ?

ഏഴി�ര പ�ായ�ി� ഭവനനി��ാണ�ിന് സി.ആ�.ഇസഡ്. അ�മതി

4470. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനനി��ാണ�ിനായി ന��� അേപ�കളി�  സി.ആ�.ഇസഡ്.
�കാര�� അ�മതി ന���ത് ഏ� വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�രാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ദ�ീപി� �ല�മായ ��േദശ�� എറണാ�ളം ജി�യിെല ഏഴി�ര
പ�ായ�ി�  നി�ം ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഇ�കാരം ലഭി�
അേപ�ക�െട എ��ം ഓേരാ�ം ലഭി� തീയതി�ം അവ�െട നിലവിെല
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�ിതി�ം വ��മാ�േമാ?

മല�റം ക�ാ�സ� െസ��

4471. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മല�റം ക�ാ�സ� െസ�� & റിസ��് ഇ��ി���് പ�തി ഉേപ�ി�െകാ�്
സ��ാ�  ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�ാ�സ�  േരാഗം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  മലബാറിെല
േരാഗിക��് ഏെറ ഉപകാരെ��മായി�� പ�തി �നഃ�ാപി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി അ���നായ ഗേവണിംഗ് േബാഡി പിരി�വി�ി�േ�ാ;െ�ാജ�ി�ം
െ�ഷ��  ഓഫീസ��ം വിവിധയിന�ളിലായി നാളി�വെര എ��ക
െചലവഴി�; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജലപാതക�െട നവീകരണം

4472. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഏെത�ാം ജലപാതകളാണ്
നവീകരി�വാ�ം �തിയതായി ആരംഭി�വാ�ം തീ�മാനി�ി��ത്;
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) തി�വന��രം-കാസ�േഗാഡ് ജലപാത�െട �വ��ന �േരാഗതി
വ��മാ�േമാ;  ഈ ജലപാത എ�് ക�ീഷ�  െച�വാനാ�െമ�
െവളിെ���േമാ?

േകാ�� റ�േലഷ� േസാ�

T 4473. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�� റ�േലഷ� േസാ� ബാധകമായ �ല�ളിെല ഭവന നി��ാണ
അേപ�കളി�  അകാരണമായ കാലതാമസ��ാ��തായി

resource://app/res/html5.html

77 of 129 Sunday 18 March 2018 12:35 PM



��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം ഭവന വാ�ക�  ലഭി��തി�ം േറഷ�  കാ�ഡ് �തലായവ
ലഭി��തി�ം കാലതാമസ��ാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഭവന നി��ാണ�ിനായി ന��� അേപ�കളി�  കാലതാമസമി�ാെത
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  അേപ� ന�കിയേശഷം വീട് പണിത വ��ിക��് ആ
നടപടി സാ�കരി�് കി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ംബേകാടതി

T 4474. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ��ംബേകാടതി �വ��ി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േകാടതി �വ��ി��ത് ഏത് �േദശ�ാെണ�ം േകാടതി
�വ��ന�ിന് അ�േയാജ�മായ അ�രീ�മാേണാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അെ��ി� അ�േയാജ�മായ �ലേ��് ��ംബേകാടതി മാ�ി�ാപി�ാൻ
ആേലാചന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ംബേകാടതി വാടക െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��െത�ി� എ�യാണ്
മാസവാടക എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േകാടതി�് സ��മായി െക�ിടം പണി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�െ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള�ിെല ഡാ�ക�െട �ര�ിതത�ം

4475. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  െച��ം വ��മായ എ� ഡാ�കളാണ് ഉ�ത്;  ഇവ�െട
ഓേരാ�ിെ��ം പഴ�ം എ�െയ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പഴ�േമറിയ ഡാ�ക�െട �ര�ിതത�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഓേരാ വ�ഷ�ം ഡാ�ക�െട �ര� സംബ�ി�്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) ക�രിരംഗ�  റിേ�ാ��് �കാരം,  പരി�ിതി േലാലേമഖലയി�  ഉ�െ���
ഡാ�ക�  ഇവയി�  ഏെതാെ�യാെണ�് പറയാേമാ;  ഇവ ഡീക�ീഷ�
െചേ��ിവ�േമാ;

(ഡി) കാല�ഴ�േമറിയ ��െ�രിയാ�  ഡാമിന് പകരം �തിയ ഡാം
നി��ി�ണെമ� േകരള സ��ാരിെ� ആവശ�ം ക�രിരംഗ�  റിേ�ാ��്
നട�ാ�� സാഹചര��ി�  എ�െന നട�ാ�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്
സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) പരി�ിതി േലാലേമഖലയിെല ഡാ�ക� ഡീക�ീഷ� െചേ�� സാഹചര�ം
ഉ�ായാ�  ഇവ�് ബദ�  മാ����  എെ�ാെ�െയ�് കെ��ാ�
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാരിെ� നിയ�ണ�ി�ം ഉടമ�തയി��� വാഹന��

T 4476. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� നിയ�ണ�ി�ം ഉടമ�തയി���
വാഹന��െട കണെ���ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ:

(ബി) എ�ാ വ��ക�ി�ം വാഹന��െട രജി��  ��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  അത് കാലികമായി പരി�രി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) വാഹന��െട എ��ം വിശദവിവര��ം അറി��തിന് ഒ� േസാ�്
െവയ� �പ ക��ന െച�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വാഹനെ�ല�ം ഇ�നെചല�ം �റ��തിനായി �ളിംഗ് സി�ം
നട�ിലാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

േനാ� ൈമ�ിയാ�ിക് ക�ാമറക�

4477. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
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�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േമഹം ഉ�െ�െട�� ജീവിതൈശലി േരാഗ��  ക�ിെന
ബാധി��േ�ാ എ�റിയാ� നിലവി� എെ�ാെ� സ�ീകരണ�ളാണ്
ഒ��ിയി��ത്;

(ബി) േനാ�  ൈമ�ിയാ�ിക് ക�ാമറക�  എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം
�ാപി��തിന് നീ��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ക�ാമറക� ഫല�ദമാെണ�് ക�ാ� �േമഹം �ല�� അ�ത
തട��തിനായി ��ത� േന�പടല പരിേശാധനാ ക�ാമറക� വാ�ി എ�ാ
താ��് ആ�പ�ികളി�ം �ാപി��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

േലബ� ��കളിെല ��ി�ം അ�ബ�െസൗകര���ം െമ�െ����തിന് നടപടി

4478. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല േലബ�  ��കളിെല ��ി,
സൗകര��� �ട�ിയവ പരിേശാധി��തിന് നിലവി� സംവിധാന�േ�ാ
എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േലബ� ��കളിെല ��ിയി�ാ�,അസൗകര���, ജീവന�ാ�െട േമാശമായ
സമീപനരീതി എ�ിവെയ �റി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത
പരാതികളിേ�� സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�പ�ിക�  ��ത�  േരാഗി-സൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ?

'ലിംബ് ഫി�ിംഗ്' െസ��ക�െട �വ��നം

4479. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി�ം ജി�ാ-താ��്
ആ�പ�ികളി�ം �വ��ി�� 'ലിംബ് ഫി�ിംഗ്' െസ��ക�െട �വ��നം
നവീകരി��� സംബ�ി� എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� പരിഗണി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത�  ലിംബ് ഫി�ിംഗ് െസ��ക�  ആരംഭി�ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

resource://app/res/html5.html

80 of 129 Sunday 18 March 2018 12:35 PM



എ�ി� എവിെടെയാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ലിംബ് ഫി�ിംഗ് െസ��കളി�  �തിയതായി േകാ��  ത�ിക ��ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ�;

(ഡി) േകാ��  ത�ികയിേല�് നിലവി�ളള പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം
നിയമനം നട�ാ�തിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

േകാളറ േരാഗം

4480. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാളറ േരാഗം പട��പിടി�ാ�  സാധ�ത�െ��
വാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േരാഗം വ�ാപകമാ��ത് തടയാ�  എെ��ാം
��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളികളി� നി�ാണ് േരാഗം പട��െത� വിഷയം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� അതി��ികളി� തെ� പരിേശാധന േക��� �ാപി�് േരാഗം
തട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നീതി ആേയാഗ് നട�ിയ പഠന റിേ�ാ��്

4481. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ���  സം�ാന�ളിെല ആേരാഗ�േമഖലെയ വിലയി��ി നീതി
ആേയാഗ് നട�ിയ പഠന റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് വ�ഷം അടി�ാനമാ�ി എ��െകാ�ാണ് വിവിധ ആേരാഗ�
�ചികക�ം ഭരണ കാര��മത�ം േന���ം േകാ���ം ��ത റിേ�ാ��ി�
ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത് ;

(സി) ശി�മരണ നിര�്,  ആ��ൈദ�ഘ�ം �ട�ിയ �ചികകളി�  വികസിത
രാജ��േളാെടാ�ം സം�ാന�ിന് �ാനം ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ഏെതാെ�
�ചികകളിലാണ് സം�ാനം ��ി�് നി���ത് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം �ചികകളി�  സം�ാനം പിേ�ാ�് േപായതായി റിേ�ാ��്
�ചി�ി��േ�ാ;  എ�ി�  സം�ാനം �റേകാ�് േപാ�വാ�  ഉ�ായ
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അടി�ാനകാരണ��  കെ���തി�ം പരിഹരി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകരള െന�് വ��് േഫാ� ഓ�ഗ� െഷയറിംഗ്

4482. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െന�് വ��് േഫാ�  ഓ�ഗ�  െഷയറിംഗ് ��ാെക��
അേപ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയവദാന ഓതൈറേസഷ� ക�ി�ി �ത�മായി �ടാറിെ��ം അതിനാ�
അവയവമാ� ശ��ിയക�  �ട�� എ��� പരാതിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

േദശീയ േപാഷകാഹാര പ�തി

4483. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീതി ആേയാഗ് േദശീയ േപാഷകാഹാര പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ  ;

ഇതി�െട ല��മി��ത് എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) േകരള�ിെല ഏെതാെ� ജി�കെളയാണ് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി��ത് ;

(സി) �ീകളി�  വിള�� വ��ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിള��
�തിേരാധ�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��ത്;വിവരി�ാേമാ ?

കാ�ണ� �ീം വഴി സ�ജറി ഉപകരണ��

4484. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാ�ണ� �ീം വഴി ഓ�േ�ാ വിഭാഗ�ിെല സ�ജറി�് ആവശ�മായ Inplant,

Prosthesis, Plates, മ�് സ�ജറി ഉപകരണ�� എ�ിവ നിലവി� സ��ാ�
െമഡി�� േകാേള�ക� എവിെട നി�ാണ് വാ��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിെല വാ�� രീതി പരി�രി�് െമഡി�� സ��ീസ് േകാ��േറഷ�
വഴി ��ത ഉപകരണ��  വാ�ി കാ�ണ� േ�ാ�കളി�െട വിതരണം
െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ി മാലിന� സം�രണ �ാ�്

T 4485. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�പ�ി മാലിന� സം�രണ �ാ�് എവിെടെയ�ാം �ിതി
െച��;  ��വ�  ആ�പ�ി മാലിന���ം സം�രി�ാ�  ഇവിെട
സൗകര��േ�ാ;

(ബി) ��ത സം�രണ �ാ�കളിെല മാലിന� സം�രണം ��മ��ം
കാര��മ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(സി) മതിയായ സംവിധാന��  ഇ�ാ�തിനാ�ം മാലിന��ിെ� ബാ�ല�ം
കാരണ�ം മാസ��  പഴ��� മാലിന�ം വെര ��ത �ാ�കളി�
സം�രി�ാെത ��ിയി�ിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത�  �ല�ളി�  ഇ�രം സം�രണ �ാ�ക�
നി��ി��തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയത്
പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

റീജിണ� കാ�സ� െസ��

4486. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം റീജിണ�  കാ�സ�  െസ�റിനായി
(ആ�.സി.സി)  വകയി��ിയ �ക�െട എ� ശതമാനം നാളി�വെര
െചലവഴി�ാ� സാധി�ി��്;

(ബി) ആ�.സി.സി - െയ സം�ാന കാ�സ� ഇ��ി���് ആയി ഉയ��വാ��
പ�തി ഏ� ഘ��ിലാണ്;
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(സി) ��ത പ�തി�െട െമെ�േപാ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
പ�തി�െട െമെ�േപാ�ിന് കാരണം വ��മാ�േമാ?

മാലിന�ം ഒ���ത് തടയാ� നടപടി

4487. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ-ച�നാേശരി േറാഡി�ം മ�് ഇടേറാ�കളി�ം പാടേശഖര�ളി�ം
ആ�കളി�ം േതാ�കളി�ം ക�സ് മാലിന�ം വ�ാപകമായി ഒ���തിന്
എതിെര എ�� തീ�മാനം വ��മാ�േമാ?

െെതേറാ�ഡ് േരാഗം

4488. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെതേറാ�ഡ് േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി� വ��തായ
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േരാഗിക��് മാനസിക�ം ശാരീരിക�മായി ഏെറ ��ി��് ഉ�ാ�� ഇൗ
േരാഗം ����ി ക�പിടി��തിന് െെ�മറി െഹ��് െസ��കളി�
സൗകര�ം ഒ��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

പഴ�ളി�ം പ��റികളി�ം ഉ� വിഷാംശം

4489. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതി��ി കടെ��� പഴ�ളി�ം പ��റികളി�ം ഉ� വിഷാംശം ഇേ�ാ�
പരിേശാധി��േ�ാ;  അ�വദനീയമായതി�ം അധികം വിഷാംശം
കെ��ിയ�വഴി ഇവ തിരി�യ�െ�� സംഭവം
ഉ�ായി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പരിേശാധന �കാരം ഏ��ം ��ത� വിഷാംശം കെ��ിയ പഴം / പ��റി
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വ���� ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

േരാഗീസൗ�ദമായ ചികി� ഉറ�ാ�� പ�തി

4490. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളിെല ഔ�് േപഷ��് വിഭാഗ�ളി�  മാ���
വ��ി േരാഗീസൗ�ദമായ രീതിയി�  ചികി� ഉറ�ാ�� പ�തിയി�
ഇ�വെര ൈകവരി� േന��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ജി�ാ/താ��് ആ�പ�ികളി�  െ�ഷ�ാലി�ി/���  െ�ഷ�ാലി�ി
േസവന��  ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി ആവശ�മായ സംവിധാന��
ഒ���തി�ം ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം കഴി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ഘ�ം ഘ�മായി ��ംബാേരാഗ�
േക��ളാ�ി ഉയ��� പ�തിയി� േവ�� �േരാഗതി ൈകവരി�വാ�
സാധി�ാ�ത് എ� െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ� �ാഥമിക
ആേരാഗ� േക��െള ഇ�വെര ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ിെയ�്
അറിയി�ാേമാ ?

ആൈ�േലാസിംഗ് േ�ാ�ഡിൈല�ിസ്

4491. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�പതി�ം ��തി�ം ഇടയി� �ായ�� �വതീ�വാ�െള ബാധി���ം
�ിരമായ ൈവകല��ിേല�് നയി���മായ  'ആൈ�േലാസിംഗ്
േ�ാ�ഡിൈല�ിസ്'  എ� ��തര േരാഗം ബാധി�വ��് സ��ാ�
ആ�പ�ികളി� സൗജന� ചികി� ലഭ�മാേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േരാഗം ബാധി�വ��് െമഡി��  േകാേള�ക�  ഉ�െ�െട��
ആ�പ�ികളി�  നി�ം ന��� ചികി�ക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) അതികഠിനമായ േവദന�ളവാ���ം ഭീമമായ ചികി�ാ െചലവ്
വ���മായ ഈ േരാഗം േഭദെ����തി�� ആ�ി.�ി.എ�.എഫ്
ബേയാളജി��  ��സ് സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േപസ് േമ�റിെ� അഭാവം �ലം ഡി�ചാ�ജ് ന��� നടപടി

4492. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  േപസ് േമ�റിെ� അഭാവം �ലം
േരാഗികെള ഡി�ചാ�ജ് െച�� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) െതരെ���െ�� സ�കാര� ലാ�കളിെല പരിേശാധന�് സ��ാ�
ജീവന�ാ��് റീഇംേബ�്െമ�് ന����്;  േക� സ��ാ� സംരംഭമായ
ഹി��ാ� ൈലഫ് െകയ� ലിമി�ഡ്  (എ�്.എ�.എ�)- െ� ഹി�് ലാബ്
എ� ലേബാറ�റിയിെല െമഡി��  പരിേശാധനക��് റീഇംേബ�്െമ�്
സൗകര�ം അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) അ�വദി�ി�ിെ��ി�  ഹി�് ലാബിെല പരിേശാധനക��് റീഇംേബ�്െമ�്
ആ��ല�ം അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;വ��മാ�േമാ?

��േരാഗിക�െട എ��ി� വ��നവ്

4493. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��േരാഗ�െള�റി�ളള അറിവ് സാധാരണ�ാ��ിടയി�
വ�ാപകമാ��തിന് ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��േരാഗം ����ി കെ���തി�ം ��േരാഗിക��് �റ�
െചലവി�ളള ചികി�സ സം�ാന�് ഉറ�വ���തി�മായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ ?
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ക�ാ�ീ�കളിെല ഭ��വിഷബാധ

4494. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാലയ�ളിെല�ം,  ആ�പ�ികളിെല�ം ക�ാ�ീ�കളി�
പല�ം േവ�� നിലവാരമി�ാ�താെണ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് േകാേളജ്/��  േഹാ��കളി�  ഭ��വിഷബാധ��ായ
സംഭവ�� 2017-� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളി�  ഭ���ര�ാ വ��ിെ� േമ�േനാ��ി�
പരിേശാധന നട��തിന് സംവിധാന�േ�ാ;  എ�ി�  കാലാകാല�ളി�
പരിേശാധന നട�ി നിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

േരാഗനി��യ�മായി ബ�െ�� പരിേശാധന

4495. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േരാഗനി��യ�മായി ബ�െ�� പരിേശാധനക��് പലയിട�ം പല
നിര�് ഈടാ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  നിര�് ഏകീകരി�ാ�
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ��� ഇ��ി���് ഓഫ് ഡയബ�ിസ്

4496. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ���  ഇ��ി���് ഓഫ് ഡയബ�ിസ് �ാപി�ാ��
�വ��നം ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത� വ��മാ�േമാ?

െസാൈസ�ി േഫാ� അസി��സ് � ദി �വ� വഴി ചികി� ധനസഹായം
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4497. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസാൈസ�ി േഫാ� അസി��സ് � ദി �വ� വഴി ചികി� ധനസഹായം
ലഭി��തിന് വ�മാന പരിധിെയെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േരാഗ���ാണ് ധനസഹായം അ�വദി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചികി� സഹായം ന��തിന് അംഗീകരി�ി�� ആ�പ�ിക� ഏെത�ാം;

(ഡി) നിലവി�  അംഗീകരി�ി�� േരാഗ���് താ��് ആ�പ�ികളി�
ചികി��ം ശ��ിയ�ം ലഭി�� േരാഗിക��് ധനസഹായം
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

'ഇ-െഹ��്' പ�തി�െട േഡ�ാേബസ്

4498. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക. ദാസ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആേരാഗ� �ാപന�െള ക����  �ംഖല�മായി
ബ�ി�ി�� 'ഇ-െഹ��്' എ� പ�തി�െട േഡ�ാേബസ് ത�ാറാ��
ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

'�തി തരംഗം' പ�തി

4499. �ീ.ബി.സത��
,, എം. �േകഷ്
,, െക.െജ. മാ�ി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വണ െെവകല��ളള ��ിക��് േകാ�ിയ� ഇം�ാേ�ഷ�
സ�ജറിയി�െട േക�വി ശ�ി ലഭ�മാ��തിന്  '�തി തരംഗം'  പ�തി

resource://app/res/html5.html

88 of 129 Sunday 18 March 2018 12:35 PM



നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�ളള
മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം പ�തി �കാരം ഒരാ��് എ� �പ
ധനസഹായം ലഭി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ��ത സൗകര�ം
ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ ?

�ദ�ം പ�തി

4500. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ദ�ം പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�ം പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ദ�ം പ�തിയി�  ഉ�െ���തി�� മാനദ���  എെ��ാെമ�ം
പ�തിയി�  ഉ�െ���തിന് അേപ� സമ��ി�ാ�� നടപടി �മ��ം
ഹാജരാേ�� േരഖക�ം എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�യി� നട�ിലാ�ിയ ആ�� ദീ�ം പ�തി

4501. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  നട�ിലാ�ിയ ആ��  ദീ�ം പ�തി�െട വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(ബി) ആ��ദീ�ം പ�തി വിജയകരമാേണാ എ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി സം�ാന�ടനീളം നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

ഇ�ൈസ�് പ�തി

4502. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാ� പരിമിത��� ഇ�ൈസ�് പ�തി നട�ി�ിെ� നിലവിെല �ിതി
എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട െ�ാേ�ാസ�  വ��ിംഗ് ��് അംഗീകരി�്
ന�കിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� ഇതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

'ആ��ം' ര�ാം ഘ�ം

4503. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ആ��ം' ര�ാം ഘ��ി� ഉ�െ���ി എ� �ാഥമികാേരാഗ�േക��ളാണ്
��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ആയതിേല�ായി
എ� ഫാ�മസി�് ത�ികകളാണ് ��തായി ��ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം എേ�ാ� �ട�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
ആയതിേല�് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

4504. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�
എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ആ��ം പ�തി

4505. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരള മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  നട�ിലാ�ിവ�� ആ��ം
പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) 2018  വ�ഷ�ി�  ആ��ം പ�തിയി��െ���ി നട�ിലാ�വാ�
ഉേ�ശി�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ��ം പ�തിയി��െ���ി ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് നട�ിയത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?
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േകാഴിേ�ാട് സൗ�് മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി

4506. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി �കാരം സം�ാനെ� എ� നിേയാജകമ�ല�ളി�
��ംബാേരാഗ� േക���  ആരംഭി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് സൗ�് നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ��ംബാേരാഗ�
േക�മാ�ാനായി െതരെ��� ആ�പ�ി ഏെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ി� ��ംബാേരാഗ� േക�ം അ�വദി�ി�ിെ��ി�
എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� ആ��ം പ�തി

4507. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി തി�വന��രം ജി�യി�  എ�
േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�വാ� തീ�മാനി�ി��;

(ബി) ഇതി�  ഇ�വെര എ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
�വ��നം ആരംഭി�;  േശഷി��വ എ�േ��് ��ംബാേരാഗ�
േക��ളാ�ി മാ�വാ� കഴി�ം;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ��ംബാേരാഗ� സ�േ� ���ിയായി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�േ��് ���ിയാ�ം;

(ഡി) ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ിയ �ാപന�ളി� ആവശ�മായ േഡാ��മാേര�ം
േന�മാെര�ം നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ദയ-��-കര� മാ�ിെവ�� ശ��ിയ

4508. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ദയ-��-കര�  മാ�ിെവ��  ശ��ിയക��് ആവശ�മായ എ�ാ
സ�ീകരണ��ം വിദ�ധ േഡാ��മാ�ം സം�ാനെ� ഏെത�ാം
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െമഡി�� േകാേള�കളി� നിലവി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനകം വിവിധ െമഡി��  േകേള�കളി�  വിജയകരമായി നട�
�ദയ-��-കര�  മാ�ശ��ിയക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;  ഈ
ശ��ിയക� ഓേരാ�ി�ം െമഡി�� േകാേള�കളി� എ� �പ െചലവ്
വ�ം; െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ിക�  ഈ ശ��ിയക��ായി എ�
�പയാണ് ഈടാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ശ��ിയക��ാവശ�മായ എ�ാ സൗകര���ം വിദ�ധ
േഡാ��മാ�  ഉ�െ�െട െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഉ�ായി�ം
ല�കണ�ിന് �പ �ട�ി സാധാരണ ജന�� സ�കാര� ആ�പ�ികെള
ആ�യിേ�� സാഹചര�ം എ�െകാ�ാണ് നിലനി���െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇതിെനാ� പരിഹാരം എ� നിലയി�  അവയവ മാ�
ശ��ിയക��് �ാ�മാ�� രീതിയി�  സ��ാ�  െമഡി��
േകാേള�കെള കാര��മമാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളിെല െസക�രി�ി ജീവന�ാ�െട െപ�മാ�ം

4509. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളിെല െസക�രി�ി ജീവന�ാ�
േരാഗികേളാ�ം അവ�െട ��ിരി�കാേരാ�ം േമാശമായി െപ�മാ��ത്
സംബ�ി�� പരാതിക�ം വാ��ക�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െസക�രി�ി ജീവന�ാ�െട ഇ�ര�ി�� േമാശം െപ�മാ�ം ഒഴിവാ�വാ�ം
ഇ�െന��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം െമഡി��
േകാേളജ് അധി�ത��് ക�ശന നി�േ�ശം ന��വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിമ� ആ�ഡ് ചി��� ആ�പ�ിക�

4510. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് 'വിമ� ആ�ഡ് ചി���' ആ�പ�ിക� �പീകരി�ം എ�്
സ��ാ� �ഖ�ാപനം നട�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� വിമ�  ആ�ഡ് ചി���
ആ�പ�ിക� ആരംഭി�ാ� സാധി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി �വാവ് ചികി� ലഭി�ാെത മരി�വാനിടയായ സാഹചര�ം

4511. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ി ���ഴ േവര�യിെല നരിമട േകാളനിയിെല രാ� എ� ആദിവാസി
�വാവ് ചികി� ലഭി�ാെത തലേ�രി സ��ാ�  ആ�പ�ിയി�
മര�വാനിടയായ സാഹചര�ം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തേദഹം ആറ് മണി�േറാളം ബ�െ��വരാ�ം തിരി�േനാ�ാെത
ആ�പ�ി വാ�ഡി� കിട�ിയ സംഭവം അേന�ഷണവിേധയമാ�േമാ;

(സി) ചികി� ലഭി�ാെത ആദിവാസിക�  മരി�� സാഹചര�ം സ��ാ�
ആ�പ�ികളി� ഉ�ാ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� േക���െട ശാ�ീകരണം

4512. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ആ�. രാമച��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബാേരാഗ� ഉപേക���െട�ം �ാഥമികാേരാഗ� േക���െട�ം എ�ം
വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ഏെതാെ� തര�ി�
ശാ�ീകരി��തിനാണ് കരട് ആേരാഗ�നയ�ി� ല��മി��ത്;

(സി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളിേല�് ��ത�  ജന�െള ആക�ഷി��തി�ം
�ാഥമികാേരാഗ� േക���െട �വ��നം ജനസൗ�ദമാ��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പി.എ�്.സി.കളി�  ല�ശ��ിയ�� സൗകര�ം ഒ��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

resource://app/res/html5.html

93 of 129 Sunday 18 March 2018 12:35 PM



പക��വ�ാധിക�െട വ�ാപനം തട��തിന് നടപടി

4513. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മായ േവന��ാല�് പട��പിടി�വാ�  സാധ�ത��
പക��വ�ാധിക�െട വ�ാപനം തട��തിനായി എെ��ാം �വ��ന��
നട�വാനാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിനായി എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ബ�െ�� ജി�ാ െമഡി��
ഓഫീസ�മാ��് ന�കിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏത് അടിയ�ര സാഹചര��ം േനരി��തിനായി പി.എ�്.സി കളി� ��വ�
സമയ അടിയ�ര ൈവദ�സഹായം ഉറ�വ���തിനായി ബ�െ��വ��്
നി�േ�ശ�� ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാബ്

4514. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തി��
നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ഇനി എെ��ാം നടപടികളാണ്
ബാ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കാ�് ലാബിെ� �വ��നം ആരംഭി��തിേല�ായി
�മതലെ���ിയി�� ഏജ�സി ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കീ�ാട് പി. എ�്. സി - �െട ഒ. പി. േ�ാ�ിെ� നി��ാണം

4515. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�വ കീ�ാട് പി. എ�്. സി - �െട ഒ. പി. േ�ാ�ിെ� നി��ാണ�ിനായി
നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�  നി�ം അ�വദി�  30

ല�ം �പ�െട നി��ാണ ���ി�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി�
നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട നി�വാഹക ഏജ�സി ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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ആല�ാട് പ�ായ�ിെല സ��ാ� ആ�പ�ി

4516. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല ഏക സ��ാ�  ആ�പ�ി ഇേ�ാ�  ഏത്
വിഭാഗ�ി�െ���െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�ളള �വ��ന��  നട��;  ഇവിെട
നിയമി�ി�ളള വിവിധ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല മാലിന� സം�രണം

4517. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല മാലിന� സം�രണം വ�ഷ�ളായി
അവതാള�ിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ക�ഴ� ഒടി�� �ലം ഇ�സിനേറ�� �വ��ന�മമ� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�പ�ിയിെല മലിനജലം സം�രി��തിന് വാ��  �ീ�്െമ�് �ാ�റ്
�ാപി��തി�ം െ�യിേനജ് സംവിധാനം ���ി�ണി��തി�ം േവ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര ജി� ആ�പ�ി

4518. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി� ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന്  2016-17ബ�ജ�ി� �ക
വകയി��ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഡി.പി.ആ�  ഇ�ക�  ത�ാറാ�ി ന�കിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ��ത ���ി�െട ഡി.പി.ആറിെ� അംഗീകാര�ി�ം ഭരണാ�മതി
ന���തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

4519. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി �ാപി��
വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ആ�പ�ി എവിെടയാണ് �ാപി��െത�ം എ� േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ിെ� നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാണേ�രി പി.എ�്.സി -യി.െല ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

4520. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല ക�ാണേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല അേലാ�തി
�ാഥമികാേരാഗ� േക��ിെല ജീവന�ാ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� ഏെത�ാം ത�ികകളി� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(സി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

ന��നാട് കാ�സ� േഹാ�ി�� �വ��നം

4521. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല ന��നാട് കാ�സ�  േഹാ�ി��  �വ��നം
ആരംഭി��തിെ� നടപടി �മ��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�െട �വ��നം ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം
സൗകര��ളാണ് ഇനി�ം ലഭ�മാകാ��ത്;

(സി) ടി ആ�പ�ി എ��ം െപെ��് കാ�സ�  െസ�റായി �വ��നം
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?
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സി-െമ�ിെല �ിരം ജീവന�ാ�

4522. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-െമ�ിെല �ിരം ത�ികകളി�  ജീവന�ാെര റ�ലൈറസ് െച��ത്
സംബ�ി� ഫയലി�  (C3/516/2017)  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എകി� ��ത നടപടി എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ത�നി��ഹണ�ി� വി� വ��ിയതാ�� പരാതി

4523. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ക�ാണേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല നിലവിെല അേലാ�തി െമഡി��
ഓഫീസ�  �ത�നി��ഹണ�ി�  വീ� വ���താ�� ക�ാണേ�രി
�ാമപ�ായ�് �സിഡ�ിെ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഹാ�ി�� മാേനജ് െമ�് ക�ി�ികളി� എസ്.സി., എസ്.ടി. �ാതിനിധ�ം

4524. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  �പീകരി�ി�� േഹാ�ി��
മാേനജ് െമ�് ക�ി�ികളി�  എസ്.സി.,  എസ്.ടി.  വിഭാഗ�ി�െ��
ജന�തിനിധിക��് �ാതിനിധ�ം ഇ�ാ�ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ���ടി �ാതിനിധ�ം കി��തിനായി ച��ളി�
േഭദഗതി വ���തട��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി

4525. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  'ജി�ാ ആ�പ�ിതല'

�വ��ന�ിനാവശ�മായ േഡാ��മാ� അട��� ജീവന�ാ�െട ത�ിക
��ി�് നിയമനം നട��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ന�േറാ െടേ�ാളജി േകാ�്

4526. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ന�േറാ സ�ജറി�ം
ന�േറാ െമഡിസി�  വിഭാഗ��ം �വ��ി���്;  ��ത വിഭാഗ��
ഇ�ാ� ആ�പ�ികളി� ആയവ ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഡി.എം.ഇ. േകരള ഘടകം നട�� പാരാെമഡി�� ഡിേ�ാമാ േകാ�് ആയ
ന�േറാ െടേ�ാളജി േകാ�് പാ�ായവ��് െതാഴിലവസരം ഉ�ാ��തിന്
എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�ിസം േപാെല ന�േറാ സംബ�മായ അ�ഖം ബാധി�വെര
ചികി�ി��തി�� സംവിധാനം ഒ��ക�ം ന�േറാ െട�ീഷ��സിെ�
ത�ിക ��ി��തിന് ശിപാ�ശ ന�ക�ം ആവശ�മായ േയാഗ�ത
ഉ�വ��് താ��ാലിക അടി�ാന�ി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്
�േഖന നിയമനം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കാ�ഡിേയാളജി,  െനേ�ാളജി എ�ിവ േപാെല സ��ാ�  ജി�ാ-താ��്
ആ�പ�ികളി�  ന�േറാ െസ��  �ട��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയി� പാല�ാട് ജി�യിെല ഒഴി�ക�

4527. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�േമഖലയി� �നിയ� പ�ിക് െഹ��് ന�് േ�ഡ്  II,  �നിയ�
പ�ിക് െഹ��് ന�് േ�ഡ്  I,  െഹ��് ��� ൈവസ�, െഹ��്
ഇ�െ���, �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് II,�നിയ� െഹ��്
ഇ�െ���  േ�ഡ്  I  എ�ീ ത�ികകളി�  പാല�ാട് ജി�യി�  ഉ�
ഒഴി�ക� �ാപന�� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്
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വ��മാ�േമാ?

േഹാമിേയാ െമഡി�� ഓഫീസ� ത�ിക

4528. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാമിേയാ െമഡി��  ഓഫീസ�  ത�ികയിേല�� റാ�്
ലി�് നിലവി� ഉേ�ാ; ഇൗ റാ�് ലി�് എ�് നിലവി� വ� ;എ� േപെര
നിയമി�ി��്; കഴി� തവണെ� റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപെരയാണ്
നിയമി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഇൗ ത�ികയി�  ഒഴി�ക�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ
നിയമന�ിനായി റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  പി.ജി.  പഠന�ി�ം എം.ബി.
ബി.എസ് പഠന�ി�ം േപായവ�െട�ം എ�. െജ.  ഡി.  ഒഴി�ക�ം
പി.എസ്.സി -�് നിയമന�ിനായി റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) േഹാമിേയാ െമഡി�� ഓഫീസ�മാ�െട �ാന�യ� േപാ�ായ സി.എം.ഒ.

േപാ�ക�  കാല�ളായി ഡി.  പി  .സി വിളി�ാ�തിനാ�  ഒഴി�
കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ാന�യ�ം
ന���തി�െട ഉ�ാ�� െമഡി��  ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�
നിയമന�ിനായി ഉട�  റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

േമാ��റി അ��� ത�ിക

4529. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  േഫാറ�സിക് െമഡിസി�
വിഭാഗ�ി� േമാ��റി അ��� എ� ത�ിക നിലവി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഏത് വിഭാഗം ജീവന�ാരാണ് നിലവി� ഈ ത�ികയി� േജാലി െച��ത്;
ഈ ജീവന�ാ��് േവ� വിധ െ�യിനിംഗ് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഈ
ജീവന�ാ��് േവ�ി െമഡി��  േ�ാേ�ാേകാ�  വ��ം നിലവി�
ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െമഡി�� േകാേള�കളി� േമാ��റിയി� േജാലി െച��
ജീവന�ാ��് േജാലി െച�ാനാവശ�മായ ��ി�� സാഹചര��ം േവ��
ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�ം നിയമന�ം

4530. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  േഡാ��മാ�െട എ� ഒഴി�ക��്;  ജി�തിരി�്
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േഡാ��മാെര
നിയമി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ഫാ�മസി�് ത�ികയി�� നിയമന�ം െ�ാേമാഷ�ം

4531. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫാ�മസി�് േ�ഡ്  I  ത�ികയിേല�� െ�ാേമാഷ� ലി�് ൈവ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യിെല ഫാ�മസി�് േ�ഡ്  I,  േ�ഡ്II  ത�ികക�
ത�ി�� അ�പാതം നിലവി�  വ��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) റാ�് ലി�് നിലവി��ായി�ം ജി�യി� ഫാ�മസി�് േ�ഡ് II ത�ികയിെല
ഒഴി�ക� നിക�െ�ടാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആ��ം പ�തി നട�ാ�ിയി�� ആ�പ�ികളി�  ഫാ�മസി�കെള
നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ിനി�� ലാ�ക�ം ഇേമജിംഗ് െസ��ക�ം

4532. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിനി��  ലാ�ക��ം,  ഇേമജിംഗ് െസ��ക��ം േ�ഡിംഗ്
ഏ�െ���വാ�ം അവ�െട േമ�േനാ��ിന് �ിനി��  ഡയഗേനാ�ിക്
െടേ�ാളജി കൗ�സി�  �പീകരി�വാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
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ന��േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി�െട ല��െമ�ാെണ�ം ത��ലം �ിനി��  ലാ�ക�െട
ഫീസ് ഏകീകരി�വാ�ം �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തി�ം
സാധി�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മായം േച���

4533. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, എം. നൗഷാദ്
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവളിെ�� വില വ��നവിെന �ട��്,  െപേ�ാളിയം ഉേപാ���ളായ
പാരഫി�, െമ�ക് ഉ�െ�െട�� ആേരാഗ� ���ിന് ഇടയാ��
ഭ��േയാഗ�മ�ാ� പദാ����ം വില �റ� മ�് എ�ക�ം േച��്,
മായം േചർ� െവളിെ�� വ�ാപകമായി വി���െവ� വാ���െട
അടി�ാന�ി� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഒ�മി� ആ�ക�ം പാചക�ിനായി ഉപേയാഗി�� എ�
ഉ�െ�െട�� ആഹാര പദാ���ളി� മായം കല���ത് ഭയാനകമായ
േതാതി�  ആേരാഗ�����  വ�ാപി�ി�െമ�തിനാ�  ഇ� തടയാ�
ഭ���ര�ാ വ��ിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ;  മായം കെ��ാ�
ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ� കീഴി�  ആ�നിക സൗകര�േ�ാെട��
ലേബാറ�റിക� എവിെടെയ�ാമാ��ത്;

(സി) ഭ�� �ര�ാ വ��് സ�രി�� �ഡ് െട�ിംഗ് ലേബാറ�റിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇവ�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിവിധ തരം
ആഹാര പദാ���ളി�  ആേരാഗ��ി� ഹാനികരമായ വ���
േച���തായി കെ��� േക�കളി�  സ�ീകരി�� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;  ��വിചാരണ�് വിേധയരാ�ാ�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

എ�.എ�്.എം. കരാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

4534. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�.എ�്.എ�ിെ� കീഴി� കരാ� അടി�ാന�ി� ആ�പ�ി അ��ഡ�,
ന�് എ�ീ ത�ികകളി�  േജാലി െച��വ��് നിലവിെല
ശ�ളെമ�യാെണ�ം,  ഇേ�ാഴെ� ജീവിത സാഹചര��ി� ��ത �ക
പര�ാ�മാേണാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ജീവന�ാ�െട �റ� ശ�ളം ���ി
നി�യി�് ഉ�രവായ സാഹചര��ി� എ�.എ�്.എ�ിെ� കീഴി� കരാ�
അടി�ാന�ി� ആ�പ�ി അ��ഡ�, ന�് എ�ീ ത�ികകളി� േജാലി
െച��വ��് ശ�ളം ���ി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പിലാ�റ പാരാ െമഡി�� ഇ��ി���് െക�ിട നി��ാണം

4535. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� ക��േ�രിയിെല പിലാ�റ പാരാ െമഡി�� ഇ��ി���്
െക�ിട നി��ാണ �േരാഗതി എ�ാെണ�ം നി��ാണം എേ�ാ�
���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ം �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ആദിവാസിക��് ചികി��ം മ��ം

4536. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വനേമഖലകളി�  താമസി�� ആദിവാസിക��് ചികി��ം മ��ം
ലഭ�മാ�ാ� സ�ീകരി� �വ��ന�െളെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെ� സ�യംഭരണ �ാപനമായ സി-െമ�്

4537. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-െമ�ി െ� പതിേനഴാമത് ഗവ�ണിംഗ് േബാഡി തീ�മാന �കാരം
അംഗ�െള സ��ാ�  നാമനി�േ�ശം െച��ത് സംബ�ി� ഫയലി�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഐ.സി.� - വി� ��ിെന ഉ��് െപാതി� നിലയി� കെ��ിയ സംഭവം

4538. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  െഫ�വരി  11-� തീയതി എറണാ�ളം െമഡി��  േകാേളജ്
ആ�പ�ിയി� മാസം തികയാെത ജനി� ��ിെന ഐ.സി.�.വി� ഉ��്
െപാതി� നിലയി� കെ��ിയ സംഭവ�ി� അേന�ഷണം നട�ിേയാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;ആയത് വിശദമാ�േമാ?

സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

4539. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.�രളീധര�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �ഖ�ാപി� സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി� വ�കിട േകാ��േറ�് ആ�പ�ികെള
ഒഴിവാ�ി സ��ാ�  /  ഇട�രം സ�കാര� ആ�പ�ികളിേല�്
പരിമിതെ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) അ��ദം,  ��േരാഗം,  കര�, തലേ�ാറിെല �മ�  എ�ിവ�് സൗജന�
ചികി� ഉറ�ാ�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ?

ര�ം പാഴാകാെത ��ി�വാ� സംവിധാനം

4540. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ് ബാ�ക�ം ആ�പ�ിക�ം ത�ി�� ഏേകാപനമി�ാ��ം �ല
പരിമിതി�ം കാരണം ര�ം �ഡ് ബാ�കളി�  പാഴാ��െവ� വാ��
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ര�ദാന ക�ാ�കളി�െട�ം മ�ം ലഭി�� ര�ം പാഴാകാെത ��ി�വാ�
എ�ാ �ഡ് ബാ�കളി�ം സംവിധാന�� ഏ�െ���േമാ;

(സി) ആ�.സി.സി.യി  -െല ആവശ��ി� േ��് ല�ക�  മാ�ിയേശഷം ബാ�ി
വ�� ര�ം ഉപേയാഗെ���വാ� തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജി�
സംവിധാന�� െകാ�വ�േമാ?

ഫാമിലി െവ�ഫയ� സബ് െസ��

4541. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ� ല�ി�  അ�പതിനായിരേ�ാളം ജനസംഖ���
െന�ി�ഴി �ാമപ�ായ�ി� ഫാമിലി െവ�ഫയ� സബ് െസ�� �ട��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഫാമിലി െവ�ഫയ� സബ് െസ�� എ�േ��് ആരംഭി�വാ� സാധി�ം
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മലബാ� കാ�സ� െസ�റിനായി (ആ�. സി. സി.) വകയി��ിയ �ക

4542. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം മലബാ� കാ�സ� െസ�റിനായി (ആ�. സി.
സി.)  വകയി��ിയ �ക�െട എ� ശതമാനം ഇ�വെര െചലവഴി�ാ�
സാധി�ി��്;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ി� പ�തി �ക�െട അ�ശതമാനം േപാ�ം
െചലവഴി�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

നാഷണ� െമഡി�� ക�ീഷ� ബി�

4543. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േക� സ��ാരിെ� നാഷണ�  െമഡി��  ക�ീഷ�  ബി�  എ�ാണ്;
വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ടി ബി� സം�ാന�ിെ� ആേരാഗ� �വ��ന�െള ഏെത�ാം രീതിയി�
ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ക�� ജി�ാ ആ��േവദ ആ�പ�ിയി� തട�കാ��് കിട�ി ചികി�

4544. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�ാ ആ��േവദ ആ�പ�ിയി�  2017  ആഗ�ിന് േശഷം എ�
തട�കാ��് കിട�ി ചികി� ന�കിെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അവ�  ആെരാെ�െയ�ം എ� ദിവസം ചികി�യിലായി��െവ�ം
വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�യി� ആ��േവദ വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� �ാപന��

4545. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യി� ആ��േവദ വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� �ാപന��
ഏെത�ാമാെണ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ജിേയാ �ാ�ി െമഡി�� ഉപകരണ��െട വിലനിയ�ണം

4546. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �േ�ാഗിക��് ഉപേയാഗി�� ആ�ജിേയാ �ാ�ി
െമഡി��  ഉപകരണ���് അമിതവില ഈടാ�ിവ��താ��
പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം െമഡി��
ഉപകരണ���ാണ് ക�നിക�  അമിതവില ഈടാ��െത� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം െമഡി�� ഉപകരണ��െട വിലനിയ�ണ�ിനായി എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി��  ഉപകരണ�െള അവശ�മ��ക�െട പ�ികയി�
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ഉ�െ����തിന് നാഷണ�  ഫാ�മസ��ി��  ൈ�സിംഗ്
അേതാറി�ിേയാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  വിലനിയ�ണം ഏത്
രീതിയി� സാധി�െമ�ാണ് ക���ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ഡിഅഡി�� െസ��ക�

4547. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  ഡി അഡി��  െസ��ക�
�പീകരി�� പ�തി ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) സം�ാന�് എ� ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  ഡി അഡി��  െസ��ക�
�പീകരി�ാ� ഈ സ��ാരിന് സാധി�ി��്?

ആ�പ�ിക� നവീകരി��തിനാ�ളള പ�തിക�

4548. �ീ.എം.ഉ��
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ര�ാം മാ��വി��പാേ�ജി� ഉ�െ���ി സം�ാനെ�
ആ�പ�ിക�  നവീകരി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് വിഭാവനം
െച�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ�ാ�  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലയിെല ആേരാഗ� േക��ളിെല അടി�ാന സൗകര�ം
വികസി�ി��തിന് ��ത പ�തിയി�  ഉൗ��  ന��� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�- ശി�മരണ നിര�്�റ��തിനായി പ�തി

4549. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, പി.വി. അ�വ�
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,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാ� - ശി�മരണ നിര�് �റ��തിനായി നട�ാ�ി വ��
പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ആ�പ�ികളി�  ആ�നിക ഉപകരണ��
ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ശി�മരണ��െട കാരണം കെ���തി�ം മരണനിര�്
�റ��തി�മായി ശി�മരണ ഓഡി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) മാ�-ശി� മരണ നിര�് �റ��തിെ� ഭാഗമായി ആ�പ�ികളിെല
ജീവന�ാ��് �േത�ക പരിശീലനം ന���തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െഷ��� േഹാ�ക�

4550. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അല�തിരി��വ��ം മേനാദൗ�ബല���വ��ം േവ�ി െഷ���
േഹാ�ക� എ�ാ ജി�കളി�ം �ട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം വിഭാഗ�ാെര സംര�ി��തി� േവ�ി �ൻ കാല�ളിൽ
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ?

വ�ാജ മ��് വി�ന െമഡി�� േ�ാ�കളി� പരിേശാധന

4551. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണമി�ാ� മ��ക�ം ��ഖ ക�നിക�െട വ�ാജ
മ��ക�ം വി���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം മ��ക�  കെ���തിനായി ��സ് ക�േ�ാ�  വിഭാഗം
െമഡി�� േ�ാ�കളി� പരിേശാധന നട��േ�ാ;

(സി) സം�ാന�� െമഡി�� േ�ാ�ക� പരിേശാധി��തിന് ആവശ�മായ
ജീവന�ാ� ��സ് ക�േ�ാ� വിഭാഗ�ി� നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി�െട ഭാഗമായി മ��ക��് ബാ�േകാഡ് സംവിധാനം

resource://app/res/html5.html

107 of 129 Sunday 18 March 2018 12:35 PM



ഏ�െ����തിന് പ�തി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ പ�തി നിലവി�  വ��േതാ��ടി മ��് വി�ന �താര�മാ�ക�ം
വ�ാജമ��ക�െട വി�ന അവസാനി�ക�ം െച�െമ�് ക���േ�ാ?

അമിത വില ഈടാ�� െമഡി�� േ�ാ�ക�

4552. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��േഷാ�കളി�ം സ�ജി�� ഉപകരണ�� വി���
േഷാ�കളി�ം അമിതവില ഈടാ�� കാര��ി�  പരിേശാധന
നട�ക��ാേയാ;

(ബി) കാ�സ� �ട�ിയ േരാഗ���� മ��ക��് െമഡി�� േ�ാ�ക�
അമിതവില ഈടാ�� കാര�ം ��സ് ക�േ�ാള�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അമിത വില ഈടാ�� െമഡി�� േ�ാ�ക�െട ൈലസ�സ് റ�ാ�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നടപടി�് വിേധയമായ േ�ാ�ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ജി� തിരി��
വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) അമിത വില ഈടാ�� േ�ാ�ക�െട വിപണന ൈലസ�സ് റ�ാ�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം

4553. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�  വഴി വാ�� മ��ക�െട
�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നിലവി�� സ�ദായം എ�ാണ്;

(ബി) െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�  വഴി വാ�� മ��ക�െട
�ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് ഒ� ഉ�തതല വിദ� സമിതിെയ
നിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

��സ് ക�േ�ാ� ഡി�ാ��്െമ�ിെ� �വ��നം
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4554. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ് ക�േ�ാ� ഡി�ാ��്െമ�ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ��ത ഡി�ാ��്െമ�് എെ�ാെ� �തിയ
പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�തിയ േഹാമിേയാ ആ�പ�ിക�

4555. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�ട �ാമപ�ായ�ി�  ��തായി
േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് ��തായി
േഹാമിേയാ ആ�പ�ിക�  ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�

4556. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളി�  സ��ാ�
േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ി�  എ�ാ പ�ായ�കളി�ം േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി
�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�ഷ് വ��് നട�� �ീ�്െമ�് അ��ഡ് െ�യിനിംഗ് േകാ�്

4557. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ആ�ഷ് വ��് നട�� �ീ�്െമ�് അ��ഡ് െ�യിനിംഗ് േകാ�്
(ടി.എ.ടി.സി) സം�ാന സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� സം�ാന
സ��ാരിെ� കീഴി�  ഉ� നാ�േറാ�തി ആ�പ�ികളി�  ഈ േകാ�്
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പാ�ായവെര ന�മാരായി നിയമി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളി�  അംഗീകാരം ഉ� ഈ േകാ�് പാ�ായവ��്
സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  പരിഗണന ലഭി��ിെ���
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഈ േകാ�് പാ�ായവ� അ�് വ�ഷേ�ാളമായി െതാഴി�
രഹിതരാെണ� �ിതി വിേശഷം ഗൗരവമായി കാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ആ��േ�ദ േകാേള�കളിെല പ�ക�� വ��്

4558. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േ�ദ േകാേള�കളി�  പ�ക�� വ��ി�  എ� അസി��്
െ�ാഫസ�, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�, െ�ാഫസ�  ത�ികക�
നിലവി��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) മ�് വ��കെള അേപ�ി�് പ�ക��യി�  ത�ിക �റവായതിനാ�
��ത� ത�ിക അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ��േ�ദ േകാേളജ് ആ�പ�ികളിെല പ�ക�� ചികി� �റിക� പല�ം
അസൗകര��� നിറ�തായതിനാ� ഇത് പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആ��േവദ പരിേപാഷണ�ിന് അ��േ�ശീയ ഗേവഷണ േക�ം

4559. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ പരിേപാഷണ�ിന് അ��േ�ശീയ ഗേവഷണ േക�ം
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ഗേവഷണ േക�ം എവിെട ആരംഭി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഗേവഷണ േക��ിെ� ഉേ�ശ�ല����െട വിശദാംശം
ലഭ�ാ�ാേമാ?

ആ��േവദ ഔഷധ നി��ാണ ൈലസ�സ് ����
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4560. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ��േവദ ഒൗഷധ നി�മാണ�മായി ബ�െ��്
SP7,25Dൈലസ��ക� ���ി ന�കാ�� കാരണം ആ��േവദ ഒൗഷധ
നി�മാണം �തിസ�ി േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) SP7,  25  D  ൈലസ��ക�  ���ി ന�കാ�� കാരണം ആ��േവദ
ഔഷധശാലകളി�ം ആ�പ�ികളി�ം അതി��മായ ഔഷധ�ാമം
ഉ�ായി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� വിധി�െട അടി�ാന�ി� SP7, 25

D  �തലായ ആ��േവദ ഔഷധ നി��ാണ ൈലസ��ക�  ���ി
ന���തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;
��ത ൈലസ��ക�  എ��ത�  അ�വദി�ന��ം എ�� കാര�ം
വിശദീകരി�േമാ?

ആ��േവദ മ��ക�െട ൈലസ�സ് അേതാറി�ി

4561. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��േവദ മ��ക� നി��ി��വ��് �തിയ ൈലസ�സ് എ��ാ�ം
���ി ന����മായ അേതാറി�ിെയ നിയമി�ാ�� എെ��ി�ം
തര�ി�� നടപടിക�  സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�ം നട��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

നി�ഭയ െഷ��� േഹാ�ക�

4562. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� നി�ഭയ െഷ���  േഹാ�ക�
�വ��ി���്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) നി�ഭയ െഷ���  േഹാ�ക�െട �വ��ന �മതല നി��ഹി��ത്
ആരാണ്; ഇവ�െട �വ��ന രീതി െവളിെ���േമാ;

(സി) നി�ഭയ െഷ���  േഹാ�ക�  ന��� േസവന��  എെ�ാെ�െയ�്
െവളിെ���േമാ?
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'സാഗ്' േക�ാവി�ത പ�തി

4563. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.പി. ഉ�ി
,, സി. െക. ശശീ��
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കൗമാര�ാരായ െപ���ിക�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി
'സാഗ്' േക�ാവി�ത പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കൗമാര�ാരായ െപ���ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം,  ആേരാഗ�പരിപാലനം,
െതാഴി�  െെന�ണ�ം എ�ിവ�ായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി�ാ�ളള േക�-സം�ാന വിഹിതം എ� ശതമാനം
വീതമാണ്;

(ഡി) നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഇത് നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ഇ) ��ത�  േപ��് ��ത പ�തി�െട �ണഫലം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

വികലാംഗ��് െെ�വിംഗ് െെലസ�സ് ലഭി��തിേല�ായി സാ�ഹ�നീതി
വ��ിെ� �മതലയി� പരിശീലനം

4564. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വികലാംഗ��് ��് ച�വാഹന��  വിതരണം
െച�േ�ാ�  �ണേഭാ�ാ���് െെ�വിംഗ് െെലസ�സ് േവണെമ�
നിബ�ന സം�ാന�് എ�ായിട�ം പാലി�െ���േ�ാ;പ�തി
നട�ിലാ��തിന് ഇത് എെ��ി�ം ��ി���ാ��േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) വികലാംഗ��് െെ�വിംഗ് െെലസ�സ് ലഭി��തിേല�ായി സാ�ഹ�നീതി
വ��ിെ� �മതലയി�  ഇവ��് െെ�വിംഗ് പരിശീലനം ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?
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ഐ.സി.ഡി.എസ്. അഡീഷണ� േ�ാജ�കളിെല ത�ികകൾ

4565. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി� കീഴിെല ഐ.സി.ഡി.എസ്.കളി�  2011  �ത�
�പീകരി�് �വ��ി� വ��  95  അഡീഷണ�  േ�ാജ�കളി�
ആവശ��ിന് �ാ�കെള ഇനി�ം അ�വദി�ാ�ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) പ�ായ�ക�െട എ�ം മാ�ം കണ�ിെല��് ���ൈവസ�  ത�ിക
അ�വദി��ത് ഒഴിവാ�ി അംഗ�വാടിക�െട എ��ം േജാ�ഫി��
ഏരിയ�ം കണ�ിെല��് ��ത േ�ാജ�കളി�  ��ത�
���ൈവസ�മാേര�ം മ� �ാ�കേള�ം നിയമി�് �വ��നം
കാര��മമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മിനി അംഗൻവാടികൾ

4566. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിനി അംഗ�വാടികളി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ��്
അംഗ�വാടികളിേല�് �ലം മാ�ം ന��േമാ എ� കാര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� േമാേഡ�  അംഗ�വാടി പ�തി
ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(സി) അംഗ�വാടികളി�  േപാഷകാഹാരം വിതരണം െച�� കൗമാര�ാരായ
െപ���ിക��് േബാധവ��രണ �ാ�ക�  സംഘടി�ി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

മാ�ക അ�ണവാടി

4567. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ണവാടികെള ആ�നീകരി��തിെ� ഭാഗമായി മാ�ക
അ�ണവാടിയായി ഉയ���തിന് വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�
നി�ം ഏെത�ി�ം അ�ണവാടിെയ െതരെ���ി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി�  അത് ഏതാെണ�ം എ�് മാനദ��കാരമാണ്
െതരെ���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �േരാഗതി എ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

അ�ണവാടി വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം ഓണേററിയം

4568. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ�ണവാടി വ���മാ�െട�ം െഹ���മാ�െട�ം ഓണേററിയ�ി�
�തിമാസം എ� �പ�െട വ��ന��ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ
�ക പണമായി എ� �ത� ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അംഗ�വാടി െക�ിട��

4569. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, െക. രാജ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗ�വാടിക�  �വ��ി��ത് മതിയായ അടി�ാന
സൗകര��� ഇ�ാ� െക�ിട�ളിലാെണ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിട��െട അ����ണി യഥാസമയം െച��േ�ാെയ�്
പരിേശാധി�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അംഗ�വാടിക�െട �ര� ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത് എ�റിയി�േമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല അ�ണവാടിക�

4570. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� അ�ണവാടിക�
�വ��ി��െ��ം,ഓേരാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം
എ�െയ�ം വീതമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത അ�ണവാടികളി�  സ��മായി �മി�ം െക�ിട��ം ഇ�ാ�
എ�െയ�ം �വ��ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��മതി�ം ��ജല�ം ഇ�ാ� അ�ണവാടിക�  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�റ് ശതമാനം ഭി�േശഷി�ാരായവ�െട �തിമാസ െപ�ഷ� �ക
വ��ി�ി�ാെമ� സ��ാ� �ഖ�ാപനം

4571. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ് ശതമാനം ഭി�േശഷി�ാരായവ�െട �തിമാസ െപ�ഷ�  �ക
ഇ��റ് �പാ വ��ി�ി�ാെമ� സ��ാ�  �ഖ�ാപന�ിെ�
നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വികലാംഗ െപ�ഷ�  വാ��വ��് മെ�ാ� േ�മ െപ�ഷ�  �ടി
വാ�ാെമ� ഉ�ര�െ��ി�ം ഇ�വെര അത് �ാബല��ി�  വ�ി�ി�
എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� നടപടി �മ��
വിശദമാ�ാേമാ?

െമാൈബ� �ഷ്

4572. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട ��ികെള പരിപാലി��തിനായി
ആവി�രി�ി�� െമാൈബ�  �ഷ് എ� പ�തി ഇേ�ാ�
എവിെടെയാെ�യാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമാൈബ�  �ഷ് പ�തി സം�ാന�് ��ത�  �ല�ളിേല�്
വ�ാപി�ി��തിന് ആേലാചി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വികലാംഗ�െട േ�മ�ിനായി പ�തിക�

4573. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� വികലാംഗ� ഉെ���തിന് കണ�േ�ാ; ജി� തിരി�്
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ഇവ�െട വികലാംഗശതമാനം,  എ�ം,  ��ഷ-വനിതക�  എ��െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വികലാംഗ�െട േ�മ�ിനായി ഏെതാെ� �ാപന��
�വ��ി���്;  ഇതി�  സ��ാ�  തല�ി�  എ�െയ�ം മ�ളളവ
എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട േ�മ�ിനായി എെ�ാെ� പ�തിക�  നട�ാ�ിയി��്;  ഈ
പ�തിക��് േലാ�  ന��� �ാപന��  ഏെതാെ�യാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വികലാംഗ��്  40%  �  ��ത�  വികലാംഗ��െ�� െമഡി��
േബാ�ഡിെ� സ��ിഫി��് ഉെ��ി� മാ�േമ ബിസിന�് ആവശ��ിന്
േലാ� െകാ��ക�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത വിഭാഗ�ാ��് എ� ല�ം �പ വെര വിവിധ പ�തിക��്
സ��ാ�  േലാ�  െകാ��ം;  പ�തി സഹിതം വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ; ഇതിന് പലിശ�ം സ�ിഡി��േ�ാ എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) വികലാംഗ��� വിവിധ േലാ�ക�  എ���തിന് �ായപരിധി
നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ജി) ഒ� െസ� �മി േപാ�ം ഇ�ാ��ം മ��വ�െട ആ�ിതരായി ജീവി��
യാെതാ� വ�മാന�ം ഇ�ാ�  40%  �ം അതി�  ��ത�ം
വികലാംഗ���വ��ം സ��ാ�  എെ�ാെ� േ�മപ�തിക�
ആവി�രി�് നട�ാ�ി വ���്;  വികലാംഗെപ�ഷ�  ��ത
വിഭാഗ�ാ��് ന�ി വ��േ�ാ  ;  എ�ി�  �ക എ�;  ഇതിെ�
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ആശ�ാസ പ�തിക�

4574. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെല നിരവധി ആശ�ാസ പ�തിക� അ�ഹരായ ��വ�
േപ��ം യഥാസമയം ലഭി�� എ�് ഉറ�വ��ാ�  ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ഐ.സി.ഡി.എസ് �േഖന േകരള �ര�ാ മിഷന് സമ��ി��
അേപ�കളി�  �ത�മായ േമാണി�റിംഗ് നട�ി േപാരാ�ക�
ഐ.സി.ഡി.എ�ക�  �േഖന ക�ികെള അറിയി�് പരിഹരി��തി�ം,
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അ�ഹരായ ��വ�  േപ��ം സഹായം ലഭി��തി�ം ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) കാ�സ�  അട��� മാരക േരാഗ�ൾ ബാധി� പാവെ��വ���
സമാശ�ാസ സഹായം കാലതാമസം �ടാെത ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

അനാഥാലയ��െട രജിേ�ഷ�

4575. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ��വ� അനാഥാലയ��െട�ം രജിേ�ഷ� ���ിയാ��
നടപടി നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  ���ിയാകാ� എ� അനാഥാലയ�ളാണ് ഉ�െത�ം
രജിേ�ഷ�  നടപടിക�  ���ിയാ��തിന് േനരി�� തട�െമെ��ം
അറിയി�േമാ ;

(സി) രജിേ�ഷ�  നട�ാ� അനാഥാലയ�ളി�  �ഷണം നട�ാ�
സാ��ത��തിനാ�  ഈ വിഷയ�ി�  �േത�ക �� പതി�ി�് �ട�
രജിേ�ഷ� നടപടിക� ���ീകരി�േമാ ?

�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം വ��്

4576. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം വ��് �പീകരി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ിൽ ടി വ��ി�
ഇവ��ാ�� േ�മ �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) �ീക��ം ��ിക��മാ�ളള വിവിധ പ�തിക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ടി വ��ിെ� �ാഫ് പാേ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െനല്� സംഭരണ�ിന് ബദ� സംവിധാനം

T 4577. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െന�സംഭരണ�മായി ബ�െ��് �ഷി�ാ��് ഉടെനതെ� പണം
ലഭ�മാ��തിന് സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) മി�ടമക�  െനല്� സംഭരണ�ിന് സഹകരി�ാ� സാഹചര��ി�
എെ�ാെ� ബദ�  സംവിധാനം ഒ���തിനാണ്
ഉേ�ശി�ി�ളളത്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അരി വില വർ�ന നിയ�ി��തിന് നടപടി

4578. �ീ.അ�� �കാശ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അ�വ� സാദ�്
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അരി വില �മാതീതമായി വ��ി�� സാഹചര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് നിയ�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അന�സം�ാന അരി േലാബി�െട �വ��നമാണ് അരി വില
വ��ി��തിന് കാരണെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ാര��ി�
സ��ാ� ഇടെപട��ായി�േ�ാ;

(സി) അരി വില ദിനം�തി വ��ി��ത് സം�ാന�് ആരംഭി� അരി�ടക�
ഫല�ദമ�ാ�തിനാലാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ-േപാസ് െമഷീൻ �ാപി��തിെ� േപരി�  േറഷ�കടകളി�  േറഷ�
സാധന�� �ത�സമയ�് ന�കാ�ത് അരി വില വ��ി��തിന് ഒ�
പരിധി വെര കാരണമായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��കളി� ന��� അരി�െട �ണനിലവാരം

4579. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  ഉ�ഭ�ണ�ിനായി വിതരണം െച�� അരി നിലവാരം
�റ�താെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��കളി�  ഉ�ഭ�ണ�ിനായി ന��� അരി എവിെട നി�ാണ്
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സംഭരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� ഭ�ത പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് റീജ ന�കിയ അേപ�

4580. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത പ�തിയി�  ഉ�െ�����മായി ബ�െ��് റീജ വ���
വീട്,  െച�കാ��  പി.ഒ,  �ളിവയ�, പനമരം,വയനാട് എ�യാ�  ന�കിയ
അേപ�  (No.299/RA/GEN/17  തീയതി  17-10-2017)

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േക� സ��ാരി� നി�് ലഭി� ഭ��ധാന� വിഹിതം

4581. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-െല േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമ�കാരം 2014-15, 2015-16, 2016-17,

2017-18  വ�ഷ�ളി�  േക� സ��ാരിേനാട്ആവശ�െ���ം േക��ി�
നി�് ലഭി��മായ ഭ��ധാന�വിഹിതം എ�യാെണ�് ഇനം തിരി�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഭ��ഭ�താനിയമം നട�ാ��തിെല കാലതാമസം കാരണം ��ത
വ�ഷ�ളി� സം�ാന�ിന് േക��ി� നി�ം ലഭ�മാേക� ഭ��ധാന�
വിഹിത�ി� �റ� വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പഴയ ബി.പി.എ� കാ�ഡ് നിലനി��വാ� നടപടി

4582. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ിയ ബി.പി.എ� േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി� ഒ� ��ംബ�ിെല ഏതാ�ം
േപ�  ��ത കാ�ഡി�  നി�ം ഒഴിവായി �തിയ േറഷ�  കാ�ഡിന്
അേപ�ി�േ�ാ� നിലവി�� പഴയ േറഷ� കാ�ഡ് ബി.പി.എ� കാ�ഡ്
ആയി�െ� നിലനി��വാ� വ�വ� െച��ത് സംബ�ി� സർ�ാർ
നിലപാട് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ���ിയ േറഷ�കാ�ഡ് �കാരം ബി.പി.എ�  േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി� ഒ�
��ംബം അെ��ി� ഒരാ� അവ�െട കാ�ഡിെല േപ�ക� മെ�ാ� േറഷ�
കാ�ഡിേല�് മാ�ി ന��വാ� അേപ� ന��കയാെണ�ി� അ��കാരം
അവ�� ന��� �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് ബി.പി.എ�  േറഷ�  കാ�ഡ്
ആയി ന��വാ�  വ�വ� െച�വാ�  കഴി�േമാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വിശദീകരി�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാർഡ് വിതരണ�ം ബി.പി.എ�. കാ��ടമക�ം

4583. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴയ േറഷ� കാ��ക� �കാരം സം�ാന�് ആെക എ� ബി. പി. എ�.
േറഷ� കാ��ടമക� ഉ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് േറഷ�  കാ��ക�  ���ി വിതരണം െച�തിെ�
അടി�ാന�ി�  നിലവി�  എ� ബി.  പി.  എ�. േറഷ�  കാ��ടമക�
ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബി.  പി.  എ�. കാ��ടമകളായി�� പല�ം �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ്
വിതരണം െച�േ�ാ� എ.  പി.  എ�. കാ��ടമകളായി മാറിയതിനാ� ഇവ
ബി.  പി.  എ�. കാ�ഡാ�ി�െ� നിലനി��ണെമ�ാവശ�െ��് എ�
അേപ�ക� ലഭ�മായി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ിേ��  പരിേശാധന നട�ി സ�ീകരി� തി���
നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

ആവശ�മായ അളവി� ഭ��ധാന� വിതരണം

4584. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ.പി.എ�.വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ���് ഒ� മാസേ��്
അ�വദി�� ഒ� കിേലാ ഭ��ധാന�ം െകാ�് ��ംബ�ിന് കഴിയാ�
സാധി�േമാെയ�് വ��് അധി�ത� പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) എ.  പി.  എ�.  /  ബി.  പി.  എ�. േവ�തിരി��തിെല അപാകത �ലം
സാ��ികമായി വളെര പിേ�ാ�ം നി��� ദരി� വിഭാഗ���് ഒ�
കിേലാ അരി മാ�ം കി��ത് ഒഴിവാ�ി ഒ� ��ംബ�ിന് ആവശ�മായ
ശരാശരി ഭ�� സാധന��  വിതരണം െച�ാ�  നടപടി ഉ�ാ�േമാ;
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വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ�

4585. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ േറഷ�  കടകളി�ം  2018  മാ��്  31  നകം
ഇലേ�ാണിക് േപായി�് ഓഫ് െസയി�  (ഇ-േപാസ്)  െമഷീ�
�ാപി�ാ�പ�ം േക� വിഹിതം ന�െ��ം എ� അറിയി�് േക�
സ��ാരി� നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� േറഷ� കടക� ഉ�്; േക�ം ന�� േറഷ� വിഹിതം
എ�; ആയത് സം�ാന ആവശ��ിന് പര�ാ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് എ�ാ േറഷ�കടകളി�ം ഇ-േപാസ് െമഷീ�
�ാപി��തിനാ�� െചലവ് എ�;  ഏത് ഏജ�സിയാണ് ഇത്
�ാപി��ത്;  ഇതിനായി േക� സഹായം ലഭ�മാേയാ;  എ�ി�  എ�;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നാളി�വെര എ� േറഷ�  കടകളി�  ��ത െമഷീ�
�ാപി� കഴി�;  ആയത് ഫല�ദമാേണാ എ�് പരിേശാധി�േവാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി��തിന് നടപടി

4586. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� വിതരണ�ിെ� �ത�ത ഉറ� വ��ാ� ഇ-േപാസ് െമഷീ� േറഷ�
കടകളി� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�വെര എ� ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി�ി��്;എ� �പ ഇതി�േവ�ി
െചലവഴി�;വിശദാംശം ന��േമാ?

വയനാട് ജി�യി� �തിയ േറഷ� കടക�

4587. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വയനാട് ജി�യി�  �തിയ േറഷ�  കടക�  ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) േറഷ�  കടക�  അഴിമതിരഹിതമാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േറഷ�  കാ�ഡ് നാളി�വെര ലഭ�മാകാ�വ��് �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ്
അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാണ് ; വിശദമാ�േമാ ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് സംവരണം െച� േറഷ� േഷാ�് ൈലസ�സ്

4588. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീെ�യി�  േറഷ�  േഷാ�് ൈലസ�സ് ന���തി�  പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിന് സംവരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യി� ജനസംഖ��് ആ�പാതികമായി എ� റീെ�യി� േറഷ�
േഷാ�ക�  പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിനായി ൈലസ�സ് സംവരണം െച�്
ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�െന സംവരണം ഏ�െ���ിയി�� േറഷ�  േഷാ�ക��് ഇനി�ം
ൈലസ�സ് ന�വാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�െന�� േറഷ�  േഷാ�ിെ� ൈലസ�സ് പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ി�െപ�വ��് ന��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇേപാസ് സംവിധാനം ���ീകരി� ജി�കൾ

4589. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വ�  േറഷ�  കടകളി�ം ഇലേ�ാണിക് േപായി�് ഒാഫ്
െസയി�  (ഇേപാസ്)  െമഷീ�  �ാപി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏെത�ാം
ജി�കളി�  ���ീകരി�െവ�ം ബാ�ി��വ എ�േ��്
���ിയാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏ�ി�  �ത�  ഭ�� ധാന�വിതരണം ഇേപാസ് വഴിയാ�േ�ാ�  ഇനി�ം
ഇേപാസ് െമഷീ� �ാപി�ി�ി�ാ� കടകളിെല േറഷ� വിതരണം �ട�ം
എ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�
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എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേപാസ് സംവിധാനം ഏ����േ�ാ�  ശാരീരിക ��ി��്
അ�ഭവി��വ�െട േപ�ക� മാ�ം ഉ�െ�� കാ�� ഉടമകൾ�് േറഷ�
വാ�ാ�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയിരി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

സൈ�േകാ വലിയ�റ ജി�ാ ഡിേ�ായിെല േ�ാ�്

4590. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ�െട വലിയ�റയിെല ജി�ാ ഡിേ�ാ േനാ�  മാേവലി
േഗാഡൗണി�, �ാേ�ാ ക�നി�െട ഉ����  വ�േതാതി�  തിരിമറി
നട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� �പ�െട േ�ാ�് �റവാണ് കെ��ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േ�ാ�് ൈകകാര�ം െച��തി�  ജാ�ത �റ��ായതായി
കെ��ിയി�േ�ാ; ഡിേ�ാ മാേനജ�െട വിശദീകരണം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര�െ��റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അേന�ഷണ�ി�
െവളിവായ വിവരം െവളിെ���ാേമാ ?

േഹാ�െസയി� േറഷ� ഡീല�മാ�

4591. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േറഷ�കടക��് അരി വിതരണം െച�ി�� േഹാ�െസയി�
കടക�  ഇേ�ാ�  �വ��ന രഹിതമാേണാ;  ഇവ�  സ��ാരിന്
െസക�രി�ിയായി �ക െഡേ�ാസി�് െച�ി�േ�ാ;  ബാ�് െസക�രി�ി
ന�കിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ബാ�് െസക�രി�ി തിരിെക ആവശ�െ��ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

ഏെത�ി�ം േഹാ�െസയി� ഡീല�െട െസക�രി�ി തിരിെക ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) േഹാ�  െസയി�  േറഷ�  കടകേളാട�ബ�ി�് േജാലി െച�ി��വ��്
�നരധിവാസ പാേ�ജ് നട�ിലാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?
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സൈ�േകായിെല �മേ��ക� പരിേശാധി�ാ� നടപടി

4592. �ീ.േ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) സൈ�േകായിെല നിേത�ാപേയാഗസാധന��  െപാ� വിപണിയി�
മറി�വി��താ�� ആേ�പം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സൈ�േകാ ഔ�് െല�്,  േഗാഡൗ�  എ�ിവിട�ളി�  േ�ാ�ി�ം
വിതരണ�ി��� �മേ�ട് പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) കാലാവധി കഴി� േ�ാ�് തിരിെ���് ത�ി�് നട��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയ� തട�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) െപാ�മാ���ി�� വിലെയ�ാ�  ഉയ��വില
നിേത�ാപേയാഗസാധന���് ഈടാ��ത് തട�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) വിതരണം െച�� സാധന��െട �ണനിലവാരം സ��ാ�
പരിേശാധി��േ�ാ; ഇതിനായി എ�് സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത് ;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

അവശ�സാധന��െട വില�ിരത ഉറ�വ��ാൻ സൈ�േകാ സ�ീകരി�
നടപടികൾ

4593. �ീ.െജയിംസ് മാത�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവശ�സാധന��െട വില�ിരത ഉറ�വ���തിനായി
േകരള സം�ാന സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  എെ��ാം

resource://app/res/html5.html

124 of 129 Sunday 18 March 2018 12:35 PM



നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സൈ�േകാ�െട �ധാന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അവശ�സാധന��െട വില�യ�ം പിടി� നി���തിന് സൈ�േകാ�െട
��ത� ചി�റ വി�നശാലക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഉ�വ സീസ�കളി� �േത�ക വി�നശാലക� ��ത� ആരംഭി��തി�ം
സൈ�േകാ െമഡി��  േ�ാ�കളി�െട ��ത�  ജീവ�ര�ാ മ��ക�
ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�� ക��ാേ�രി ഏേഴാം പ�ായ�ിെല െകാ�ിലയി� മാേവലിേ�ാ�

4594. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ഏേഴാം പ�ായ�ിെല
െകാ�ിലയി�  മാേവലിേ�ാ�  ആരംഭി��തിന് ന�ിയ നിേവദന�ി�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) നാ�കാ�െട ആവശ�ം പരിഗണി�് ഇവിെട ഒ� മാേവലിേ�ാ�
ആരംഭി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് പ�ി�ര പ�ായ�ി� മാേവലിേ�ാ�

4595. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പ�ി�ര പ�ായ�ിെല മാേവലിേ�ാ�
എവിെടയാണ് �വ��ി��ത്;

(ബി) ഈ പ�ായ�ിെ� തീരേദശേമഖലയി�  ഒ� മാേവലി േ�ാ�  �ടി
അ�വദി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി ആവശ�െ��� ഈ വിഷയ�ി�  എ�ാണ് തട�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െനല്� സംഭരണ�ിന് െചലവായ �ക

T 4596. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െനല്� സംഭരണ�ിന്  2014-15,  2015-16,  2016-17  വ�ഷ�ളി�  എ�
േകാടി �പ െചലവഴി�;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ളി�  ക�ഷക��് ന�കാ�� �ടി�ിക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െനല്� സംഭരണ�ിന് െചലവഴി� �ക

T 4597. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18,  2018-19  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല ബജ�ി�  െനല്�
സംഭരണ�ിന് എ� േകാടി �പയാണ് വകയി��ിയിരി��ത്;

(ബി) കഴി� വ�ഷ�ളിെല െനല്� സംഭരണ�ിന് െചലവി� �ക�െട
അടി�ാന�ി� ബജ�് �ക പര�ാ�മാേണാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��നാട് േമഖലയി� സംഭരി� െന�ിന് �ടിശിക

T 4598. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��നാട്-അ�� ��നാട് േമഖലയി� സംഭരി� െന�ിന് ക�ഷക��് എ�
േകാടി �പ �ടിശിക ന�കാ��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഭ�� ഗേവഷണ വികസന കൗ�സിലിെ� �വ��ന��

4599. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, പി.െക. ശശി
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തനത് ഭ�� ഇന�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഇ�രം
ഭ�� ഇന���് അ�ാരാ� വിപണിയി�  മ�രി�ാ�  ത�
�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�മായി ഭ�� ഗേവഷണ വികസന
കൗ�സി� �വ��ി� വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എെ��ാം ഗേവഷണ �വ��ന�ളാണ് ഇ� സംബ�ി�്
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കൗ�സി� നട�ിവ��ത്;

(സി) ഇതിെ� േസവനം വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി �ഡ് ബിസിന�്
മാേന� െമ�് ��, ഔഷധ പരിേശാധന ലേബാറ�റി, ശീതീകരണ സംഭരണി,
ഭ�� പാ��് എ�ിവ �ാപി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഭ��സം�രണ  -  �ല�വ��ന �വ��ന���ായി കൗ�സി�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�� ��ിക��് നാല് കിേലാ അരി

4600. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മധ�േവനലവധി�് �� ��ിക��് നാല് കിേലാ അരി വിതരണം െച�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത പ�തി�ായി എ� �ക െചലവ് വ�ം എ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അരി വിതരണം എ� �ത� ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

തലേ�രിയി� സിവി� സൈ�സ് വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� �ാപന��

4601. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  സിവി�  സൈ�സ് വ��ിന് കീഴി�
�വ��ി�� �ാപന�� ഏെത�ാമാെണ�ം ആയതിന് ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എെ��ാം കാര���  ആണ്
െച�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േഫാറ��െട �വ��നം

4602. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷൻ/േഫാറ��െട
�വ��നം മ�ഗതിയിലാെണ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) നിരവധി േക�ക� സം�ാന ക�ീഷനിൽ തീ��ാ�ാ� കഴി��ി� എ�
പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര പരാതിക�  അടിയ�രമായി
തീ��ക��ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� േസവന�� ഓ�ൈല� ആ��തിന് നടപടി

4603. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� േസവന�� ഓ�ൈല� ആ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ി�േവ�ി െമാൈബ�  ആ�ിേ�ഷ�
വികസി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വ��ി�  ഐ.�ി.െസ�  �പീകരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  ഐ.�ി.  െസ�
�പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��് േസവന��  ജനസൗ�ദമാ��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

മാേവലിേ�ാ�കളിെല �മേ�ട് - ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

4604. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലിേ�ാ�കളിെല സാധന��  കരി��യി�  മറി� വി���ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� �മേ�ട് നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാെണ�ം അവ�െ�തിെര
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?
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േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

13-03-2018

�േ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�ി��.
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