
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പ�ാം സേ�ളനം

2018 െഫ�വരി 26, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--329]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 186 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 187 �ത� 287 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 288 �ത� 329 വെര

അഴിമതി���ം കാര��മ�മായ ഭരണസംവിധാനം

1. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭരണസംവിധാനം അഴിമതി���ം,  കാര��മ�ം ആ��തിന് ഈ
സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അഴിമതി േക�ക�  സംബ�ി�ളള ഈ സ��ാരിെ� നിലപാട്
വ��മാ�േമാ;  ��ത നിലപാ�ക��് അ��തമായ നടപടിക�
സ�ീകരി�വാ� സ��ാരിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�ിമാ�  �തി�ാന�ളള അഴിമതി േക�ക�  ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ�േശഷം ഉ�ായി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന��േമാ;  ��ത
േക�ക�െട നിലവി�ളള �ിതി എ�ാണ്;

(ഡി) ഭരണസംവിധാനം അഴിമതി��മാ��തി� വിജില�സിെ� പ�് എ�മാ�ം
സഹായകമായി��; വിശദമാ�േമാ?
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മ�ിസഭാേയാഗ�ിെ� േക�ാറം

2. �ീ.െക.�രളീധര�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന മ�ിസഭാേയാഗം േച��തിന് േക�ാറം നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി�
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2018  െഫ�വരി  9  ന് േച�� �േത�ക മ�ിസഭാേയാഗ�ി�  എ�
മ�ിമാ� പെ���െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േക�ാറം തികയാ�തിനാ� ��ത ദിവസം നി�യി�ി�� അജ� ഒ�ം
പരിഗണി�ാെത മ�ിസഭാേയാഗം പിരിേയ� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  അസാധാരണമായ ഇ�രം സംഭവ��
ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  എ�് നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�വാ�
േപാ��െത�് അറിയി�േമാ?

എം.പി മാ�െട േയാഗം

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

(എ) േക� ബ�ജ�ിന് �േ�ാടിയായി സം�ാനെ� എം.പി മാ�െട േയാഗം
വിളി�് േച��ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ് ��ത േയാഗ�ി�  ൈകെ�ാ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണഭാഷ

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

(എ) ഭരണഭാഷ മലയാള�ിലാ��തിന് ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ിമാ�  ഫയ�കളി�  ഉ�രവി��ത് മലയാള�ിലാേണാ;  ഇെ��ി�
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ��സ് ഓഫ് ബിസിനസ് മലയാള�ി�  പരിഭാഷെ���ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�തി�� പൗര�ാ�െട േ�മ�ിനായി �േത�ക വ��്

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

(എ) 2009-ൽ ആ��ണ േബാർഡ് നട�ിയ സർെ�യിൽ േകരള�ിൽ ഒ��
താമസി�� 60-�ം 65 �ം ഇടയിൽ �ായ��വരി� 7.5 ശതമാന�ം 75-�ം
79-�ം ഇടയിൽ �ായ�ളളവരിൽ  11.3  ശതമാന�ം എൺപത്
വയ�ിലധിക�ളളവരിൽ  10.3  ശതമാന�ം ഏകാ�തയ�ഭവി��തായി
േരഖെ���ിയി�ളളത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�ളള സർെ�േയാ
പഠനേമാ പി�ീട് നട�ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�ളളവെര സംര�ി�ാൻ
നിലവിൽ എെ��ാം സംവിധാന��െ��് വ��മാ�േമാ?

(ബി) വിേദശരാജ��ളി�ളളത് േപാെല �തി�� പൗര�ാ�െട ജീവിതം
സ��മാ�ാൻ �േത�ക വ��് �പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികം

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി എെ�ാെ�
�തിയ പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;  അതി� ഏെതാെ� പ�തിക�
ഇതിനകം �ാവ��ികമാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി പ�-�ശ� മാധ�മ��  വഴി
പരസ��� ന�കിയ വകയി� എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികം �മാണി�് എെ��ി�ം �േത�കപരിപാടിക�
നട�ിലാ�വാ� ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാനം അഭി�ഖീകരി�� ക�� സാ��ിക �തിസ�ി
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കണ�ിെല��് പണെചല�� വ�  ആേഘാഷപരിപാടിക�ം പരസ��ം
ഒഴിവാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േക��മാ�� ച��ക�

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

(എ) 2017-� �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം �ധാനമ�ിെയ�ം മ�് േക� മ�ിമാെര�ം
ഡ�ഹിയി�  സ��ശി�് എ� തവണ ച��ക�  നട�ിെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ച��ക�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന�ിന് ഏെതാെ�
പ�തിക� ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ച��ക��ായി സം�ാന ഖജനാവി�  നി�ം എ�് �ക
െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ഉേദ�ാഗ��െട വിേദശയാ�ാ െചലവ്

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം മ�ിമാ�  നട�ിയ
വിേദശയാ�കളി�  അവെര ഓേരാ��േര�ം ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ��
അ�ഗമി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട വിേദശയാ�ാെചലവിന�ി� ഇ�വെര എ�് �ക
െചലവഴി�വ� വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻ സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ�െട ചികി�ാ��ല���

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

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ മ�ി�ം ചികി��ായി എ� �പാ വീതം
വാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ട വാ��തിന് ആെരാെ� ആ��ല�ം വാ�ിയി�െ��ം എ��പാ
വീതമാണ് ൈക��ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ?
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�� സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ�െട യാ�കൾ

10. �ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�ം, മ�ിമാ�ം സം�ാന�ിന് �റ�
നട�ിയ യാ�ക� എ� വീതെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�ം,  മ�ിമാ�ം എ� തവണ വീതം ഡ�ഹിയാ�ക�
നട�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ?

�� സ��ാരിെ� കാലെ� േഫാ� ബി�ക�

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

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം െമാൈബ�  േഫാ�
വിളി� വകയി�  എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് �േത�കം �േത�കം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��  �ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം ഔേദ�ാഗിക വസതിയിെല േഫാ�
ബി�ിെ� വിശദാംശ�� �േത�കം ലഭ�മാ�േമാ?

ഔേദ�ാഗിക വസതി അ���പണി

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �ഖ�മ�ി, മ�ിമാ� എ�ിവ�െട
ഔേദ�ാഗിക വസതി അ���പണി െച��തി�ം ഫ�ണി��  �തലായ
വീ�പകരണ��  വാ��തി�ം ഇ�വെര എ�് �ക െചലവഴി�െവ�്
അറിയി�േമാ; ഓേരാ മ�ി�െട�ം കണ�് �േത�കം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം മ�ി ആവശ�െ�� �കാരം ഔേദ�ാഗിക വസതിയി� എെ��ി�ം
അധിക സൗകര���  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത
സൗകര���  ഏ�െ����തിനായി എ�് �കയാണ് െചലവഴി�ത്
എ�റിയി�ാേമാ?
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�തിപ� േനതാവ് യാ�ക��ായി െചലവഴി� �ക

13. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഇ�പ�മാസ�ാലം ബ�. �തിപ�േനതാവ് നട�ിയ യാ��െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിനക�ം,  �റ�ം,  വിേദശ�മായി നട�ിയ യാ�ക��ായി
എ� �ക ചിലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�തിപ� േനതാവിെ� േഫാ� ചാ�ജ്

14. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �തിപ� േനതാവിെ�
െമാൈബ�  േഫാ�  ചാ�ജിന�ി�  എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതിയി�ം ഓഫീസി�ം െടലേഫാ�
ചാ�ജിന�ി� എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

�തിപ� േനതാവിെ� ചികി�ാെചലവ്

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം �തിപ� േനതാവിെ�
ചികി��ായി എ� �ക ൈക��ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ ?

മ�ിമാർ ടി എ ,ഡി എ ഇന�ി� ൈക��ിയ �ക

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

�ൻ സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�ം, മ�ിമാ�ം ടി എ ,ഡി എ ഇന�ി�
എ� �ക ൈക��ിയി�െ��് �േത�കം കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?
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�ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം നട�ിയ വിേദശയാ�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�ം,  മ�ിമാ�ം
ഏെതാെ� വിേദശ രാജ��ളി�  സ��ശനം നട�ി;  ഔേദ�ാഗിക�ം,
അനൗേദ�ാഗിക�മായ യാ�ക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ശന�� ഏെ�ാെ� കാര����് േവ�ിയായി�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഓേരാ മ�ി�ം ഈയിന�ി�  െചലവായ �ക�െട കണ�് �േത�കം
�േത�കം ന�കാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ഔേദ�ാഗിക െചല�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം,  �ഖ�മ�ി�െട ഔേദ�ാഗിക വസതി
േമാടിപിടി�ി��തി�ം അ����ണി നട��തി�ം നാളി�വെര എ�് �ക
െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�, ഔേദ�ാഗിക വസതിയി�  സാധന സാമ�ിക�
വാ��തിന് എ�് �ക െചലവഴി�;

(സി) ��ത കാലയളവി�, �ഖ�മ�ി�െട യാ�ാബ�,  െടലിേഫാ�, അതിഥി
സ��ാരം എ�ീ ഇന�ളി�  എ�് �ക െചലവായി;  ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ?

��മ�ിമാ�െട വിേദശയാ�ാ െചലവ്

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ഏെത�ാം മ�ിമാരാണ് ഔേദ�ാഗിക�ം
അനൗേദ�ാഗിക�ം ആയ ആവശ����ായി വിേദശയാ�ക�
നട�ിയി��ത്; ��ത യാ�ക�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?
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(ബി) ഇതിനായി യാ�ാ െചലവ്,  ടി.എ.,  ഡി.എ.  എ�ീ ഇന�ളി�  എ� �ക
െചലവായി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം െചലവ്

20. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട�ം,
മ�ിമാ�െട�ം യാ�ാബ�, ദിനബ� ഇന�ി� എ�് �ക െചലവഴി�;

(ബി) വിമാനയാ�ാ�ലിയിന�ി� �ഖ�മ�ി�ം,  മ�് മ�ിമാ��മായി എ�് �ക
െചലവഴി�; വിശദാംശം �േത�കം �േത�കം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ിമാ�െട സ��ാര�ി�ം,  െടലിേഫാ�  ചാ��ിന�ി�മായി എ�്
�ക െചലവഴി�; വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന��

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം 31-12-2017 വെര പി.എസ്.സി. �േഖന
എ� നിയമന�� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി.  �േഖന എ� നിയമന��
നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പല വ��കളി�ം വിവിധ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� സംബ�ി� വിവര��
യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��ിെ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

�തിയ ത�ികക�

22. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ��തായി ത�ികക�  ��ി�വാൻ പാടിെ�� ഉ�രവ്
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധവ��കളി�ം െസ�േ�റിയ�ി�ം �ണിേവ�ി�ികളി�ം നിരവധി ഒഴി�ക�
ഉ�ായി�ം നിക�വാ�  അധി�ത�  നടപടി സ�ീകരി��ിെ�� കാര�ം
സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളി�  നിലവി�� ഒഴി�ക�െട വിശദമായ
വിവരം ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

വിവിധ വ��കളി� ��ി� ത�ികകൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇേതവെര എ� �തിയ
ത�ികക� ��ി�ി��്;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം ��ി�ി�� ത�ികക� �േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല എ�.ഡി ���്, ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�്

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

(എ) മല�റം ജി�യി�  നിലവി�� എ�.ഡി ���്,  ലാ�് േ�ഡ് റാ�്
ലി�കളി� നി�ം  2018 ജ�വരി  31 വെര നട�ിയ നിയമന വിവര��
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജി�യിെല വിവിധ വ��കളി� നിലവി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം വ��് തിരി�്
വ��മാ�േമാ;  ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഒഴി�ക�  നിക�വാ�ം നിയമന
നടപടിക� ത�രിതെ���വാ�ം സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��തായി ��ി� ത�ികക�

25. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�േശഷം,  നാളി�വെര ഓേരാ വ��ി�ം
എ� ത�ികക� വീതം ��തായി ��ി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച�� നടപടി

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ വ��ക�ം ഒഴി�ളള ത�ികക�  പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��് െച�ണെമ�ളള ഉ�രവ് ന�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ സ��ലറിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ സ��ാ�  വ��ക�ം യഥാസമയം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്
െച�ാ�േ�ാെയ�ം,  ഇത് പരിേശാധി��തി�� സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 01.01.2017 �ത� 31.01.2018 വെര റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�ക�െട�ം
നട�ിയ നിയമന��െട�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒഴി�ക� റിേ�ാർ�് െച�ാൻ നടപടി

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

(എ) സ��ാ� വ��കളിെല ലാ�് േ�ഡ്,എ�. ഡി. സി. ഒഴി�ക� യഥാസമയം
പി.  എസ്.  സി.  െയ അറിയി�ാ�ം റാ�് ലി�് നിലവി�� ജി�കളി�
��ത�  േപ��് നിയമനം ലഭി�ാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയി�ം ഇത�സരി�് ഒഴി�ക�
കണ�ാ��തി�ം അത് പി.  എസ്.  സി.  �് റിേ�ാ��് െച��തി�ം
ഉേദ�ാഗ�� വീ� വ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  വീ� വ��ിയവ�  ആെരാെ� എ�്
കെ���തി�ം ഇവ�െ�തിെര ക�ശന വ��തല നടപടിക�
സ�ീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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2017 െല വിരമി��ം നിയമന�ം

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

(എ) സം�ാന�് 2017 ജ�വരി 1 �ത� ഡിസംബ� 31 വെര എ� സ��ാ�
ജീവന�ാ�ം അ��ാപക�ം സ��ീസി�  നി�ം വിരമി� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  സം�ാന�് എ� േപ��് പി.  എസ്.  സി.  വഴി
നിയമനം ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ?

ഫയലി� തീ�മാനെമ���തിന് കാലതാമസം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�ം വിവിധ വ��കളി�ം ഒ� ഫയലി� തീ�മാനെമ���തിന്
വലിയ കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി��ത്;

(സി) ഒ� ഫയ�  തീ��ാ��തിെല ദീ�ഘമായ നടപടി�മ��
ല�കരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഒ� ഫയ� പല ത�ി�� േമലധികാരിക� പരിേശാധി� േപാ�ക�ം തിരിെക
അ�വഴിതെ� വരിക�ം െച����ല��ാ�� അനാവശ�കാല താമസം
ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട െപാ�ജന��  നിര�രം ബ�െ���
ഓഫീ�ക�െട �വ��നം �താര��ം,  അഴിമതി���മാ�വാ�
കഴി�ി�േ�ാ;
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(സി) സ��ാ� ഓഫീ�കെള േപ��രഹിത ഓഫീ�കളാ�� പ�തി ഏെതാെ�
ഓഫീ�കളി� ഇതിനകം �ാവ��ികമാ�ി;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട ന�നതക�  എെ�ാെ�യാണ്;  അത് പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

സി�ി േകാ��േസ�റി അലവ�സ്

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

(എ) തല�ാന നഗരിയി�  േജാലിെച�� സ��ാ�  ജീവന�ാ��്
ന�കിവ�� സി.സി.എ  (സി�ി േകാംപ�േസ�റി അലവ�സ്)  �ക കിഴിവ്
െച�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ന��വാ�  സ��ാ�  തല�ി�
എെ��ി�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഗതാഗതവ��് �ി�സി�� െസ��റി ന�കിയ ക�ിന്
ജീവന�ാ�െട�ം,  വ��ക�െട�ം ഭാഗ�നി�ം ലഭി� ആഭി�ായം
എ�ാണ്;

(സി) ജീവന�ാ�െട ഭാഗ�നി�ം �തി�ലമായ മ�പടിയാണ് ലഭി��െത�ി�
ഈ തീ�മാനം ഒഴിവാ�വാ�  സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

സി�ി േകാ��േസ�റി അലവ�സ്

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

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് സി�ി േകാ��േസ�റി അലവ�സ്  (CCA)

ന�കിവ��ത് ഏെത�ാം െചല�ക�  വഹി��തിന്
േവ�ിയാണ്;വ��മാ�േമാ?

(ബി) സി.സി.എ,  ജീവന�ാരി� നി�ം �റ�െച�് െപാ�ഗതാഗതസംവിധാനം
െമ�െ����തിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ന���ത് സംബ�ി�്
ഏെത�ി�ം തര�ി�� ആേലാചനക�  െപാ�ഭരണ വ��ി�
നട��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക വാഹന��  ഉപേയാഗി�� വ��് െസ��റിമാ�
ഉ�െ�െട�� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���് സി.സി.എ.  ന�കി വ��േ�ാ;
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ഇത് �റവ് െച��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ആേലാചനക�
നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

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

(എ) സ��ാ�  നയ��െ�തിെര സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട നിര�രം രാ�ീയ
�ചരണം നട�ി സ��ാരിന് അവമതി��ാ�ിയ െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ
ഡയറ�േറ�ിെല �നിയ�  ���് ത�ികയി�  േസവനം േനാ�� �ീ.
�ീനാഥ് എ� ജീവന�ാരെനതിെര സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട
കീഴി�� ൈഹ-െടക് ൈ�ം എ�ക�യറി െസ�  വിശദമായ അേന�ഷണം
നട�ി  15-05-2017-െല ന��  T9/72411/2017/PHQ  ക� �കാരം
ശി�ണ നടപടി �പാ�ശ െച�ി�ം ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��െട സംര�ണയി�  അേ�ഹം ശി�ണ നടപടികളി�നി�ം
ര�െ��് അേത ഓഫീസി�  തെ� �ട���മായി ബ�െ��് ബ�.

�ഖ�മ�ി�് 10-08-2017-� മ��� എം എ� എ ന�കിയ പരാതിയിേ��
ൈകെ�ാ� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസിെ� ൈഹ-െടക് ൈ�ം എ�ക�യറി െസ�
���ാരനാെണ� കെ��ിയ ജീവന�ാരെനതിെര�ം അേ�ഹെ�
സംര�ി�� െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ം
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി

34. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവിലിരിെ� കരാ�  അടി�ാന�ി�ം,
ദിവസേവതാനാടി�ാന�ി�ം സ��ാ� വ��കളി� നിയമനം നട��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��് െച�ണെമ�

resource://app/res/html5.html

13 of 137 Friday 23 February 2018 04:00 PM



നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത നി�േ�ശം പാലി�ാ�തിന് ഏെത�ി�ം വ��്
േമധാവിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

35. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്
,, എം. വി�െസ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം,  അ��ാപക��ം  2013-�  നട�ിലാ�ിയ
പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �നഃപരിേശാധി�െമ�് ഇട���ണി�െട
�കടനപ�ികയി� ��ാവി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദികരി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പ�ാളി� െപ�ഷ�
പ�തിെയ�റി�് പഠി�ാ� ഏെത�ി�ം ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��ാ� ഓഫീസിെല അഴിമതി തടയ�

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

(എ) സം�ാന�് െസ�േ�റിയ�് ഒഴിെക�� മ� സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�
ഫയ�  നീ�ം കാര��മ�ം സമയബ�ിത�ം ആ�ാ�ം ഉേദ�ാഗ��
നിയമാ��തം സമയപരിധി��ി�  ഓഫീസിെല���ം  /തിരിെക
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േപാ���ം ഉറ� വ��വാ�ം ഫയ�ക�  അ�ശാസി��
നിയമവ�വ�ക� �കാരം സമയബ�ിതമായി തീ��ാ�ാ�മായി സ�ീകരി�
വ�� �വ��ന�� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ.

(ബി) ��ത ഓഫീ�കളിെല അഴിമതി�ം ൈക�ലി�ം തട�വാ�  എ�
നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� സ��ാ� വ��കളിെല അഴിമതി തട�വാ� എ� നടപടിക�
സ�ീകരി� വ�� എ�ം ഈ സ��ാ� കാലയളവി� അഴിമതി/ൈക�ലി
/ഓഫീസ് നിയമാവലി ലംഘി� �വ��നം എ�ിവകളിലായി എ�
ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  (പരാതി ലഭി�വ��െ�െട)  േക�ക�  രജി��
െച� എ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ��ി� നി�ം വിവര േചാ��

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

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ഔേദ�ാഗിക�ം വ��ിപര�മായ വിവര��
��ി�� ഡാ�ാേബസ് ആയ �ാ��ി� നി��� വിവര�� േചാ��
എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി��
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള ബി� ത�ാറാ�� േജാലിക� പല ഡി.ഡി.ഒ മാ�ം
�റെമ�� �ാപന���് ന���ത് സംബ�ി�് സ��ാ�
പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ എ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ��ിെല വിവര�� േചാരാെത ��ി�വാ�� ശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം നൽകാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ� നീ�ം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ� നീ�ം കാര��മമാ�ാ�ം, െസ�േ�റിയ�് മാന��
അ�ശാസി�ം �കാരം ഫയ�  നീ�ം/തീ��ാ�ൽ ഉറ�വ��ാ�ം
ഉേദ�ാഗ��  �ത�സമയ�് എ�ി �ത�നി��ഹണം
കാര��മമാ�ാ�മായി ഈ സർ�ാർ എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത �ത�നി��ഹണ�ളി�  നാളി�വെര വീ�വ��ിയതായി എ�
ഉേദ�ാഗ�െര കെ��ിെയ�ം എ� നടപടിക�  ഇവ�െ�തിെര
സ�ീകരി�വ��െവ��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  െസ�േ�റിയ�ി�
തീ��ക��ി�ാ� എ� ഫയ�ക� നിലവി��ായി��;

(ബി) 2017  ഡിസംബ�  31-ന്,  തീ��ാ�വാ�  സാധി�ാ� എ� ഫയ�ക�
െസ�േ�റിയ�ി�  വിവിധ വ��കളി�  അവേശഷി�� എ�്
വ��മാ�േമാ?

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര േക�ീ�ത ശി�ണ നടപടി സംവിധാനം

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

(എ) സ��ാ�  നയ��െ�തിെര സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട രാ�ീയ �ചരണം
നട�� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െ�തിെര�� പരാതിക�  അേന�ഷി�്
േപാലീസിെ� ൈഹെടക് ൈ�ം എ�ക�യറി െസ�  ��വാളികളാെണ�്
കെ��� ഉേദ�ഗ��െ�തിെര ശി�ണ നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് വ��് അ����മാ��് േപാലീസ് ന���
റിേ�ാ��ിേ��, വ��് അ����മാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
പരിേശാധി�വാ�  ഒ� േക�ീ�ത സംവിധാനം നിലവി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇ�രം ഒ� സംവിധാനം �പെ���വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ൻ മ�ിമാ� ൈക��ിയ ചികി�ാെ�ലവ് �ക

42. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �ഖ��ിയട�ം എ� മ�ിമാ�  ചികി�ാ
െചലവ് റിഇംേ��് െച� വാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ���ം ൈക��ിയ �ക എ�െയ�് �േത�കം �േത�കം
വ��മാ�ാേമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

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

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ��തി�  സ��ാ�  േവ�� ��
െച���ി� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമം �ാബല��ി� വ� േശഷം സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ഉ�ായ
മാ�ം വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േസവനാവകാശ നിയമം നിലവി� വ�തി� േശഷം സ��ാ� ഓഫീ�കളി�
ഫയ�ക�  െക�ി�ിട��ത് �റ�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േസവനാവകാശ നിയമ�ിെ� ഓ�ൈല� േമാണി�റിംഗ്

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

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നിലവി�  വ�തി�േശഷം വിവിധ ഫയ�കളി�
തീ�മാനെമ��� കാര��ി�  ഉേദ�ാഗ��ാ�െട ഭാഗ�് േവഗത
ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േസവനാവകാശം നിലവി�  വ��തി���് െസ��റിേയ�ി�ം
കള�േറ�കളി�ം (ജി� തിരി�്) തീ��ാകാെത െക�ി�ിട�ി�� ഫയ�ക�െട
എ�ം എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2018  ജ�വരി  31വെര െസ�േ�റിയ�ി�ം കള�േറ�കളി�ം(ജി�തിരി�്)
തീ��ാകാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ നിയമം നിലവി�  വ�തി�േശഷം യഥാസമയം േസവനം
ന�കാ�തിെ� േപരി�  എ� ഉേദ�ാഗ��  നടപടി�്
വിേധയമായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േസവനാവകാശ നിയമം  2012  സംബ�ി�� �വ��ന��െട
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വിലയി���  കാര��മമാ��തിേല�ായി വിവിധ വ��കെള
ഏേകാപി�ി�് എൻ ഐ സി �െട സഹകരണേ�ാെട േസവനാവകാശ
നിയമ�ിെ� ഓ�ൈല�  േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം
നട�ിലാ��തിേല�ായി ഐ.എം.ജി. െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എേ�ാഴാണ് െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�െത�ം ��ത െ�ാേ�ാസലിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േക� ബജ�ി� ഉ�െ�ാ�ി�വാ� സമ��ി� പ�തിക�

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

(എ) 2018-19-െല േക� ബജ�ി�  ഉ�െ�ാ�ി�വാ�  എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് സം�ാനം േക�സ��ാരിന് സമ��ി�ത്: വിശദമാ�ാേമാ:

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ളി�  ഏെത�ാം ആവശ��ളാണ് ബജ�ി�
ഉ�െ���ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ:

(സി) സമ��ി� നി�േ�ശ���് േവ�� പരിഗണന ലഭി�േവാെയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ: വിശദമാ�ാേമാ:

(ഡി) േക� അവഗണന സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട്
േക�ഗവ�െമ�ിെന അറിയി�ി�േ�ാ:

(ഇ) സം�ാന�ിെ� ��ധാന ആവശ���  േനടിെയ���തിന്
മ�ിതല�ി�ം ഉേദ�ാഗ�തല�ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ:

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ചീഫ് വി�ിെ� െചല�ക�

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

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ചീഫ് വി�ിെ� െമാൈബ� േഫാ�, ഔേദ�ാഗിക
വസതിയിെല േഫാ� ചാ�ജ് എ�ിവ�ായി എ� �ക ൈക��ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചീഫ് വി�് ടി.എ,  ഡി.എ ഇന�ി� എ� �ക വീതം ൈക��ിയി�െ��
വിവരം വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ചീഫ് വി�ിെ� ചികി�ാ െചല�ക��ായി എ� �ക വിനിേയാഗി�ി�െ��
വിവരം വ��മാ�േമാ?

ചീഫ് മിനിേ��് െഫേലാഷി�്

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ഏ�െ���ിയ ചീഫ് മിനിേ��് െഫേലാഷി�്
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എ�േപ��ാണ് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം
െഫേലാഷി�് ന�കിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) െഫേലാഷി�ിന് അ�ഹരായവ��് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ്
ന���ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േസാളാ� ക�ീഷെ� �വ��നം

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

(എ) േസാളാ�  ക�ീഷ�  �പാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�
�ാഥമികാേന�ഷണ�ിന് �േത�ക സംഘെ� നിേയാഗി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�
ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േേമാ;

(ബി) ഈ േകസിെല �തിയ െ�ഷ��  പ�ിക് േ�ാസിക���  ആരാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േസാളാ� ക�ീഷ� നിലവി� വ�ത് എ�ാണ്;  ഇതിെ� കാലാവധി എ�
െകാ�മായാണ് നി�യി�ത്;

(ഡി) ക�ീഷെ� ഓഫീസി�  എ� ഉേദ�ാഗ��  ഉ�്;  ത�ിക തിരി�് എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നാളി�വെര േസാളാ� ക�ീഷനായി എ� �ക സ��ാ� െചലവഴി�െവ�്
വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

�മികേ��ം സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി�് നൽകിയ പരാതി
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49. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� െപരി��മ� താ��ിെല ��വ വിേ�ജി�െ�� പ�യ�ം
കരമട��� �മിയിെല കേ��ം ഒഴി�ി�ണെമ�� �ീ.  ൈസ��ീ�
പറ�െ� നിേവദന�ി�േമ�  ബ�.  �ഖ�മ�ി അടിയ�ര നടപടി�ം
റിേ�ാ��ി�മായി  G  170503908  ന�രായി മല�റം ജി�ാ കള���്
ൈകമാറിയ ഫയലി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�േമ�  ആവശ�െ�� റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�ഡിന��ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� ഓ�ഡിന��ക�
�റെ��വി�;

(ബി) ഇതി�  എ� ഓ�ഡിന��ക�  ഒ�ി�  ��ത�  തവണ റീ േ�ാ��േഗ�്
െച�;

(സി) എ� ഓ�ഡിന��ക��് പകരമായി ബി� െകാ�വ�് നിയമനി��ാണം
നട�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാരെസ�

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാരെസ�ിെ� നിലവി�� �വ��നം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017 ഡിസംബ�, 2018 ജ�വരി എ�ീ മാസ�ളി� ��ത െസ�ി� എ�
പരാതിക� ലഭി�െവ�ം അതി� എ� പരാതികളി� തീ��് ക�പി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ��ത പരാതി പരിഹാരെസ�ി�  എ� ജീവന�ാ�
�വ��ി���്;  ��ത െസ�ിെ� �തിമാസ െചലവ് എ� �പയാണ്
എ�് വിശദമാ�േമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട ഉപേദ�ാ��

52. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�് നിലവി�  എ� ഉപേദ�ാ���്;  അവ�  ആെര�ാമാെണ�ം
ഏെത�ാം വിഷയ��  ഉപേദശി��തിനായാണ് നിയമി�ി��െത�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉപേദ�ാ�ളി� സ��ാ� ഖജനാവി� നി�ം ശ�ളം പ�� എ�
േപ��്;  ഓേരാ����ം ശ�ളം,  യാ�ാബ�,  െമഡി��  റീ
ഇേ��്െമ�് ഇന�ി� ഇ�വെര ന�കിയ �ക എ�യാണ്;

(സി) ശ�ളം പ�ാ� ഉപേദ�ാ���് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ്
അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;  ��ത ആ��ല��� ന���തിന്
അവേരാ����ം േവ�ി ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�ി��്;

(ഡി) ഏെത�ി�ം ഉപേദ�ാ���് സ��ാ� വ��കളി� നി�ം െെ�വ�മാ�െട
േസവനം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) േസാളാ�  അേന�ഷണ ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിേ��  പ� സേ�ളനം വിളി�്
നടപടി �ഖ�ാപി��തിന് ��് �ഖ�മ�ി ആരിൽ നിെ��ി�ം ഉപേദശം
േതടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�  ന�കിയ ഉപേദശം എ�ായി��െവ�്
വ��മാ�േമാ?

െസ��റിേയ�ി���പി� അനി�ിതകാല സത�ാ�ഹം

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

(എ) െസ��റിേയ�ി� ��പി�  ഇേ�ാ�  ഏെത�ാം സംഘടനക�ം,  വ��ിക�ം
അനി�ിതകാല സത�ാ�ഹം നട���് എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഇവ� ആെര�ാമാെണ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�െന സത�ാ�ഹം നട��വ�െട ����  പരിഹരി�വാ�
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട ����  പരിഹരി�്,  സത�ാ�ഹം അവസാനി�ി�വാ�
ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�  ഉ�ാ�� കാലതാമസം
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എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

അഖിേല�� സ��ീസി�� ഉേദ�ാഗ��

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� അഖിേല��
സ��ീസി�� എ� ഉേദ�ാഗ��  ദീ�ഘകാല അവധിയി�
�േവശി�ി�െ��ം അവ� ആെര�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  അഖിേല�� സ��ീസി�� എ� ഉേദ�ാഗ��  േക�
െഡപ�േ�ഷ� വാ�ിേ�ാെയ�ം, അവ� ആെര�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� അഖിേല��ാ സ��ീസി�� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
ശി�ണ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം ആ�െ��ാെമതിെര എ� ശി�ണ
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�ം എ�കാരണ�ാലാണ് ശി�ണ നടപടി
സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�േമാ?

േക� ബ�ജ�ിൽ ഉൾെ���ാൻ സമർ�ി� നിർേ�ശ�ൾ

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

(എ) 2018-19 േക� ബജ�ിൽ ഉൾെ���ാൻ സർ�ാർ സമർ�ി� നിർേ�ശ�ൾ
എെ��ാമാണ്;

(ബി) േക� ബജ�ിൽ സം�ാനെ� �തി�ലമായി ബാധി�� കാര��ൾ
എെ�ാ�യാണ്;

(സി) 2018-19  േക� ബജ�ിൽ സം�ാന�് നട�ിലാ���ം
നട�ിലാ�ിെകാ�ിരി���മായ േക�ാവി�ത പ�തികൾ�ായി
വകയി��ിയിരി�� േക� വിഹിതം എ�യാണ്;  വിവര�ൾ തരം തിരി�
നൽകാേമാ ? .

േക�ാവി�ത പ�തിക�

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

resource://app/res/html5.html

22 of 137 Friday 23 February 2018 04:00 PM



(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിവ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�
ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നട�ി�ി�ം അവേലാകന�ി�ം
നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(സി) ��ത ഓേരാ പ�തി�ം  2016-17  �ം,  2017-18  �ം സം�ാന�ിന്
അ�ഹമായ �ക എ�െയ�ം,  അതി�  ഇ�വെര എ� �ക
അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ പ�തിയി�ം  2016-17  �ം,  2017-18  �ം െചലവഴി� �ക�െട
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) സം�ാനം േക�ാവി�ത പ�തിക�െട െചലവ് സംബ�ി�് വിശദാംശം
േക�െ� സമയബ�ിതമായി അറിയി�ാ�താണ് ��ത
പ�തിക��� പണം സമയ�് ന���തിന് തട�മാ��ത് എ�ത്
വ�തയാേണാ;  എ�ി� ഈ വീ� പരിഹരി��തിന് �േത�ക സംവിധാനം
നട�ാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

നാ�പാക് ൈല�റിയിെല �നിയ� സയ�ി�് ത�ിക

57. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ശരാശരി  10-15  ��ക��  മാ�ം റഫ�  െച�െ��� നാ�പാക്
ൈല�റിയി�  �നിയ�  സയ�ി�് ത�ിക ��ി�ത് എ�ിനായി��
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;  േകരള�ിെല മേ�െത�ി�ം ഗേവഷണ
�ാപന�ിെല ൈല�റിയി� ഇതി� സമാനമായി �നിയ� സയ�ി�ിെന
നിയമി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) േകരള�ിെല മ�് ഗേവഷണ �ാപന�ളിെലാ�ം ൈല�റിയി� �നിയ�
സയ�ി�ിെന നിയമി�ി�ിെ��ി� നാ�പാകി� മാ�ം ഇ�കാരം ഒ� ത�ിക
��ി�് സി.എസ്.ഐ.ആ�  നിര�ി�  േവതനം ന���തിെ� ഔചിത�ം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇേ�ാ� നാ�പാകി� ൈല�റിയി� �നിയ� സയ�ി�ായി േജാലിെച��
വ��ി നാളി�വെരയായി ശ�ളമായി എ� �പയാണ് ൈക��ിയി��ത്
(അടി�ാന േവതന�ം മ�് ആ��ല���ം വകയി�) എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല ൈല�റികളിെല ൈല�റി അസി��മാ�െട അടി�ാന
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ശ�ളം എ�യാണ് ; ൈല�റി അസി��ി� പകരം �നിയ� സയ�ി�ിെന
നാ�പാകിെല ൈല�റിയി� നിയമി�� വഴി നാളി�വെര എ� �പയാണ്
അധികമായി ന�േക�ി വ�ി��ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ടി. ബി. ജി. ആർ. ഐ.

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

(എ) പാേലാട് ടി ബി ജി ആർ ഐ �െട നിലവി�� േ�ാജ�ക�
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ടി ബി ജി ആർ ഐ-  �് എവിെട നിെ��ാം ഫ�് ലഭി���് എ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ടി ബി ജി ആർ ഐ- �് 2013 �തൽ ലഭി� ഫ�് വിവര�� ന�കാേമാ?

�ീൻ ൈ�മ�് ഫ�് 

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

(എ) സം�ാന�് �ീൻ ൈ�മ�് ഫ�ിനായി എ� േ�ാേ�ാസ�കൾ ത�ാറാ�ി
സമർ�ി�ി��്  ;എ� െ�ാേ�ാസ�കൾ സമർ�ി�ാനായി
പരിഗണനയി��്;

(ബി) കാലാവ� വ�തിയാന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ി വ��ത്;  ഇതിനായി ഫ�് ലഭി�ി�െ��ിൽ അതിെ�
വിവര�ൾ നൽകാേമാ?

േകാ�� റ�േല�റി േസാണി� വീ�നിർ�ാണം

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

(എ) േകാ�� റ�േല�റി േസാണി�െ�� േമഖലകളി� വീ�ക� നി��ി�ാ��
�ാ�ക�  സമ��ി�ാ�  ആയതി�  തീ�� ക��ി��തിന് വലിയ
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കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം അേപ�കളി� തീ�മാന�� എ�േ�� പരി�ിതി-കാലാവ�ാ
വ�തിയാന പഠന വ��ി�  ആവശ�മായ സാേ�തിക പരി�ാന��
ജീവന�ാെര നിേയാഗി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ശ�മലിനീകരണം നിയ�ി�വാ� നടപടി

61. �ീ.അ�� �കാശ്
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശ�മലിനീകരണം നിയ�ി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിനായി �േത�ക പരിേശാധനാസംഘം
�പീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� തല�ി�� ഉേദ�ാഗ�രാണ്
��ത സംഘ�ി� ഉ�ത്;

(സി) രാ�ീയപാ��ിക�  ഉ�െ�െട��വ�െട േയാഗ��  �ലം രാ�ി പ�്
മണി�േശഷ�ം ശ�മലിനീകരണം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് തട��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കരമന നദി�െട മലിനീകരണം തട��തിന് നടപടി

62. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കരമന നദി�െട മലിനീകരണം തട��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ
സ��ാ� നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നദി�െട മലിനീകരണം സംബ�ി�് ശാ�ീയമായ പഠന��
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കരമന നദിെയ മാലിന���മാ��തിന് േസവ് കരമന റിവ� എ� േപരി�
ഒ� സമ� പ�തി ത�ാറാ�േമാ ;
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(ഡി) കി�ിയാറിെന മലിനമാ�� �ാപന��, ��ംബ�� എ�ിവ�െ�തിെര
എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇവ�െ�തിെര ശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) തി�വന��രം നഗരസഭ�െട മാലിന�ം കി�ിയാറി� ഉേപ�ി��െവ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെനതിെര ശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ബേയാൈഡേവ�ി�ി പാ��്

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

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  െക.ഡി  .എ�്.വിേ�ജി�
ബേയാൈഡേവ�ി�ി പാ��് ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��
എെ��ാമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

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

(എ) െക.  എ.എസ് �ീം  I,  �ീം  II,  �ീം  III  എ�ിവയി�  െമാ�ം ഒഴി�ക�
കണ�ാ�ി ആെക എ��ിന് ആ�പാതികമായി ക��ണ� റിസ�േവഷ�
നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െമറി�ി�  നിയമനം ലഭി�� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���് എ�െനയാണ്
ഡബി�  െബനഫി�് ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;  അ�േപാെല
േ�ാ��്സ് ക�ാ�യി�ം ആ�ിത നിയമന�ി�െട�ം നിയമനം ലഭി�വ��ം
ഡബി� െബനഫി�് എ�െനയാണ് ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡയറ�് റി��്െമ�ം,  ൈബ �ാ���  െ�േമാഷ�ം െക.എ.എസ്-�ം
ജി�ാവിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ�  ത�ികയി�ം നട�ിലാ�ിയത് എ�െനെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.  എ.എസ് െ�ഷ��  �ളി�  ഈ വിഷയ�ി�� അവ��ത
വിശദമാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്
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65. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെ� ഉേ�ശല����  എെ��ാെമ�് 
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െക.എ.എസിേല�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട േയാഗ�ത�ം നിയമന രീതി�ം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ിസഭ അംഗീകരി� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെ� ച�ം  14(ബി)
�കാരം ഏെതാെ� വ��കളിേല�ം ഭരണഘടനാ �ാപന�ളിേല�ം
ജീവന�ാ��് െക.എ.എസ് പരീ��് അേപ�ി�ാ�  സാധി�െമ�് 
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എ.എസ് പരീ��� സിലബ�ം പരീ�ാ രീതി�ം തീ�മാനി��ത്
ആരാെണ�ം എ� വ�ഷം ��േ�ാഴാണ് െക.എ.എസ് പരീ� നട�ാ�
ഉേ�ശി��െത�ം െക.എ.എസ് റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി
എ�യായിരി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) മ�ിസഭ അംഗീകരി� െക.എ.എസ് ച��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

66. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി �പീകരി� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നിലവി�
വ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  എ� ത�ികകളാണ് െക.എ.എ�ിേല�് മാ�ി വ�ി��െത�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) െക.എ.എ�ിെല ഒഴി� സംബ�ി� വിവര��ം റി��്െമ�്
േനാ�ിഫിേ�ഷന് േവ� നി�േ�ശ��ം പി.എസ്.സി.�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എ.എ�്. റി��െമ�ി�� പി.എസ്.സി. േനാ�ിഫിേ�ഷ� എ�േ��്
�റെ��വി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�
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67. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ� �വ��നമാരംഭി�ത് എ�് �തലാണ്;
ക�ീഷ�േവ�ി ഇതിനകം െചലവഴി� �കെയ�യാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഇന�ിലായാണ് ��ത �ക െചലവഴി�ി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ക�ീഷ�  സ��ാരിന് സമ��ി� റിേ�ാ��ക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം
��ത റിേ�ാ��കളി�േമ�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ീഷെ� നാളി�വെര�� �ധാന �വ��ന�� ഏെതാെ�യാെണ�
വിശദാംശം ന��േമാ?

പി.എസ്.സി േയ�ം വ��കേള�ം ത�ി� ബ�ി�ി�� സംവിധാനം

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

(എ) ഏെത�ാം വ��കളിേല�� റാ�് ലി�ാണ് 6 മാസ�ി��ി� കാലാവധി
തീ�� വിഭാഗ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ��കളിെല ഒഴി�ക�ം �തീ�ിത ഒഴി�ക�ം റിേ�ാ��് െച��തിനായി
എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��് േമധാവിക�  ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാതിരി���
െകാ�് റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��ി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അവസരം
ന�െ����ം പി.എസ്.സി �് അധികബാധ�ത വ� േച���ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഓേരാ വ��ി�ം റി�യ�െമ�് �ലം വ�� ഒഴി�ക�ം അതിേല��
നിയമന�ം ����ി നി�യി�് കാലതാമസം �ടാെത �മീകരി��തിന് ഒ�
േസാ�്െറ�യ� സംവിധാനം ആവി�രി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി�  പി.എസ്.സി േയ�ം വിവിധ വ��കേള�ം ത�ി�
ബ�ി�ി�� ഒ� സംവിധാനം വികസി�ി��തിന് ��ൈക
എ��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ
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പി.എസ്.സി. പരീ�ാ സ�ദായം നവീകരി�ാ� നടപടി

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

(എ) പി.എസ്.സി.  പരീ�ാ സ�ദായം നവീകരി��തി�േവ�ി ഈ സ��ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  പരീ� ���മാ�ം ഓ�  ൈല�വഴി നട�ാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര നട�ിയി�� നടപടിക�െട
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�കളിെല അപാകതക�

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

(എ) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  അസി��് െ�ാഫസ�  (ന�ിംഗ്)
ത�ികയിേല�് 09.02.2018-� പി.എസ്.സി. നട�ിയ പരീ�യിെല പ�്
േചാദ��� െവബ് ൈസ�ി� നി�ം അേതപടി പക��ിയതാെണ� പരാതി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരീ�യി�  ��ത�  േചാദ���  ഉ�െ��േ��
െമഡി��/സ�ജി��/ന�ിംഗ് വിഭാഗ�ി�  നി�ം വളെര �റ�്
േചാദ��� മാ�െമ ഉ�െ���ിയി��� എ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) ��ത പരീ� റ�് െച�ണെമ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ആവശ�ം
പരിേശാധി�വാ� പി.എസ്.സി.േയാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.  നട�� പരീ�ക�െട പല േചാദ�േപ��കെള�റി�ം
വ�ാപകമായ പരാതി ഉ�ാ�� സാഹചര��ി� േചാദ� േപ�� ത�ാറാ��
സംവിധാനം പരി�രി�വാ�  പി.എസ്.സി.േയാട് ആവശ�െ��േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?
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പി.എസ്.സി.ഓഫീസിെല നിയമനം

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

(എ) പി.എസ്.സി.  �െട സം�ാന ഓഫീസി� െട�ി�� അ�ി��്,  ഡാ�ാ
എ��ി ഓ�േറ��  എ�ി ത�ികക�െട നിയമന രീതി എ�െനയാണ്;
സംവരണ തത��� പാലി�ാേണാ നിയമന�� നട�ിയി��ത്;

(ബി) സ�ീ��  നിയമനം ലഭി� ആ�െ��ി�ം മ�് ത�ികകളിേല�് െ�ാേമാഷ�
വഴിേയാ,  ത�ികമാ�ം വഴിേയാ നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ
നിയമന��  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �റെ��വി�ി�ാേണാ നട�ിയി�� ത്;
േനാ�ിഫിേ�ഷെ� ന��ം തീയതി�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി�  എ� താ�കാലിക ജീവന�ാ�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�
പി.എസ്.സി.  ആ�ാന�് േജാലി െച��;  ഇവ�െട നിയമന രീതി
എ�െന ആയി�� എ�് െവളിെ���േമാ?

പി.എസ്.സി പരീ� നട�ി�ിെല അപാകം

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

(എ) 27-01-2018  തീയതിയി�  പി.എസ്.സി.  നട�ിയ എ�്.എസ്.എസ്.�ി
മാ�മാ�ി�്  (�നിയ�)(കാ�ഗറി ന�� 331/2017) പരീ�യിെല �മേ�ട്
ആേ�പ�ി�േമ�  എ� അേപ�കളാണ് സ��ാരിേല�ം
പി.എസ്.സി.യിേല�ം വ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;പരാതിക�െട
പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ; പരാതി പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�്.എസ്.എസ്.�ി �നിയ�  ത�ികയിേല�് നട� പരീ�കളി�
(മലയാളം, ക���� സയ�സ്, ഗണിതം, എ�േണാമി�്) �മേ�ട്, േചാദ�ം
പക��� എ�ിവ സംബ�ി�് എ� പരാതികളാണ് ആെക ലഭി�െത�ം
ആയത് പരിേശാധി�േമാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�്.എസ്.എസ്.�ി  (�നിയ�) മാ�മാ�ി�് പരീ�യി� 2014 ആഗ�ി�
നട�ിയ േകാളജിയ�് പരീ�യിെല  (ക���� േപ�� േകാഡ്:  121/2014)

േപജ് ന�� 11-െല 62,63,64,65,66,67,68,69,70 എ�ീ ന�� േചാദ���
ഓ�ഷ� േപാ�ം മാറാെത വ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; പരീ�
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റ�ാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െജ.പി. എ�്.എ� റാ�് ലി�്

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

(എ) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് െജ.പി.  എ�്.എ�  േ�ഡ്  II  റാ�് ലി�്
നിലവി��ത്;  ഈ റാ�് ലി�ക�  എ�ാണ് നിലവി�വ�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) പ�നംതി� ജി�യി� എ�േപ��് ഈ റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം ലഭി�;

ഇവ�െട ജാതി തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ലി�ി��വരി� പല�ം ഇനിെയാ� പി.എസ്.സി പരീ� എ���തി��
ഉയ�� �ായപരിധി പി�ിടാ� േപാ��വരാെണ�ിരിെ�,  ��ത�േപ��്
നിയമനം ലഭി�ാ�  കഴി�ം വിധം,  അ�� ഒ� വ�ഷേ��� ���
ന�മററി ത�ികകളി�  ഈ റാ�് ലി�ി��വ��് നിയമനം ന�കാ�
സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�്

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

(എ) ക��  ജി�യിെല പി.എസ്.സി.�െട എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�
വ�ത് എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�േമാ

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ� നിയമന�� നട�ിയി��്;
റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എേ�ാഴാണ് അവസാനി��ത്;ആയത്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക��  ജി�യി�  ��തായി ആ�.ഡി  .ഒ.  ഓഫീസ്,  താ��് ഓഫീസ്,
േജായി�് ആ�.ടി.ഒ.  ഓഫീസ് എ�ിവ �ട��തിന് അ�മതിയായത്
കണ�ിെല��് ��ത ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�
നി�ം നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�ം ��ത�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം
ന��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വിവരം
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ലഭ�മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��് പി.എസ്.സി വഴി�� നിയമനം

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

(എ) ഭി�േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��ായി പി.എസ്.സി  2010� േശഷം
നട�ിയ വിവിധ പരീ�കളി�ം അഭി�ഖ�ളി�മായി ഫല�ഖ�ാപനം
നട�ാ��വ�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ��ായി 2010� േശഷം നട�ിയ വിവിധ പരീ�ക� �കാരം
ത�ാറാ�െ�� റാ�് ലി�കളി�  നി�് എ� േപ��് നിയമനം
ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാ��് മാ�മായി സംവരണം െച�ി�� പി.എസ്.സി �െട
പരീ�ക�െട റാ�് ലി�് എ�േ��് �സി�ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

വിവരസാേ�തികവിദ�ാ വികസന�ിനാ�� പ�തിക�

76. �ീ.വി. േജായി
,, എം. സ�രാജ്
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സ��ഘടന�െട വള��െയ ശ�ിെ���� �ധാന
േമഖലകളിെലാ�ായ വിവര സാേ�തികവിദ�ാേമഖല�െട വികസന�ിനായി
എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) േകരളെ� ഒ� ഡിജി��  സം�ാനമാ�ിമാ��തി�ം അ�ാരാ�
നിലവാര�ി�� പ�ാ�ലസൗകര���  ഈ േമഖലയി�
ഒ���തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സം�ാന�് വിവരസാേ�തികവിദ� സംബ�ി� പ�തിക�  നട�ാ��
ഐ.ടി.  വ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�� �ധാന ഏജ�സിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?
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ക�� ൈസബ� പാ��്

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

(എ) പ��� മ�ല�ിെല എരമം �േദശ�് �ട�ാനി�� ക�� ൈസബ�
പാ��ിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഉേപ�ിെ��ി� ൈസബ� പാ��ിനായി ഏെ��� �േദശം
ഉപേയാഗെ���ി, ഇതിന് പകരമായ പ�തി പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത പ�തി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;ആയത് സംബ�ി�
നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

അ�യ േക��ൾ

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ അ�യ േക��� �ട��തി�� മാനദ���
വ��മാ�ാേമാ;  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം എ� അ�യ േക���
�ട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) അ�യ േക���െട മറവി�  വ�ാജ അ�യ േക���
�വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇവ�െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�യ േക��ളി� അമിത ഫീസ് ഈടാ��ത് സംബ�ി� പരാതിക�
പരിേശാധി�േമാ;അ�യ േക��ളി�  ഫീസ് നിര�്
�ദ�ശി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�യ േക��ളിെല സ��ീ�ക��് ചാ��്

79. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) അ�യ േക��ളിെല സ��ീ�ക��് ചാ�ജ് നി�യി�്
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� പക��് േമശ�റ�വ�േമാ;

(സി) അ�യ േക��ൾ നൽ�� സ��ീ�ക�െട ചാ�ജിെന സംബ�ി�
വിവര��  ഓേരാ അ�യ േക��ി�ം �ദ�ശി�ി��തി�േവ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജനേസവ േക�ം

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

(എ) മല�റം ജനേസവ േക��ി�  ഇേ�ാ�  ന�കി വ�� േസവന��
വിശദമാ�ാേമാ; ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഓേരാ മാസ�ം ��ത േക��ി�
നി�ം ലഭി� കള�� എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ജനേസവ േക��ിെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഐ.ടി.
മിഷ�  വഴി ജനേസവ േക��ിേല�് ലഭി�� �ാ�ക�  ��വനാ�ം
വിതരണം െച�ി�േ�ാ;

(സി) ജി�ാ ആ�ാനെ� സ��ാ�  േസവന��  �ത�മായി ന���
േക�െമ� നിലയി�  മല�റം ജനേസവ േക�െ� ��ത�
കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ��ത� ജീവന�ാെര വിവിധ
വ��കളി�  നി�ം േജാലി �മീകരണ വ�വ�യി�  നിയമി�് സ��ാ�
േസവന�� െപാ�ജന���് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ചികി�ാ ധനസഹായം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി�  നി�� ചികി�ാ ധനസഹായമായി നാളി�വെര എ� �ക
അ�വദി�ി��്; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചികി�ാ സഹായം അ�വദി� കഴി�ാ� മാസ�� കഴി�ാണ് ��ത
�ക അേപ�ക��് ലഭി��െത�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, ചികി��് പണമി�ാെത ��ി��� േരാഗിക��് ��ത �ക
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എ��ംേവഗം വിതരണം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ചികി�ാ സഹായ�ിന് ലഭി�
അേപ�കളി�േമ� ഉ�രവായ എ�െയ��ിന് ധനസഹായം ന�കാ�
ബാ�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

ഓഖി �ര��ി� കാണാതായവ�െട എ�ം

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

(എ) സം�ാന��ായ ഓഖി �ര��ി�  കാണാതായവ�െട എ�ം
തി�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപരാണ് �ര��ി� കാണാതായതായി
സർ�ാർ കണ�ാ�ിയി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��ക�െട ഇ� സംബ�ി�� കണ�കളി�  ൈവ���ം
നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�� കാരണെമ�ാണ് ;

(സി) കണ�കളിെല ൈവ���ം �ര� നിവാരണ �വ��ന�െള �തി�ലമായി
ബാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വ��ക�  ത�ി�  ഏേകാപനമി�ാതി��താണ്
ഇതിന് കാരണെമ�് ക���േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

�ര��� ആവ��ി�ാതിരി��തിന് നടപടി

83. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി� സമാനമായ �ര���  ആവ��ി�ാതിരി��തിന്
എെ�ാെ� ക�ത� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ര�സാധ�ത �േദശ�ളിെല അടി�ാന സൗകര���
െമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ര��തിേരാധ േബാധവ�രണ�ി�ം പരിശീലന�ി�ം ��ത�  ��
ന�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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��തി�ര��െള േനരി�വാ� �ിരം സംവിധാനം

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

(എ) ഓഖി േപാ�� അ�തീ�ിത ��തി�ര��െള േനരി�വാ�  എ�ാവിധ
ആ�നിക സ�ീകരണ��ം ഉ� ഒ� �ിരം സംവിധാനം എ�ാ ജി�ാ
ആ�ാന�ളി�ം �മീകരി�വാ�ം അത് �ഖ�മ�ി�െട േനരി��
നിയ�ണ�ി� കീഴി� െകാ�വ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഓഖി ���ി�േശഷം ആ രംഗ�് സ��ാ�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ?

സം�ാന �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി

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

(എ) സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�് ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�
േക��ി� നി�ം എ� േകാടി �പ�െട ധനസഹായം ലഭി�ി��് ;

(ബി) ഈ �ക ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് െചലവഴി�ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സ��ാരിെ� �ക ശരിയായ രീതിയി�  വിനിേയാഗി��തി�
സം�ാന സ��ാ�  വീ� വ��ിയതായി വ� മാധ�മ വാ��ക�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� പരിേശാധനക�  എെ��ി�ം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ര� നിവാരണ േസന�െട �ണി�്

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

പ��� മ�ല�ിെല പ��� േകാേറാ�് �ര� നിവാരണ േസന�െട
�ണി�് �ട��തി�� നടപടിക� ഏത് വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ടി�റിടി�് മരണെ��വ�െട ��ംബ�ി�ളള ധനസഹായം
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87. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 29.09.2016 � മാരായ��� വ�് വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�ായി പാറകയ�ി
അമിതേവഗതയി� വ� ടി�റിടി�് മരണെ�� ബാ�, വിപി� എ�ീ ��ിക�െട
��ംബ�ി�ളള ധനസഹായം �ഖ�ാപി�ി�െ��ി�ം നാളി�വെര
ലഭ�മായി�ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിേല�ായി യഥാ�മം  D-161006372,

D-161006371  എ�ീ ന��കളിലായി സമ��ി�ി�� അേപ��െട
നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഏലിയാ� വ��ീസിന് �രിതാശ�ാസനിധി സഹായം

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

(എ) മാേവലി�ര മി�� ജം�ഷനി� െവ��ായ വാഹനാപകട�ി� മരണെ��
ഡി.വ��ീസ്,  പാലവിളെത�തി�, താ�ി��്.പി.ഒ.,  െവ�ിയാ�,
മാേവലി�ര, ആല�ഴ എ� വ��ി�െട സഹധ��ിണി ഏലിയാ� വ��ീസ്
�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം സഹായ�ിനായി ന�ിയ
അേപ�യി�  നാളി�വെര യാെതാ� നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ� ന�ി ഒ�ര വ�ഷമാെയ�ി�ം അേപ�യി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ിയി�ി� എ��ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) അടിയ�ിരമായി �രിതാശ�ാസ സഹായം അ�വദി�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��് ന�പരിഹാരം

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�� ന�പരിഹാരം ന�േക� കാലാവധി
2017  ഏ�ി� 30  ആെണ�് ബ�.  ��ീംേകാടതി നി�േ�ശം ന�കിയി�ം
ആയത് നട�ാ�ാ�ത് സംബ�ി� വിശദീകരണം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ന�പരിഹാരം അടിയ�രമായി ന�കാ� എെ�ാെ� നടപടിക�
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സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� ചികി�സഹായ�ിനായി ലഭി��
അേപ�കളി� ധനസഹായം അ�വദി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ധനസഹായം അ�വദി��തി�� നടപടി�മ��
ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശബരിമല �ീ� ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവളം

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

(എ) ഗതാഗത  (ഡി)  വ��ിെ�  25.09.2017-െല  G.O.(Ms)No.76/2017/TRANS

ന�� ഉ�രവ് �കാരം,  ശബരിമല �ണ�തീ��ാടക�െട സൗകര�ാ��ം
നി��ി�� �തിയ �ീ�  ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവള�ിെ� െടേ�ാ
ഇ�േണാമി�് ഫീസിബിലി�ി പഠന�ിനാ�ം മ�ം ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്
െതരെ���ിരി��ത്; േപ� സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) െതരെ��� ക�നി�് ഫീസിബിലി�ി പഠന�ി�ം മ�മായി എ�
�പയാണ് ഫീസ് ന���ത്; ഇതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) എെ�ാെ� ���ിക�  െച��തിനാണ് ക�നി�് ��ത �ക
ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക�ം പഠന��ം ���ീകരി��തിന് എ�നാ�
സമയമാണ് ക�നി�് ന�കിയിരി��ത്;  ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�ം
ക�നി�മായി എെ��ി�ം കരാ�  ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(ഇ) സ��ാരിെ� ഏ��ം ന� പ�തികളിെലാ�ായ �തിയ
വിമാന�ാവള�ിെ� പണി എ� �ട�ി എ�് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ത്
സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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എയ� േകരള പ�തി

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

(എ) �വാസി മലയാളിക�െട വിമാന യാ� െചലവ് ����തി�ം യാ�
�ഗമമാ��തി�മായി വിഭാവനം െച� എയ�  േകരള പ�തി എേ�ാ�
യാഥാ���മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എയ�  േകരള പ�തി�ായി എേ�ാഴാ� നടപടിക�  �ട�ിയെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ�� ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വിദശീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി യാഥാ���മാ��തി� േവ�ി വ�� �ക എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ �ക ആരി�  നി�് എ�െന സമാഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) േക� സ��ാരിെ� �തിയ േവ�ാമയാന നയം ��ത പ�തി
യാഥാ���മാ��തി� തട�മാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) എ�ി�  ��ത തട���  തരണം െച�ാ�  എ�് നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

93. �ീ.െക.�രളീധര�
,, എം. വി�െസ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്,  തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�
അനി�ിതത��ിലാെണ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) പ�തി അനി�ിതമായി നീ�േപാ��തിനാ�  ഡി.എം.ആ�.സി �െട
േസവനം ലഭി��തി�� ��ി��് അവ� അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) ��തപ�തിക��ായി ഡി.എം.ആ�.സി െയ ഏ�ി� േജാലികെള�ാം അവ�
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���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േക�സ��ാരിെ� �തിയ െമേ�ാ െറയി� നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�
ൈല�് െമേ�ാ�െട �പേരഖ ഡി.എം.ആ�.സി ���ി ന�കിയി�േ�ാ;

��ത �പേരഖ�് സം�ാന സ��ാരിെ� വിദ� സമിതി അംഗീകാരം
ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �തിയ ഡി.പി.ആ� അ�സരി�് ൈല�് െമേ�ാ�െട നട�ി�ി� സ�കാര�
പ�ാളി�ം അ�വദനീയമാേണാ; �തിയ ഡി.പി.ആ� �കാരം േകാഴിേ�ാട്,
തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�െട െചലവ് എ�യാണ്;  ആദ�
ഡി.പി.ആറിെന അേപ�ി�് എ�് �ക�െട വ��നവാണ് ഉ�ായി��ത്;

(എഫ്) ���ിയ �പേരഖ അംഗീകരി�് േക�സ��ാരിെ� അ�മതി�ായി
അടിയ�ിരമായി സമ��ി�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ�െട �വ��നം

94. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െ�യി� പ�തി ലാഭകരമായാേണാ �വ��ി� വ��ത്;

(ബി) രാജ�െ� മ�് െമേ�ാക� ടി��് ഇതര വ�മാന�ി�െട ലാഭ��ാ�േ�ാ�
അ�രം വ�മാനം െകാ�ി െമേ�ാ�് ലഭി��ി� എ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം പരിഹാര മാ���ളാണ്
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാ�ി െമ�ാ�െട �രം ദീ�ഘി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�് വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വാ�� െമേ�ാ പ�തി

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

(എ) െകാ�ിയിെല െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം െമ�െ����തിനായി
ആവി�രി�ി�� വാ�� െമേ�ാ പ�തി�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േബാ�െജ�ിക�  നി��ി��തി�ം ആഴം���തി�മായി സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  സാധി�െമ�ം എെ��ാം
നടപടി�മ��ം പണിക�മാണ് ���ീകരിേ��തായി��െത�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ജീവന�ാ��� െപ�ഷ� പ�തി

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

(എ) പ� �വ��ക െപ�ഷ�  ലഭി��വ�െട എ�ം എ�െയ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) പ��വ��കര�ാ� പ�ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�  ന�കിവ��േ�ാ;

ഇ� സംബ�ി�് വ��മായ ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  പക൪�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ� �ാപന�ളിെല ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ��� ജീവന�ാ��ാണ്
െപ�ഷ� അ�വദി�ിരി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

െക.വി. േജാഷി�െട േമാചന�ിനായി നടപടി

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

�.എ.ഇ.യിെല ഉ���ൈവ�  ജയിലി�  2013  �ത�  തടവ് ശി�
അ�ഭവി�� �ീ.  െക.വി.  േജാഷി�െട േമാചന�ിനായി ടിയാെ� ഭാര�
�ീമതി േമ�ി േജാഷി സമ��ി� നിേവദന�ിേ��  ബ�.  �ഖ�മ�ി�െട
ഓഫീസിെല  170901057/2017  ന�രായി േനാ�� സി.ഇ.ഒ.�് ന�കിയ
നി�േ�ശ�ിേ��  സ�ീകരി� �ട�നടപടി സംബ�ി� വിശദാംശ��
ന�കാേമാ?

'സാ��നം' പ�തി

98. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.പി.വി. അ�വ�
,, ആ�ണി േജാ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയി�� �തന
പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസി മലയാളിക��ായി ആവി�രി�ി��  'സാ��നം'  പ�തി�െട
ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് �വാസിക��്
ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) വിേദശ രാജ��ളി�  വ�് മരണെ���വ�െട �തേദഹം
െകാ�വ��തിനായി എയ�  ആം�ല�സ് സംവിധാനം സാ��നം
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േലാക േകരള സഭ

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

(എ) തി�വന��ര�് വ�് 2018 ജ�വരി മാസം 12, 13 തീയതികളി� നട�ിയ
േലാക േകരള സഭ�െട നട�ി�ിനായി സം�ാന സ��ാ�  (േനാ��
വ��്)  എ� േകാടി �പ െചലവഴി�;  ഇതിെ� വിശദാംശ�� ഇനംതിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംരംഭംെകാ�് സം�ാന സ��ാരിന് ഉ�ാ�� േന���
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േലാക േകരള സഭ എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� േകരള�ി� നട�ാ�
ഉേ�ശി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത സംരംഭം നട��തിേല�് �വാസിക�െട ആ�െടെയ�ി�ം
സാ��ിക സഹായം സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത സഭ�െട �ട��വ��നരീതി എ�െനെയ�ം എ�നാ� �ടി സഭ
േച�െമ��� ��� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

േലാക േകരള സഭ

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

(എ) േലാക േകരള സഭ �തിവ�ഷമായി േച��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;
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(ബി) �വാസിക�െട ����  ച�� െച��തി�ം പരിഹരി��തി�മായി
നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സേ�ളന�ി�െട �വാസികളായ വ�വസായിക�  േകരള�ിെ�
അടി�ാന വികസന േമഖലയി� നിേ�പം നട��തിന് ത�ാറായി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

േലാക േകരള സഭ�െട ഭാവി സാധ�തകൾ

101. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസിക�െട അറി�ം കഴി�ം ഉപേയാഗെ���ി വികസന�ിന്
�തി�ന���തിനായി േലാകേകരളസഭയി� ഊ�� ന��� േമഖലക�
ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) പ�ാ�ല സൗകര��� , െതാഴിലവസര�� എ�ിവ വ��ി�ി��തിന്
�ിയാ�കമായ നി�േ�ശ�� ഉ��ിരി�വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) േലാക േകരള സഭ�െട ഭാവി സാധ�തക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഏത്
രീതിയി� അെതാ� �ിരം സംവിധാനം ആ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് വ��ി� ആ�നികവ�കരണം

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

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  ആ�നികവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�നികവ��രണ�ിെ� േപരി�  ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���ായി �തിയ
വാഹന��ം ലാപ് േടാ�്,  ഫ�ണി�� മ�് ആഡംബരവ��� എ�ിവ�ം
വാ��താ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ത വ��ി� വാ�ിയ �തിയ
വാഹന��, ലാപ് േടാ�്,  ഫ�ണി��  എ�ിവ�െട വിശദമായ വിവരം
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(എ�ം, �ക, ഓഫീസ് എ�ിവ) ന��േമാ?

േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��്

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

(എ) വിേദശ രാജ��ളി�  േജാലി�് േപാ��വ��് േപാലീസ് �ിയറ�സ്
സ��ിഫി��് ലഭി��തി�� നടപടി�മ��  ല�കരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) പി. സി. സി �് അമിത ഫീസ് ഈടാ��ത് �ലം അേപ�ക���ായി��
��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;എ�ി� അത് പരിഹരി��തിന് േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അേപ�ക�  േപാലീസ് േ�ഷനി�  കയറിയിറ�ി സമയം കള��തിന്
പകരം പി. സി. സി ലഭി�വാ� ഏകജാലക സംവിധാനം ഏ�െ����തി�ം
അേപ�ി�വ��് സമയബ�ിതമായി സ��ിഫി��് ലഭി��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��് ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�

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

(എ) വിേദശരാജ��ളി�  െതാഴി�  െച��വ��ം �തിയ െതാഴിലേന�ഷക��ം
േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��് ലഭി��തിന് എെ��ാം
നടപടി�മ�ളാണ് പാലിേ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലതാമസം �ടാെത േപാലീസ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��് ലഭ�മാ��തിന്
എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് അറ�കളി� ��ീംേകാടതി നി�േ�ശം

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

(എ) േകരള േപാലീസ് നട�� അറ�കളി�  ��ീംേകാടതി നി�േ�ശം
പാലി�െ���ി�ാെയ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി�  ��ീംേകാടതി�െട നി�േ�ശം പാലി�ാ� ഏെത�ി�ം േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഈ സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

��ികെള ത�ിെ�ാ� േപാ��െവ� �ചരണ��

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

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  ��ികെള ത�ിെ�ാ� േപാ��
സംഘ�� സജീവമാെണ� തര�ി� സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി� �ചരി��
വാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം വാ��കെള �ട��് െപാ� ജന����ായ ആശ�ക�
�രീകരി�ാ� വ��് െെകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് കഴി�  5  വ�ഷ�ാലമായി കാണാതായ ��ിക�െട
വിശദാംശം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം �ചരണ�ളി�െട ��ികളി� ��ി�െ�� ഭീതി അക��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) അവാ�വമായ �ചരണ��  നട��വ�െ�തിെര െെകെ�ാ� നടപടി
വിശദമാ�േമാ?

��ികെള ത�ിെ�ാ�േപാ��െവ� പരാതി

107. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികെള ത�ിെ�ാ�േപാ��െവ� പരാതി വ�ാപകമായത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ�ഹമാധ�മ�ളി�  വ�ാജ�ചരണം നട��ത്
െപാ�ജന���്,  �േത�കി�് അ�മാ��് ആശ� ഉളവാ�ിയി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ികെള ത�ിെ�ാ�േപാ�വാ�  �മി�െവ� േപരി�  നിരപരാധികളായ
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ഇതരസം�ാന�ാ�  വ�ാപകമായി ആ�മി�െ���െവ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നിയമം ക�ിെല���വെര�ം,  വ�ാജ�ചരണം നട��വെര�ം കെ��ി
ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാണാതാ�� ��ികെള കെ��ാ� പ�തി

108. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, എ�. ഷം��ീ�
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികെള ത�ിെ�ാ� േപാ�� സംഭവ��
വ��ി�വ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) കാണാതാ�� ��ികെള കെ��ാ�  �േത�ക പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സാഹിത�കാരെന കേ��ം െച� സംഭവം

109. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എം. �േകഷ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ��കാെര�ം ജനകീയ കലാ�വ��കെര�ം ആ�മി�് ജന�ളി�
ഭീതിപട��ി പി�ിരി�� ആശയ�� �ചരി�ി�കെയ� ഉേ�ശ�േ�ാെട
രാജ��ാെക ആ�മണം നട�� വ��ീയ ശ�ിക�  സം�ാന�്
ത��െട ആശയ�െള എതി�� സാഹിത�കാരെന ൈകേ��ം െച�
സംഭവ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എതി�  ശ��െള നിശ�രാ�ാ�  നട�� േബാധ���മായ
�വ��ന�� തടയാ� ക�ശന നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) വിേയാജനാഭി�ായം േരഖെ����വെര രാജ�േ�ാഹികെള�് ��ചാ��ി
ഭീഷണിെ����തിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം അ�വിശ�ാസ�ം
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അനാചാര�ം അവസാനി�ി��തിനായി അ�വിശ�ാസ നി��ാ��ന
നിയമം �പീകരി�വാ�ം ത�ാറാ�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� മതപരിവ��ന േക���

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

(എ) സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാ� േക���  മതപരിവ��നം
നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം േക���െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീക�െ�തിെര�� അ�മ�വ��ന��

111. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അനി� അ�ര
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െ�തിെര�� അ�മ�വ��ന��ം അവ�െട
അ��ിന് ഭംഗം വ��� െപ�മാ��ം വ��ി�വ��തായ റിേ�ാ��ക�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ീക�െ�തിരാ�� ���ത���  തട��തിന് നിലവി�� നിയമ��
എെ�ാെ�യാണ്; ��ത നിയമ�� ഫല�ദമാേണാ;

(സി) �ീ �ര��ായി ��തായി എെ��ി�ം നിയമനി��ാണം നട�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷെ�റ �മതല സ��ി� ഇ�െ���മാ��് ന��� നടപടി

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷെ� �മതല സ��ി�  ഇ�െ���മാ��് ന���
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;
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(ബി) ഏെത�ാം മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് സ��ി�
ഇ�െ���മാ��് േ�ഷ� �മതല ന�കിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാ േ�ഷ�ക�െട�ം �മതല ഇ�കാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ബാ�ി�ളള േ�ഷ�കളി�  നട�ിലാ�ാ�  േപാ��
സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം ഭരണ സംവിധാന�ളി�  മാ�ം വ��േ�ാ�
ഡി.ൈവ.എസ്.പിമാ��് അധികേജാലി ഭാരം ഉ�ാ��തായി
��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തി�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

വനിതാ ബീ�് ഓഫീസ�മാ�

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

(എ) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര� വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി��
പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�് തല�ളി�  നിേയാഗി�� േപാലീസ് വനിതാ ബീ�്
ഓഫീസ�മാ�െട �മതലക� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വനിതാ ബീ�് ഓഫീസ�മാ�  �മതലേയ� പ�ായ�ക�  ജി�
തിരി�്വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഓഫീസ�മാ� നിലവി� േപാലീസി� ഉ�വരാേണാ അത� ��തായി
നിയമി�െ��വരാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനാംഗ�ളിെല അഴിമതി�ം �ിമിന� സ�ഭാവ�ം

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�  എ�േപ�  വിജില�സ് അേന�ഷണം
േനരി��വരായി��് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ�േപ�  �ിമിന�  േക�കളി�  �തിയായി��്;  ഇതി�  ഐ.പി.എസ്
േകഡറി�െ�� എ� േപ��്;

(സി) ഡി.ൈവ.എസ്.പി, സി.ഐ., എസ്.ഐ., എ.എസ്.ഐ., സിവി� േപാലീസ്
ആഫീസ� �ട�ിയ ത�ികയി� േക�കളി�െ��വ�െട എ�ം �േത�കം

resource://app/res/html5.html

48 of 137 Friday 23 February 2018 04:00 PM



വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം �ര� ഉറ�വ�േ�� േപാലീസ്
േസനാംഗ�ളി�  അഴിമതി�ം �ിമിന�  സ�ഭാവ�ം ഇ�ാ� െച��തിന്
എെ��ാം ക�ശന നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��ത്;
ഇ�സംബ�ി�് വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനാംഗ�ളി� വനിതാ �ാതിനിധ�ം വ��ി�ി�വാ� നടപടി

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�  എ� സിവി�  േപാലീസ് ആഫീസ�,
സീനിയ� സിവി� േപാലീസ് ആഫീസ� ത�ിക നിലവി��്;

(ബി) ഇതി�  എ� എ�ം നിലവി�  ഒഴി�കിട���്;  വനിതാ സിവി�
േപാലീസ് ആഫീസ�മാ�െട ത�ിക ആെക��തിെ� എ�ശതമാനമാണ്
ഉ�ത്;  ഇത് പതിന� ശതമാനമായി ഉയ��ി ഉ�രവായി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഇത് എ�ാണ് �ാബല��ി�  വ�ത്;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േസനാംഗ�ളി�  വനിതാ �ാതിനിധ�ം വ��ി�ി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ
?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് സ�കാര� ചട�കളി� പെ����തി�� അ�മതി

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

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�്  ,സം�ാനെ� േപാലീസ് േമധാവി�ം
ഉപേമധാവിക���െ�െട ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�രി� ആെരാെ� എ�
സ�കാര� �ാപന��െടേയാ/ചട�ക�െടേയാ ഉ�ഘാടന/അ�ബ�
ചട�ക�  നട�കേയാ അവ�െട േവദി പ�ി�കേയാ െച�ക��ായി
എ�� സംബ�ി� കണ�് ഗവ�െമ�ിെ� പ��േ�ാ;എ�ിൽ
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അധികാര �ാന�ളി��വ��് സ�കാര� ചട�കളി�
പെ���കേയാ ഉ�ഘാടനം നട�കേയാ െച��തിന് ഗവ�െമ�ിെ�
���� അ�മതി ആവശ�മായി�േ�ാ; എ�ി� ��ത അ�മതി�ായി എ�
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റിക��ക�  ഗവ�െമ�ിന് ലഭി�ി��്,  അവയി�  എ� എ��ിന്
ഗവ�െമ�് അ�മതി ന�കി എ�ിവ സംബ�ി� വിവര��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒൗേദ�ാഗിക അ�മതി ലഭി�ാെത എ� ചട�കളി� ��ത ഉേദ�ാഗ��
പെ��� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം നടപടിക�  വീ�ി��തി�ം നടപടി എ���തി�ം ഗവ�െമ�്
തല�ി� നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�രം എ� േക�കളി�  നടപടി സ�ീകരി��തിന് ശിപാ�ശ
ന�കിെയ�ം ആയ� �കാരം എെ��ാം ശി�ണ നടപടിക�  ഈ
കാലയളവി�  എ� േക�കളി�  സ�ീകരി� എ��ം സംബ�ി�് വിശദ
വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) േമ��കാരം റിേ�ാ��് െച�െ���ം ശി�ണ നടപടിക�
സ�ീകരിേ���മായ എ� േക�ക ളിൽ സർ�ാർ ശി� ഇളവാ�ി ന�കി
എ�� സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഡ��ി സമയ�് അ�മ�ിനിരയായ േപാലീ�കാ�െട ചികി�െചലവ്

117. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡ��ി സമയ�് അ�മ�ിനിരയായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് അവ�െട
ചികി��െട െചലവ് അേ�ാ�  തെ� സ��ാ�  വഹി��തി��
സംവിധാനം നിലവി�  ഉേ�ാ;  മ� വിദ� ചികി� ആവശ�മായി വ��
ഘ��ളി� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� മാ�മ� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം
സൗജന�മായി ചികി� നട�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഒ� സമര�മായി ബ�െ��് ��ാലയി�  പരി�് പ�ിയ േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െട ചികി�െചലവ് അടിയ�രമായി ലഭി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീ�കാ��് കൗ�സിലിംഗ്

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

(എ) േപാലീ�കാ��് കൗ�സിലിംഗ് നട�ാ�  നി�േ�ശം ന�കി േപാലീസ്

resource://app/res/html5.html

50 of 137 Friday 23 February 2018 04:00 PM



േ�ഷ� �മതല�� എസ്.എ�്.ഒ.മാ��് സ��ല� അയ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സ�ഭാവ�ഷ��ിന് നടപടി േനരി�വ��് കൗ�സിലിംഗ് ന�കാ�
പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) കൗ�സിലിംഗ് ന�േക� േപാലീ�കാ�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ജി� തിരി�� പ�ിക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േപാലീ�കാ��് േഫാറ�സിക് സയ�സ് പരിശീലനം

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

(എ) േഫാറ�സിക് സയ�സിെ� അടി�ാന കാര��ളി�  േപാലീ�കാ��്
അവഗാഹം ഉ�ാ��തിന് നിലവി�  ഏ�െ���ിയി�� പരിശീലന
സംവിധാന�െള�റി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െെസബ� ���ത��� റിേ�ാ��് െച�ാ�� െവബ് െെസ�് സംവിധാനം
ആഭ��ര വ��ി� നിലവി� ഉേ�ാ;  ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

എസ്.പി.സി. �ണി�ക�

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

(എ) എ� ��കളി� എസ്. പി. സി. �ണി�ക� �വ��ി���്;

(ബി) എസ്.പി.സി.  �ണി�ക�  അ�വദി��തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ��കളി�ം എസ്.പി.സി.  �ണി�ക�  വ�ാപി�ി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

121. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം ��കളി�  ��തായി
�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ട��തി�ളള മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എ.പി.നാലാം ബ�ാലിയനിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) െക.എ.പി.നാലാം ബ�ാലിയനിെല ഒഴി�ക�  നിക��തിനായി
െക.പി.എസ്.സി.  കാസ൪േഗാഡ് ഓഫീസി�  റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളി�
നിയമനശിപാ�ശ െച�ാ�  കഴിയാെത വ�െത�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി�ാ�  ദിവസ��
ബാ�ിയിരിെ� കാലാവധി��ി�  റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�  നിക�ാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് സബ് ഇ�െ��� റാ�് ലി�്

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

(എ) സം�ാന�് സബ് ഇ�െ���  ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി.  റാ�്
ലി�് നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ� േശഷം എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�
എ�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� വ�േശഷം �തിയ സബ് ഇ�െ��� ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

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

(എ) സം�ാന�് രാ�ീയ െകാലപാതക��ം സംഘ�ഷ��ം വ��ി��ത്
�ലം അര�ിതാവ� സംജാതമായി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ക�ർ ജി�യിൽ മാ�ം പ�്
രാ�ീയ െകാലപാതക��  നട�തി�  ആഭ��രവ��ിന് വീ�
ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ��രി� ��് േകാ���് േ�ാ�് െസ��റി എടയ��, �� പറ�ി�
എ.  സി.  പി.  �ൈഹബ് െകാലെച�െ�� സംഭവ�ിെല �തികെള അറ�്
െച�ി�േ�ാ; ഈ �തിക�െ�തിെര UAPA �മ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഏത് രാ�ീയ ക�ിയി�െ��വരാണ് �തിക� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ക��  ജി�യി�  നട� രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി�  ഭരണക�ി�െട
അ�യായിക�  ഉൾെ���ത് അവർ�് രാ�ീയ സംര�ണം
ലഭി��തിനാലാണ് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) �ൈഹബിന് വധഭീഷണി ഉ�ായി�� സാഹചര��ി�
�ര�െയാ���തി�  ഉ�ായ വീ� അേ�ഹ�ിെ� ജീവ�
ന�മാ��തിന് ഇടയാ�ിയി�േ�ാ;

(ജി) രാ�ീയെകാലപാതക���് അ�തിവ��വാ�, െകാലയാളിക��്
രാ�ീയസംര�ണം ന��� ഉ�തെര നിയമ�ിെ� ��ി�
െകാ�വ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�് എ�
െകാലപാതക��  നട�;  അതി�  രാ�ീയ െകാലപാതക��
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി�  ഓേരാ�ി�ം ഉ�െ��ി�ളള �തിക�  ഏത്
രാ�ീയ ക�ികളി�െപ��വരാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) രാ�ീയ െകാലപാതക േക�കളി�  എ�െയ��ിെ� അേന�ഷണം
���ിയായി; എ� �തികെള ഇ�വെര അറ�് െച�;

(ഡി) ഏെത�ി�ം രാ�ീയ െകാലപാതക േക�ക� സി.ബി.ഐ.�് വിടണെമ�
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ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� േക�കളാണ് എ�ം
ഇ�ാര��ി� എ�് തീ�മാനം എ��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

േപാലീ�കാ� അ�മി�െ��� സംഭവ��

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

(എ) െതാ��ഴ േപാലീസ് േ�ഷെ� ��ി�ം,  േകാ�യം നാ�കം േപാളിെട�ിക്
ക�ാംപസി�ം െവ�് േപാലീസിെന ആ�മി� സംഭവ��  ��യി�
െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ളി�  �തികളായവ�  ഏ�
സംഘടനകളി�െ��വരാെണ�ളള വിവരം നൽ�േമാ;

(സി) നിയമവാ� നിലനി�േ�� േപാലീ�കാെര ആ�മി�� സംഭവ�ളി�
�തികെള മാ�കാപരമായി ശി�ി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

െതാഴിലിട�ളി� �ീക�െ�തിരായ അതി�മ��

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

(എ) സം�ാന�് �ീക�െ�തിരായ ആ�മ�ം, പീഡന��ം വ��ി�വ��ത്
ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�  അട��� െതാഴിലിട�ളി�  ഉ�ാ��
അതി�മ��  തട��തിന് �പീകരി�ി�� സമിതിക�െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) പരാതിക� സമയബ�ിതമായി അേന�ഷി�് പരിഹാരം കാ��തിന് ��ത
സമിതിക�  ��ാ�ി കാണി��ി�ാെയ� ആേ�പം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സമിതിക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം
പീഡി�ി�െ��വ��് നീതി ലഭി��തി�ം ആവശ�മായ നി�േ�ശ��
ന�കാേമാ?

�ീക��ം ��ിക��ം എതിെര�� അതി�മ��
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128. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
,, �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.��ിരാമ�
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ�� അവസാനി�ി�ാ�ം �ര�ിതേബാധം
ഉറ�ാ�ാ�മായി എ��ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 'നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം'  പ�തി എ�മാ�ം ഫല�ദമാെണ�്
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഗാ�ഹിക പീഢനം ഉ�െ�െട �ീക�േട�ം ��ിക�േട�ം േനെര��
അതി�മ��  തട��തിന് സ��േസവക�െട േസവനം
�േയാജനെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിനായി,  െതരെ���
��ംബ�ീ �വ��കെര പരിശീലി�ി�് പ�ാളി�ം ന�കാ�
പ�തി�േ�ാ:വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��

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

(എ) സം�ാന�് �ീക��ം ��ിക��െമതിരായ അതി�മ��
വ��ി�വാ�� കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ബലാ�സംഗ േക�ക�
രജി�� െച�െ��ി��്;

(സി) അതി� �ായ���ിയാകാ� െപ���ികെള ബലാ�സംഗം െച� എ�
േക�ക� ഉ�്;

(ഡി) 2016  േമയ്  25  �ത�  ഇ�വെര എ� �ീക�  സം�ാന�് െകാല
െച�െ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��

130. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ീക��ം
��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��  സംബ�ി� എ� േക�ക�
രജി�� െച�ി��്;

(ബി) �ീകെള�ം ��ികെള�ം ത�ിെ�ാ�േപായതായ എ� േക�ക�  ഈ
കാലയളവി� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

��ികെള കാണാതാ�� സംഭവ��

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

(എ) 2013  �ത�  2017വെര  18  വയ�ി� താെഴ�� എ� ��ികെള
േകരള�ി� കാണാതായി��്;

(ബി) എ� േക�ക� രജി�� െച�;

(സി) എ�േപെര തിരിെക ക�കി�ി;

(ഡി) ��ികെള കാണാതായ സംഭവ�ളി�  െപാ�വായി എെ��ി�ം കാരണം
കെ��ാ� കഴി�ി�േ�ാ;വിശദീകരി�ാേമാ?

��ികെള ത�ിെകാ�േപാ��തായ പരാതിക�

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

(എ) സം�ാന�് ��ികെള ത�ിെ�ാ�േപാ�� സംഘ�� വ�ാപകമാ��ത്
സംബ�ി� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) എ�ി�,  2018  വ�ഷ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് എ� പരാതിക�
ലഭി�ി�െ��് ജി�തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

(സി) ��ത പരാതികളി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�ം എ�േപെര അറ�്
െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഇവയി�  ഇതര സം�ാന�ാ�  ഉ�െ�� എ� േക�ക�  ഉെ��്
അറിയി�ാേമാ?

ഇ-േരഖ േസാ�് െവയ�
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133. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക� �തികളാ�� െകാലപാതകം,  േമാഷണം
�ട�ിയ ���ത���  നാ��നാ�  വ��ി� വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് ൈ�ം റിേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട
പ�� കണ�ക� ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ഇവ�െട വിവരേശഖരണ�ിനായി ആരംഭി� ഇ-േരഖ എ� േസാ�് െവയ�ം
ഇ� സംബ�ി� �ട� �വ��ന��ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം ടി
പ�തി �കാരം എെ��ാം വിവര�ളാണ് േശഖരി��െത�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി �മതലെ���ിയ �റ�-സി�ി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�, െ�ഷ��
�ാ�്,  ൈ�ം റിേ�ാ�സ് ബ�േറാ എ�ീ വിഭാഗ��  നാളി�വെര
നട�ിയ �വ��ന��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ-േരഖ�െട ഭാഗമായി േലബ�  ക�ാ�ക�, േ�മനിധി ഓഫീ�ക�,
ആേരാഗ� വ��് എ�ിവയി� നി�ം കരാ�കാരി� നി��� കണ�ക�
ആഭ��രവ��് േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ.�ി.എം �ര�

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

(എ) സം�ാന�് എ.�ി.എം കവ��കൾ വ��ി�വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� എ.�ി.എം കവ��ക�
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം എ� േക�കളിെല �തികെള
പിടി�ടാനായി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ.�ി.എം ക��് സ��ം നിലയി�  �ര� ഉറ�വ��ണെമ�്
ബാ�ുകേളാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി�� ബാ�ക�െട
�തികരണം എ�ാണ് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) രാ�ികാല േപാലീസ് പേ�ാളിംഗ് ശ�ിെ���ി എ.�ി.എം.  കവ��ക��്
അ�തിവ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക. േദവകി വധം
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135. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2017  ജ�വരി മാസ�ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
െപരിയാ����ിന��ളള �നി��  കാ�ിയ��െ� െക.  േദവകി വധം
നിലവി�  ഏത് ഏജ�സിയാണ് അേന�ഷി��ത്;വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അേന�ഷണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�  ഏ�വെരയാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�വ�കരണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േപാലീസ് േസനയിെല
�ിമിന�വ��രണം അവസാനി�ി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐ.പി.എസ്. റാ�ി�� ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െനതിെര ഇ�ാരണ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല ��ാം�റ

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

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ��ാം�റ പീഡനം നട��െ��
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2017-� നിരപരാധികെള ക�ഡിയിെല��് �രമായി മ��ി�െവ� എ�
പരാതിക� ലഭിെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�് ലഭി� പരാതിക�
എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ാം�റ സ�ീകരി�� േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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േലാ��് മ��നം

138. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േലാ��് മ��നം സംബ�ി�്
എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്;

(ബി) േലാ��് മ��നെ� �ട��് ആെര�ി�ം മരണെ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) േലാ��് മ��നം സംബ�ി� പരാതിക�െട അടി�ാന�ി�  എ�
േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര േകസ് രജി�� െച� എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീ�കാ� െപാ�ജന�െള മ��ി� സംഭവ��

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

(എ) ഇൗ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം േപാലീ�കാ� െപാ�ജന�െള
മ��ി�തായ എ� സംഭവ��  സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�
പരിധികളി�  ഉ�ായി;  അതി�  േപാലീ�കാ�  �തികളായ എ�
േക�കെള��ി��്; ഏെത�ാം വ��ക� �കാരംഎ�ം ഏേതത് േപാലീസ്
േ�ഷ�കളി� എ��� വിശദമായ റിേ�ാ��് ന�കാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�് ഭീമമായ സംഖ� �തിമാസം െചലവ് വ��
േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി ���ത��ിേല�െ�� േസനാംഗ�െള
ര�ി��തി�ം െപാ�ജന�ിന് എതിരായി തീ���ാ��തി�ം
മാ�മാെണ� ആേ�പം നിലവി��േ�ാ�  അതിെ� �വ��നം
�ടരണേമാ എ�കാര�ം ഗൗരവമായി ആേലാചി�േമാ?

േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

140. �ീ.െക.�രളീധര�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം, ��തരമായ സ�ഭാവ �ഷ��ിന്
എ� േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സ�ഭാവ �ഷ����ാണ് നടപടി സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീക�െ�തിരായ അതി�മ��െട േപരി� േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

മാഫിയക�െട �വ��നം തടയാൻ നടപടി

141. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാറ,  മണ�, റിയ� എേ��് മാഫിയക� സജീവമാ��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ.  ഉെ��ി�  ��ത മാഫിയക�െട �വ��നം
തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രഹസ� വിവര��  േശഖരി��തി�ം ഷാേഡാ േപാലീസിെ�
സഹായേ�ാെട ���ാെര കെ���തി��� നടപടിക�
കാര��മമ�ാ�താണ് ഇ�രം മാഫിയക�െട വള���് കാരണെമ�
ആേ�പം ��യി� െപ�ി�േ�ാ; ;

(സി) ��ത മാഫിയക�  നട�� െകാലപാതക��ം,  സംഘ�ന��ം
സാധാരണ ജന��െട ൈസ�രജീവിതെ� കാര�മായി ബാധി� എ� വ�ത
��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) േപാലീസിെ� ഒ� വിഭാഗ�ിെ� ഒ�ാശ�ം,  രാ�ീയ പി�ണ�മാണ്
ഇ�രം മാഫിയക�െട വള���് കാരണെമ� ആേ�പ��തിനാൽ
ഇെത�റി�് സമ� അേന�ഷണം നട�ി ���ാെര നിയമ�ിന് ��ി�
െകാ�വ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കേ�രി�ാഴം �തിയപാല�ി� സമീപ��ായ വാഹനാപകടം

142. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല രാമമംഗലം കരയി�  കേ�രി�ാഴം
�തിയപാല�ി� സമീപം 20.10.17-ന് ഉ�ായ വാഹനാപകടം സംബ�ി�
േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;  േകസ് അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വാഹനാപകട�ിന് കാരണ�ാരനായ ടി��  േലാറി ൈ�വ�െട
േപരി� േകെസ��ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) അപകട�ിനിരയായ ൈബ�് ഓടി�ി�� വ��ിെയ
�തിയാ�ിയി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  ��ത നടപടി �നഃപരിേശാധി�്
ശരിയായ അേന�ഷണം നട�ി അപകട�ിനിരയായവ��് നീതി
ലഭ�മാ�ാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അനധി�ത പാ��ിംഗിന് പിഴ ഈടാ��തിെല വിേവചനം

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

(എ) തല�ാന നഗര�ി�  അ��ള�ര �ത�  കമേലശ�രം,  ആ�കാ�
വെര�� േറാഡിെ� ഇ�വശ�ം � വീല�, കാ�  എ�ീ വാഹന��െട
പാ��ിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  അെ��ി�  അ�മതി
ന�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� �ാഫിക് േപാലീസ് പിഴ ഇ�� ദിവസ�ളി� ഏെറ തിര�് പിടി�
ഇൗ േറാഡിെ� ഇ� വശ��� േഹാ��, ജ�സ് കടക��് ��ി� പാ��്
െച�� വാഹന��  ഒഴിെക��വ�് മാ�ം പിഴ ഇടാ�� രീതി
നീതി��മാേണാ;

(സി) 01.06.2017  �ത�  ഇൗ േമഖലയി�  അനധി�ത പാ��ിംഗ് െച�വരി�
നി�ം �ത�മായി പിഴ ഇൗടാ�ിയി��െവ�ി�ം അ�� സമയ�ായി
ഇതി�  നി�ം വ�തിചലി�് ഉേദ�ാഗ��  പിഴ ഇൗടാ��തി�  ��
ഉ�ായി�� രീതിയി�  നി�ം വിേവചനം കാണി��ത്
അവസാനി�ി�വാ� സത�ര നി�േ�ശം ന��േമാ?

ആ�ി�� �ാഫിക് േ�ഷ�

144. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ആ�ി��  പ�ണ�ിെല ഗതാഗതം �ഗമമാ�ാ�  ആരംഭി� �ാഫി�്
�ണി�ിെന �ാഫി�് േ�ഷനാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �പാ�ശ വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈസബ� ���ത���

145. �ീ.െക.�രളീധര�
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈസബ�  ���ത���  വ��ി�വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ത��� തട��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(സി) ൈസബ�  േക�ക�  ൈകകാര�ം െച�വാ�  നിലവി�  എ� ൈസബ�
േപാലീസ് േ�ഷ�ക��്;  ��ത േ�ഷ�കളി�  2017-�  ഇ�കാര��
എ� േക�ക�  രജി��  െച�െത�ം എ� േക�ക�െട അേന�ഷണം
���ിയാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �വ��നം

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

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല േപാലീ�കാെര അ��
േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� �മസമാധാന �മതലയി� മാ�ി നി�യി�� രീതി
ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��കാല�ളി� ഇ�െന നി�യി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി� ഓഖി �ഴലി�ാ�ിെ� സ��ഭ�ി� ഇവ�െട അസാ�ി��ം �ര�
നിവാരണ ര�ാ �വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) ഓഖി �ഴലി�ാ�ിെ� പ�ാ�ല�ി� തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട
�വ��നം ഊ��ിതമാ�ാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ം എ�് വിശദമാ�േമാ ?
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ചാല�ടിയിെല വിവിധ േപാലീസ് ഓഫീ�ക�

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

(എ) ചാല�ടിയിെല വിവിധ േപാലീസ് ഓഫീ�ക�  ഒ� െക�ിട സ��യ�ിന്
കീഴിലാ��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  സ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചാല�ടിയി� നിലവി�� േപാലീസ് ക�ാ�േ��് േകാ�ൗ�് ��മതി� െക�ി
സംര�ി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ിര��ിയി� േപാലീസ് േകാം��്

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

(എ) കാ�ിര��ിയി� േപാലീസ് േകാം��് നി�മി��തി�� നടപടിക� ഏ�
ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിടം പണി��തി�� �ലം ലഭ�മാേണാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�് എ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�
നി�മി��തിനാണ് അ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�മതി ലഭി�തി�, ആവശ��ിന് �ലം ലഭ�മ�ാ�തിനാ� നി�മാണം
ആരംഭി�ാ� സാധി�ാ�വ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ആവശ��ിന് �ലം ലഭ�മായി�ം ശബരിമല േപാെല �ധാനെ��
തീ��ാടനേക���െട ഉ�െ�െട വിവിധ �ര�ാ �മതല�� ഡി ൈവ
എസ് പി, സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീ�ക��ാ�� േപാലീസ് േകാം��്
നി�മി�ാ� �ക അ�വദി�ാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ, ഈ
വ�ഷെമ�ി�ം കാ�ിര��ി േപാലീസ് േകാം��് നി�മാണ�ിന് �ക
അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

േവ�ര േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

149. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േവ�ര േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ�തിനാ�
ജീവന�ാ�ം െപാ�ജന��ം അ�ഭവി�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ� ഉപേയാഗി�� വാടക െക�ിടം ഒഴി� െകാ���തിന് േകാടതി
ഉ�രവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് �ഗസംര�ണ
വ��ിന് കീഴി�� �ലം കെ��ി ൈകമാറിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� തട��� മാ�ി േവ�ര േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം
നി��ി��തി�� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

റാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) റാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� േവ�ി ��തായി നി��ി� െക�ിട�ിന് എ�
�പയാണ് െചലവഴി�ത്;  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് �തിയ േപാലീസ്
േ�ഷ�  െക�ിട�ി�  ഏ�െ����തിന് ഉേ�ശി�ി��ത്;  െക�ിട�ിെ�
ആെക വി�ീ��ം എ� എ�ം എ�ാണ് നി��ാണം
���ിയാ�ിയത്എ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷെ� �തിയ െക�ിടം ���േതാതി�
�വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

വ��ല അയി�� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�വ�� വ��ല അയി�� േപാലീസ് േ�ഷന്
�തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അയി�� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ
സ��ാ�  വക �മി കെ��ിയി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) സ��ാ�  വക �മി കെ��ിയി�െ��ി�  ആയതി�  െക�ിടം
നി��ി��തിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െപാ���ം, ക�ക�ാ� േപാലീസ് േ�ഷ�കേളാട് അ�ബ�മാ�� �മി

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

(എ) െപാ���ം,  ക�ക�ാ�  േപാലീസ് േ�ഷ�കേളാട് േച��്
ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �മി എ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി�െട ൈകവശാവകാശം ആരി� നി�ി�മാെണ�ം ആയതിെ�
സ�േവ ന��ക�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �മിയി�  2018-19  ബജ�ി�  േടാ��  ലഭി�
േപാലീസ് ക�ാ�േ��് േകാം��ം പേരഡ് �ൗ�് നി��ാണ�ം എ� പ�തി
���ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

േപഴ�ാ��ി േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല േപഴ�ാ��ി േക�മാ�ി ഒ� �തിയ
േപാലീസ് േ�ഷ� എ� ആവശ��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�ം
നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ�  സംബ�ി� േപാലീസ് വ��ിെ� റിേ�ാ��്
സർ�ാരിേല�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ാ��്കടയി� േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��നം

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

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല �ാ��്കടയി� േപാലീസ് േ�ഷ�
�ാപി��തിന് എം.എ�.എ ന�കിയ നിേവദന�ി�േമ� എ� നടപടി
സ�ീകരി� എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;
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(ബി) �ാ��്കടയി�  േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��നം  2018-19  സാ��ിക
വ�ഷ�ി� ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ;

(സി) ��് പ�ായ�ക�െട സംഗമ �ലമായ ഇവിെട േപാലീസ് േ�ഷ�
ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ; ആയത് വിശദമാ�ാേമാ?

�ത�ാ�െക�ി� ഒ� േപാലീസ് ഔ�്േപാ�്

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

(എ) ഇടമലയാ�  ൈവദ�തി േ�ാജ�് േമഖല ഉ�െ�െട�� �േദശ��
ഉ�െ�ാ�� േകരള�ിെല �ധാന വിേനാദസ�ാര േക��ളി� ഒ�ായ
�ത�ാ�െക�ി�  ��കാല�ളി�  ഒ� േപാലീസ് ഔ�്േപാ�്
�വ��ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�േദശീയ�ം,  വിേദശീയ�മായി�� ��കണ�ിന് വിേനാദസ�ാരിക�
എ�ിേ��� �ത�ാ�െക�ി�  േപാലീസ് ഔ�് േപാ�്
�നഃ�ാപി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈച�ഡ് െ��് ലി േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) സം�ാന�് ൈച�ഡ് െ��് ലി േപാലീസ് േ�ഷ�  എ�
നാമകരണ�ി� ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കെള നവീകരി�ി��്; ഇതി�
ഓേരാ�ിെ��ം നവീകരണ�ിനായി എ��ക വീതം ഏെത�ാം തലെ��ി�
നി�് ഏെത�ാം ഏജ�സിക� വഴി െചലവഴി�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ��ി െകാലപാതകം േപാ�� �മാദമായ നിരവധി �രമായ മ��ന�റക�
നട�ി ��സി�ിയാ��ി� തല�ാനെ� േഫാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�
തെ� ഇതിന് െതരെ���തി�� കാരണം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വെര��ക�ം ��ിക��ി�മാ�� ചി�രചന,  കളിേ�ാ�ക�  എ�ിവ
െകാ�ം ടി േ�ഷ� ൈച�ഡ് െ��് ലി ആ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) ഇവിടേ��് �േത�ക ചാ��് ന�കി എ� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാെര�ം
േകാ��ബി�മാെര�ം നിയമി�ി�െ��ം ഇവ�െട േസവനം നിലവി�
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ആ��ാണ് ലഭ�മായിവ��െത��� വിശദവിവരം ന��േമാ?

േകരള േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് ക���� േകാ��േറഷ�

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

(എ) േകരള േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് ക����  േകാ��േറഷെ� വാ�ഷിക
���ിക��ായി ഈ ബ�ജ�ി�  എ�് �ക വകയി��ിയി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(ബി) േകരള േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് ക���� േകാ��േറഷൻ 01.04.2012 �ത�
നാളി�വെരയായി ച�േശഖര� നായ� േ�ഡിയം, േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക�
എ�ിവ ഉ�െ�െട ഏെത�ാം �ല�ളി� േപാലീസ് േസന�ായി എെ��ാം
രീതിയി�� നി��ാണ ���ിക� നട�ിയി��്; ഇതിനായി ആെക എ�്
�ക െചലവാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ിക�  ആ��ണം െച��തി�ം അ�മതി ന��തി�ം
നട�ാ��തി�ം േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനെമെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീ�കാ��് ആവശ�മായ ക�ാ�േ��് നി��ാണ�ി�  ��
േക�ീകരി��തിന് പകരം ഓഫീസ�മാ�െട കായിക വിേനാദ സൗകര��ൾ
വ��ി�ി��തിന് ഈ �ാപനം ഊ��  ന���തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത പ�തിക� �നഃപരിേശാധി�േമാ?

േകസ് പിൻവലി�ാ�� നിേവദനം

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

(എ) ���  ജി�യിെല പാവറ�ി െസ�് േജാസഫ് തീ��ാടനേക��ി�
വ�ഷംേതാ�ം നട�ിവരാ�� തി�നാളാേഘാഷ�മായി ബ�െ��് പാവറ�ി
േപാലീസ്  2017  � രജി�� െച� േകസ് തീ��ാ��തിനായി ആഭ��ര
വ��ിന് ജി  170900468  ന�രായി ലഭി� നിേവദന�ിേ��  അ�ിമ
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഈ വിഷയ�ിേ��  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടി�െട
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?
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വിവിധ േക�കളി�െ��് പിടി�െ�� വാഹന��

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

(എ) മല�റം സിവി�േ�ഷ�  വള�ി�  വിവിധ േക�കളി�െപ�് പിടി�െ��
വാഹന�� ��ിയി�ിരി��ത് �ല�� �യാസ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �ലം ജന����ാ�� ആേരാഗ� പാരി�ിതിക ����
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േക�ക�  എ��ം േവഗം തീ��ാ�വാ�ം െക�ി�ിട��
വാഹന�� േലലം െച�് സ��ാ� ഖജനാവിേല�് വ�മാന��ാ�വാ�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് പിടിെ��� വാഹന��

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� വിവിധ േക�ക�മായി ബ�െ��്  2010 ജ�വരി
�ത� പിടിെ��� വിവിധതരം വാഹന��െട വിശദമായ വിവരം ജി� തിരി�ം
ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2010 ജ�വരി �ത� പിടിെ���തി� എ� വാഹന�� ഓേരാ േ�ഷനി�ം
തിരിെക ന�കിയി��് ;

(സി) െപ�ി േക�കളി�  വാഹന��  പിടിെ���േ�ാ�  വാഹന�ിെ�
���മായ വിവര��ം േകസിെ� സ�ഭാവ�ം േരഖെ���ാ�േ�ാ ;

(ഡി) സർ�ലർ ന�� G1/135/LA1/SCRB/2018 (അ�ബ�ം)  -� ;ഓേഥഴ് സ്
എ� വിഭാഗം വാഹന�� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�ഹത� െച�വ�െട എ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് ആ�ഹത�
െച�വ�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ആയതി� �ീക� ,��ിക� എ�ിവ� എ� വീത�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �യാസം  ,��ംബ����, കടെ�ണി  ,േരാഗ��  എ�ിവ
കാരണം ആ�ഹത� െച�വ�  എ�െയ�് ഇനം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ച�േശഖര� നായ� േ�ഡിയ�ിന് ���� ഗ�ാലറിേയാട�ബ�ി�� �റിക�

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

(എ) ച�േശഖര� നായ� േ�ഡിയ�ിന് ���� ഗ�ാലറിേയാട�ബ�ി�് എ�
�റിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �റികളി�എ� എ�ം ഉപേയാഗി�് വ��  ;  അവ
ഉപേയാഗി��താെരാെ�യാണ്;  എ�ാ�റിക�ം വാടക ഇന�ിലാേണാ
ന�കിയി�ളളത്  ;വാടകയിന�ിലാെണ�ി�  എ� കാലേ��ാണ്
ന�കിയി��ത്; ഇതി�ഒാേരാ �മിനാേണാ അെ��ി� ��യ�ഫീ�ിനാേണാ
വാടക നി�യി��ത്  ;  �തിമാസം ആെക എ� �ക ഈ േ�സ്
അേലാ�്െമ�ി� നി�് ലഭി�ം എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാലീസ് വിഭാഗ�ി��വ�േ�ാ അവ�െട ബ���േ�ാ േ�സ്
ന��� ഇന�ി�  വാടക ഒഴിവാ�കേയാ �റവ് വ��കേയാ
െച�ി�േ�ാെയ�ം,അ�െന െച�ാ�െ��ി�  അ�ര�ി�  എ�
അളവിേലേ�ാ/�മിേലേ�ാ ആെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതി�  വാടക ഒഴിവാ�വാേനാ,  വാടക �റ�് ഉപേഭാ�ാവിന്
ന���തിേനാ ആ��ാണ് നിലവി�  അധികാര��ത്;  ഈ സർ�ാർ
അധികാര�ി�  വ�നാ�  �ത�  ��ത അധികാര�പേയാഗി�് എ�
േപ��് ഈ ഇളവ് അ�വദി�് ന�കിെയ�ം,ആയത് അവ�െട േപര്
സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഇട�ി�  ആ�െ��ി�ം സൗജന�മായി േ�സ്
അ�വദി�ി�േ�ാ;എ�ി�  അത് ആ�െ�ാെ�യാെണ�ം അതിന്
ആധാരമാ�ിയ മാനദ�െമെ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(എഫ്) ഏെത�ി�ം വ��ിേനാ മ�് അധികാര�ാന��വ�േ�ാ ഇളവ്
അ�വദി�ി��തിെ� �വട് പിടി�് ഈ ഇളവ് ആവശ�െ��്അേപ�
ലഭി�ാ� പരിഗണി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?
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സ�കാര� െമഡി�� േകാേളജ് േകാഴ സംബ�ി� അേന�ഷണം

163. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� െമഡി��  േകാേള�ക��് അംഗീകാരം േനടിെയ���തിനായി
ബി.െജ.പി േനതാ��  േകാഴ ൈക��ി എ� ആേരാപണം സംബ�ി�്
ആരാണ് അേന�ഷണം നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��് വിശദമാ�േമാ?

െമഡി�� േകാഴ ആേരാപണം

164. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.പി.സജീ��
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമഡി��  േകാേള�ക�  �ട��തി�� അ�മതി
ലഭി��തിനായി െമഡി�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട ഭാരവാഹിക��്
േകാഴ ന�കിെയ� ആേരാപണ�ിേ��� വിജില�സ് അേന�ഷണം ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ േകസിൽ ഏത് രാ�ീയ പാ��ി�െട ഭാരവാഹിക�  േകാഴ
വാ�ിെയ�ാണ് ആേരാപണം ഉ�ായി��ത്;

(സി) സം�ാന�ിന് �റ��വ�  �ടി പ�ാളികളായതിനാ�  ഈ േകസിെ�
അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ�് വിടണെമ�് സം�ാന സ��ാ�
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിസി� േ�ാവ� സമിതി

165. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) അഴിമതി നി��ാ��ന�ിനായി കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് 6.9.2011

�  �പീകരി� വിസി�  േ�ാവ�  സമിതി�െട �പാ�ശക�
എെ�ാെ�യായി��;ആയത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ിമാ��് െപ�മാ���ം ഉ�ാ�ണെമ�് ��ത സമിതി
നി�േ�ശി�ി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

വിസി� േ�ാവ� സംവിധാനം

166. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണതല�ിെല അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം എതിെര
െപാ�ജന���് പരാതി േബാധി�ി��തിന് �� സ��ാരിെ� കാല�്
2012 � നട�ിലാ�ിയ �ഖ�മ�ി�െട െവബ് ൈസ�ിെല വിസി� േ�ാവ�
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെര ��ത
സംവിധാന�ി�െട ലഭി� പരാതിക�  എ�യാണ്;  അതി�  എ�
പരാതികളി� ഇതിനകം അേന�ഷണം ���ിയായി എ�് അറിയി�േമാ?

സം�ാന�് ��ഷ ക�ീഷ�

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

(എ) സം�ാന�്  -  ��തായി ഒ� ��ഷ ക�ീഷ�  ആരംഭി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ���മാ��െ�െട�� ��ഷ�ാ�െട ആവലാതിക�  േക���തി�ം
പരിഹാരം നി�േ�ശി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാന��
അപര�ാ�മായതിനാ� ഒ� ��ഷ ക�ിഷ� �പീകരി�� കാര�ം സർ�ാർ
പരിഗണി�േമാ ?

പ��� േകാടതി സ��യം നി��ാണം
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168. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

2016-17  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയ പ���  മ�ല�ിെല
പ���  േകാടതി സ��യ�ി�  �തിയ െക�ിട നിർ�ാണ�ിന്
ഭരണാ�മതി ന��� നടപടി �മ��  ഏത് വെര ആെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി��തി�� മാനദ�ം

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

(എ) ഫയ�  േ�ഷ�ക�  ത�ി�  നി�ദി� �രം ഉ�ായിരി�ണെമ� വ�വ�
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി��തി�� മാനദ�ം
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;ഇതിനായി സ��ാരിന് ഉ�ാേയ�ാ��
അധിക ബാധ�ത എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ ഫയ� േ�ഷ� �ാപി��തിന് ആവശ�മായ �ലം സംബ�ി�
നിബ�നക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

ബ�നില െക�ിട��െട �ര�

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

(എ) സം�ാനെ� ബ�നില െക�ിട��  അ�ി �ര�ാ മാനദ���
പാലി��േ�ാ;

(ബി) ബ�നിലെക�ിട���് �ര�ാ െപ�മി�് വാ�ിയ േശഷം നി��ാണ
ഘ��ി�  വ�വ�ക�  പാലി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�വാ�
എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത്;

(സി) �ര�ാ മാനദ���  പാലി�ാ� െക�ിട��െട േപരി�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് ;
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(ഡി) അ�ി �ര�ാ െപ�മി�് കര�മാ�ിയ െക�ിട��  തേ�ശ
�ാപന�ളി�  നി�ം ഒ���സി കര�മാ�േ�ാ��െ� ഇവിെട
പരിേശാധന നട�ി മതിയായ �മീകരണ��  വ���തിന് വ��
തല�ി� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ബ ടീമിന് �േത�ക അലവ�സ് അ�വദി�ാ� നടപടി

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

(എ) അ�ിര�ാേസനയിെല ���  വിദ��െട സംഘമായ ��ബ ടീമിന്
�േത�ക അലവ�സ് അ�വദി���മായി ബ�െ��് സ��ാ� ന�കിയ
ഉറ�് നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സമാന ത�ികയിെല മ�് അംഗ�െള അേപ�ി�് േജാലി സ�ഭാവ�ി�
റി�് ��തലായി��ി�ം ��ബ ടീമിന് �േത�ക അലവ�സ് അ�വദി��
തീ�മാനം ഇനി�ം നട�ിലാ�ാ�ത് ഈ ടീമംഗ��െട മേനാവീര�ം
െക���താെണ� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) േജാലിസ�ഭാവ�ിെല അധിക റി�ം ��ബ ടീമംഗ��  അ�ഭവിേ��ി
വ�� ആേരാഗ�����ം കണ�ിെല��് ഈ ടീമംഗ���് മാ�മായി
�േത�ക അലവ�സ് അ�വദി�� കാര�ം അടിയ�രമായി പരിഗണി�േമാ?

േനമം ഫയ� േ�ഷെ� നി��ാണം

172. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

തി�വന��രം ജി�യിെല േനമ�് ഒ� �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�
�ാപി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ആല�� ഫയ�േ�ഷെ� േശാചനീയാവ�

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

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  നിലവി�ളള ഫയ�േ�ഷെ�
േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ആല��  ഫയ�േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�ളള നടപടിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അെതവിെടയാെണ�ം ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ���
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

മാേവലി�ര ഫയ� േഫാ�് �ണി�്

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

(എ) മാേവലി�ര ഫയ�  േഫാ�് �ണി�ിന് ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ
വാഹന��ം ൈഹേ�ാളിക് ഉപകരണ��ം അ�വദി��തിന് ഉ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�െല�ിയതി�േശഷം ഫയ�േഫാ�്
സംവിധാന�ിെ� നവീകരണ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ി� ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�

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

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷ�  ഇ�ാ�ത്
സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ മ�ല�ി� ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� ആരംഭി��തിനായി
പന�ാട് പ�ായ�് ആവശ�മായ �ല�ം അ�ബ� സൗകര���ം
ലഭ�മാ�ിയതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന്
നടപടിക� േവഗ�ിൽ സ�ീകരി�േമാ?

താ�രി� ഫയ� േ�ഷ� �വ��നം

176. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-2017 ബ�ജ�ി� താ�രി� അ�വദി� ഫയ� േ�ഷ� �വ��നം
ആരംഭി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) താ��  ഫയ�േ�ഷ�  നിലവി�  ഏ� �ിതിയിലാ��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫയ�  േ�ഷെ� �വ��നം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�
കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) നിലവി�  കെ��ിയ �ലം അ�േയാജ�മാേണാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) 2016-17-െല ബ�ജ�ി� അ�വദി� താ�� ഫയ� േ�ഷ� �വ��നം
ആരംഭി�ാ� എെ��ി�ം തട�ം നിലനി���േ�ാ;

(എഫ്) താ�� ഫയ� േ�ഷ� വളെര േവഗം �വ��നം �ട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ാര�ര ഫയ�േ�ഷൻ

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

(എ) െകാ�ാര�ര ഫയ�േ�ഷെ� അടി�ാന സൗകര� വി�ലീകരണ�ിനായി
ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഫയ�േ�ഷെ� �വ��ന�ിന് സ��മായി �മി കെ���തി��
നടപടി �മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ിയിൽ അ�ിശമന േസന�് േ�ഷ� െക�ിടം

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

(എ) ക�നാഗ��ി േപാലീസ് ക�ാ�േ��് വള�ി� ഉ�െ��� �ലം അ�ിശമന
േസന�് േ�ഷ�  െക�ിടം നി��ി��തിേല�ായി ൈകമാ��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി അ�വദി�� �ല�ിെ� സ�േ� ന��ം,  വി�ീ��ം
എ�െയ� വിവര�ം വ�വിെ� സ�േ� െ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ��ംേവഗം വ� ൈകമാ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?
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വിചാരണ തട�കാ�

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

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി� ആെക�� തട�കാരി� പ�തിേയാളം േപ�
വിചാരണ തട�കാരാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട ഭ�ണ�ിന് ഭീമമായ �ക സ��ാ�  െചലവഴി��
സാഹചര��േ�ാ;

(സി) എ�ി� െചല� ���� നി�േ�ശ��െട ഭാഗമായി വിചാരണ തട�കാ��്
വീ�ി�  നി�് ഭ�ണം എ�ി� കഴി�ാ�� സൗകര�െമാ��� കാര�ം
സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

�ജ�ര െസ��� ജയിലിെല �വ��നരഹിതമായ നിരീ�ണ ക�ാമറക�

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

(എ) �ജ�ര െസ���  ജയിലിെല ഒ�മി� നിരീ�ണ ക�ാമറക�ം �വ��ന
രഹിതമാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അതീവ �ര� ഉറ�ാേ�� ഏഴ് �ധാന േ�ാ�കളിെല െതാ�േറാളം
ക�ാമറകളി�  ഒ�േപാ�ം �വ��ി�ാ� സാഹചര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിട�് �ത�മായ അ����ണിക� നട�ാ�താണ്
നിരീ�ണ ക�ാമറകൾ �വർ�നരഹിതമാകാൻ കാരണെമ� റിേ�ാ��ക�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ� വഴി സ��ാരി��ായ ന�ം എ�യാെണ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ഈ ക�ാമറക�  എ�േ��് �വ��ന സ�മാ�ാനാ�ം എ�്
വ��മാ�േമാ?

അ�ടി വ��ി� കേ�ാസിംഗ് ത�ിക

181. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) അ�ടി വ��ി�  കേ�ാസിംഗ് ത�ിക നി��ലാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  കേ�ാസിംഗ് ത�ികയി�  എ� ജീവന�ാ�  േസവനം
അ��ി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കേ�ാസിംഗ് ത�ികയി�  നിയമി�െ��ി�� എ� ജീവന�ാ�  ഡി.�ി.പി
െസ�നി� േജാലി െച��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ടി വ��ി� ഡി.�ി.പി ഓ�േറ�� ത�ിക അ�വദി�ി�േ�ാ;,  ഇെ��ി�
ഡി.�ി.പി ഓ�േറ��  ത�ിക അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കേനാലി കനാലിെല ജലപാത നി��ാണം

182. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാതയായി �ഖ�ാപി�ി�� കേനാലി കനാലിെല െപാ�ാനി �ത�
േബ�� വെര��  (PORT  to  PORT)  ജലപാത�െട നി��ാണം എേ�ാ�
���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  ഇതിെ� വീതി  40

മീ�റായി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ ജലപാത�െട  3-� റീ�ായി വ�� ��ത ഭാഗം ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തിന് നിലവി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) കേനാലി കനാ�  ജലപാത നി��ാണ�ിന് എെ��ി�ം തട�ം
നിലനി���േ�ാ;

(ഡി) ഗതാഗത�ി�ം �റിസ�ി�ം ഏെറ സാധ�ത�� ��ത ജലപാത
യാഥാ���മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െകാ�ം കനാ� �ന��ാരണം

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

സം�ാന ജലപാതേയ�ം േദശീയ ജലപാത-3േന�ം ത�ി� ബ�ി�ി��
െകാ�ം കനാലിെ� �ന��ാരണ �വ��ന��  അനി�ിതമായി
നീ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  �ഖ�മ�ി
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തല�ി�  അവേലാകന േയാഗം േച��് നി��ാണ �വ��ന��
ത�രിതെ����തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലപാതാ വികസനം ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

184. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാവളം �ത�  കാസ�േഗാഡ് വെര�� ജലപാതാ വികസനം
സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാണ്  ;  ��ത പ�തി�് സമയ�മം നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലപാതാ നി��ാണ �േരാഗതി വിലയി��വാ�  െഫ�വരി മാസം
ഉ�തതലേയാഗം േച��ി��േവാ;  എ�ിൽ ��ത േയാഗതീ�മാന��
എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാഹി �ത� വളപ�ണം വെര നിലവി� ജലപാതയി�ാ� േമഖലയി� �തിയ
കനാ� നി��ി��തിന് �മി ഏെ���� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
എ� �മി ഇ�ാര��ിനായി ഏെ��േ��ിവ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജലപാതവികസന�ിെ� ഭാഗമായി �റേ�ാ�ി� താമസി�� ��ംബ�െള
ഒഴി�ിേ�� സാഹചര��ി�  ഇവ�െട �നരധിവാസം സംബ�ി�്
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�ായി എ� �ക െചലവാ�െമ�ം േക�വിഹിതമായി എ� �ക
ലഭി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

വളപ�ണം ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

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

(എ) ക��  അഴീേ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്
ഉപേയാഗി�് വളപ�ണം ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയം നി��ി��തിന് േകാ��
േസാ�  മാേനെ��് അേതാറി�ി�െട അ�മതി ലഭി��തിനായി
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22.09.2017  �  എ2/3654/17  ന�രായി വളപ�ണം �ാമപ�ായ�്
െസ��റി ന�കിയ അേപ�യിേ��  6610/17  ന��  ഫയലി�  ഈ
അേതാറി�ിയി�  നി�് അ�മതി ന�കിയി�െ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ�മതി ന�കിയി�ിെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി�  എ�േ��് അ�ിമ തീ�മാന��ാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആംേ�ാ ഇ��� സ�ഹം േനരി�� ����

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

(എ) ആംേ�ാ ഇ���  സ�ഹം േനരി�� ����  ച�� െച��തിനായി
24.01.2017  �  േച�� േയാഗതീ�മാന��  നട�ിലാ��തി�  വിവിധ
വ��ക� വ��� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെല തീ�മാന�ളിെലാ�ായ െകാ�ം ത�േശരി
േപാ��ഗീസ് െസമിേ�രി�െട സംര�ണെ� സംബ�ി� റിേ�ാ��്
നാളി�വെര ലഭ�മാ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് ലഭ�മാ�ാ�ം െസമിേ�രി�െട സംര�ണ�ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േപാഷകാഹാര�റവ്

187. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�േമഖലയിൽ േക�ാവി�ത പ�തികൾ ഉൾെ�െട എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ബി) സം�ാന�് േപാഷകാഹാര�റവ് കാരണ�� �����തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ ; എ�േപർെ��് ജി� തിരി�് വിവര�ൾ ലഭ�മാേണാ
;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) �ാമ�േദശ�ളിൽ,  ആവശ��ി� കേലാറി േവ� ഭ�ണ�ൾ
കഴി�ാെത�ളള േരാഗ�ൾ പിടിെ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
അ� സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിക�

188. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ എസ്െഎ  ,  േ�ഹ��ശം,  കാ�ണ�,  ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് �തലായ
വിവിധ പ�തികളി�  ഉ�െ���ി ജന���് േസവനം ലഭ�മാ�ിയ
വകയി� സ�കാര� ആ�പ�ിക��് സ��ാ� അ�വദിേ��ിയി�� �ക
�ടി�ികയായി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018  മാ��്  31  -� േശഷം ഇ�കാര�� േസവന��  സ�കാര�
ആ�പ�ികളി�  നി�ം ന�കാ�  കഴിയി� എ�് സ�കാര�ാ�പ�ിക�
സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ സാഹചര�ം മറികട��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� സൗജന� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

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

(എ) കാ�ണ� സൗജന� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്,  സൗജന� ചികി�ാ
പ�തികളി� നി�് സ�കാര� ആ�പ�ിക� പി�മാ��തായ റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തികളിലായി കഴി� ആറ് മാസ�ിനിട�് സ��ാ�  സ�കാര�
ആ�പ�ിക��് �ടി�ികയായി ന�കാ�� �ക�െട വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(സി) എ�ി� സാധാരണ�ാ��് മിതമായ നിര�ി� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�
ചികി� ലഭി�ാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ� ബദ�  സംവിധാന��
ൈകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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മലബാ� ക�ാ�സ� െസ��

190. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േമഖലയി� ക�ാ�സ� േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി�
വ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ാ�സ�  േരാഗിക�െട ചികി��ായി എെ��ാം �മീകരണ��
ഏ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മലബാ�  ക�ാ�സ�  െസ�റിെന ആ�.സി.സി.�െട നിലവാര�ിേല�്
ഉയ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എം.സി.സി യി�  ന��ിയ�  െമഡിസി�  വിഭാഗം �ട�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) അവിെട ക�ാ�സ�  ചികി��് ആവശ�മായ �തിയ എെ��ാം
സംവിധാന�� ഏ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

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

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി െതരെ���െ��  170

�ാഥമികാേരാഗ�േക��െള ��ംേബാേരാഗ�േക�മാ�� പ�തി�െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ടി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ� �തിയ ത�ികക�  ആേരാഗ�വ��ി�
��ി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാ�സ� േരാഗം

192. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ക�ാ�സ� േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി��
കാര�ം ��യി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാ�സ�  േരാഗം േനരെ� കെ���തി�ം െമ�െ�� ചികി�
ലഭ�മാ��തി�മായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� വ��;വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാ�സ�  േരാഗം ആരംഭദശയി�  തെ� കെ���തി�ം വ�ാപനം
തട��തി�മായി �ാഥമിക,  സാ�ഹിക ആേരാഗ�േക���െട േസവനം
ഉപേയാഗെ���� കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ാ�സ�  േരാഗവ�ാപനം തട��തിനായി സാ�ഹ� അടി�ാന�ി�ളള
ഗേവഷണ �വ��ന�� നട��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� ആണ്
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ജനനനിര�ം ശി�മരണനിര�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ജനനനിര�ം ശി�മരണനിര�ം േദശീയ ശരാശരി�മായി
താരതമ�ം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ�ം സം�ാന�് നിലവാരം ഉയ��തിെ�
കാരണ�െള സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്
നിലനി��ിേ�ാരാ� സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ശി�മരണ നിര�് കറ��തി�ം നവജാത ശി���െട
പരിപാലന�ി�മായി േക� പ�തിക�  ഉ�െ�െട എെ��ാം പരിശീലന
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാലിേയ�ീവ് രംഗെ� പ�തിക�

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

(എ) പാലിേയ�ീവ് രംഗ�് സ��ാ�തല�ി� സ�ീകരി�് വ�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട മ�ല�ി�  �േത�ക പരിഗണന അ�ഹി�� കിട�്
േരാഗിക�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?
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����െട ഇടയി� ൈട�് വ� �േമഹം

195. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ����െട ഇടയി�  ൈട�് വ�  �േമഹം വ��ി��
സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ അതി�� കാരണ��
എെ�ാെ�യാെണ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(ബി) ൈട�് വ�  �േമഹബാധിതരായ ��ിക��ായി മിഠായി പ�തി എ�
േപരി� ഒ� പ�തി വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം സ��ാരിെ� ആ��ല�ം ലഭി��തിന് വാ�ഷിക
വ�മാനപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  ടി േരാഗ�ിെ� ചികി�ാെചലവ് ��ംബ
ബ�ജ�ിെന താളം െത�ി�� ഒ�ാകയാ� നിലവി�� വാ�ഷിക വ�മാന
പരിധി അ�ല�മായി ഉയ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പക���നി �തിേരാധി�ാ� ക��പരിപാടിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് ൈവറ� പനി,
എ�്1എ�1,  െഡ�ി�നി എ�ിവ�ലം എ� േപ�  മരണെ�� എ�ം,  എ�
േപ�  ചികി� േതടിെയ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ജി� തിരി�്
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ അ�ഖ�െള �തിേരാധി�ാ�  സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ി�ം
ക��പരിപാടിക� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പല �ഥമികാേരാഗ�േക��ളി�ം െഹ��് ഇ�െ���മാ�, പ�ിക്
െഹ��് േന�മാ�, ���ൈവസ�മാ�  �തലായവ�  ഇെ�� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

resource://app/res/html5.html

83 of 137 Friday 23 February 2018 04:00 PM



മഴ�ാല��� �ചീകരണ �വ��ന��

197. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല����ചീകരണ �വ��ന���ായി ആേരാഗ�വ��്
ഇതിേനാടകം െച� ���ിക� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മഴ�ാല����ചീകരണ �വ��ന��  ��വ�ഷേ��ാ�  ��ത�
ഫല�ദമാ�ാ� ഈ വ�ഷം എെ��ി�ം �തിയ �വ��ന�� വിഭാവനം
െച�ി�േ�ാ;

(സി) മഴ�ാലജന�േരാഗ��, പക���നിക�  എ�ിവെയ ഫല�ദമായി
�തിേരാധി��തിനായി മഴ�ാല����ചീകരണ ���ിക��് �േത�ക
�ാധാന�ം ന��േമാ?

ഇതരസം�ാന�ളിൽ നി�� ഭ�� വ���െട പരിേശാധന

198. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം െകാ�വ�� ഭ�� വ��ൾ
പരിേശാധി�ാൻ എ� ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് നിയമി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇവ പരിേശാധി�ാൻ എ� ആ�നിക ലാ�കൾ സം�ാന�് നിലവി��്;

(സി) കഴി� അ� വ൪ഷ�ിൽ ഭ�� വ��ളിൽ മായം കല൪�ിയതിന് എ�
േപെര ശി�ി�ി��്;  ആയതിന് പരമാവധി ശി� എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

ഭ��വ��ളി� മായം േച���
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199. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��വ��ളി�  മായം േച���ത് തട��തി�ം
പരിേശാധി��തി�ം നിലവി�� മാ���� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േഹാ��ക�ം റേ�ാറ�ക�ം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  ��ത
സംവിധാനം പര�ാ�മാേണാ;

(സി) മായം േച���  തട��തിന് െപാ�ജന�ളി�  അവേബാധം
��ി��തി�ം േപാലീസ് േ�ഷ�  മാ�കയി�  �േത�ക ഓഫീ�ക�
�റ��തി�ം ജന���് േനരി�് പരാതിക�  സമ��ി��തി���
സംവിധാനം ജി�ക�  േതാ�ം ഏ�െ���വാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

'ആേരാഗ� ജാ�ത' പ�തി

200. �ീ.ബി.സത��
,, �രളി െപ�െന�ി
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക��വ�ാധി �തിേരാധ�ിനായി 'ആേരാഗ� ജാ�ത' പ�തി
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പക�� വ�ാധിക�െട വ�ാപനം തടയാ�ം േരാഗ�തിേരാധ മാ���െള�റി�്
േബാധവ��രണം നട��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട ഫല�ദമായ നട�ി�ിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട�ം മ� വ��ക�െട�ം സഹകരണം േതടിയി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി, ഗാ�ഹിക സ��ശന��ം െപാ�ജന���ം
ആേരാഗ� �വ��ക���� േരാഗ�തിേരാധ ആേരാഗ�പരിപാലനം
സംബ�ി� �ാ�ക�ം നട�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

അ�തം ആേരാഗ�ം പ�തി
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201. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിതൈശലി േരാഗം ബാധി�വ��് സൗജന� ചികി�
ന��� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 'അ�തം ആേരാഗ�ം' പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2017-2018  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഈ പ�തി�ായി എ� �പ
െചലവഴി� എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

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

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ിക�  സ��ാരിെ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തികളി�
നി�ം പി�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

നാഷണ� െഹ��് മിഷ� പ�തിക�

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

(എ) നാഷണ� െഹ��് മിഷന് 2011 �ത� നാളി�വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം േക�
സ��ാ� ന�കിവ�� �ക എ�യാണ്;

(ബി) നാഷണ� െഹ��് മിഷ� വഴി നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന പ�തിക�
ഏെത�ാമാണ്; അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ിക��് െകാ��ാ�� �ക

204. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്,കാ�ണ� േ�ഹ�ർശം ,ഇ സി എ�് എസ് ,ഇ എസ്
ഐ  ,ആർ എസ് ബി ൈവ �ട�ിയ ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിക�
നട�ിലാ�ിയ വകയി�  സ�കാര� ആ�പ�ിക��് െകാ��ാ�� �ക
എ�േ��് െകാ�� തീ��ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ൈ�വ�് േഹാ�ി��  അേസാസിേയഷെ� നിേവദനം
സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി�  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ദാരി� േരഖ� താെഴ��വ�  സ��ാ�  പ�തിക�െട ആ��ല�ം
ഉപേയാഗി�് സ�കാര� ആ�പ�ികളി� ചികി� േന��തി�� സൗകര�ം
നിലനി��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട സഹായേ�ാെട നട�� പ�തിക�

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

(എ) േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട സഹായേ�ാെട ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ��ത് ;

(ബി) ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ഇത് നട�ിലാ��ത്  ;  ഇതിെ�
�വർ�ന�ൾ സർ�ാർ എ�െനയാണ് വിലയി���ത്  ;  കഴി�
അ�വർഷെ� ഇ�മായി ബ�െ�� കണ�ക�ം മ�് �വർ�ന
വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

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

(എ) ആ��ം പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ര�ാംഘ��ി�  ബാ�േ�രി
മ�ല�ി�  നി�ം ഏെതാെ� ൈ�മറി െഹ��് െസ��കെളയാണ്
പരിഗണി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ പി.എ�്.സി.കളി�ം ആ��ം പ�തി നട�ി�  വ���തിനായി
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?
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ആ��ം മിഷ�

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

(എ) സം�ാന�് ആ�ഷ് വ��ിന് കീഴി�  ഏെത�ാം ചികി�ാ
സ�ദായ��  ആണ് ഉ�െ��ി��ത്;  ഇവയി�  ഓേരാ�ിെ��ം
േ�ാ�ാഹന�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(ബി) സി� ൈവദ� ചികി��െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി സി�
ഡി��സറിക�/ആ�പ�ിക�  നിലവി�  എവിെടെയ�ാമാണ്
�വ��ി��ത്;  ��ത �ാപന�ളി�  േസവനമ��ി�� സി�
േഡാ��മാ� എ�െയ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �തിയ സി�
ഡി��സറിക�/ആ�പ�ിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്
എവിെടെയ�ാമാണ്;

(ഡി) ��തായി എ� സി� ഡി��സറിക�/ആ�പ�ിക� �ാപി��തിനാണ്
നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്;  ആയതിേല�്  2018-19  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�
എ� �പ വകയി��ിയി��്;

(ഇ) �തിയ സി� ഡി��സറിക�/ആ�പ�ിക� �ാപി��തിെ� ഭാഗമായി
ആ��ം മിഷനി� ഉ�െ���ി ��തായി എ� ത�ികക� ��ി��തി�
തീ�മാനെമ��ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇെ��ി�  �തിയ സി� ഡി��സറിക�/ആ�പ�ിക�
�ാപി��തിേനാെടാ�ം അവ�ാവശ�മായ ത�ിക ആ��ം മിഷനി�
ഉ�െ���ി ��ി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കര�മാ� ശ��ിയ

208. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജി� കര�മാ� ശ��ിയ�ായി �േത�ക
വിഭാഗം നിലവി�േ�ാ;
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(ബി) കര�മാ� ശ��ിയ�ായി �േത�ക ഉപകരണ��ം ലാ�ം തീ�
പരിചരണ�ിനായി �േത�ക വിഭാഗ�ം ��ത െമഡി��  േകാേളജി�
�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിനായി എ�് �ക ഇതിനകം
െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  നട� എ� കര�മാ�
ശ��ിയകൾ ഇതിനകം നട� ;

(ഡി) എ�ാ സ�ീകരണ��ം നിലവി�െ��ി�ം കര�മാ� ശ��ിയ
തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  നട�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ�കാര� ആ�പ�ികളി� ല��ണ�ിന് �പ ഇൗടാ�� ഇൗ ശ��ിയ
തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  �നരാരംഭി��തിന് അടിയ�ര
നടപടിക� െെകെ�ാ�േമാ?

വാ�� �ീ�്െമ�് �ാ�്

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

(എ) േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  എ.  ആ�  നഗ�  �ാമപ�ായ�ിെല
��ം�റം �ാഥമികാേരാഗ�േക��ി�  �ാമീണ ��ജല
വിതരണപ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ടിെവ� വാ��  �ീ�്െമ�് �ാ�്
നി��ി���മായി ബ�െ��് മല�റം ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീസ�
ന�കിയി�� ക�ക�െട�ം റിേ�ാ��ക�െട�ം പക��ക� ന�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് ആേരാഗ�വ��് അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
നിലവി�� തട��� എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ?

സി എ�് സി-കളി� േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� സി എ�് സി-കളി�
േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി��് ; ജി� തിരി�� വിശദവിവരം
ന��േമാ?
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അത�ാഹിത വിഭാഗം േഡാ��െട േസവനം

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

(എ) പാറ�ാല താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� രാവിെല 8 മണി �ത�
രാ�ി  8  മണിവെര അത�ാഹിത വിഭാഗം േഡാ��െട േസവനം
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അതി��ി �േദശമായ പാറ�ാലയി�  േറാഡപകട�ളി�  പരിേ��്
എ��വെര െമഡി��  േകാേള�കളിേല�് അയ��തി�െട അവ�െട
ജീവ�തെ� ഭീഷണിയാ�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പാറ�ാല താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  24  മണി��ം
�വ��ി�� ആ�ിഡ�് േ�ാമാെകയ�  വിഭാഗം ആരംഭി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

നില�� ജി�ാ ആ�പ�ിയിേല�ം, ���റ സി എ�് സി -യിേല���
ഡയാലിസിസ് െമഷീ�

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

(എ) നില�� ജി�ാ ആ�പ�ിയിേല�ം,  ���റ സി എ�് സി  -  യിേല���
ഡയാലിസിസ് െമഷീ� അ�വദി��തിന് എം.  എ�. എ എ ഡി എഫി�
നി�ം എ�പത് ല�ം �പ അ�വദി�് ഒ�ര വ�ഷമായി�ം സാേ�തിക
അ�മതി ലഭി�ാതിരി��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) MSP3/22489-എ� ഈ ഫയ� ഡി എ�് എസ് ഓഫീസി� ൈവകി�ി�
ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം �ാനേ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഈ ഫയ� ൈകകാര�ം
െച��തി� വീ� വ�ി�െ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിന് എ�േ��് സാേ�തിക അ�മതി ന�കാ�  കഴി�ം എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി ഉയ��ിയ �ാഥമികാേരാഗ�േക���

213. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  എ� �ാഥമികാേരാഗ�േക��െള
��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി ഉയ��ിയി��്;ജി� തിരി�ളള കണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി ഉയ��ിയ ആ�പ�ികളി� നി�ം
��തലായി എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് ജന���്
ലഭി��ത്;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സി എ�് സി - കളിെല �ാഫ് പാേ��

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

(എ) സി എ�് സി  -  കളിെല �ാഫ് പാേ��  ഏകീകരി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് സഹിതം വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകാ�ാട് സി എ�് സി  -യി�  കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തി�ം
ജീവന�ാെര നിയമി��തിനാവശ�മായ ത�ികക�  അ�വദി�ണെമ�ം
ആവശ�െ��െകാ�്  25.01.2018-െല  KV/4051/2018-� ന��
ക��കാരം ന�കിയ നിേവദന�ിേ��  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട
വിശദാംശം ന��േമാ ?

�ട� ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണം

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

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�� �ട�  വനിതക�േട�ം ക�ിക�േട�ം
ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണ�ിന് െട��  നടപടിക�
���ീകരി�ി��േവാ; എ�ി� എ�ാണ് ���ീകരി�ത്;

(ബി) ആയതിന് േശഷം നാളി�വെരയായി എെ��ാം �ട�  നടപടിക�
െെകെ�ാ�ി�െ��് ഇനം തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(സി) െട��  നടപടിക�  ���ീകരി� േശഷം നി��ാണ �വ��ന��
തട�െ��ത് എ� െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആയത് പരിഹരി�് െക�ിട നി��ാണം എ�േ��്
���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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ആേരാഗ� േക���െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

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

െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� െകാ�ാര�ര ഗവ.താ��്
ആ�പ�ി,�ള�ട ക��ണി�ി െഹ��് െസ���,െന�മ�കാവ് ക��ണി�ി
െഹ��് െസ���  എ�ി ആേരാഗ� േക����്  2016-17,  2017-18

വ�ഷ�ളി�  നാഷണ�  �റ�  െഹ��് മിഷ�, േകരള െമഡി��
സ��ീ�് േകാ��േറഷ�  എ�ിവവഴി അടി�ാന സൗകര�
വികസന���ായി നട�ിയ �൮��ിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

പി.എ�്.സി. കെള ��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ി മാ��തിന് നടപടി

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഏെതാെ� പി.എ�്.സി.കെളയാണ്
��ംബാേരാഗ�േക��ളാ�ിയെത�് നിേയാജകമ�ലം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ജി�യി�  എ�േപെര ��തായി നിയമി�ി�െ��ം
എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബാേരാഗ�േക�മാ��തിനായി നി�േ�ശി� അ�മാലി
നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ം�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല പി.എ�്.സി.െയ
��ത പ�തിയിേല�് പരിഗണി�ാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പി.എ�്.സി.െയ എ�േ��് ��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി
ഉയ��െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ി താ��് ആ�പ�ി

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

(എ) േകാ�ി താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണ�ിന് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ�െയ�ം എ�ാണ് അ�വദി�െത�ം വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ��ത ആ�പ�ി�െട പണി നാളി�വെരയായി ആരംഭി�ാ�ത്
എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി� പണിക� ���ീകരി�ാ�തിന് എെ��ാം തട��� ഉെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആയവ പരിഹരി��തിന് സ��ാ� തല�ി� എെ��ാം �ട�നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അടിയ�രമായി പണി ���ീകരി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(എഫ്) �തിയ െക�ിട�ിെ�റ �വ��നം എ� �ത� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�്
െവളിെ���േമാ?

സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക�ം

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

(എ) െകാേ�ാ�ി േ�ാ�് പ�ായ�് പരിധിയി�  ഒ� സാ�ഹിക ആേരാഗ�
േക�ം ഇെ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് േവ�ി എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി��േ�ാ
;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം േ�ാ�് പ�ായ�് പരിധിയി�  (െകാേ�ാ�ി
ഒഴിെക)  സി.എ�്.സി-ക�  ഇ�ാ�തായി�േ�ാ;എ�ി�  അ�രം േ�ാ�്
പ�ായ�ക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െകാേ�ാ�ി േ�ാ�് പ�ായ�് പരിധിയി� സി.എ�്.സി �ട��തി��
ഏെത�ി�ം നി�േ�ശ��  പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

െകാര�ി ഗാ�ി�ാമ ത��് േരാഗാ�പ�ി

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

(എ) െകാര�ി ഗാ�ി�ാമ ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല അേ�വാസിക��്
എ�ാ�ിെ��് െപ�മി�് െവ�ഫയ�  വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���ി േറഷ�
അരി ന�കി വ�ി��ത്,  െപ�മി�് ���ിയേ�ാ�  �തിമാസം  17.55

ക�ി��  അരി എ�ത്  8.5  ക�ി�ലായി െവ�ി�റ�ിരി��ത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം അേ�വാസിക��് ആവശ��ിന് അരി ലഭി�ാ��ം അ�വദി�
അരിതെ� യഥാസമയം ലഭി�ാ��ം പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േറഷ�െപ�മി�് ���ി ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ി ��ത� അരി
അ�വദി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തലേ�രി ജനറ� േഹാ�ി��

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

(എ) 2018-19  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ആേരാഗ�േമഖല�െട
സമ�വികസന�ിനായി തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  എെ��ാം
പ�തികളാണ് ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തലേ�രി ജനറ�  േഹാ�ി�ലിെ� സമ� വികസന�ിന്  2018-19

വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  എെ��ി�ം �ക വകയി��ിയി�േ�ാ  ;എ�ി�
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

മല�റം ജി�യിെല ഡയാലിസിസ് േക���

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

(എ) കി�ബി - മാ��വി�� പാേ�ജി� ഉ�െ���ി മല�റം ജി�യിെല ഏെത�ാം
സ��ാ� ആ�പ�ികളിലാണ് ഡയാലിസിസ് േക��� ആരംഭി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പാേ�ജി�  മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിെയ
ഉ�െ���ാതി��തി�ളള സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�ാനെ� ഏക സ��ാ�  ആ�പ�ിയായ മല�റം താ��്
ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് േക�ം ആരംഭി��തിന് സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�� താ��് ആ�പ�ി�് അ�വദി� �ക
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223. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  താ��് ആ�ാന ആ�പ�ി�് ഈ സ��ാരിെ� കാല�്
നാളി�വെരയായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �വ��ന���ാണ് �ക അ�വദി�െ��െത�് വിശദാംശം
ന�കാേമാ?

പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ി�െട വികസനം

224. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ി വികസന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) ആ�പ�ിേയാ� േച��് നി��� ശാരദ െമേ�ാറിയ�  �ബ് 
�വ��ി�ി�� �ലം ആ�പ�ി വികസന�ിനായി ഏെ����തി��
നടപടിക� എവിെട വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െവ�പക� ആ�പ�ി

225. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�പക�  ആ�പ�ി�െട
െക�ിട നി��ാണം ���ീകരി�ാ�  സാധി�ാ�കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പി ഡ�� ഡി ന�കിയ ഡി പി ആ� അ�സരി�് എ� �ക ആണ് െക�ിടം
പണി ���ീകരി��തി� െചലവാ��� എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െവ�പക�  ആ�പ�ി�െട െക�ിട നി��ാണം ���ീകരി��തി� പി
ഡ�� ഡി ന�കിയ ഡി പി ആ� അ�സരി�് �ക അ�വദി��തി� തട�ം
ഉേ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ ;

(ഡി) ഈ ആ�പ�ി�െട െക�ിട നി��ാണം ഏ� വ�ഷ�ി� ആണ് ആരംഭി�ത്
?
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കാ�ാ�ട താ��് ആ�പ�ി

226. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��െ�� മലയി�കീഴ് സി.എ�്.സി.
�െട ഭൗതികസാഹചര��� െമ�െ����തി� േവ�ി എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ഇതിനാ�� നടപടി
അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) താ��ാ�പ�ി�ാവശ�മായ ത�ികക�  ��ി��തി�� നടപടി
എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയി� േ�ാമാ െകയ� െസ��

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

(എ) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയി� േ�ാമാ െകയ�  െസ�� �ാപി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാമാ െകയ� െസ�� �ാപി�വാ� എെ��ാം �േത�ക സംവിധാന��
ഒ���തിനായി�ാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി�� വലിയ��് താ��് ആ�പ�ി

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

(എ) ആ�ി��  വലിയ��് താ��് ആ�പ�ിയി�  അ�വദി�െ��
ൈഗനേ�ാളജി�് ത�ികക� എ�യാണ്;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ി�ം ത�ിക ഒഴി�േ�ാ;

(സി) ഒഴി� നിക�ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

ക�േവലി�ടി �ി.ബി. േഹാ�ി��
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229. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�േവലി�ടിയി�� ജി�ാ �ി.ബി.
േഹാ�ി��  െക�ിടം ഇേ�ാ�  വളെര േശാചനീയമായ അവ�യിലാണ്
എ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കിട�ിചികി���ായി�� ഈ ആ�പ�ിയി�  ഇേ�ാ�  േരാഗികെള
കിട�ി ചികി�ി�ാറി�ാെയ�കാര�ം അറിയാേമാ;

(സി) െക�ിട�ം പരിസര�ം നവീകരി�് അ�ബ� സൗകര���  ഒ��ി ജി�ാ
�ി.ബി. ഓഫീസ�െട ആ�ാനമായ ഈ ആ�പ�ി �വ��നസ�മാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

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

(എ) ക�നാഗ��ി ഗവ�െമ�് താ��് ആ�പ�ി�് ഡയാലിസിസ് �ണി�്
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് പ�തി �കാരമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിേല�ായി എെ��ാം ���ിക�
���ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;പ�തി �കാര�� �വ��ന��
നട�ിലാ��തിന് തട��േ�ാ എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ��ം േവഗം ഡയാലിസിസ് �ണി�് �വ��ന സ�മാ�ി േരാഗിക��്
�േയാജന�ദമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദീകരി�േമാ?

അടിമാലി താ��് ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ��

231. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല അടിമാലി താ��് ആ�പ�ിയിെല
നിലവി�� �ാഫ് പാേ��  താ��് ആ�പ�ിക��്
ആവശ�മായതിേന�ാ� �റവാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിെന സംബ�ി�് നിേവദന��ം മ�ം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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�ാഫ് പാേ��

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

(എ) ഒ� താ��് ആ�പ�ി� േവ� �ാഫ് പാേ��  (കാ�ഗറി,  എ�ം)
എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ���  മ�ല�ിെല പ���, െപരിേ�ാം എ�ീ താ��്
ആ�പ�ികളി� നിലവി�� �ാഫ് പാേ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത താ��് ആ�പ�ികളി�  നിലവി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം,
അവ�െട ത�ിക എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ആേരാഗ� രംഗ�� ഉേദ�ാഗ��െട ഒഴി�ക�

233. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ആ�പ�ികളി�ം �ാഥമിക ആേരാഗ�
േക��ളി�മായി �വ��ി�� ഉേദ�ാഗ��െട എ� ഒഴി�ക�
നിലവി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പക���നിക�  �റ�ധികം േപ�െട ജീവെന�� �േദശമായതിനാ�ം
മഴ�ാല�ി� ��് തെ� െഡ�ി പനി റിേ�ാ��് െച�
സാഹചര���തിനാ�ം ഇവ�െട ഒഴി�ക� എ��ം െപെ��് നിക�ാ��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം ക�ിയം�റം സ��ാ� ആ��േവദ ആ�പ�ി

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

(എ) ഒ��ാലം ക�ിയം�റം സ��ാ�  ആ��േവദ ആ�പ�ിയി�  നിലവി��
�ാഫ് പാേ�� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി�� �ാഫിെ��ം എ�
ഒഴി�ക� നിലവി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം ആ��േവദ ആ��ി�െട സബ് െസ�റി� നിലവി� ഒ.പി. വിഭാഗം
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�വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ��ാലം സ��ാ� ആ��േവദ ആ��ിയി� ഒ� ദിവസം ശരാശരി എ�
േരാഗിക�  ഒ.പി.  വിഭാഗ�ി�  ചികി� േത���്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ശരാശരി എ� േരാഗിക�  ഇ�േപഷ��് ആയി ചികി� േത���്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) നിലവി�� ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി നിക��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

235. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി�ം,  െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�ം നിലവി��
േഡാ��മാ�െട എ�ം വ��്, േകഡ� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി�  എ� േപ�  ദീ�ഘകാല അവധിയി�  �േവശി�ി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഈ വ��കളി�  േഡാ��മാ�െട എ� ഒഴി�ക�  ഉെ��്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക�െ��ി�  അത് നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ ?

സ��ാ� സ��ീസി�� �ിരം േഡാ��മാ�

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

(എ) ആേരാഗ�വ��ി�ം ആേരാഗ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�മായി സ��ാ�
സ��ീസി�� �ിരം േഡാ��മാ�  എ�,  അവരി�  നിയമാ��ത
അവധിയി��വ�  എ�,  അ�ാെത അനധി�തമായി മ� സ�കാര�/ഗ�ഫ്
േമഖലയി�  �വ��ി��വ�  എ� എ�� സംബ�ി� കണ�്
ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േഡാ��മാ� സ��ാ� നടപടിക�� വി��മായി �വ��ി���ം
സ��ാ�  േസവന�ി�  നി�ം വി� നി����ം കെ��ി നടപടിക�
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സ�ീകരി�ാ�ം ഇവ��് ന�േക� സ��ാ� ആ��ല�ം റ�ാ�ാ�ംേവ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ീസി�� ഇ�രം േഡാ��മാെര ഒഴിവാ�ി നിയമനം േവ��
േഡാ��മാ��് നിയമനം ന�ി ആേരാഗ�രംഗം ഫലവ�ാ�ാ�  എ�
നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

േഡാ��മാ�െട നിയമനം

237. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��്,  ആേരാഗ�വ��്
എ�ിവട�ളി�  2019  ഡിസംബ�  31  നകം എ� േഡാ��മാ�
വിരമി�െമ�് വ��് തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േഡാ��മാ� വിരമി�� �റ�് ടി ത�ികകളി� പി.എസ്.സി �േഖന
നിയമനം സമയബ�ിതമായി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒഴി�കിട�� ത�ികക�

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

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല ആേരാഗ� വ��ി�  കീഴി�  വ��
�ാപന�ളിെല ഒഴി�കിട�� ത�ികക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം,
നിലവി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�യാെണ�ം കാ�ഗറി തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഒഴി� കിട�� ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട��തിനാ��
അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

ത�ിക നി��യം

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

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� നിലവി� പി.എ�്.സി, സി.എ�്.സി, താ��് ആ�പ�ി,
ജി�ാ ആ�പ�ി,  ജനറ� ആ�പ�ി എ�ിവിട�ളി� ത�ിക നി��യി�
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രീതി വിശദമാ�േമാ;  ത�ിക നി��യി� മാനദ���  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��ത ആ�പ�ികളിൽ േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�
നിക�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം നിേത�ന നിരവധി േരാഗിക�
ചികി��ായ് എ��െ��ി�ം അശാ�ീയ ത�ിക നി��യം കാരണം
ആവശ��ിന് േഡാ��മാ�ം അ�ബ� ജീവന�ാ�ം ഇെ���ിെ�
കാരണം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) അശാ�ീയമായ �ാഫ് പാേ��  �ന:പരിേശാധി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േക� സ��ാ�  തെ� തത��ി�  അംഗീകരി� �ി�ജ് േകാ�് എ�
ആശയം േഡാ��മാ�െട അഭാവെ�യാണ് കാണി��െത� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;  ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴിെല വിവിധ �ാപന�ളിെല
േരാഗിക�െട വിശദമായ വിവരം പരിേശാധി�് ത�ിക �മീകരണ�ം ത�ിക
നി��യ�ം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

��തായി സ ൃ� ടി� ത�ികക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  എ�ിയതി�േശഷം പാറ�ാല
നിേയാജകമ�ല�ി�  ആേരാഗ�േമഖലയിെല വിവിധ വ��കളിലായി
��തായി എ� ത�ികകളാണ് ��ി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ��ി� ത�ികക�  ഏെതാെ� വ��കളിലാെണ�ം ടി
ത�ികകളി�  നിലവി�  നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ എ�ം തരംതിരി��
വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��തായി ��ി�ത�ികക�

241. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 �� 1 �ത� 2017 ഡിസംബ� 31 വെര ആേരാഗ� വ��ി� എ�
ത�ികക� ��തായി ��ി� എ�് അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം ത�ിക, എ�ം തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവയി�  എ� ത�ികകളി�  നാളി�വെര നിയമനം നട�ി എ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട വിശദാംശം ത�ിക, എ�ം തിരി�് അറിയി�േമാ?

െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട ഒഴിവ്

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട ഒഴിവ്
എവിെടെയ�ാമാ�ളളത്എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�െ��ി�  അവ നിക��തിനാവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി

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

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  നിലവാര�ിനാവശ�മായ ത�ികക�
��ി�ി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;��ത ത�ികക�
�ഷിടി��തി�ം നിയമന�ി��� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാേമാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േഡാ��മാ�െട നിയമനം

244. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 �� 1 �ത� 2016 െമയ് 30 വെര എ� േഡാ��മാെര പി.എസ്.സി
�േഖന നിയമി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2016  ��  1  �ത�  2017ഡിസംബ�  31  വെര എ� േഡാ��മാെര
പി.എസ്.സി �േഖന നിയമി� എ�് അറിയി�േമാ?
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ആേരാഗ�വ��ിെല പി.എസ്.സി നിയമനം

245. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  ��  1  �ത�  2017  ഡിസംബ�  31വെര ആേരാഗ�വ��ി�
പി.എസ്.സി �േഖന എ� നിയമനം നട�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം ത�ിക, എ�ം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ഓേ�ാെമ�ി�് ത�ികക�

246. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  എ� ഓേ�ാെമ�ി�്
ത�ികക� ഒഴി�് കിട�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േന� പരിേശാധക�െട �റവ് സംബ�ി�് പ� വാ�� ��യി�െ��്
സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ിഷ�  േകെസ�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ദീ�ഘ കാലമായി ഓേ�ാെമ�ി�് ത�ിക ഒഴി� കിട�ി�ം മ�ഷ�ാവകാശ
ക�ീഷ� ഇ� സംബ�ി�് റിേ�ാ��് േതടിയി�ം ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �്
റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േവാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

സ�കാര� െഹ��് ലാ�ക�

247. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� െഹ��് ലാ�ക� െട�ക� നട��തിനായി
ഭാരി� �ക െപാ�ജന�ളി�  നി�ം ഈടാ��െവ� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ�കാര� ലാ�കളി�  ഒേരാ െട�ക��ം ഒേര നിര�ി�
�ക ഈടാ��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ജി�ാ,  താ��് ആ�പ�ിക�  േക�ീകരി�് സ��ാ�  വക ആ�നിക
പരിേശാധന ലാ�ക� (സി ടി �ാ�, എം ആ� ഐ �ാ� )  ഉ�െ�െട
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ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാേ�ാളജി ലാബ്

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

(എ) ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയി�  പാേ�ാളജി ലാബ് ആരംഭി��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക��ണി�ി െഹ��് െസ��

249. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല വിള�ി�  ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�
ആവശ�മായ ത�ികക�െട �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇത്
പരിഹരി��തി�ളള നടപടി അടിയ�ിരമായി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ആ�നിക സംവിധാനേ�ാട് �ടിയ ലാ�ം,  എ�്േറ �ണി�ം
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�ണ പദാ���ളി� മായം േച���ത് തട��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് ഭ�ണ പദാ���ളി� മായം േച���താ�� പരാതിക�
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ഇ�ര�ി� എ� േക�ക� രജി��
െച�ി��്;

(സി) മായം േച���  തട��തി�ം വ�ാപകമായ പരിേശാധന നട��തി�ം
മതിയായ സംവിധാന��  നിലവി�േ�ാ;സംവിധാന�ളി�  വ��നവ്
വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?
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ഭ��ജന� േരാഗ��

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

(എ) സം�ാന�് ഭ��ജന� േരാഗ��  വ�ാപകമാ���ം ആയത് വിശിഷ�ാ
��ികെള ��തലായി ബാധി���മായ വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ആേരാഗ�പരമായ ഭ�ണരീതി സംബ�ി� വിവര��  ��ിക��്
�ാപ�മാ��തി�ം ആയത് �വ��ിപഥ�ി�  എ�ി�ാ�
വിദ�ാ��ികെള പര�ാ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?

അ�ീ� െപ�ീഷ�

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

(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല അഡീഷണ� െ�ാഫസ� േഡാ.

�ീനാഥ് സ��ാരി�  സമ��ി� അ�ീ�  െപ�ീഷ�  (ഫയ�  ന��
630746/S2/16/H&FWD)  എ�ാണ് ഡി എം ഇ  -  �് റിേ�ാ��ിനായി
ന�കിയത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�മായി ഡി എം ഇ  -�  ഉ�  (ഫയ�  ന��  30574/F3

/16/DME)  ന��  ഫയലി�  നാളി�വെരയായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്; െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത അ�ീലിേ��  വിശദമായ റിേ�ാ��് സ��ാരിേല�്
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ: എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇെ��ി� എ�ാണ് കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ം, ഇ�ാര��ി� വീ�
വ��ിയവ�  ആെര�ാമാെണ�ം അവ�െ�തിെര എ�് േമ�  നടപടി
സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ

(ഇ) ര�് വ�ഷ�ി� അധികമായി നടപടി സ�ീകരി�ാ� ടി ഫയലി� റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�ിെ��ി� േവഗ�ി� ലഭ�മാ�ി ഇനി�ം കാലതാമസം �ടാെത അ�ിമ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

��ിരി�കാ��് വി�മ�ി�ം �ാഥമിക ആവശ��� നിറേവ��തി�ം സൗകര���
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253. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�ം ജനറ�  ആ�പ�ികളി�ം
��ിരി�കാ��് വി�മ�ി�ം �ാഥമിക ആവശ���  നിറേവ��തി�ം
മിനിമം സൗകര���  േപാ�ം ലഭ�മ�ാെത�ം രാ�ി കാല�ളി�
െകാ��കടി�ം മ�ം സഹി�് ഉറ�മിള�ിരിേ��ി വ���മായ
സാഹചര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം ��ിരി�കാ��് െചറിയ �ക ഈടാ�ി അടി�ാന
ആവശ���  നി��ഹി��തി�� സൗകര���  ഒ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകാളറ േപാ�ളള മഹാമാരിക�

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

(എ) സം�ാന�് നി�ം �ട�നീ�ിയ േകാളറ േപാ�ളള മഹാമാരിക� വീ�ം
തിരി�വ��തായ റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�ര�ി� എ� േക�ക� സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  എ�
േപ� മരണമട�ി��്;

(ബി) പരിസര�ചിത��ി�ം ആേരാഗ�പരിപാലന�ി�ം ഉളള എെ��ി�ം
മാ��ളാേണാ ഇ�രം േരാഗ��  മട�ിെയ�ാ�  കാരണമായി��ത്;
ഇെ��ി� എ�ാണ് ഈ �ിതി വിേശഷ�ിന് കാരണം;

(സി) േകാളറ പട��പിടി��ത് തട��തി�ം
അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക��ിടയി�  ഉ�െ�െട ആേരാഗ�
േബാധവ��രണം വ�ാപി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡ�ി പനി നിയ�ി�നതി�� നടപടിക�

255. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി� കഴി� �� മാസ�ി��ി� ഡ�ി പനി റിേ�ാ��് 
െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമായ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡ�ി പനി നിയ�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�
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സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

�ഡ് ബാ�് സൗകര�ം

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� താ��് ആ�പ�ികളി�  �ഡ് ബാ�്
സൗകര�ം ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിരവധി ആയ ആദിവാസി സ�ഹ��െ�െട ആയിര�ണ�ിന് ആ�ക�
ദിവേസന ആ�യി�� േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയി� �ഡ് ബാ�്
ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാ�് ലാ�ക�

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

(എ) 'കാ�് ലാ�ക�' എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം �മീകരി�� നടപടിക�െട
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) എ� കാലയളവി��ി� സം�ാനെ� ��വ� ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം ഈ
സംവിധാനം ഏ�െ���വാ� കഴി�ം; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ആദ� ഘ��ി�  ഇതിനായി െതരെ���ി�� ആ�പ�ിക�െട
വിശദവിവരം ന��േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെ� അ�ടിേജാലികൾ

258. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിനാവശ�മായ ല�േലഖക�, വിവിധ ഫാറ��  എ�ിവ
അ�ടി��ത് �റംകരാ� ന�കിയാേണാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ിെ� അ�ടിശാല�െട �വ��നം നില�ി�് എ� കാലമായി;

(സി) ടി വ��ിനാവശ�മായ േഫാറ�� മ�് ല�േലഖക� എ�ിവ ഗവ�െമ�്
��ി� മാ�ം അ�ടി��തിന് തീ�മാനി�േമാ?
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െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് അേപ�ക� തീ��ാ�ാ� കാലതാമസം

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ സ��ാ� വ��കളിെല ജീവന�ാ�െട െമഡി�� റീ
ഇേ��്െമ�് അേപ�ക�  തീ��ാ�ാ�  കാലതാമസം േനരി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയ��ിയ �ാഥമികാേരാഗ� േക���

260. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയ��ിയ
�ാഥമികാേരാഗ� േക��ളിൽ ഏെതാെ� വിഭാവനം െച� �പ�ി�
�വ��നമാരംഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയ��ിയ ���ാടി �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി�
�തിയതായി എെ�ാെ� േസവന��ം സൗകര���ം ആണ്
ഏ�െ���ിയി��െത�ം,  ഇനി എെ�ാെ�യാണ് െച�ാ�
അവേശഷി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് ��ണേതാതി�  എ�ാണ് �വ��നമാരംഭി�ാ�  കഴി�കെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�േമഖലയി� ��തായി ��ി� ത�ികക�

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

എ�.ഡി.എഫ് സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആേരാഗ�
േമഖലയി�  എ� ത�ികകളാണ് ��തായി ��ി�ത്;  ഓേരാ കാ�ഗറി
തിരി�് വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?
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108 ആം�ല��ക�

262. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� േകരള എമ�ജ�സി െമഡി�� സ��ീസസ് 108

ആം�ല��ക�  എ�െയ�മാണ് ഇേ�ാ�  നി��ി വ�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയവയി�  വ��ല മ�ലം േക�ീകരി�് ഓടിയി�� എ�െയ�ം
നി��ി വ�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��ല മ�ല�ിെല നി��ി വ�ി��  108  ആം�ല�സ് സ��ീസ്
അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആശാവ���മാ��് �തിഫലം

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

(എ) സം�ാനെ� െപാ� ആേരാഗ�േമഖലയി�  �വ��ി��
ആശാവ���മാ��് �തിഫലമായി ഇേ�ാ�  ന�കി വ��ത് എ�
�പയാണ്;മെ�െ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ഇവ��് ലഭി��ത്;ഇേ�ാ�
ന�കി വ�� �തിഫലം എ� �ത�  ആണ് ഇവ��് ന�കി
�ട�ിയത്;അതിന് ��പ് എ�യായി�� �തിഫലമായി ന�കിയി�നത്;
ഇവ�െട �മതലക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അടി�ടി ഉ�ാ�� വില�യ�ം �ലം ��ി���വ��്,  കാലാ��തമായി
�തിഫല�ി� വ��ന വ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ഫാം. ഡി. േകാ�്

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

(എ) സം�ാന�് ഓേരാവ�ഷ�ം എ� വിദ�ാ��ിക� േഡാ��  ഓഫ്
ഫാ�മസി (ഫാം. ഡി.) േകാ�് ���ിയാ���്;

(ബി) സം�ാന�് എ�ാ സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി�ം ഫാം ഡി േകാ�്
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ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ബി.  ഫാം./എം.  ഫാം.  േയാഗ�ത��വെര പരിഗണി�� ത�ികകളിേല�്
ഫാം ഡി േകാ�് കഴി�വെര�ം പരിഗണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

ഇ�മായി ബ�െ�� കാര��� െ�ഷ�� �ളി� ഉ�െ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജി� �ദയമാ� ശ��ിയ

265. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ദയമാ� ശ��ിയ�് ആവശ�മായ എ�ാ സ�ീകരണ��ം വിദ�
േഡാ��മാ�ം േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജി� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനകം േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജി� വിജയകരമായി നട� �ദയമാ�
ശ��ിയക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ സ�ീകരണ��ം െമഡി�� േകാേളജി� ഉ�ായി�ം ല��ണ�ിന്
�പ �ട�ി സാധാരണ ജന��  സ�കാര� ആ�പ�ികെള ശരണം
�ാപിേ�� സാഹചര�ം എ�െകാ�ാണ് നിലനി���െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അവയവ മാ� ശ��ിയകക��് �ാ�മാ�� രീതിയി�  സ��ാ�
െമഡി��  േകാേള�കെള കാര��മമാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം ഗവ. ആ��േ�ദ േകാേളജ്

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

(എ) രജത �ബിലി ആേഘാഷി�� ക�� ജി�യിെല പരിയാരം ഗവ. ആ��േ�ദ
േകാേളജി� സ��ാ� ഉ�രവായ �തിയ പി.ജി. േകാ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

എേ�ാ� �ട�ാ� കഴി�ം;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പരിയാരം ആ��േ�ദ േകാേളജിെ� സമ�വികസന�ിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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േനാ�-ബീ�ാലാ�ം �ാ�്

267. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ��സ് ആ�് ഫാ�മസ��ി��സി�  (െക.എസ്.ഡി.പി)
��തായി േനാ�-ബീ�ാലാ�ം �ാ�് �ാപി��തിനായി  2017-18െല
സം�ാന ബ�ജ�ി�  �ക നീ�ിെവ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(ബി) അവയവമാ� ശ��ിയ�് വിേധയമായവ�  ജീവിതകാലം ��വ�ം
കഴി��തി�� ഔഷധ��  ഉ�പാദി�ി��തിനാ�� �ാ�ിെ�
�വ��ന�� ഏ� ഘ�ം വെരയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാ�ക�െട നി��ാണം ���ീകരി�് ഉ�പാദനം ആരംഭി��തിന്
എേ�ാ� സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�

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

(എ) നിലവി�  േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�  ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�
േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ല�ം അ�ബ� സൗകര���ം ലഭ�മാ��പ�ം കായ�
�ാമപ�ായ�ി�  േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി ആരംഭി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�

269. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� അ��ിെട ഇറ�ിയ ഉ�രവ് �കാരം സം�ാന�്
ആെക 30 �തിയ േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക� അ�വദി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത ഉ�രവ് ധനകാര� വ��് റ�ാ�ിെയ� പ� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ധനകാര� വ��് ��ത �േ�ാസ�  നിരാകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�രവ് �കാര�� 30 േഹാമിേയാ ആ�പ�ിക�െട�ം �വ��നം എ�്
�ട�ാ� പ�ം; വിശദീകരി�ാേമാ?

േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�്

270. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  എറണാ�ളം ഒഴിെക മ�� ജി�കളിെല േഹാമിേയാ
ഫാ�മസി�് �ിരം ജീവന�ാ�െട�ം താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട�ം
എ�ം ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം, എറണാ�ളം, ഇ��ി ഒഴിെക മ�� ജി�കളിെല േഹാമിേയാ
ഫാ�മസി�ിെ�  2016, 2017 വ�ഷ�ളിെല ഒഴി�ക� പി  .എസ്.  സി-  �്
റിേ�ാ��് െച�തിെ� തീയതി,  ഫയ�  നം.  സഹിത�� വിശദാംശം
ജി�തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി� േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികളി� ആെക എ� ഡിെ��സ�മാ�
ഫാ�മസി�് ആയി േജാലി െച�വ��െവ�ം ഇവ��് ഫാ�മസി�ിെ�
േയാഗ�തയായ സി സി പി/എ�  സി പി േകാ�് പാ�ായിരി�ണെമ�
നിബ�ന ബാധകമാേണാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) േജാലിയി�  നി�ം വിരമി� േഹാമിേയാ ഫാ�മസി�കെള
താ��ാലികാടി�ാന�ി�  േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികളി�
നിയമി�ി�േ�ാ;

(ഇ) േഹാമിേയാ ഫാ�മസി േകാ�് നട��തിന് സം�ാന�് സ�കാര�
േമഖലയി�  എ� �ാപന��  അേപ� ന�ിയി�െ��ം എ�
�ാപന���് അ�മതി ന�ിയി�െ��ം അറിയി�േമാ?

�തിയതായി അ�വദി� േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�/ആ�പ�ിക�

271. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�വെര എ� ഗവ.േഹാമിേയാ
ഡിെ��സറിക�  /  ആ�പ�ിക�  �തിയതായി അ�വദി�െവ�്
അറിയി�ാേമാ; അവയി� എ�െയ�ം �വ��ന�മമായി;

(ബി) �തിയതായി അ�വദി� േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�/ ആ�പ�ിക�
എ�ിവ�െട പ�ിക ന�കാേമാ?

േഹാമിേയാ ആ�പ�ി

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

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭയി�  ആ�ഷ്  (േഹാമിേയാ�തി)  വ��ി� കീഴി�
േഹാമിേയാ ആ�പ�ി ആരംഭി��� സംബ�ി� നഗരസഭ�െട
അേപ�യി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ��ല ��തി ചികി�ാ ആ�പ�ി�െട വികസനം

273. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല ��തി ചികി�ാ ആ�പ�ി�് നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി�
മരാമ�് േജാലിക��ായി എ� �പ ഫ�് അ�വദി�ി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ല ��തി ചികി�ാ ആ�പ�ി �റ് കിട�ക�� ആ�പ�ിയായി
ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ� വ��മാ�ാേമാ?

പ�ക�� ഡി�ാ��്െമ�്

274. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  ��ണി�റ,  ക��  ആ��േവദ േകാേള�കളിെല
പ�ക�� ഡി�ാ��്െമ�ി� എ� ത�ികക� ആവശ�െമ�ാണ് െസ���
കൗ�സി�  ഓഫ് ഇ�ഡ��  െമഡിസി�  നി�േ�ശി�ിരി��െത�്
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വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ക�� ഡി�ാ��്െമ�ി�  ��് േകാേള�കളി�മായി നിലവി�  എ�
ത�ികകളാ�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ത�ികകളി� എ� �ിരം നിയമന��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�ളള പ്.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�്പ�ക�� ല�റ�
ത�ികയിേല�് എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ലഭി�ി�െ��
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ആ��േവദ പ�ക�� ഡി�ാ��്െമ�ിെല അ��ാപക�െട �റവ്
പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�്അറിയി�േമാ;

(എഫ്) പ�ക�� വിഭാഗ�ി�  ത�ികക�  ആവശ�െ��് വ��് േമധാവിക�
സമ��ി� നിേവദന�ിേ��  എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� ഓഫീസ�മാ�െട വിവിധ േകഡ�ക�

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

(എ) ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ി�  എസ് ആ�  ഒ നം.350/2005  ന�രായി
�റെ��വി�,  ഇേ�ാ�  നിലനി��� െ�ഷ����  ജി ഒ(പി)നം.93/2005

/എ�്&എഫ് ഡ�ി� ഡി തിയതി  05-04-2005  ആ�ദമാ�ി,  2017-�
െമഡി��  ഓഫീസ�മാ�െട വിവിധ േകഡ�കളിെല െസല�് ലി�്
ത�ാറാ�ി ജി ഒ  (പി)നം.5/2017/ആ�ഷ് തിയതി  16-05-2017  എ�
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമ� ഉ�ര�കെള �ട��്  20-06-2017 തീയതിയിെല സ.ഉ (സാധാ) നം.
309/2017/ആ�ഷ് ഉ�രവ് �കാരം  115  െമഡി��  ഓഫീസ�മാ��ം
11-10-2017 െല സ.ഉ  (സാധാ) നം. 459/2017/ആ�ഷ് ഉ�രവ് �കാരം
16 െമഡി�� ഓഫീസ�മാ��ം െ�ഷ�� �ളിെല �ണി�്-1െല കാ�ഗറി  -
8�  നി�ം ഉേദ�ാഗ�യ�ം െകാ��് സീനിയ�  െമഡി��  ഓഫീസ�
(ആ��േവദ)  ത�ികയി�  നിയമി�േ�ാ�, എ��ി േകഡറായ െമഡി��
ഓഫീസ� (ആ��േവദ) ത�ികയി�, ച��കാരം ഉ�ായ ഒഴി�ക�െട എ�ം
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സീനിയ�  െമഡി��  ഓഫീസ�  ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം ന�കിയ
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േമ�  സ��ാ�  ഉ�രവ് തീയതിയായ  20-06-2017�ം  11-10-2017�ം
ഉ�ായ െമഡി��  ഓഫീസ�  (ആ��േവദ)  എ� എ��ിേകഡ�
ത�ികയിെല ��ത ഒഴി�ക�  കാ�ഗറി ന��  268/11  �കാരം
നിലവിലി�� െമഡി��  ഓഫീസ�  (ആ��േവദ)  റാ�് ലി�ി�  നി�ം
നിയമനം നട��തിേല�ായി പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷന് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ;  ആയത് എ�ാണ് റിേ�ാ��് െച�ത്;  ഇെ��ി� എ�ാണ്
കാരണെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 20-06-2017  �ത�, െമഡി��  ഓഫീസ�  (ആ��േവദ)  റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധി കഴി�  18-11-2017  വെര�� കാലയളവി�, ആ��േവദ
െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട കീഴി�  െമഡി��  ഓഫീസ�
ത�ികയിേല�് ഭാരതീയചികി�ാവ��ി� നി�ം െഡപ�േ�ഷ� ന�കിയ�
�േഖന��ായ ഒഴി�ക�  ഉ�െ�െട െമഡി��  ഓഫീസ�  (ആ��േവദ)

ത�ിക�െട എ� ഒഴി�ക�, ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��് ഡയറ��െട
കാര�ാലയ�ി�  നി�ം േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷന് റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��ം അത് ഏെത�ാം തീയതികളി�  ആെണ�ം ക�ിെ�
പക��ട�ം വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഇരി�ി�ിയം ആ��േവദ ആ�പ�ി

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

(എ) മല�റം ജി�യിെല ഇരി�ി�ിയം ആ��േവദ ആ�പ�ി �വ��നം
താ�കാലികമായി മെ�ാ� െക�ിട�ിേല�് മാ�� �േ�ാസലി� ഭാരതീയ
ചികി�ാ വ��് ഡയറ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെല ആേരാഗ�വ��ി�� ��ത ഫയലിെ� ഇേ�ാഴെ�
അവ�െയ�റി�ം നടപടികെള�റി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ��േവദ ആ�പ�ി�്അടിയ�രമായി അ�മതി ന��വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

വനിതാ ക�ീഷെ� വിവാഹ��� കൗ�സിലിംഗ്

277. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് വിവാഹേമാചന��  വ��ി� വ�� സാഹചര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം നടപടി ൈകെ�ാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) വനിതാ ക�ീഷെ� വിവാഹ��� കൗ�സിലിംഗ് സംവിധാനം
ഫല�ദമാേണാ;

(ഡി) കൗ�സിലിംഗ് നി�ബ�മാ��തിന് നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല കൗ�സില�മാ�െട ഓണേററിയം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

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

(എ) സാ�ഹ�േ�മ വ��ി� കീഴി� വിവിധ വിദ�ാലയ�ളി� േസവനം അ��ി�
വ�� കൗ�സില�മാ�െട ഓണേററിയം വ��ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ഷ�ളായി േസവനം അ��ി�വ�� കൗ�സില�മാ��് �ിര
നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ഹ���ം പ�തി

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

(എ) സാ�ഹ��ര�ാ മിഷ�  വഴി നട�ാ�� േ�ഹ���ം പ�തി �കാരം
കഴി� ��് വ�ഷ�ളിലായി അ�� മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിെല
എ� ��ിക��് ആ��ല�ം ന�കിെയ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ�ാ� എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ്
വ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േ�ഹ���ം പ�തി�െട വിശദാംശ��

280. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിവ��  'േ�ഹ���ം പ�തി'�െട
വിശദാംശ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി� നി�ം എ� വിദ�ാ��ിക��്
ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ി  2016-17,  2017-18 വ�ഷ�ളി� സഹായം
ന�കിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വേയാജന���ാ�� േ�മ പ�തിക�

281. �ീ.െക.��ിരാമ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.��ഷ� കട��ി
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന���ായി ആവി�രി�ി�� േ�മ പ�തിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വേയാജന��െട സംര�ണ�ിനായി പക�പരിചരണ േക���ം
��സദന��ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�, െപാ��ല��  �ട�ിയവ
വേയാജനസൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വേയാജന���് സൗജന��ം സമ��മായ ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്
പരിര� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

വികലാംഗ െപ�ഷ� വ��ി�ി�ാ�� നടപടിക�

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

(എ) സം�ാനെ� വികലാംഗ െപ�ഷ�  വ��ി�ി�ാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� �പയായാണ് വ��ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 1995 �ത� അംഗ പരിമിത��് നീ�ി വ� ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;
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ബാരിയ� �ീ പ�തി

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

(എ) 2017  -  18  ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ബാരിയ�  �ീ പ�തി �കാരം
ഭി�േശഷി�ാ��് തട�മി�ാെത ഓഫീ�കളി�  കട� െച�ാ�
പാക�ി�� സൗകര���  േകരള�ിെല ഏെത�ാം സ��ാ�
ഓഫീ�കളി�ം ആ�പ�ികളി�ം ഏ�െ���ിയി��്;  വിശദ വിവരം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�്  2017  -  18  െല ബജ�ി�  വകയി��ിയ  15  േകാടി
�പയി�  നി�ം എ� �പ ഇ�വെര െചലവഴി�ി��്;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

എരേ�ാളി ബ�സ് റീഹാബിലിേ�ഷ� െസ�൪

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

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല എരേ�ാളി �ാമപ�ായ�ി�
�ിതി െച�� ബ�സ് റീഹാബിലിേ�ഷ�  െസ�റി�  ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എെ��ാം കാര���  ആണ്
നട�ാ�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;  ആയതിെ� �േരാഗതി�ായി
�തിയ എെ��ി�ം പ�തി പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19 െല ബ�ജ�ി� ��ത െസ�റിെ� വികസന�ിന് എെ��ി�ം
�ക വകയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �നരധിവാസ വിേ�ജ് െ�ാജ�്

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �നരധിവാസ വിേ�ജ് െ�ാജ�ിന് എ� �പയാണ്
നി��ാണ െചലവ് കണ�ാ�ിയി�ളളത്;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഈ െ�ാജ�് നട�ിലാ��തിന് എ� �പ അ�വദി�്
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കി�ിയി��്;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത െ�ാജ�് നട�ിലാ��തി�ളള നടപടി ഏത് വെരയാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത�

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിതരി� ഇനി�ം ലി�ി� ഉ�െ�ടാെത ഒ�
സഹായ�ം ലഭി�ാ� എ� ��ംബ�� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �രിത ബാധിത�െട ലി�ി�  അന�ഹമായി കട� വ�വെര ഒഴിവാ�ി
അ�ഹത��വെര ഉ�െ���ാ�  നടപടിക�  ഉ�ാ�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

�ാ��ജ�ഡ�

287. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ��ജ�ഡ�  വിഭാഗ�ിെ� േ�മ�ി�ം
�ന:രധിവാസ�ി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ാ��ജ�േഡ�് െസ�  �പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാ��ജ�േഡ�ിെന സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയി�  എ�ി��തി�ം
അവ��ാ�� പ�തിക�  ഫല�ദമായി നട�ാ��തി�ം അ�ഹരായ
�ണേഭാ�ാ�െള കെ���തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ��ത
െസ�ി� ഏ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േഹാ��കളി� അമിതവില ഈടാ��ത് തട��തിന് നടപടി
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288. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��കളി�  ഭ�ണ�ിന് അമിതവില ഈടാ��ത്
തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഭ�ണശാലക��് ��ി�െട അടി�ാന�ി� േറ�ിംഗ്
ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇതര സം�ാന�ാ� െവജിേ�റിയ� േഹാ�� എ� േപരി�
ഭ�ണ�ിന് അമിതവില ഈടാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�
അത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്
എ�റിയി�ാേമാ?

െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം മായം

289. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപേ�ാ�  പ�കളി�  നട� െറ�ഡി�  െപേ�ാളി�ം
ഡീസലി�ം വ�ാപകമായി മായം കല����ം െപേ�ാ�  അടി�േ�ാ�
കാണി�� റീഡിംഗ് അമിത േവഗ�ിലാ�ി മാ�ി ��ിമത�ം കാണി���ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാവിന് അയാ� ന��� �ക�് അ�ഹമായ അളവി� ഇ�നം
ലഭി��െ��് ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി ഗവ�െമ�്
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ഷണ��  ഒഴിവാ��തി�ം ഉപേഭാ�ാവിെ� താ��ര�ം
സംര�ി��തി�മാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി

290. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�്  'വിശ�് രഹിത േകരളം'  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏെതാെ� ജി�കളി�  നട�ിലാ�ി;  എ�ാ ജി�കളി�ം
നട�ിലാ�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഭ�� �ണനിലവാര പരിേശാധനാ ലാ�ക�

291. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ണനിലവാര പരിേശാധനാ ലാ�ക� േകരള�ി� എ�െയ���്  ;
എവിെടെയാെ� �വ��ി��; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാരി�കീഴി�  എ�;  സം�ാനസ��ാരി�കീഴി�  എ�;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ലാബി�ം ഈടാ�� പരിേശാധനാഫീസ് ഓേരാ ഇന�ി�ം
എ�െയാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� നിര�് അമിതമാെണ�് സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;നിര�്
�റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിതരണ സ�ദായം ശ�ിെ���ാ� നടപടി

292. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െപാ�വിതരണ സ�ദായം
ശ�ിെ���ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ��ഭ�താ നിയമം സം�ാന�് ���മായി നട�ിലാ�ാ�
കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ�ി േക�വിഹിതം ���മായി േനടിെയ��ാ�
കഴി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െപാ�വിതരണം ശ�ിെ���ി വില�യ�ം നിയ�ി�ാ�  എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
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ഭ���ര�ാ നിയമം

293. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ നിയമം �ാബല��ി�  വ�െത�ാണ്;  ഈ
നിയമം �ലം നട�ാ� സാധി�� ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഈ നിയമം �ാബല��ിലായി�ം അരി,  മ�് നിേത�ാപേയാഗ
ഭ��,  പ��റിക�െട വിലയിൽ യാെതാ� മാ��ം ഇ�ാ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ നിയമം വ�േശഷം ഈ വിഷയ�ി�
എെ�ാെ� െപാ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ നിയമ�കാരം േകരള�ി�  ഏെത�ി�ം �ാപന�ിെ�േയാ,

വ��ി�െടേയാ േപരി�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന�്നിേത�ാപേയാഗ ഭ��സാധന�ളി� മായം കല��ി വി�പന
നട�ി േകരളീയെര ക�� അ�ഖ�ളിേല�് ത�ിവി��
ക�വട�ാ�െ�തിെര നിലവി�� നിയമം പര�ാ�മ� എ� സംഗതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) കാലഹരണെ�� നിയമ�ി�പകരം ���ിയ നിയമ�ി�െട ഇ�രം
വ�ാപാരിക��് പരമാവധി ശി� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ പരിേശാധന�ായി നിയമി�െ�� വിവിധ
��ാ�ക�, ഉേദ�ാഗ��  എ�ിവ�െട എ��ം  ,  വിശദാംശ��ം ജി�
തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ജി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഭ��സാധന�ളി� മായം കല��ിയ�മായി
ബ�െ��് ചാ�ജ് െച� േക�ക�  എ��െ��് ജി� തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല താ��ിെല േറഷ� കാ�ഡ് അേപ�ക�

294. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല താ��ി� േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി��തി�ം അ�വദി�വയി�
തി���  വ���തി�മായി എ� അേപ�ക�  നിലവി�െ��്
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വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

295. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണം
���ീകരിേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ീകരിെ��ി�  എ� േറഷ�  കാ��കളാണ് വിതരണം
െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  നിലവി�  എ� േറഷ�  കാ��ക�  വിതരണം െച�െത�ം
ഇനിെയ� േറഷ� കാ��ക� വിതരണം െച�ാ�െ���� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�� താ��് സൈ� ഓഫീസിെല േറഷൻ കാർഡ് വിതരണം

296. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  താ��് സൈ� ഓഫീസി�  നി�ം എ� �തിയ േറഷ�
കാ��ക� വിതരണം െച�ി��്;

(ബി) �തിയ േറഷ�  കാ��കളിെല ബി.പി.എ�  ,  എ.പി.എ�  സംബ�ി�
അപാകതക�  പരിഹരി���മായി ബ�െ��് എ� അേപ�ക�
ആല�� താ��് സൈ� ഓഫീസി� ലഭി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡി�� അേപ�ക�

297. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ� കാ�ഡി�� അേപ� സ�ീകരി�� നടപടി
ആരംഭി�ി�േ�ാ;  �തിയ േറഷ�  കാ�ഡിന് അേപ�ി��വ�  എെ��ാം
േരഖകളാണ് ഹാജരാേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ഹരായവ��് േറഷ�  ആ��ല���  ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം
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��ക�ത�കളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��കളി� വ�ി�ളള അപാകതക�

298. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�  കാ��കളി�  വ�ി�ളള അപാകതക�  �ലം
ചികി�ാ��ല���, ഭവന പ�തി �ട�ി നിരവധി ആ��ല���
�ട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അപാകതക�  പരിഹരി�് ��വ�  കാ��ക�ം എ�േ��് വിതരണം
െച�വാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ േറഷ�കാ��ക��ാ�ളള അേപ�ക�  സ�ീകരി��ത്
�നരാരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി��തി�േവ� നടപടി�മ��
വിശദീകരി�ാേമാ?

�തിയ േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി��തിന് ശിപാ�ശ ക�്

299. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി��തിന് എം എ� എ മാ�െട ശിപാ�ശ ക�്
ഹാജരാ�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി��തിന് ആ�െടെയാെ� സാ��പ��ളാണ്
സ�ീകാര�മായി�ളളത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മെ�ാ� േറഷ� കാ�ഡി�ം േപര് ഉ�െ��ി�ി� എ� സാ��പ�ം ഏെത�ാം
േരഖക� പരിേശാധി�ാണ് ന�കാ� കഴി�ക;  ആയത് സാ��െ���ാ�
എം എ� എ െയ നി�േ�ശി�് ഉ�ര��ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

�തിയ േറഷ�കാ�ഡി�� അേപ�
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300. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക�,ചികി�ാ സഹായ��  എ�ിവ�്
അേപ�ി��തിന് േറഷ�  കാ�ഡ് ആവശ�മാകയാ�  �തിയ
േറഷ�കാ�ഡിനായി അേപ�ക� സ�ീകരി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിയ േറഷ�കാ�ഡി�� അേപ�േയാെടാ�ം ഹാജരാേ�� േരഖക�
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  വിവിധ വിഭാഗ���് പല നിറ�ളി�  ന�കിയി��
േറഷ�കാ��ക�െട നിറം ഏകീകരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറഷ� ��ഗണനാ പ�ികയി� കട��ടിയി�� അപാകതക� എ�േ�ാളം
പരിഹരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ േറഷ�കാ��കളിെല െത�തി���

301. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�കാ��കളിെല െത� തി���തി�ം ആേ�പ��
പരിഹരി��തി�ം കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�കാ��ക�  ആേ�പ��  പരിഹരി�് അടിയ�രമായി
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

േറഷ� കടക� വഴി ന�കി വ�� ഭ��വ���

302. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� ല�ം േറഷ�  കാ�ഡ് ഉടമകളാണ് സം�ാന��െത�്
ഇനംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ വിഭാഗം േറഷ� കാ�ഡ് ഉടമക��ം
േറഷ�  കടക�  വഴി എെ�ാെ� ഭ��വ��ളാണ് നിലവി�  ന�കി
വ��െത�ം ഇവ�് ഓേരാ�ി�ം എ� �ക വീതമാണ് �ണേഭാ�ാ��
ന�േക�െത�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) െപാ� വിപണിയി� അരി അട��� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില
ഉയരാെത നിയ�ി�നി���തിന് ഈ േമഖലയിെല കരി���ാെര�ം
��ിവ�കാെര�ം ��ിമ�ാമം ��ി�് െകാ�ലാഭം േന��വെര�ം
കെ���തി�ം നിയ�ി��തി�ം സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ിയ
െറ��ക�െട�ം എ�� േക�ക�െട�ം ജി� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ���മാ�ം മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��
അട�ം എ�ിേ�� സം�ാനം എ� നിലയി�  വില�യ�ം
പിടി�നി���തിന് സ��ാ�  നട�� �മ��  എെ�ാെ� എ�ം
സ�ിഡി നിര�ി�  ��ത�  ഭ�� വ���  േറഷ�  േഷാ�ക�  വഴി
വിതരണം നട��തി�ം വില�യ�ം ഉ�ാകാതിരി�ാ�ം ദീ�ഘകാല
പ�തിക�  നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ��� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ�

303. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കടകളി� ഇ-േപാസ് െമഷീ� �ാപി�� ���ിക�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പരീ�ണാ��ം �ാപി�െ�� െമഷീ�ക�  ഇേ�ാ�
�വ��ി��േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ േറഷ�  കടകളി�ം ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�
�ാപി�� ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ-േപാസ് െമഷീ�ക�  �വ��നസ�മാ�േ�ാ�  ആധാ�
കാ�ഡി�ാ�വ��് േറഷ�  ലഭി�ാ� അവ���ാ�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡിെല ആ��ല�ം ൈക���വ�

304. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�, അ�� സ��ാ� �ാപന�ളി� േജാലി െച��വ� ഇേ�ാ�ം
േറഷ� കാ�ഡിെല ആ��ല�ം ൈക���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�കാരം ആ��ല�ം ൈക���വ�െ�തിെര എെ��ാം
നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡി� േപ�േച��ാ� സമയപരിധി

305. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി േറഷ�കാ�ഡ് എ���തി�ം േറഷ�കാ�ഡി�  േപ�
േച���തി��� സമയപരിധി ���ി നി�യി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� �തിയ അേപ�ക� സ�ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േറഷ� കാ��ക�

306. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ.എ.ൈവ.,  ��ഗണന,  ��ഗണേനതരം  (സ�ിഡി),
��ഗണേനതരം  (േനാ�  സ�ിഡി)  േറഷ�  കാ��ക�  വിതരണം
െച�വാനായി സ��ാ�  സ�ീകരി� മാനദ���  എെ��ാെമ�ം
സ��മായി വീടി�ാ�വ��് േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�ാ�� മാനദ�ം
എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാ�ഡ് വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േപ��്
നാളി�വെര േറഷ� കാ�ഡ് ന�ി എ�ം ന�കിയതി� അന�ഹരായി എ�
േപ� കാ��ക� ൈക��ി എ�ം അതിെല സ��ാ�/അ�� സ��ാ�/മ�
ജീവന�ാ� (സ�കാര�ം)/ഗ�ഫ് മലയാളിക� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം ��മ�താ�ാ�ം അന�ഹെര കെ��ി
ഒഴിവാ�ാ�ം സ��ാ�  നി�േ�ശ��  ധി�രി��വ�െ�തിെര ക�ശന
ശി�ാനടപടിക�  ൈകെ�ാ�ാ�ം നാളി�വെര േറഷ�  കാ�ഡി�ാ�
അേപ�ക��് കാ��് ലഭ�മാ��  ഉറ� വ��ാ�ം എ� നടപടി
സ�ീകരി� വ��െവ�ം എേ�ാ� ���ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?
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േറഷ� ലഭ�മാ�ാ� ആധാ� കാ�ഡ്

307. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-േപാസ് യ���  വഴി േറഷ�  ലഭ�മാ�ാ�  ആധാ�
കാ�ഡ് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആധാ�  കാ�ഡ് ലഭ�മാ�ാ�വ��് േറഷ�  ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) രാജ��് ആധാ�  കാ�ഡ് ഇ�വെര നി�ബ�മാ�ാ� സാഹചര��ി�
ആധാ�  കാ�ഡ് ഇ�ാ�വ��് േറഷ�  നിേഷധി��ത്
നിയമവി��മേ�െയ�് പരിേശാധി�് വ��മാ�േമാ

��ഗണനാ പ�ികയി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയവ�

308. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താനിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ത�ാറാ�ിയ ��ഗണനാ
ലി�ി� കട�് �ടിയി�ളള വ�ാപക െത�ക� തി���തി�ളള നടപടി ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ഗണനാ ലി�ി�  അനധി�തമായി ഉ�െ�� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��,
വാഹന ഉടമക�, 1200 ച�ര� അടിയിലധിക�ളള വീ�ി� താമസി��വ�
എ�ിവെര ഒഴിവാ�� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം അനധി�തമായി ��ഗണനാ ലി�ി�
ഉ�െ��ി��വ�െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ��ി�ളള അംഗപരിമിതെര  1200  ച�.  അടി
വീ�ളള കാരണ�ാ�  ��ഗണനാ പ�ികയി�  നി�ം ഒഴിവാ��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
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(ഇ) വീ�െചയറി�  ജീവിതം തളളി നീ�വാ�  വിധി�െ��വെര േമ�റ�
മാനദ���െട അടി�ാന�ി�  പ�ികയി�  നി�ം ഒഴിവാ�ാെത
അവെര ��ഗണനാ പ�ികയി�  തെ� നിലനി���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േറഷ� കടക�

309. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� �തിയ േറഷ� കടക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� പ�ിക ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� ഏെത�ി�ം േറഷ� കടക� അട���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ മല�റം ജി�യി�  ഏെത�ി�ം േറഷ�  കടക�
അട���ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ അതി�� കാരണ�ൾ എെ��ാമാെണ�്
െവളിെ���േമാ ?

പാറ�ാല മ�ല�ി� അ�വദി� േറഷ� കാ��ക�െട എ�ം

310. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സംവിധാനം ��മ�താ�ാ�  ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  ��തായി അ�വദി�ി�� േറഷ�
കാ��ക�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) അേപ� ന�കിയി�ം ഇനി�ം േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി�ാ��വ�
എ�യാെണ�� വിവരം പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷ� െമാ� വിതരണം

311. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  െമാ� വിതരണം സ�കാര�വ��ികെള ഒഴിവാ�ി
നട�ിലാ�ാ� പ�തിക�േ�ാ;

resource://app/res/html5.html

129 of 137 Friday 23 February 2018 04:00 PM



(ബി) വ�ാപകമായ േതാതി�  ആേ�പ��ാ�� പഴയരീതി ഒഴിവാ�ി
െപാ�േമഖലയിേലാ,  സഹകരണ േമഖലയിേലാ ഭ��െമാ�വിതരണം
നട�ിലാ�ാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നി�ധന വിഭാഗ���് ഭ��ധാന���

312. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�ധന വിഭാഗ���് സൗജന�മാ�ം �റ� വില�ം വിതരണം
െച�ാ�� ഭ�� ധാന���  െപാ�വിപണിയി�  മറി� വി���തായ
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �വ��ന��  യഥാ�� �ണേഭാ�ാ���് ഭ��ധാന���
ലഭി��തിന് തട���ാ��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) നി�ധന��ം ��ഗണനാ വിഭാഗ���ം ലഭിേ�� ഭ��ധാന���
തട�മി�ാെത ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� വിതരണം െച�� സാധന��

313. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കേ�ാള�ി� ഫല�ദമായി ഇടെപ��തി�ം സാധന��െട വിലനിലവാരം
പിടി� നി���തി�മായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� ഔ�് െല�ക� വഴി വിതരണം െച��
സാധന�� അന�ഹ� ത�ിെയ���ത് ഒഴിവാ��തിനായി ഈ സ��ാ�
എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

സിവി� സൈ�സിെ� കീഴി� ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�

314. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സിെ� കീഴി� ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ� �വ��നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;
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(ബി) സം�ാന�് അവശ�സാധന���് അടി�ടി ഉ�ാ�� വില�യ�ം
തട��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ൈ�സ് േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ�
�വ��ന�ി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത െസ�ിെ� ഘടന, �വ��നം എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

വില�യ�ം തടയാ� നടപടി

315. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന���് ഉ�ാ�� വില�യ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

അവശ�വ���െട വില

316. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  സൈ�േകാ വഴി വിതരണം നട�ിെ�ാ�ിരി��
അവശ�വ���െട വില വ��ി�ി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ വഴി വിതരണം െച�� അവശ�വ���െട വില
വ��ി�ി��െവ� മാധ�മവാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

ഭ��ധാന���െട വിലവ��നവ്

317. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ വഴി വിതരണം െച�� സ�ിഡി�� ഭ��ധാന����്
വിലവ��ന��ാവിെ��് സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഉ�രേവാ
�ഖ�ാപനേമാ നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിേല�ം ജയി�കളിേല�ം അംഗ�വാടികളിേല�ം
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ഭ��വ��് �േഖന വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട വില
വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  എ� �ാവശ�ം
വിലവ��നവ് ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  �ാപന�ളിേല�� ഭ��ധാന���െട വിതരണെ�േ�ാ�ം
�തി�ലമായി ബാധി�� തര�ി�  വില�യ���ായ
സാഹചര�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ�� സിവി� സൈ�സ് വ��് െചലവഴി� �ക

318. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�, ഭ�� സിവി�  സൈ�സ് വ��ിന്
ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ ആെക �കയി� എ� �പ െചലവഴി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഭ�� സിവി� സൈ�സ് വ��കളി�
വിവിധ സം�ാന പ�തിക��ായി വകയി��ിയ �ക�ം െചലവഴി�
�ക�ം പ�തി തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ�് ന�േക��ം ബാ�ി� അട�േ���മായ �ക

319. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം െനല്� സംഭരണം നട�ിയ വകയി�  എ� േകാടി �പ
സം�ാന സ��ാ� സൈ�േകാ�് ന�കാ��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷകരി� നി�ം െനല്� സംഭരണം നട�ിയ വകയി� സൈ�േകാ ഇനി
ബാ�ി� അട�ാ�� �ക എ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ക ഉട�  ബാ�ി�  അട�ിെ��ി�  ക�ഷക�  നിയമനടപടിക�
േനരിേട�ി വ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെതാഴിവാ�ാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വാതി��ടി വിതരണം,  സ�ിഡി സാധന��െട വി��ന,  ഇ-േപാസ്
യ��� �ാപി�� എ�ി�െന വിവിധ �വ��ന�� െച� വകയി�
സം�ാന ഗവ�െമ�് സൈ�േകാ�് ഇനി എ� �ക വീതം
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ന�കാ�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

െകാ�ാര�രയിെല സൈ�േകാ ��� മാ���്

320. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�രയി�  സൈ�േകാ�് േവ�ി േഗാഡൗ�  നി��ി��തിനായി
പണം അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) െകാ�ാര�രയിെല സൈ�േകാ ��� മാ���് െപാ�ജന���് ��ത�
സൗകര��ദമാംവിധം വികസി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗസാധന��െട വില

321. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗസാധന��െട വില �മാതീതമായി വ��ി�് ജനജീവിതം
��ഹമായി�ം വിപണിയി�  �ിയാ�കമായി ഇടെപടാെത സിവി�
സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  മാറി നി��� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) സൈ�േകായി�  അവശ�സാധന��  േ�ാ�് ഇ�ാ��ം ഉ�
സാധന��  നിലവാരം �റ��മാകയാ�  ജന��  സൈ�േകാെയ
ആ�യി�ാ� അവ� സംജാതമായി�േ�ാ;

(സി) െപാ� വിപണിയി� െവളിെ�� െറേ�ാ�ഡ് വിലയി� എ�ി നി��േ�ാ�
സൈ�േകാ വഴി വിതരണം െച�� സ�ിഡിേയാ� �ടിയ െവളിെ��
ജീവന�ാ�െട ഒ�ാശേയാെട കരി��യി� വി���െവ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

അേന�ഷണാടി�ാന�ി�  ആ�െ��ി�ം എതിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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����ള�് മാേവലിേ�ാ�

322. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ�� �ത�ളം �ാമപ�ായ�ിെല
����ളം എ� �ല�് ഒ� മാേവലിേ�ാ�  ആരംഭി��തിനാ��
ജന�തിനിധി�െട നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാേവലിേ�ാ�  ആരംഭി��തിന് ഇ�വെര എെ��ാംതട���
ഉെ��ി� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ മാേവലിേ�ാ� ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ; എ�ിൽ
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജന��െട നിര�ര ആവശ�ം പരിഗണി�് ����ള�് മാേവലിേ�ാ�
അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?തട��� ഉെ��ി�

ക�സ�മ�െഫഡ് മദ�ശാലകളി� വനിതാജീവന�ാ�

323. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡിെ� കീഴി�  എ� മദ�ശാലക�  ഉെ��ം ഈ
മദ�ശാലകളി�  എ� ജീവന�ാെരയാണ് ആവശ���െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�സ�മ�െഫഡിെ� ��വ�  മദ�ശാലകളി�ം വനിതാജീവന�ാെര
നിയമി�ാ� ഭരണസമിതി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത മദ�ശാലകളി� ��വ� ജീവന�ാ�ം ഇനി �ീകളായിരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ീകെള നിയമി��േതാെട മദ�ശാലകളി�  ഇടെപ�� രീതികളി�ം
മാ���ാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ��ത മാ���
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) വിേദശമദ�ശാലകളി�  �ീകെള നിയമി��െത�് അ�കാരി നിയമ�ി�
വ�വ��േ�ാ; എ�ി� �ീ ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�� തട�ം നീ�ാ�
അ�കാരി ച�ം േഭദഗതി െച�ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഉെ��ി�  ��ത േഭദഗതി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ച�ം േഭദഗതി
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െച�ാ�� കാരണ�ം സാഹചര��ം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

(ജി)

േദവി�ളം മ�ല�ി� െപേ�ാ�പ�് ആരംഭി�ാ� നടപടി

324. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  സിവി�  സൈ�സ് വ��ിെ�
െപേ�ാ�പ�് ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അവശ�സാധന��െട വില�യ�ം നിയ�ി�ാ� നടപടി

325. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 28 ഇനം അവശ� വ��� െപാ�വിപണിേയ�ാ� 10 �ത� 20 ശതമാനം
വെര വില�റ�് സൈ�േകായി�  വി���െ��ി�ം സം�ാന�്
അവശ�സാധന��െട വില ��െന വ��ി�് സാധാരണ�ാ�െട ജീവിതം
�രിത���മായി എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അവശ�സാധനവില നിയ�ണമി�ാെത വ��ി��ത് സൈ�േകാ�െട
വിപണി ഇടെപട�  ഫല�ദമ�ാ�തിനാലാെണ� ആേ�പ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) അരി �� �ി വ�് കരി��യി�  വി���വ�െ�തിെര  1955  െല
അവശ�സാധന നിയമ�കാരം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കഴി�
�ി�മസ് കാല�് എ� വ�ാപാരിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി ആ�ാ�േദശ് സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ�
വഴി മി�കളി�  നി�ം േനരി�് അരി വാ�ി വിപണിയി�  ലഭ�മാ�െമ�
�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ഇ) സൈ�േകാ�്  2017-18  � വിപണി ഇടെപടലിന് എ� േകാടി �പയാണ്
അ�വദി�ത്;  ��ത �കേയ�ാ�  100  േകാടി �പ  2018-19

കാലയളവിേല�് അ�വദി�വാ��ായ സാഹചര�െമ�ാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?
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കാ�ാ�ട േക�മായി ലീഗ� െമേ�ാളജി ഇ�െ��� ഓഫീസ്

326. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട േക�മായി ലീഗ�  െമേ�ാളജി ഇ�െ���  ഓഫീസ്
ആരംഭി��തിനാ�� നി�േ�ശം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം

327. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം കാര��മ�ം ഉപേഭാ�ാ���്
ഉപകാര�ദ�മാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടി എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) അള����ളി� ഉപേഭാ�ാ�� കബളി�ി�െ��� െപേ�ാ� പ�ക�
ഉ�െ�െട�� ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് മി��  പരിേശാധന
നട�ിയി��ത്;  അെ��ി�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടി
വ��മാ�േമാ ;

(സി) കെ��� �മേ��കളി�  എ�് �ട�  നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം

328. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ി� എ� ത�ികക� ��ി�െവ�്
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�ാ� ഈ സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േകാ�ിയിെല ലീഗ� െമേ�ാളജി ഓഫീസിെ� �വ��നം
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329. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ിയിെല ലീഗ�  െമേ�ാളജി ഓഫീസിെ� �വ��നം ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപേ�ാ�, ഡീസ�  ടാ�ക�െട കാലിേ�ഷ�  �വ��ന��
ഏ�വെരയായി എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് അവിെട നട��െത�് ഇനം
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാലിേ�ഷ�  �ണി�ിെ� �വ��ന��  ���മായി നട�ിലാ�േ�ാ�
എെ��ാം ���ിക� െച�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

(ഇ) ആയവ എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

19-02-2018
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