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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

ഫാ�മ പാ��്

*151. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��് നി��ാണ�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം െമഡി��  ഉപകരണ��െട
നി��ാണ�ി�മായി ഫാ�മ പാ��് �ാപി�ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എവിെടയാണ് ഇതിനായി �ലം കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�ാജ�ിന് എ� േകാടി �പയാണ് വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള സ��കലാശാല അസി��് നിയമന�ിെല �മേ�ട്

T *152.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��കലാശാല അസി��് നിയമന�ി�  നട�തായി ആേരാപി�െ���
�മേ��കെള�റി�് �നരേന�ഷണം നട�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് ��യി�
വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, അത�സരി�് ഏ� വിധ�ി�� അേന�ഷണ സംവിധാനെ�യാണ് �നരേന�ഷണ�ിന്
നിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േകസേന�ഷണ�ി���ി�ാണി�െ�� അപാകതക�  പരിഹരി�ാ�ം ഉ�ര�ടലാ�ക�
ന�െ�ടാനിടയായ സംഭവ��െ�െട സത�സ�മായി അേന�ഷി�് വ�തക� കെ���തി�ം
ഇ�മായി ബ�െ�� എ�ാ �തികെള�ം നിയമ�ിെ� ��ി� െകാ�വ��തി�ം കഴി�� ടീമിെന
അേന�ഷണ�ിന് �മതലെ���േമാ?

'108' ആം�ല�സ് സ��ീസിെ� �വ��നം
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*153. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) '108' ആം�ല�സ് സ��ീസിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ീസ് നട�ി�് �മതല നി��ഹി�� ഏജ�സി�മായി ഉ�ാ�ിയി�ളള കരാ� വ�വ�ക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഇത് ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ആം�ല�സ് േസവന�ിന് �തിഫലം ന���തി�ളള ഫ�് ഏ� പ�തിയി�െടയാണ്
ലഭ�മാ��ത്; ഇേതവെര ഈ ഇന�ി� എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(ഡി) ജേനാപകാര�ദമായ ഈ പ�തി നിലനി��ാ� അടിയ�ര �� ഉ�ാ�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത

*154. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.എം.എം. മണി
,, െക.ഡി. �േസന�
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല സൗകര���െട അപര�ാ�തെകാ�് സ�കാര� ആ�പ�ികെള
ആ�യിേ��ി വ�� സാധാരണ�ാെര സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല അമിതമായ ചികി�ാ െചലവ്
കടെ�ണിയിലാ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ലേബാറ�റിക�  ഉ�െ�െട�ളള അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത,  േഡാ��മാ�െട�ം
പാരാെമഡി��  �ാ�ക�െട�ം �റവ്,  മ��ക�െട അഭാവം,  േഡാ��മാ�  ഉ�െ�െട�ളള
ജീവന�ാ�െട െപ�മാ�ം എ�ീ കാരണ�ളാണ് സാധാരണ�ാെര സ�കാര� ആ�പ�ികെള
ആ�യി�ാ�  നി�ബ�ിതരാ��െത�തിനാ�  അ� പരിഹരി�ാ�ം അേതാെടാ�ം സ�കാര�
ആ��തികളിെല ചികി�ാെചലവ് നിയ�ി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാവ��ം �ണനിലവാര�ളള ചികി�ാ അവകാശം സാധ�മാ��തിന് േവ� ��ിര വികസന
ല���� എെ�ാെ�യാണ്; ഇവ േന��തിനായി എെ�ാെ� കാര��� െച�ാ� ഉേ�ശി��;

(ഡി) ഇതിനായി വികസന സമിതിക� �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇൗ ല��ം േന��തിന് വികസന സമിതിക�െട
പെ��ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈസബ� േഡാം

*155. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��ിെ� കീഴി� 'ൈസബ� േഡാം'  എ� േക�ം ആരംഭി�ാ� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈസബ�  ����  തട��തി�ം ഈ വിഷയ�ി�  ��ത�  ഗേവഷണ��  നട��തി�ം
എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�െടെയാെ� േസവന�ളാണ് ഇതിനായി ഉപേയാഗെ���ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?
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�ീ� കാ�സ് േസഫ് കാ�സ്

*156. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.�രളീധര�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിെ� േന�ത��ി� സം�ാന�് �ീ� കാ�സ് േസഫ് കാ�സ് പ�തി നട�ാ�ി
വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��കളാണ് ഈ പ�തി�മായി സഹകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� �വ��ന�� എെ��ാം; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �വ��ന�� ഏേകാപി�ി�വാ� േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െ�ഷ�ലി�് േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി�� �ാ�ക�െട�ം അഭാവം

*157. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, എം. �േകഷ്
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േകാേള�ക�  �ത�  ൈ�മറി െഹ��് െസ��ക�  വെര�� വിവിധ സ��ാ�
ആ�പ�ിക�  േനരി�� �ധാന ��ം േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി��  �ാ�ക�െട�ം
�റവായതിനാ� ഇ� സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�ാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െ�ഷ�ലി�് േഡാ��മാ�െട അഭാവം പരിഹരി�ാനായി േബാ� വ�വ�
നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി നിയമനി��ാണം നട�േമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലയി�  െ�ഷ�ലി�ക�  ഉ�െ�െട�� േഡാ��മാ�െട േസവനം
നി�ബ�ിതമാ�ാേമാ;  അെ��ി�  �േത�ക ആ��ല���  ന�കി �ാമീണ േസവനം
ആക�ഷകമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ���ിക �തിേരാധ �ു�ിെവ�്

*158. �ീ.�. ആ�. �ദീപ്
,, എസ്.ശർ�
,, ��ഷ� കട��ി
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചില ജി�കളി�  സാ���ിക �തിേരാധ �ു�ിെവ�് േവ�� വിജയി�ാതി��ത്
പരിഹരി�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) േരാഗഭീതിയി�ാെത ജീവി�ാനായി �തിേരാധ മ��് ലഭി�ാ�� ഓേരാ ശി�വിെ��ം അവകാശം
നിയമപരമായി ഉറ�ാ�ാ�ം അതി� വിഘാത��ാ��വെര ശി�ി�ാ�ം ആവശ�െമ�ി� നിയമ
നി��ാണ��െ�െട�� മാ��ം സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിേരാധ മ��ക�െട �ാധാന�െ��റി�് അവേബാധ��ാ��തി�ം
അ�വിശ�ാസാധി�ിതമായ െത�ി�ാരണകെള നീ�ാ�ം ഏ� തര�ി�� �വ��ന�ളാണ്
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നട��െത�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ഭ���ര�ാ നിയമം

*159. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ ഭ���ര�ാ നിയമം എ� �ത� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(ബി) ��ത നിയമം നട�ാ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഭരണതല�ി�

സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ഗണനാ വിഭാഗെ� കെ���തിന് താ��് തല റാ�ിംഗിന് പകരം സം�ാന തല റാ�ിംഗ്
ഏ�െ���േ�ാ� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിയമം നട�ി� വ�േ�ാ� ഒ� േറഷ� കാ��ടമ�് ����ായി��തി� നി�ം വ�ത��മായി
ഏെതാെ� ആ��ല��� ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണം

*160. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, �രളി െപ�െന�ി
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണ�ിനായി എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിയമം നട�ിലാ��തി�ളള കാ��ശ�ം നിലനി��ിെ�ാ� തെ� ജനസൗ�ദ െപ�മാ�ം
ഉറ�ാ�ാ� സാധ�മാേണാ;

(സി) അനാവശ� ബല�േയാഗ�ം കാട�ം നിറ� െപ�മാ��ം െവ� �ല��� ഉേദ�ാഗ�െര
നില�നി��ാ� ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�നയം

*161. �ീ.സി.െക.നാ�
,, െക. �����ി
,, േകാ�� ��േമാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ഒ� ആേരാഗ�നയം �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ആേരാഗ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി താ��് ആ�പ�ികളിെല�ം ക��ണി�ി െഹ��്
െസ��കളിെല�ം ൈ�മറി െഹ��് െസ��കളിെല�ം ചികി�ാ സൗകര��� െമ�െ���ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) മാറാേരാഗ��  ��തലായി കാണെ��� �േദശ�ളിെല ആ�പ�ിക��് എെ��ാം �േത�ക
പരിഗണനക� ന��െമ�് വിശദമാ�േമാ?
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ഐ.ഇ.എ�.ടി.എസ്. പഠനം

*162. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ികമാ�ം സാ�ഹികമാ�ം പി�ാ�ം നി��� ന�ിംഗ് വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ േജാലി
ലഭി��തിന് ആവശ�മായ ഐ.ഇ.എ�.ടി.എസ്.  (IELTS)  പഠനം സൗജന�മായി ലഭി��തിന്
േവ�ി �തിയ പരിശീലന േക��� ആരംഭി�വാ� േവ� നടപടിക��ാ�േമാ;  എ�ി� ��ത
നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

�മി കേ��ം

*163. �ീ.വി. േജായി
,, െജയിംസ് മാത�
,, ബി.സത��
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� �ാ�് ക�നി ��സ��ാരിെ� കാല�് തി�വന��ര�് പാ�രി�  �മി
കേ�റിയതിെന�റി�് വിജില�സ് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; റിേ�ാ��ിെല �ധാന പരാമ�ശ��
വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിേ�ാ��ി� ���ാരായി ആെരെയാെ�യാണ് �ചി�ി�ി��ത്;  അവ�െ�തിെര േകസ് രജി��
െച�് അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) േലാകാ�� നി�േ�ശ�കാരം അ�െ� വിജില�സ് എ.ഡി.ജി.പി.  �മി കേ��െ��റി�്
സമ��ി� റിേ�ാ��ിെല വിവരം െവളിെ���ാേമാ;  ��ത േകസിെ� നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ ജലപാത�െട നി��ാണ �േരാഗതി

*164. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാത െകാ��നി�ം േകാവളം വെര�ം േകാ��റ�നി�ം നീേലശ�രംവെര�ം
ദീ�ഘി�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത പാത�െട നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) േറാ�കളിെല ഗതാഗത�ിര�് ല�കരി�ാ�ം,  �റിസം വികസന �േ���ിന് �തിയ
സാധ�തക�  �റ�ാ�ം ഉത��തര�ി�  േദശീയ ജലപാത�െട നി��ാണ ���ിക�
ത�രിതെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� െമാ�വ�ാപാര വിതരണം

*165. �ീ.അ�� �കാശ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േറഷ� െമാ�വ�ാപാര വിതരണ �ംഖല ഏെ���വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ േഗാഡൗ�ക� ൈകവശ�േ�ാ;

(സി) സ��ാ� ഉടമ�തയി� ��ത� േഗാഡൗ�ക� �ാപി��തിന് പ�തി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

മാധ�മനയം

*166. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അനി� അ�ര
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാധ�മനയം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മാധ�മനയം നട�ിലാ��തി���് മാധ�മ ഉടമക�മാ�ം മാധ�മ �വ��ക�മാ�ം ആവശ�മായ
ച�� നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

''�ബാ ൈഡവിംഗ്'' ടീം

*167. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, െക.എം.ഷാജി
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസി� കീഴി� "�ബാ ൈഡവിംഗ്" ടീം നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ��്
�േത�ക പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� േപരാണ് ടീമി�  നിലവി�  ഉളളത്;  ഇവെര വിന�സി�ി�ളളത് ഏ� രീതിയിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) അപകടകരമായ ���ിെയ�േ�� ൈഡേവ�ിന് ഏെതാെ��ര�ി�ളള �ര�ാ
ഉപകരണ��ം, സംവിധാന��മാണ് ലഭ�മാ�ിയി�ളളത്;

(ഡി) േജാലിയിെല അപകടം കണ�ിെല��് ആ��ല���  ന�കാ�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�ളള
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) തി�വന��രം ജി�യി� പാറമടയി� കാറ് വീ��ായ അപകട�ി�െ��വ�െട �തേദഹ��
200 അടിയിേലെറ താ�യി� നി�ം കെ���വ��് �േത�ക േ�ാ�ാഹനം ന�കിയി�േ�ാ?

േഹാ��കളിെല അമിതവില

*168. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളി�  വി��� ഭ�ണസാധന���് യാെതാ� മാനദ��ം ഇ�ാെത അമിതവില
ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അമിതവില ഈടാ�� േഹാ��ക�െ�തിെര എവിെടയാണ് പരാതി ന�േക�െത�്
വിശദമാ�േമാ?
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പി.എ.പി. കരാ�

*169. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  േ�ാജ�് കരാ�  �കാരം ഈ ജലവ�ഷ�ി�  15-9-2016  വെര ഓേരാ
പ��ി�ം  (േഫാ��്ൈന�്)  േകരള�ിന് ലഭിേ�� ജല�ിെ� അളെവ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� ലഭി� ജല�ിെ� അളെവ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) െവ�ം കി�ാ���ലം ഇ�പതിനായിര�ിലധികം ഏ��  െന��ഷി�ം മ�വിളക�ം ഉണ�
ഭീഷണിയിലാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) കരാ��കാരം തമിഴ് നാ�ി�  നി�ം െവ�ം കി�ാ�  ബാ�ി�െ��ി�  ആയത് ലഭി��തിന്
സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം

*170. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ാ�ിയിെ��ി� എ. പി. എൽ. േറഷ� സ�ിഡി നി��ലാ�െമ�് േക�
സർ�ാർ സം�ാന�ിന് അ��ശാസനം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േക�ം അ�വദി� ന�കിയ സമയ പരിധി��ിൽ ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ിലാ�ാൻ എെ��ാം
കാര��ളാണ് സം�ാന സർ�ാർ െചേ��തായി��ത്; വിശദാംശ�� നൽ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ക�

*171. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ക� തിരി� പിടി�� നടപടി ബാ�ക� ഊ��ിതമാ�ിയതായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത നടപടി �ലം �തിസ�ിയിലായ വിദ�ാ��ികെള സഹായി��തിനായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െക�ിട���് �ര�ാ ആഡി�്

*172. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അതീവ �ര� േമഖലയായ �ീ പ�നാഭ സ�ാമി േ���ിന് സമീപ�� െക�ിട�ിെല തീ
പിടി��ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് �ര�ാ ആഡി�് നട�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏത് കാലയളവ് വെരയാണ് �ര�ാ ആഡി�് നട�ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ര�ാ ആഡി�ിെ� അടി�ാന�ി�  അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തീ�വാദ �വ��ന��

*173. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�� �കാശ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീ�വാദ �വ��ന�� തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ആഭ��ര വ��ി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്;
(സി) ഇതി�േവ�ി േക� ഗവ�െമ�ിെ� ഏെത�ാം ഏജ�സിക�മായി സഹകരി�് �വ��ി�വാ�

തീ�മാനി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര� ചികി�ാലയ��െട �വ��നം നിയ�ി��തി�� നിയമം

*174. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, െക.�േരഷ് ���്
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ചികി�ാലയ��െട �വ��ന��  നിയ�ി��തിേനാ
�മീകരി��തിേനാ സ��ാരിന് എെ��ി�ം അധികാര�േ�ാ;

(ബി) മി� സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം ചികി��ം മ��ി�ം വളെര ഉയ�� �ക ഇൗടാ��താ�ം
അനാവശ�മായി ചികി��ം േരാഗനി��യ പരിേശാധന�ം നട�ി േരാഗികെള �ഷണം
െച��താ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട�ം െമഡി�� ലാ�ക�െട�ം �വ��നം ചി�െ����തിനായി േക�
സ��ാ� പാസാ�ിയ �ിനി�� എ�ാ�ിെ��് നിയമ�ിെ� മാ�കയി� നിയമം �പീകരി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിവിധ സ��ാ� വ��കളിെല ഒഴി�ക�

*175. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം വിവിധ സ��ാ� വ��കളിെല ഒഴി�ക� റിേ�ാ��്
െച��തിന് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(ബി) കാലാവധി തീരാറായ പി.എസ്.സി ലി�കളി�  നി�ം നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് പരമാവധി
നിയമനം നട��തി�� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാതിരി�ക�ം ��ത ഒഴി�കളിേല�് താ�കാലിക ജീവന�ാെര
നിയമി�ക�ം െച�ി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

എ�.ആ�.എ�്.എം. ധനസഹായം

*176. �ീ.ബി.സത��
,, പി.െക. ശശി
,, എം. �േകഷ്
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  എ�.ആ�.എ�്.എം.  ധനസഹായം െവ�ി���ിയത് �ലം സം�ാനെ�
ആേരാഗ�േമഖലയി� ഉ�ായി�� �തിസ�ി േക� സ��ാരിെന േബാധ�െ���ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�.ആ�.എ�്.എം.  �േഖന ��ത�  സഹായം സം�ാന�ിന് ലഭ�മാ��തി�� ഇടെപട�
സ��ാ� നട�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് നിലവിെല പ�തിക�  ��ത�  കാര��മമായി നട��തിന് നി�േ�ശം
ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കൗ�� ഇ�സ�ജ�സി ആ�് ആ�ി െടററിസം �ൂ�

*177. �ീ.എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, െക.എം.ഷാജി
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� ആഭ��ര �ര�ാവിഷയ�ളി� േക�സ��ാരിന് ആശ���താ�� റിേ�ാ��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കൗ�� ഇ�സ�ജ�സി ആ�് ആ�ി െടററിസം �ൂ� േകരള�ി� �ാപി�ണെമ�്
േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അതി�േമ� േക�സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ�ളി� കൗ�സല�മാ�െട നിയമനം

*178. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാലയ�ളി� സാ�ഹ�നീതി വ��് �േഖന േജാലി െച�� കൗ�സല�മാ�െട
േയാഗ�ത മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് ഇേ�ാ� ന��� േവതനം എ�യാണ്; ഇത് വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) 10 വ�ഷ�ിലധികമായി ��ത േജാലി െച��വെര �ിരെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) കൗ�സല�മാ�െട േസവനം എ�ാ വിദ�ാലയ�ളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) വിദ�ാലയ കൗ�സല�മാ�  ലഭ�മാ�� പഠന റിേ�ാ��ക�  അ�ഹി�� �ാധാന�േ�ാെട
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പരിേശാധി�െ���േ�ാ; നിലവി� ഇതിനായി എ� സംവിധാനമാ��ത്; ഇത് ��മ�താ�ാ�
നടപടി��ാ�േമാ?

കടലാസ് രഹിത ഫയ� മാേനെ��് സി�ം

*179. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� കടലാസ് രഹിത ഫയ� മാേനെ��് സി�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിലാണ് ഈ സംവിധാനം ഒ��ിയി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം �ണ�ളാണ് ഈ സംവിധാനം വഴി ലഭ�മാ��ത്;
(ഡി) എ�ാ സ��ാ� ഓഫീ�കളി�ം ഈ സി�ം �ാബല��ിലാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലബാ� േമഖലയിെല ക�ാ�സ� േരാഗബാധ

*180. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.െക.അ� റ�്
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാരകമായ ക�ാ�സ�  േരാഗ�ിനിരയാ��വരി�  ബ� �രിപ��ം മല�റം ജി� ഉ�െ���
മലബാ� േമഖലയി� നി��വരാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േമഖലയി�  േരാഗം �മാതീതമാകാ�� കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ� കാര�ം
അപ�ഥി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� ആധികാരിക പഠനം നട�ി�ം കാരണ�� കെ��ി�ം �ാേയാഗിക
�തിവിധിക� �പെ���ി അവ സമയബ�ിതമായി നട�ാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
25-09-2016

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം
ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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