
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 നവംബ� 8, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--310]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 6301 �ത� 6481 വെര
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 6482 �ത� 6578 വെര
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 6579 �ത� 6610 വെര

പി.എസ്.സി. ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം

6301. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.�െട �വ��നം ��ത� കാര��മമാ��തിന് േജാലിഭാര�ിന�സരി�് ��ത�
ജീവന�ാെര അ�വദി�ക�ം ഭൗതിക സൗകര��� െമ�െ���ക�ം െച�േമാ;

(ബി) സ��കലാശാല,  േദവസ�ം േബാ�ഡ്,  മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് �ട�ി നിരവധി
�ാപന��െട നിയമന �മതല ��തായി പി.എസ്.സി.�് ന�കിയതി� േശഷം ��തലായി എ�
ജീവന�ാെര പി.എസ്.സി.�് അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ണിേഫാംഡ് േഫാ�ിെ� വാ�ഷിക പരീ�,  ��തായി നിയമനം ലഭി��വ�െട സ��ീസ്
െവരിഫിേ�ഷ�, പരീ� നട�ി�ി�� �േത�ക ഡ��ി �ട�ി ��തായി നിരവധി
ഉ�രവാദി��� പി.എസ്.സി.� ന��േ�ാ�ം മതിയായ ജീവന�ാെര�ടി അ�വദി�ാ�ത്
പി.എസ്.സി.�െട �വ��ന�െള സാരമായി ബാധി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത്
പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത� ത�ികക� ��ി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�� നി�േ�ശം പി.എസ്.സി.യി� നി�്
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� തീയതി സഹിതം ന�കാേമാ?

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�ക�

6302. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ��േ�ാ� എ�ാ വ��കളിെല�ം ഒഴി�ക� യഥാസമയം പി.എസ്.സി.
�് റിേ�ാ��് െച�ണെമ�് �ഖ�ാപി�ി��േവാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത �ഖ�ാപന �കാരം ഏെത�ാം വ��ക� ഒഴി�ക� യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��് െച�ി��െവ�ം യഥാസമയം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
അ�ട� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യിെല െക.എസ്.ഇ.ബി.  മ���  ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� നിലവി�� ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം ഇനി�ം
ഈ വ�ഷം എ� ഒഴി�കളി� നിയമനം നട�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ�� െചേ�� ഒഴി�ക�
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6303. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷന് ഒഴി�ക�  റിേ�ാ�� െച�ാെത ��ിവ��തായ റിേ�ാ��ിെ�
നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�ാര��ി�  ന�ിയ ക�ശന നി�േ�ശം
പാലി��ിെ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) താ�ാലിക�ാെര�ം,  േകാ��ാ�് നിയമനം ലഭി�വെര�ം നിലനി��ാ�  േവ�ി,  ഒഴി�ക�
നിയമാ��തം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി�  കാലതാമസം വ��� എ�
പരാതിെയ�റി�് അേന�ഷി�േമാ?

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െചേ�� ഒഴി�ക�

6304. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി പി.എസ്.സി. എ� േപ��് നിയമന
നി�േ�ശം ന�കിയി��്;

(ബി) വിവിധ വ��കളിലായി നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�വാനായി
േശഷി��െ��ം ��ത ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി റിേ�ാ�� െച�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ആ�്

6305. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ആ�ിെ� കീഴി�
നി��ി�െ�� ഏെത�ാം ച��ളിലാണ് േഭദഗതി വ��ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒ� �ി�സി��  ആ�ിെ� അടി�ാന�ില�ാെത ഏെത�ാം സാഹചര��ി�  ച���
�പീകരി�ാ� അധികാര�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2006-െല ��സ് േഫാ�  ദ അേലാ�്െമ�് ആ�് ഒക�േ�ഷ�  ഓഫ് ഗവ�െമ�് െസ�വ�്
ക�ാ�േ��സ് ഇ�  േകരള എ� ച���  ഏത് �ി�സി��  ആ�ിെ� പി�ബല�ി�
ഇറ�ിയതാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ച��� എസ്.ആ�.ഒ. ആയി ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� േമശ�റ�് െവ�േമാ;

(ഇ) ��ത ച���  നിയമസഭ�െട ഏെത�ി�ം സ��് ക�ി�ി�െട ��പരിേശാധന�
സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�്; ഏത് ക�ി�ിയി� ആയി��; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത ച����് ��കാല �ാബല�ം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� സാഹചര�ം
എ�ായി��;  ��ത ച����് ��കാല �ാബല�ം ന���ത് സംബ�ി�് നിയേമാപേദശം
േതടിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് േമശ�റ�് െവ�േമാ?

ഭരണം ���മാ�ം ഇ-ഗേവ�ണ�സ് രീതിയിലാ��തിന് നടപടി

6306. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭരണം ���മാ�ം ഇ-ഗേവ�ണ�സ് രീതിയിലാ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

2 of 84 Saturday 05 November 2016 11:03 AM



(സി) നിലവി�  ക����വ��രണം നട�� വ��കളി�  ഐ.ടി.  മിഷെ� വിദ��െട േസവന�ം
നിരീ�ണ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ദളിത് ൈ��വ�െട ഉ�മനം

6307. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, എസ്.രാേജ��
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ദളിത് ൈ��വ�  സാ��ികമാ�ം സാ�ഹികമാ�ം അവശത
അ�ഭവി��വരാെണ� കാര�ം കണ�ിെല��് ��ത വിഭാഗ�ാ��് സംവരണം
ഏ�െ��േ��താെണ� കാര��ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം േക� സ��ാരിെ� ��യി�െ���ി ദളിത് ൈ��വ�  േനരി�� വിേവചനം
അവസാനി�ി�ാ� �മി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ദളിത് ൈ��വ�െട ഉ�മന�ിനായി ന��� ആ��ല���
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ലം വി�ന���തിന് അ�വദി� ധനസഹായം

6308. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീമതി അ�ാ�,  കാ�ാനിയി�, െതാ��ഴ എ�യാ�െട �മി �റ�ഴ േപാളിെട�ി�ിന്
വി�ന�കിയതിന് അ�വദി� ന�പരിഹാരം നാളി�വെര ന�കിയി� എ� പരാതി
ലഭ�മായിയി�േ�ാ;

(ബി) അേപ�ക �റ�ഴ േപാളിെട�ി�് ആരംഭി��തിനായി സ��ാരിന് ന�കിയ �മി�െട അളവ്
എ�യാെണ�ം �മി ഏെ���ത് എ�ാെണ�ം ഇവ��് എ� �പ ന�പരിഹാരം ന�കാനാണ്
േകാടതി നി�േ�ശി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ��ലമായ േകാടതി ഉ�രവ് ഉ�ായി�ം ,�ലം സ��ാരിന് ന�കിയ വീ���് അ�ഹതെ��
ന�പരിഹാരം ന�കാ� സാധി�ാെത േപായ സാഹചര�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  വാടക� താമസി�വ�� അേപ�ക�് �ലം വി�ന�കിയതിന് ന�കാ�
നി�യി�ി�ളള ന�പരിഹാരം അടിയ�രമായി െകാ���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

6309. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന�ിന് നിലവി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമന�ിന് വ�മാന പരിധി നി�യി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഉെ��ി�
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�ിന് വ�മാന പരിധി ഉയ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

6310. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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ആ�ിതനിയമനം ലഭി��തിന് എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;  ആയതി�� വ�മാന പരിധി ഇേ�ാ� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത
വ�മാന പരിധി വ��ി�ി��തിന് ആേലാചി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

മാധ�മ ഉപേദ�ാ��

6311. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�് എ� മാധ�മ ഉപേദ�ാ���്; അവ�െട േപ�വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവ�െട നിയമനം ഏത് ത�ികയിലായി�� നട�ിയെത�ം അ�െ� ശ�ള െ�യി�
എ�യായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിലാ�െ��ി�ം ശ�ള വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പരി�രി� ശ�ള െ�യി�
എ�യാണ്;  നിയമന�ിന് േശഷം ��മാസ�ി��ി�  ശ�ള വ��നവി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ?

കരാ� അടി�ാന�ി� വാഹന�� ഉപേയാഗി�� സ��ാ� ആഫീ�ക�

6312. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  കരാ�  അടി�ാന�ി�  വാഹന��  ഉപേയാഗി�� സ��ാ�
ആഫീ�ക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരാ�  അടി�ാന�ി�  ഉപേയാഗി�� വാഹന�ളി�  സ�കാര�വാഹന��  ഉേ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) കരാ�  അടി�ാന�ി�  വാഹന��  ലഭ�മാ��തി�� വ�വ�ക�  എെ�ാെ� എ�്
വിശദമാ�േമാ?

�താര� േകരളം പരിപാടി

6313. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി� േനരി� പരാതി സമ��ി��തിന് നിലവി��ായി��  '�താര�േകരളം'  പരിപാടി
നി��ലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �രദ�ശ�  വഴി ജന��െട പരാതിക�  �ഖ�മ�ിെയ അറിയി��തി�� പരിപാടി
നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് കാരണെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ� ജന���് പരാതി അറിയി��തി�ം �ഖ�മ�ിെയ േനരി�് ബ�െ���തി���
മേ�െത�ാം പരാതി പരിഹാര മാ���ളാണ് ഇൗ സ��ാ�  നി��ലാ�ിയി��െത�്
അറിയി�േമാ?

സം�ാന സിവി� സ��ീസ്

6314. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സിവി� സ��ീസ് �പീകരി��തിന് രാജ��് മേ�െത�ി�ം സം�ാന�ിെ�തായ
മാ�ക ഉേ�ാ;

(ബി) സിവി�  സ��ീസിേല�� റി��്െമ�് രീതി�ം മ�ം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം വിധ�ി��
തീ�മാന�� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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സിവി� സ��ീസ് ജീവന�ാ�െട അനധി�ത സ��്സ�ാദനം

6315. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സിവി�  സ��ീസ് ജീവന�ാ�െട അനധി�ത സ��് സ�ാദനം കെ���തിന്
നിലവി� എെ��ാം നിയമ�ളാണ് ഉ�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ഏെത�ി�ം േക�ക� കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ീമതി. നിസാേമാ�, എടവന�ാട് സമ��ി� പരാതി

6316. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് വ��ി� എ�.ഡി.�ാ��് ത�ികയി� തേ�ത�ാ� കാരണ�ാ� േജാലി ലഭി�ാെത
േപായത് �ന�രിേശാധന�് വിേധയമാ�ണെമ�് അേപ�ി�െകാ�് �ീമതി നിസാേമാ�,
എടവന�ാട് സമ��ി� പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീമതി നിസാേമാ� വ��് അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി� സമ��ി�,  26-05-2016 െല  5340

മിസേലനിയസ്, 15-07-16 െല 7365 മിസേലനിയസ്, 15-07-16 െല 7369 മിസേലനിയസ് എ�ീ
ന��കളി�  സ�ീകരി� അേപ�കളി�േമ�  സ�ീകരി� ഫയ�  നടപടിക�  സംബ�ി�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��നം ചി��ഴയിെല വിഷജല മലിനീകരണം

6317. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��നം ചി��ഴയിെല വിഷജല മലിനീകരണം �ലം �ഷി�പ��മ�ാതായി തീ��  60

ഏ�േറാളം വ�� പാടേശഖരെ� സംബ�ി�് ഇവി�െ� ക�ഷക�െട പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േദശം െകാ�ി�  റിൈഫനറിെയ െകാേ�ാ സ��ാ�  തല�ി��
വികസനാവശ���േ�ാ ഏെ���ണെമ� ക�ഷക�െട ആവശ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് കാലാവധി

6318. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസിെല വിവിധ വ��കളി�  വ�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച��തിന് ���ിയ കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലാവധി��ി�  ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി�ാനായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

6319. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം കാര��മമായി �ാവ��ികമാ��ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) താ��്- വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� നി�ം യഥാസമയം േസവനം ലഭ�മാകാ�തിെന �ട��് ഉ�ായ
ഓഫീസ് അതി�മ�െള സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇ�രം ആ�മണ��െട പ�ാ�ല�ി�  സം�ാന�് േസവനാവകാശ നിയമം
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ശ�ിെ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പര�രാഗത അറി� സംര�ണം

6320. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  പാ�ലെമ�ി�  അവതരി�ി�ാ�േ�ശി��  Traditional  Knowledge  Protection

Bill സം�ാന�ിന് സ��മാ�� പര�രാഗത അറി�കെള ഏെതാെ� തര�ി� ബാധി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നി�� ബി�ി�  ഉ�െ����തിനായി സം�ാനം ഏെത�ി�ം തര�ി�� ശിപാ�ശക�
േക��ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിന് സ��മായ പര�രാഗത അറി�ക�  ന�െ�ടാതിരി��തിന് ഏെതാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��ത് േസവനാവകാശ നിയമ�ിെ� പരിധിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

6321. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ത�ികകളിെല നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ക� നിലവി�െ��ി�ം ഒഴി�ക�
യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ�തിനാ�  റാ�് ലി�ി�െ��വ��് നിയമനം ലഭി��ി� എ�
�ിതിവിേശഷം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  വ��കളിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��ത് േസവനാവകാശ
നിയമ�ിെ� പരിധിയി� ഉ�െ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��ത് േസവനാവകാശ നിയമ�ിെ� പരിധിയി�  വ��േതാ��ടി
ഇ�ാര��ി� ഏത് തര�ി�� �േരാഗതി ൈകവരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ാ നടപടി വ�വ�
െച�േമാ?

രാജമാണിക�ം ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

6322. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ി�ീഷ് ക�നിക�െട�ം വ��ിക�െട�ം ഉടമ�തയി�� �മി കെ��വാ�  നിേയാഗി�
രാജമാണിക�ം ക�ീഷ� റിേ�ാ��് �ഖ�മ�ി�് സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഇെ��ി� ആയതിെ� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�ക� അഴിമതി��മാ�ാ� പ�തി

6323. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�  അഴിമതി��മാ�ാ�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം
എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ആയത് എ�േ�ാളം ഫല�ദമായി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� വ��ക�െട ഏേകാപനം

6324. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��ക�  ഏേകാപി�് �വ��ി�ാ�ത് വികസന �വ��ന�െള
ബാധി���ം തദ�ാര ജന��െട എതി��ിന് കാരണമാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �േത�കി�് െപാ�മരാമ�്,  ജലവിഭവ വ��ക�െട ഏേകാപനമി�ാ� �ലം വളെര ന� രീതിയി�
ടാറിംഗ് ���ിയാ�ിയ േറാ�ക�  െെപ�ിടലി� േവ�ി െവ�ിെ�ാളി�ാ��് എ� വ�ത
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സാഹചര��ളി�  െെപ�ിട�  ���ിയാ�ിയതി�േശഷം ടാറിംഗ് െച�കയാെണ�ി�
േകാടി�ണ�ിന് �പ ലാഭി�ാ�  കഴി�െമ�ത് കണ�ിെല��് ഒ�ി�  ��ത�  വ��ക�
െചേ��� ���ിക�  ഏേകാപി�ി�് ചി�േയാെട നി��ാണ �വ��ന��
���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം ചികി��ായി പ�തിക�

6325. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം,െപ�ഷ�കാ�െട�ം ചികി��ായി എെ��ി�ം പ�തിക�
ആവി�രി�് നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) മാരകമായ േരാഗ��, അപകട��  എ�ിവ �ലം �രിതമ�ഭവി�� ജീവന�ാ�െട�ം
െപ�ഷ�കാ�െട�ം ചികി�� സഹായകരമായ �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�് ഫല�ദമായി
നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് കഴി� ശ�ള പരി�രണ റിേ�ാ��ിെല നി�േ�ശ��  നട�ാ��തിനായി
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െ�യി�ക�െട സമയ�മം

6326. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  െ�യി�ക�  ഒാ��ത് ദശാ�ം ��� സമയ��ിലാെണ�� വാ��
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇര��ാത നിലവി�� �ല�ളി�  േവഗത വ��ി�ി�ം �ാ�് ൈടം ഒഴിവാ�ി�ം സമയം
ലാഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��കലാശാല അസി��് നിയമനം

6327. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാല അസി��് നിയമനം പി.എസ്.സി. ഏെ��� േശഷം െപാ�പരീ� വഴി നിയമനം
ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പര�ര സഹകരണേ�ാെട�� സ��കലാശാല മാ��ിന്
നിലവിെല നിയമവ�വ� �ല�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ സാഹചര��ി�  പി.എസ്.സി.  െപാ�പരീ� വഴി നിയമനം ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
സ��കലാശാല മാ��ിന് നിലവിെല �ാ��� വ�വ�യി� പരി�ാര�� െകാ�വരാ� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േമ��റ� വിഷയ�ി�, പി.എസ്.സി.  ന�കിയ ശിപാ�ശയിേ��  സ��ാ�  തല�ി�
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ഏെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

വിരമി�ി�ം �ട�� ജീവന�ാ�

6328. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  വിവിധ വ��കളിലായി  (സ��ാ�, അ�ധ സ��ാ�, േബാ�ഡ്  /

േകാ��േറഷ�) വിരമി�ി�ം സ�വീസി� �ട�� എ� ജീവന�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക� ഉ�ായി�ം െപ�ഷ� പ�ിയ ജീവന�ാെര കരാ� /  താ�ാലികമായി
നിയമി�ി�െ��ി� പിരി� വിടാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള�ിറവി�െട അ�പതാം വാ�ഷികാേഘാഷം

6329. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിറവി�െട അ�പതാം വാ�ഷികാേഘാഷം വി�ലമായ രീതിയി�  സംഘടി�ി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ് നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� അ�പത് വ�ഷം വിവിധ രംഗ�ളി� സം�ാനം േനടിയ േന���ം ന���ായ േകാ���ം
ശരിയായ രീതിയി�  വിശകലനം െച�് സം�ാനെ� ��ിര വികസന പാതയി�
െകാ�വ��തി�ളള നടപടിക�  ഈ ആേഘാഷ�ിെ� ഭാഗമായി ൈകെ�ാള�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേഘാഷപരിപാടികളി�  സ�ഹ�ിെല പാ�ശ�വ��രി�െ�� വിഭാഗ��െട സാ�ിധ�ം
ഉറ�ാ�ക�ം അവ�െട ഉ�മന�ിനായി �തന പ�തിക� ആവി�രി�ക�ം െച�േമാെയ�്
അറിയി�േമാ?

സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ്

6330. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�്, പി.എസ്.സി., േലാ�� ഫ�് ആഡി�് എ�ിവയിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ികകെള
സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി� ഉ�െ����� സംബ�ി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇനി എെ�ാെ� നടപടി �മ�ളാണ് ഇതി� േവ�ി ���ീകരി�ാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�്,  പി.എസ്.സി.,  േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് എ�ിവയിെല ലാ�് േ�ഡ് സ�വ�്സ്
നിയമന�ിന് േനാ�ിഫിേ�ഷ� നട��ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് നട�ാ�ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാ�െട�ം �തിപ� േനതാവിെ��ം േപ�ണ� �ാഫംഗ��െട ഐഡ�ി�ി കാ�ഡ്

6331. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ�ിമാ�േട�ം �തിപ� േനതാവിെ��ം േപ�ണ�
�ാഫംഗ���് ഐഡ�ി�ി കാ�ഡ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ന�കിയതി�  നി�ം വ�ത��മായി േപ�ണ�  �ാഫംഗ���്
ഐഡ�ി�ി കാ�ഡി� െപ� ന�� േരഖെ���ാെത ന�കിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) �തിപ� േനതാവിെ� േപ�ണ�  �ാഫംഗ���് െപ�  ന��  ഇ�ാെത മ�് താ�ാലിക
ഔേദ�ാഗിക സ��ശക��് ന����േപാെല�� ഐ.  ഡി.  കാ�ഡാേണാ ന�കിയി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �തിപ� േനതാവിെ� േപ�ണ� �ാഫംഗ���് െപ� ന�� ഇ�ാെത ഐ.ഡി.കാ�ഡ് ന�ിയ�
�ലം ശ�ള�ം മ�് അലവ��ക�ം ലഭി��തിന് േനരി�� ��ി��ക� പരിഗണി�് മ�ിമാ�െട
�ാഫിന് ന�കിയ� േപാ�� ഐഡ�ി�ി കാ�ഡ് ന���തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

െസ�േ�റിയ�ി� �റ� �ിതി െച�� െസ�േ�റിയ�ിെല ഭരണവ��ക�

6332. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� �റ� �വ��ി�� െസ�േ�റിയ�ിെല ഭരണവ��ക�  ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി� �റ�് ഇ�കാരം �വ��ി�� ഓഫീ�കളി� നി�് ഫയ�ക� ന�മാ��
അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫയ�ക�െട �ര��ം ഓഫീസ് �വ��ന�ിെ� കാര��മത�ം വ��ി�ി��തിന് ഇ�കാരം
�റ� �വ��ി�� ഓഫീ�കെള െസ�േ�റിയ�് അന�് -2 � െകാ�വ��തിന് അടിയ�ിര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല സ��ശക സഹായേക��ളിെല ഉേദ�ാഗ��

6333. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� എ� സ��ശക സഹായേക��� ���ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  ഓേരാ�ി�ം േസവനം അ��ി�� ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം,  ത�ിക തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സഹായേക��ളി�  അസി��് ത�ികയിേലാ അതി� �കളി��വ�െടേയാ േസവനം
നി���മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ േക��ളി� �വ��ി��,  അസി��് ത�ിക �ത� ഉയ�� ത�ിക വെര��വ�െട
േസവന�ം കാര��മത�ം ഫയ� സംബ�മായ േജാലികളിേല�് േക�ീകരി�ാ� സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െസ��റിേയ�ിെല താ�വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

6334. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി� താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട  (േലാ െപ�ഡ് എംേ�ായീസ്)  എ�
ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി� താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് നീ�ി െവ�ിരി�� അസി��്/ക����
അസി��്/േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് ത�ികകളിേല�് ൈബ �ാ���  �േഖന��
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��മായ ഒഴി�കളി� യഥാസമയം നിയമനം നട�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത്
പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി� താ� വിഭാഗം ത�ികകളി� വ�� ഒഴി�ക� കാലതാമസമി�ാെത
അ�േ�ാ�  തെ� നിയമനം നട��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ി� 'ഇ-ഓഫീസ്' സംവിധാനം

6335. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ�ക�ം പരാതിക�ം അയ��തി�ം,  സ�ീകരി��തി�ം  'ഇ-ഓഫീസ്'
സംവിധാനം മാ�മാേണാ ഇേ�ാ� ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) മ�ിമാ�െട ഓഫീ�ക�  അട��� െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീ�കളി�  ഉേദ�ാഗ��
ഫയ�ക�െട�ം പരാതിക�െട�ം ചലന��  യഥാസമയം ഇ-ഓഫീസ്,  ഐഡിയാസ്
�ട�ിയവയി�  േരഖെ���ാ���ലം െപാ�ജന���ം സാമാജിക��ം ഉ�ാ��
�യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �യാസം ഇ�ാതാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിയമ വ��ിെല ഫയ�ക�  �ാ�് െച��തി�� സംവിധാനം നിയമസഭാ സാമാജിക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) നിയമസഭാ സാമാജിക��് ഇ-ഓഫീസ് ഐഡി ലഭ�മാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്., ഐ.എഫ്.എസ്. ഒഴി�ക�

6336. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഐ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.,  ഐ.എഫ്.എസ്.  �ട�ിയ ത�ികകളി�  എ�
ഒഴി�ക� ഉ�്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഒ� വ��േമധാവി തെ� പല വ��ക�െട �മതല വഹി�േ��ിവ�� സാഹചര��ി� ��ത
ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �പീകരി�് എ��ം േവഗം നടപടി ���ീകരി�� പ�ം ഈ
വിഷയ�ിന് പരിഹാരമാ�െമ�് ക���േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) എ�ി�  േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെ� �പീകരണം എ�് ���ീകരി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ീ. േജ�ബ് േതാമസ് അ�മതി ഇ�ാെത പഠി�ി�ാ� േപായത് സംബ�ി� പരാതി

6337. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ.  േജ�ബ് േതാമസ് െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.  എം.ഡി.  ആയിരിെ� അ�മതി ഇ�ാെത �ി.െക.എം.
എ �ിനീയറിംഗ് േകാേളജി� പഠി�ി�ാ� േപായത് അേന�ഷി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പരാതി ന�കിയത് ആരാെണ�ം എ�ാണ് ന�കിയെത�ം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ലഭി� �തിഫലം തിരി�ട� എ�് പറ�് അേ�ഹം ഹാജരാ�ിയി�� രസീത് വ�ാജമാെണ�ം �ീ.
േജ�ബ് േതാമസിെ� അ�ൗ�ി�  നി�ം �ി.െക.എം.  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ�
അ�ൗ�ിേല�് പണം തിരി�ട�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ണെമ�ം പരാതിയി�
ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ഈ പരാതിയി�  എ� നടപടി സ�ീകരി�;  അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�്;

(ഡി) അേ�ഹം േപാ��് ഡയറ�റായിരിെ� നട�ിയ �മേ��കെള�റി�് ഫിനാ�ഷ�� ഇ�െ���
വിങ് സമ��ി� റിേ�ാ��ിേ��  അേന�ഷണ�ം നടപടി�ം ആവശ�െ��് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ാണ് പരാതി ലഭി�ത്; അതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹാഡ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

T 6338.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, െക. ബാ�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലേയാര വികസന ഏജ�സി (ഹാഡ) �പീകരി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഹാഡ വഴി നട�ിലാ�ിയ വികസന പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം പ�തിക��ായി െചലവഴി�
�ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

�� ഓഫ് മാ�മാ�ി�ിെല ജീവന�ാ�

6339. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം ആ�ാനമായി �വ��ി� വ�� ��  ഓഫ് മാ�മാ�ി�ി�  നിലവി�  എ�
ജീവന�ാരാ��ത്;

(ബി) െഡപ�േ�ഷ�, �ിരം,  താ��ാലികം വിഭാഗ�ളിലാ�� ജീവന�ാ�െട േപ� വിവര��
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�� ജീവന�ാ�െട ഓേരാ���േട�ം നിലവി�� കാലാവധി
ഏ�വെരയാ��ത്;

(ഡി) താ��ാലിക ജീവന�ാരി� ഓേരാ����ം നിലവി� ന�കി വ�� േവതനം എ� വീതമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട നിയമന രീതി വിശദമാ�ാേമാ?

േക� സ��ാരി� നി�ം സം�ാന സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളിേല�് േനരി�് നി�േ�ശം

6340. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരി�  നി�ം സം�ാന സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളിേല�് േനരി�് നി�േ�ശം
ന�കിയതിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��  �ട�നടപടി സ�ീകരി�
സംഭവം ��യി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  സം�ാന സ��ാ�  �േഖനയ�ാെത േക�ം ന��� നി�േ�ശ��  പാലി�ാ�
ഉേദ�ാഗ��  ത�ാറാ��തി�  അപാകത�േ�ാ;  എ�ി�  അ�രം നടപടി സ�ീകരി�
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ണ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

6341. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് തിരി�ടവി�  �ടി�ിക വ��ിയ വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം ബാ�ക�
നട�ിവ�� റവന� റി�വറി നടപടിക� നി��ലാ�വാ� േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) 60%  �ി�  �റവ് മാ��� ��ിക��് േലാ�  ന���തി�  ബാ�ക�  സ�ീകരി�ി��
നിേഷധാ�ക നിലപാട് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

6342. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� റി�വറി നടപടിക� ബാ�ക� ഊ��ിതമാ�ിയ� നിമി�ം കടെ�ണിയിലായ
വിദ�ാ��ികെള സഹായി��തിനായി ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ആ��ല���  സമയബ�ിതമായി
ലഭ�മാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�് നട�ാ�� േക� പ�തിക�

6343. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  േകരള�ി�  വിവിധ പ�തിക�  നട�ിലാ��തിനായി കഴി� അ�്
വ�ഷ�ളി� ഏ� �പ ഏെത�ാം പ�തിക��് അ�വദി�ി��് എ�തിെ� വ�ഷം തിരി��
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  2016  മാ��്  31  വെര െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം ��ത �ക�െട ധനവിനിേയാഗ
സാ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം െചലവഴി�ാ� ബാ�ി�ളള �ക എ�െയ�ം ഈ �ക െചലവഴി� തീ�േ�� കാലാവധി
എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) അ�വദി� �ക യഥാസമയം െചലവഴി�ാതി��തിെ� കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ��
ആെരാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അ�വദി� �ക യഥാസമയം െചലവഴി�ാതി��തിനാ� േക� സ��ാ�  ��ത �ക തിരിെക
എ��ി�േ�ാ; എ�ി� പ�തി തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപ���ിക�െട എ��ി� �റവ്

6344. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ���ികെള അേപ�ി�് െപ���ിക�െട എ��ി�  �റവ് വ��െ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ആയതിെ� കാരണം കെ���തിനായി എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഉ�ാദന േമഖല�് ��ത് ശതമാനം വകയി��ാ� നടപടി

6345. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിത�ി� ���ിയത് 30ശതമാനെമ�ി�ം ഉ�ാദന
േമഖല�് വകയി��ണെമ�� വ�വ� ഏ�െ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�
��ത നിബ�ന�് ഏത് തീയതി �തലാണ് �ാബല�ം ന���തിന്
ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ?
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സി.ആ�.ഇസഡ് സംബ�ി�് അേപ�ക�

6346. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സി.ആ�.ഇസഡ് സംബ�ി�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�് ലഭി�� അേപ�ക�
പരിേശാധി��ത് ആരാണ്; വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� �മതലക�  എെ��ാമാണ്;  സി.ആ�
ഇസഡ് അേപ�ക� പരിേശാധി�വാ� മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെന എെ��ി�ം �മതല
ഏ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ��ാമാണ്;

(സി) സി.ആ�.ഇസഡ് സംബ�ി�് ലഭി� അേപ�ക�  ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;  ലഭി�
അേപ�കളി� എ� എ��ി� തീ�മാനം എ��;

(ഡി) സി.ആ�.ഇസഡ് സംബ�ി� അേപ�ക� പരിേശാധി�� രീതി എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈജവ ൈവവി�� രജി��

T 6347.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ ൈവവി�� രജി��  ത�ാറാ��തിന് ന�കിയി�� മാ�� നി��ശ��  സംബ�ി�
വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��കാരം േശഖരി�� വിവര��  ഏെതാെ� രീതിയി�  �േയാജനെ���ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��്

6348. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക. ബാ�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��് നട�ാ���മായി ബ�െ��് പ�ിമഘ��ി� ഉ�െ��� േകരള�ിെല
123 വിേ��കളിെല പരി�ിതിേലാല �േദശ�� സംബ�ി� അപാകതക� പരിഹരി��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) സം�ാനെ� പരി�ിതിേലാല േമഖലെയ സംബ�ി�് ഉ��.വി.ഉ�� ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��്
േക� സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േക� വന ം - പരി�ിതി മ�ാലയം �റെ��വി� ഓഫീസ് െമേ�ാറാ��ി� സംഭവി� പിശ���
തി��ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� പരി�ിതിേലാല �േദശ�� ഏെതാെ� വിേ��കളിെല എ� ച�ര� കിേലാമീ��
�േദശം എ�� സംബ�ി�് അ�ിമ വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േക� ശാ� സാേ�തിക വ��ി� കീഴി�� �ാപന��െട പഠന ഗേവഷണ സൗകര���
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6349. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ,േക� ശാ� സാേ�തിക വ��ി� കീഴി�� �ാപന��െട പഠന
ഗേവഷണ സൗകര��� േകരള�ിെല വിദ�ാ��ിക��ം ഗേവഷക��ം ഇതിനകം എ�േ�ാളം
�േയാജനെ���ാ� കഴി�ി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) രാജീവ് ഗാ�ി െസ��  േഫാ�  ബേയാെടേ�ാളജി  ,  �ീ ചി� തി�നാ�  ഇ��ി���് േഫാ�
െമഡി��  സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി  ,  നാഷണ�  ഇ��ി���് േഫാ�  ഇ��ഡിസി�ിനറി
സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി,  ഇ���  േ�സ് റിസ��് ഓ�ഗൈനേസഷ�  �ട�ിയ
�ാപന��െട �വ��ന�� സം�ാന സർ�ാർ അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളിെല അധ�ാപക�െട േസവന�ം �ാപന��െട സാേ�തിക സഹകരണ�ം
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസേമഖല�് ലഭി��തിനാവശ�മായ ഇടെപട� നട�േമാ?

പരിയാരം വിേ�ജിെന പരി�ിതി േലാല �േദശ പ�ികയി� നി�ം ഒഴിവാ��തി� നടപടി

6350. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രി രംഗ�  റിേ�ാ��ി�  പരി�ിതിേലാല �േദശമായി ഉ�െ��ി��ായി�� പരിയാരം
വിേ�ജിെന അതിര�ി�ി,  പരിയാരം എ�ീ ര� വിേ��കളാ�ി വിഭജി�െ�� സാഹചര��ി�
�തിയ പരിയാരം വിേ�ജിെന പരി�ിതിേലാല �േദശ പ�ികയി�  നി�് ഒഴിവാ��തിനായി
സമ��ി�ി�� അേപ�കളി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അേപ�കളി�േമ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരിയാരം വിേ�ജിെന പരി�ിതി േലാല �േദശ പ�ികയി�  നി�ം ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ�.ബി.എസി-� ഗ�് ല�റ� നിയമനം

6351. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ബി.എസി-�  ഗ�് ല�റ�  അടി�ാന�ി�  അ��ാപകെര നിയമി��തി��
മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഗ�് ല�റ�  റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��്,  ഇ��വ�വി�  പെ���്,  െമരി�ി�
ആദ��ാനെ��ിയവ��്,  ��കാല�് കരാ�  വ�വ�യി�  ��ത �ാപന�ി�  േജാലി
െച�ി�െ��� കാരണ�ാ� നിയമനം ന�കാതി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��കാല�് കരാ� വ�വ�യി� േജാലി െച�വെര റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��ാ� ഒഴിവാ�ണെമ��
ഏെത�ി�ം സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� നിയമന�ി�� െതരെ���് നടപടി �മ��

6352. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി� െപാ� നിയമന�ിന് െതരെ���െ���തിന് നി�ിത �ായ
പരിധി വ�വ� എ�് �തലാണ് �ാബല��ി� വ�െത�് അറിയി�േമാ; േകരള പ�ിക് സ��ീസ്
ക�ീഷ� െപാ� നിയമന�ിന് െതരെ���െ���തിന് വി�ാപനം �റെ��വി�� സമയ�്
നി�ിത �ായപരിധി ���ിയായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അേപ� സമ��ി��തിന് േമ�റ�
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വ�വ� വിഘാതമാ��ത് ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാബല��ി�� വ�വ��െട േപാരാ� �ലം ഉേദ�ാഗാ��ിക���ാ�� െതാഴിലവസരന�ം
പരിഹരി��തിന് അടിയ�ിര ഉ�രവ് ന��േമാ;  എ�ി�  െപാ� നിയമന�ി�� പ�ിക്
സ��ീസ് ക�ീഷ�  വി�ാപന കാലയളവി�  നി�ിത �റ� �ായപരിധി ���ിയായി��
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അേപ��ം സ�ീകരി��താെണ� േഭദഗതി ഉ�രവ് നിലവി�� വ�വ��്
കീഴി� ഉ�െ���േമാ;

(സി) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� ഓ�ൈല� സംവിധാനം �േഖന അേപ� സ�ീകരി��തിനാ�
വി�ാപന കാലയളവി�  നി�ിത �ായ�ം വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത��� ��വ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക�േട�ം അേപ� സ�ീകരി�് െപാ� നിയമനം നട�േ�ാ�  മാ�മാണ് െതാഴി�
അവസര സമത�ം ലഭ�മാ��െത�ത് പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� വി�ാപനം െച� എ� ത�ികകളി� െതരെ���് ��ിയ
���ിയാ��തിന് അവേശഷി��െവ�് വ��മാ�േമാ; െപാ�നിയമന�ി�� െതരെ���്
നടപടി �മ��  സമയ ബ�ിതമായി ���ിയാ�ി ഉേദ�ാഗാ��ിക��് െതാഴിലവസരം
ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ിര ഉ�രവ് ന��േമാ;

(ഇ) സ��ീസിെല ��വ� ഒഴി�ക�ം ഓ�ൈല� സംവിധാനം �േഖന േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷന്
റിേ�ാ��് െച��തിന് ഉ�രവ് ന��േമാ  ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം
ഏെതാെ� വ��കളി�  നി�് എ� ഒഴി�ക�  േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷന് എ�തി
അറിയി�ി�െ��റിയി�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

6353. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസി�  നി�ം ��/േകാേളജ് അധ�ാപകെര ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭാവിയി� ഇതി� അധ�ാപകെര ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

എ�. ഡി. െെട�ി�് നിയമനം

6354. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�. ഡി.  െെട�ി�് റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��വ�  നിയമന�മായി ബ�െ��്  14.10.2016  ന്
�ഖ�മ�ി�് പരാതി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം പ�ായ�കളി� നിയമനം നട��തിന് നയപരമായ തീ�മാനം
െെകെ�ാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരളാ പ�ളിക് സ�വീസ് ക�ീഷെ� �വ��നം

6355. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ പ�ളിക് സ�വീസ് ക�ീഷെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� വ��
നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി െചയ�മാ�, െമ��മാ�  �ട�ിയവ�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിെനാ�ം
അവ�െട �വ��നം വിലയി��ാ� �േത�ക നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ സബ് ക�ി�ിക�  ��പാെക േകരളാ പ�ളിക് സ�വീസ് ക�ീഷനി�  െക�ി�ിട��
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ഫയ�ക�  തീ��് ക�ി�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�െന വിവിധ സബ്
ക�ി�ിക� ��പാെക ആറ് മാസ�ിന് േമ� െക�ി കിട�� ഫയ�ക�െട എ�ം തീയതി വ�്
ലഭ�മാ�േമാ?

മ� ജി�കളിേല�ളള �ലംമാ�ം

6356. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സിവി�  സ��ീസി�  നിലവി�  എ�.ഡി.സി.  ത�ികയി�  നി�് �.ഡി.സി.  ആ�ം
േ�ഡ് ര�് ത�ികയി�  നി�് േ�ഡ് ഒ�് ത�ികയിേല�ം െ�ാേമാഷ�  ലഭി�േ�ാ�
സീനിേയാറി�ി ന�െ�ടാെത മ� ജി�കളിേല�് �ലംമാ�ം ലഭി��� സംബ�ി� വ�വ�കളി�
മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െസ�േ�റിയ�് അസി��് നിയമനം

6357. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� െസകേ�റിയ�് അസി��് റാ�് ലി�ി� എ� േപ� ഉ�െ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്; കാ�ഗറി തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി� ഇേ�ാ� എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�ി���� അസി��് േ�ഡ് II ത�ികയിേല�� നിയമനം

6358. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ി���� അസി��് േ�ഡ്  II  ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് അേപ� �ണി�െകാ�്
അ�� പി.എസ്.സി. വി�ാപനം എ�് �റെ��വി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഈ ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��ം ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള ജല അേതാറി�ിയി� ഓവ�സീയ� േ�ഡ് III/േ�സ� ത�ികയി� നിയമനം

6359. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ജല അേതാറി�ിയി�  ഓവ�സീയ�  േ�ഡ്  III/േ�സ�  ത�ികയിെല നിയമന�ിനായി
6-6-2013-�  PSC  �സി�ീകരി� റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� േപ��് നിയമന ശിപാ�ശ
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ഒഴി�ക� വ��ി� നി�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ലി�ിെ� കാലാവധി കഴി�ം ��് ഇനി�� പരമാവധി ഒഴി�കളി� നിയമന �പാ�ശ ന���തിന്
നി�േ�ശം ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�്, ജലേസചന വ��കളി� ഓവ�സിയ� േ�ഡ് II, ഓവ�സിയ� േ�ഡ് III ത�ികകളിെല
ഒഴി�ക�

6360. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�മരാമ�്,  ജലേസചന വ��കളി�  ഓവ�സിയ�  േ�ഡ്  II,  ഓവ�സിയ�  േ�ഡ്  III

ത�ികകളി� നിലവി� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിെല ഒഴി�കളിേല�് അേപ� �ണി�െകാ�് പി.എസ്.സി.  േനാ�ിഫിേ�ഷ�
�റെ��വി� തീയതി�ം, േഷാ��് ലി�് �സി�ീകരി� തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�്, ജലേസചന വ��ി� ഓവ�സിയ� േ�ഡ് II, േ�ഡ് III ത�ികക�െട റാ�് ലി�്
എ�േ��് �സി�ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.ടി അധി�ിത േസവന��

6361. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഐ.�ി അധി�ിത േസവന��  ന���തിനായി എ� �ാപന�െള
�മതലെ���ിയി��്; ഈ �ാപന���് ഒ� സാ��ിക വ�ഷേ��് ശ�ള ഇന�ി�ം മ�്
ഇതര ഇന�ി�മായി ആവശ�മായ �ക എ�;

(ബി) നിലവി� ഈ �ാപന���് മാ��് 31 വെര �വ��ി��തി�� ക�ത� ധനം എ� എ�ം
മാ��്  31  വെര �വ��ി��തിന് ഈ ക�ത�  ധനം പര�ാ�മാേണാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

മാ��്  31  വെര ലഭി�ാ�� വ�മാന േ�ാത�ക�  എെ��ാെമ�്�ാപനം തിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �വ��നം നില� േപാ�� രീതിയി� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� �ാപന�� ഏെത�ാം;
ഈ �തിസ�ി മറികട�വാ�  �ാപന��  വിഭാവനം െച�ി�� പ�തിക�
എെ��ാെമ�റിയി�േമാ;

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ിയി�  �ാപന�െള െകാെ��ി��തിന് ഉ�ായ കാരണ��
എെ��ാെമ�ം ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ?

െഎ.ടി. ക�നികളിെല േവതന �ഷണം

6362. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.ടി. ക�നികളി� നട�� േവതന �ഷണം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത് തട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െഎ.ടി ക�നികളി�  േജാലി െച��വ��് മിനിമം േവതനം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െഎ.ടി. ക�നികളി� വനിതാ ജീവന�ാ�െട േജാലി സമയം �മീകരി��

6363. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� പല െഎ.  ടി.  ക�നികളി�ം വനിതാ ജീവന�ാ�െട േജാലി സമയം
�മീകരി�് ന�കാ�ത് �ീ �ര�െയ തെ� ബാധി��താെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇവ�െട േജാലി സമയം �മീകരി��തിനാവശ�മായ ഇടെപട�ക� നട�േമാ;

(ബി) െഎ.ടി.  പാ��കളി�ം,  െഎ.ടി.  ക�നികളി�ം മതിയായ �ീ �ര�ാ സംവിധാന��
നിലവി�േ�ാെയ�ത് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�രം െതാഴിലിട�ളി�  �ീക��്
േനെര ഉ�ാകാ�� അതി�മ��  തട��തിനാവശ�മായ സംവിധാനെമാ��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

അ�യ പ�തി
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T 6364.�ീ.സി.���
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, വി. േജായി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരസാേ�തിക വിദ��െട �ണഫല�� സാധാരണ�ാ��് �ാപ�മാ�ക എ� ല��േ�ാെട
ആരംഭി� അ�യ പ�തി ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) അ�യ െസ��ക�െട �വ��ന�െള�റി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം സ��ാരിതര േസവന�ളാണ് അ�യ േക��� വഴി ലഭി��ത്;
(ഡി) ഏെത�ാം സ��ാ� േസവന�ളാണ് ��ത േക��� വഴി ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എ.ബി.സി.സ��ിഫി��� േകഡ�ക��് െവയിേ�ജ് മാ��്

6365. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ.ബി.സി.  സ��ിഫി��് കാര�മാ�ിയ എ�.സി.സി.  േകഡ�ക��് പി.എസ്.സി.  �േഖന��
ഏെത�ാം ത�ികകളിെല നിയമന���ാണ് െവയിേ�ജ് മാ��് ന�കിവി��ത്;

(ബി) അത് എ� ശതമാനം ന����്; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) മിക� െ�യിനി�ം അ�ട� േബാധ�ം കര�മാ�ിയതിെ� അടി�ാന�ിലാണ് എ�.സി.സി.
േകഡ�ക��് എ.ബി.സി.  സ��ിഫി��ക� ന���ത് എ�ത് കണ�ിെല��്,  ഇ�ര�ാെര
സിവി�  സ��ീസിേല�് ആക�ഷി��തിനായി പി.എസ്.സി.  �േഖന നിയമനം നട�� എ�ാ
ത�ികകളിേല�ം െവയിേ�ജ് മാ��് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

വി�� ഭട�ാ��് െവയിേ�ജ് മാ��്

6366. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി�� ഭട�ാ��് ഇ�ഡ�ാ ഗവ�െമ�് ന��� ഡി�ി സ��ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ി� പി.
എസ്. സി. നിയമന���ായി ന�കി വ�ി�� െവയിേ�ജ് മാ��് ഇേ�ാ� ന���ി� എ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തി�ല സാഹചര��ളി�  േസവനമ��ി�� ഒ� െെസനികന് സ��ീസ് കാലയളവി�  ഒ�
െറ�ല� ഡി�ി േന�കെയ�ത് �യാസമായിരിെ� ഗവ�െമ�് ഓഫ് ഇ�ഡ�ാ അവ��് ന���
ഡി�ി സ��ിഫി��് പി. എസ്. സി. അംഗീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വി�� ഭട�ാ��് പി.  എസ്.  സി.  നിയമന���് െവയിേ�ജ് മാ��് ന���തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�സാ ധനസഹായം

6367. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക����ി നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് അേപ�
ന�കി ചികി�സാ ധനസഹായം കി�ാ� താെഴ�റ�� േരാഗിക�െട അേപ�യിേ��
ധനസഹായം അ�വദി�് സ��ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�
ജി.ഒ.ന��ം േകാ�ി�ം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇവ��് ധനസഹായം അ�വദി�ി�ി�ാെയ�ി� ആയതിെ�റ
കാരണം വ��മാ�ാേമാ? 1. െറജി വി.  എ� DRF No.581/2016 dtd 4.1.2016 2. േടാമി �ര��
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DRF No.651/2016 dtd 4.1.16 3. ലീലാ രാജ� DRF No.606/2016 dtd 4.1.16 4. ത��� DRF

No.62332/2015  dtd  26.9.15  5.  �ീമതി അ�മാ�േ�ാസ്,  �റിയംക���,
�ഴിേ�ാ�,ക����ി, േകാ�യം 6. ത��, ല�ംവീട് േകാളനി, അ�ം�ടി, േകാ�യം 7. വാസ�ി
�കാശ്,  വടേ� ചിറയി�, ക�ി�ാട്,  ക�റ പി.  ഒ.,  േകാ�യം  8.  സ�ി േജാസഫ്,  CMDRF

No.80744/15  dtd  19.12.2015  9.  െബ�ി െതനം�േ��, കാ�ാ�ാ�്, ഞീ��, േകാ�യം  10.

അ�ിണി ബാ�, ൈപ�ാ�ി�, �ഴിേ�ാ�, ക����ി, േകാ�യം. 11. വ�സ, കളരി��, കീ��,
േകാ�യം 12. രവീ�� നായ� M.K., മഠ�ി�പറ�ി�, ക�റ(P.O.), േകാ�യം 13. ത���, CMDRF

No.14390/2013  dtd  16.5.2013  14.  ത���, അനി�ാനം  6470/2015  dtd  15.5.2015  15.

ആ�സി, 6119/2014 dtd 22.2.2014

�രിതാശ�ാസ നിധി

6368. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ധനസഹായ�ിനായി
മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� നി�് എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  ഏെത�ി�ം അേപ�യിേ��  ധനസഹായം ന��വാ�  തീ�മാനം എ��ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ��ത അേപ�കളിേ��  എേ�ാ�  ധനസഹായം ന��വാ�  സാധി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?

തി�ര�ാടി അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി�െ��വ��് ധനസഹായം

6369. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി� വ�തി� േശഷം തി�ര�ാടി അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി�െ��
ആ�െ��ി�ം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ ചികി�ാ സഹായ നിധിയി�  നിേ�ാ �രിതാശ�ാസ
നിധിയി� നിേ�ാ ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അവ�െട വിവര��ം അ�വദി�
�ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015  െസ��ംബ�  2-ന് ��ി മരണെ�� �ഹ�ദ് റിസാ�  ,S/o  �ീ.  ��ിേ�ായ എ.  സി.,
അ�ാര��് ചി�ം വീ�ി�, �ഷി ഭവ�  േറാഡ്,  ഉ�ണം പി.  ഒ.,  പര�ന�ാടി,  മല�റം
എ�യാ�െട ആ�ിത��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം
അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

6370. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�� �േ��് മരണെ�� ഭാ�രെ� ഭാര� �ീമതി മണി ഭാ�ര�, പറേ�ാടിയി�, വാ�ി�ളം,
െതേ��ര.  പി.ഒ.,  മാേവലി�ര,  ��സ��ാരിെ� കാല�് �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം
ധനസഹായ�ിനായി സമ��ി� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�യിേ�� ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി ധനസഹായം
അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പറ�ി�ളം- ആളിയാ� നദീജല കരാ�
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6371. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  നദീജല കരാ�  �കാരം ഈ വ�ഷം സം�ാന�ിന് നാളി�വെര ലഭി�
െവ��ിെ� അളവ് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാ� കരാ�

T 6372.�ീ.പാറ�� അ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, എ� .എ.െന�ി��്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാ� കരാറിെല വ�വ�ക� പാലി�ാ� �ിതി വിേശഷം നിലവി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�വ�ക�  �കാരം സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� ജലം നി�ിത കാലയള�കളി�
ലഭി�ാ�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  അ� ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സം�ാനം സ�ീകരി�ാ�ളളെത�്
വ��മാ�േമാ?

��െ�രിയാറി� �തിയ ഡാം നിർ�ാണം

6373. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറി� �തിയ ഡാം നി��ി��ത് സംബ�ി�് തമിഴ് നാട് സ��ാ�മായി ച�� നട�ി
സമവായ�ി� എ�ിേ���ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ ഡാം നി��ാണം സംബ�ി�് േക� സ��ാരിെ� ഏെതാെ� വ��ക�െട അ�മതിയാണ്
ലഭി�ി��ത്; ഇ� സംബ�ി�് എെ�ാെ� �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �തിയ ഡാം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ��ീം േകാടതിയി�  നി�ം എെ��ി�ം �തി�ല
പരാമ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ിൽ എെ�ാെ�;  ഇവ ഒഴിവാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ല��ണ�ിന് ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീ�ണിയായി വേ��ാ�� ഡാം െപാ�� എ�
�ര�ം ഒഴിവാ�ി അടിയ�രമായി ഇവിെട �തിയ ഡാം നി��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിരമി� പ��വ��േകതര ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�

6374. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2000  ന് ��് വിരമി� പ��വ��േകതര ജീവന�ാ��് െപ�ഷ� ന�കി �ട�ിേയാ എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�െകാ�ാണ് െപ�ഷ� ന�കാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപ�ഷ� എ� �ത� ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സൗദി അേറബ�ായിെല േലബർ ക�ാ�കളിെല മലയാളികൾ

6375. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െതാഴിൽ ന�െ��് സൗദി അേറബ�യിെല േലബർ ക�ാ�കളിൽ കഴി�ി�� എ� മലയാളികെള
നാളി�വെര േകരള�ിെല�ി�ാൻ കഴി�ി��്;

(ബി) ഇവർ�് െതാഴി�ടമകളിൽ നി�ം ലഭിേ�� ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

വ�ാജ റി��്െമ�്, വിസ ത�ി�് എ�ിവ�െ�തിെര േബാധവ��രണ പരിപാടിക�

6376. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാജ റി��്െമ�്,  വിസ ത�ി�് എ�ിവ�െ�തിെര സം�ാന �വാസികാര� വ��ി� കീഴി�
ഫല�ദമായ േബാധവ��രണ പരിപാടിക� ആ��ണം െച�് നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) വിസ ത�ി�മായി ബ�െ�� േക�ക�  വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�, �ശ�,  �വ�,  പ�
മാധ�മ�ളി�െട �േത�ക േബാധവ��രണ പരിപാടിക� നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസി മലയാളി േ�മനിധി നിയമ�ി� േഭദഗതിക�

6377. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി മലയാളി േ�മനിധി നിയമ�ി� ഏെതാെ� തര�ി�� േഭദഗതിക� വ���തിനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� ല�ം േകാടിയി��രം �പ വ�� �വാസി നിേ�പെ� ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി��തിന്
എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(സി) �വാസിക��ായി ഒ� സമ� �നരധിവാസ പ�തി ആവി�രി�േമാ?

'ൈസബ� േഡാം' പ�തി

6378. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസിെ� 'ൈസബ�േഡാം'; പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ��ിക�െട ഇ-െമയി�ക�ം െമാൈബ�  വിളിക�ം നിരീ�ി��തിന് അ�മതി ലഭ�മാ�ാ�
നിലവി�ളള സംവിധാനം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ൈസബ�  േഡാം പ�തി സ�കാര� വ��ികെള സഹകരി�ി�െകാ�ാേണാ നട�ി�
വ���ത്;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ചില ഉേദ�ാഗ�� ഔേദ�ാഗിക പദവി ��പേയാഗെ���ി സ�കാര�വിവര�� േചാ��ിെയ��
അവ ഉപേയാഗി�് �ാ�്െമയിലിംഗ് െച��തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�
ആയത് തടയാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

എം.എസ്.പി.േകാ��ബി� (മല�റം) നിയമനം

6379. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 012/2015  �കാര�ളള എം.എസ്.പി.േകാ��ബി� (മല�റം)  പി.എസ്.സി.റാ�്
പ�ികയി� നി�ം ഇ�വെര എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�െവ�ത് പ�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക�  ഇനി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��്
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വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി�ം നിയമനം ന���തി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ഇതര സം�ാന�ളി� നി�് ��ികെള േജാലി�് െകാ�വ��ത് തടയാ� നടപടി

T 6380.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി� നി�് ആവശ�മായ േരഖകളി�ാെത പതി��് വയ�് �ത�� ��ികെള
വിവിധ േജാലിക��ായി സം�ാനേ��് െകാ�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 95  െപ���ിക�ം  50  ആ���ിക���െ��� ഇ�രം ഒ� സംഘെ� ഈയിെട പാറശാല
െറയി�െവ േപാലീസ് പിടി�ടിയതായി അറിയാേമാ;

(സി) എ�ി�, ദിവസ�േളാള�� യാ�യി� മതിയായ ഭ�ണം േപാ�ം ന�കാെതയാണ് ഈ ��ികെള
െകാ�വ�െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�ം ഭാവിയി� ഇ�രം കാര��� തടയാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

ചിതറ േപാലീസ് േ�ഷ�

6381. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചിതറയി�  േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  ���ിയായി�േ�ാ;  ഇതിനായി
എ� ത�ികകളാണ് ��ി�ി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ:

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��നം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആദായ നി�തി വ��ിെ� െറ�ഡ്

6382. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക ഇടപാട് നട�� ���് �ാപന�ളി� ആദായ നി�ി വ��് െറ�ഡ് നട�ിയ
വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആ�െടെയാെ� അനധി�ത സ�ാദ��ളാണ് ���് �ാപന�ളി�
ഉ�ായി��െത� വിവരം സം�ാന സ��ാരിന് െെകമാറി�ി�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട
േപര് െവളിെ���േമാ;

(സി) വിവരം സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�ിെ��ി�  ആയത് ലഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കരട് �ലമാ� ഉ�ര�ക� സാ�ഹിക മാധ�മ�ളി� �ചരി�ി�വ�െ�തിെര�� നടപടി

6383. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ആ�ാന�ിെ��ം ഡി.  ജി.  പി.  �െട ഓഫീസിെ��ം രഹസ� സ�ഭാവം ന�െ���
തര�ി�  കരട് �ലമാ� ഉ�രവ് സാ�ഹിക മാധ�മ�ളി�  �ചരി�ി�താ�� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  കരട് �ലമാ� ഉ�രവ് സാ�ഹിക മാധ�മ�ളി�  �ചരി�ി�വ��തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?
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േകരള േപാലീസി� ഹവി�ദാരായി നിയമി�ാ� അ�മതി

6384. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 16/9/2014  െല  G.O.  (MS)  No.  183/2014/Home  �കാരം വിവിധ കായിക ഇന�ളി� മികവ്
െതളിയി�ി�ളള കായികതാര�െള േകരള േപാലീസി�  ഹവി�ദാരായി നിയമി�ാ�  അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�� സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ; നടപടി�മ�� ഇേ�ാ�
ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം, നിയമനം എ�േ��് ന�കാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� കായികതാര���ാണ് നിയമനം ന�കാ�  തീ�മാനി�ി�ളളത്;  ഉ�രവിെ� പക��്
ന��േമാ;

(ഡി) ��ത നിയമനം അടിയ�രമായി നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള േപാലീസി� േകാ��ബി� ൈ�വ�

6385. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� പ�് വ�ഷ���ളളി� േകരള േപാലീസി� എ� �തിയ വാഹന�� ലഭ�മാ�ിയി��
എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത വാഹന��െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി ൈ�വ�  ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈ�വ� ത�ികയില�ാ�വ� േപാലീസ് വാഹന�� ഓടി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള േപാലീസി� കായികതാര��െട നിയമനം

6386. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാ��േബാ� , �േഡാ എ�ീ ടീ�കളി� എ� േപ��് േകരള േപാലീസി� െസല�� ലഭി�െവ�ം
ഇതി� എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�െവ�ം ഇവ� ആെരാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െസല�� ലഭി�വ�െട േപ�വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ��് നിയമനം ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള െെഹേ�ാടതി�െട വിധിന�ായ�ിെ�റ അടി�ാന�ി� അട� നട�ാത�െട തട�ം

6387. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െെഹേ�ാടതി�െട 7.7.15 െല WP(C)/6171/15 െല വിധിന�ായ�ിെ�റ അടി�ാന�ി�
�ജ�ര േപാലീസ് േ�ഷ� സ�് ഇ�െ��� അട� നട�ാത�െട തട�ം നീ�ിേയാ;ഇെ��ി�
കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േമ�  ഉ�രവ് �കാരം മ�സിയം സി.െഎ.  െെഹേ�ാടതിയി�  എതി�  സത�വാ��ലം ഫയ�
െച�േവാ;  ആയതിെ�റ അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദീകരി�േമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

6388. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല െച��- കാേരാട്- �ള�� എ�ീ പ�ായ�ക� അതി� പ�ി��
�ാ��കട-യി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിെ� നടപടി എ�� �ട�ിേയാ;  എ�്
നട�ാ�ാ� കഴി�ം; വിശദമാ�േമാ?

േജാലി വാ�ാനം ന�കി ത�ി�്

6389. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-�, അേമരി�യി�  േജാലി വാ�ാനം ന�കി ത�ി�് നട�ിയ േസാബി േജാ��്,  പീ��
വി�സ�  എ�ിവ�െ�തിെര െകാ�ി താ��് ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി�  റബി�സ�, അേജഷ്,
ശര�്,  വിേജഷ്,  ശിവദാസ�, ശ�ാം എ�ിവ�  16.07.2016-ന് സമ��ി� പരാതിയി�
(G160704839) സ�ീകരി� നടപടി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണ ��ംബ�ി�െ�� െതാഴി� രഹിതരായ ടി �വാ���് ന�മായ പണം എ�േ��്
തിരിെക ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േഡാഗ് ��ാഡ് പരിശീലനം

6390. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ി� കീഴി� േഡാഗ് ��ാഡ് നിലവി�വ�െത�ാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� �ണി�ക�  �വ��ി��;  ഓേരാ�ണി�ിേല�ം േഡാ�ക�േട�ം,  ൈകകാര�ം
െച��വ�െട�ം വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) െഎ.�ി.ബി.പി  ,  ബി.എസ്.എഫ് തല�ളി�  �ി.ഒ.�ി,  റി�െ��് െ�യിനിംഗ് പാ�ായവ�െട
നാളി�വെര�� ��� വിവരം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േദശീയ,  അ��േദശീയ പരിശീലനം സി�ി� പരിശീലക�െട വിവരം വ��മാ�േമാ;  പരിശീലക�
േന�ത�ം ന�കി നട�ിയ പരിശീലന��െട വിവരം ���മാ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ���  െക.ഇ.പി.എ യി�  േഡാഗ്/പരിശീലക��� പരിശീലന�ി�� സംവിധാനെ��റി�്
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േദശീയ/അ��േദശീയ പരിശീലനം സി�ി� പരിശീലക�െട േസവനം േഡാഗ് ��ാ�ക�െട
കാര��മമായ �വ��ന�ിന് വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

സം�ാന�തെ� േഡാ���ാഡിന് ശാ�ീയ പരിശീലനം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) സം�ാന�ിന് �റ�് നട�� െെദ�ഘ�േമറിയ പരിശീലന�ളി�  പെ����
േസനാംഗ���ായി െചലവാ�� �ക�ം, സം�ാന�് പരിശീലനം സംഘടി�ി�ാ� ഉ�ാ��
െചല�ം കണ�ാ�ി സ��ാരിന് സാ��ിക ബാ��ത �റ� രീതിയി� കാര��മമായി േഡാഗ്
��ാഡ് പരിശീലന�ിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ� പലിശ�ാെര നിയ�ി��തിന് നടപടി

6391. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�പലിശ�ാെര കെ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ� പലിശ�ാെര നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ?

വിവിധ േക�കളി�െപ�് ജയിലിലാ�� ആദിവാസിക�
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T 6392.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േക�കളി�െപ�് ജയിലിലാ�� ആദിവാസിക��് ജാമ�ം ലഭി�ാ�തിനാ� ജയി�കളി�
തെ� കഴിേയ�ിവ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�  ജാമ�േമാ നി�തി ചീേ�ാ ഹാജരാ�ിയാ�  ജാമ�ം ലഭി�് �റ�ിറ�ാ�� േക�കളി�
നിര�രത �ല�ം ജാമ�ം നി���തിന് സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�െര ലഭി�ാ�� �ല�ം
പ�യമി�ാ�� �ല�ം അവ��് അതിന് സാധി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം ��ി��ക� അ�ഭവി�� ആദിവാസിക��് ആവശ�മായ നിയമ സഹായം ന�കാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ��ായി േകരള ലീഗ�  സ��ീസസ് അേതാറി�ി  (െക�സ)-�െട േസവന��
�േയാജനെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േസനെയ കാര��മമാ��തിന് നടപടി

6393. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനെയ ��ത� കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�  ഉപേയാഗി�് നട�െ��� ���ത���  െതളിയി��തിന്
േപാലീസ് േസനെയ പര�ാ�മാ��തി�ം ൈവദ�ധ�ം ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േസന�് ��ത�  അത�ാ�നിക ഉപകരണ��  ലഭ�മാ��ത് സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ?

േപാലീസ് െ�ഷ�� �ണി�കളിെല �ലംമാ�ം

6394. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസിെല െ�ഷ��  �ണി�കളി�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��� എ� കാലം �ടരാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��്  (2014  േമയ്  29-ന്)  സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി ഇറ�ിയ ഉ�രവി�
പറ�� കാര�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;��ത ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െെ�ം�ാ�് കാസ�േകാഡ് �ണി�ി�  നി�്
ഉേദ�ാഗ�െര �ലം മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത ഉേദ�ാഗ��െട േപ�വിവര�ം മാ�െ�� �ല�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ലം മാ�െ�� ഉേദ�ാഗ��ാ� എ�കാലമായി െെ�ം�ാ�് കാസ�േകാഡ് �ണി�ി� േജാലി
െച�വരാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് നിയമന�ിന് ൈക�ലി

6395. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  േപാലീസ് നിയമന�ി�  ൈക�ലി വാ�ി എ� േകസി�  �ീമതി ശരണ�,
�റ�റയി� പാ��, പ�ന.പി.ഒ., എ�യാെള േപാലീസ് അറ�് െച�ി��േവാ;

(ബി) ടിയാ�െട േപരി�  േകെ���ി�േ�ാ;  അേന�ഷണം നട��േ�ാ;അേന�ഷണം നട��ത്
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ആരാണ്;
(സി) ടി വിഷയം സംബ�ി�് എ� േക�ക�  എ��ി��്;  �ഥമ���ാ�ളള അേന�ഷണ�ി�

ആ�െടെയ�ി�ം േപര് േപാലീസിന് ന�കിയി��േവാ;  എ�ി�  അത് ആ�െട േപരാെണ�
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഹരി�ാട് േകാടതിയി�  സി.ആ�.പി.സി.  164  �കാരം േ��്െമ�് ന�കിയി��േവാ;  ��ത
േ��്െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാവ് കട� േക�ക�

6396. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഇ�ഴി� ��് വ�ഷ�ിനിെട ക�ാ�കട�മായി ബ�െ��് എ�
േപെര പിടി�ടിയി��്;

(ബി) എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

വിസി� േ�ാവ� സംവിധാനം

6397. �ീ.െക.�രളീധര�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതികെള�റി�് ഓ�ൈലനി�  പരാതി ന���തിനായി ഏ�െ���ിയ വിസി�  േ�ാവ�
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഈ സംവിധാനം വഴി എ� പരാതിക� ലഭി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� പരാതികളിേ��  അേന�ഷണം ���ിയായിെയ�ം എ� പരാതികളി�  അഴിമതി
കെ��ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�ാജപരാതിക�  �ിരമായി ന���വ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി വ��്
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ളള വിശദാംശം ന��േമാ?

ആദിവാസി േമഖലക� േക�ീകരി�് സാ�ധ സംഘ��

T 6398.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അത�ാ�നിക ആ�ധ�� ഉപേയാഗി�� സാ�ധ സംഘ�� ആദിവാസി േമഖലക� േക�ീകരി�്
�വ��ി� വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആ�നിക അ�് �ത�  അത�ാ�നിക യ�വ��ത േതാ�ക�  വെര ഉപേയാഗി�ാ�  ഇൗ
സംഘ�� �ാ�രാെണ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഇ�രം �വ��ന��  ശ�ി �ാപി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആദിവാസികെള ചാേവ�കളാ�ി,  രാ�ീയ�ം കായിക�മായ േന�ം ല��ം െവ� െകാ��
ഏെത�ി�ം േക��� ഇതി� പി�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� േജാലി െച�� േഹാം ഗാ��ക�െട എ�ം

6399. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാ�യം ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� േജാലി െച�� േഹാം ഗാ��ക�െട എ�ം േ�ഷ�
അടി�ാന�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.ഓ (എം.എസ്) നം. 190/2009/േഹാം. തീയതി 26-11-2009 ഉ�രവ് �കാരം ഇവെര ഏെതാെ�
േജാലിക��് നിേയാഗി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാഫിക് നിയ�ണ�ിന് മാ�േമ ഇവെര നിേയാഗി�ാ�  പാ�� എ� നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) സം�ാനെ� മ� ജി�കളിെലേ�ാെല�� ഡ��ി സംവിധാനം േഹാം ഗാ��ക��ായി േകാ�യം
ജി�യി�ം നട�ിലാ�േമാ?

സി�� തകരാ�ക� �ലം ഗതാഗത���്

6400. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി ടൗണി�  �ാപി�ി�ളള സി��  ൈല�ക�  ക�ാതിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;ഈ ൈല�ക�െട അ���പണിക� ഏത് ഏജ�സിയാണ് നട��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപെ���ാ�� സി�� തകരാ�ക� �ല��ാ�� ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിന് ��ത�
�ാഫിക് േപാലീസിെന നിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സി��  േപായി�ിന്  50  മീ��  ��ളവി�  2016�  ഇ�വെര എ� അപകട��  നട�െവ�ം
എ�േപ� മരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

6401. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;
(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക.എ.പി.-1  എറണാ�ളം ജി�ാ സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട റാ�് ലി�ി�  നി�ം
ഡിസംബ�  2016  ന് ��് എ� േപ��് നിയമനം ന�കാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;  ��വ�
ഒഴി�ക�ം നിക��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമാൈബ� ആ�ിേ�ഷ� പ�തി

6402. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസിെന സംബ�ി� വിവര��, �ധാന നിയമ��, �ര�ാ നി�േ�ശ��, വിവിധ
േസവന��  ലഭി��തി�� േപാലീസ് നടപടി �മ��, പരാതി പരിഹാര സംവിധാന��
എ�ിവ ഉ�െ���ിയ െമാൈബ� ആ�ിേ�ഷ� നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� എ�ി�  എ�.ഡി.എഫ്.  �ഖ�ാപി�ി�ളള ��ത െമാൈബ�  ആ�ിേ�ഷ�  പ�തി�െട
�വ��നം ആരംഭി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള േപാലീസി� വിവിധ മാഫിയാ ബ���വ� �ട�ി �ിമിന� ത�ി�്, െകാലപാതകം �ട�ി
നിയമ വി�� �വ��ന�ളി�  ഉ�െ�� എ� േപ�  നിലവി��്  (റാ�ക�  തിരി�്)  എ�ം
ഇവ�െട വിശദാംശ��ം �േത�കമായി �സി�ീകരി�� കാര��ം പരിഗണി�േമാ?

നിയമവാ� ഉറ� ന���തി� നടപടി
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6403. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മസമാധാനം ഭ�മാ�ാ�ം,  അഴിമതി�് വിരാമമിടാ�ം,  ൈസ�രജീവിതം
ഉറ�വ��വാ�ം , നിയമവാ� ഉറ� ന���തി�ം നാളി�വെര എ� നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായ പി�് പേ�ാ�, പി�് ��്ബീ�് സംവിധാന�� ��സ��ാരിെ� കാല�് ഏ�
തര�ിലായി��; നിലവിെല സ��ാ� ഇതി� എ� മാ�ം വ��ിെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) �ീക��ാ�� വിമ�  െസ�ഫ് ഡിഫ�സ് െസ��ക�െട �വ��നം �ട�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എേ�ാ� ആരംഭി�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസിേല�� റി��്െമ�ിന് ലിംഗവ�ത�ാസം ബാധകമാകാ�വിധം നിയമന��
പരി�രി��തി�� �വ��നം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െച� പ�ണ�ളി� േപാലീസ് ക�േ�ാ� ��ക�, പരമാവധി �ല�ളി� നിരീ�ണ ക�ാമറക�,
എ.ടി.എം.  കളി��െ�െട ��ത�  ഇലേ�ാണിക് െസക�രി�ി എ�ിവ ആരംഭി�ാ�� സ��ാ�
പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ടൗ�കളിെല തിര�്

T 6404.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി�് വ�� വാഹനാധിക�ം �ലം േറാഡ് ഗതാഗതം ��രമാ�� സാഹചര��ി� ടൗ�കളിെല
വഴിേയാരെ� അനധി�ത പാ��ിംഗ്,  ക�വടം എ�ിവ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�് വ��ത്;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െകായിലാ�ി-പേ�ാളി ടൗ�കളിെല തിര�് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത്
ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േലാ��് മ��നം

6405. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2015 ഡിസംബ� 5ന് േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷനി� അ��രാജ് എ� ദളിത് വിദ�ാ��ി�്
േലാ��് മ��നം ഏ��മായി ബ�െ�� േകസ് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഈ േകസിെ�
നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തീ�വാദി സംഘ��ം നിേരാധിത സംഘടനക�ം

6406. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  സം�ാന�് സാ�ി��ം ഉ�തായി ��യി�െ��ി�� തീ�വാദി സംഘ��, മ�
നിേരാധിത സംഘടനക�, െഎ.എസ്. �ട�ി വിേദശ തീ�വാദ �വ��ന സംഘ�� ഏെത�ാം
എ�ം ഇവ�െട �വ��നം സംബ�ി� േദശീയ അേന�ഷണ ഏജ�സിക� ന�കിയ റിേ�ാ��ക�
എെ��ാെമ�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�രിെല കനകമല സംഭവം ഉ�െ�െട ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവി�  അറ�് െച�െ��വരായ
തീ�വാദ സംഘടനാ �വ��ക�  എ� എ�ം കഴി� �.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  കാലയളവി�
ഇ�രം എ� േക�ക� രജി�� െച� എ�ം എ� േക�ി� �തികെള പിടി�ടി എ�ം വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െഎ.എസ്.  �വ��നം നട��� സംബ�ി�് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ത്
എ�ാണ് എ�ം ആഭ��ര വ��ം േദശീയ അേന�ഷണ ഏജ�സിക�ം ഇ� തട�വാനായി സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാം എ�ം ഇതി� ഉ�െ�� സം�ാന��വ� ആെര�ാം എ�ം ഇവരി� എ�
േപ� ക�ഡിയിലായി, എ� േപ� രാജ�ം വി� എ�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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(ഡി) സം�ാന�് െഎ.എസ്. �വ��നം തടയാ� സ��ാ� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക�
എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�ദായിക ��� ഉ�ാ��വ�െ�തിെര�� േക�ക�

6407. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട�ം,
പ�മാധ�മ�ളി�െട�ം,  �ശ�മാധ�മ�ളി�െട�ം,  െപാ�േയാഗ�ളി�െട�ം സാ�ദായിക ���
ഉ�ാ�� �പ�ി�  പരാമ�ശം നട�ിയതിന് ആ�െ��ി�െമതിെര േകസ് രജി��
െച�ി�േ�ാ?

(ബി) ഉെ��ി�  ആ�െ��ാെമതിെരെയ�ം,  ഏെത�ാം വ��കളാണ് �മ�ിയി��െത�ം
വ��മാ�േമാ?

േഫാറ�സിക് വിഭാഗ�ിെല ത�ികക�

6408. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസിെല േഫാറ�സിക് വിഭാഗ�ി�  േഫാേ�ാ�ാഫ�/വീഡിേയാ�ാഫ�മാ�െട േവ��
ത�ികക�  നിലവിലി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ� പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  അധിക ത�ിക ��ി��തി�� നി�േ�ശം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

എ�ി� അതി� എ��ം െപെ��് അ��ലതീ�മാന��ാ�േമാ?

വാഹന�� പരിേശാധി�ാ� േപാലീസി� നിയമസാ�ത��ളളവ�

6409. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന�� പരിേശാധി�ാ� േപാലീസി� നിയമപരമായി അധികാര��വ� ആെരാെ�െയ�ത്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഡീഷണ� സബ് ഇ�െ���, അസി��് സബ് ഇ�െ���, സബ് ഇ�െ���, ഇ�െ���,
െഡപ��ി ���് ഓഫ് േപാലീസ്,  ���് ഓഫ് േപാലീസ് �ട�ി ആ�െ�ാെ�
വാഹനപരിേശാധന നട�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ച�വാഹന�ളി�  സ�രി�� ഷാേഡാ േപാലീ�കാ�  വാഹന��  തട� നി��ി
പരിേശാധി�ാ� അധികാര�ളളവരാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വാഹന പരിേശാധനയി� േപാലീസ് പാലിേ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട സാ�ദായിക സംഘടനാ �വ��നം

6410. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�� സാ�ദായിക സംഘടനകളി� �വ��ി��െത� ച��ി� വി��മായി
േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  സം�ാന െസ��റിയായി�� �ീ.  ജി.  ആ�. അജി�ിന്
എ�.എസ്.എസ്.  കരേയാഗം കവടിയാ�  ഘടകം െസ��റിയായി �വ��ി�ാ�  നിയമ
വി��മായി ��സ��ാ�  ന�കിയ സ.ഉ.(സാ.ധാ)  നം.722/2016/ആഭ�.  തീയതി  29.2.2016

റ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ീ. ജി. ആ�. അജി�്, �ീ. ര�ി�് എ�ിവ� ന�ാവനം േപാലീസ് �ാഫ് സഹകരണ സംഘം
മിനി�്സ് തി��ക�ം െതളി�ക� നശി�ി�ാ� �മി�തി�െമതിെര േകെ���തിെന �ട��്
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ഉ�രവ് ന�� H-2-81158/2016/TC തീയതി 15/10/2016 �കാരം സെ��് െച�് അേന�ഷണം
നട�ാ� തീ�മാനി�ത് അേത ദിവസം �� ഉ�രവിന് �ാബല�ം ന�േക�തിെ��് കാണി�്
ഉ�രവിറ�ാനിടയായ സാഹചര�ം അേന�ഷി�േമാ;

(സി) �ിമിന�  േക�ി�  �തിയായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� ശി�ണ ന ടപടിക�  ഇ�ര�ി�
ഒഴിവാ��� അ�ട�രാഹിത��ി� കാരണമാ�െമ�തിനാ� ഇ�ര�ി� ഉ�രവ് �റെ��വി�
ഉേദ�ാഗ��െട നടപടി പരിേശാധി�േമാ?

ബാലഭി�ാടനം

6411. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാലഭി�ാടനം നിേരാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� നിര�കളി�  ബാലഭി�ാടകെര �റി�ക�ം,  ഒടി�ക�മായി കാണെ���ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  അവ ഭി�ാടന മാഫിയകളി�  ഉ�െ��വ�, സഹതാപം
ജനി�ി��തിനായി മന���ം ഉ�ാ��താെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര�ം
പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സംശയകരമായ രീതിയി�  ��ിക�മായി അല�� ഭി�ാടകെര നിയ�ി��തി�ം,  അവ�െട
ഒ��� ��ിക� അവ�െട സ��ം മ�� തെ�െയ�് ഉറ� വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് (എസ്.പി.സി.) പ�തി�് �ാ� ഫ�്

6412. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട� അ��യന വ�ഷ�ി� �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്(എസ്.പി.സി.) പ�തി�് �ാ� ഫ�്
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�ാണ് കാരണം; എേ�ാ� ഫ�് അ�വദി�ം;വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി�ായി  (എസ്.പി.സി.)  കഴി� തവണ അ�വദി�ി�� �കയി�  നി�ം എെ��ി�ം
വ�ത�ാസം വ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;എ�ി� എ�െനെയ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എസ്.പി.സി. പ�തി �.പി. ��കളി��ടി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് േ�ഷ�

6413. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് േ�ഷ� ഒ�െ�� �ല�് �ിതി െച��� കാരണം പരാതി�ാ��്
എ�ിെ�ടാ�� ��ി��ം േപാലീസിെ� ���റ�ം ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാ��തിന് െന�ാ�ി�കര
േപാലീസ് േ�ഷ�  പഴയ �ല�  (ആ�പ�ി ജം�ഷനി�) �ന:�ാപി��തി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� എ�് നട�ാ�ാ� കഴി�ം;വിശദമാ�േമാ ?

വിപി�േജാണിെന�ം ���ിെന�ം േപാലീസ് അകാരണമായി മ��ി� സംഭവം

6414. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  െസ�ംബ�  5-� തീയതി െന�ാ�ി�കര �നിസി��  േ�ഡിയ�ിന��് വ�് ��്
േകാ��സ് േനതാവ് ബാലരാമ�രം കരിം�ാവിള ശ�ാംഭവനി� വിപി�േജാസിെന�ം ���ിെന�ം

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

30 of 84 Saturday 05 November 2016 11:03 AM



േപാലീസ് അകാരണമായി മ��ി� സംഭവ�ി�  േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�്
O.P.No.495/2015/എ� ന�രി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരാതിയി�  23.06.2016-�  ഇട�ാല ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഓ�ഡറിെ�
വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവി�  ���ാരായ േപാലീ�കാ�െ�തിെര എ� നാ��കം അ�ട� നടപടി
ൈകെ�ാ�ണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ി��ത്; വിവരി�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട ഉ�രവ് �കാരം ���ാരായ േപാലീ�കാ�െ�തിെര
അ�ട� നടപടി എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഉ�രവ് അ�സരി�� അ�ട� നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
ൈകെ�ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ ?

േഗാവി��ാമി�െട സാ��ിക േ�ാത�ിെന�റി�് അേന�ഷണം

6415. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗമ� വധേ��ി� ജയിലി� കഴി�� �തി േഗാവി��ാമി�െട സാ��ിക േ�ാത�ിെന �റി�്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  സാ��ിക േ�ാത�് എവിെട നി�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ��ിക േ�ാത�ിെന �റി�് അേന�ഷണം നട�ിയിെ��ി�  അേന�ഷണം നട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ ?

െസ�േ�റിയ�ിെല വനിതാ ജീവന�ാരി�െട പരാതി

6416. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഒ� വനിതാ ജീവന�ാരി തെ� മെ�ാ� ജീവന�ാര�  പീഡി�ി�വാ�
�മി�െവ�് കാണി�്  14.10.2016  �  തി�വന��രം കേ�ാ�െമ�് േപാലീസ് േ�ഷനി�
േരഖാ�ലം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പരാതിയിേ�� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�;

(സി) �ീക�െ�തിെര�� െെലംഗിക അതി�മം തടയ�  നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത
വ��ിെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) അടിയ�രമായി പരാതി അേന�ഷി�് ഇ�ാര��ി� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിജില�സിെ� സ�ഭരണം ഓഡി�ിംഗ്

6417. �ീ.എസ്.ശർ�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, വി. േജായി
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിജില�സ് വ��്  'സ�ഭരണം ഓഡി�ിംഗ്'  എ� േപരി�  ഫയ�  ഓഡി�ിംഗ്
നട��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� കാര��ളാണ് പരിേശാധി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് വിജില�സിെന ഉപേയാഗി�് അ�ിമറി� ബാ�  േകാഴ േകസ്,  പാ��,
കടകംപ�ി,  കളമേ�രി �മി ത�ി�് േക�ക�, പാേമാലി�, ൈട�ാനിയം അഴിമതി േക�ക�
�ട�ിയവ �നരേന�ഷി�ാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) സ�ഭരണം ഓഡി�ിംഗിെ� ഫലമായി ഇ�വെര ��യി�െ�� കാര��� െവളിെ���േമാ ?

വിജില�സ് ആ�് ആ�ികറ�ഷ� ബ�േറായി� �തിയ ത�ികക�

6418. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതിവി�� �വ��കെര ഉ�െ���ി സം�ാനെ� വിജില�സ് സംവിധാനം
ശ�ിെ���ണെമ�ം േസാഷ�� ഓഡി�് സംവിധാനം നട�ാ�ണെമ�ം ആവശ�െ��െകാ��
എെ��ി�ം നി�േ�ശം വിജില�സ് ഡയറ�� സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറായി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക��്; അത്
നിക�ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാെയ ശ�ിെ���ാ� ഏെത�ി�ം �തിയ ത�ികക�
��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

വിജില�സ് ഡയറ��

6419. �ീ.അ�� �കാശ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് ഡയറ�� �ാന�നി�ം തെ� ഒഴിവാ�ണെമ�് �ീ. േജ�ബ് േതാമസ് േരഖാ�ലം
അവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതി�� കാരണ�� അേ�ഹം ക�ി� േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അേ�ഹ�ിെ� ക�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

���ിമല ഖനനം

6420. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  പ�ി��  �ാമപ�ായ�ിെല ���ിമല ഖനന�മായി ബ�െ��്
വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��േ�ാ ;ഉെ��ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ടി അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ി മലയി� അനധി�ത ഖനനം നട�ാ� അ�മതി ന�കിയ ��വ� േപെര�ം മാ�കാപരമായി
ശി�ി�വാ� സ��ാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

അഴിമതിെ�തിെര�� നടപടിക�

6421. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാറിെ� �ഖ�ാപിത നയമായ അഴിമതിെ�തിെര ശ�മായ നടപടി, അഴിമതി സംബ�ി�്
െപാ�ജന���് അെെറസിംഗ് േകരളാ എ� െമാെെബ�  ആ�ിേ�ഷ�  വഴി വിജില�സി�
പരാതി ന�കാ�ളള നടപടി എ�ിവ സംബ�ി�് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�ളള അഴിമതിേ��കളി�  ഉ�െ�� മ�ിമാ�, ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��,
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േപ�ണ� �ാഫ് അംഗ�� എ�ിവ� ആെര�ാം എ�ം ഓേരാ���േട�ം േപരി� നാളി�വെര
രജി��  െച�െ�� േക�ക�  എ� എ�ം ഓേരാ േക�ക�െട�ം അേന�ഷണ�ം നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടിക�ം എ�് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� ഭരണകാലയളവി�  അഴിമതിേ��കളി�ം മ� േക�കളായ �മി മാഫിയ
�ട�ി മ� മാഫിയകളി�ം ഉ�െ�� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��  മ� െപാ�േമഖലാ അധികാരിക�  /

ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം എ�ം ഇവ�െ�തിെര എെ��ാം േക�ക�  രജി��  െച�െ��ി��്
എ�ം നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ?

അഭിഭാഷക�ം മാധ�മ �വ��ക�ം ത�ി��ായ സംഘ�ഷം

6422. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഭിഭാഷക�ം മാധ�മ �വ��ക�ം ത�ി��ായ സംഘ�ഷം െപാ�ജന�െള ഏെതാെ�
തര�ി� ബാധി�െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകാടതി നടപടികെള�റി�ം േകാടതിവിധിക�  സംബ�ി��ളള വാ��ക�  യഥാസമയം
ലഭ�മാകാ�ത് ജന��െട അറിയാ�� അവകാശെ� ബാധി��െവ�ത്
കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ��ധാന��� ഹ�ജികളിെല �ട�നടപടി ഉ�െ�െട�� വിവര��  ജന���്
അറിയാനാകാ� അവ� സംജാതമായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകാടതി ഉ�ര�ക�ം സ��ാ�  േകാടതിയി�  ന��� വിശദീകരണ��ം െപാ�ജന�ിന്
ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ� വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�േ�ാട് േക�മായി മജിേ��് േകാടതി

T 6423.�ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��  താ��ി�െ��  2  േപാലീസ് സ��ി�ക�  ഉ�െ�െട  2  ഡിവിഷ�കളിലായി  8  േഫാറ�്
േറ�ക�ം െകാ�േ�ാട്,  െന�ാറ എെെ�സ് േറ�ക�ം ഉ�െ�� െകാ�േ�ാട് േമഖലയി�െ��
േക�ക� െെവ��ത് �ലം സ��ാരി��ാ�� വ�സാ��ികന�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി ചി��  േകാടതിയി�  നി�് േക�ക�  േവ�  തിരി�് െകാ�േ�ാട്
േക�മായി മജിേ��് േകാടതി �ട�ാ� െെഹേ�ാടതിയി� നി�് െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) മജിേ��് േകാടതി �ട��തി�� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ാമന�ായാലയ��െട �വ��നം

6424. �ീ.എം.എം. മണി
,, പി.വി. അ�വ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമന�ായാലയ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ാമന�ായാലയ��െട �വ��നരീതി�ം അത് ഏ�െന േകാടതിക�െട �വ��നരീതിയി�
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നി�ം വ�ത��മായിരി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവയിെല ന�ായാധികാരികെള നിയമി�� രീതി എ�ാണ്;  ��സി�മാ�ം മജിേ��മാ�ം
ൈകകാര�ം െച�� േക�ക�  എ�ാം ൈകകാര�ം െച�ാ�  �ാ�ി��വ�ം നി���മാണ്
ന�ായാധികാരിക� എ�് ഉറ�് വ���െത�െനെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസ്

6425. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലഹരണെ�� ഫയ� സ��ീസ് �� പരി�രി��തിന് ന ടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഫയ� സ��ീസിെന കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്;
(സി) 15  വ�ഷ�ി�  ��ത�  പഴ��� എ� വാഹന��  ഫയ�  ആ�് റ�� സ��ീസി�

ഉപേയാഗി�വ���്;  ��ത വ��ി�  ഉപേയാഗ�ി�� വാഹന��െട എ� ശതമാനമാണ്
ഇെത�് അറിയി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണം

6426. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ� െക�ിടം നി��ി�ത് ഏത് വ�ഷ�ിലായി�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പ െചലവഴി�ാണ് ��ത െക�ിടം നി��ി�െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െക�ിടം നിലവി�  വ�തി�േശഷം അ����ണിക��ായി നാളി�വെര എ� �പ
െചലവഴി�ി�െ��് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷ�  െക�ിട�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� വളെര
േശാചനീയമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഭരണാ�മതി എേ�ാ�
ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കാസ�േഗാഡ് ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷ�  �ാഫ് ക�ാ�േ��് �ന�നി��ി�ാ�  എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ജി) എ�ി�  എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാെണ�ം ഇതി� ഭരണാ�മതി എേ�ാ�  ലഭ�മാ�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

ഉ���േചാല, െന�ംക�ം ഫയ� & റ�� േ�ഷ�ക�

6427. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ���േചാല താ��ിെല ഏക ഫയ� & റ�� േ�ഷനി� എ� ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��ത്;
എ� ത�ികക� നിലവി� ഒഴി�് കിട���്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏ��ം വലിയ താ��കളി�െ����ം ഗതാഗത സൗകര���  �റ���മായ
ഇവിെട അ�വദി�ി�� ��ത േ�ഷ� �� െ��ത് ഫയ� േ�ഷ� ആയി ഉയ��� കാര�ം
പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഫയ� & റ�� േ�ഷന് അ�വദി�ി�� ഉപകരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ക�ി�് െറേ�ാ�സ് െവഹി�ി�, അപകട �ല�ളി� ഉേപയാഗി��തിനാ�� അ� െെല�്,
ജനേറ��, റബ� ഡി�ി, �ബ െസ�് �ട�ിയ ഉപകരണ�� ഇവിെട അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇവ അടിയ�ിരമായി അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇവിെട അ�വദി� കാല�ഴ�ം െച� വാഹനം െെഹേറ�് േമഖലയി� അ�േയാജ�മ�ാ�തിനാ�
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അടിയ�രമായി �തിയ വാഹനം അ�വദി�േമാ;

(ഇ) െന�ംക�ം ഫയ�  &  റ�� േ�ഷ�  െക�ിടം പണി��തിനായി കെ��ി ന�കിയി���ം
ക���� വിേ�ജി�െ����മായ �ലം വ��് ഏെ���ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ� സംബ�ി�
നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(എഫ്) നിലവി� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� ��ത ഫയ� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം പണി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ഫയ�േ�ഷ�

6428. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ഫയ�േ�ഷനി� �തിയ ഫയ� ൈഹ��് സൗകര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 15-20 വ�ഷം പഴ��� ഫയ� വാഹന��, വാ�� േലാറി എ�ിവ മാ�ി �തന രീതിയി�� ��്
ഫയ� വാഹന��ം �തിയ വാ�� േലാറി�ം അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�
എ�് ലഭ�മാ�ാ� കഴി�െമ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര താ��് ആ�ാന�് �ിതി െച�� ഫയ� േ�ഷന് അതിെ� നിലവാര�ി��
ജീവന�ാ�െട േസവനം നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ജീവന�ാ�െട എ�ം ഉയ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജലാശയ അപകട�� ഉ�ാ�േ�ാ� ആവശ�മായി വ�� �ബ െസ�്  (ര�് എ�ം)  ��ത
ഫയ� േ�ഷന് അടിയ�രമായി അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിചാരണ തട�കാ�

6429. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജയി�കളി�  വിചാരണ തട�കാരായി എ� ഇതരസം�ാന�ാ�  ഉ�് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� �ീക�േട�ം ��ഷ�മാ�െട�ം കണ�ക� �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ?

താ��ാലിക ജയി� വാ�ഡ�മാ�െട ശ�ളം

6430. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി� വ��ി� ജയി� വാ�ഡ� ത�ികയി� താ��ാലികമായി േജാലി േനാ�ി വ��വ�െട
ശ�ളം എ� �പയാെണ�് വ��മാ�േമാ; ശ�ള വ��നവ് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) സമാന ത�ികകളി�  ഉ�ായ ശ�ള വ��നവ് താ��ാലിക ജയി�  വാ�ഡ�മാ�� �ടി
അ�വദി� ന��േമാ;

(സി) ശ�ളം വ��ി�ി�െകാ�് ഇറ�ിയ ഉ�ര�ക�  ഏെത�ാം;  വിശദവിവരം പക��് സഹിതം
ന��േമാ;

(ഡി) ജയി�  ച�ാ�ി �ണി�കളി�  ആ�ാ��മാ�ം ഉയ�� േസവന മേനാഭാവേ�ാെട�ം േജാലി
െച�വ�� താ��ാലിക ജയി�  വാ�ഡ�മാ��് ഇ�െസ�ീവ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

�ഖ�ാപി�ി�ിെ��ി� ഭാവിയി� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഇ) ജയി� വ��ിെല താ��ാലിക ജയി� വാ�ഡ�മാ��ം െക.പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമി�െ���
ജീവന�ാ��ം വ�ത�� ശ�ളമാണ് ന���െത� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഒേര
ത�ികയി�  േജാലി െച��വ��് ഒേര നിര�ി�  ശ�ളം ന��� കാര�ം സ��ാ�
പരിഗണി�േമാ?
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േകരള ��് ആ�് പ�ിഷിംഗ് െസാൈസ�ിയിെല െപ�ഷ�കാ�

6431. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ��് ആ�് പ�ിഷിംഗ് െസാൈസ�ിയി�  നി�ം ഇേ�ാ�  െപ�ഷ�  വാ�� എ�
േപരാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് എ��ത�� െപ�ഷനാണ് �ടി�ിക��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് െപ�ഷ� ന���തിന് സ��ാ� ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) െപ�ഷ�  �ട��തിെന�റി�് പഠി��തിന് ഏെത�ി�ം സബ് ക�ി�ിെയ
�മതലെ���ിയി�േ�ാെയ�ം ഈ ക�ി�ി ഇ�വെര േയാഗം േച��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

ഇവ� സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ �ാപന�ിെല െപ�ഷേന�് ഇേ�ാ� ആരംഭി�ിരി�� സമരം ഒ�തീ���തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ഗവ�െമ�് ��ിെല �ിരം ജീവന�ാ�

6432. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ഗവ�െമ�് ��ി�  എ� �ിരം ജീവന�ാ��്;  ഇവ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിജില�സ് േകസ് േനരി�� ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െന സ��ാ� ഉ�രവ് മറികട�് വയനാട്
ഗവ�െമ�് ��ി� എസ്.എ�.ആ�. ജീവന�ാരനായി നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ജീവന�ാരെ�
േപര്, ഏത് തീയതി �ത� ഈ �ാപന�ി� േജാലി െച� വ�� എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(സി) വയനാട് ഗവ�െമ�് ��ി�ം വയനാട് ജി�ാ േഫാറം േ�ാ�കളി�ം എ� ജീവന�ാ�  ��്
വ�ഷ�ി� ��തലായി േജാലി െച� വ��; ഇവ�െട എ�ം, ത�ിക, ഏത് തീയതി �ത� േജാലി
െച�വ�� എ�ീ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

െപ�ഷ� ��ക�ം, സ��ീസ് ��ക�ം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി

6433. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപ�ഷ� ��ക�ം,  സ��ീസ് ��ക�ം ലഭി�വാ� കാലതാമസം േനരി��ത്
��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ി�ിംഗ് കഴി�ി�ം സ��ാ�  വില നി�യി�് ന�കാ�ത് െകാ�ാണ് ഇത് ലഭ�മാ��തിന്
കാലതാമസം േനരി��ത് എ� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ��ക� അടിയ�രമായി ആവശ��ാ��് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ ജലപാത

T 6434.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജലഗതാഗത പാതകളാണ് േദശീയ ജലപാതകളായി വികസി�ി��തിന്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിന് േക�സ��ാ�മായി ഏ� തര�ി�� ഇടെപടലാണ് ഈ സ��ാ�
നട�ിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;
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(സി) ��ത വിഷയ�ി�  േക�സ��ാരിെ� �തികരണം ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

കേനാലി കനാ�

T 6435.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കേനാലി കനാ�  േദശീയ ജലപാതയായി വികസി�ി��തിന് വളെര �� തെ� സ�േ�
ഉ�െ�െട�� �ാഥമിക നടപടിക� ���ിയായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ജലപാത നിലവി� വ�ാ� ലഭി�� േന��� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� േദശീയ ജലപാതാ പ�തിക�െട ���ി� കേനാലി കനാ� ഉ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
എെ�ാെ� നടപടിക� ഇ�വെര ���ിയാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ജലപാത സംബ�ി� പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവഗ ��സ് ക�നി� പാ��ിന് ന�കിയി�� �മി തിരിെ���വാ� നടപടി

6436. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി ൈവഗ ��സ് ക�നി �വ��നരഹിതമായി വ�ഷ�� പി�ി�ി�ം , ��ത ക�നിയിെല
െതാഴിലാളിക�െട ����  പരിഹരി�ി�ി�െയ�� ��ി�ി�േ�ാ;  െതാഴിലാളിക�െട ����
പരിഹരി��തി�ം േകാടതി നടപടിക� കാലതാമസം ഇ�ാെത ���ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ക�നി�് സ��ാ�  പാ��ിന് ന�കിയി�� �മി,  ക�നി �വ��നം അവസാനി�ി�
സാഹചര��ി� തിരിെ���് െകാര�ി ഇ�േഫാപാ��ിെ� നവീകരണ�ി�ം, മ� െപാ� വികസന
ആവശ����മായി ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ൻ സർ�ാരിെ� കാലെ� ബ� നിയമന��

6437. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട
തല��് മ�ിമാർ ഉൾ�െട�� രാ�ീയ �വർ�ക�െട ബ���െട നിയമന��
ഉ�ായി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� �ാപന�ളി�  ആെണ�്
േപ�സഹിതം, ആ�െട ബ� ആെണ�് ഉ�െ�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

�വ സംരംഭക��് േവ�ി�� സംരംഭകത� ��ാന��

6438. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�െട സം�ാന�് വിവിധ േമഖലകളി�  സംരംഭകത� ��ാന��  സംഘടി�ി��തിന്
എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) �വ സംരംഭക��് േവ�ി�� പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ബി�ദധാരികളായ �വതി�വാ�ളായ സംരംഭക��് �േത�ക പരിഗണന�ം േ�ാ�ാഹന�ം
ന�കാ� പ�തിക�േ�ാ; അവ വിശദീകരി�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി� മിനിമാ�് ൈല�് �ാപി��തിന് നടപടി

6439. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2014-15  �  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി�  80  �ല�്
മിനിമാ�് ൈല�് �ാപി��തിന് വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െകാ�െ� േകരള ഇല�ി��
ആ�് അെല�ഡ് ക�നി ലിമി�ഡിെന �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ സമയബ�ിതമായി ��വനാ�ം �ാപി�കേയാ �ാപി�വ�് ൈവദ�തി കണ��
ന��കേയാ െച�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മിനിമാ�് ൈല�് അടിയ�രമായി �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ജ�ി നടപടികളി�നി�ം െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ �ണി�കെള സംര�ി�വാ� നടപടി

6440. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െച�കിട ഇട�രം വ�വസായിക�  േക� ഗവ�െമ�് െസക�രി�ി ഫ�് വഴി
സംരംഭ��  �ട�ാനായി െപാ�േമഖലാ ബാ�കളി�  നിെ��� വാ�കളി�  ജ�ി നടപടിക�
സ�ീകരി�വ�� കാര�ം സ��ാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജ�ി നടപടികളി�  മാ�ഷികമായ പരിഗണനക�  ന��വാ�ം തവണക�  അ�വദി�വാ�ം
ബാ�ക��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) വ�വസായമാ��ം �ലം �ീണം സംഭവി� ഇ�രം െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ �ണി�കെള
സംര�ി�വാ� സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െച�കിട വ�വസായ �ാപനം ആരംഭി�ാ�� നടപടി�മം

6441. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ �ാപനം ആരംഭി�ാ�� അ�മതി ലഭി��തി�� നടപടി�മം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ�ാെ� േരഖകളാണ് ഹാജരാേ��െത�് വ��മാ�േമാ?

െവ�� ഇ�ഡ�ിയ� എേ��്

6442. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� െവ�� ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ി� എ� �ണി�ക� ആണ്
നിലവി�  �വ��ി�് വ��ത്;േനരെ� ആരംഭി� ഏെത�ി�ം �ണി�ക�  �വ��നം
അവസാനി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ എേ��ി�  �തിയ �ണി�ക�  ആരംഭി��തിന് െക�ിട��ം �തിയ നി��ാണ
�വ��ന���് �മി�ം ലഭ�മാേണാ;

(സി) ��ത എേ��ി�  �തിയ വ�വസായ സംരംഭക��് എെ��ാം സഹായ��  ആണ് ന�കി
െകാ�ിരി��െത�ം അവ�  ഇൗ സൗകര���  എ�െന �േയാജനെ���� എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സംരംഭക��് സഹായ��  ന�കാ�  ഏ��ം ഒ�വിലായി ഏ�െ���ിയിരി�� �തിയ
സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

വ�വസായ എേ��കളിെല �മി�െട വ�വസാേയതര ഉപേയാഗം

6443. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് വ�വസായ എേ��ക�  എ� എ�ം ഉെ��ം ഇത് എവിെടെയ�ാമാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� �ണി�ക� വീതം ഉ�്;
(സി) ഈ എേ��കളിെല എ� �ണി�ക� �വ��ന�മമാണ്; അവ ഏെത�ാം;
(ഡി) �വ��ി�ാ� �ണി�ക�െട �മി�ം മ�് സൗകര���ം എ�് െച�വാനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത്;
(ഇ) ��ത �മി വ�വസാേയതര ആവശ����ായി ഉപേയാഗി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ?

മല�റം ക�ാ�സ� െസ�� ആ�് റിസ��് ഇ��ി���് യാഥാ���മാ�വാ� നടപടി

6444. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ക�ാ�സ� െസ�� ആ�് റിസ��് ഇ��ി���് യാഥാ���മാ�വാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി അ���നായ ഗേവണിംഗ് േബാഡി ഇ� സംബ�ി� �വ��ന��  അവേലാകനം
നട��തിന് േയാഗം േച��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  എ�ാണ് േയാഗം േച��െത�ം എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ് എ��െത�ം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) അത�സരി�് എെ��ാം �ടർനടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന�െള ലാഭ�ിലാ�ാ� പാേ�ജ്

6445. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന��ിലായ എ�ാ െപാ�േമഖല �ാപന�േള�ം �ന��ീവി�ി�് ലാഭ�ിലാ�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയതിന് ഒ� പാേ�ജിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം; വിവരി�ാേമാ;

(സി) പാേ�ജിെ� �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ന�വിവരം

6446. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി� സം�ാന�് എ� െപാ�േമഖലാ�ാപന�� �വ��ി���്;
ജി� തിരി�് ഈ �ാപന��െട േപ� വിവരം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ലാഭ�ി�  ഓ�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  എെതാെ�െയ�് േപ� സഹിതം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഏെതാെ�;  ഈ �ാപന��െട ഓേരാ
സാ��ിക വ�ഷെ� ന�ം എ� �ക വീതെമ�്  2010-2011  �ത�  2015-2016  വെര
എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ടി �ാപന��െട തല��് �തിയ ആ�കെള
നിയമി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇവ�െട േപ� സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?
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ധാ�മണ� കട�ിയതിെ� േപരി� േകസ്

6447. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധി�ാര�ി�  വ�തി� േശഷം ധാ�മണ�  കട�ിയതിെ� േപരി�  എ�
േപ�െ�തിെര േകസ് എ��ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര പ�ാരിമംഗലം ഖാദി സൗഭാഗ��് ആ�ി വികസന പ�തി �ക

6448. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര പ�ാരിമംഗലം ഖാദി സൗഭാഗ��് ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി G.O.(RT )

No.  1226/2014/ID  dated  01/11/2014  �കാരം  25  ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ �ക അ�വദി��തിന് വ�വസായ വാണിജ�
ഡയറ�� െ�ാേ�ാസ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത െ�ാേ�ാസലിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭ-ന� വിവര��

6449. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�് എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ലാഭ�ി�
�വ��ി� ;ഇവ�െട േപര് വിവര�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� എ�ം ന��ി� �വ��ി� ഇവ�െട േപ� വിവര�ം,  ഓേരാ�ം വ��ിയ ന��ിെ�
കണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

പ�നംതി� ജി�യി� ഹാ�്�ം ,പവ��ം ഫാ�റിക� ആരംഭി��തി�� നടപടി

6450. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��് സൗജന�മായി �ണിേഫാം ന���
പ�തി�െട നട�ി�ിനായി വ�വസായ വ��് നട�ിയി�ളള �വ��ന��
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈക�റി �ണി�കേളാ,  ഹാ�്�ം,  പവ��ം ഫാ�റികേളാ ഇ�ാ� പ�നംതി� േപാ�ളള
ജി�കളിെല ��ിക��് �ണിേഫാം വ���  എ�െന ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ണിേഫാമിനായി ൈക�റി വ���  തിരെ����� വഴി ൈക�റി േമഖല�്
ഉണ���ാ�കെയ� ല��ം നട�ാ�േ�ാ�ം,  വ�ാവസായികമായി പിേ�ാ�ം നി���
പ�നംതി� ജി� േപാ�ളള ജി�ക��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ാെത േപാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ��ം പരിഹരി�ം വിധം പ�നംതി� ജി�യി� ഹാ�്�ം  ,പവ��ം ഫാ�റിക� സ��ാ�
േമഖലയി� ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല മിനി ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ക�

6451. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  പായി�ാ�് പ�ായ�ി�� നാ�േകാടിയി�ം,  മാട��ി
പ�ായ�ി�� മാ��ി�ം �വ��ി�� മിനി ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��കളി�  ഇേ�ാ�  എ�
�ണി�ക� വീതം �വ��ി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ �ണി�ക�  ആരംഭി�ാ�  ഈ എേ��കളി�  െക�ിട സൗകര���  ലഭ�മാേണാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ �ണി�ക� നി��ി�ാ� ഈ എേ��കളി� �മി ലഭ�മാേണാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�ാറി, �ഷ�, �ാെെന�് ഖനന �ണി�ക�

6452. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി�െ��� പ�ായ�കളി� നിയമവിേധയമായി
�വ��ി�� എ� ക�ാറി, �ഷ�, �ാെെന�് ഖനന �ണി�ക� ഉ�്; അവ�െട വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജക മ�ല�ി� നിയമവി��മായി ക�ാറി,  �ഷ�, �ാെെന�് ഖനന �ണി�ക�
�വ��ി��േ�ാ; എ�ി� അവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�ാ�ിക് വ�വസായിക� േനരി�� ����

6453. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ാ�ിക് വ�വസായിക� േനരി�� ���� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിേരാധി��ം അ�ാ��മായ ക�ാരിബാ�ക�  അന� സം�ാന�ളി�  നി�ം നി�തി െവ�ി�്
നട�ി സം�ാന�് െകാ� വ�് യേഥ�ം വി�ഴി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ തട��തി�ം �ാ�ിക് വ�വസായിക�െട ���� പരിഹരി��തി�ം അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി�ം റീ ൈസ�ിംഗ് �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ി - �വതല�റെയ വ�വസായ സംരംഭക േമഖലകളിേല�് ആക�ഷി��തിന് നടപടിക�

6454. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിദ�ാ��ി-�വതല�റെയ വ�വസായ സംരംഭക േമഖലയിേല�് ആക�ഷി��തി�ം
േകരള�ിെ� വ�വസായ രംഗ�ിന് ഉണ�വ് ന���തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട സാധ�തക�  �േയാജനെ���ിെ�ാ�് �തിയ വ�വസായ
സംരംഭ��  ആരംഭി��തി�ം ഇ�രം സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വതല�റ�െട വ�വസായ സംരംഭക ആശയ���് സാ��ിക അടി�റ ലഭ�മാ�വാ�
എെ�ാെ� സഹായ�� െച�വാനാണ് സ��ാ� ല��മി��ത്?

െക�േ�ാണിെല സാേ�തിക ത�ികകളിേല�� ഒഴി�ക� നിക��തി�ളള നടപടി

6455. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േ�ാണി�  2014-നവംബ�  മാസ�ി�  സാേ�തിക ത�ികകളിേല�� ഒഴി�ക�
നിക�ാനായി വി�ാപനം �റെ��വി�ക��ാേയാ; േമ��റ� വി�ാപന�ി�േവ�ി 2015
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നവംബ�  മാസ�ി�  എ�� പരീ� നട�ക�േ�ാേയാ;.  എ�ാ�  നാളി�വെര ഈ പറ�
വി�ാപന�ിേല�് അഭി�ഖേമാ �ട�നടപടികേളാ ഉ�ായി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

�ട� നടപടിക� നട�ാ�തിെ� കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�പറ� ത�ികളിേല�് അഭി�ഖം നട�ാ� എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ;

(സി) േമ�പറ� ത�ികയിേല�� അഭി�ഖ പരീ��െട തീയതി നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ാ�
എ�േ��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2014 നവംബ� മാസ�ി� �റെ��വി� വി�ാപന�ി� െമാ�ം അേപ�ക�െട എ�ം എ�;

(ഇ) േമ�പറ� വി�ാപന�ിെ� �ട� നടപടി�് ഇനി സ��ാരി� നി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി��
അ�മതി ന�കാ�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിേല�് ആവശ�മായ ഉ�രവ് ന�കി, ഉേദ�ാഗാ��ികെള
നിയമാ�സരണം െതരെ���േമാ;വിവരി�േമാ?

െക�േ�ാണി� അനധി�ത നിയമനം

6456. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േ�ാണി�  അനധി�ത നിയമന�ം,  താ�കാലിക നിയമന�ം നട��തായി സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക�േ�ാണി�  വിവിധ ത�ികകളിലായി എ� ഒഴി�ക��്;  ത�ിക,  ഒഴി�ക�െട എ�ം
എ�ി�െന തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�െ��ി�, ഈ ഒഴി�ക�  നിക��തിന് ഉേദ�ാഗാ��ികളി�  നി�് അേപ�
�ണി�ി��േവാ; എ�ി� ആവശ�മായി പരീ�ക� നട�ി എ�് നിയമനം ന�ാ� സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െക�േ�ാണി� സാേ�തിക ത�ികകൾ

6457. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േ�ാണി�  ഇ�പതിേലെറ സാേ�തിക ത�ികകളിേല�് ര� വ�ഷം ��് വി�ാപനം
�റെ��വി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� േപ�  അേപ� ന�കിെയ�ം ��ത ത�ികകളിേല�� എ��പരീ��ം ഇ��വ��ം
നട�ി ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ലി�ി� നി�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന���തിന് കാലതാമസം വ��തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ; അടിയ�രമായി നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വസംരംഭക��് െച�കിട വ�വസായ�� ആരംഭി��തിന് നിലവി�� പ�തിക�

6458. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വസംരംഭക��് െച�കിട വ�വസായ��  ആരംഭി��തിന് നിലവി�� പ�തിക�
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� സ�ിഡി ലഭ�മാ�� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക��് അേപ�ി��തി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ ?

തല�ി�ി താ��ി� കരി�� ഖനനം

6459. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തല�ി�ി താ��ി�  എ� കരി��  ക�ാറിക�ം �ഷ�  കിണ�ക�ം ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി
വ��ിെ� അ�മതിേയാെട �വ��ി���്; അവ�െട േപ�വിവര�� വിവരി�േമാ;

(ബി) ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��ിെ� കണ��കാരം ഓേരാ വ�ഷ�ം തല�ി�ി താ��ിെല �ഷ�
�ണി�ക�ം,  കരി��  ക�ാറിക�ം �ടി എ� ട�  കരി��  ഖനനം െച�െത����്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�െട ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��ിന് എ� �പ വ�മാനം ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി���്;
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) അ�മതി ഇ�ാെത കരി��  ഖനനം നട��ി� എ�് ഉറ�വ���തിന് ൈമനിംഗ് ആ�്
ജിേയാളജി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈക�റി വ�വസായെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം വികസി�ി��തി�ം നടപടി

6460. �ീ.സി.���
,, െക. ആ�സല�
,, പി. ഉ�ി
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി വ�വസായെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം  , വികസി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന�കാ��് �ണേമ��� അസം�ത വ��� ലഭ�മാ��തിന് സ�ിഡി ന��േമാ;

(സി) ൈക�റി േമഖലയി�  സംരംഭകത��ം  ,െതാഴിലവസര��ം ��ി��തിന് ബിസിനസ്
ഇ�ക�േബ��ക� �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ൈക�റി സഹകരണ സംഘ��െട കടബാധ�ത ���മാ�ം എ�തി��ി  ,�തിയ ക�ാഷ്
െ�ഡി�് അ�വദി�് സംഘ�െള �വ��ന�മമാ��തിന് േവ�ി�� ആ�.ആ�.ആ�
(�ന��ീവനം,  നവീകരണം,  �നഃസംഘടന)  പ�തി സം�ാന�് ഫല�ദമായി
നട�ിലായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മല�റം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ിെല ഒഴി�ക�

6461. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫ് �� െസ�ി�െമ�് �കാരം മല�റം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ി� ഓഫീസ് ജീവന�ാ�െട
ഒഴി�ക�  നിലവി�േ�ാ;  അവ റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിനായി റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ്
നിലവി� വ�ത്; ഇതിനകം എ� േപെര നിയമി�ി��്;

(സി) ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തി�ം നിയമന�� നട��തി�ം സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിയമന�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം േക�ക� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാമള�രം �ി�ിംഗ് & വീവിംഗ് മി�ിെല �തിസ�ി

T 6462.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാമള�രം �ി�ിംഗ് & വീവിംഗ് മി�ിെല �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ആ�മാസ�ാലമായി ക�നി ഉ�പാദി�ി� ഉ��ം പ�തിേയാളം െക�ി�ിട��ത്
െകാ��ായ സാ� �ീക �തിസ�ി �ലം അസം�ത വ���  വാ��തിേനാ,
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െതാഴിലാളിക��് ശ�ളം ന���തിേനാ സാധി��ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മി�ിെ� ര�ാംഘ�ം �വ��ന�ിന് േ�ാജ�് സമ��ി�ി�ം ന��വാ�� ബാ�ി �ക
അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�നി അഭി�ഖീകരി�� ����  പഠി�് പരിഹാരമാ����  സമയബ�ിതമായി
നട�ിലാ�േമാ?

െെക�റി �ന��ാരണ പാേ�ജ്

6463. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ�റ െെക�റി �ന��ാരണ പാേ�ജ്  (ആ�.ആ�.ആ�. പാേ�ജ്)  �കാരം
സം�ാനെ� െെക�റി സഹകരണ സംഘ��െട കടബാധ�ത ഒഴിവാ�ി ന�കി സംഘ�െള
�വ��ന�മമാ��തിനായി സം�ാന സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�.ആ�.ആ�. പാേ�ജ് സംബ�ി�് േക� െട�്െെ�� ക�ീഷണ�െട  27/9/13,  13/11/2015

എ�ീ തീയതികളിെല ഉ�ര�കളി�  ക�ാഷ് െ�ഡി�് എ�.പി.എ.  ആയത് വെര�ളള ��വ�
േലാ� �ക�ം 25 ശതമാനം പലിശ �ക�ം േക� സ��ാ� അ�വദി��താെണ�ം ബാ�ി 75%

പലിശ�ം പിഴപലിശ�ം അതാത് ബാ�ക� എ�തി തളളി  31.3.2010 � കടബാധ�ത ���മാ�ം
ഒഴിവാ�ി സംഘ���് �തിയ ക�ാഷ് െ�ഡി�് അ�വദി�ണെമ�ം വ�വ� െച�ി�ളളത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ�  തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് ഇൗ ഉ�ര�കെള അവഗണി�െകാ�്
31.3.2013  വെര�ളള പലിശ�ം പിഴ�ലിശ�ം കണ�ാ�ി സംഘ��െട േപരി�  ഫ�ഡ്
േലാണായി മാ�ിയിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാരം  31.3.2010  ന് േശഷ�ളള പലിശ�ം പിഴ�ലിശ�ം ഫ�ഡ് േലാണായി
മാ�ിയിരി��തിനാ� സംഘ���് ക�ാഷ് െ�ഡി�് ലഭി�വാ� അ�ഹത ഇ�ാ� രീതിയി�
ആ�ിയിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇൗ വിഷയം സംബ�ി�് െെക�റി ആ�റ് െട�്െെ��  ഡയറ��  തി�വന��രം ജി�ാ
സഹകരണ ബാ�ിന് �ത�മായ നി�േ�ശം ന�കിയി�ം അത് പാലി�ാെത സംഘ�െള വീ�ം
കടെ�ണിയിലാ�ിയത് പരിേശാധി�േമാ;

(എഫ്) 31.3.2013 -ന് േശഷം ��ത ബാ�് ഒാേരാ െെക�റി സഹകരണ സംഘ�ളി� നി�ം പലിശ�ം
പിഴ�ലിശ�ം ഇന�ി� ഇൗടാ�ിയി�ളള �ക�െട ലി�് ഓേരാ സഹകരണ സംഘ�� തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) അ�കാരം ഫ�ഡ് േലാണായി വകമാ�ിയ സംഘ��െട േപ�ം �ക�ം ഉ�െ�ാള�� ലി�്
ന��േമാ;  നിലവി�ളള ഉ�ര�ക��് വി��മായി തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�്
അനധി�തമായി ഇൗടാ�ിയ പലിശ�ം പിഴ�ലിശ�ം ഫ�ഡ് േലാ�ം റ� െച�് െെക�റി
സഹകരണ സംഘ�െള �തിസ�ിയി� നി�ം ര�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�കാരം
�വ��ി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  മ� ജി�കളിെല െെക�റി
സഹകരണ സംഘ�ളി� ഇ�രം ���� നിലനി���േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

പര�രാഗത ൈക�റി െന�് െതാഴിലാളികെള സംര�ി�വാ� ക�� പ�തിക�

6464. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പര�രാഗത ൈക�റി െന�് െതാഴിലാളികെള സംര�ി�വാ� എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ിരി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�  ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ി��്; വിവരി�േമാ?

െച��� ��റാം മി�ിെല കരാ� ജീവന�ാ�

6465. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�, െട�്�യി�  േകാ��േറഷെ� കീഴി�� ��റാം മി�ി�
വ�ഷ�ളായി കരാ�  അടി�ാന�ി�  ���ൈവസ�  ത�ികയി�ം മ�് ത�ികകളി�ം
േജാലിെച��വെര �ിരെ���ാ�ത് എെ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ജീവന�ാ� നിേവദന�� സമ��ി�ി�ം �ിരെ����ത് ൈവ��ത് എ�
െകാെ�� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാെര �ിരെ����ത് സംബ�ി�് ഇനി എെ��ാം നടപടിക� ആവശ���്
എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ജീവന�ാെര എ�് �ിരെ���വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാ�ഡ് വാ�ാ �ടി�ിക

6466. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാ�ഡി�  നി�ം �ാ�്�ി�് ആ�് കാ�െ��റി വ�വസായം
നട��തിന്  1995-2005  വെര�ളള കാലഘ��ി�  വാ� എ��് ക�വടം ന��ിലായ
അ�പ� �ത�  എ�പ� വയ�് വെര �ായ�ളളവ��് എതിരായി ജ�ി നടപടിക�  േബാ�ഡ്
സ�ീകരി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ംബ�െള ര�ി��തി�ം വ�വസായ �ാപന��  സംര�ി��തി�മായി വാ�ാ
�ടി�ികയായി കണ�ാ�ിയിരി�� പലിശ,  പിഴ�ലിശ എ�ിവ ഒഴിവാ�ി  ,�ത�  വ�  ൈടം
െസ�ി�െമ�് �കാരം തിരി�ട��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�വാ� സ��ാരിന് കഴി�േമാ?

ഖാദി �ാപന���് റിേബ�് �ടി�ിക

6467. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദി �ാപന���് റിേബ�് �ടി�ിക ന��വാ� ബാ�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� അവ എ� േകാടി
�പയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ടി�ിക എ�് ന�കാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േ�ാ��സ് േകാേളജ്

6468. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ�ാ��സ് േകാേളജ് എവിെട ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിന് എ� �ക വകയി��ിയി��്;
(സി) േകരള േ�ാ��സ് േകാേളജ് ആരംഭി��തിനായി നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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കായിക രംഗെ� സമ� �േരാഗതി

6469. �ീ.അനി� അ�ര
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക രംഗെ� സമ� �േരാഗതി�് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� ഏെത�ാം കളി�ല��ം സൗകര���മാണ് ഇതി�േവ�ി �േയാജനെ���വാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിക�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

കായിക താര���് ന�കിയി�� േ�ാ�ാഹന��

6470. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  5  വ�ഷമായി സം�ാന�് നി�� കായിക താര���് സ��ാ�  ന�കിയി��
േ�ാ�ാഹന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ േദശീയ, അ�� േദശിയ മ�ര�ളി� െമഡ�ക� േനടിയ കായിക താര���് സ��ാ�
ന�കിയ പാരിേതാഷിക��െട വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇൗ ഇന�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം
എ� �ക വീതമാണ് െചലവഴി�ത് എ�് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി� നട� േദശിയ െഗയിംസി� െമഡ� േനടിയ കായിക താര���് സ��ാ� േജാലി
വാ�ാനം െച�ി�േ�ാ;  എ� േപ��ാണ് േജാലി വാ�ാനം ന�കിയി��ത്;  ഇതി�  ഗസ�ഡ്
േജാലി ആ�െ�ാെ� വാ�ാനം െച�ി��;

(ഡി) എ� േപ��് ഇതിേനാടകം േജാലി ന�കിയി��്; ബാ�ി��വ��് േജാലി ന�കാ� കാലതാമസം
എ���തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

��േബാ� അ�ാദമി �ട��തി�ളള നടപടി

6471. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� ��േബാ� അ�ാദമി �ട��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ജി�യി�  ��േബാ�  േ�ഡിയ��  നി��ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��േബാ�  േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�റ ഭാഗമായി സം�ാന�് ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തിക�
പരിഗണനയി�േ�ാ?

ആ�ി�� �ീപാദം േ�ഡിയം

6472. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� �ീപാദം േ�ഡിയ�ിെല ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണ�ി� വ� അപാകത
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അപാകത പരിഹരി��തിനായി െട�ി�� ക�ി�ി പരിേശാധന നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) റിേ�ാ�ിേ�� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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നില�� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

6473. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�  ,  നില��  മ�ല�ിെല ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ�ിെ� പണി എേ�ാ�
ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ഡിയം നി��ിേ�� ഏജ�സി ആരാെണ�് കെ���തിന് വ��് ഡയറ��,
സ��ാരിേല�് ന�കിയ നി�േ�ശ�കാരം നി��ാണ ഏജ�സിെയ തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�വജന��െട കായിക�മത

6474. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േമഖലയി� �വജന��െട കായിക�മത വ��ി�ി��തി�ം മിക� കായിക താര�െള
കെ���തി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയിെല �വജന���് അവസരം ന���തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��മായി സഹകരി�് കായിക മ�ര��, േമളക�  എ�ിവ നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലയിെല സ��ാ� ഉടമ�തയി�� �ല�� പരി�രി�് കളി�ല�ളാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

അ�� 17 േലാക ക�് ��േബാ� ��ണെമ�്

6475. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�� അ�� വ�ഷം ആതിേഥയത�ം വഹി�� അ�� 17 േലാക ക�് ��േബാ� ��ണെമ�ിന്
േകരളം േവദിയാ�േ�ാ�  അതിന് േവ�ി ലഭ�മാ�ിയി�� സൗകര���  എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് െച�ാ�േ�ശി���ം ഏ�െ��േ���മായ കാര��� എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�വ വികാസ് പ�തി

6476. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ദാസ�
,, പി.െക. ശശി
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡ് '�വ വികാസ്' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�യം െതാഴി�, സംരംഭകത� വികസനം,  േന�ത� പാടവ വികസനം എ�ിവയി�  പരിശീലനം
ന���തി�� എെ��ാം നടപടികളാണ് ��ത പ�തി �കാരം സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�കീഴി� േജാബ് െഫ�് സംഘടി�ി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��് ക�ീഷ� െചയ�േപ��
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6477. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിൽ ��് ക�ീഷ� െചയ�േപ�നായി ആെരയാണ് നിയമി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മി / വീട് ൈകേ��ം സംബ�ി�് ഇവ�െ�തിെര �ിമിന� േക�് നിലവി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) ��ത വ��ിെ�തിെര വിജില�സ് േക�് എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ഡി) ��് ക�ീഷ�  െചയ�േപ��  േപാ�� ഉ�ത�ാന�ളി�  വിവിധ േക�കളി�  �തിയായ

വ��ിെയ നിയമി�ത് ശരിയാെണ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരേളാ�വം പരിപാടി

6478. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, ആ�ണി േജാ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡ് നട�� േകരേളാ�വം പരിപാടി�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പരിപാടി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) േകരേളാ�വ മ�ര��  എ� ഘ��ളിലായാണ് നട��െത�ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനതല മ�ര�ളി�  എ� കലാ-കായിക താര�െളയാണ് പെ���ിേ��െത�്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പരിപാടി�ായി നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� �പ വകയി��ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി ക��ശാല

6479. �ീ.എസ്.ശർ�
,, ആ�ണി േജാ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാഭ�ി� �വ��ി�� േക� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ െകാ�ി ക��ശാല, ഓഹരി വി�ഴി�്
സ�കാര�വ�കരി�ാ�� േക�സ��ാ� നീ�െ��റി�് നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലാഭ�ി� �വ��ി�� �ാപന��െട ഓഹരിക� �� വില�് വി�് െപാ�സ��് സ�കാര�
ക�നിക��് അടിയറ� വ�� നീ��ി�  നി�ം പി�ാറാ�  േക� സ��ാരിേനാട്
ആവശ�െ��േമാ;

(സി) െകാ�ി ക��ശാലെയ െപാ�േമഖലയി�  തെ� നിലനി��ാനായി േക� സ��ാരിെന
സമീപി�ാ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖപ�തി

6480. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, ബി.സത��
,, വി. േജായി
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖപ�തി�മായി ബ�െ��് സം�ാന സ��ാ�ം അദാനി േപാ��സ്
ൈ�വ�് ലിമി��മായി ഉ�ാ�ിയ െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി� കരാറിെല വ�വ�ക� സം�ാന
താ�ര��� സംര�ി��തിന് പര�ാ�മെ�� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സാേ�തിക നി��ഹണെ�ലവ് ��മായി പരിേശാധി��തി�  വീ�വ��ിയ� െകാ�്
പ�തി�െട െമാ�െ�ലവി�ം നി��ാണ�രാറി�ം വ��ന��ായി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട കരാ� സി.ആ�്എ.ജി. ഓഡി�് നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഓഡി�് പരാമ�ശ��
എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ��ത സാഹചര��ി� ഇ� സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�.എ�് .49-� ക��ക� വീതി ��� �വ��ന��

6481. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.എ�്.49  (െകാ�ി-ധ�േ�ാടി)-�  േനര�മംഗലം �ത�  വാളറ വെര�� ഭാഗ�്
അപകടകരമായ �ല�ളി� ക��ക� വീതി ���ത് ഉ�െ�െട�� �വ��ന�� േഫാറ�് 
വ��ിെ� ഇടെപട��ലം തട�െ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� �റി�് േക�മായ ��ാറിേല�� േറാഡിെ� നി��ാണ തട�ം നീ��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമഡിേ�ാ ലീഗ� െസാൈസ�ി ഓഫ് േകരള ന�കിയ ഹ�ജി

6482. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�പ�ിനാ� മണി��  േപാ�്േമാ��ം അ�വദി�് സ��ാ�  ഇറ�ിയ ഉ�രവിെനതിെര
െമഡിേ�ാ ലീഗ�  െസാൈസ�ി ഓഫ് േകരള ന�കിയതായി,  17.10.2016-െല ന��
ചി�മിടാ� േചാദ�ം ന��  2854-�� മ�പടിയി�, വ��മാ�ിയി�ളള ഹ�ജി�െട ഉ�ട�ം
എ�ാെണ�് പഠി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഹ�ജി�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസി� െമഡിേ�ാ ലീഗ� െസാൈസ�ി ഓഫ് േകരള�േവ�ി േകാടതിയി� ഹാജരായ
അഭിഭാഷക� ആരായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േകസി� സ��ാരി� േവ�ി ഹാജരായ അഭിഭാഷക� ആരായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 17.10.2016 െല ന�� ചി�മിടാ� േചാദ�ം ന�� 2854 �� മ�പടിയി� െമഡിേ�ാ ലീഗ�
െസാൈസ�ി ഓഫ് േകരള�െട ഹ�ജിയി� ൈവ�േ�രം അ�് മണി� േശഷം േപാ�്േമാ��ം
െചേ��തി�ാെയ�് േകാടതി ഉ�രവി�ി�െ��് വ��മാ�ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

��ത േകാടതി ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

'േഹാം േകാ' മാ�കയി� അേലാ�തി മ��്

6483. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇം�ീഷ് മ��ക�  വ�ാപകമായി വി�ഴി�� േകരള�ി�  'േഹാം േകാ'  മാ�കയി�  അേലാ�തി
മ�� നി��ാണം കാര��മമാ�ി വിപണിയി� ഇടെപടാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജീവിതൈശലീേരാഗ���� മ��ക� ഉ��െട �ധാനെ�� മ��ക� നി��ി�ാ�ം,  മ��
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വിപണിയി� ശ�മായ സാ�ിധ�ം ഉറ�ാ�ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-സിഗറ�്

6484. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-സിഗറ�ക� നിേരാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട ലഭ�ത�ം വി�ന�ം തടയാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(സി) നിേരാധനം ഫല�ദമായി പാലി��േ�ാ എ�റ� വ��വാ�  ഭരണതല�ി�  േമാണി�റിംഗ്

നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ-സിഗറ�ക�  ഉപേയാഗി��തിെനതിരായി ജന�െള േബാധവ��രി�ാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

സി-െമ�് ന�ിംഗ് േകാേളജ് േഹാ��

6485. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  െപരിയ പ�ായ�ിെല ആയ�ാറയി�  �വ��ി�� സ��ാ�
സി-െമ�് ന�ിംഗ് േകാേളജിെ� േഹാ�� െക�ിടം എവിെടയാണ് �വ��ി��ത്; വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േഹാ��  െക�ിടം നി��ി��തിന് സി-െമ�ിന് സ��മായി �മി�� വിഷയം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത �ല�് േഹാ�� െക�ിടം നി��ി��തി�� തട�ം െവളിെ���േമാ?

ഡീ-അഡി�� െസ�റ�ക�

6486. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡീ-അഡി�� െസ�റ�ക� ഏെത�ാം ജി�കളി� �വ��ി���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�� േവ�ി തി�ര�ാടി താ��ാ�പ�ിയി� അ�വദി�ി�ളള ഡീ-അഡി�� െസ��
�വ��നം ആരംഭി��തിന് തട���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�ര�ാടി താ��ാ�പ�ിയിെല ഡീ-അഡി��  െസ��  �വ��നം �ട��തിനാവശ�മായ
െെസക�ാ�ി�്,  െെസേ�ാളജി�്,  േസാഷ��  വ���, �ാഫ് ന�് എ�ീ ത�ികക�
അ�വദി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സമ� ഇ-ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

6487. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ഇ-ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ിെ� ഏ� വിഭാഗം വഴിയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത്;
(സി) എ� േകാടി �പ ഇതിനായി ബ�ജ�ി� വകയി��ിയി��്?

എ�ാ ജി�ാ, താ��് ആ�പ�ികളി�ം �ഡ് ബാ�് .

6488. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെതാെ� ആ�പ�ികേളാട് അ�ബ�ി�ാണ് �ഡ്
ബാ�് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�ാ,  താ��് ആ�പ�ികളി�ം �ഡ് ബാ�് �ാപി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

ആസിഡ് ആ�മണം

6489. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആസിഡ് ആ�മണം തട��തി�ം,  അവ�െട വി�ന,  ൈകവശം വ��  ഇവ
നിയ�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) ആസിഡ് ആ�മണം േനരി��വ��് േക�,  സം�ാന,  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട
കീഴി� �വ��ി�� എ�ാ സ��ാ� ആ�പ�ിക�ം, സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം സൗജന� ചികി�
ലഭ�മാ�ണം എ� ഗവ�െമ�് ഓ�ഡ�  (GO  (Ms)  454/13)  ആേരാഗ� ��ംബേ�മ  (എഫ്)
വ��ി� നി�ം ഇറ�ിയത് ഇേ�ാ� നിലനി���േ�ാ;

(സി) എ�ി�  പല സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം ഈ ഉ�രവ് നട�ിലാ��ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത് പാലി�ാ� സ�കാര� ആ�പ�ിക�െ�തിെര എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്
പാലിേ��ത്;

(ഇ) ��ത ഉ�രവ് �കാരം ആസിഡ് ആ�മണ�ിന് ഇരയാ�� വ��ി�്  3  ല��ി�
�റയാെത�� ചികി�ാ സഹായം ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ?

എയ� ആം�ല�സ് പ�തി

6490. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എയ� ആം�ല�സ് പ�തി ഉേപ�ി�േവാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016  വ�ഷ�ി�  എ� േരാഗിക��് എയ�  ആം�ല�സിെ� േസവനം ന�കാ�
സാധി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ഉേപ�ി�കയാെണ�ി�  അടിയ�ര സാഹചര��ളി�  ഇതി� പകരമായി
ഉേ�ശി�� സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?
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േന� പരിേശാധക�െട ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി

6491. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ജി�ാ,  താ��് ആ�പ�ികളി�ം സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ളി�ം ഉളള േന� പരിേശാധക�െട
(Opthometrist)  ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് അടിയ�ിര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

കാ� െെവകല��� അ�മാ��് �സവാന�ര ധനസഹായം

6492. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ� െെവകല��� അ�മാ��് �സവാന�ര ധനസഹായം ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� കാലേ��ാണ് ധനസഹായം അ�വദി��ത്;
(സി) �തിമാസം എ�് �ക ന��ം;
(ഡി) ഇൗ പ�തി�് േക�സഹായം ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാനസിക േരാഗം മാറിയവ�െട �നരധിവാസം

6493. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് സ��ാ�  മാനസികാേരാഗ� േക��ി�  േരാഗം മാറിയി�ം വീ�കാേരാ ബ��േളാ
ഏെ���ാ� ത�ാറാകാ�വ�േ�ാ; എ�ിൽ അ�െന എ� േപ��്;

(ബി) ഇ�ര�ി��വെര �നരധിവസി�ി�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി ആേലാചി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) േരാഗം മാറിയവെര വീ�കളി� എ�ി�ാ� 'ക�ണ'  എ� സ�� സംഘടന �മം നട�ിയ�ം
എ�ാ� അവ�െട വീ�കാ� അവെര ഏെ���ാ� ത�ാറാകാതി���ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ?

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി

6494. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, പി. ഉ�ി
,, െക. ബാ�
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി വി�ലീകരി�് അ�ഹരായ ��ത� േപ��് ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ�ം �ക
വ��ി�ി�ാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം
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6495. �ീ.സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�ിത ഭ�ണം ജന���് ഉറ�ാ��തിന് �പീകരി� ഭ�� �ര�ാ നിയമ വ�വ�ക�
സം�ാന�് ���േതാതി� നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഏെതാെ� വ�വ�കളാണ് ഇനി�ം നട�ാ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മായം േച���� സംബ�ിേ�ാ മ�് �മേ��ക�  സംബ�ിേ�ാ വിലെ�� വിവര��
ൈകമാ��വ��് പാരിേതാഷികം ന�� വ�വ� നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ�െ��ി�ം
പാരിേതാഷികം ന�ിയി�േ�ാ എ� വിവരം െവളിെ���േമാ?

റാ�ി താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

6496. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി�െട �തിയ ഒ.പി.  േ�ാ�് നി��ാണം ഏ� ഘ�ം
വെരയായ,; നി��ാണ�ിലവ് എ�, എ�് നി��ാണം ആരംഭി� എ�ിവ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണം ൈവകാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  തട���  മാ�ി നി��ാണം
�നരാരംഭി�േവാ എ�ം ആയതിെ� നി��ാണം എ�് ���ിയാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് �തിയ ഒ.പി.  �ാ�ി�  വിഭാവനം െച�ിരി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് പ�തി

6497. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് പ�തി�െട �വ��നം കാര��മമ� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) യഥാസമയം ആവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ�ാ�താണ് പ�തി �വ��ന�ിന് തട�മാ��െത�
കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് വിഘാതമായി നി��� മ�ഘടക��  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ����  പരിഹരി�് പ�തി കാര��മമായി നട�ാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
ൈകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� സംവിധാനം െമ�െ���ാ�ം സൗജന� ചികി� ഉറ�വ��വാ�ം നടപടി

6498. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ� സംവിധാനം െമ�െ���ാ�ം സൗജന� ചികി� ഉറ�വ��വാ�ം
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ:

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ആ�.എസ്.ബി.ൈവ. �കാരം കിട�ി ചികി��് എ� �ക ലഭി��െവ�ം
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ആയത് ലഭി�വാ�� വ�വ�ക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി �� സ��ാ�
കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക ലഭി�;  എ� േപ��് സഹായം ലഭ�മാ�ി;  എ� �ക
െചലവായി; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എ.പി.എ�./ബി.പി.എ�. വിഭാഗ���ായി നിലവി�� ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തിക�
ഏെത�ാം; ��ത പ�തിക� ഓേരാ�ിെ��ം വ�വ�ക� എെ��ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��� സൗജന� ചികി� ഉറ�ാ�ാനായി എ�ാ ചികി� ധനസഹായ പ�തികെള�ം ആേരാഗ�
വ��ി� കീഴി� തെ� ഒ� "െപാ� ആേരാഗ� സഹായ സംവിധാന പ�തി" യാ�ി മാ�� കാര�ം
പരിഗണി�ാേമാ; ഇതിനായി അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഫിസിേയാ െതറാ�ി,ഓ�േ�ഷണ� െതറാ�ി േകാ�ക��് �േത�ക കൗ�സി�

6499. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫിസിേയാ െതറാ�ി ഓ�േ�ഷണ� െതറാ�ി േകാ�ക��് �േത�ക കൗ�സി�
�പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഇ�ാര��ി� അഭി�ായം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ി�  നി�ം ഈ േകാ�ക�  പാ�ായി വ�� ��ിക��്
സം�ാന�് രജിേ�ഷ�  നട��തി�ം ചികി�ാ രീതിക�  നട�ി�  വ���തി�ം വ�ാജ
ചികി�ാ രീതിക� തട��തി�ം കൗ�സി� എ� ആശയം അത��ാേപ�ിതമാണ് എ� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഉ�ായിരി�� അനി�ിതത�ം വ�� തല�ി�  പരിേശാധി�വാ�  എ�
നടപടിയാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിെല നിയമന��

6500. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� ഭരണകാല�് ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�ം അ�ബ� �ാപന���് കീഴി�ം
പി.എസ്.സി വഴിയ�ാെത എ� നിയമന�� നട�ി��് എ�് വിഭാഗം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

ഇ�കാരം നിയമനം നട�തിെ� ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�
ഇ�കാരം നിയമി�െ��വ�െട േപര് വിവരം, വിലാസം എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��് നിയമന�ളി� �� സ��ാ� ഇടെപട�ക� നട�ിയതിനാ� വയനാട് ഡി.എം.ഒ
ആയി�� േഡാ. പി.വി.ശശിധര� ആ�ഹത� െച�തതാ�ളള ആേ�പം ��യി�േ�ാ;

(സി) േഡാ.പി.വി ശശിധര� ആ�ഹത� െച�ാനിടയായ സംഭവം ഗൗരവ�ി� അേന�ഷി��തി�ം ��
സ��ാരിെ� ഭരണകാലയളവി�  ആേരാഗ� വ��ി�  നട�ി�� �മരഹിത നിയമന��,
നടപടിക�, അവിഹിത ഇടെപട�ക�  എ�ിവ സംബ�ിെ��ാം പരിേശാധി�് നടപടിക�
സ�ീകരി��തിന് നടപടിക� എ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േറഡിേയാ �ാഫ�െട ത�ിക ��ി��തി�� നടപടി

6501. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിയി�  േറഡിേയാ �ാഫ�െട ത�ിക ��ി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) നിലവി�  �ാനിംഗ് െമഷീ�ക�ം,  �ാനിംഗ് സംവിധാന��ം ഉ� താ��ാ�പ�ിക�
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാനിംഗ് െമഷീ�ക�  ഉ��ം,  േറഡിേയാ �ാഫ�  ത�ികക�  നിലവിലി�ാ��മായ
താ��ാ�പ�ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല മാനവേശഷി

6502. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�� �കാശ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല മാനവേശഷി അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  ചികി� േത�� േരാഗിക�െട എ��ിന്
ആ�പാതികമായി േഡാ��മാ�െട�ം,  പാരാെമഡി��  �ാഫിെ��ം എ�ം വ��ി�ി��തിന്
എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പദവി ഉയ��െ�� ആ�പ�ികളി�  ആവശ�മായ ത�ികക�  അ�വദി��തി��
തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�വെര ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ��ാം എ�്
വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ി� ഒഴി�� െഹ��് ഇ�െ��� ത�ികക�

6503. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി�  200  െഹ��് ഇ�െ���  ത�ികക�  ഒഴി�് കിട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി �േമാഷ�  വഴി നിക��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്-I  െ� അ�� ജി�ാ �ലം മാ�ം നട�ാതിരി��തിെ�
കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മലബാ� േമഖലയി� ആ�.സി.സി. മാ�കയി� ആ�പ�ി

6504. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലബാ� േമഖലയി� ആ�.സി.സി. മാ�കയി� ഒ� ആ�പ�ി �ാപിേ��തിെ�
ആവശ�കത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആവശ�ം നിറേവ��തിേല�ായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ ?

സം�ാന െമ�റ� െഹ��് അേതാറി�ി�െട ഉേ�ശ�ല����

6505. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െമ�റ� െഹ��് അേതാറി�ി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാണ്;
(ബി) ��ത ഉേ�ശ�ല�����് അ��തമായി�ളള �വ��നമാേണാ അേതാറി�ി നട��െത�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് മദ��ം മയ�മ��ം ഉപേയാഗി����ലം മേനാേരാഗികളാ�� ആ�ക�െട
എ��ി� വ��നവ് വ�ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത പഠന�ിെ�റ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ിമ പാ��പാദനം

6506. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിമ പാ��പാദനം സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പാലിെ� �ണേമ� സംബ�ി�് ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ഉ�പ��ളി�  ആേരാഗ� �����് കാരണമാേയ�ാ�� ഘടക��
കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

ഡ�� അ�ി��് സ�ജ�/ ഡ�� �നിയ� ക�സ���് ത�ികകൾ

6507. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡ��  അ�ി��് സ�ജ�, ഡ��  �നിയ�  ക�സ���് എ�ീ ത�ികകളിൽ എ�
ഒഴി�ക�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വിരമി��  �ായം ദീ�ഘി�ി��തി� സമാനമായി ���  ന�മറി േപാ�് പരിഗണി�് നിയമനം
നട�വാ� ശിപാ�ശ െച�േമാ?

െച�കിട ��ിെവ��ിെ�റ നി��ാണ - വിതരണ �ണി�്

6508. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട ��ിെവ��ിെ�റ  (�ടിെവ�ം)  നി��ാണ-വിതരണ �ണി�് �ാപി��തിനായി
ആേരാഗ� വ��ിെ� എെ��ാം അ�മതികളാണ് ലഭ�മാേ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ിെ� അ�മതിക� ലഭ�മാ��തി�� നടപടി �മ�� വ��മാ�േമാ?

െെ�മറി െഹ��് െസ�റിെന ��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി ഉയ��ാ� പ�തി

6509. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒാേരാ നിേയാജക മ�ല�ി�ം ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയ��െ��� �ാഥമികാേരാഗ�
േക��ളി�  എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് �തിയതായി ലഭി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ?
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അേ�ഷ� മര���് പകരം ഫല���� ന� വള���തിന് നടപടി

6510. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ െമഡി��  േകാേള�ക�െട കാ��കളി�  ഇേ�ാ�ം അേ�ഷ� മര��
വള��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അേ�ഷ� മര�� വ�േതാതി� ജലം വലിെ�����ം ആ�്മ േപാ�� അല�ജി േരാഗ���്
കാരണമാ�െമ��� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� വിദ�ാ��ിക��ം അ��ാപക��ം ആേരാഗ������് ഇത് കാരണമാ�� സാഹചര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) അേ�ഷ� മര���് പകരം ഫല���� െമഡി�� േകാേളജ് കാ��കളി� ന� വള���
കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സ�കാര� �ീനി�� ലാ�ക� �ാ� െസ��ക� എ�ിവയി� അനാവശ� പരിേശാധനക�ം അമിത ചാ��ം

6511. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ചില സ�കാര� �ിനി�� ലാ�ക�/ �ാ� െസ��ക� എ�ിവയി� അനാവശ�
പരിേശാധനക�ം അമിത ചാ��ം ഇൗടാ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല പരിേശാധനക��് സ��ാ�  നിര�ം,  ജീവന�ാ�െട േയാഗ�ത�ം
നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ പരിേശാധനക��� ചാർ�ം ജീവന�ാ�െട േയാഗ�ത�ം നി�യി��തി�ം ആയത്
വ��മായി കാ��വിധം �ദ�ശി�ി��തി�ം അതിൽ വീ�വ��� �ാപന��െ�തിെര
ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ നിയമപരമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ാഥമിക ആേരാഗ�േക��െള ഫാമിലി െഹ��് െസ��കളായി ഉയ��ാ� നടപടി

6512. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ിെല�ം ഒേരാ �ാഥമികാേരാഗ�േക�െ� ഫാമിലി െഹ��്
െസ�റായി ഉയ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഫാമിലി െഹ��് െസ�റായി ഉയ���തി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��ത്;
വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഫാമിലി െഹ��് െസ�റി�  കിട�ി ചികി� സൗകര�ം ഏ�െ���േമാ;  ആവശ�മായ
േഡാ��മാ�, മ� ജീവന�ാ� എ�ിവ�െട ത�ികക� അ�വദി�േമാ?

അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

6513. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േന�ദാന�ി�  ഗണ�മായ �േരാഗതി��ായാ�  അ��െട എ�ം �റ�ാ�
കഴി�െമ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ

(ബി) എ�ി�  മരണാന�ര�� േന�ദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ആവശ�മായ േബാധവ�രണം
നട�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ���മായി ചികി�ി� േഭദമാ�ാ�  കഴിയാ� ര�ജന� േരാഗ���് ര��ലേകാശദാന�ം
മ�മാ�ി വ��മാണ് �തിവിധിെയ�തിനാ�, സം�ാന�് �ലേകാശദാതാ��െട ഒ� രജി�ി
ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

�േ�ാട് �ാഥമികാേരാഗ�േക��ി� കിട�ി ചികി�

6514. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��വാ�� നഗരസഭാ �േദശ�് വ�� �േ�ാട് �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി� കിട�ി ചികി�
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ചാവ�ാട് താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

6515. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേ�ശെ� മ��െതാഴിലാളിക� ഉ�െ�െട ��കണ�ിന് േരാഗികൾ ദിനം�തി ചികി��ായി
എ�� ചാവ�ാട് ഗവ�െമ�് താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� മതിയായ ജീവന�ാ�ം
േഡാ��മാ�ം ഇ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി��തിന് ��ത�  ത�ിക
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 1960െല �ാഫ് പാേ�� കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

6516. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡയാലിസിസ് െച�വ�� േരാഗിക��് െമഡി��  േകാേള�ക�  ഉ�െ�െട�ളള സ��ാ�
ആ�പ�ിക�െട പരിമിതി�ലം �േ�ാ നാേലാ തവണ ഡയാലിസിസ് െച�േശഷം സ�കാര�
ആ�പ�ികളിേല�് മാേറ�ി വ�� സാഹചര�ം നിലവി�ളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ധാനെ�� എ�ാ സ��ാ� ആ�പ�ികളി�ം ഡയാലിസിസ് �ണി�ക� ആരംഭി�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ികളി� ഡയാലിസിസ് നട�� നി��നരായ േരാഗിക�െട ചികി�ാെചലവ്
സ��ാ� വഹി��തിന് നടപടി എ��േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഡയാലിസിസ് െസാൈസ�ി�് മ��ക�

6517. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) LSGD-DD2/296/2015 തീയതി 1.8.15 എ� ക�് �കാരം ഓ�� െട�� വഴിേയാ, സൈ�േ�ാ
െമഡി�� േ�ാ�ക� വഴിേയാ മ��ക� വാ��തി�ം ,��ത മ��ക� �േ�ാ�ി സാ�ഹിക
ആേരാഗ� േക�ം ആ�ാനമായി �വ��ി�വ�� ഡയാലിസിസ് െസാൈസ�ി�്

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

58 of 84 Saturday 05 November 2016 11:03 AM



ൈകമാ��തി�ം,  �േ�ാ�ി സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക�ം െമഡി��  ഓഫീസെറ സ��ാ�
�മതലെ���ക�േ�ാേയാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ക�ിെ� അടി�ാന�ി� നാളി�വെര എ� �പ�െട മ��ക� െമഡി��
ഓഫീസ� വാ�ി,ഡയാലിസിസ് െസാൈസ�ി�് ൈകമാറിയി��്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

(സി) ഇെ��ി� മ��ക� വാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നി�ധനരായ ��േരാഗിക��് സൗജന�മായി ലഭിേ�� മ��ക�  ലഭി�ാെത േപായ
സാഹചര�െ��റി�് അേന�ഷി�്, ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എലി�ി� സി.എ�്.സി.യി� ആവശ�മായ സൗകര���

6518. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടേ�രി പ�ായ�ിെല എലി�ി� പി.എ�്.സി.  ,  സി.എ�്.സി യായി ഉയ��െ�െ��ി�ം
അതിന��തമായി ��ത�  �ാ�കേളാ,  സൗകര��േളാ ഏ�െ���ാ���ലം
െപാ�ജന����ായി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എലി�ി� സി.എ�്.സി.യി� ആവശ�മായ സൗകര���ം,  േഡാ��മാ�, �ാ�ക� എ�ിവെര
നിയമി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈജവ�ഷി�ം ൈജവഭ�ണ ശാല�ം നട�ിലാ�വാ� നടപടി

6519. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ൈജവഭ�ണ ശാല' എ� ആശയം സം�ാന�് നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഒ� ജി�യി� ഒ� ഭ�ണശാലെയ�ി�ം ഇ�കാരം ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ�പ�ികളി�ം െഹ��് െസ��കളി�ം ൈജവ�ഷി�െട ആവശ�കത െവളിെ����
േപാ��ക� പതി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േരാഗം വരാെത �തിേരാധി�ാ�� ൈജവഇല�റിക�ം ൈജവ പ��റിക�ം ഉപേയാഗി��തിന്
ആവശ�മായ േബാധവ��രണം ആേരാഗ�വ��് നട�േമാ;

(ഇ) 'ൈജവ ഭ�ണം' ഉപേയാഗി��� സംബ�ി�് ഒ� ക�ാ�യി� ആേരാഗ�വ��് നട�േമാ?

ഡിജി�� െഹ��് േഡ�

6520. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളി�വെര ആെക�� ��ംബ��െട ഡിജി��  െഹ��് േഡ�
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െഹ��് േഡ�ാ ത�ാറാ�ിയി�ിെ��ി�  ത�ാറാ�ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  തല�ി�  വിവിധ വിഭാഗ�ളി�  �വ��ി�� എ� േഡാ��മാ�, മ� ജീവന�ാ�
നിലവി��് എ�ം എ� േപ�െട േസവനം �ടി ആവശ���് എ�ം വിഭാഗം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജിെ� നി��ാണം
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6521. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജിെ� ഇ�വെര െച� നി��ാണ ���ിക��്
െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം ��ത �ക സമാഹരി�െത�െനയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈകവശ�� ഫ�്,  ഇേ�ാ�  നട�വ�� നി��ാണ �വ��ന��  ���ീകരി��തിന്
പര�ാ�മാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  നട�വ�� നി��ാണം ���ിയായാ�  ര�ാം ഘ� നി��ാണ�ിന് ഫ�്
വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് െമഡി��  േകാേളജിെ� െമാ�ം നി��ാണ െചലവ് എ�യാെണ�ം ഈ �ക
എ�െനയാണ് സമാഹരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളിെല േഡാ��മാ�െട ൈ�വ�് �ാ�ീസ് നിേരാധനം

6522. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളിെല േഡാ��മാ�െട ൈ�വ�് �ാ�ീസ് ക�ശനമായി
നിേരാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േഡാ��മാ� ൈ�വ�് �ാ�ീസ് നട��തായ പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
ൈ�വ�് �ാ�ീസ് ക�ശനമായി തട��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം?

െമഡി�� ഉേദ�ാഗ��െട �ലം മാ�ം

6523. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േഡാ��മാ�ം, മ�് െമഡി�� ഉേദ�ാഗ��ം �ലം മാറിേ�ാ�േ�ാ�
പകരം ആ� വരാ� താമസം വ��� �ലം േരാഗിക� ��ി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ�ി� ഇത് പരിഹരി�വാനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��േ�ദ മ�� വിഭാഗെ� ശ�ിെ���വാ� നടപടി

6524. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േ�ദ ചികി� േതടിെയ�� േരാഗികളി�  ഏെറ�ം മ�� ചികി�ാ വിഭാഗ�ിലായി�ം,
മ��വിഭാഗ െമഡി�� ഓഫീസ�െട 16 ത�ികക� മാ�േമ സം�ാന�ാെക�� എ� കാര�ം
സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��് മ�ി�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല ഏക മ�� ആ�പ�ിയി� േരാഗിക��് ആ�പാതികമായി മ��വിഭാഗം േഡാ��മാ�
ഇ�ാ��കാരണം ചികി�േതടിെയ��വ�  േനരി�� ��ി��ക�  ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;

േഡാ��മാ�െട ��ത� ത�ിക ��ി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല  20  ബ�ി�  ��ത�� ആ��േ�ദ ആ�പ�ികളി�, അേലാ�തി
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ആ�പ�ികളിെലേ�ാെല  2  െ�ഷ�ാലി�ി  േഡാ��മാെരെയ�ി�ം നിേയാഗി�ക�ം മ��
വിഭാഗെ� ശ�ിെ���ക�ം െച�േമാ?

േഫാറ�സിക് സ�ജറി വിഭാഗ�ിെല ത�ികക�

6525. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജി�  േഫാറ�സിക് സ�ജറി വിഭാഗ�ി�  നിലവി��
േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി��  വിഭാഗ�ാ�േട�ം മ� ജീവന�ാ�െട�ം ത�ികക�െട
വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി� ഇേ�ാ� എ� ത�ികക� ഒഴി� കിട��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒഴി�ക� നിക��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ഗേവഷണ�ിന് സൗകര���

6526. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഗേവഷണ�ിന് എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഗേവഷണ�ിന് ബ�ജ�ി�  �േത�ക �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഗേവഷണ�ിെ� ഫലമായി എെ��ി�ം �തിയ ക�പിടി���  കഴി� അ�
വ�ഷ�ി��ി� കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ക�ാ�സ�, കി�നി േരാഗിക��് ധനസഹായം

6527. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ�-കി�നി േരാഗിക��് വിവിധ പ�തികളി�െട ന�കി വ�� ധനസഹായം കാലതാമസം
�ടാെത ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ക�ാ�സ�-കി�നി േരാഗിക��് ന�കി വ�� െപ�ഷ�  1000  �പയി�  നി�ം
വ��ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മലബാ�  േമഖലയി�  �േത�കി�് മല�റം ജി�യി�  ക�ാ�സ�-കി�നി േരാഗിക�  �മാതീതമായി
വ��ി��തിെ� കാരണം കെ���തിന് വിദ�ധ സമിതിെയ നിേയാഗി�ാേമാ;

(ഡി) ക�ാ�സ�-കി�നിേരാഗിക�െട ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

ജന���് ന� ഭ�ണ�ം ന� സാധന��ം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി

6528. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജന���് േഹാ��കളി�  ന� ഭ�ണ�ം മാ���ി�  ന� സാധന��ം ലഭ�മാ�വാ�
സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ആേരാഗ�വ��ിന് ലഭി�� പരാതികളി�േമ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിവരി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം പരിേശാധി�ാ�� �േത�ക സയ�ിഫി�് ലാബ് ജി�കളി�  ആരംഭി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ിരം�ളം മ�� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി

6529. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  പ�് കിട�ക�� കാ�ിരം�ളം മ�� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി �റ് കിട�ക��
മ��ാ�പ�ിയായി ഉയ���തി�� നടപടിക�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  ആയതിേല�� നടപടി
�ട�ിയി�േ�ാ; ഈ നിലവാര�ി�� ആ�പ�ി�് േവ� മ�� െമഡി�� ആഫീസ� ത�ികക�
��തായി ��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ിരം�ളം ആ��േ�ദ ആ�പ�ിയി� േ�ാ��്സ് െമഡിസി� (Sports  Medicine  )വിഭാഗം
�വ��ി��േ�ാ;  കായിക താര���് വിദ� ചികി� ലഭ�മാ��തിന് േ�ാ��്സ്
െമഡിസി�  െമഡി��  ഓഫീസ�  (Sports  Medicine  Medical  Officer)ത�ിക�െട േയാഗ�ത
എം.ഡി  (MD  )മ�� അെ��ി�  ശല�ത�ം ആയി നിജെ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഈ
വിഷയ�ി� സ�ീകരി�� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഗവ.  ആ��േവദ മ�� ആ�പ�ി,  കാ�ിരം�ളം മ�� റിസ��് ഇ��ി���ായി വി�ാപനം
െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് സ��ാ� മാനസികാേരാഗ� േക��ിെല ഭ�ണ �മം

6530. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് �തിരവ��ളള സ��ാ� മാനസികാേരാഗ� േക��ി� േരാഗിക��് ദിവസം എ�
േനരം ഭ�ണം ന���െ��ം അവ എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഭ�ണ �മം ഏ� കാലം �ത� ഉളളതാണ്; ഇത് കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േഹാ�ി�ലി�  നവീകരണ �വ��ന��  നട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  നട�ാ�  പ�തി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഏ��ി�� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം

6531. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഏ��ി��  �ാമപ�ായ�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ി�  േരാഗികെള കിട�ി
ചികി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ിയി� �തിയ െക�ിട നി��ാണം
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6532. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് െഹ�ക�ാ���  ആ�പ�ിയി�  അ�വദി� േ�ാമാ െകയ�  �ണി�ിന് �തിയ
െക�ിട േ�ാ�ം െകാര�ി ഗാ�ി നഗ� ത�േ�ാഗാ�പ�ിയിെല ചിതറി�ിട�� െക�ിട�െള ഒ�
െക�ിട സ��യ�ി� കീഴിലാ��തിനായി �തിയ െക�ിട�ം നി��ി��തിനായി സമ��ി�ി��
വിശദമായ റിേ�ാ��ം എ�ിേമ�ക�ം സഹിത�� അേപ�കളി�  എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയി� ��ത� േഡാ��മാെര�ം അ�ബ� ജീവന�ാെര�ം
നിയമി��തിന് നടപടി

6533. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയിെല ഇേ�ാഴെ� �ാഫ് പാേ��
ലഭ�മാ�േമാ;  �ാഫ് പാേ��  അ�സരി�� ജീവന�ാ�  ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� എ�.എ�്.ആ�.എം �ീമി� എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച��െവ�തിെ�
കണ�് അവ�െട കാ�ഗറി തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി�  ��ത�  േഡാ��മാെര�ം അ�ബ� ജീവന�ാെര�ം നിയമി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദീകരി�േമാ?

�േമാഷ�കളിെല അപാകതക�

6534. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി�  പ�ളിക് െഹ��് ന�് ത�ികയി�  അ��  ജി�ാ �ലമാ�ം വഴി
സീനിേയാറി�ി ന�മായി �േമാഷന് അന�ഹരാെണ� വിഷയ�ി� ഡയറ�േറ�ി�ം സ��ാരി�ം
നിലനി��� പരാതികളി�േ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��സ��ാ�  ��ത ത�ികയി�  നട�ിയ �േമാഷ�കളിെല അപാകതക�  കെ��ി
അന�ഹെര ഒഴിവാ�ാ�ം, അ�ഹെര ഉ�െ���ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല �േമാഷ�  സംബ�ി�് അപാകതക�  ��ികാ�ി ബ�.  അ�ിനിേ��ീവ്
ൈ��ണ�  ��പാെക നിലനി��� വ�വഹാര��  തീ��ക�ി�വാ�  അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഭ���ര�ാ വ��ിെല ജീവന�ാ�െ�തിെര�� അേന�ഷണം

6535. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��വ��ളി� മായം േച���മായി ബ�െ��് സം�ാന ഭ���ര�ാ വ��ിെല ഏെത�ി�ം
ജീവന�ാ�െ�തിെര അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആ�െടെയ�ാം േപരിലാണ് അേന�ഷണം �ഖ�ാപി�ി��െത�ം അവ�െ�തിെര
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;  അവ�െട േപര് വിവരം
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െവളിെ���േമാ; സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ക�ീഷണ�െട ഉ�രവിെനതിെര ജീവന�ാ�െട പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതി� സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ് േപവാ�ഡ്

6536. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല െക.എ�്.ആ�.ഡ��.എസ് േപവാ�ഡിെ� വാടക ���ി
നി�യി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2011-16 ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് വാടകയിന�ി� എ�് വ��നവാണ് വ��ിയത്;
(സി) േപവാ�ഡിെ� വാടകനിര�ി� ഭീമമായ വ��നവ് വ��വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം മാനസികാേരാഗ� േക��ിെ� േശാചനീയാവ�

6537. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം മാനസികാേരാഗ� േക��ിെല േശാചനീയാവ��ം അവിടെ� ശൗചാലയ��
�വ��ന രഹിതമാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം �വ��ന രഹിതമാ�� ശൗചാലയ�െള ����ിതിയിലാ��തിന്
ശാശ�തമായ പരിഹാരമാ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �തിയ രീതിയി�� ശൗചാലയം �പക��ന െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വളെര പഴ��� ആ�പ�ി േലാേകാ�ര നിലവാര�ിലാ��തിന് േവ�ി ഈ സ��ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

േഹാ��കളി�ം േബ�റികളി�ം ��ി�� ഭ�ണ പദാ����

6538. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളി�ം േബ�റികളി�ം മാംസം,  പ��റി എ�ിവ പ�തി പാകം െച�് �ി�ജി� ��ി�്
ആവശ��ിന് ആഹാരപദാ���ളായി ത�ാറാ�ി ന���ത് ഭ�� വ��ിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതി�  ഭ�� �ര�ാ ക�ീഷണ�  എ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈമനസ്  180  oC-� ��ി�വാ�� സംവിധാനം ഇ�രം േഹാ��കളി� േവണെമ� നിയമം
പാലി�ാ�വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  േഹാ��കളി�  മാംസം ��ി��ത് ശരിയായ രീതിയിലെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; മാസം ��ിേ�� �ീസറിെ� ഘടന എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േഹാ��കളി�ം േബ�റികളി�ം ഭ�� വ���  ശരിയായ രീതിയി�  ��ി�വാ�� നി�േ�ശം
ന�കാേമാ; വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി േയാജി�് മാലിന��� കല���ം പഴകിയ�മായ ഭ�ണ
പദാ���� പിടിെ���വാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇ� സംബ�ി�് ഭ�� �ര�ാ വ��്
നട�ിയ �വ��നം വിശദമാ�േമാ?
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ആേരാഗ�േമഖലയിെല �തിയ പ�തിക�

6539. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, െക. രാജ�
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�േമഖലയി� എെ�ാെ� �തിയ പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(ബി) ശി� മരണനിര�ം മാ� മരണനിര�ം �റ��തിന് �േത�ക �� ന��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജന���് ഏ��ം �റ� െചലവി�  �ണേമ��� ചികി� ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� �ംഖല ശ�ിെ���ാ� നടപടി

6540. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�ം, േരാഗ �തിേരാധ�ി�ം �റ� െചലവി� �ണേമ��� േസവനം
ഉറ� വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമികാേരാഗ� �ംഖല ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� കാ�ണ� ഫാ�മസിക�  നിലവി�െ��ം,  ��ത�
കാ�ണ�ഫാ�മസിക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ികളി� �ഫഷണ� േസാഷ�� വ�േ��സിെ� അഭാവം

6541. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  �ഫഷണ�  േസാഷ��  വ�േ��സിെ� അഭാവം കാരണം ചികി�
േതടിവ�� േരാഗിക�ം ആ�പ�ി ജീവന�ാ�ം ത�ി�  ക�ാ�ളി ഉ�െ�െട�� ����
ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േസാഷ��  വ�േ��ിെ� േസവനം വിേദശ രാജ��ളി�ം,  സം�ാനെ� ��ഖ സ�കാര�
ആ�പ�ികളി�ം ഉ��േപാെല സ��ാ� ആ�പ�ികളി�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം നിയമി�കയാെണ�ി�  താ�ാലികമാേയാ,  കരാ�  വ�വസഥയിേലാ എ�കാരമായിരി�ം
നിയമന നടപടിക� നട��ത്; വിശദമാ�േമാ?

പാരാെമഡി�� �ാഫിെ� �റവ്

6542. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ി�റ ആ��േവദ േകാേളജി� പാരാെമഡി�� �ാഫിെ� �റവ് കാരണം അ�ഭവെ���
�യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� കാരണം നി�ിത േയാഗ�ത ഇ�ാ�വ� ഇവ�െട േജാലിക� െചേ��ിവ��
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ര�ദാന�ി�െട എ��സ് ബാധി�വ�

6543. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ര�ദാന�ി�െട എ��സ് ബാധി�വ�െ�� േദശീയ എ��സ് നിയ�ണ
സംഘടന�െട (നാേ�ാ) കണ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പല ര�ബാ�ക�ം ര�ം സ�ീകരി�േ�ാ� പാലിേ�� ക�ശന വ�വ�ക� പാലി�ാ�താണ്
ഈ �ിതിവിേശഷം ��ി��തിന് ഇടയാ�ിയെത� കാര�ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;

(സി) �ര�ിത ര�ദാനം ഉറ�വ��� തര�ി�� അ�ാരാ� നിലവാര�� സാേ�തിക വിദ�ക�
ലഭ�മ�ാ��െകാ�ാണ് സ�ീകരി�� ര�ം �ര�ിതമാെണ�് ഉറ�വ��ാ�  പല
ര�ബാ�ക��ം കഴിയാ�െത� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� സം�ാനെ�
അംഗീ�ത ര�ബാ�ക��് ഇ�രം സാേ�തികവിദ�ക� ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ സഹായ��
ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ി� വിവിധ ത�ികകൾ

6544. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ആേരാഗ�വ��ി� േഡാ��മാ�  ഉ�െ�െട വിവിധ ത�ികകളി� തി�വന��രം ജി�യി� എ�
ഒഴി�ക�  ഉ�് എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;  അത് ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാണ് എ�ത് �ടി
വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ�വ��ി� �ലംമാ��ിനായി അേപ�ി�വ�

6545. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� �ലംമാ��ിനായി ലഭി� എ� അേപ�ക��്; ത�ിക തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ� നിലവി� മ� ജി�കളി� (സ��ം ജി�കളി� അ�ാെത) േജാലി െച��െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� േപ� 3 വ�ഷ�ിലധികമായി മ� ജി�കളി� േജാലി െച��വ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ��് എ�് �ലം മാ�ം ന�കാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ?

െതാഴിലാളിക��് െമഡി�� കാ�ഡ്

6546. �ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േഹാ��കളി�ം റെ�ാറ�കളി�ം പാചക�ാ� �ത� �ീനിംഗ് െതാഴിലാളിക� വെര
ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികളായി മാറിയി�ളള�ം ഇവരി�  പല�ം ��ിഹീനമായ
പരിത�ിതിയി� ജീവി��വ�ം േരാഗിക�മാെണ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം െതാഴിലാളിക��് െമഡി�� കാ�ഡ് ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?
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ഭ��വ��ളി� മായം

6547. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��വ��ളി�  മായം േച���മായി ബ�െ�� കഴി� നാല് മാസ�ാലയളവി�  എ�
േക�ക� എ��ി��്;

(ബി) ഏെത�ാം �ാപന��െട േപരിലാണ് നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്;
(സി) പാ��ിലാ�ാ� ഭ��വ���െട �ണനിലവാരപരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി�  മായം

േച��ി�െ��ി� അതിന് ആെരയാണ് ശി�ാനടപടി�് വിേധയമാ�ാ��ത്;
(ഡി) മായം േച��� കെ��ാ�ം അേന�ഷണം നട�ാ�ം ആവശ�മായ ജീവന�ാ� വ��ി� ഉേ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഫിസിേയാെതറാ�ി�ക�െട േസവനം

6548. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിസിേയാെതറാ�ി�ക�െട േസവനം പി.എ�്.സി.കളി�ം സി.എ�്.സി.കളി�ം ലഭ�മ�ാ�ത്
കാരണം േരാഗിക� ഏെറ ��ി��ക� അ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  താ��് ആ�പ�ി വെര മാ�ം ലഭി�� ഇവ�െട േസവനം ക��ണി�ി െഹ��്
െസ��കളി�ം െെ�മറി െഹ��് െസ��കളി�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ��പരിഹാര�ിന് നാളി�വെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�� മജീദ് െക.െക. �െട സ��ീസ് സംബ�മായ ഫയ�ക�

6549. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം �റ�� സി.എ�്.സി - യി� ഫാ�മസി�് ആയി േജാലി െച�ി�� അ�� മജീദ് െക.െക.

�െട സ��ീസ് സംബ�മായ സ��ാ�  ഫയ�  ന��  17682/H2/2015/H&FWD-െ��ം
െഹ��് ഡയറ�േറ�ിെല ഫയ� ന�� EE4/49266/2015-െ��ം നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്
എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�കളി� തീ�മാനം ഉ�ാ�വാ�ഉ� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്-II ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

6550. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  േ�ഡ്-II  ത�ികയി�  �റിലധികം ഒഴി�ക�  നിലവി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട  20  ലധികം ഒഴി�ക�  നിലവി�ളള
സാഹചര��ി� പക��വ�ാധി നിയ�ണം സാധ�മാ��െത�െനെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��ി�  െഹ��് ഇ�െ���  േ�ഡ്-II  െ�ാേമാഷ�  ന���ി� എ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ; െ�ാേമാഷ� ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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(ഡി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി��വരി� നി�ം �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്-II  ഒഴി�ക�
നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��് പാലിേയ�ീവ് െകയ� �ിനി�ക��് വാഹനം

6551. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��് പാലിേയ�ീവ് െകയ� �ിനി�ക��്,  ��സ��ാരിെ� കാല�്
ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാഹനം വാ��തിന് �ക അ�വദി�െകാ�് ആേരാഗ�
��ംബേ�മ (എഫ്.ഡ�ളി�) വ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത പാലിേയ�ീവ് �ിനി�ക��് വാഹനം ലഭ�മാ�ി
െകാ�േ��ത് ആരാെണ�ം ഇതിന് ആ��ാണ് നി�േ�ശം ന�കിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ധനകാര� വ��് �േത�ക േകസായി പരിഗണി�് ഉ�രവിറ�ിയി�ം പാലിേയ�ീവ് �ിനി�ക��്
വാഹനം ലഭ�മാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇത് സംബ�ി�് മല�റം ഡി,എം.ഒ.,  െഹ��് ഡയറ�േറ�് എ�ിവിട�ളിെല ഫയലി�
ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന�കി വാഹനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ംബേ�മ ഉപേക���

6552. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക�ളള ��ംബേ�മ ഉപേക���െട എ�ം എ� എ�ം ഇതി�  എ�
ഉപേക����ാണ് സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഉളളത്എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാടക െക�ിട�ളി� �വ��ി�� ��ംബേ�മ ഉപേക����് സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം
നി��ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� േക��� ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ��തിന് പ�തി

6553. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ� �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�� പ�തി�െട
ഭാഗമായി എെ��ാം സൗകര���ം േസവന��മാണ് ��തായി ഏ�െ����െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�് നട�ി� വ��ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാ�് അ�ിഷ�

T 6554.േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�  െമറി�് അടി�ാന�ി�  അ�ിഷ�  േനടിയവെര അവ�
നിലനി��ിയി�� ഹയ�  ഓ�ഷ�  സീ�കളിേല�് നട� േ�ാ�് അ�ിഷന് പരിഗണി�ാെത,

െമറി�് മറികട�് �റ� റാ�് ഉ�വ��് അ�ിഷ� ന�കിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�
എ�െകാ�ാണ് ��ത വിഭാഗ�ാെര േ�ാ�് അ�ിഷന് പരിഗണി�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ��ം പഠി�വാ� ഒ� വിദ� സമിതിെയ നിയമി�വാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സീനിേയാരി�ി ലി�്

6555. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� �ാഫ് േന�് േ�ഡ്  2 സീനിേയാരി�ി ലി�് ത�ാറാ�ിയേ�ാ�,
ഡി.എം.ഇ.,  ഡി.എ�്.എസ്.  ൈബഫ�േ�ഷെ� ഭാഗമായി അ��ജി�ാ �ലംമാ�ം േനടിയ
ആയിര�ി��രം ജീവന�ാ��ം �ന�േവതനാവധിയി�  വിേദശ േജാലി� േപായ
എ�പ�ിനാേലാളം ജീവന�ാ��ം സീനിേയാരി�ി നിലനി��ി െകാ��േ�ാ�, മാതാപിതാ�െള
സംര�ി��തിനായി അ��ജി�ാ �ലം മാ�ം വാ�ിയ പ�ി� താെഴ മാ�ം വ�� ജവാെ�
ആ�ിത��ം, നി�ിത േയാഗ�ത�േട�ം മാനദ���േട�ം അടി�ാന�ി� �ലം മാ�ം ലഭി�
പ�ികജാതി പ�ികവ�� മ� പിേ�ാ� വിഭാഗ�ാ��ം സീനിേയാരി�ി നിേഷധി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കാലഹരണെ�� ഈ സ�ദായം തി���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ആേരാഗ� സ��കലാശാലയി� െഡപ�േ�ഷ�

6556. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ആേരാഗ� സ��കലാശാലയി�  െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ� �കാരം എ� േപ�  േജാലി
െച���്;

(ബി) ഇവ� ഏെത�ാം ത�ികകളി� േജാലിെച��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� സ��കലാശാലയിെല നിയമനം പി. എസ്. സി. �േഖനയാ�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; ഉെ��ി�
അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�ക�

6557. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�ക� �ട��തിന്
എ�.ഒ.സി. ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� �ാപന���ാണ് എ�.ഒ.സി.  ന�കിയി�ളളത്;  ആയതിെ� പക��ക�
ലഭ�മാ�േമാ?

േഡാ��െട വ��മായ �റി�് ഉെ��ി�ം മ��ക� ന�കാ� െമഡി�� േ�ാ�ക�െ�തിെര നടപടി

6558. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െമഡി��  േ�ാ�കളി�  േഡാ��െട വ��മായ �റി�് ഉെ��ി�ം മ��ക�
ന�കാ� െമഡി�� േ�ാ�ക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േഡാ��മാ�  വ��മായ �റി�് ന�കിയാ�ം മ��ക�  ന�കാ� േ�ാ�ക�െ�തിെര
എെ��ി�ം നടപടിക� എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം സി�ിയി� തെ� ഇ�ര�ി�� െമഡി�� േ�ാ�ക�െ�� കാര�ം ��സ്
ക�േ�ാള��് അറിയാമായി��ി�ം നടപടി എ���ിെ�� കാര�ം വ��് േമധാവിക� റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� ��സ് ക�േ�ാള�െട വ��മായ അഭി�ായം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�് വി��െ��� �ണനിലവാരമി�ാ� മ��ക�

6559. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��െ��� അേലാ�തി, ആ��േവദം, േഹാമിേയാ�തി, മ�് ചികി�ക� ഇവ�െട
മ��കളി�  പല ക�നിക�െട�ം മ��ക�  �ണനിലവാരമി�ാ�താെണ�് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േകരള�ി�  വിതരണം െച�� ഏെത�ാം ക�നിക�െട മ��കളാണ്
�ണനിലവാരമി�ാ�താെണ�് കെ��ിയി��ത്;  വിശദാംശം ന��േമാ;

വിതരണ�ാ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
(സി) സം�ാന�് മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് അത�ാ�നിക ലാ�ക�

�ാപി��തി�ം തദ�ാര മ�� പരിേശാധന േവഗ�ി�  ���ിയാ��തി��� അടിയ�ിര
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

േപാക് േസാ ആ�്

6560. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െെലംഗിക അതി�മ�ളി� നി�ം ��ികെള സംര�ി��തി�ളള  2012െല േപാക് േസാ ആ�്
�കാരം െെലംഗിക അതി�മ���് ഇരയാ�� ��ിക��് ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ��തിന്
സാ�ഹ�നീതി വ��് ഐ.സി.പി.എസ്.  പ�തി നി��ഹണ�ിെ� ഭാഗമായി �േത�ക �ീം
ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട�ം നിലനി���േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�
��ത വിഷയ�ി� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എെ� �ട് പ�തി

6561. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  'എെ� �ട്'  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� അംഗമാ��തി�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാണ്;
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(സി) സം�ാനെ� അഗതിക�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തിന് ��ത പ�തി
എ�െനെയ�ാം �േയാജനെ��െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െെശശവ വിവാഹ നിേരാധന നിയമം

6562. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെശശവ വിവാഹ നിേരാധന നിയമ �കാരം  2015  � എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമം ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വിവാഹ ���ിെനതിെര നിയമനി��ാണം

6563. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവാഹ ���ിെനതിെര നിയമ നി��ാണം െകാ� വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ാരംഭ ൈവകല� ��ി േക���

6564. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളി�  �ാരംഭ ൈവകല� ��ി േക���  നിലവി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എവിെടെയ�ാം ഇതിനാവശ�മായ ത�ികക� ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല തി�ര�ാടി താ��ാ�പ�ിയി� അ�വദി�ി�� �ാരംഭ ൈവകല� ��ി േക�ം
�വ��ി��തിനാവശ�മായ ത�ികക� സ ൃ�ി�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനിെല എ�ിക��ീവ് ഡയറ��െട നിയമനം

6565. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനിെല എ�ിക��ീവ് ഡയറ��  ത�ിക�െട നിയമന രീതി
വ��മാ�ാേമാ;സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷെ� ൈബലാ അ�സരി�ാേണാ നിയമനം നട��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2006 �ത� 2011 വെര സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനി� നിയമിതരായ എ�ിക��ീവ് ഡയറ��മാ� , മാ�
വ��ി� ഏ� ത�ികയാണ് വഹി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തിക�

6566. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് െകാ�വ� വിവിധ�ളായ സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തികളി�
ഏെത�ാമാണ് നി��ലാ�ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബി.പി.എ�  ��ംബ���ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പരിധിയി�  വ��വർ�ം ഏെറ
ആശ�ാസമായി�� ��ത പ�തിക�  നി��ലാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

ഇ�ാര��ി�� േരാഗിക�െട ആശ� �രീകരി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�� ഉേപ�ി�� മാതാപിതാ��

T 6567.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പി.ഉൈബ��
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� ഉേപ�ി�� മാതാപിതാ�� േനരിേട�ി വ�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�രം സംഭവ�ളി�  െമയി�ന�സ് ആ�്
െവ�ഫയ� ഓഫ് േപര�്സ് ആ�് സീനിയ� സി�ിസ�സ് ആ�് �കാരം സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�് �കാരം ൈ�ബ�ണ�ക�  �റെ��വി�� ഉ�ര�ക�  നട�ിലാ��േ�ാ എ�
പരിേശാധി�ാ� സംവിധാന�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

ആശാകിര� പ�തി

6568. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശ�ാവലംബരായ  (1)  സീന �സ� സാം,  ചിറേമ� വീട്,  െച��� (2)  �ിേ�ാ മാത� സാം,
ശാ��റ�് ��ിയി�, ���കാവ് െച��� എ�ീ ��ിക�െട ര�ിതാ���് 'ആശാകിര�'
പ�തി �കാരം സഹായം എ�ി�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ആശാ കിര� പ�തി �കാരം ഇവ��് എ�് സഹായം ലഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� ഘടി�ി� ���വാഹന��െട വിതരണം

6569. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ി ൈവകല���വ��് േമാേ�ാ� ഘടി�ി� ���വാഹനം ന�ിവ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ���വാഹനം അവസാനമായി െകാ��ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േമാേ�ാ�  ഘടി�ി� ���വാഹന�ി�േവ�ി അേപ� സമ��ി�വരി�  എ�േപ��് വാഹനം
ന�കാ�  അവേശഷി��െവ�ം ആയതിെ� വിതരണം എ�േ��് ���ിയാ�ാ�
കഴി�െമ�ം അറിയി�േമാ?
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െസറി�� പാ�സി, ഓ�ിസം, മാനസികവള��യി�ാ� �ട�ിയവ �ലം ക�ത അ�ഭവി��വ��്
ധനസഹായം

6570. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസറി��  പാ�സി,  ഓ�ിസം,  മാനസിക വള��യി�ാ� �ട�ിയവയാ�  ക�ത
അ�ഭവി��വ��് ധനസഹായം ന���തിന് �േത�ക പ�തി ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വ�  താമസി�� ഭവന�െള വീ�കര�ി�  നി�ം ഒഴിവാ�വാ�
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മായി ആേലാചി�് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െഎ.സി.ഡി.എസ് ��� ൈവസ� ത�ിക

6571. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല വിവിധ �ാപന�ളി�
െഎ.സി.ഡി.എസ് ���ൈവസ�  ത�ിക ഉ�െ�െട വിവിധ ത�ികകളി�  എവിെടെയ�ാമാണ്
ഒഴി�ക� ഉ�ത് എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017 മാ��് മാസ�ിനിട�് റി�യ�െമ�് വഴി െഎ.സി.ഡി.എസ് ���ൈവസ� ത�ികകളി�ം മ�്
ത�ികകളി�ം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഉ�ാകാ�  സാധ�ത�� ഒഴി�കെള സംബ�ി�
വിശദാംശംപരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് �ത�, എവിെടെയ�ാം എ�കാരം ഒഴി�ക�
ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െഎ.സി.ഡി.എസ് ���ൈവസ�മാ�െട
�ലംമാ�ം സംബ�ി�് ഇറ�ിയ ഉ�ര�ക�  ഏെത�ാം;  ഉ�ര�ക�െട പക��ക�
ലഭ�മാ�ാേമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ��് അവധി

6572. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ജി�കളി� �ഖ�ാപി�� �ാേദശിക അവധിക� അംഗ�വാടി ജീവന�ാ��് ബാധകമാേണാ
എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാേദശിക അവധിക� അംഗ�വാടി ജീവന�ാ��് �ടി ഭാവിയി� ബാധകമാ�േമാ എ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��  ��ിക��് െകാ��� സൗജന� അ�് കിേലാ അരി,  അംഗ�വാടി ��ിക�� �ടി
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗ�വാടി ��ിക��ായി ഏകീ�ത പാഠ�പ�തി

6573. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� അംഗ�വാടി ��ിക��ായി ഏകീ�ത പാഠ�പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  പാഠ�പ�തി േരഖ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഈ പാഠ�പ�തി�െട
അടി�ാന�ി�  എെ��ാം പഠേനാപകരണ��  /  പഠന വ���  /  െമ�ീരിയ�ക�
ത�ാറാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ; അവ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗ�വാടി ��ിക��ായി �വ��ന ��കം,  വ���മാ��ായി ൈക��കം,  തീം ചാ��ക�,
അ�ബ� െമ�ീരിയ�ക� എ�ിവ ത�ാറാ�ിയി�െ��ി� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏകീ�ത പാഠ�പ�തിയടി�ാനമാ�ി ത�ാറാ�ിയ ��ിക��� �വ��ന ��കം എ�ാ
��ിക��ം ലഭി��െ��് ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�ാ ��ിക��ം ലഭ�മാ�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പാഠ�പ�തി വിഭാവനം െച�� രീതിയി� അംഗ�വാടി വ���മാ��ം ആയമാ��ം പരിശീലനം
ലഭ�മാ��േ�ാ;  വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;  അംഗ�വാടി ആയമാ�, വ���മാ�,
ഐ.സി.ഡി.എസ്.  ���ൈവസ�മാ�, മ�് ഉേദ�ാഗ�� എ�ിവ��് പരിശീലനം ന�കാനായി
�ാപി� / �വ��ി�� പരീശീലന േക��� ഏെത�ാം;

(ഇ) ഓേരാ പരിശീലന േക��ിെ��ം ജി� തിരി�� പ�ിക, േമ�വിലാസം, േഫാ� ന��, ഇ-െമയി�,
പരിശീലന സൗകര��� എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) പരിശീലന േക���െട നട�ി�ി�ം പരിശീലന െമാഡ��  നി��ാണ�ി�ം സ��ാരിതര
സംഘടനക� പ�ാളികളാ��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) �തിയ പരിശീലന േക���  �ാപി�ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  ഉെ��ി�
എവിെടെയാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� സ��ീസി� �ന�/�ിര നിയമനം ലഭി� അംഗപരിമിത�

6574. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� നീതി വ��ിെ� 18-5-2013െല സ.ഉ.(പി)നം. 40/13, 07-08-2013-െല സ.ഉ.(പി)നം. 63/13

എ�ീ സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  �കാരം സ��ാ�  സ��ീസി�  �ന�/�ിര നിയമനം ലഭി�
അംഗപരിമിതരായ ജീവന�ാെര സ��ീസി� �മെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് സാ�ഹ� നീതി (ഡി) വ��ിെ� പരിഗണനയി�� 2617/2016/എസ്.െജ.ഡി,
2851/2016/എസ്.െജ.ഡി ന��  ഫയ�കളിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമ� �ചി�ി� സ��ാ� ഉ�ര�ക� �കാരം നിയമനം ലഭി�വരി� േനരെ� പി.എസ്.സി. വഴി
�ിര നിയമനം ലഭി�വ�ം ഉ�െ��ി���ം എ�ാ�  അവെര�ം സ��ീസി�  റ�ലൈറസ്
െച�ി�ിെ�� വ�ത പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി�  അടിയ�ര പരിഹാരം ഉ�ാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

വികലാംഗേ�മ നയം

6575. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'വികലാംഗേ�മ നയം' �ഖ�ാപനം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വികലാംഗ േ�മ�ിനായി �േത�ക വ��് �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) വികലാംഗ േ�മ നയം െകാ�് ല��മാ�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വികലാംഗ േ�മനയം,  വികലാംഗ േ�മവ��് �പീകരണം എ�ിവ സംബ�ി�് ൈകെ�ാ�ാ�
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ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

അനാഥാലയ�ളിെല ��ിക��് പഠേനാപാധിക�

6576. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� നീതി വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� അനാഥാലയ�ളിെല ��ിക��് പഠേനാപാധിക�
ലഭ�മാ�ാ�േ�ാ;

(ബി) ക����  വിദ�ാഭ�ാസം ന���തിനാവശ�മായ ക����  ഇ�ാ� എ� അനാഥാലയ��  ഈ
വ��ി� കീഴി��്;

(സി) ഇ�രം അനാഥാലയ�ളി� കഴി�� ��ിക��് പഠേനാപകരണം എ� രീതിയി� ക����ക�
ലഭ�മാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

അംഗപരിമിത��് സ�യം െതാഴി�

6577. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിത��് സാ�ഹ�േ�മ വ��ിെ� കീഴി�  സ�യം െതാഴി�  കെ���തി��
പ�തിക�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�യം െതാഴി� പ�തിക�മായി ബ�െ��് അംഗപരിമിത� അേപ�ക� ന�കിയി�േ�ാ; ഇ�രം
അേപ�ക��് സാ��ിക സഹായം അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാ�ഹ�േ�മ വ��ിെ� ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�� ഇ�ാര��ി� ഇവെര സഹായി��ിെ��
പരാതിയി� എ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

1995െല േപ��സ് വി�് ഡിെസബിലി�ീസ് ആ�്

6578. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1995െല േപ��സ് വി�് ഡിെസബിലി�ീസ് ആ�് �കാരം സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട
ഒഴി�കളി� ��് ശതമാനം ഭി�േശഷി��വ��ായി നീ�ിെവ�ി�െ��ി�ം അതിന�സ ൃതമായി
��ത വിഭാഗ�ിന് നിയമനം ലഭി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിന് ബാ�് േലാഗ് ഉെ��ി� ആയ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�� സംവരണം �ത�മായി പാലി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  സ��ീസി�  താ�ാലികാടി�ാന�ി�  േജാലി െച�വ�� ഭി�േശഷി�ാെര
�ിരെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി േ�ാറി� അവശ�സാധന��െട വില�റവ് നട�ാ��

6579. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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മാേവലി േ�ാറി�  അവശ�സാധന��െട വില അ� വ�ഷേ��് ��ി� എ�
�ഖ�ാപനേ�ാെടാ�ം, െപാ� വിപണിയി� അവശ� സാധന��െട വില ��െന �റ�� പ�ം,
മാേവലി േ�ാ�കളി�ം ഈ വില�റവ് നട�ിലാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െച�വ�രി� മാേവലി േ�ാ�

6580. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െച�വ�രി�  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് മാേവലി േ�ാ�
�ട��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

��ം ഫ��യിെല േറഷ� വ�ാപാരിക��് വിതരണ�ി� േറഷ� സാധന��

6581. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ം ഫ��യിെല േറഷ� വ�ാപാരിക��് വിതരണ�ിന് വാവാട് സബ് െസ�റി� നി�ം േറഷ�
സാധന�� ലഭ�മാ�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ആവശ�ം പരിഗണി�് അ�മതി ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ ?

ശബരി �ാ�് സാധന��െട �ണനിലവാരം

6582. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സെ�േകാ വഴി വിതരണം െച�� ശബരി �ാ�് സാധന��െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിന് നിലവി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് �ത��ം ��മ��മായ �ിരം പരിേശാധന
സംവിധാന�� ഏ�െ����തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

(സി)

അനാഥ മ�ിര�ളിെല അേ�വാസിക��്േറഷ� െപ�മി�ക�

6583. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനാഥ മ�ിര�ളിെല അേ�വാസിക��് നിലവി�  ഉ�ായി�� േറഷ�  െപ�മി�ക�  റ�
െച��താേയാ ���ി ന�കാ�താേയാ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാതമംഗലം താ��ിെല ഓ�ഫേന�ക��് അ�വദി�ി�� േറഷ�  െപ�മി�ക�  ���ി
ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓ�ഫേന�കളിെല അേ�വാസിക��� േറഷ�  െപ�മി�ക�  ���ി ന��വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക� ത�ാറാ��തി�ളള കരാ�
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6584. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കാ��ക� ത�ാറാ��തിന് സ��ാ� കരാ� ന�കിയി��ത് ആ��ാണ്;
(ബി) എ� �ക�ാണ് കരാ� ന�കിയി��ത്;
(സി) നാളി�വെര എ� �ക ആയതിെ� ഭാഗമായി ന�കിയി��്;
(ഡി) േറഷ�  കടക�  ക����  വ��രി��തി�ം ഉപേഭാ�ാ���് ഇ-േറഷ�  കാ��ക�

ന���തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം-��ഗണനാ പ�ികയിെല അപാകതക�

6585. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ാ��തിെ�റ ഭാഗമായി ത�ാറാ�ിയ േറഷ�
��ഗണനാ കരട് പ�ികയി�  കട��ടിയ അപാകതക�  പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
െെകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�ളള പരാതിക�  സ�ീകരി�ാ�ം പരിഹാരം കാണാ�ം ഭരണതല�ി�  എെ��ാം
നടപടിക� െെകെ�ാ�ി��്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഏകേദശം എ� പരാതിക�  പരിേശാധി�ി��്;  അവയി�  എ� എ�ം പരിഹരി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ഗണനാ പ�ികയിെല അപാകതക� �ലം പ�ികയി� നി�ം �റ�ായ േറഷ� കാ��ടമക��്
ആശ�ാസം ന�കാ� എെ��ാം നടപടി െെകെ�ാ�ി��്; വിവരി�േമാ?

േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമം

6586. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവംബ� 1 �ത� േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമം നട�ാ�� സാഹചര��ി� ��ത നിയമ�കാരം
�ല��� അ�മാ��ം ഗ�ഭിണികളായ �ീക��ം �����ം ഭ��സഹായം ന�ാ�
ബാധ�ത�െ���തിനാ� ആയതിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�റിയി�േമാ;

(ബി) 2010-െല െസ�സസ് അടി�ാനമാ�ി �സി�ീകരി� േറഷ�  ഉപേഭാ�ാ��െട ��ഗണനാ
പ�ികയി�  നിരവധിയാ�ക��് ഇടം കെ��ാ�  സാധി�ി�ി�ാ�തിനാ�  അവ�െട പരാതി
സ�ീകരി�ാ�ം �തിയ േറഷ� കാ�ഡി� േപ� വ����തി�ം എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ നിയമ�ി�കീഴി� േറഷ� െമാ�വിതരണശാലക� ഇ�ാതാ�െമ�തിനാ� അവിട�ളിെല
െതാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കടകളിൽ 'ഇ-േപാസ് '�ാപി��
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6587. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അനി� അ�ര
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ േറഷ�  കടകളി�ം ഇ-േപാസ് എ� ഉപകരണം �ാപി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ� ഉപേഭാ�ാ�� വ�ി�െ���ിെ��് ഉറ� വ��ാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഇൗ ഉപകരണം വഴി ഏ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) എ� �തലാണ് ഇൗ സംവിധാനം േറഷ� കടകളി� �ാപി�ാ� ല��മി�ി��ത്; വിവരി�േമാ?

േറഷ� കടക� വഴി വിതരണം െച�� സാധന��െട അളവി� െവ�ി�്

6588. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ� കടക� വഴി വിതരണം െച�� സാധന�� അളവി� �റ�ാണ് വിതരണം
െച��ത് എ� വ�ാപക പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി�ാ� നിലവി� എ�് സംവിധാനമാ��ത്;
(സി) നിലവിെല സംവിധാനം പര�ാ�മാേണാ;

(ഡി) നിലവിെല സംവിധാനം പരി�രി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� കടക� ഭ�� �ര�ാ നിയമ�ിന് കീഴി� െകാ�വ��തി�� നടപടിക�

6589. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ�  കടക�  ഭ�� �ര�ാ നിയമ�ിന് കീഴി�  െകാ�വ��തിനായി
എെ��ാം നടപടിക� നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ���ര�ാ നയ�ിെ�റ ഭാഗമായി േറഷ�കടക�െട നവീകരണ�ം മ�ം നട��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േറഷ� കടകളി� ക���� സംവിധാന�ം, ബേയാെമ�ിക് സംവിധാന�ം നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം- സൈ�േകായി� �തിയ ത�ികക�

6590. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി സൈ�േകായി�  ��തായി ഏെത�ാം
ത�ികക�  എ� വീതം ��ി�െ��െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ം തിരി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട�േ�ാ�  േയാഗ�ത�� സൈ�േകാ ജീവന�ാ��്
��ഗണന ന��വാ� ത�ാറാ�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം-െത�ായ വിവര�� ന�കി ��ഗണനാ ലി�ി� ഉ�െ��വ�
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6591. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ിലാ��തിനായി �സി�ീകരി� കരട് ��ഗണനാ ലി�ിെ� സ�േ�
നടപടിക� എ�ാണ് ആരംഭി�ത്;

(ബി) ��ഗണനാ ലി�ി�  ഉ�െ���തിനായി െത�ായ വിവര��  ന�കി ലി�ി�  കയറി�ടിയവെര
ക�പിടി��തി�ം,  ഒഴിവാ��തി�ം ഭ�� വ��് എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം-��ഗണനാ മാനദ�ം

6592. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ിലാ�േ�ാ�  െപാ�വിതരണ രംഗ�് ഉ�ാ�� �തിസ�ി
പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ഗണനാപ�ികയി�  ഉ�െ����തിന് നി�യി� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വീടിെ� �ിതി, ��ഗണനാ�മം നി�യി��തി� ഘടകമാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സാമാന�ം ന� വീ�ക�  ഉെ��ി�ം സാ��ികമായി വലിയ �തിസ�ി േനരി��
��ംബ��െ��കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം-ക����വ�കരണം

6593. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി�ളള ക����വ�കരണം ഏെതാെ�
ജി�കളി� ���ിയായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക����വ��രണം ���ിയാ�ാ� സ��ാ� കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കടക�െട �വ��നം �താര�മാ��

6594. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ� കടക� ക����വ��രി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�� േറഷ�  കടക�െട �വ��ന കാലാവധി നിജെ���ിയി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മാേവലി�ര,  കാ��ിക��ി താ��കളി�  �വ��ി�� േറഷ�കടക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േറഷ� കടക�െട �വ��നം �താര�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�ൂടിയ വിലയി� സാധന�� വി��തിന് �േത�കാ�മതി

6595. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� തിയ��  േകാം��കേളാ�ം മ��ി��കേളാ�ം േച��് �വ��ി�� കഫേ�രിയ,

�ാ�് േഷാ�ക�, മ�് കടക�, എയ�േപാ��ിെല േഷാ�ക� ഇവയി� എം.ആ�.പി. നിര�ിേന�ാ�ം
വില��ി സാധന�� വി�� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�ര�ി� �വ��ി�� �ാപന���് വില��ി വാ��തിന് �േദശെ�
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന.��  അെ��ി�  സ��ാ�  �േത�കാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  േകരള�ി�  ഏെത�ാം �ാപന���ാണ് ഇ�ര�ി�  �േത�കാ�മതി
ന�കിയി��ത്;  ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  ��ത �ാപന��െ�തിെര
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; �ാപന��െട േപ�വിവരം ഉ�െ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �േത�കാ�മതി ന�കിയി�ിെ��ി�  ഇവ�െ�തിെര ക�ശന േമ�നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

േറഷ� വിതരണ�ിന് ബേയാ െമ�ിക് കാ�ഡ്

6596. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, അ�വ� സാദ�്
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  വിതരണ�ിന് ബേയാ െമ�ിക് കാ�ഡ് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ� വിതരണ�ിെല ഓേരാ ഘ��ം �താര�മാ�ാ�ം േറഷ� സാധന��െട േചാ���ം െവ�ി�ം
തടയാ�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� വിതരണ�ിന് എൻഡ് � എൻഡ് പ�തി

6597. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  വിതരണ�ിന് എൻഡ് � എൻഡ് പ�തി നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ� വിതരണ�ിെല ഓേരാ ഘ��ം �താര�മാ�ാ�ം േറഷ� സാധന��െട േചാ���ം െവ�ി�ം
തടയാ�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�ി�െ�� വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� െമാ�വ�ാപാര വിതരണ �ംഖല

6598. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, സി.���
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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െപാ�വിതരണം കാര��മ�ം അഴിമതി രഹിത�മാ��തിെ� ഭാഗമായി േറഷ�  െമാ�വ�ാപാര
വിതരണ �ംഖല സ��ാ�  ഏെ����ത് സംബ�ി�് േറഷ�  െമാ�വ�ാപാരിക�മായി ച��
നട�ിയി�േ�ാ?

ഭ�� �ര�ാനിയമം-എ.പി.എ�. കാ�ഡ് ഉടമക�െട ആശ�

6599. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാനിയമം േകരള�ി�  നട�ിലാ�ിയാ�  എ.പി.എ�. കാ��് ���മാ�ം േറഷ�
ന�മാ�ം എ� മാധ�മവാ��ക� ��യി� െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വാ��യി� എെ��ി�ം വാ�വ�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ജന��െട ആശ� അക�ി അവെര വ�ത അറിയി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷനി� െപ�ഷ� പരി�രണം

6600. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷനി� നി�് വിരമി�� �ിരം ജീവന�ാ�െട ��മായ െപ�ഷ�,
സ��ാ� ജീവന�ാ�േടത് േപാെല പരി�രി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ലഭ�മായ അേപ�ക� പരിഗണി�് അ��ല നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സെെ�േകാ െെഹ��മാ���്

6601. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിതരണ �ംഖലയി�  �ടി വിതരണം െച�� സാധന��
ആവശ�ാ�സരണം ലഭ�മാ��ി� എ�ളള കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമസഭാ മ�ല�ളി�  ഒ� സെെ�േകാ െെഹ��മാ���് വീതം �ട��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണം സംവിധാനം ആ�നീകവ��രി��തിന് പ�തിക�

6602. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിതരണം സംവിധാനം ആ�നികവ�കരി��തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച��ത്;

(ബി) േറഷ�കടക�  ക����വ�കരി�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി�  സം�ാനം ��വ�
പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ക����വ�കരണ��െ�െട�ളള ആ�നികവ�കരണം നട��തിന് പല കട�ടമക��ം
സാേ�തിക പരി�ാനമി�ാ�ത് തട���ാ�െമ�് സ��ാ�  ക���േ�ാ;എ�ി�  ഇത്
മറികട��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�വിതരണ സംവിധാന�ിെല �താര�ത ഉറ�വ���തി�ം �മേ��ക�  തട��തി�ം
സ��ാ� നട�� പരിേശാധനക� ക�ശനമാ�േമാ?
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സൈ�േകാ�െട സാ��ിക ഭ�ത സംബ�ി�് പഠനം

6603. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സൈ�േകായി� അനിയ�ിതമായ െഡപ�േ�ഷ�ം,  വ��ിെല ജീവന�ാ�െട ഉയ�� ശ�ള�ം,
െപ�ഷ� േകാൺ�ിബ�ഷ�ം അട�ം സൈ�േകാ�െട സാ��ിക ഭ�ത സംബ�ി�് സ��ാ�
വിശദമായ പരിേശാധനേയാ പഠനേമാ നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയത് പരിേശാധി�വാ� േവ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� സ�രി�� മാേവലി േ�ാർ

6604. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�വള,  മാറ�ര,  വളാേ�രി,  ഇരിബിളിയം,  േകാ���
എ�ിവിട�ളി�  സ�രി�� മാേവലി േ�ാറിെ� േസവനം ലഭ�മാ�വാൻ ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�� സ�രി�� മാേവലി േ�ാ�ക�െട ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഭ��ഭ�താ നിയമം- േറഷനി� ഉ�ാ�� �റവ് നിക�ാ� നടപടി

6605. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭ��ഭ�താ നിയമം നട�ാ��േതാ��ടി േക��ി�  നി�ം ലഭി�െകാ�ി�� േറഷനി�  എ�
�റ��ാ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�പരിഹരി�് ജന���് േറഷൻ വിതരണം െച��തിന്
സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാരം -കരട് ��ഗണന��ിക

6606. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാരം ത�ാറാ�ിയ കരട് ��ഗണന��ിക േക�ം അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ഗണനാവിഭാഗ���് എ� അളവ് ധാന�വിഹിതമാണ് േക�ം അ�വദി�ി��െത�ം എ� �പ
നിര�ിലാണ് ന��െത�ം വിശദീകരി�േമാ;  കഴി� ��് വ�ഷം അ�വദി�ി��
ധാന�വിഹിത�ിെ� അളവ് േക�ം െവ�ി�റ�ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  െവ�ി�റ��ത്
െപാ�വിപണിയി� വില�യ��ിന് ഇടയാ�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ� േപരാണ് ��ഗണനാ��ികയി� ഉ�െ��ി��ത്; അവ��് മെ�െ�ാെ� ആ��ല��ളാണ്
ലഭ�മാ��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ഭ��ധാന���െട വിതരണ�ി�  െമാ�വിതരണ�ാെര ഒഴിവാ�ിയതിന് പകരം എ�്
സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?
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ഭ���ര�ാ നിയമം

6607. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ിലാ��തിെ�റ ഭാഗമായി േറഷ�  കാ��ക�  ���ക�ം അധിക
വിവര��  ��ിേ���ക�ം െച�� നടപടിക�  �ലം ജന���് എെ��ാം �യാസ�ളാണ്
േനരിേട�ി വ�ി�ളളത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇവ പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ആയത് സമയബ�ിതമായി എ�് പരിഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദ വിവരം ന��േമാ?

ഭ���ര�ാ നിയമം--േന���ം േകാ���ം

6608. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ നിയമം േകരള�ി�  നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി എ.പി.എ�.,  ബി.പി.എ�.
കാ��ടമക��് ലഭി�� േന���ം േകാ���ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ.പി.എ�. കാ��ക��് േറഷ�  ഇന�ി�  എെ��ാം സാധന�ളാണ്
ലഭി�ക; വിശദാംശം ന��േമാ?

അവശ�സാധന��െട വില വ��നവ് തട��തിന് നടപടി

6609. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അവശ�സാധന��െട വിലയി�  വ��ന��ാ��
�ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വില�യ�ം തട��തിന് സിവി� സൈ�സ് വ��ിന് ഈ സ��ാ� എ�് �ക അ�വദി�ി��്;
ഇത് �കാരം വില�യ�ം തട��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  സിവി�  സൈ�സ് വ��ിെ� ഇടെപടലി�െട അവശ� സാധന��െട വിലയി�  എ�
ശതമാനം വ��നവ് തട��തിനാണ് കഴി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

മ��ി��കളിെല �ഡ് �ാ�കളി� ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� പരിേശാധന

6610. �ീ.അ�� �കാശ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��ി��കളിെല �ഡ് �ാ�കളി�  ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��് പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പരിേശാധനയി� എെ��ാം �മേ��കളാണ് കെ��ിയി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഇതിേ�� എെ��ാം �ട�നടപടികളാണ് വ��് ൈകെ�ാ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
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തി�വന��രം, െസ��റി,
31-10-2016

�േ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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