
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 ഒേ�ാബ� 17, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--367]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 2609 �ത� 2773 വെര
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 2774 �ത� 2929 വെര
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 2930 �ത� 2975 വെര

ഇ-ഫയ� �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം

2609. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� എ�ാ വ��കളി�ം ഇ-ഫയ� സ�ദായം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�ം ഫയ�
�ാ�ിംഗ് സംവിധാനം ലഭ�മാേണാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയമസഭാംഗ���് അവ�െട നിേയാജകമ�ല�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�  �ാ�്
െച��തിന് ഇ-ഓഫീസ് ഐ.ഡി. ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

2610. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��ം എ�േ��് നട�ാ�ാനാ�േ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��കെളയാണ് ��ത സ��ീസി�  ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
െവളിെ���േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

2611. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ട��ി�  ഏെത�ാം വ��കളിെല ഏെത�ാം ത�ികകെളയാണ് ഇതി�  ഉ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�് സ��ീസിെന ഉ�െ���ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ�് ഏെത�ാം സം�ാന�ളി�  ഇ�കാരം െസ�േ�റിയ�് സ��ീസിെന ഉ�െ���ി
അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?
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േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

2612. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം
വ��കെളയാണ് ഇതി��െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് �പീകരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�െത�റിയി�േമാ?

അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി�ി�ം നിയമനം ലഭി�ാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�

2613. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.�െട അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഇനി�ം നിയമനം
ലഭി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട വിവര�� വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.�െട അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി�ി�ം നിയമനം ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ��ം പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

��� ജി�യിെല െക.എസ്.ഇ.ബി. മ��� നിയമനം

2614. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യി� െക.എസ്.ഇ.ബി. മ��� നിയമന�ിന് നിലവി�� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധി എ�വെരയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ലി�ി� ആെക എ� േപരാ��െത�ം അതി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

2615. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  നിലവി�� സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  റാ�് ലി�ിെ�റ കാലാവധി
അവസാനി��െത�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് ഇ�വെര നിയമനം ലഭി�ി��് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �തിയ ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�ഭരണ വ��ിെല ക���� അസി��്/സി.എ. വിഭാഗ��

2616. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��ിെ�  28.2.2011-െല  GO(P)No.  65/2011/GAD  എ� െ�ഷ��  ��
േഭദഗതിയി�  ഏത് തീയതി�് േശഷം സ��ീസി�  �േവശി� ക����  അസി��്/സി.എ.

വിഭാഗ���ാണ് ത�ികമാ��ിനായി അസി��ിെ�റ എ��ി േകഡറി�  20%

നീ�ിെവ�ണെമ�് വ�വ� െച�ി��ത്;
(ബി) അസി��്/സി.എ.  വിഭാഗ�ി�  25.03.2006  ന് ��് സ��ീസി�  �േവശി�ക�ം,  നിലവി�

അസി��് െ�യിനിയായി േജാലി െച��വെര�ം �ടി ഉ�െ���ിയാണ് ��ത 20% ത�ികമാ�ം
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കണ�ാേ��െത�് െ�ഷ��  �ളി�  എവിെടെയ�ി�ം വ�വ� െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്
ച��കാരം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അസി��് െ�യിനി നിയമനം ച��കാരം ഒ� ത�ികമാ� നിയമനമാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�ഭരണ വ��ി� ക���� അസി��് വിഭാഗ�ി� നി�് അസി��് െ�യിനിയായി നിലവി�
േജാലി െച��വ� ആെരാെ�യാെണ�ം,  ഇവ� സ��ീസി� �േവശി�ത് എ�ാെണ�ം,  ഏത്
േ�ഡി�  (േ�ഡ്  II,  േ�ഡ്  I,  സീനിയ�  േ�ഡ്,  െസല��  േ�ഡ്)  േജാലി െച�േ�ാഴാണ്
ഇവ��് അസി��് െ�യിനിയായി നിയമനം ലഭി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

ഫയ�ക� േവഗ�ി� തീ��ാ��തി�� പ�തി

2617. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ഫയ�ക� േവഗ�ി� തീ��ാ�ാ�� പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ആവശ��ി� ഔേദ�ാഗിക വാഹനം

2618. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഔേദ�ാഗിക വാഹനം അ�വദി�ി�ളള ഏെതാെ� റാ�ിെല സിവി�  ഉേദ�ാഗ���ാണ് അവ
സ�കാര� ആവശ��ി� �ടി ഉപേയാഗി�ാ� അ�മതി ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�രം ഉേദ�ാഗ�രി�  എ� േപ��് ഒ�ിേലെറ വാഹന��  അ�വദി�ി�െ��്
െവളിെ���േമാ;

(സി) സ�കാര� ഉപേയാഗ�ിന് നി�യി�ി�ളള നിര�് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ� ഉേദ�ാഗ�� ഈ ഇന�ി� പണം സ��ാരിേല�് അട��െ��ം  1-4-2016 ന് േശഷം
ആഗ�്  31 വെര ഈ ഇന�ി� എ� �ക ഓേരാ���ം അട�ി�െ��ം െവളിെ���േമാ  ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െപ�ിംഗ് ഫയ�കളി� തീ�� ക��ി�ാ� നടപടി

2619. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല ഓഫീ�കളി�ം ���ം ചില ഉേദ�ാഗ��  േജാലി സമയ�്
സീ�ിലിരി�ാെത�ം ഓഫീസിെല�� അേപ�കേരാട് േസവന ത�പരതേയാെട മ�പടി
പറയാെത�ം ��ി��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി��തിന് ഓേരാ ജീവന�ാര�ം മാ�വ� ഓഫ് ഓഫീസ് െ�ാസീജ� �കാരം േജാലി
െച���് എ�് ഉറ�വ���തിന് ബ�െ�� ���ൈവസറി ഉേദ�ാഗ�ന് ക�ശന നി�േ�ശം
ന��േമാ;

(സി) ഓേരാ ഉേദ�ാഗ�െ��ം േപ�ന�  രജി��  മാസാമാസം പരിേശാധി�് െപ�ിംഗ് ഫയ�ക�െട
എ�ം തി�െ���ാ�ം അ�രം ഫയ�കളി� നിയമതട��� ഇ�ാ�വ സമയബ�ിതമായി
തീ�� ക��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാടതികളി� അഭിഭാഷക�ം മാധ�മ�വ��ക�ം ത�ി� നിലനി��� അഭി�ായ വ�ത�ാസം

2620. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹേ�ാടതി ഉ�െ�െട�� േകരള�ിെല ചില േകാടതികളി�  അഭിഭാഷക�ം
മാധ�മ�വ��ക�ം ത�ി�  നിലനി��� അഭി�ായ വ�ത�ാസ��െ�െട�� ����
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പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  ��ൈക എ��് നട�ിയ �മ��  ��പരിഹാര�ിന് വഴി
െതളി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� സംഭവ��  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം ��ക�ത�ക�ം �ട�  നടപടിക�മാണ്
സ�ീകരി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സ��ാ� വാഹന��െട ��പേയാഗം

2621. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�ി� ��ത� സ��ാ� വാഹന�� ൈകവശം വ�് ഉപേയാഗി�� ഗവ�െമ�് െസ��റിമാ�
ആെര�ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട േപര്,  ത�ിക,  അ�വദി� വാഹനം എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഗവ�െമ�് െസ��റിമാ��് അ�വദി� വാഹന��  ��ംബാംഗ��െട ൈദനംദിന
ആവശ����് ഉപേയാഗി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

സ��ാ� ഉ�ര�ക� െവ�ൈസ�ി� �സി�ീകരി��തിന് നടപടി

2622. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉ�ര�ക� �റ�ിറ�ി  48  മണി�റി��ി� ബ�െ�� വ��ക� െവ�ൈസ�ി�
�സി�ീകരി�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  സ��ാ�  നി�േ�ശം ഉ�ായി�ം �രിഭാഗം വ��ക�ം ഇത് നട�ിലാ�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പാലി�ാ�വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��ക�െട സബ് ഡിവിഷണ� ഓഫീ�ക�

T 2623.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��സ��ാ� അ�വദി� െവ�രി��്, മേ�ശ�രം താ��കളി� വിവിധ
വ��ക�െട സബ് ഡിവിഷ�  ഓഫീ�ക�  ഇ�ാ���ലം ഉ�ായി�ളള ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിട�ളി�  ബ�െ�� സബ് ഡിവിഷണ�  ഓഫീ�ക�  എ�ാരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

2624. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�്  2015  േമയ് മാസ�ി�  കാസ�േഗാഡ് സംഘടി�ി� ജനസ���
പരിപാടിയി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െകാള�� വിേ�ജി�  അ�ാവ�  മണിക�െ�
സംര�ണയി�  കഴി�� സാ�,  സ��,  സ�ന എ�ീ ��ികെള ദെ����തായി
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ��ത ��ിക��് ന�കിയ വാ�ാന��െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ി�ം വാ�ാനം കഴി� സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാവെ��വെര വിളി� വ��ി വാ�ാന��  ന�കി �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ാെത
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ഒഴിവാ�ിയതായി ആേ�പ�� ഇൗ വിഷയ�ി�  �തിയ സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

അസി��് ത�ിക�െട എ��ി േകഡറി� ത�ികമാ�ം

2625. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 28.02.2011-െല GO(P)No.65/2011/GAD എ� െ�ഷ�� �� േഭദഗതി �കാരം, 25.03.2006 ന്
േശഷം സ��ീസി� �േവശി� ക���� അസി��്/സി.എ.മാ�െട ത�ിക മാ��ിനായി അസി��്
ത�ിക�െട എ��ി േകഡറി�  20%  നീ�ിവ�ണെമ� ച�ം െപാ�ഭരണ വ��ി�  ���മായി
നട�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 25.03.2006-ന് ��് സ��ീസി� �േവശി�വ�ം അസി��് െ�യിനിയായവ�മായ െസല��
േ�ഡ് ക���� അസി��്/സി.എ.മാെര ��ത 20 ശതമാന�ി� ഉ�െ���ണെമ�് െ�ഷ��
�ളി� വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� െ�ഷ�� �� �കാരം െസല�� േ�ഡി�� ക���� അസി��്മാ��ം/സി.എ.മാ��ം
അസി��് ത�ിക�െട എ��ി േകഡറി� ത�ികമാ��ിന് അ�ഹത�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) 25.03.2006-ന് േശഷം സ��ീസി�  �േവശി� ക����  അസി��മാ��ം/സി.എ.മാ��ം
അസി��് ത�ിക�െട എ��ി േകഡറി�  20%  ത�ികമാ�ം ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) 25.03.2006-ന് േശഷം സ��ീസി� �േവശി� െപാ�ഭരണ വ��ിെല ക���� അസി��മാ��്
െ�ഷ��  ��  �കാരം അസി��് ത�ിക�െട എ��ി േകഡറി�  എ� ത�ികയിേല�ാണ്
ത�ികമാ�ം ന�േക�ത്;  25.03.2006-ന് േശഷം സ��ീസി�  �േവശി� ക����
അസി��മാരി�  നി�് ത�ികമാ�ം ലഭി� എ�േപ�  അസി��ിെ� എ��ി േകഡറി�  േജാലി
െച���്; ഇനി എ� ക���� അസി��മാ��് അസി��ിെ� എ��ി േകഡറി� ത�ികമാ�ം
ന�കാ��്?

റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�

2626. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ാം സ��ാ�, അ��സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളിെല ഒഴി�ക� റിേ�ാ�� െച�ി��്; ഇതിെ� വിശദാംശം വ��് തിരി�് എ�ം സഹിതം
വിവരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി ടാ�� �ര��ിനിരയായവ��് െതാഴി�

2627. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010 ഡിസംബ� 31-ന് ക�നാഗ��ി-��� െത�വി� വ��ായ ടാ�� �ര��ി�െ��വെര
ര�ി��തി�� �വ��ന�ിനിടയി�  കാ� ന�െ�� �ീ.  രാമദാസ്,  െകാേ�ാലി��
കിഴ�തി�, ച���ള�ര,  വ�ാ�ാവ് എ�യാളിന് ��സ��ാ�  സമാശ�ാസമായി െതാഴി�
ന��െമ�് അറിയി�ി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ര��ിനിരയായി മരണെ��വ�െട ആ�ിത��െ�െട എ� േപ��് െതാഴി� ന�കി;
അവ�െട േപ�വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇനി�ം െതാഴി�  ന�കാ��വ�െട േപ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

�ീ.രാമദാസിന് െതാഴി� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷനി� േജാലി ന���തിന് ഉ�രവ് ന�കിയി�� �ീമതി റഷീദ,
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പറ�ള�ി� കിഴ�തി�, െതാടി��; ഷീജ,  താ�� കിഴ�തി�, കട��, തഴവ എ�ീയാ�ക��്
േജാലി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം ഇവ� േജാലിയി� �േവശി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസ പ�തി

2628. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി�ാ�  വ�മാന പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയത് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് കാലയളവി� വാ�െയ��വ��ാണ് കടാശ�ാസ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ക എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�് അസി��് നിയമനം

2629. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�് അസി��് നിയമന���ാ�ളള റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�്
നിലവി� വ�െവ�ം എ� ഒഴി�ക� ഇേ�ാ� ഉെ��ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��  വ�ഷ�ളിെല നിയമന��മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ�  ഒഴി�കളി�  ഉ�ാ�� �റവിന്
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക� ���റായി കണ�ാ�ി നിയമന�� നട�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��് തിരി�� ����
ഒഴി�ക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി,  േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് എ�ിവിട�ളി� ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ�തിനാ�
��ത�  ത�ികക�  ��ി�് റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�േമാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െസ�േ�റിയ�് അസി��് ത�ികയി�  ആ�ിത നിയമനം,  േ�ാ��്സ് ക�ാ�,  ത�ികമാ�ം,
�േത�ക ഉ�രവ് എ�ിവയി�െട നിയമനം ന���വ�െട ശതമാനം എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;  ആെക ഒഴി�കളി�  എ� ശതമാനം േപ��് പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം
ലഭി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)

�ഖ�മ�ി�െട ഉപേദ�ാ��

2630. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ഉപേദ�ാ�ളായി ആെരെയ�ാം ഏെത�ാം വിഷയ�ളിലാണ് നിയമി�ി��ത്;
നിയമന ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� സാ��ിക ഉപേദ�ാവിന് ഇ��� പൗരത�ം ഉേ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇ���  പൗരത�ം ഇ�ാ� ആെള �ി�സി��  െസ��റി റാ�ി�  നിയമി��തിന്
നിലവി� വ�വ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;.

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട ഉപേദ�ാ��  ഇ�വെര ഏെത�ാം വിഷയ�ളി�  എെ��ാം ഉപേദശ�ളാണ്
ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതി� ഏെത�ാം ഉപേദശ�ളി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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വിശ�ക��ജ�െട വിവിധ ആവശ���

2631. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��ംബ� 17 വിശ�ക��ദിനം സം�ാന അവധിയായി �ഖ�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പര�രാഗത െതാഴിലാളികളായ വിശ�ക��ജ�െട പാര�ര� അവകാശ��  നിലനി��ി
ഇ��പണി,  മര�ണി,  സ����ണി,  ക��ണി,  �ശാരി�ണി �ട�ിയ െതാഴി�കൾ
സംര�ി��തിന് െതാഴി� സംര�ണ നിയമം നട�ിലാ�േമാ;

(സി) വിശ�ക��ജ�െട വിവിധ ����  പഠി� േഡാ.  ശ�ര�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് ബ�െ��
സംഘടനക�മായി ച�� െച�് നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) ആ��ിസാ�സ് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  �വ��ന��  ശ�ിെ���വാ�  ഫ�്
അ�വദി�േമാ;

(ഇ) പര�രാഗത െതാഴിലാളി എ� നിലയി� 60 വയ�് കഴി� വിശ�ക��ജ��് വ�മാന പരിധി
ഉയ��ി അ�വദി� െപ�ഷ� വിതരണം െച�േമാ?

(എഫ്) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് വിശ�ക��ജ��് അ�വദി�  2%  സംവരണം,  സ��ാ�  എയിഡഡ്
േമഖലയി�ം നട�ാ�ി 10% ആയി ഉയ��േമാ; േദവസ�ം േബാ�ഡി� വിശ�ക��ജ��് �ാതിനിധ�ം
ന��േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ, തേ�ശസ�യംഭരണ വ��കളി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�

2632. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ,  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��കളിെല ചില െസ��കളി�
ഫയ�ക� െക�ി�ിട�് �വ��ന�മമ�ാതിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ം നവംബ�  ഒ�ാം തീയതി�് ��് പരിഹരി��തിനായി ��ത ഫയ�ക�  അേത
വ��ി�തെ� േജാലിഭാരം �റ� െസ�നിേല�് മാ�ി ഫയ�  തീ��ാ��  ��ിയ
ആരംഭി�േമാ?

ജി�ാ കള��മാ�െട മികവ് വിലയി���

2633. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി�ാ കള��മാ�െട മികവ് വിലയി��ാ�  എെ��ാം നപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ കള��മാ��് ജനസ��� പരിപാടി നട�ാ�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അതിെ� നിയമ സാ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.എ.എസ് ഓഫീസ�മാ��് േ�ഡ് നി�യി��ത് സം�ാന സ��ാരിെ� പരിധിയി�
ഉ�െ���താേണാ എ�ത് സംബ�ി�് നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയതിന് േക� മ�ിസഭ അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ� സംഘടനക� നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ?

േഡാ. എ.പി.െജ. അ�� കലാമിെ� വികസന നി�േ�ശ��

2634. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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േകരള�ിെ� സമ� സാ��ിക വികസന�ിനായി �� രാ�പതി േഡാ.എ.പി.െജ. അ�� കലാം
എെ��ി�ം നി�േ�ശ��  അവതരി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് സാ�ാ��രി��തിന്
സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടികെളെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ഹാഡ പ�തിയി� ഉ�െ���ി നില�� മ�ല�ി� നട�ിയ �വ��ന��

2635. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ഹാഡ (ഹിൽ ഏരിയ െഡവല�െമ�്റ് അേതാറി�ി ) യി� ഉ�െ���ി
നില�� മ�ല�ി� നട�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹാഡ പ�തിയി�  നില��  മ�ല�ിെല അ�ഹത��  6  പ�ായ�കെള�ടി  (വഴി�ടവ്,
േപാ�ക�്,  ക�ളായി,  �േ�ടം,  എട�ര,  അമര�ലം,  ���റ)ഉ�െ����തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

നിേയാജക മ�ല വികസന സമിതി

2636. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� തര�ി�� വികസന സമിതിക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ വികസന സമിതി�െട മാ�കയി�, അതത് നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക��് വിവിധ
വ��ക�െട ഏേകാപനം സാധ�മാ�� നിേയാജകമ�ല വികസന സമിതിക� �പീകരി�േമാ?

സം�ാന ആ��ണ േബാ�ഡിെ� �നഃസംഘടന

2637. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന ആ��ണ േബാ�ഡിെ� �നഃസംഘടന�മായി ബ�െ��്
ഏെത�ി�ം ഏജ�സിക� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� �കയാണ് പഠന�ിനായി ��ത
ഏജ�സി�് ന�കിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം മാ���  ആ��ണ േബാ�ഡി�
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) പഠന റിേ�ാ��ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�വ�ര പ�തിക�

2638. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ� �ാനി�് ക�ീഷ� നി��ലാ�ിയ സാഹചര��ി� സം�ാന�് പ�വ�ര
പ�തി എ�െന നട�ാ�ാനാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) ഈ സാഹചര�ം മറികട�ാ� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�െട ��ഗണനാ �മ��

2639. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പതി��ാം പ�തി�െട ല���ളി�ം പരിപാടികളി�ം ��ഗണനാ �മ��  ഏെത�ാം
കാര��ളിലാണ് എ�് നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെകാ�ി��ത് എ�ത്
വിശദീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� ആ��ണ ��ിയ

2640. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  പ�വ�സര ആ��ണം ഉേപ�ി�ക�ം ആ��ണ ക�ീഷ�  തെ�
ഇ�ാതാ�ക�ം െച� പ�ാ�ല�ി�  സം�ാന�് ആ��ണ ��ിയ ഏ� തര�ി�
നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരി� കാല�് പ��ാം പ�വ�രപ�തിയി� ല��മി� പ�തിക�ം അവ�െട
ഫല�ാ�ി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ�നീതിയി�  അധി�ിതമായി ജനപ�ാളി�േ�ാെട വികസനം സാ��മാ��തിന്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� വികസനത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

എ�േണാമി�് & �ാ�ി�ി�് വ��് ജീവന�ാ�െട സർവീസ് ആ��ല��ൾ

2641. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േണാമി�് & �ാ�ി�ി�് വ��ി� ജീവന�ാ�െട െ�ാേബഷ� ഡി�േറഷ�, േ�ഡ് ആ��ല�ം
�ട�ിയ വിഷയ�ളി�  തീ�മാനെമ���തി�  കാലതാമസം േനരി��തായി
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� �ാ�ി�ി�� അസി��് നിയമനം

2642. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  എ�േണാമി�് ആ�ഡ് �ാ�ി�ി�് വ��ി�  നി�ം
�ാ�ി�ി�� അസി��് നിയമനം നട�ണെമ�് േഡാ.  എം.  എ.  ഉ�� ക�ി�ി ആ��ണ�ം
സാ��ിക കാര��ം വ��ിേനാട് �പാ�ശ െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഫയലി� നാളി�വെരയായി സ�ീകരി� നടപടിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് �ീമതി അ�ല�ാ നായ� െക. വി., �ീമതി സൗമ� െകാ���്, �ീമതി
ഫാ�ിമ ബീവി, �ീ. അഷറഫ് എം. എ�ിവ�െട അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� പ�തി നി��ഹണം േമാണി��  െച��തി�ം വിവിധ�ളായ
സ�േവക�  നട��തി�ം േഡാ.  എം.എ.  ഉ��  ക�ി�ി ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�
�ാ�ി�ി��  അസി��് ത�ിക ��ി�് നിയമനം നട�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?
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േക�ാവി�ത പ�തിക�

2643. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� െമാ�ം എ� േക�ാവി�ത പ�തിക� നട�ാ�ി വ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േക�ാവി�ത പ�തി�െട�ം േപ�ം ഇൗ പ�തിക��് 2013-2014 �ത� 2016-2017 വെര
ഒാേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന�ിന് െമാ�ം അ�ഹമായ �ക�െട�ം അ�വദി�് കി�ിയ �ക�െട�ം
കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നട�ി�്,  പ�തിക�െട സമ��ണം,  അവേലാകനം എ�ിവ�്
എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത്;  ഇതിെ� സംഘടനാ സംവിധാന�ം ഘടന�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ി�  നട�ാ�ി വ�� വിവിധ േക�ാവി�ത പ�തിക�െട പ�ിക,  മാ��നി�േ�ശ��
സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി. ആ�. ഇെസഡ്. പരിധിയി�െ��വ��് വീട് െവ��തിന് അ�മതി

T 2644.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി. ആ�. ഇെസഡ്. പരിധിയി�െ��വ��് വീട് െവ��തിന് ശാ� സാേ�തികവ��ി� നി�ം
അ�മതി ലഭ�മാ�വാ�  േവ�ി സമ��ി� അേപ�ക�  തീ��ാ��തിന് കാലതാമസം
ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എെ��ി�ം പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എ�ിെല നിയമന��

2645. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എം.െ� എ�ിക��ീവ് ഡയറ�� നിയമന�ിനായി ഇ��വ� പാന� ശിപാ�ശ
െച� ആ�െ��ി�ം നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എം.-െല സയ�ി�് എഫ്-�ളളവ�െട അസ�്െമ�് നട�ിയി�ം റിസ��്
�സി�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;  റിസ��് �സി�ീകരി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇവിെട ��തായി നിയമനം ലഭി� ജീവന�ാ��് 3 വ�ഷം കഴി�ി�ം േ�ാവിഡ�് ഫ�് വരിസംഖ�
പിടി� �ട�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈജവ ൈവവിധ� േബാ�ഡ്

2646. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈജവൈവവിധ� േബാ�ഡ് �ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആെരാെ�യാണ് അതിെല അംഗ��
എ�റിയി�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമപരിധിയി�� െക�ിട��െട നി��ാണ അ�മതി

2647. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാരം സം�ാന�് െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന���
�ാപനം ഏതാണ്;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;  ഇതി�
എ� അേപ�കളി� തീ��് ക��ി�ി��്;

(സി) അേപ�ക� ൈകകാര�ം െച��തിന് കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇത് എേ�ാ�
പരിഹരി�ാനാ�െമ� വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) അേപ�ക�  ലഭി�തിെ��ം നടപടിക�  സ�ീകരി�തിെ��ം ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�ക�
ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

2648. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല ജീവന�ാ�െട പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�
ശിപാ�ശ െച� ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�� തട�ം എ�ാണ്;

(ബി) ശ�ള പരി�രണം എ�് നട�ിലാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല ഒ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ഓണം
അലവ�േസാ േബാണേസാ ന�കാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ��വ� ജീവന�ാ��ം ന��� ഓണം അലവ��ം േബാണ�ം സം�ാന ശാ�
സാേ�തിക കൗ�സിലിെല എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാ��ം ലഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന ത�ീ�തട അേതാറി�ി

2649. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ത�ീ�തട അേതാറി�ി േകരള�ി� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെല അംഗ�� ആെര�ാമാണ്;
(സി) ത�ീ�തട അേതാറി�ി�െട േയാഗം ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം വിളി�് േച��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� എ�ാെണ�ം ഇെ��ി� എ�െകാെ��ം വ��മാ�േമാ?

േ�ാ�ി�� െബാ�ാനി�� ഗാ�ഡ� ആ�് റിസ��് ഇ��ിട��ിെല നിയമന��

2650. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ശാ� സാേ�തിക കൗ�സിലിെ� കീഴി�� േ�ാ�ി�� െബാ�ാനി�� ഗാ�ഡ� ആ�്
റിസ��് ഇ��ിട��ിെല  (TBGRI)  നിയമന�� പി.എസ്.സി.�് വി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� നിയമന
രീതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ി� നിലവി� അ�വദി�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�� ത�ികക�ം അതിെ� എ��ം
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ി�  െറേ�ാ�ഡ് കീ��  എ� ത�ിക നിലവി�േ�ാ;  ��ത ത�ികയി�
ആ�െ��ി�ം �ിര നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിടനി��ാണ�മായി ബ�െ�� സി.ആ�.ഇെസഡ്. �ിയറ�സ്

2651. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തീരേദശേമഖലയിെല െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ�� സി.ആ�.ഇെസഡ്.  �ിയറ�സ്
ലഭ�മാ���മായി ബ�െ��് നിലവി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നി�ം എ� അേപ�ക�
ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  സി.ആ�.ഇെസഡ്.  മായി ബ�െ�� സ��ാ�  ഉ�രവ്
�റെ��വി��തിന് ��് വാസേയാഗ�മായ വീ�ക�/ക�വട�ാപന��  ഉ�ായി��വ��്
അത് െപാളി�് അവിെട�െ� നി��ി�ാ� നിയമ�കാരം എെ��ി�ം തട��േ�ാ;

(ബി) േകരളം േപാെല ജനസാ�ത�ളള സം�ാന�ിെ� തീരേദശ�ളി�  വസി��
��ബലവിഭാഗ�ി�െ��വ�  ഉ�െ�െട��വ��്ഇ�രം നിയമ��  വലിയേതാതി�ളള
��ി��ക� ഉ�ാ��തിനാ� ലളിതവ��രി� നിയമ�� ഉ�ാ�ാ� എ�ാണ് തട�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ജവഹ�ലാ� െന� േ�ാ�ി�� െബാ�ാണി�� ഗാ�ഡ� ആ�ഡ് റിസ��് ഇ��ി���്

2652. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജവഹ�ലാ� െന� േ�ാ�ി�� െബാ�ാണി�� ഗാ�ഡ� ആ�ഡ് റിസ��് ഇ��ി���ിെന േക�
സ��ാരിെ� കീഴി�� സി.എസ്.ഐ.ആ�-ന് എ�േ��് ��ണമാ�ം ൈകമാ�ം െച�ാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി .എസ് .സി. നിയമന���് േ�ാ��സ് െവ�േ�ജ്

2653. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്  .സി നിയമന���് േ�ാ��സ് െവ�േ�ജ് ന�കാ�േ�ാ,  എ�ി�  എ� മാ��ാണ്
ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഏജ�സിക�  നട�� ഏെത�ാം തരം മ�ര ഇന�ളി�  പെ���വ��ാണ്
െവ�േ�ജ് ന���െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  സംഘടി�ി�� മ�ര��  മാ�മാേണാ ഇതിന് പരിഗണി��ത്,  എ�ി�
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നാഷണ� �റ� േ�ാ��സ് ആ�് െഗയിംസി� പെ����വ��് െവ�േ�ജ് ന���േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സി�  അംഗീകാരേ�ാെട മ�ര�ളി�
പെ����വ��് െവ�േ�ജ് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.എ.പി സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� (തി�വന��രം ജി�) ഒഴി�കളി� നിയമനം

2654. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  21-6-2016-ന് �സി�ീകരി� എസ്.എ.പി സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�െട
(തി�വന��രം ജി�)  ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട��തിന് ഉേദ�ാഗാ��ികെള ശിപാ�ശ
െച��ി�ാെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�ികയി�  ഉ�െ��ി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അടിയ�രമായി നിയമന ശിപാ�ശ
ന��വാ� പി.എസ്.സി. �് നി�േ�ശം ന��േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

2655. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത നടപടി ഏ�വെരയാെയ�് വ��മാ�േമാ;  ഇ� സംബ�ി� ഫയലിെ�
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പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീ�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�മായി ച��
നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ച��ക�െട മി��്സ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെ� �ഷ� വശ�െള�റി�് സമ�മായ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ��ത പഠന റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

എ�.ഡി. ൈട�ി�് റാ�് ലി�്

2656. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പി.എസ്.സി.  എ�.ഡി.  ൈട�ി�് റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ആറ് മാസം നീ�ി ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി�  ഈ കാലപരിധി��ി�  �തിയ ലി�് �സി�ീകരി�ാ�  നീ�ിെ�ാ�� ലി�ിെല
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അവസരം ന�െ���ാെത �� ലി�ി� നി�ം �ട��ം നിയമനം നട�േമാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല �ാ��്/കാഷ�� ത�ികയിെല നിയമനം

T 2657.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല �ാ��്/കാഷ��  ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  നട�ിയ
പരീ��െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��  ലി�ിെ� കാലാവധി ര�വ�ഷം ��് അവസാനി�ി�ം �തിയ റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി��തി�� കാലതാമസം എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റാ�് ലി�് എ��ം േവഗം �സി�ീകരി�് ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ആശ� �രീകരി�വാ�ം നിയമന
നടപടിക� ത�രിതെ���വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റാ�് ലി�കളി� നി�് നിയമനം

2658. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നിലവി�� റാ�് ലി�കളി�  നി�് നാളി�വെര എ� നിയമന��
നട�ിയി�െ��് ലി�ക� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� നിയമന�ം നട�ാ� എ� റാ�് ലി�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�്

2659. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.�െട കാ�ഗറി നം.567/2013 ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്;
ഇതിെ� കാലാവധി എ�ാണ് കഴി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ ഡി�ാ��െമ�കളിേല�� ഈ ലി�ി� നി�ം 14 ജി�കളിലായി നാളി�വെര എ� േപ��്
നിയമനം ന�കിയി��്; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�് ഒ�രവ�ഷമായി�ം നാളി�വെര നാമമാ�മായ നിയമന�ളാണ്
നട�ിയി��െത�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ഈ റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��വരി�  പല�ം �ായപരിധി കഴി�തിനാ�  ഇനി ഒ� പി.എസ്.സി.
പരീ� എ��വാ�  സാധി�ാ�വരാെണ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  നിലവി�  14
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ജി�കളി��� ഒഴി�കളിേല�് ഈ ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം ഈ ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�ാ�  ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) നിലവി�� ഒഴി�ക� സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��് െച�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) ഈ സ��ാ�  നിയമന നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�െകാ�്;  എ�ി�
നിേരാധനം ഒഴിവാ�ി പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�കളി�  നി�ം നിയമനം നട�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�ി��വ��് പി.എസ്.സി. അൈഡ�സ് െമേ�ാ

2660. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�  ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�ം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ലാ�് േ�ഡ് റാ�്
ലി�ി��വ��് പി.എസ്.സി. അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി��വ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല പി.എസ്.സി. നിയമന ശിപാ�ശക�

2661. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� നിലവി�� എ�. ഡി. ���്, ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�കളി� നി�ം നാളി�വെര
എ� േപ��് പി.എസ്.സി.  നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിെയ�ം എ� േപെര നിയമി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ; ഓേരാ വിഭാഗ�ളിേല�ം കണ�ക� �േത�കമായി െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തി�ം നിയമന
നടപടിക� ത�രിതെ����തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) 2016 �� ഒ� �ത� ജി�യിെല വിവിധ വ��് േമധാവിക� പി. എസ്. സി. �് റിേ�ാ��് െച�
ഒഴി�ക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;  ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�നംതി� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് ���്-കാഷ�� ത�ികയിേല�� നിയമനം

2662. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് ���്-കാഷ��  ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  പരീ�
നട�ിയത് എ�ാണ്;  ��ത പരീ��െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരിേ�ാ;  ഇെ��ി� ആയതിന്
കാലതാമസം ഉ�ാ��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�ളള േഷാ��് ലി�് എ� �സി�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പരീ� എ�തി കാ�ിരി�� പല�േട�ം �ായപരിധി കഴിയാറായതിനാ�  േഷാ��് ലി�്
�സി�ീകരി�് നിയമനം നട�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ത�ികമാ�ം വഴി എ�.ഡി. �ാ��ായി നിയമനം

2663. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ത�ികമാ�ം വഴി എ�.ഡി.  �ാ��ായി നിയമനം ലഭി��തിനായി തി�വന��രം ജി�യി�
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏ� റാ�വെര��വ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി നിയമനം ലഭി�ാ��വ�െട േപ� വിവരം ഉ�െ��� റാ�് ലി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ത�ികമാ�ം വഴി എ�.ഡി.  �ാ��ായി നിയമനം ന���തിനായി എ� ശതമാനം ഒഴി�കളാണ്
നീ�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

���ന�മററി ത�ികകളി� ആ�ിത നിയമനം

2664. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 21.07.2014 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്) 22/2014/P&ARD ഉ�രവ് �കാരം ��� ന�മററി ത�ികകളി�
ആ�ിത നിയമന പ�തി �കാരം നിയമനം ലഭി�വരി�  �രിപ�ം േപ�െട�ം േസവനം
െറ�ലെെറസ് െച�ി�ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതി പരിഹരി�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) റ�ലെെറസ് െച�െ��േ�ാ� േജായിനിംഗ് തീയതി �ത�� സീനിേയാറി�ി അ�വദി� ന�കാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��് വ�ഷമായി ഇ�യധികം ജീവന�ാ� റ�ലെെറസ് െച�െ�ടാെത േജാലി െച�ാനിടയായതിന്
ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

'ഇ-ഓഫീസ്' സംവിധാന�ി� ഭരണഭാഷയായ മലയാള�ി�� �ാധാന�ം

2665. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  'ഇ-ഓഫീസ്'  സംവിധാന�ിന് ഭരണഭാഷയായ മലയാളം
ഉപേയാഗി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണഭാഷയായി മലയാളം എ�ാ തല�ളി�ം ഉപേയാഗി�ാ�ത് ഇതിെ� വ�ാപന�ിന് തട�ം
��ി��െ�� വ�ത ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� 'ഇ-ഓഫീസ്' സംവിധാനം ���മാ�ം മലയാള�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

ജി�ക�േതാ�ം ഐ.ടി.പാ��ക�

2666. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ക�േതാ�ം ഐ.ടി.  പാ��ക�  �ാപി�െമ� കഴി� സ��ാരിെ� �ഖ�ാപനം
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ� ജി�കളി� ഇത�സരി�് ഐ.ടി. പാ��ക� ആരംഭി�കേയാ നി��ാണം
�ട�കേയാ െച�ി�െ��ം അവ ഏെതാെ� ജി�കളി� ആെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യി� എവിെടയാണ് ഐ.ടി. പാ��് �ാപി�ാ� തീ�മാനി�ിരി��ത്; ഇതിെ�
നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഈ �ഖ�ാപനം അ�സരി�് ഇ�വെര ഐ.ടി.  പാ��ക�  �ാപി�ാ� ജി�കളി�  ഇവ
ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��മാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വീര�ത� വരി� മലയാളി ൈസനിക�

2667. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈസനിക േസവന�ി� വിവിധ ഓ�േറഷ�കളി� വീര�ത� വരി� മലയാളി ൈസനികെര �റി�ളള
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ൈസനിക�െട ��ംബാംഗ���് ലഭിേ�� ആ��ല���  കാലതാമസമി�ാെത
ലഭ�മാ��തി� ൈസനിക േ�മ വ��ി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േചലിയ സ�േദശി ധീരജവാ�  �ബിേനഷിെ� ��ംബ�ിന് ലഭിേ�� എ�ാ ആ��ല���ം
വിതരണം െച�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�ി� �േത�ക �� പതി�ി�് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചികി� സഹായ നിധി

2668. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മല�റം എട��  (പി.ഒ),  രായിംമാ�ാ�  വീ�ി�  ബാവ��ി�െട മക�  ആ�.വി.�ഹ����ി
എ�യാ�െട മക�  ഷമീമിന് ചികി� സഹായ നിധിയി�  നി�് എെ��ി�ം ധനസഹായം
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� അേപ��െട ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) G3/66782/15  ന��  ഫയ�  ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാ;  ചികി� സഹായം അടിയ�രമായി
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�ാ സഹായ അേപ�ക�

2669. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഖ ബാധിതരായ പാവ��� ന�കി വ�� ചികി�ാ ധന സഹായ�ി�ളള അേപ�ക�
തീ��ാ�ാെത െക�ി�ിട��ത് എ�് െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) റിേ�ാ��് സഹിതം ന��� അേപ�ക�  വീ�ം ജി�ാ കള���് അയ�െകാ���ത്
എ�ിനാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��  ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് ചികി�ാ ധന സഹായമായി അ�വദി� പണം എ�് െകാ��
തീ��െമ�് വ��മാ�േമാ?

ചികി�ാ �രിതാശ�ാസ പ�തി

2670. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല എ�
േപ��് ചികി�ാ �രിതാശ�ാസ പ�തി �കാര�� �ക അ�വദി�െവ�ം അവ�െട േപ�വിവര�ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ ��് ല�ം �പ ധനസഹായം അ�വദി� എ�ാ �ണേഭാ�ാ���ം �ക ന�കി
കഴി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല അേപ�കർ�് കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്
അ�വദി� എ� �ക ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െകാ�� തീ��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായ�ി�� ഓ�െെല� സംവിധാനം

2671. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�് ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി��തിനായി
ഏ�െ���ിയി�� ഓ�െെല� സംവിധാനെ���ി വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീസ�  ഓ�െെല�  റിേ�ാ��് സമ��ിേ��ത് ആ��ാെണ�ം ഓ�െെല�
റിേ�ാ��ി�ിന് അേപ�ക� എെ�ാെ� േരഖകളാണ് സമ��ിേ��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം അ�വദി� ചികി�ാ ധനസഹായം അേപ�ക�െട ബാ�് അ�ൗ�് �ഖാ�ിരമാേണാ
വിതരണം െച��െത�് അറിയി�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

2672. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീമതി ര�ിനി േമാ�, ��ിയി�, െച��ാ�  എ�യാ��് എ� �പയാണ് �ഖ�മ�ി�െട
(നം.24439/DRF/CM/2015  തീയതി  07.05.2015  �കാരം)  �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം
അ�വദി�െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേപ�ക�് ധനസഹായം അ�വദി�െകാ�് �റെ��വി� സ��ാ�  ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അേപ�ക�് അ�വദി� ധനസഹായം നാളി�വെര വിതരണം െച�ാ� കഴി�ി�ി� എ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അടിയ�രമായി �ക വിതരണം െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കടാശ�ാസപ�തി

2673. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കടാശ�ാസപ�തി നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കടാശ�ാസപ�തിയി� സഹകരണ സംഘ�ളി� നി�് വാ�െയ��വെര�ം ഉ�െ����തിന്
പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ �ാപന�ളി� നി�് വാ�െയ��വ��് കടാശ�ാസം അ�വദി�േ�ാ�  ��ത
�ാപന����ാ�� ബാ��ത ���മാ�ം സ��ാ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ��ലം �തിസ�ിയിലാകാ�  സാ��ത�� സഹകരണ �ാപന�െള സംര�ി��തിന്
�േത�ക പാേ�ജ് നട�ിലാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� െസ�

2674. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  െസ�  ഇേ�ാ�  �വ��ി��േ�ാ;  എ�േഡാസ�ഫാ�  െസ�  േയാഗം
അവസാനമായി േച��െതേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  േയാഗം േചരാറിെ��ി� ആയതി��
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�േഡാസ�ഫാ�  െസ�ിെ� ഉ�രവാദി�െമെ�ാെ�യാണ്;  െസ�ിെ� ഘടന
എ�െനയാെണ�ം ആെരാെ�യാണ് അതി� അംഗ�െള�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിത ബാധിത�� േവ�ി കഴി� സ��ാ�  നട�ാ�ിയ പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിതരണം െച� ആ��ല���  എെ��ാമായി��െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�� േവ�ി
െച� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;
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(ഇ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�െട ലി�് സ��ാറിെ� പ��േ�ാ; എ�ി� എ� േപരാ� ഈ
ലി�ി�  ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ലി�് ത�ാറാ�ിയെതേ�ാഴാണ്;  ഈ ലി�ി�െ��
��വ� ആ�ക��ം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഇ�വെര ന�കിയത്;  ഏത് വ�ഷ�ളിലാണ്
ആ��ല��� ന�കിയെത�ം അവ എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ആ��ല���
വിതരണം െച� വ�ഷ��  ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;  �ഖ�ാപി� ആ��ല��ളി�
ഇനി എെ�ാെ�യാണ് നട�ാ�ാ� ബാ�ി��ത്;

(എഫ്) എ�േഡാസ�ഫാ�  ലി�ി�  ഇ�ാ� എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��് എെ��ി�ം
ആ��ല���  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ എെ�ാെ�യാെണ�ം എേ�ാഴാണ്
ന�കിയെത�ം വിശദീകരി�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ലി�ി�െ�ടാ� എ�േഡാസ�ഫാ�
�രിതബാധിത�� േവ�ി സ��ാ�  െച�ാ�േ�ശി�� കാര���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാ സഹായം

2675. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ സഹായം ലഭി��തി��
അേപ�കളിേ��  അടിയ�ര തീ�മാനെമ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചികി�ാ സഹായം ലഭി��തി�� അേപ�ക� ആെര�ാം �േഖനയാണ് സമ��ിേ��െത�ം,
എ� �കവെര അ�വദി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) മാരകേരാഗ�� പിടിെപ�് ചികി�യി� കഴി��വ��് ഇൗ സ��ാ� ചികി�ാ സഹായമായി
എ� �പ അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

2676. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം
ധനസഹായ�ിനായി എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;  നിയമസഭാ മ�ലം തിരി�� കണ�
ന�കാേമാ;  ഈ അേപ�കളിേ��  എ� �ക അ�വദി�ി��്;  മ�ലം തിരി�� കണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�് സഹായം
അ�വദി��തിനായി ലഭി� അേപ�കളിേ�� തീ�മാനം എ��ാ� ബാ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�
അേപ�കളിേ�� തീ�മാനം എ��ാ� ബാ�ി�െ��് മ�ലം തിരി�� കണ� ന�കാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  പണം അ�വദി�ി�ം
വിതരണം െച�ാ� എ� അേപ�ക��്; മ�ലം തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ; അ�വദി�
�ക ന�കാ�തി�� കാരണെമ�ാണ്;  ��ത �ക ഇനി എേ�ാഴാണ് വിതരണം െച�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) 2016  ജ�വരി �ത�  ഏ�ി�  വെര കാസ�േഗാഡ് അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�്
�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�് ധനസഹായം അ�വദി��തി� കി�ിയ
അേപ�ക�െട േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ; ഇവരി� എ� േപ��് ധനസഹായം അ�വദി�ി��്;
ഇെ��ി�  ഇനി അ�വദി�ാ�  സാധ�ത�േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാ�  അ�വദി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

2677. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം സഹായം ന���തിന് കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�െകാ�്;
(ബി) �രിതാശ�ാസനിധി�െട അേപ�ക�  ബ�:നിയമസഭാ സാമാജിക�  �േഖന�ം അ�ാെത�ം

ന�കിയതിെ��ം അ�വദി�തിെ��ം മ�ാലാടി�ാന�ി� ഉ� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

2678. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം 17-5-2015 -� തീയതി 24377/DRF/CM/2015 �ത�
24482/DRF/CM/2015  വെര�� അേപ�ക��് അ�വദി� ധനസഹായം നാളി�വെര�ം
വിതരണം െച�ാ�തി�ളള കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) അേപ�ക�െട േപ�ം അവ��് അ�വദി�െ��ിരി�� �ക�ം സംബ�ി� വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(സി) അേപ�ക��് അ�വദി� ധനസഹായം അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വാഹനാപകട�ളി�െ��വ��് ധനസഹായം

2679. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ടി��ക� �തലായ ചര�വാഹന��െട അ��മായ
മ�ര ഓ��� �ലം എ� േപ� അപകട�ി� മരണെ�� ; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� മരണെ��വ�െട ��ംബ���് അതി� കാരണ�ാരായ വാഹന ഉടമകളി� നി�ം
ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ി� എ� േപ��് ഇ�വഴി
എ� �ക�െട സഹായം ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവരി� അശരണരായ ��ംബ���് സ��ാ� ധനസഹായമായി എ� �ക ന�കിെയ�ം അത്
ആ�െ��ാം ലഭ�മായി എ�ം വിശദീകരി�േമാ?

കാേവരി നദീജല �ിബ�ണ�

2680. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാേവരി നദീജല �ിബ�ണ� വിധി �കാരം കബനി നദിയി� നി�ം എ� ടി.എം.സി ജലം വയനാട്
ജി��് ഉപേയാഗി�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� എ� ടി.എം.സി. ജലം ജി�യി� ഉപേയാഗി��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കബനി നദീജലം ജി�യി�  ��തലായി �േയാജനെ���ാ�  പ�തിക�  ആവി�രി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാ� പ�തി

T 2681.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

19 of 96 Sunday 09 October 2016 10:52 AM



തമി�നാ�മാ�� കരാ�  �കാരം പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  പ�തിയി�  നി�് േകരള�ിന് എ�
അളവ് ജലമാണ് ലഭിേ��ത്; ഈ വ�ഷം ലഭ�മാ�ിയ ജല�ിെ� അളവ് വ��മാ�ാേമാ?

പി.ആ�.ഡി. വഴി ന�കിയ പരസ��ിെ� വിവര��

2682. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് പി.ആ�.ഡി.  വഴി�� പരസ��ിനായി എ� �പ ചിലവഴി�ി��്;
ഓേരാ വ�ഷെ��ം കണ�ക� �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഓേരാ മാധ�മ �ാപന���ം ന�കിയ �ക �േത�കം വ��മാ�േമാ?

മാധ�മ �വ��ക��് െപ�മാ���ം

2683. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹേ�ാടതിയിെല േച�റി�ം മ�ം മാധ�മ �വ��കെര അ�വദി�� കാര�ം സാഹചര�ം
പരിഗണി�് ഓേരാ ജ�ജി�ം തീ�മാനി�ാെമ�ം ഇവ��് േകാടതി വള�ി�  െപ�മാ���ം
ഏ�െ����തിെന��ി�ം ൈഹേ�ാടതി രജി�ാ� ന�കിയ �ചന ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാധ�മ �വ��ക��് െപ�മാ���ം ഏ�െ����തിന് രാജ��് നിലവി�� നിയമ�കാരം
ആ�െ��ി�ം അധികാര�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

എറണാ�ളം �സ് �ബിന് �ലം

2684. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല ആദ� �സ് �ബായ എറണാ�ളം �സ് �ബ് �വ��ി��ത് അപര�ാ�മായ
�ല�ായതിനാ�  �സ് �ബിന് സൗകര��ദമായ �ലം അ�വദി�് ന��േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

േകാടതികളി� മാധ�മ �വ��ക��� വില�് നീ�ാ� നടപടി

2685. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ൈല 19ന് േശഷം േകരള�ിെല വിവിധ േകാടതികളി� മാധ�മ �വ��ക��� വില�്
ഇേ�ാ�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വില�് നീ��തിനായി സം�ാന സ��ാ� ഇടെപടണെമ�ാവശ�െ��് ഇ�� നാഷണ�
��് ഇ��ി���് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇേത ആവശ���യി�് െകാ�� "�സ് കൗ�സി� ഓഫ് ഇ�ഡ�" �െട െസ��റി�െട ക�്
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ൈഹേ�ാടതിയിെല മീഡിയ �ം �റ�ക,  വിവിധ േകാടതികളി�  നി�ം വാ��
േശഖരി��തിന് അ�ടി, �ശ� മാധ�മ���� നിലവിെല വില�് നീ�ക എ�ീ കാര����ായി
സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഗ�ഫ് രാജ��ളി� നി�ം െതാഴി� ന�െ��് മട��വ�

2686. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളി�  നി�ം െതാഴി�  ന�െ��് ധാരാളം േപ�  മട�ിവ��തായ വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� 01.07.2011 �ത� 31.03.2016 വെര എ� േപ� െതാഴി� ന�െ��് തിരിെ��ി എ�
വിവരം ലഭ�മാേണാ; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വാസി �നരധിവാസ പാേ��ക�

2687. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശരാജ��ളി� നി�ം െതാഴി� ന�െ��് സം�ാനേ��് മട�ിെയ��വ��് സ��ാ�
കാലാകാല�ളി�  �ഖ�ാപി�ാ�� �നരധിവാസ പാേ��ക�  യഥാസമയം
നട�ിലാ��േ�ാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് തര�ി��
വിലയി��ലാണ് ഇ�ാര��ി� നട�ാ��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി�� �നരധിവാസ പാേ��ക�  �കാരം ബാ�് വാ�ാ ഇള�ക�  �ഖ�ാപി�ി��
േക�കളി�  ബാ�കളി�  നി�ം വാ�ാ ഇള�ക�  യഥാസമയം േനടിെയ���തിന്
കഴി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� �നരധിവസി�ി�െ��െമ�് ഉറ� ലഭി� പല�ം വാ�ാ �ടി�ിക �ലം ജ�ി ഭീഷണി
േനരി��താ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  �ഖ�ാപി�� �നരധിവാസ പാേ��ക�  യഥാസമയം നട�ിലാ��െ�� കാര�ം
ഉറ�വ���തിന് �േത�ക �� ന��േമാ?

�വാസി വ�വസായിക�െട ആശ�

2688. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് നാ�കളി�  നട�വ�� സ�േദശിവ��രണം േകരള�ി��ാ�ാ�� �ത�ാഘാത��
സ��ാ� അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ രാജ��ളി�  ദീ�ഘകാലമായി മലയാളിക�  നട�ിയി�� ഭീമമായ നിേ�പെ�
സ�േദശിവ��രണം ബാധി�ാനിട�െ�� �വാസി വ�വസായിക�െട ആശ� ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ ആശ� �രീകരി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് സാധ�മാ��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

�വാസിക�െട �നരധിവാസം

2689. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േദശിവ�കരണം �ലം ഗ�ഫ് രാജ��ളി�നി�ം  2016  ജ�വരി  1  �ത�  നാളി�വെര എ�
�വാസികളാണ് മട�ിവ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവെര �നരധിവസി�ി��തിന് േനാ�� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�ം
അതി� ഏെതാെ� പ�തിക� �ാവ��ികമാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവെര മട�ിെ�ാ�വ��തിന് വിമാനയാ��ലിയിന�ി� ഇൗ സ��ാ� എ� �ക െചലവഴി�;
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(ഡി) ഇൗ വിഷയ�ി� േക�സ��ാരിെ� സഹായം അഭ���ി�ി�േ�ാ; എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്
േക�സ��ാ� ലഭ�മാ�ിയെത�് െവളിെ���േമാ?

'േസാ�്' പ�തി

2690. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, അനി� അ�ര
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േവാള�ിയ�മാ�െട 'േസാ�്' പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വാഹനാപകട�ളി�  പ�േ����വ��് എെ��ാം ൈവദ�സഹായമാണ് പ�തിയ�സരി�്
ന���ത്;

(ഡി) ഈ പ�തി സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് നട�ാ�ി വ��ത്?

ഇ-െമയി� േചാ��� േകസ്

2691. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-െമയി� േചാ��� േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� ആരാണ്;
(ബി) ��ത േകസി� �.എ.പി.എ ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത േകസി� എ�േപെര സ��ാ� സ�വീസി� നി�ം പിരി�വി�ി��്;
(ഡി) �.എ.പി.എ.  �മ�ിയി���ം എ�ാ�  േകസി� യാെതാ� അടി�ാന�ം കെ��ാ�

സാധി�ാ��മായ േക�കളി� ഇരക��് നീതി ലഭ�മാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഇ-കം�യി�് േപാ���

2692. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, രാ� എ�ഹാം
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഡ�യിെല ചില സം�ാന�ളി�  െപാ�ജന���് േപാലീസി�  പരാതി ന���തിന്
ഇ-േപാ��� സംവിധാനം നിലവി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ന�െട സം�ാന�ം ഇ�കാരം െപാ�ജന���് സൗകര��ദമാ�� വിധ�ി� പരാതി
ന���തിന് ഇ-കം�യി�് േപാ��� സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിവര സാേ�തിക വിദ��െട �േയാജനം േപാലീസ് വ��ി� എ�കാരമാണ് വിനിേയാഗി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജന���്,  ���ാരായ േപാലീ�കാ�െ�തിെര പരാതി ന��വാ�  എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എ.ടി.എം ത�ി�ക�

2693. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

22 of 96 Sunday 09 October 2016 10:52 AM



(എ) സം�ാന�് എ.ടി.എം കവ���ം അതിേനാട�ബ�ി�� ൈസബ�  ���ത���ം
വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� എ� എ.ടി.എം കവ��ക� റിേ�ാ��് െച�െ��; എ� േക�കളി�
�തികെള പിടി�ടി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ.ടി.എം ത�ി�ക� ��േ�ാ�ം എ.ടി.എം പരിപാലന�ി� വ��� വി�്ക�, വ�ാജ െഡബി�്,
െ�ഡി�് കാ��ക��ാ�ി പണം അപഹരി��� കെ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് �ട�ി
ബാ�ക�െട ഭാഗ� നി�� വീ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�രം വി�ക�െട ഭാഗമായി ഉപേഭാ�ാവിന് ന�െ��� �ക ബാ�ക�  തെ�
ഉപേഭാ�ാവിന് യഥാസമയം ലഭ�മാ�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ.ടി.എം കളി�  �ര� ഉറ� വ��ാെത േമാഷണം നട�ാ�  ആ �ക ��ത ബാ�്തെ�
ഉപേഭാ�ാവിന് തിരിെക ന��വാ�� ഉ�രവാദിത�ം ഏെ���വാ� സം�ാനതല ബാേ��്
സമിതി�് നി�േ�ശം ന�േമാ?

ജിഷ വധേ�സ്

2694. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജിഷ വധേ�സി�  ആദ� അേന�ഷണ സംഘം വ��ിെയ�് പറയെ��� പിഴ�ക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി�ീട് നിേയാഗി�െ�� അേന�ഷണസംഘം േകസ് ചാ��് െച��തിന് ��ായി ഇത്
സംബ�ി�് എെ��ി�ം റിേ�ാ��് േകാടതിയി� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) േകസ് ചാ��് െച�േ�ാ�  ആദ�സംഘം കെ��ിയ എ� െതളി�ക�  ��പ��ി�
ഉ�െ���ി;

(ഡി) ��പ��ിെ� �െട SC/ST (Prevention of Atrocities) Act �കാര�ളള വീഡിേയാ റി�ാ�ഡിംഗ്
ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) ആദ� അേന�ഷണ സംഘം ത�ാറാ�ക�ം കെ��ക�ം െച� ഡി.എ�.എ.,  െച��ിെല
ഡി.എ�.എ.,  ക�ി,  ഛായാചി�ം എ�ിവ ഒഴിവാ�ിയാേണാ ��പ�ം സമ��ി�ത്  ;

വിശദമാ�േമാ?

േഹാം ഗാ�ഡിെ� േസവനം

2695. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  േപാലീസ് േ�ഷെ� നിയ�ണ�ി�� െച���  -  പ�ളം എം.സി.  േറാഡി�
ആ�ലി�വട് ജം�ഷനി�  മാേവലി�ര�് തിരി�� ഭാഗ��ാ�� അപകട��ം
,അപകടസാധ�ത�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ജം�ഷനി�  അപകട��  �റ��തി�ം വാഹന ഗതാഗതം നിയ�ി��തി�ം
േഹാം ഗാ�ഡിെ� േസവനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എഫ്.ഐ.ആ� െവബ് ൈസ�ി�

2696. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  എഫ്.ഐ.ആ�  (�ഥമ വിവര റിേ�ാ��്)  രജി��  െച�ാ�  അത്
ഇ�പ�ിനാ� മണി�റി��ി� തെ� െവബ് ൈസ�ി� �സി�ീകരി�ണെമ� ��ീംേകാടതി
നി�േ�ശ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഉെ��ി�  എ�ാ േക�ക�േട�ം എഫ്.ഐ.ആ�  െവബ് ൈസ�ി�
�സി�ീകരിേ���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഏെതാെ� ഇനം േക�ക��ാണ് ഇതി�  നി�് ഇളവ് ന�കിയിരി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഉ�രവ് എ� �ത� സം�ാന�് �ാബല��ി� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വീട് ആ�മണം

2697. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�ാ പ�ായ�് െമ�റായ �ീ.  പി.  ആ�. േരാഹി� നാഥിെ� പാ�ി�ാട് േപാലീസ്
േ�ഷ�  പരിധിയി�� വീട്  26-05-2016-ന് ആ�മി��ം വാഹനം തീയി�് നശി�ി��മായി
ബ�െ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അ�മായി ബ�െ��് എഫ്.െഎ.ആ�  രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെര�ം �തികെള ക�പിടി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േകസി� �തികെള അറ�് െച��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാലാ റ�� മാ���ിംഗ് സഹകരണ സംഘ�ിെനതിെര�� േപാലീസ് േക�ക�

2698. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാവെ�� ഇട�രം െച�കിട റ��  ക�ഷക�െട ആ�യമായി�� പാലാ റ��  മാ���ിംഗ്
സഹകരണ സംഘ�ം,  മീന�ി�  റ��  മാ���ിംഗ് സഹകരണ സംഘ�ം ക�ഷക��്
േകാടി�ണ�ിന് �ക റ�� ഉ���� വാ�ിയ വകയി� ന��വാ�െ��ളളത് സംബ�ി�്
നിലവി� എ� േപാലീസ് േക�ക� ഉെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സഹകരണ സംഘ�ളിെല �മേ��കെള�റി�് അേന�ഷി�് പാവെ�� ക�ഷക��്
ന��വാ�� �ക അവ��് ലഭ�മാ�മാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ�റ കാല�് ടി സഹകരണ സംഘ�ിെ�റ അഴിമതി�െ�തിെര ന�കിയ
പരാതികളി�  നടപടി സ�ീകരി�ാതിരി�ാ�  ��മ�ിസഭയിെല ഒ� അംഗം ഇടെപ�താ��
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ:  ഉെ��ി�  ��ത പരാതികളി�േമ�  നീതി നട�ാ�ാ��
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) 2016 െമയ് 14-� തീയതി സംഘം ഓഫീ�ക� അവധിയായി��ി�ം �.ഡി.എഫ്. �ാനാ��ി�്
േവാ�് ഉറ�ി�ാ�  േവ�ി പാലാ നിേയാജക മ�ല�ിെല റ��  ക�ഷക��് മാ�മായി ഒ�
േകാടിേയാളം �പാ സഹകരണ വ��ിെ�റ അ�മതിയി�ാെത വിതരണം െച�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� നിയമവി��മായി �.ഡി.എഫ്.  �ാനാ��ി�് േവാ� പിടി�വാ� േവ�ി ഇൗ പണ
വിതരണം നട�ിയ സംഘ���് എതിെര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വനിത േകാ��ബി� നിയമനം

2699. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പി.എസ്.സി. നട�ിയ 198/2015 കാ�ഗറി ന�� വനിത േകാ��ബി� പരീ��ം കായിക
�മത പരീ��ം പാ�ായി,  7.6.2016-�  നിലവി�  വ� റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��ി��
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ലഭി��ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ��ത വിഷയ�ിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ ?

ആ�ി ൈപറസി െസ�ിെ� �വ��നം

2700. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിനിമാവ�വസായെ� �തിസ�ിയിലാ�� തര�ി�� വ�ാജ സിഡി നി��ാണ�ം
പക��വകാശ ലംഘന��ം വ�ാപകമാ��െ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം പരാതികളി�  ക�ശന ന ടപടി സ�ീകരി�� കാര��ി�  ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ�ി ൈപറസി െസ�ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനിതാ സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�

2701. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികയി� റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവിെല റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��വ��് നിയമനം ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരളാ േപാലീസി� ജനറ� ഏ�ിക��ീവ് �ാ�ി� സബ് ഇ�െ��� െട�്

2702. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2003-ന് േശഷം േകരളാ േപാലീസി�  ജനറ�  എ�ിക��ീവ് �ാ�ി�  സബ് ഇ�െ���
ത�ികയിേല�് ഫിസി�� െട�് ജയി�ാ� എ� േപാലീ�കാെര KSSR. 39 ഇ�േവാ�് െച�്
േനരി�് സബ് ഇ�െ��� (GE)  �ാ�ി� നിയമനം ന�കി ഉ�രവായി�െ��് ഉ�രവിെ�
ന�� സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) KSSR.  39  ഇ�േവാ�് െച�് നിയമനം നട�� രീതിയി�  അവലംബി�� മാനദ���
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജനറ�  എ�ിക��ീവ് �ാ�ിേല�് അേപ�ി� ഉേദ�ാഗാ��ി ��ത വിഭാഗ�ി�  തെ�
പി.എസ്.സി നട�� കായിക �മതാ പരീ� ജയി�ണെമ� നിയമം എ� �തലാണ്
മാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ?

വിവാഹ േമാചനേക�ക�

2703. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വിവാഹ േമാചനേക�ക� വ��ി�വ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി�  2015  ജ�വരി �ത�  2016  ��  31  വെര�� കാല�് വിവാഹേമാചനം
ആവശ�െ��് സമ��ി� അേപ�ക�  എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;  വിവാഹേമാചനം അ�വദി�
േക�ക� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വ��ി�വ�� വിവാഹ േമാചനേക�ക�  നിയ�ി��തി�ം �ഢമായ
��ംബബ�ം നിലനി���തി�ം േവ�ി സമ� കൗ�സിലിംഗ് ഉ�െ�െട�� പ�തിക��്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എട�ര സി. െഎ. ഓഫീസിന് െക�ിടം
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2704. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നില��  മ�ല�ിെല എട�രയി�  ��തായി അ�വദി� സി.  െഎ.  ഓഫീസിന് െക�ിടം
നി��ി���മായി ബ�െ�� നടപടി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�റ� എ.ആ�. ക�ാ�്

2705. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െന�ാ�ി�കരയി�  �വ��ി�ി�� തി�വന��രം �റ�  എ.ആ�. ക�ാ�്  2/2003�
�ളി�ടിയിേല�് മാ�ിയി�െ��ി�ം അവിെട സൗകര�ം �റ�തിനാ�  G.O  (Rt)  No.

464/16/Home  Dated  10/02/2016  �കാരം ഒ� അസി��് കമാ�ഡ�് ഉ�െ�െട�� ഒ�
ക�നി െന�ാ�ി�കരയിേല�് മാ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പി�് ബീ�് േപാലീസ്

2706. �ീ.െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര��് പി�് ബീ�് േപാലീസ് �പീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര��ായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് പി�് ബീ�് േപാലീസ്
നട�ിവ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് പി�് ബീ�് േപാലീസിെ� �വ��നം നട�വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല മതപരമായ ആചാര��ം ആരാധനക�ം

2707. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  മതപരമായ ആചാര��ം ആരാധനക�ം നട��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� അതിെനതിെര എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െത�� നാ���് പരിശീലനം ന�കി േപാലീസിെ� ഭാഗമാ�� പ�തി

2708. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�� നാ�കെള പിടി�ടി പരിശീലനം ന��� ഒ� പ�തി ആഭ��രവ��ിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�മായി എെ��ി�ം റിേ�ാ��് ഇതിനകം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(സി) സ��സംഘടനക�െട സഹകരണേ�ാെട നാ�െള പിടി�ടി �േത�ക േക��ളി�  പാ��ി�്
പരിശീലനം ന���കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) മണം പിടി�� ഉ�െ�െട കാര��ളി� ൈവദ��ം െതളിയി�� നാ�െള േപാലീസിെ� ഭാഗമാ��
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കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം

2709. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, എം. വി�െസ�്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��് നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം എ� േപരി�  പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) �ീക�െ�തിെര�ളള ���ത���  തട��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ�ാളളി�ിരി��ത്;

(സി) പ�തി നട�ി�  വ���തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  എ��ി�െ��ം എ�
േക�കളി� ഇത�സരി�് നടപടിക� എ��ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

െെസബ� േക�ക�

2710. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�� �കാശ്
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെസബ� ���ത��� തട��തി�ം ഇൗ വിഷയ�ി� ��ത� ഗേവഷണ��
നട��തി�ം ആ��ണം െച�ി�� ക�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ നട�ി� വ���തിന് പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െെസബ� േക�ക� െെകകാര�ം െച��തിന് �േത�കം േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

മലബാ� േമഖലയി� രാ�ീയ ആ�മണ�ളി� ഇരകളായവ��� ന�പരിഹാരം

2711. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േമഖലയിെല രാ�ീയ ആ�മണ�ളി� വീ�ം മ�് �ാവരജംഗമ വ��� ന�െ��വ��ം,
അവ�് േക�പാ�ക� സംഭവി�വ��ം ന�പരിഹാരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ന��� വ��� �തികളി� നി�ം ന�പരിഹാരം ഈടാ�ിയതിന് േശഷം മാ�ം ജാമ�ം
അ�വദി�� രീതിയി�  ബ�െ�� നിയമ�ളി�  മാ�ം വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

2712. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െകാ�ം ജി�യിെല ഏെത�ാം ��കളി� �ഡ�്സ്
േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി അ�വദി�ി��;

(ബി) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� �ള�ട സ��ാ�  ഹയ�െസ��റി ��,
െകാ�ാര�ര മാ�േ�ാ� േഗ�സ് �� എ�ീ വിദ�ാലയ�ളി� �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്
പ�തി അ�വദി��തി�� നിേവദന�ി� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?
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�� ��ിക� െെബ�ക� ഓടി��തിെനതിെര േബാധവ��രണം

2713. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �.പി, െെഹ�� തല�ി�ളള വിദ�ാ��ിക� വലിയേതാതി� േമാേ�ാ� െെസ�ി�
ഓടി��തിേല�് ആക�ഷി�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ര�ിതാ��  അറിയാെത�ം,  �����  വഴി�ം ലഭി�� േമാേ�ാ�െെസ�ി�കളി�  പല�ം
അപകട�ി�െ�����ലം മാരകമായ പരി�ം,  മരണ�ം ഒെ� ഉ�ാ��ത് കണ�ിെല��്,
��ക� േക�ീകരി�് േമാേ�ാ� വാഹന വ��്,  േപാലീസ്  ,  �വജന സംഘടനക�, �� P.T.A.

എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട ��  ��ിക��് േബാധവ��രണം ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

േപാലീസ് ഹാ��േബാ� ടീമി� െസല��

2714. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഹാ�ഡ് േബാ�  ടീമി�  െസല��  ലഭി�ാ�� സംബ�ി�് െജ��. െക  ,S/o.

സി�ിഖ്,  കാ�ിര�ി��  (H)  ,കേ�ാ�്  (പി.ഒ),  േകാടേ�രി എ�യാ�െട പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇൗ പരാതിയി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇയാ��് െസല�� ലഭി�ാനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�� കരീം വധം

2715. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താമരേ�രി സ�േദശി അ��  കരീമിെ� വധ�മായി ബ�െ��് �േത�ക സംഘെ�െകാ�്
അേന�ഷണം നട�ണെമ�ാവശ�െ��് ഖദീജ ഉ�  W/o  കാദിരി ഹാജി,  എരേ�ാണ  (H)  ,

അടിവാരം പി.ഒ., ���ാടി എ�യാ�െട നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകസിെ� നിലവി�� �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ��  കരീം വധം �േത�കാേന�ഷണ സംഘെ�െ�ാ�് �നരേന�ഷണം നട��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ആവശ��ിന് ഔേദ�ാഗിക വാഹനം ഉപേയാഗി�ാ�� അ�മതി

2716. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  എസ്.പി.  �ത�  ഉയ�� റാ�ി�ളള േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് സ�കാര�
ആവശ��ിന് ഔേദ�ാഗിക വാഹനം ഉപേയാഗി�ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� നിലവി�
അതിന് നി�യി�ി�ളള നിര�് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒേര സമയം ഒ�ിേലെറ വാഹന��  ഉപേയാഗി�ാ�  ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ���് അ�മതി
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േനാ�  ഡ��ി പ��സിന് ഔേദ�ാഗിക വാഹനം
ഉപേയാഗി�തിന് ഓേരാ ഉേദ�ാഗ��ം എ� �ക വീതം സ��ാരിേല�് അട�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?
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�ാഫിക് വാ�ഡ�ാ�

2717. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കേളാട�ബ�ി�് �വ��ി�� �ാഫിക്
വാ�ഡ�ാ�െട �തിമാസ േവതനം ആറായിരം �പയി�  നി�ം വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ആവശ�ം അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി േവതനം എ� �പയായി വ��ി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �ാഫിക് വാ�ഡ�ാ�െട എ�ം വ��ി�ി�ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  നിലവിെല
വാ�ഡ�ാ�െട എ�ം ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ചാലിയ�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

2718. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല'ചാലിയം'  �േദശം നിലവി�  േബ��  േപാലീസ് േ�ഷെ�
പരിധിയി� ആെണ�ം ചാലിയ�നി�ം േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് എ�ിെ���തിന് ഫേറാ�്-
കട��ി വഴി കീേലാമീ��ക� യാ� െചേ���െ���� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് ചാലിയ�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േബ�� േപാലീസ് േ�ഷെ� േശാചനീയാവ�

2719. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�� േപാലീസ് േ�ഷെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 37-ലധികം േപാലീ�കാ�  േജാലി െച�� ഇവിെട �ാഥമിക ആവശ����േപാ�ം സൗകര�മി�
എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ അവ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് �ലം ഏെ����ത് ഉ�െ�െട�� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കനകമലയിെല തീ�വാദ പരിശീലന ക�ാ�്

2720. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� െപരി��രിെല കനകമലയി� നി�ം ഏതാ�ം േപെര എ�.ഐ.എ. അറ�് െച��തിന്
��് ഈ �ല�് തീ�വാദ പരിശീലന ക�ാ�് നട��തായി ആെര�ി�ം േപാലീസിന് പരാതി
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േപാലീസ് ഇതിെ� അടി�ാന�ി� അവിെട െതര�ി� നട�ിയി�േ�ാ; അതിെ� ഫലം
എ�ായി�� വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�.ഐ.എ. �ലെ��� വിവരം േക�റി�് ധാരാളം ആ�ക� അവിെട എ�ിയി��െവ�ം,
എ�ാ� േപാലീസിന് ഇ�ാര��ി� വിവരം ലഭി�ി��ിെ���� പ�വാ��ക�െട നിജ�ിതി
വിശദമാ�േമാ?
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ചാ�ം�ട് സ��ി� ഇ�െ��� ആഫീസ്

2721. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ചാ�ം�ട് േക�ീകരി�് ഒ� േപാലീസ് സ��ി� ഇ�െ��� ആഫീസ് �വ��നം
ആരംഭി�ണം എ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ആവശ�ം പരിഗണി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േപ�ണ� െസക�രി�ി ഓഫീസ�മാ�

2722. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  േക�  -സം�ാന മ�ിമാ�ം,  വിരമി� െഎ.പി.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��ം േപ�ണ�  െസക�രി�ി
ഓഫീസ�മാെര നിലനി���േ�ാ; ഇത് ഇവ��് അ�വദനീയമാേണാ; ആെണ�ി� എ� േപെര;

(ബി) അ�വദനീയമെ��ി� ആെരാെ� പി. എസ്. ഒ. മാെര വ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവെര തിരി� വിളി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഥമവിവര റിേ�ാ��് (എഫ്.ഐ.ആ�.) ഓ�ൈലനി�

2723. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ത�ാറാ�� �ഥമവിവര റിേ�ാ��് (എഫ്.ഐ.ആ�.) ഓ�ൈലനി� ലഭ�മാേണാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഥമവിവര റിേ�ാ��് ഓ�ൈലനി�  ലഭ�മാ��തിന് സാേ�തികപരമാേയാ,  നിയമപരമാേയാ
എെ��ി�ം തട���േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� �ഥമവിവര റിേ�ാ��് ഓ�ൈലനി� ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ികെള ഉപേയാഗി�� ഭി�ാടനം

2724. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികെള കാണാതാ��ത് വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� അ� വ�ഷ�ി��ി�  കാണാതായ എ� ��ികെള കെ��ാ�  കഴി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ികെള ഉപേയാഗി�� ഭി�ാടനം നി��ലാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

പ�ികജാതി -വ�� അതി�മ�� തടയ� നിയമം

2725. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി  -വ�� അതി�മ��  തടയ�  നിയമ �കാരം രജി��  െച�െ��� േക�കളി�
'ക�വി�� േറ�്' �റ� വ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� ഭരണ�ാല�് ഇ�രം നടപടിക� ആവ��ി�ാതിരി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 2011-16  വെര�� കാലയളവി� എ� േക�ക� ഇ�ര�ി� രജി�� െച�െ��ി��്;  ജി�
തിരി�� കണ�് ന��േമാ;  ഈ േക�ക�െട  'ക�വി�� േറ�്'  സംബ�ി� വിശദാംശ��
ന��േമാ?

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

30 of 96 Sunday 09 October 2016 10:52 AM



ഓ�ഡ�ലി നിയമന��

2726. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത േപാലീസ്,  സിവി�സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട വ��ിപര േസവന���ം
�ര��മായി കീ�േദ�ാഗ�െര നിയമി�ാ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അ�െന നിേയാഗി��തിെ� മാനദ��ം ഓേരാ����ം എ�േപെര വീതം
നിേയാഗി�ാെമ�തിെ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  സം�ാന�് എ� ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം വി�െകാ��ി��്  ;  വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

െകാേ�ാ�ി താ��ി� േകാടതി

T 2727.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി �പീകരി� െകാേ�ാ�ി താ��ി�  േകാടതി �ാപി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�വെര എെ��ാം കാര��� ഇ�മായി ബ�െ��് െച�ി�െ��റിയി�േമാ;

(ബി) �� സ��ാ� ഇതിന് േവ�ി െച� കാര��� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല �ിമിന� േക�ക�

2728. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല വിവിധ േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിലായി എ� �ിമിന� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ഏെതാെ� േക�ക�  രജി��  െച�;  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(സി) േക�ക� സംബ�ി�് േപാലീസ് സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ���ത��� തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െ�തിെര നട� പീഡന��

2729. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െ�തിെര നട� പീഡന��മായി
ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; ഓേരാ വ�ഷേ��ം കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക� ഇ�വെര രജി��
െച�ി��്;

(സി) പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ാ�െ�തിെര�� േക�ക� കഴിവ�ം േവഗ�ി� അേന�ഷണം
നട�ി ��പ�ം സമ��ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

മദ�പി�് വാഹനേമാടി��വ�െ�തിെര നടപടി

2730. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം, സം�ാന�് ഉ�ായ വാഹന അപകട�ളി�,
എ� േപ� മദ�പി�് വാഹനം ഓടി�ി�� എ� കെ��ിയി��്;

(ബി) അപകടെ� �ട��� ര�ാ �വ��ന�ി� േശഷം കഴിവ�ം േവഗ�ി�  ൈ�വ�െട
ര�പരിേശാധന നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മദ�പി�് വാഹനം ഓടി�് അപകടം വ��ി െവ��വ�െ�തിെര ക�� ശി�ാനടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാന�് നട� െകാലപാതക��

2731. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  25-5-2016  �ത�  30-9-2016  വെര എ� െകാലപാതക�ളാണ് റിേ�ാ��്
െച�ി�ളളത്;

(ബി) ഈ കാലയളവി� െകാ�െ�� �ീക�െട�ം, ��ിക�െട�ം എ�െമ�;

(സി) ��ത കാലയളവി� �ീക� െകാ�െ�� എ� േക�കളി� എ�ിക��ീവ് മജിേ��മാ� ഇ�ക��്
നട�ിയി��്;

(ഡി) സൗമ� വധേ�സി�  ഇ�ക��് നട�ിയത് എ�ിക��ീവ് മജിേ��് ആയി��േവാെയ�്
െവളിെ���േമാ?

െകാ�ാര�ര �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

2732. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�രയി�  �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�� നി�േദശം സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ�ഷ�  എ��ം േവഗം ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ി� അപകട�ളി� മരണെ��വ�

2733. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016  ജനവരി �ത�  െസ��ംബ�  30  വെര െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  വാഹനാപകട��
ഉ�െ�െട വിവിധ തര�ി�� അപകട�ളി�െ��് എ� േപ� മരണെ��; ഇവ�െട േപര്, വിലാസം
എ�ിവ വിശദമാ�േമാ?

വീ�കയറി�ളള അ�മ��

2734. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി�  അ�മ സംഭവ��  ���ത് സംബ�ി�് എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�;  ക�രി�
വീ�കയറി�ളള അ�മ�� ഈ ഗവ�െമ�് വ�തിന് േശഷം ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

എ�ി� ഇതിന് ഇടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

അപമര�ാദയായി െപ�മാ�� േപാലീ�േദ�ാഗ��

2735. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�ജന�േളാട് സഭ�മ�ാ� രീതിയി�ം അപമര�ാദയാ�ം െപ�മാ�� േപാലീ�േദ�ാഗ�െര
നിയ�ി��തി�ം,  ശി�ി��തി�ം നിലവി�  സംവിധാന�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയമനടപടി സ�ീകരി�് ഇ�രം ഉേദ�ാഗ�െര സ��ീസി�  നി�ം പിരി�വി��തിെന�റി�്
ആേലാചി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േരഖകളി�ാ� വിേദശ െതാഴിലാളിക�

2736. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മലേയാര േമഖലകളി�  േരഖകളി�ാെത വിേദശ െതാഴിലാളിക�  േജാലി
െച��തായി രഹസ�ാേന�ഷണ വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വ�ാജേരഖക�  ത�ാറാ�ി ഇവെര എ�ി�� ഏജ�മാ�  േകരള�ി�  �വ��ി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വിേദശികെള കെ��ി അവെര തിരിെക അയ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

2737. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി�െട ഉേ�ശ ല���� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല എ� ��കളി�  ഇൗ പ�തി നട�ാ�ിയി�െ��ം ഇവ
ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

കട��ിയി� േപാലീസ് േ�ഷ�

2738. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട��ിയി� േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട െക�ിടം അപകട ഭീഷണിയിലായതിെന�ട��് �വ��നം നി��ിയ േപാലീസ് എ�ഡ്
േപാ�് �ന:�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം, അ��ള�ര �ത� മണ�ാട് ജം�ഷ� വെര�� േറാഡിെല വാഹന പാ��ിംഗ്

2739. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� അ��ള�ര �ത�  മണ�ാട് ജം�ഷ�  വെര�� േറാഡി�  ചില
�ാപന���് ��ി�  വാഹനം പാ��് െച��തിന് സൗ�് �ാഫിക് സി.ഐ.മൗനാ�മതി
ന�കിയി��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിേവചനപര�ം പ�പാതപര�മായ ഈ നടപടി സംഘ�ഷ��ാ��തിനിടയാ�െമ�ത്
പരിഗണി�് ഇവിെട നി��മായി നിയമം നട�ിലാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എയ�േപാ��് ജീവന�ാര� ഭ�െ�റ ആ�ഹത�

2740. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം ഇ��നാഷണ� എയ�േപാ��ിെല താ�കാലിക ജീവന�ാര� ഭ�� ആ�ഹത�
െച�ാ�  ഇടയായ സംഭവ�ി�  േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ൈ�ം ന��
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടിയാെ� അ�ഹത��റി�് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ��കാരം ആ�ഹത��ിടയാ�ിയ കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ഹത��് ഉ�രവാദിക�  ആെരാെ�യാെണ�് �റി�ി�  വ��മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇവ�െ�തിെര േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ആ�െ�ാെ� എതിെരയാണ് േകസ് രജി��
െച�ി��ത്; ഏെതാെ� വ��് �കാരെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകസേന�ഷണം എ��ം േവഗം ���ിയാ�ി ��പ�ം േകാടതിയി�  സമ��ി��തി�
നടപടി��ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

അ��സം�ാന ഭി�ാടന/മയ�മ�� മാഫിയക�

2741. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ��സം�ാന ഭി�ാടന/മയ�മ��് മാഫിയ �വ��ി�വ��തായി റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സൗമ� വധേ�സി�, �തി േഗാവി��ാമി�് േവ�ി ഹാജരാകാ�  ഏ�ി�ത് ��ത
ഭി�ാടന/മയ�മ��് മാഫിയയാെണ� േഗാവി��ാമി�െട അഭിഭാഷകെ� െവളിെ����
ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) അ�� സം�ാന ഭി�ാടന/മയ�മ�� മാഫിയക� േകരള�ി� പിടി����ത് തട��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ലേബാറ�റിക�െട ആ�നികവൽ�രണം

2742. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഫാറ�സിക് സയ�സ് ലേബാറ�റി�െട�ം െകമി��  എ�ാമിേന�്
ലേബാറ�റിക�െട�ം ആ�നികവ��രണ�ിെ� ആവശ�കത ��യി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിനായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�ാ ആ�ാന�ളി�ം െകമി��  എ�ാമിേന�് ലേബാറ�റിക�  ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� േഫാറ�സിക് ലേബാറ�റിയി� ഫിംഗ��ി�് അനാലിസിസ് സൗകര�ം ലഭ�മാേണാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ഹമരണ�ി� �നരേന�ഷണ�ി�ളള നടപടി

2743. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീമതി. ലീലാ� ത���, കള�ര��, ��ടി എ�യാ� ടിയാ�െട മക� ജി�സി, േപര��ി അലിയ
എ�ിവ�െട ��ഹമരണം അേന�ഷി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് നിേവദനം സമ��ി�ി�േ�ാ;

എ�ി� നിേവദനം ലഭി�ത് എ�ാെണ�ം നിേവദന�ിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
എ�ാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ��ഹ മരണ�ി� �നരേന�ഷണം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇേ�ാ� അേന�ഷണം ഏ�
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ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അ�മ��െ�തിെര നടപടി

2744. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇട�പ� രാ�ീയ�ാ�  സം�ാനെ�ാ�ാെക
നട��തായി പറയെ��� അ�മ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബി.െജ.പി.  �െട സം�ാന കാര�ാലയ�ി� േനെര അ�മം അഴി� വി�വെര നാളി�വെര�ം
കെ��ാേനാ അവ�െ�തിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�വാേനാ കഴി�ി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

േക�കളി�െ�� വാഹന��

2745. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി േപാലീസ് േ�ഷനി�  േക�കളി�െ�� നിരവധി വാഹന��  ��ിയി�ിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� കാരണം േ�ഷെ� േകാ�ൗ�ി� അ�ഭവെ��� �ലപരിമിതി പരിഹരി��തിന്
��െ���് നശി� വാഹന��െട അവശി��� നീ�ം െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാനസികാസ�ാ���� തട�കാ�

2746. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി�  മാനസികാസ�ാ���� തട�കാെര പാ��ി��തിന് �േത�ക
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം തട�കാെര മ�് തട�കാ�െ�ാ�ം പാ��ി���െകാ�് ഉ�ാ�� ����
പരിഹരി��തിന് ജയി�കളി�  �നരധിവാസേക���  �ാപി��തിെന�റി�്
ആേലാചി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി� എ�ാ ജയി�കളി�ം ��ത േക��� �ാപി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം േക��ളി� േഡാ��മാ�െട�ം മ�് ആേരാഗ�വ��് ജീവന�ാ�െട�ം �ിരം േസവനം
ഒ���തിനാേണാ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��ിക�െ�തിെര�� േക�ക�

2747. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാലപാതകമട�ം ��ിക�െ�തിെര�� േക�കളി�  നാലിര�ിയിലധികം വ��ന��തായി
േകരള േപാലീസ് ൈ�ം ഡി�ാ�്െമ�ിെ� കണ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാ���സരി�് കഴി�  3  വ�ഷ�ളി�  രജി��  െച� േക�ക�ം അവ�െട എ��ം
െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ിക�െട �ര��ാ�� നിയമ�� ക�ശനമായി നട�ാ��തി�� വീ�ക� പരിേശാധി�വാ�ം
അവ പരിഹരി�വാ�ം സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

2004 � സബ്ഇ�െ��� ത�ികയിേല�് നട�ിയ െസല��
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2748. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2004  കാലഘ��ി�  സബ്ഇ�െ���  �ാ�ിേല�് നട�ിയ െസല�നി�  ജി.ഒ.(ആ�.�ി)
ന��  458/05/േഹാം തീയതി  25.02.2005�കാരം ആെരെയ�ാമാണ് സബ്ഇ�െ���  ആയി
പരിഗണി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�ര� �കാരം സ�് ഇ�െ��റായി പരിഗണി��തി�� അധികേയാഗ�തക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 60930/എ 4/2006/േഹാം , 68974/എ 2/04/േഹാം എ�ീ ഫയ�കളി� നടപടിക� സ�ീകരി�േ�ാ�
ജി .ഒ .(ആ�.�ി) ന�� 458/05/േഹാം എ� ഉ�രവി� �കാര�� മാനദ�ം പാലി�ാതി��ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജി.ഒ  .(ആ�.�ി)  458/05/േഹാം ന�� ഉ�രവി� �കാര�� മാനദ�ം  60930/എ  4/06/േഹാം  ,

68974/എ 2/04/േഹാം എ�ീ ഫയ�കളി�ം സ�ീകരി�് ഉ�രവാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ
?

കാസ�േകാട് വിദ�ാനഗ� േപാലീസ് േ�ഷ� െെ�ം ന�� 201/2016

2749. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് വിദ�ാനഗ� േപാലീസ് േ�ഷ� െെ�ം ന�� 201/2016 ആയി രജി�� െച� േക�ി�
എ� �തിക�െ��ം �തിക� ആെരാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം െസ��ക�  അ�സരി�ാണ് ഇൗ േകസ് രജി��  െച�ത്;  �തികെള അറ�്
െച�ി�െ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇൗ േക�ി� േകാടതിയി� ചാ��് ഷീ�് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� എേ�ാഴാണ് സമ��ി�െത�ം
എഫ്.െഎ.ആറി�  പറ� ��വ�  �തിക�െട�ം േപ�ക�  ചാ��് ഷീ�ീ�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി� ആ�െട േപരാണ് ഒഴിവായെത�ം അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ചാ��് ഷീ�ി�  ഏെത�ി�ം �തി  ABSCONDING  ആെണ�് േരഖെ���ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

മി�മ �ാ�് അ��ഡ� ത�ിക നിയമന�ിെല അഴിമതി

2750. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം വിജില�സ് േകാടതി ഉ�രവി�  �കാരം മി�മ,  തി�വന��രം േമഖലാ
�ണിയനി�  2015-16-�  നട� �ാ�് അ��ഡ�  ത�ിക നിയമന�ിെല അഴിമതിെയ�റി�്
വിജില�സ് നട�ിയ ത�രിത പരിേശാധനാ റിേ�ാ�� �കാരം 14.7.2016-� ടി േകാടതി ഉ�രവായ
േകസ് ന��  CMP41/2016(V.C.04/2016/SIU-1)  െ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�� നിയമന�ിെ� അേപ� സ�ീകരി�� അവസാന തീയതിയായ
30.08.2013-ന് േശഷം അ�െ� മി�മ െചയ�മാ� ക�ട രേമശ� എ� ആ� ടിയാെ� വീടിെ�
അ���  5  േപ�െട അേപ� വ�ാജമായി സ�ീകരിെ��ം ഈ  5  േപരി�  പല��ം േജാലി
അവിഹിതമായി ടി െചയ�മാ�  ഇടെപ�് ന�കിെയ�ം വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി�
കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� തി�കി കയ�ിയ അേപ�ക� ആെര�ാം;  ഇതി� ആ�െ�ാെ�
േജാലി ന�കി; േപ�ം അ��ം സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമന�ിെ� എ�� പരീ�യി�  67  മാ��് വാ�ിയ സേ�ാഷ് �മാ�  എ�
േയാഗ�ത�� അേപ�കന് നിയമാ�സരണം േജാലി ന�കാെത െവ�ം  54  മാ��് വാ�ിയ
ആ��് േജാലി െകാ��തായി വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
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ഇ�െന മാ��് �റ� എ� േപ��ാണ് േജാലി ന�കിയിരി��ത്  ;  േപ� സഹിതം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നിയമന�ളി�  െചയ�മാ�ം ഭരണസമിതി അംഗ��ം �ടി സാ��ിക അഴിമതി
നട�ിയാണ് ആ��ാ��് നിയമനം ന�കിയെത�് വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി�
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഈ ത�ികയി�  എ� േപ��ാണ് ഈ േബാ�ഡ് നിയമനം ന�കിയെത�് വിജില�സ്
കെ��ിയി�േ�ാ; ഇവ�െട േപ�വിവര�� െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) ഈ നിയമനം സംബ�ി�് വിജില�സ് അധികാരിക��് എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��്;  ��ത
പരാതികളി� പരാമ�ശി�െ��ി��വ� ആെരാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

മിനി�്സ് തി��ിയ�മായി ബ�െ��് വിജില�സ് അേന�ഷണം

2751. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബാലസാഹിത� ഇ��ി���ിെ� ഭരണ സമിതി�െട മിനി�്സ് തി��ിയ�മായി
ബ�െ��് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏത് �ണി�ാണ് അേന�ഷി��െത�ം േകസ് രജി��  െച�ി�െ��ി�  അവ�െട
വിശദാംശ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) അേന�ഷണം ���ീകരിെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;ഇെ��ി� നിലവിെല അവ�
വ��മാ�േമാ?

േ�ാ��സ് േലാ�റി അഴിമതി

2752. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ േ�ാ��സ് േലാ�റിയിെല അഴിമതി സംബ�ി�് അേന�ഷണം
നട�ണെമ�് �� േ�ാ��സ് കൗ�സി� �സിഡ�ിെ� അേപ�യി� വിജില�സ് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േ�ാ��സ് േലാ�റിയി� എെ��ാം �മേ��ക�ം നിയമ ലംഘന��ം നട�തായി�ാണ് �ാഥമിക
അേന�ഷണ�ളി� േബാ��െ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ച�ി�ാംപാറയിെല ക�ാറി േകസ്

2753. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ച�ി�ാംപാറയിെല ക�ാറി േകസി� വനം, പരി�ിതി വ��് ക�ി േചരാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

�ാമീണ േകാടതിക�

2754. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േകാടതിക� �ാപി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എവിെടെയ�ാമാണ് �തിയ �ാമീണേകാടതിക�  �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാടതികളി� േക�ക�  െപ��� സാഹചര��ി�  ��ത�  സിവി�/ �ിമിന�  േകാടതിക�
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അ�വദി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ി �ര�ാ �മീകരണ��

2755. �ീ.െക. ദാസ�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, വി. േജായി
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബ�നില െക�ിട��  നി��ി�േ�ാ�  അ�ി �ര�ാ �മീകരണ��
ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഉയര�� െക�ിട�ളി�  അ�ിബാധ��ാ�േ�ാ�  ര�ാ �വ��നം നട��തിനാവശ�മായ
ആ�നിക ഉപകരണ�� സം�ാനെ� മി� ഫയ� േ�ഷ�കളി�ം ഇ� എ� കാര�ം ��യി�
െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇവ ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉയര�ളള െക�ിട�ളിെല ര�ാ�വ��ന�ിന് ആവശ�മായ ആ�നിക ഉപകരണ��

2756. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉയര�ളള െക�ിട�ളി�  തീ പി����ായാ�  ര�ാ �വ��ന��  നട��തിനാവശ�മായ
ആ�നിക ഉപകരണ�� (ൈ� ലി�്, �ൗ�് േമാണി��ക� �ട�ിയവ ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല
ഫയ� സ��ീസ് േ�ഷ�കളി� ഇെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

�തിയതായി അ�വദി� ഫയ�േ�ഷ�കൾ

2757. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  എവിെടെയ�ാം �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�ക�  അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ��തായി �ഖ�ാപി� ഏെത�ാം ഫയ�േ�ഷ�ക�െട ഭരണാ�മതി ഉ�ര�കളാണ്
ഇ�വെര �റെ��വി�ി��ത്; ഉ�ര�ക�െട പക��് സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ിയിെല ഫയ�േ�ഷ�  സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�  ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ��ത െ�ാേ�ാസലി�  സ�ീകരി�വ�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;  െകായിലാ�ി
ഫയ�േ�ഷന് ഭരണാ�മതി എ�് ന��െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ബീ�് ഫയ� േ�ഷ�

2758. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ബീ�് ഫയ�േ�ഷ�  െക�ിട�ം വാ��  ടാ�ം വളെരയധികം
േശാചനീയാവ�യിലാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഇൗരാ�േപ� ,എ�േമലി ഫയ� േ�ഷ�കൾ
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2759. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗരാ�േപ�യി�  വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� ഫയ�  േ�ഷ�, ഇൗരാ�േപ�  -��ാ�
സം�ാന പാതേയാട് േച��് മ��ാ�് പി.ഡബ�.ഡി.  �റംേപാ�ിേല�് മാ�ി �ാപി�ാ�
നടപടിക��ായി നിരവധി അേപ�കൾ ന�കിെയ�ി�ം നാളി�വെര �ലം വി�ന�കാ�
നടപടിയായി�ി�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത ഫയ� േ�ഷ� മാ�ി �ാപി�ാ�
എെ��ാം അ��ല നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�േമലി ഫയ�  േ�ഷ�  നിലവിൽ ശബരിമല സീസണി�  മാ�ം താ��ാലിക
സംവിധാനേ�ാെടയാണ് �വ��ി��ത് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ശബരിമല�െട �ധാന�ം കണ�ാ�ി എ�േമലിയി� �ിരം സംവിധാനേ�ാ��ടി അടിയ�രമായി
ഒ� ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�് നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െകാഴി�ാ�ാറയി� ഫയ� േ�ഷ�

2760. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ചി��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െകാഴി�ാ�ാറയി�  ഫയ�  േ�ഷ�
ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് എെ��ി�ം തട��� ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�് എ� �ക െചലവ് വ�ം; അതിനായി എ� �ക �ാ� - േനാ� �ാ� ഇന�ി�
വകയി��ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല ��ം ജി�ാ ജയി�

2761. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ�തിനാ�  ഇ��ി ജി�യിെല ���ളള ജി�ാ ജയി�
�വ��ന�മമാ�ാ� കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല ജയി�കൾ

2762. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� നിലവി� എ� സബ് ജയി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി�  ജി�ാ ജയി�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് വി�ലീകരി�് ��ത�
സൗകര��� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെല �ീ തട�കാ�

2763. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജയി�കളിൽ എ� വനിതക�  നിലവി�  തട�ശി� അ�ഭവി� വ��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് പേരാ� അ�വദി��തി�ം ശി� കാലാവധി �റ� ന���തി�ം �േത�ക പരിഗണന
ന���േ�ാ;

(സി) ��ഷ തട�കാ��ം �ീ തട�കാ��ം �േത�കം മാനദ���  നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ?
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നിയമസഭാ സാമാജിക��് വിതരണം െച�� േ�ഷനറി സാധന��

2764. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ സാമാജിക��് വിതരണം െച�� േ�ഷനറി സാധന�ളി�  കാലഹരണെ��വ
ഒഴിവാ��തി�ം കാേലാചിതമായ ഇന�� ഉ�െ����തി��ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െസ��റിേയ�് അന�ിെല നിലവി�� േ�ഷനറി േ�ാറി� സാധന�� എ�ി��തി�ം അവ
ഏ�വാ��തി�ം ബ�െ��വ� േനരി�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േ�ഷനറി േ�ാ� ��ത� സൗകര��ദമായ �ലേ��് മാ�ി �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ��െട മലീനീകരണം തടയാ� നടപടി

T 2765.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന വിേനാദ സ�ാരേക��ളായ ഉ�നാട� ജലാശയ��െട മലിനീകരണ�ം
അ��ല�� ��ഗ��ം വിേനാദസ�ാര േമഖലയി�  ��ി�� ����  ഗൗരവ���ം
വീ�ി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് കായ�കളി� സ��ീസ് നട�� ഹൗസ് േബാ�കളിെല മാലിന��� കായലി�
നിേ�പി�ാെത സം�രി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന��  ഒ��ാനാണ് േബാ�ടമകേളാട്
നി�േ�ശി�ി��ത്; ആയത് പാലി�ാ�തിെ� േപരി� എ� േബാ� സ��ീ�ക�െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇ�ര�ി�� പരിേശാധന എ�ാണ് അവസാനമായി
നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� പരിഹാരം കാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വിവിധ
വ��ക�െട ഏേകാപന�ം െപാ�ജന പ�ാളി��ം ആവശ�മായ സാഹചര��ി�  അതി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ�ലാ�ഡ് നാവിേഗഷ� കീഴിെല ���ിക�

T 2766.�ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം മ�ല�ി� ഇ�ലാ�ഡ് നാവിേഗഷ� കീഴി� നട� വ���ം ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ
���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട�� ജലപാതക�

2767. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജലപാതക�  (കനാ�ക�) പല�ം മാലിന���, പായ�  എ�ിവ നിറ�
ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��വയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ നവീകരി��തി�ം ജലഗതാഗത മാ��ം ശ�ിെ����തി��� പ�തിക�
ആവി�രി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��� വിശദമായ ഒ� പഠന�ി� വിേധയമാ�േമാ?

അപകടാവ�യി�� തടി േബാ�െജ�ിക�

T 2768.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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��നാ�ിെല തടി േബാ�െജ�ികളി�  കാല�ഴ��ാ�  അപകടാവ�യി��വ മാ�ി േകാ��ീ�്
െജ�ിക� നി��ി��തിന് അ�മതി ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക� സംബ�ി� ക�ാബിന�് തീ�മാനം

2769. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�മ െപ�ഷ�ക�  ആയിരം �പയായി വ��ി�ി�െകാ�് ��  സ��ാരിെ� കാലാവധി
അവസാനി�ം ��് ക�ാബിന�് തീ�മാനം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആ തീ�മാനം നട�ാകാതിരി�ാ�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഉ�ര�
�റെ��വി�ാ� തട�ം േനരി�ത് എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

2770. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� ��തി വാതകം വീ�കളി� എ�ി�� സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി�െട നിജ�ിതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

റ�� വില �ിരതാ പ�തി

2771. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി നിയമസഭയി� ��ാവി� �കാരം,  റ�� വില�ിരതാ പ�തി വി�ലീകരി��തിെ�
ഭാഗമായി ബ�െ��വ�െട േയാഗം വിളി�� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ''��ിമ റ�� ഉ�പാദി�ി�� ഏെത�ി�ം ക�നി ക�ഷകെര വ�ി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ക��ശ നിലപാട് സ�ീകരി�ം''  എ�്  04.10.2016-�  �ഖ�മ�ി നിയമസഭയി�  നട�ിയ
��ാവന�െട െവളി��ിൽ ,Royal Marketing & distributors, DCA For Reliance Industrial

Ltd,  Ist  Floor,  Sebastian  Road,  Kalloor,  Ernakulam  -  എ� �ാപനം �വ��ി��ത്
എ�െനെയ�് അേന�ഷി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ക�നി�െട ബിസിന�് റ��  ഉ����മായി ബ�െ��താേണാെയ�് അറി�വാ�
ആവശ�മായ അേന�ഷണം നട�ി െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത ക�നി കഴി� �.ഡി.എഫ്.  മ�ിസഭയിെല ഏെത�ി�ം മ�ി�െട അ��
ബ�വിേ�താെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അേന�ഷി�് സത�ാവ� െവളിെ���േമാ?

����� �പക�നാ േക�മായ ' നി�േ�ശ് '

2772. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാലിയ�് �� �.പി.എ സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി� ����� �പക�നാ േക�മായ  '

നി�േ�ശ് 'നി��ലാ�വാ� േക�സ��ാ� തീ�മാനി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ഏ�� �ലമാണ് സം�ാന സ��ാ� സൗജന�മായി ��ത പ�തി�് ന�കിയത്;
(സി) നാമമാ�മായ േക�സ��ാ�  �ാപന��ളള മലബാറി�  ഈ �ാപനം നിലനി���തിന്
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അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �നരധിവാസ �ാമം

2773. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ളിയാറി� എ�േഡാസ�ഫാ� �നരധിവാസ �ാമം �ാപി��തിന്
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നിലവി�� �േരാഗതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മണ��ി �ാഥമികാേരാഗ� സബ് െസ�റിെ� അ��േഡഷ�

2774. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല തഴവാ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി�  ��ത
പ�ായ�ിെല പാ��,  മണ��ി േമഖലയി��വ��് എ�ിേ���തിന് ��ി���തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� തഴവാ �ാമപ�ായ�ിെല മണ��ി േക�മാ�ി �വ��ി�� �ാഥമികാേരാഗ� സബ്
െസ�റിെന �ാഥമികാേരാഗ� േക�മായി ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാലിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന

T 2775.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�വ ദിവസ�ളിെല �ിരം പരിേശാധനയി� കെ��ാനാകാ� തര�ി� മായംകല��ിയ
പാ� സം�ാനെ��ാ� സാ��ത��തായി ക���േ�ാ;

(ബി) പാ�  േവഗ�ി�  േകടാകാതിരി�ാ�  ചില ആ�ിബേയാ�ി�ക�ം ഇ���  മ��ക�ം വെര
പാലി� കലർ���് എ� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�വ സമയ�് മാ�ം പരിേശാധനക�  കാര��മമാ�ക�ം അ�ാ�േ�ാൾ പരിേശാധനകൾ
�ഹസനം മാ�മാ�ക�ം െച�� രീതി ��ിമ പാ�ക�െട വരവിന് ആ�ം ���തായി
ക���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  പരിേശാധന എേ�ാ�ം കാര��മമാ�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  െെകെ�ാ�ം;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െെ�മറി െഹ��് െസ�റ�കളിെല ത�ിക നി��യം

2776. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006 - 2011 കാലയളവി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഏെത�ാം പി. എ�്. സി. കളാണ് സി. എ�്. സി.
കളായി അ�േ�ഡ് െച�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇവയി�  �ാഫ് പാേ��  അ�സരി�്
ഇ�വെര�ം ത�ിക നി��യം /േപാ�് �ിേയഷ� നട�ി�ി�ാ� സി. എ�്. സി. ക� ഏെത�ാം;

(ബി) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല �ധാനെ�� േമലടി,  തി�വ�� സി.  എ�്.  സി.  കളി�ം ഇ�വെര�ം
േപാ�് �ിേയഷ� നട�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ഇൗ ര�് സി.  എ�്.  സി.  ക�െട കാര��ി�  ��സ��ാരിെ�
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കാല�് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസിേല�് ഡി.എം.ഒ.  സമ��ി�ി��
െ�ാേ�ാസ�ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) 2010 �ത� നിര�രമായി ആവശ�െ��� ഇൗ കാര��ി� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�േ�ഡ് െച� ജനറ� ആ�പ�ിക�

2777. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ�റ കാല�് ജനറ�  ആ�പ�ികളായി അ�േ�ഡ് െച� �ാപന�െള
തരംതാ��തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ�റ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ആ�പ�ികെളയാണ് ഇ�ര�ി� തരംതാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

പി. എ�്. സി. കൾ ആരംഭി��തിന് നടപടി

2778. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� പി. എ�്. സി. ക� നിലവി��്;
(ബി) പി. എ�്. സി.ക� നിലവിലി�ാ� പ�ായ�ക� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പി.  എ�്.  സി.  ക�  ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�  പി.  എ�്.  സി.  ആരംഭി��തിന് സ��ാരിന്
ആേലാചന�േ�ാ?

പി.എ�്.സി.കളിെല�ം സി.എ�്.സി.കളിെല�ം ഒഴി�ക�

2779. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പി.എ�്.സി.കളിെല�ം സി.എ�്.സി.കളിെല�ം ഒഴി�ക�  നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ഇതര സം�ാന�ളി� നി�് െകാ�വ�� പാ�ൈ�ര്

2780. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തമിഴ് നാ�ി�  നി�് സം�ാനേ�� പാ�ൈ��് െകാ�വ��ത് �ണനിലവാരമി�ാ�
��കളിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വില�റ� പാ�ൈ��് െകാ�വ��ത് ഭ�� വ���  െകാ�വരാ�� നിലവാര��
��കളില� എ�ത് പരസ�മായ സാഹചര��ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��
��ക�ത� ന ടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തമിഴ് നാട് �ടാെത മേ�െത�ാം സം�ാന�ളി�  നി�് േകരള�ിേല�് പാ�ൈ��്
െകാ�വ��െ��ം,  പാ�ൈ��് ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് ഏെത�ാം ജി�കളി�
എ��െ��ം ഈ ജി�കളി�  പരിേശാധന നട��തിന് വ��തല�ി�  ഒ��ിയ
�മീകരണ�� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?
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ഇതര സം�ാന�ളി� നി�� പാലിെല മായം

2781. �ീ.സി. െക. ശശീ��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.എസ്.രാേജ��
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് സം�ാനേ�� െകാ�വ�� പാലി�  വ�ാപകമായി മായം
േച��ി�െ�� വാ���െട അടി�ാന�ി� സ��ാ� നട�ിയ പരിേശാധന�െട വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) പാ�  എ��ം േകടാകാതിരി�ാ�  മ��ക�ം,  ആ�ിബേയാ�ി�ക�ം ഉപേയാഗി��തായി
ഭ���ര�ാ പരിേശാധനയി�  കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� തടയാ�  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ ഇ�രം പാ�  സം�ാന�് വിതരണ�ിനായി എ��ത്
തട��തിന് എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

പഴം-പ��റികളിെല വിഷാംശം പരിേശാധി��തി�� ലാ�ക�

2782. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  ഉ�രവ് �കാരം ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് വ��
പഴം-പ��റികളിെല വിഷാംശം പരിേശാധി�ാ�  അതി��ി െച�് േപാ�ക��് സമീപം എ�
ലാ�ക� �ാപി�ി��്;

(ബി) ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് െച�് േപാ�ക��് സമീപം ലാബ് �ാപി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പഴം-പ��റികളിെല വിഷാംശം പരിേശാധി��തിന് മെ�െ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�േമാ?

ബീഡി പാ��ിേ�ൽ സചി� ആേരാഗ� ��റിയി�് പരസ�ം

2783. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബീഡി�െട െമാ� വിതരണ പാ��ിേ�ൽ സചി� ആേരാഗ� ��റിയി�് പരസ�ം
േരഖെ���ണെമ�് നിലവി� വ�വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ,ബീഡി വ�വസായ �തിസ�ി പരിഗണി�് ഉപേഭാ�ാവിെ�റ െെകകളിെല�� ചി�റ
വി�ന പാ��ി�  മാ�ം സചി� ആേരാഗ� ��റിയി�് പരസ�ം േരഖെ���ിയാ�  മതിെയ�
നി�േ�ശം ന�ാേമാ?

മായം േച�� ഭ��സാധന��

2784. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��െ��� പാ��് പാ�, െവളിെ��,  കറിമസാലക�  ഇവയി�  പലതി�ം
അപകടകരമാംവിധം മായം കല��താെണ� മാധ�മ വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഭ�� �ര�ാ വിഭാഗം ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

ഏെതാെ� ക�നിക�െട പാ��് പാ�, െവളിെ��,  കറി മസാലക�  ഇവയിലാണ് മായം
കല��ിയതായി കെ��ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭ�� വ��ളി� ശരീര�ിന് േദാഷകരമാം വിധം മായം കല��ത് പരിേശാധി�് കെ��ിയാ�
ഇ�രം ക�നിക�െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;  അ�രം
ക�നിക�െട േപ�ക� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത ക�നിക� ഇേത െത�് ആവ��ി�ാ� ഭ�� �ര�ാ നിയമ�കാരം എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ�.സി.സി.യിെല ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

2785. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.സി.യി�  അസി��് ഡയ�ീഷ��,ൈസേ�ാെടേ�ാളജി�്,  ഓ�േറഷ�  തീേയ��
െടേ�ാളജി�്,  ഫാ�മസി�്,  ഫിസിേയാെതറാ�ി�് എ�ീ ത�ികകളി�  എ�വീതം ഒഴി�ക�
നിലവി��്;

(ബി) ��ത ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� നിക��തിന് എ�� പരീ� നട�ിയതിെ� അടി�ാന�ി�
11.06.2016-ന് ആ�.സി.സി.  �സി�ീകരി� റാ�് ലി�ി� നി�് എ� ഒഴി�ക�  ഇതിനകം
നിക�ിയി��്; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�് നിയമനം നട�വാ�  അലംഭാവം കാ�� ആ�.സി.സി.
അധികാരിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മിക പ�തി

2786. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

�മിക പ�തി സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  നട�ാ�ിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

വ�ാജ ചികി�ാ രീതിക�

2787. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ��ലി,��തി ചികി�,അക�പ�ച�,ആ��േവദം �ട�ിയ േമഖലകളി� ശാ�ീയ
അടി�റയി�ാ� വ�ാജചികി�ക� വ��ി�വ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം േപാ�മി�ാ� ഇ�രം വ�ാജ ചികി�ക� പിടി�െ��േ�ാ� ഇവ�െ�തിെര
നിസാര വ��ക� മാ�ം േച��് േകെസ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�െന എ���ി� ജാമ�ം േനടി വീ�ം വ�ാജ ചികി�ാരംഗ�് സജീവമാകാ� ഇവ��് സൗകര�ം
ലഭി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന�ാരാണ് ഇ�രം വ�ാജ ചികി�കരി� �രിപ�െമ�കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) എ�ി� ഇ�രം വ�ാജ ചികി�ാ രീതി�് തടയിടാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെകാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ?
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േപവിഷ വാ�ി�

2788. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷ� വഴി എ� േകാടി �പ�െട േപവിഷ വാ�ി�
വാ���്;

(ബി) കഴി� 10 വ�ഷം േപവിഷവാ�ി� വാ�ിയതിെ� കണ�് വ�ഷം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ ഏെത�ാം മ��നിർ�ാണ ക�നികളി� നി�ാണ് വാ�ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ നഗരാേരാഗ� ദൗത�ം

2789. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ നഗരാേരാഗ� ദൗത��ി� സം�ാനെ� എ�ാ നഗര�െള�ം ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടിക� െെകെ�ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� ല�ം േപ��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�വഴി നഗരവാസിക��് എെ��ാം �േയാജന�ളാണ് ലഭി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ?

േപവിഷ വാ�ി� വിതരണം

T 2790.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവശ�മ��ക��് െചലവഴി��തിേന�ാ� ��ത� �ക േപവിഷ വാ�ിനിനായി
െചലവഴി��േ�ാ;

(ബി) േപവിഷ വാ�ിനിെ� വിതരണെ��റി�് ഇേ�ാഴെ� �ഷിവ��് ഡയറ�� ��പ് ഒ� റിേ�ാ��്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എ�ാണ് റിേ�ാ��ിെല �സ�മായ ഭാഗ�െള�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഓേ�ാ അനൈലസറിെ� �വ��നം

2791. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജനറ�  ആ�പ�ിയിെല ഓേ�ാ അനൈലസ�  �വ��നരഹിതമായത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് �വ��ന സ�മാ��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�േമാ?

ജി�ാ മേലറിയ ഓഫീസ� ത�ിക
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2792. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�  ജി�ാ മേലറിയ ഓഫീസ�  ത�ിക�് എ�് െ�ാേമാഷ�  അവസരമാണ്
നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അസി��് ഡയറ��  (എ�േമാളജി)  അസി��് ഡയറ��  (ൈഫേലറിയ)  എ�ീ ത�ികക�െട
ഫീഡ� കാ�ഗറി ആയി ജി�ാ മേലറിയ ഓഫീസ� ത�ികെയ അ�വദി��തിന് െക.പി.എസ്.സി.
അംഗീകാരം ന�കിയി�ം അതിന് ആവശ�മായ സ��ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�ത്
എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിെല ഉേദ�ാഗ��

2793. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിെല ഉേദ�ാഗ��െട എ�െമ�െയ�് ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏഴ് വ�ഷ�ി� ��തലായി ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ി� േജാലി െച� വ�� ഉേദ�ാഗ��
എ�യാണ്; ത�ിക തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�ട�നടപടി�് വിേധയരായവ�ം അ�ട�നടപടി േനരി��വ�മായ എ� ഉേദ�ാഗ��
ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ി� േജാലി െച���്; ഇവ�െട േപര്, ത�ിക എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവറ� േരാഗ��

2794. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവറ�േരാഗ �തിേരാധ�ി�ം ൈവറ�േരാഗ��  തട��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  അ�വദി� ൈവേറാളജി ഇ��ി���് സം�ാന�് എവിെടയാണ്
�ാപി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവേറാളജി ഇ��ി���ിന് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���  ഉറ�വ��േമാെയ�്
അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല ഫയ�.

2795. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��മായി ബ�െ���ം,ബ�.  �ഖ�മ�ി�െട ആഫീസി�  ജി  160705030  ന��
�കാര���മായ �ീമതി �പ. എം.െജ. �െട നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെല ആേരാഗ� വ��ി�� ഫയ�  ന��  ഇ-197/16  �  സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ?
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ജനറ� ആ�പ�ിക�

2796. േ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:

(എ) സം�ാനെ� ജനറ�  ആ�പ�ിക�  അതാത് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���്
ൈകമാറിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിക�െട നട�ി�് െചല�ക��് സ��ാ�  നിലവി�  എ�് സഹായമാണ്
ന���െത�ം ഈ �ക വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം െവളിെ���േമാ;

ജനറ� ആ�പ�ിക�

2797. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.പി.സജീ��
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജനറ�  ആ�പ�ികെള തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട കീഴി�
െകാ�വ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം എ���തി���് ബ�െ��വ�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  േഡാ��മാ�െട
സംഘടന ഇ�ാര��ി� എതി��് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ജനറ�  ആ�പ�ിക�െട വികസന�ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഫ�് �ടി
ഉപേയാഗെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

കി�നി മാ�ിെവ�� ശ��ിയ

2798. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി�നി മാ�ിെവ��  ശ��ിയ�് വിേധയരായി �ട�ചികി��് പണമി�ാെത
ക�ത അ�ഭവി��വ�െട വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇവ��് സൗജന� നിര�ി�  മ��് ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ി

2799. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ജി�ാ ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ� അട���വ�െട ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജി�ാ ആ�പ�ിയി� �തിയ ത�ികക� അ�വദി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ?
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മാ�മരണ നിര�്

2800. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010-11 കാലയളവി� േകരള�ിെല മാ�മരണ നിര�് എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-16 കാലയളവി� േകരള�ിെല മാ�മരണ നിര�് എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാ�മരണ നിര�് �റ�െകാ�വ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാ�� െ�മറി െഹ��് െസ�റിെല ഒഴി�കൾ

2801. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല പാ�� െ�മറി െഹ��് െസ�റി� അ�വദി�െ�� േഡാ��മാ�െട�ം
മ� ജീവന�ാ�െട�ം കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�മറി െഹ��് െസ�റിെ� ഭാഗമായി നി��ി�െ�� ക�ാ�േ��ിെ� ഉ�ഘാടനം
നട�െത�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ാ�േ��ി� താമസി��വ�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�ഘാടനം കഴി� െവ�െതകിട�� െ�മറി െഹ��് െസ��  ക�ാ�േ��ി� േഡാ��മാ�
താമസി�് േസവനം ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െ�മറി െഹ��് െസ�റി� നിലവി�� ഒഴി�ക� നിക�ാ� അടിയ�ിര നടപടിക� എ��േമാ?

ആല�ഴ വ�ാനം െമഡി�� േകാേളജ്

2802. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െമഡി�� േകാേളജി� �ാ�ിക് സ�ജറി,  വാ�ല� സ�ജറി,  �ി�ി�� െകയ� എ�ീ
വിഭാഗ��  ഇ�ാ���ലം േറാഡപകട�ളി�െ��� േരാഗിക�  അ�ഭവി�� ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ വിഭാഗ�� ��ത െമഡി�� േകാേളജി� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വ�ാനം െമഡി��  േകാേളജി�  സ�ജറി പി.ജി.  സീ�ക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പി.ജി. സീ�ക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം �ാേയാഗിക ��ി��് ഉെ��ി� േനാ�
പി.ജി. റസിഡ�് േപാ�ക� സ�ജറിയി�ം സ�ജി�� ��� െ�ഷ�ാലി�ികളി�ം ��ി�േമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട �വ��നം

2803. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ ആ�പ�ികളി�ം നിലവി�  ഒ.പി.  വിഭാഗം �വ��ി��ത് ഏെതാെ�
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ദിവസ�ളിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം ശരാശരി എ� േപ� ഒ.പി. വിഭാഗ�ി� എ��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ ആ�പ�ിക�േട�ം �വ��നം വിലയി���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

�റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയം

2804. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയം െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിയായി ഉയ���തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ി�െട �ലം ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി�  �ഹ�ായ പ�തിക�
ആരംഭി��തിനായി ഉപേയാഗി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സാനിേ�ാറിയം ആ�പ�ിയി� െചലവഴി� �ക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് �ക െചലവഴി�ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

നീ�കര താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് െമഷീ�ക� �വ��ി�ി��തിന് നടപടി

2805. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറ നിേയാജകമ�ല�ിെല നീ�കര താ��് ആ�പ�ിയി�  വാ�ി ��ി�ിരി��  4

ഡയാലിസിസ് െമഷീ�കളി� ഒ�േപാ�ം ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം �വ��ി�ി�ാ� അനാ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നീ�കര താ��് ആ�പ�ി അധി�ത�  നിര�രം സാേ�തിക തട���  ഉ�യി�് പാവെ��
േരാഗിക��് കിേ�� ചികി�ാ സൗകര�ം ഇ�ാതാ��ത് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  േബാധ���മായ തട�വാദ��  ഉ�യി�് ജന�െള ��ി��ി��വ�െ�തിെര
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നാഷണ� െഹ��് മിഷന് അ�വദി� സഹായം

2806. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� െഹ��് മിഷന് ഈ വ�ഷം അ�വദി� േക� സഹായം എ� േകാടി �പയാെണ�്
വ��മാ�േമാ; ഇതിന് സം�ാന വിഹിതം എ� േകാടി �പയാണ് ഈ വ�ഷം അ�വദി�ത്;

(ബി) നാഷണ� െഹ��് മിഷന് ഈ വ�ഷം നാളി�വെര േക� വിഹിതമാ�ം സം�ാന വിഹിതമാ�ം
ലഭി� �ക വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2006-11,  2011-16  കാലയളവി�  നാഷണ�  െഹ��് മിഷന് ലഭി� സം�ാന വിഹിത�ം
േക�വിഹിത�ം എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;  �ക അ�വദി��തി�  എെ��ി�ം
കാലതാമസ�െ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് െസ��
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T 2807.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ��തരമായ വ��േരാഗം ബാധി�വ�െട എ�ം
വ��ി�ി�� സാഹചര��ി�, ക�നാഗ��ി താ��ാ�പ�ിയി�  കാ�ണ� ഡയാലിസിസ്
െസ�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��ി ജി�യി� ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം

2808. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� ഡയാലിസിസ് െച�ാ� സൗകര��ളള എ� സ��ാ� ആ�പ�ിക� നിലവി��്;
(ബി) െന�ംക�ം താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം ഏ�െ���� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ി ജി�യിെല എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഇൗ വ�ഷം തെ� ഡയാലിസിസ് സൗകര�ം
ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല പാവറ�ി പി.എ�്.സി

2809. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി �ാമപ�ായ�ിെല പി.എ�്.സി.യി�  അ�വദി�െ��
േഡാ��മാ�, മ� ജീവന�ാ� എ�ിവ�െട വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� ഈ വിഭാഗ�ളി� േജാലിെച��വ�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എ�്.സി.യിെല കിട�ി ചികി��ാവശ�മായ സൗകര��� �േയാജനെ���ാ� കഴിയാ�
�ിതി�് കാരണം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) തീരേദശ േമഖല ഉ�െ�ാള�� ഈ �േദശെ� ജന���് ഏക ആ�യമായ ഈ പി.എ�്.സി.
യി� നിലവി�ളള ഒഴി�ക� നിക��തി�ം കിട�ി ചികി� �നരാരംഭി��തി��ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം സ��ാ� ആ��േ�ദ േകാേളജ്

2810. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജത �ബിലി ആേഘാഷി�� മലബാറിെല ഏക സ��ാ� ആ��േ�ദ െമഡി�� േകാേളജായ
പരിയാരം സ��ാ� ആ��േ�ദ േകാേളജിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം അ�ാദമിക്
നവീകരണ�ി�ം ബ�.  മ�ി�െട സാ�ി���ി�  നട� േയാഗ�ി�  െെകെ�ാ�
തീ�മാന��  നട�ി�  വ���തിന് ഇതിനകം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �.ജി.  േകാ�ിെല വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി� വ��നവ് വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ ഫാ���ിക�െട അഭാവം �ലം ആ��േ�ദ െമഡി��  രംഗം േനരി�� ����
പരിഹരി�ാ�  പരിയാര�് ��ത�  പി.ജി.  േകാ�ക�  ആരംഭി�വാ�ം,നിലവി�ളള നിയമനം
ത�രിതെ���വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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(ഡി) പരിയാരം ആ��േ�ദ േകാേളജിന് അ�വദി� �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ��േ�ദ ആ�പ�ി�്
ഇ�വെരയായി എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇവിെട േഡാ��മാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം ത�ികക�  ��ി��തി�ളള നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മേ�രി െമഡി��േകാേളജി�കാ�് ലാബ് �ാപി��തിന് നടപടി

2811. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം െമഡി��േകാേള�കളിലാണ് കാ�് ലാബ് ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) കാ�് ലാബ് ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ിരി�� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല േഡാ��-േരാഗി അ�പാതം കണ�ിെല��് മേ�രി െമഡി��േകാേളജി�
കാ�് ലാബ് ആരംഭിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  മേ�രി െമഡി��  േകാേളജി�  കാ�് ലാബ് �ാപി���മായി ബ�െ��
ഇ-174341/െക3/2015 നംപ� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) മേ�രി െമഡി��  േകാേളജി�  കാ�് ലാബ് �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

�ാഫ് േന�് �േമാഷ�

2812. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� �ാഫ് േന�് േ�ഡ് II ആയി േനരി�് നിയമനം ലഭി��വ��് അ��് ന���
�േമാഷ� ത�ിക ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� നിയമനം ലഭി�� വ��ി�് േ�ഡ് I ആയി േജാലി�യ�ം ലഭി�ാ� ജി� വി�്
�ലം മാ��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ��ി ത�ികയി�  നി�ം �േമാഷ�  ലഭി�ക�ം �ട��് അേത ഓഫീസി�  തെ� പല�ം
�ട���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി. വഴി �ാഫ് േന�് േ�ഡ് II ത�ികയി� (ജി�ാ ൈവസ്) നിയമനം ലഭി�വ��് േ�ഡ്
I ത�ികയിേല�് ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി�േ�ാ� ഒഴി�� മ�് ജി�കളിേല�് മാ�ം ന�കാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�.ഡി �ാ��ിന് �.ഡി �ാ��് �േമാഷ� ലഭി�േ�ാ� ജി� മാ�ി നിയമി��� േപാെല �ാഫ്
േന�ിെ� കാര��ി�  േ�ഡ്  I  �േമാഷ�  ലഭി�േ�ാ�  സീനിേയാരി�ി ന�മാകാെത ജി� മാ�ി
നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജനറ� ആ�പ�ിയി� െന�േരാഗ വിഭാഗം ആരംഭി��തി�� നടപടി

2813. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  െന�േരാഗ വിഭാഗം നിലവി�ാ�തിനാ�  ഒേ�െറ
�യാസ�� െപാ�ജന���് അ�ഭവെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എറണാ�ളെ� �ധാന ആ�പ�ിയായ ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  െന�േരാഗ വിഭാഗം

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

52 of 96 Sunday 09 October 2016 10:52 AM



ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം അേപ� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ന�കാേമാ?

�ജ�ര ��ാലയ േഹാ�ി��

2814. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� �ജ�രയി�� ��ാലയ േഹാ�ി�ലിെ� പണി���ിയാ�ിയതി� േശഷ�ം
ആയത് േവ�വിധ�ി� ഉപേയാഗെ���ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��് മ�ി�െട േന�ത��ി�  ��ത േഹാ�ി��  സ��ശി�് അവി�െ�
�ിതിഗതിക� വിലയി���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ലാ�കളിെല പരിേശാധനാ നിര�്

2815. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ�കാര� ലാ�കളി� ഒേര പരിേശാധന�് വ�ത�� നിര�് ഈടാ��
എ�ത് സംബ�ി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ��ത� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� ലാ�കളിെല പരിേശാധനാ നിര�് ഏകീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ല പ�ി�� �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം

2816. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല പ�ി��  �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ� സാ�ഹികാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയ��ിയതിെ�
ഭാഗമായി ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിയി� ഐ.പി. വിഭാഗം �ട��തിന് െക�ിടം നി��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ആ�പ�ിയി�  േരാഗികെള കിട�ി ചികി�ി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� ഭരണാ�മതി ന��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികെള നിയ�ി�ാ� നടപടി

2817. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ിക� േരാഗിക��് ആവശ�മി�ാ� ചികി��ം ശ��ിയ�ം നി�േ�ശി�് ലാഭം
െകാ�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് തട�വാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ികെള നിയ�ി�ാ� നിയമ നി��ാണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സ�കാര� ��� െ�ഷ�ാലി�ി അ�പ�ിക� അമിത ചാ�ജ് ഈടാ�� എ� പരാതിയി� സ��ാ�
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എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ികളി� നട�� െതാഴിലാളി വി�� നടപടികെള�റി�ം മ�ഷ�ാവകാശ വി��
സമീപന���െമതിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല സാ��ിക �ഷണം

2818. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ിക� േരാഗികെള സാ��ികമായി �ഷണം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെനതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ നിര�കൾ ഏകീകരി��തി�ം മാനവീകരി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിക��് സ�ഹേ�ാ�� ഉ�രവാദി�ം ഉറ�് വ���തിനായി
നിയമനി��ാണം നട�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� ലേബാറ�റിക�െട അനധി�ത േകാ�ക�

2819. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� �വ��ി�� സ�കാര� ലേബാറ�റിക�  എ� എ�ം ഇവയി�  എ�
�ാപന��െട ലാബ് േകാ�ക��് അംഗീകാര��് എ�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പല ലാ�ക�ം അംഗീകാരമി�ാ� േകാ�ക� നട�ി പഠിതാ�ളായ ��ികെള കബളി�ി�് പണം
ത��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇവെയ നിയ�ി�ാ�ം അംഗീകാരമി�ാ� േകാ�ക�  നട�� �ാപന��െട
രജിേ�ഷ�/െെലസ�സ് റ�ാ�ാ�ം എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 'േസഫ് േകരള'  �െട ഭാഗമായി ഇ�രം ലാ�കളി�  പരിേശാധന നട�ക��ാേയാ;  ��ത
പരിേശാധനയി� അനധി�ത േകാ�ക� നട�� എ� �ാപന�� കെ��ിയി��്;

(ഇ) അംഗീകാര��വയി�  േയാഗ�രായ അ��ാപക�െട �റവ്,  അംഗീകാര���ം ഇ�ാ��മായ
ഓേരാ േകാ�ി�ം ഇൗടാ�� ഫീസ് എ�ിവ സംബ�ി� കെ���ക� വിശദമാ�േമാ?

വാഴ�� �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം

2820. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല വാഴ�� �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം 24 മണി��ം �വ��ി��
വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���താേണാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���താെണ�ി� ഇവിെട കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന് േവ�ി െച�
കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്

2821. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹരി�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ി�െട സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ിെ� നി��ാണ �വ��നം
തട�െ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ �വ��ന�ിനായി അ�വദി� �കെയ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സാേ�തിക തട�െമാഴിവാ�ി ��ത നി��ാണ �വ��നം സമയബ�ിതമായി
���ീകരി�േമാ?

ക�� വ��ള�വയ� േന�ിംഗ് േഹാ�ലിന് �തിയ െക�ിടം

2822. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��, വ��ള�വയ� േന�ിംഗ് േഹാ�ലിന് ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് �തിയ െക�ിടം
നി��ി��തിനായി  4456/എം1/  2016/ആേരാഗ�ം ന�റായി െസ�േ�റിയ�ിെല
ആേരാഗ�വ��ി�� ഫയലി�  ഭരണാ�മതി ന���തിന് േനരി�� കാലതാമസം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� ധനകാര� വ��ിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി�് എ�േ��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

അവയവദാനം നട��വ��് ധനസഹായം

2823. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവദാന�ിെ� �ാധാന�ം സംബ�ി�് േബാധവ��രണം നട��തി�ം,
അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��,  കര�  �ട�ിയ അവയവ��  ദാനം െച�വ�  വിവിധ േരാഗ���ളള ചികി�സ�്
പണമി�ാെത ��ി��് അ�ഭവി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവയവദാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഇ�രം േരാഗിക��് സൗജന�മായി
മ��ക� ന���തി�ം, ഒ� സമാശ�ാസെമ� നിലയി� ധനസഹായം ന���തി��ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയി� സ�ജെ� േപാ�് �ന:�ാപി��തിന് നടപടി

2824. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയി� നിലവി��ായി�� സ�ജെ� േപാ�് മെ�ാ� ആ�പ�ിയിേല�്
ഷി�് െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, നിരവധി വാഹനാപകട��  നട�� േദശീയപാതേയാര�് �ിതി െച�� ഈ
ആ�പ�ിയി�  സ�ജെ� േപാ�് �ന:�ാപി�് സ�ജെന നിയമി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സി�ി� െസ� അനീമിയ
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2825. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�ി� െസ� അനീമിയ േരാഗിക��് �ഖ�ാപി� െപ�ഷ� എ� േപ��് െകാ����്;
(ബി) േരാഗികളായ പ�ിക വ���ാ��് ന��� െപ�ഷ�  �കയായ ര�ായിരം �പ മ�്

വിഭാഗ�ി�െ�� േരാഗിക��ം ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സി�ി�  െസ�  അനീമിയ േരാഗികെള കാ�ണ� പ�തിയി�  ഉ�െ���വാ�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സി�ി�  െസ�  അനീമിയ ബാധിതരായ വിദ�ാ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  േ�ാ�്
അ�ിഷ� ന���തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േച��് പ�തി ആവി�രി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�ാ ആ��േവദ ആ�പ�ി

2826. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�ാ ആ��േവദ ആ�പ�ിയി� കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�ം െമ�െ����തിന് േവ�
�തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

ചി�� നിേയാജക മ�ല�ി� േഹാമിേയാ-ആ��േവദ-സി� േഹാ�ി��ക�

2827. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല െകാഴി�ാ�ാറ േക�ീകരി�് േരാഗികെള കിട�ി ചികി�ി��
േഹാമിേയാ-ആ��േവദ േഹാ�ി��ക�  ആരംഭി�വാ�  എെ��ി�ം നി�േ�ശ��  ��ത
വിഭാഗ��െട ജി�ാ അധികാരിക� സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ��േവദ,  േഹാമിേയാ,  സി� േഹാ�ി��ക�  േദശീയ ആേരാഗ�മിഷെ� കീഴി�  ഉ�െ���ി
�ാപി�ാ� എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമ�  പ�തിക�  ആരംഭി�വാ�  എെ�ാെ� സം�ാന  -  േക�ാവി�ത പ�തികളാണ്
നിലവി�ളളത്;

(ഡി) പാല�ാട് ജി�യി� ചി�� നിേയാജക മ�ല�ി� േഹാമിേയാ, ആ��േവദം, തമിഴ് ന�നപ���
ഏ��ം അധികം ആ�യി�� സി� എ�ീ േഹാ�ി��ക� ഇ�ാ� പ�ായ�ക� ഏെതാെ�
എ�് വ��മാ�ാേമാ; േഹാമിേയാ, ആ��േവദം, സി� േഹാ�ി��ക� ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�
ഇവ �ട�ാ� എെ�ാെ� നടപടി�മ�ളാണ് െചേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ി�് നി��ി� �തിയ െക�ിടം

2828. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയ ഹരി�ാട് താ��് ആ�പ�ിയി� എ�.ആ�.എ�്.എം  .ഫ�്
ഉപേയാഗെ���ി നി��ി� �തിയ െക�ിടം കരാ�കാര� ആ�പ�ി�് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത െക�ിടം ഏെ���് ആ�പ�ി�െട �വ��നം അടിയ�ിരമായി ആരംഭി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േഡാ��മാ�െട �റവ്
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2829. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല േഡാ��മാ�െട �റവ് നിക��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ�� വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� താ��് ആ�പ�ിയിെല േഡാ��മാ�െട നിയമനം

2830. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� താ��് ആ�പ�ിയി� ആെക എ� േഡാ�� ത�ികയാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഈ ആ�പ�ിയി� എ� േഡാ��മാ� േസവനമ��ി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ആ�പ�ിയി�  േഡാ��  ത�ിക ഒഴി� കിട��െ��ി�  ആ ഒഴിവി�  നിയമനം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹീേമാഫീലിയ ബാധിത�െട െപ�ഷ� �ടി�ിക

2831. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹീേമാഫീലിയ ബാധിത��് േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ� വഴി �തിമാസം ന�കിവ�� െപ�ഷ�
�ക കഴി� �റ�് മാസ�ളായി ലഭി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ �ക �ടി�ിക തീ��് എ��ം േവഗം ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാ�സ� ചികി��ം ആ��േ�ദ മ��ക�ം

2832. �ീ.സി.മ��ി
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�സ� ചികി�യി� ആ��േ�ദ മ��ക��� �ാധാന�െ��ം,  ഉപേയാഗെ��ം �റി�്
ആ�.സി.സി.യി� പഠനം നട��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാന ഗവ�െമ�ിെ� കീഴി�� ഏെതാെ� വിഭാഗ��  ഈ പഠന�മായി
സഹകരി��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇേതാെടാ�ം പാര�ര�മായ അറി�ക�ം,  ചികി�ാ വിധിക�ം ഗേവഷണ വിഷയമാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

2833. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  ഉ�ത്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�െട �റവ് �ലം പാവെ�� േരാഗിക�  ക�ത അ�ഭവി�� വിവരം
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��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി�യി�  ��ത�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  അ�വദി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� ��ി

2834. �ീ.അ�� �കാശ്
,, അനി� അ�ര
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� 'ഓ�േറഷ� ��ി'�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�വെര ഇൗ പ�തി�െട കീഴി�  എ� േപ��് വാ�ിേനഷ�  ന�കിയി�െ��
കണെ���ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വാ�ിേനഷന് എതിെര �ചരണ��  നിലനി��� സാഹചര��ി�  ജന�െള
േബാധവ��രി��തിന് െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിട സ��യം

2835. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിട സ��യം നി��ി��തിന്  33  േകാടി �പ�െട
പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി�ാവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) നബാ�ഡ് ��ത പ�തി�ാവശ�മായ �ക ലഭ�മാ��ിെ��ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി
നി��ാണം നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െന�േ�ാലം രാമറാ� െമേ�ാറിയ� താ��് ആ�പ�ി

2836. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�േ�ാലം രാമറാ� െമേ�ാറിയ�  താ��് ആ�പ�ിയി�  ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം
ആരംഭി��തി�� എ�ാ ആ�നിക സൗകര���ം പര��  നഗരസഭ ഒ��ിയി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിയി�  ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം േഡാ��മാ�െട ത�ികക�  ��ി�് നിയമനം
നട�ാ� നിരവധി നിേവദന�� ന�കിെയ�ി�ം  (ഫയ� നം.6115/MZ/15)  നാളി�വെര അവ
അ�വദി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�ം ��ത ത�ികക� ��ി�ാ� തട�മായി നി���
കാര��� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ത�ികക�  ��ി�്  ,നഗരസഭെയാ��ിയ സൗകര���  ജന���് ഉപേയാഗ�ദമാ�വാ�
അടിയ�രമായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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െന�േ�ാലം രാമറാ� െമേ�ാറിയ� താ��് ആ�പ�ി

2837. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�േ�ാലം രാമറാ� െമേ�ാറിയ�  താ��് ആ�പ�ിയിൽ �ൻസ��ാരിെ� കാല�്
ഏെത�ി�ം ത�ികക� അ�വദി�് ഉ�രവായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ഷ�ാലി�ി േകഡറി�� ജീവന�ാ�െട �റവ് �ലം ��ത ആ�പ�ി�െട �വ��നം
�ഗമമായി നട�വാ�  കഴിയാ� സാഹചര��ി�, �തിയ ത�ിക അ�വദി�ണെമ�്
ആവശ�െ��െകാ�� നിേവദനം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ ത�ിക അ�വദി���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ��ജന� േരാഗ��

2838. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, െക. രാജ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ��ജന� േരാഗ�� ഏറിവ��ത് സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �േത�കി�ം െത��  ജി�കളി�  െഡ�ിപനി ബാധിത�െട എ�ം �ടിവ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ ജി�കളി� െകാ�കിെ� സാ�ത �റ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാ�ക് നിവാരണ �വ��ന�� ഫല�ദമാകാ�തിെ� കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കാ�സ� േരാഗവ��ന

2839. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കാ�സ�  േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� കാ�സ� േരാഗിക� ഉെ���� സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാേണാ;

എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് മലബാ� കാ�സ� െകയ� െസാൈസ�ി പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ജി�യിെല കാ�സ� േരാഗിക�െട വ��ന സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര ഗവ�െമ�് ആ��േവദ ആ�പ�ി

2840. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മാേവലി�ര ഗവ�െമ�് ആ��േവദ ആ�പ�ിയി�  നിലവി��ായി�� ത�ികകളായ വിഷ
ചികി�ാ േഡാ��, ഫിസിേയാെതറാ�ി�്,  �ാ��് എ�ിവ നി��ലാ�ിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികക�  �നഃ�ാപി�് നിയമനം നട��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയിെല ചികി�ാ സൗകര���  അപര�ാ�മാെണ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അപര�ാ�ക� പരിഹരി�് ആ�പ�ി ��� �വ��ന സ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വലിയ��് താ��ാ�പ�ിയി െല ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം

2841. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� വലിയ��് താ��ാ�പ�ിയി� ൈഗനേ�ാളജി വിഭാഗം �വ��ി� �ട�ിെയ�ി�ം
േന�മാരി�ാ�ത് ഏെറ ��ി���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട എ�.എ�്.എം. �േഖനെയ�ി�ം േന�മാെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നില�� ജി�ാ�പ�ിയി� �ഡ് ബാ�്

2842. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  ജി�ാ�പ�ിയി�  �ഡ് ബാ�് അ�വദി��തി�� അേപ�യി�േമ�� നടപടി
എ�ാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നില��  ജി�ാ�പ�ി�െട സമ�വികസന�ിനായി െച�ാ�േ�ശി�� കാര���
എെ�ാെ�യാണ്;  ആദിവാസിേമഖലയായതിനാ�  ���  െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിയായി
ഉയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

തളി�റ�് താ��് ആ�പ�ി ജി�ാ ആ�പ�ിയാ�ാ� നടപടി

2843. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തളി�റ�് താ��് ആ�പ�ി ജി�ാ ആ�പ�ിയാ�ാ�ം ഇരി�� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��
താ��് ആ�പ�ിയാ�ാ�ം മ�ിസഭ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ� തീയതികളിലാണ് ഈ തീ�മാന�െള��ത്;
(സി) ഇതിെ� ഉ�ര�ക� �റെ��വിേ�ാ; എ�ി� പക��് ന��േമാ;

(ഡി) ഇതിനാവശ�മായ ത�ികക� ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റ�് അ�വദി� പ�ിക് െഹ��് ലാബ്

2844. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മല�റ�് അ�വദി� പ�ിക് െഹ��് ലാബിെ� ത�ിക നി��യം ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ലാബിെ�റ �വ��നം ആരംഭി�ാ�  മിനിമം േവ�� ജീവന�ാ�െട�ം,  ത�ികക�െട�ം
എ�ം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ത�ിക നി��യം ���ിയാ�ി എ��ം േവഗം ലാബിെ�റ �വ��നം ആരംഭി�േമാ?

ഗവ�െമ�് ആ��േവദ ഡിെ��സറിക�/എ�.എ�്.എം.ഡിെ��സറിക�

2845. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് എ� പ�ായ�കളി�  ഗവ�െമ�് ആ��േവദ
ഡിെ��സറിക�/എ�.എ�്.എം.ഡിെ��സറിക�  �ാപി�ി��്;  എ� പ�ായ�കളി�
ആ��േവദ ഡിെ��സറിക� �ാപി�ാ��്;

(ബി) ബാ�ി ആ��േവദ ഡിെ��സറിക� എേ�ാ� ആരംഭി�ാനാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

പാരി��ി െമഡി�� േകാേളജ്

2846. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാരി��ി െമഡി��  േകാേളജ് സംബ�മായി  26..9.2016  െല  231-� ന��  േചാദ��ിെ�
ഉ�ര�ി�  െക�ിട��െട താേ�ാ�ക�ം യേ�ാപകരണ��െട വിവര��ം ഇ.എസ്.ഐ
േകാ��േറഷ�  ൈകമാറിയി�ിെ��ം ഡ�ഹി ൈഹേ�ാടതി�െട ഒ� േ� ഉ�ര��തിനാ�
��ത െമഡി��േകാേളജ് ൈകമാറ�  ��ിയ താ�ാലികമായി നി��ിെവ�ിരി�കയാെണ�ം
വ��മാ�ിയി�ളളതിനാ�  ��ത േ� അടിയ�രമായി നീ�ി�ി�ാ�ം െമഡി��  േകാേളജ്
ൈകമാ� ��ിയ അടിയ�രമായി ���ിയാ�ാ�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�്
വിശദമാ�േമാ?

ആ�ി�� വലിയ��് താ��ാ�പ�ി

2847. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� വലിയ��് താ��ാ�പ�ിയി� െക�ിട സൗകര�മി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��് �ാ�  ഫ�് വിനിേയാഗി�് ��ത ആ�പ�ിയി�  െക�ിടം നി��ി�ാ�
തീ�മാനി��മായി ബ�െ��് ആേരാഗ� വ��് ബി െസ�നി� 837336-� ന�� ഫയലിേ��
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിട�ം മ�് അടി�ാന സൗകര��മി�ാെത ��ി��� ആ�ി��  വലിയ��്
താ��ാ�പ�ിയി� െക�ിട നി��ാണ�ിന് എ��ം െപെ��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

ക�ാ�സ� റിസ��് ഇ��ി���്

2848. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.പി.സജീ��
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല നി��ി� കാ�സ� റിസ��് ഇ��ി���ിെ�റ നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഹാ�ി�� സ��ീസസ് ക�സ���സി േകാ��േറഷ� ത�ാറാ�ിയ പഠന റിേ�ാ��് എ�ാണ്
സ��ാരിന് ലഭി�ത്; ��ത റിേ�ാ��് സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ� േകാടി �പയാണ് ��ത പ�തി�് ആവശ�മായി�ളളത്; കി�ബിയി� നി�് പ�തി�് പണം
അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ാ�സ�  േരാഗിക��് �റ� െചലവി�  വിദ�ധ ചികി� ലഭ�മാ��തിനായി ��ത
ഇ��ി���് യാഥാ���മാ�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല പാ�� പി.എ�്.സി. യി� കിട�ി ചികി�

2849. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല പാ��  പി.എ�്.സി.യി�  കിട�ി ചികി��ായി പ�് കിട�ക�
ത�ാറാ�ിയി�ം കിട�ി ചികി� നട��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാ��  പി.എ�്.സി.യി�  കിട�ി ചികി� അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക�
എ��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കിട�ി ചികി��ാ�� പ�് കിട�ക�െട ഉ�ഘാടനം നട�െത�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയി� ത�ിക ��ി�ൽ

2850. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയി� ലേബാറ�റി െട�ീഷ�െ� ഒ� ത�ിക �ടി�ം ഫാ�മസി േ�ാ�
���് ത�ിക�ം ��ി��തി�� െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികക� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�ിേനഷ� േബാധവ�കരണം

2851. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�ിേനഷ�  വി�ഖത കാണി�� േരാഗികെള േബാധവ��രി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ആേരാഗ� വ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണതല�ി� ഇതി�േവ�ി എെ��ാം ത�ാെറ��ക� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം സംഘടനകെളയാണ് ഇതിന് േവ�ി �േയാജനെ���ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം ജന�െള അറിയി�വാ�ളള സംവിധാനം
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2852. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ��സ് ക�േ�ാള�െട �മതലക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ണനിലവാരം ഇ�ാ� മ��ക�  കെ��ിയാ�  ആ വിവരം ഉട�തെ� ജന�െള
അറിയി�വാ�ളള സംവിധാനം ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ണനിലവാരമി�ാ� മ��ക� േരാഗിക� ഉപേയാഗി�തിന് േശഷേമ �ണനിലവാരം സംബ�ി�
റിേ�ാ��ക� പലേ�ാ�ം �റ�വ��� എ� കാര�ം ആേരാഗ�വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെനതിെര ആേരാഗ�വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഇേ�ാ� വി�ഴി�� മ��ക�െട�ം വാ�ി�ക�െട�ം എ�ം എ�െയ�ം ഇവയി�
എ� എ�ം ��സ് ക�േ�ാള�  പരിേശാധി�െവ�ം പരിേശാധി�തി�  എ� എ�ം
�ണനിലവാരമി�ാ� മ��കെള�് കെ��ിെയ�ം ഈ കാര�ം എേ�ാ�  ജന�െള
അറിയി�െവ��ളള വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��സ് ക�േ�ാള�െട ഭാഗ�നി�് ഇ�ാര��ി�  എ�� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ; ഇ�ാര��ി�ളള േപാരാ�ക� പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖല�് �േത�ക വ��്

2853. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയി�, മല�റം ജി�യി�  ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി സംവിധാന��  ഉറ�ാ�ാ�
കഴി��ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖല�് �േത�കം വ��് േവണെമ�  2002-െല േദശീയ ആേരാഗ�നയ�ിെല
ശിപാ�ശ സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന് �ാേയാഗിക തട���െ��ി�  അത്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�പ�ിനാ� മണി��ം േപാ�്േമാ��ം നട�� ആ�പ�ിക�

2854. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഏെത�ി�ം ആ�പ�ിയി�  ഇേ�ാ�  ഇ�പ�ിനാ� മണി��ം േപാ�്േമാ��ം
നട��േ�ാ; ഇെ��ി� സ��ാ� ഉ�രവ് ഉ�ായി�ം എ�െകാ�ാണ് ൈവ�േ�രം നാ� മണി
കഴി�ാ� േപാ�്േമാ��ം നട�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�പ�ിനാ� മണി��  േപാ�്േമാ��ം അ�വദി�് സ��ാ�  ഇറ�ിയ ഉ�രവിെനതിെര
ആെര�ി�ം ൈഹേ�ാടതിയി� ഹ�ജി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആരാണ് ഹ�ജി ന�കിയത്; ഈ
ഹ�ജിെ�തിെര സ��ാ�  ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� കാരണം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�പ�ിനാ� മണി��  േപാ�്േമാ��ം �ാവ��ികമാ�ാ�  എെ��ി�ം
തട��െ��ി� ��ത തട��� നീ�ാ� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

െമേ�ണി�ി �ണി�ക� �ാപി�ാ� നടപടി
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2855. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ികളി�ം െമേ�ണി�ി �ണി�ക�
�ാപി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ികളി�  െമേ�ണി�ി �ണി�ക�
�വ��ി�വ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമേ�ണി�ി �ണി�ക� നിലവിലി�ാ� താ��ാ�പ�ികളി� അവ �ാപി��തിന് സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� നട� സാ��ിക വ�ഷം ഈ ല���ിനായി നീ�ിെവ�ി�� �കെയ�യാണ് ;വിശദാംശം
ന��േമാ?

ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�െട അ��േഡഷ�

2856. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നിലവി�� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കെള താ��് ആ�പ�ികളാ�ി
ഉയ���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  താ��് ആ�പ�ികളായി ഉയ��ാ�  പ�� എ� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�
കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ���തിന് പരിഗണി�� ആ�പ�ിക�െട
ജി�ാതല�ി�� വിവരം ന�കാേമാ?

വിേദശ�ളി� േജാലി െച�� സ��ാ� േഡാ��മാ�

2857. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സ��ീസി�� എ� േഡാ��മാ� ലീവ് എ��് വിേദശ�ളി� േജാലി െച���് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� വ�ഷേ��ാണ് സ��ാ� ലീവ് അ�വദി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ീസി�  കയ�� േഡാ��മാ�െട േസവനം സം�ാന� തെ� ഉറ� വ���തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

��നാ�ിെല ആേരാഗ� ����

2858. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലമലിനീകരണം�ലം ��നാ�ി�  ��തരമായ ആേരാഗ� ����  ഉ�ാ��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��നാ�ി� കാ�സ� േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ളി� ആേരാഗ� വ��് ഒ� സമ� പഠനം നട�േമാ?
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ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

2859. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സ��ാ�  ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിന് എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ൈവ�ി�  മ�ല�ി�  ഏെതാെ� ആ�പ�ികളി�  എ� �ക വീതം
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ആ�പ�ികളിെല രാ�ികാല ഫാ�മസി �വ��നം

2860. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േരാഗിക�  ഏെറെയ�� പാറ�ാല,  െന�ാ�ി�കര,  െന�മ�ാട്,  ൈത�ാട് സ��ാ�
ആ�പ�ികളി� രാ�ികാല�ളി� ഫാ�മസി �വ��ി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മഴ�ാല േരാഗ നിയ�ണ�ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  കരാറടി�ാന�ി�
നിയമി� േന�മാ��് ഇ�വെര േവതനം ലഭി�ി�ി� എ� കാര�ം അറിയാേമാ; ഇത് പരിഹരി��തിന്
എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജി� െപ�് �ാന�

2861. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 �ത�� എ�ാ സം�ാന ബജ�ി�ം തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജി� െപ�് �ാന�
�ാപി��തിന് ഫ�് അ�വദി�തായി �ഖ�ാപി�ി��ത�സരി�് അവിെട െപ�് �ാ�
�വ��ന സ�മാേയാ;

(ബി) ഇെ��ി� ബ�െ�� വ��് െപ�് �ാനറി�� െ�ാേ�ാസ� അയ� െകാ��ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട െപ�് �ാന� �ാപി�ാ�� ഫ�് ലഭ�മാ��തി�ം ഭരണാ�മതി�മായി ഡി.എം.ഇ.�ം
ഗവ�െമ�ം എ�് നടപടിയാെണ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�രംഗ�് വ��ാ� ഉേ�ശി�� പരി�ാര��

2862. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�രംഗ�് വ��ാ� ഉേ�ശി�� പരി�ാര�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബി.പി.എ� കാ��് ചികി�സ ���മാ�ം സൗജന�മാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാലഹരണെ�� മ��ക�

2863. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�  ��സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം
എ� �ക�് മ��ക�, ഉപകരണ�� എ�ിവ വാ�ിെയ�ം ഇവയി� എ� �ക ആ�െ��ാം
ന�ിെയ�ം എ� �ക ന�കാ� ബാ�ി�െ���� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷ� അധികാരിക� ഉയ�� ക�ീഷ� വാ�ി �ണനിലവാരം
�റ��ം ആവശ��ിലധിക�ം മ��ക� ��സ��ാരിെ� കാലയളവി� വാ�ിയ� സംബ�ി�
പരാതിക� ��യി�െ�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; എ�ി� എ� നടപടി നാളി�വെര സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ:

(സി) ഇ�ര�ി�  വാ�ി��ിയ മ��ക�,ഉപകരണ��  �ട�ിയവയി�  തി�വന��രം െവയ�
ഹൗസ്,  കാ�ണ� ഫാ�മസി,  മ�� സംഭരണ േക�ം �ട�ി മ� സംഭരണ േക��ളി� എ�
�ക�െട മ��ക�ം ഉപകരണ��ം പാഴായതാ�ം �ഴി��ടെ��താ�ം കെ��ിയി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഇന�ളി�  ന�മായ �ക കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ�രി�നി�ം പിടിെ���ാ�  എ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ��� മ�ല�ിെല പി.എ�്.സി. കളിെല ഒഴി�ക�

2864. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  മ�ല�ിെല വളാേ�രി,  െപാ�വള,  ഇരി�ിളിയം,  േകാ���, മാറ�ര
പി.എ�്.സി.കളി� നിലവി�� ഒഴി�ക� നിക�വാ� ന ടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പി.എ�്.സി.  കളി�നി�് ഉേദ�ാഗ�െര �ിരമായി �ലംമാ�� കാര�ം ��യി�
െപ�ി�േ�ാ;  ഉേദ�ാഗ�െര �ിരമായി മാ�� നടപടിക�  നി��ി വ�വാ�  ആവശ�മായ
നി�േ�ശം ഡി.എ�്.എസിന് ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കട�ഴി�റം സാ�ഹ�ാേരാഗ� േക��ിന് താ��് ആ�പ�ി പദവി

2865. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�ഴി�റം സാ�ഹ�ാേരാഗ� േക�െ� താ��് ആ�പ�ി പദവിയിേല�് ഉയ��ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�വാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� െ�ാേ�ാസ� ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

ഭ���ര�ാ നിയമമ�സരി�് ലാ�കളി� ഭ�ണ പദാ����െട പരിേശാധന

2866. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ നിയമമ�സരി�് ലാ�കളി�  ഭ�ണപദാ����  പരിേശാധി�വാ�
എ�.എ.ബി.എ�  അംഗീകാരം നി�ബ�മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഭ�� �ര�ാ
ലാ�ക��് എ�.എ.ബി.എ�. അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തിന് എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ വ��ി� െഡപ��ി ഗവ�െമ�് അനലി�ിെ� എ� ഒഴി�ക�െ��ം ഈ ഒഴി�ക�
നിക�വാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) നിലവി�  എ� െമാൈബ�  ഭ�� പരിേശാധനാ ലാ�ക��്  ;  ഈ ലാ�ക�െട
�വ��ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ ?

മ�സ��ളിെല രാസവ� ഉപേയാഗം

2867. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാ���കളി�  വി�ന�് എ�� മ�സ�ം േകടാകാെത ��ി��തിന് േഫാ�മാലി�  എ�
രാസവ� വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെനതിെര
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േഡാ��മാ�െട സ�കാര� ചികി�

2868. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� കീഴി�� ആേരാഗ� േക��ളി�  �വ��ി�� േഡാ��മാ��് സ�കാര�
ചികി� നട��തിന് അ�വാദ�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് നിലവി�� നിയമം ലംഘി��വ�െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��നം

2869. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന�ിെ� ഭാഗമായി  20.6.2012  തീയതിയിെല187/12  ആ.�.വ
നംപ�  സ��ാ�  ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ�ാ�ാെക എ� ആേരാഗ�
�വ��കെരയാണ് നിയമി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവരി� എ� േപ� നിലവി� േജാലി െച�വ���്; വിശദീകരി�ാേമാ?

(സി) പി.എസ്.സി.  വഴി�� നിയമന�ിന് �ായപരിധി കഴി� ഇവ��് ഇനി�ം അവസരമി�ാ�
സാഹചര��ി� ഇവെര �ന�നിയമി��തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

��സംബ�മായ േരാഗ��

2870. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��സംബ�മായ േരാഗ�� �ടി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��േരാഗം ബാധി�് ഡയാലിസിസിന് വിേധയരാ�� േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി� സാഹചര��ി�
സം�ാനെ� ��വ�  സ��ാ�  താ��്,  ജി�ാ േഹാ�ി��കളി�ം ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�
�ട�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഡയാലിസിസ് െച��തിന് പരിമിതമായ സൗകര���  മാ�മാണ് എ�ാ ജി�കളി���ത്
എ�ിരിെ�, സാധാരണ ജന���് ഉപകാരെ��� രീതിയി� ��വ� സ��ാ� േഹാ�ി��ക��്
കീഴി�ം സൗജന� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക� �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി

2871. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� രാ�ികാല�ളി� എ�� േരാഗിക��് കാഷ�ാലി�ിയി�
െച�്,  ഓ�േ�ാ,  സ�ജറി,  പീഡിയാ�ി�് എ�ീ വിഭാഗ�ളി�  േഡാ��മാ�െട േസവനം
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� �തലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� ഇേ�ാ� ലഭി�� 34 േഡാ��മാ�െട േസവനം ഒ� താ��് ആ�പ�ി�െട
നിലവാര�ിന�സരി��താേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) G.O(MS)  No.357/09/H&FW,  Date  15-10-2009  �കാരം ഒ� ജി�ാ ആ�പ�ി�ാവശ�മായ
േഡാ��മാെരേയാ, മ�് വിഭാഗ�ി� ഉളള ജീവന�ാെരേയാ ��ത ആ�പ�ിയി� നിയമി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  നിലവി�  തി�വന��രം ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ഉളള
േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ� സാധി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാെര നിയമി��തിന് നടപടി

2872. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� മേനാേരാഗം,  െച�് എ�ീ വിഭാഗ�ളിൽ േഡാ��മാെര
നിയമി��തിന് തട���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപ����� പി.എ�്.സി.യി� െഎ.പി.  �ണി�് ഇ�വെര�ം �ട�ാ� കഴി�ി�ി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ആയത് �ട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  പണി���ിയാകാ� െവ�പക�  ആ�പ�ി െക�ിട�ിെ� നി��ാണ ���ി
���ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

2873. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  വിവിധ സ��ാ�  ആ�പ�ികളിലായി േഡാ��മാ�െട എ�
ഒഴി�ക��്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗപരിമിത��് െമഡി�� െച��്

2874. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിത��് മാസം േതാ��� െമഡി��  െച��്താ��ാ�പ�ികളി�  നട�ാ��
സംവിധാനം ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� താ��ാ�പ�ികളി� േമ��റ� സംവിധാനം ആരംഭി��തിന് സാധി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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ഭ��വ��ളിെല മായം

2875. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജന�� ആഹാര�ിനായി ആ�യി���ം മ� സം�ാന�ളി� നിെ����ം
സം�ാന��വ�മായ പഴം,  പ��റി,  പലവ��നം,  മ��ം,  മാംസം,  പാ�, വിവിധയിനം
എ�ക� എ�ിവയി� മായ�ം വിഷവ���ം േച��് വി����ം അമിതവില ഈടാ���ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവകളി� ഉപേയാഗി�� മായം/  വിഷവ��� എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഏ� �ാപന�ളാണ് ഇവ പരിേശാധി��ത് എ�ം കെ��ിയ വിഷവ���ം മായം
േച���ക�ം എ�ാണ് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ നിയ�ി�ാ� എ� നടപടിക� നാളി� വെര സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��വ��ളിെല മായം

T 2876.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��വ��ളിെല മായം,  അവയിൽ അട�ിയിരി�� വിഷാംശ��  എ�ിവ
കെ���തി� േവ�ി ആ�നിക സംവിധാന�േളാെട�� പരിേശാധനാ ലാ�ക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളി� നി�ം വ�� പഴ��ം പ��റിക�ം പരിേശാധി�ാൻ െച�് േപാ�കളി�
സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആയതിെ� അടി�ാന�ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) നഗരസഭകളി�ം പ�ായ�കളി�ം െമാൈബ� പരിേശാധന ലാ�ക� സ�ീകരി�ാ� സത�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

താ��ാ�പ�ികളാ�ി ഉയ��ിയ ആ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര���

2877. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��ാ�പ�ികളാ�ി ഉയ��െ�� ആ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര���
െമ�െ����തി�ം ആ�പാതികമായ ത�ികക�  ��ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) േമ��റ� കാര��� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ജ� ഔഷധി േ�ാ� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമഡി�� റീ ഇംേബ�്െമ�ിെല അപാകതക�

2878. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��തായി ന��� ഔഷധ��െട േപര് നിലവിെല ലി�ി� ഇ�ാ�തിനാ� സം�ാന സ��ാ�
ജീവന�ാ�െട�ം ��  സാമാജിക�െട�ം ചികി�സാ െചല�ക�  (െമഡി�ൽ റീഇംേബ�്െമ�്)
തിരിെക ന���തിെല അപാകതക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േരാഗ നിവാരണ ഔഷധ���് ��കാല�ളി� നി�യി� വിലയാണ് ഇേ�ാ�ം മട�ി ന���ത്
എ�തിനാ� െചലവായ �ക�െട പാതി േപാ�ം േരാഗി�് ലഭി��ി�ാെയ�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ക�ാ�സ�  അട��ളള മാരകേരാഗ���് ഏ��ം ��തായി ന��� ഔഷധ��െട േപര്
നിലവിെല ലി�ി� ഇ�ാ�തിനാ� എം.ആ�. � ഉ�െ���ത് സംബ�ി�് സ��ാരിന് പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�മായി നൽകിയ 888809/16/M (PWD and R) എ� അേപ�യി�േമ� എ� നടപടി
സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവിെല ലി�് കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�ം എം.ആ�. െല അപാകതക�
പരിഹരി��തി��ളള മാനദ��� സ�ീകരി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�നിയ� പ�ിക് െഹ��് േന�് േ�ഡ് II ത�ികയിെല നിയമനം

2879. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� ആേരാഗ� വ��ി�ം ��സി�� േകാമ� സ��ീസി�ം �നിയ� പ�ിക് െഹ��്
േന�് േ�ഡ്  II  ത�ികയി� 150-� അധികം ഒഴി�ക�െ��ം ഈ ത�ികകളി� 4 വ�ഷമായി
താ�കാലിക നിയമനം നട���െകാ�് പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��ി��
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് �ിരം നിയമനം ലഭി��തിന് തട�മാ�� എ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ീ�ര� - അഭയ േക���

2880. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� ജി�കളി�  �ീ�ര� അഭയേക���  നിലവി��്;  ഇേ�ാ�
�വ��ി�� േക��� ഏെതാെ�; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വ��നരഹിതമായി കിട�� ഇ�രം േക���  �റ�് �വ��ി�ി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ഇവ �വ��നരഹിതമായി കിട�വാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ധാന നഗര�ളി� െഷ��� േഹാ�ക� നി��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജി� എം. ബി. ബി. എസ്. അ�ിഷ�

2881. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജി� 2011 �ത� 2015 വെര�� വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എം.
ബി. ബി. എസ്. അ�ിഷന് െമറി�്, മാേനെ��്, എ�. ആ�. ഐ. സീ�ക��് ഈടാ�ിയ ഫീസ്
എ�യായി��;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം െതാ� ��െ� ഫീസി� നി�ം എ� ശതമാനം വ��നയാണ് നട�ിലാ�ിയത്;
(സി) 2016-െല എം. ബി. ബി.എസ്. അ�ിഷന് ഓേരാ വിഭാഗ�ി�നി�ം ഈടാ�� ഫീസ് എ�െയ�്

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

70 of 96 Sunday 09 October 2016 10:52 AM



വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2015-െന അേപ�ി�് ഈ വ�ഷം ഫീസ് നിര�ി� ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം വ��ിയ വ��നവ്
എ�യാണ്; അമിതമായ ഈ വ��നവ് അ�വദി�തി�� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ�ിയ അമിത ഫീസ് �റ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹരി�ാട് െമഡി�� േകാേളജ് നി��ാണം

2882. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് െമഡി�� േകാേളജിന് േവ�ി സ��ാ� എ� ഏ�� �മിയാണ് ഏെ���ി��െത�ം
എ� �ക അതിനായി െചലവഴിെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി��  േകാേളജിന് േവ�ി എ� ��ംബ�ളാണ് �മി വി�് ന�കിയി��െത�ം �മി
ഏെ����മായി ബ�െ��് ഇനി�ം എ�േപ��് ന�പരിഹാരം ന��വാ�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹരി�ാട് െമഡി��  േകാേളജിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട െട�ഡ�  നടപടി�മ��മായി
ബ�െ��് പി.ഡ��.ഡി വിജില�സ് വിഭാഗം സ��ാരിന് ന�കിയ റിേ�ാ��ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െമഡി��  േകാേളജിെ� നി��ാണ�വ��ന��  എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട്, തി�വന��രം ദ�� േകാേള�കളി� അ�വദി� ഡി.ഒ.ആ�.എ. േകാ�്

2883. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്,  തി�വന��രം എ�ീ ദ�� േകാേള�കളി� അ�വദി� ഡി.ഒ.ആ�.എ  (ഡിേ�ാമ
ഇ� െഡ�� ഓ�േറ�ിംഗ് �ം അസി��്) േകാ�ിന് ഇ��� െഡ�� കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�ിന് അംഗീകാര��തായി സ��ാ�  ന��� സ��ിഫി��ി�  കാണി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ േകാ�് ���ീകരി�വ��് േകരള ദ�� കൗ�സിലി� രജി�� െച��തിന് എെ��ി�ം
തട�ം നിലവി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) രജി��  െച�ാ�  സാധി�ാ�തിനാ�  േകാ�് പാസായ വിദ�ാ��ിക��് േജാലിയി�
�േവശി�ാ�  സാധി�ാ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് പരിഹാരമാണ്
ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാരി��ി െമഡി�� േകാേളജ് �േവശനം

2884. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി��ി െമഡി��  േകാേളജി�  ഈ വ�ഷം എം.ബി.ബി.എസ്.  �േവശന�ിന് അ�മതി
ലഭി��തിനായി േലാധ ക�ി�ി�് എ�ാണ് അേപ� സമ��ി�ത്;

(ബി) ഈ െമഡി��  േകാേളജിന് െമഡി��  കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
എ�ാണ് ലഭി�ത്;
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(സി) ��ത െമഡി��  േകാേളജി�  എ� അ��ാപക�െട�ം പാരാ െമഡി��  �ാഫിെ��ം
ത�ികക� ��ി�ി��്;

(ഡി) ഈ േകാേളജി�  ഈ വ�ഷം ��ിക��് �റ� ഫീസി�  പഠി�വാ�� അവസരം
ഇ�ാതാ�ിയതി�� കാരണ�ാ� ആരാെണ�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ വ�ഷം ഈ േകാേളജി�  �ാ�് ആരംഭി��തിെനതിെര എെ��ി�ം േകാടതി വിധി
നിലവി�േ�ാ;

(എഫ്) ഉെ��ി�  ഈ ഉ�രവ് പരിേശാധി�കേയാ നിയമവിദ��െട അഭി�ായം േത�കേയാ
െച�േശഷമാേണാ പാരി��ി െമഡി��  േകാേളജി�  ഈ വ�ഷം �േവശനം േവ� എ�്
തീ�മാനി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ആ��േ�ദ െമഡി�� േകാേള�കളിെല അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

2885. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ�  ആ��േവദ െമഡി��  േകാേള�കളി�  നിലവി�  അ��ാപക�െട
ഒഴി�കളേ�ാ; േകാേള�ക� തിരി�് വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) അ��ാപക�െട �റവ് �ലം ഉ�ാ�� ����  പരിഹരി�ാ�  ��ത�  അ��ാപക��
േകാേള�കളി� നി�ം �ന�വിന�ാസം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക��  ആ��േ�ദ േകാേളജി�  നിലവി�  അവധിയി�  �േവശി� എ� അ��ാപക�  ഉ�്;
അനധി�തമായി ലീവി�  �ട�� അ��ാപക�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ�െ�തിെര എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) അ��ാപക �ാമ�ിന് പരിഹാരം കാണാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ആ��േ�ദ, േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക�

2886. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ആ��േ�ദ,  േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികളി�ാ� എ� പ�ായ�കളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാമിേയാ,  ആ��േ�ദ ഡിെ��സറിക�  അ�വദി��തി�� മാനദ���  സംബ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സം�ാന ��സ് ക�േ�ാ� വിഭാഗം

2887. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�  �മതലെ�� സം�ാന ��സ് ക�േ�ാ�
വിഭാഗ�ി�  മതിയായ സൗകര��ളി�ാ�തിനാ�  ഫാ�മസികളിെല�� മ��ക�െട
�ണനിലവാര പരിേശാധന നട��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ലാ�കളി�  സൗകര���  വ��ി�ി�വാ�ം �തിയ ലാ�ക�  ആരംഭി�വാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന ��സ് ക�േ�ാ� വിഭാഗ�ി� ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി�ം ആവശ�മായ ഫ�്
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ലഭ�മാ�ി�ം മ��് പരിേശാധന �ിയാ�കമായി നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പരിേശാധന ശ�ിെ���വാ� �ഗ് ഇ�െ���മാ�െട ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; അവ
നിക�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അേലാ�തി മ��ക�െട �ണനിലവാരം

2888. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ��യി� ഉ�ാദി�ി�� അേലാ�തി മ��കളി� നെ�ാ� പ�് സം�ാന�് വി�ഴി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് ആേരാഗ�വ��ി�
നിലവി�� സംവിധാനെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ണനിലവാരം �റ� മ��ക�

2889. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണനിലവാരം �റ� മ��ക�  വി� എ� �ാപന��െ�തിെര കഴി� ഒ�
വ�ഷ�ി��ി� നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �ാപന��െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ണനിലവാരം �റ� ആ��േ�ദ മ��ക�ം സൗ�ര�വ��ക സാധന��ം

2890. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണനിലവാരം �റ� ആ��േ�ദ മ��ക�ം സൗ�ര�വ��ക സാധന��ം
പരസ���െട പി�ബലേ�ാെട വലിയേതാതി� വി�ഴി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നിയ�ി��തിന് ആേരാഗ� വ��ി� നിയമപരമായി നടപടി സ�ീകരി�വാ�  കഴി�േമാ;

ഇ�ാര��ി� ഇേ�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

നിേരാധി� മ��ക�െട വി��ന

2891. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേരാധി� പല മ��ക�ം ഇേ�ാ�ം വിപണിയി�  ലഭ�മാെണ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെനതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം മ��ക�െട വി�പന തട��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ?

ആ��േ�ദ മ��ക�െട �ണനിലവാരം

2892. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ബാ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ആ��േ�ദ മ��ക�െട നി��ാണ�ി�ം വിതരണ�ി�മായി എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��േ�ദ മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സം�ാന�് ആ��േ�ദ മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന കാര��മമ� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��;

(ഡി) ആ��േ�ദ മ��ക��് '�ാ�േഡ�ൈഡേസഷ�' ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് ആ��േ�ദ മ��് നി��ാണ�ിനാവശ�മായ ഔഷധ സസ��� ലഭ�മാ��തിന്
ഔഷധ സസ�േ�ാ��� വ�ാപകമാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�� സംവിധാനം

2893. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��� മ��കളി�  എ� ശതമാനം മ��ക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി�വാ�� സംവിധാനം നിലവി��്;

(ബി) ഇ��ലിെ� �ണനിലവാരം എ�കാരമാണ് ഉറ�ാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) മ��ക�  പരിേശാധന�് എ�� വകയി�  െമഡി��  േ�ാ�ക��ം �ാപന���ം
ന��വാ�� �ടി�ിക എ�യാണ്?

ഏറനാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

T 2894.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  വിവിധ �ാമപ�ായ�കളിലായി ആെക എ�
അംഗ�വാടികളാണ് �വ��ി��െത�് അവ�െട േപ�ം ന��ം ഉ�െ�െട അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത അംഗ�വാടികളി�  സ��മായി �മി�ം െക�ിട�ം ഇ�ാ�വ ഉേ�ാ;  എ�ി�  അവ
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി�വാനായി ��തായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം അംഗ�വാടികെളയാണ് തിരെ���ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

വിധവക�െട േ�മം

2895. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക�� വിധവക�െട എ�ം േശഖരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഭ��ാവ് മരണെ��വ�,  40 വയ�ി��കളി� �ായ�� വിവാഹം കഴി�ാ� �ീക�,

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

74 of 96 Sunday 09 October 2016 10:52 AM



ഭ��ാവ് ഉേപ�ി� �ീക�, വിവാഹേമാചനം േനടിയ �ീക�  എ�ിവ�െട വിശദാംശ��
േശഖരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിധവക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

അംഗപരിമിത�െട �ന�നിയമനം

2896. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ�ാലികമായി േസവനം അ��ി� അംഗപരിമിതരായി�� എ� േപ��ാണ് സ��ാരി�
�ന�നിയമനം ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏ� കാലയളവ് വെര േസവനം അ��ി� അംഗപരിമിത��ാണ് �ന�നിയമനം ന�കിയി��ത്
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2008-� േജാലി െച�ി�� അംഗപരിമിതെര �ന� നിയമി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

'��തം' പ�തി

2897. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ '��തം' പ�തിയി�െട നാളി�വെര എ� േപ��് ചികി�ാ സഹായം
ന�കാ� സാധി�ി��്; ഇതിേല�ായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നി��ലാ��തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

റീ-ഹാബിലിേ�ഷ� െസ��ക�

2898. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  രജിേ�ഷ�� എ� റീ-ഹാബിലിേ�ഷ�  െസ��ക�
�വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ; ഈ �ാപന��െട േപര് വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന���് ഏത് വ�ഷം വെര�� �ാ�്-ഇ�-എ�ഡ് സഹായം ന�കിയി��്;
(സി) �ാ�്-ഇ�-എ�ഡ് ലഭി��തി�േവ�ി ഏെത�ി�ം �ാപന��െട അേപ�

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

െഎ.സി.ഡി.എസ്. ���ൈവസ�മാ�െട നിയമനം

2899. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഎ.സി.ഡി.എസ്.���ൈവസ�മാ�െട എ� ത�ികക�  ഒഴി�
കിട��െവ�ം അവ ഏെതാെ� വിഭാഗ�ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജനറ� വിഭാഗ�ില�ാെത മ�് വിഭാഗ���ായി  (10 വ�ഷം േസവന പരിചയ�ളള വ���മാ�,
ബി�ദ�ം  10  വ�ഷം േസവന പരിചയ��ളള വ���മാ�, ഫീഡ�  കാ�ഗറി �േമാഷ�) നീ�ി
െവ�ിരി�� ത�ികകളി� വ�ഷ�ളായി നി�ിത േയാഗ�ത�ളളവ� ഇ�ാ�തിനാ� ത�ികക�
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ഒഴി�കിട��േ�ാ;ഉെ��ി� ��ത ത�ികക�െട എ�ം, വിഭാഗം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നി��ി� േയാഗ�ത�ളളവരിെ��ി� പി.എസ്.സി.  ലി�ി� നി�ം ��ത ത�ികകളി� നിയമനം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ി ജി അംഗ�വാടിക�

2900. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ' �ി ജി 'അംഗ�വാടിക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� �ി ജി അംഗ�വാടിക��് ഇതിനകം അ�മതി ന�കിയി��്;  ഇൗ പ�തി�് േക�
സ��ാരിെ�റ സഹായം ലഭ�മാേണാ?

േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷെ� �ീശാ�ീകരണ പ�തിക�

2901. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീശാ�ീകരണ പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷെന
�മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവി� ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് പ�തിക� ആവി�രി�ാ� നി�േ�ശി�ി��ത്;
(സി) സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�  ഇ�വെര �ീശാ�ീകരണ�ിനായി ആ��ണം െച� പ�തിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വനിത െ�ാ��� ഓഫീസ�

2902. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെല വനിത െ�ാ���  ഓഫീസ�  ത�ിക�െട നിയമന രീതി
എ�െനയാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഇത് സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ��ിെല വനിതാ ജീവന�ാ��് വനിത െ�ാ���  ഓഫീസ�  ത�ികയിെല നിയമന�ിന്
��ഗണന ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ി� നിലവി�� വനിതാ ജീവന�ാ��് നിയമനം ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�

2903. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷെ� േന�ത��ി�
ഭി�േശഷി�ാ��ായി നട�ാ�� െമഡി�� ക�ാ�് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� മല�റം ജി�യി� നട�ിയ ക�ാ�ക�െട വിവര�� തീയതി തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

76 of 96 Sunday 09 October 2016 10:52 AM



(സി) ഇ�രം െമഡി�� ക�ാ�ക� നട�ി�ിെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�� കൗ�സല�മാ�െട േവതനം

2904. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��കളി�ം െഎ.സി.ഡി.എസ്.  േ�ാ�കളി�ം േസവനം അ��ി� വ�� ��
കൗ�സല�മാ�െട േവതനം കാലാ��തമായി വ��ി�ി��തി�ം �ിര നിയമനം ന���തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െഎ.ഇ.ഡി.  കൗ�സല�മാ��് �ല�മായ േവതനം �� കൗ�സല�മാ��ം ലഭ�മാ�ണം എ�
നി�േ�ശം നട�ാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അനാഥ�ം നിരാലംബ�മായവ��ളള ഭവന പ�തി

2905. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനാഥ�ം നിരാലംബ�മായ ആ�ക��് ഒ�മി�് താമസി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാന��ം
പ�തിക�ം വിശദമാ�േമാ;  അവ��് േവ�ി �പീകരി�� �തിയ സംവിധാന��ം പ�തിക�ം
എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അ��ം അ��ം മരണെ���ം �ായ���ിയാകാ��മായ ��ി��് വീ�ം �ല�ം
െകാ���തി�ളള പ�തിക� ആേലാചനയി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

േന�വഴി പ�തി

2906. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െ�ാേബഷ�  സ�ദായം ആ�നികവ��രി�് ശാ�ീകരി��തി�� േന�വഴി
പ�തി�െട �ട�ഘ��ി�  പ�തി�കാരം നട�ിലാേ�� �വ��ന��  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� �ക വകയി��വാനാണ് ഉേ�ശി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നട� വ�ഷം സാ�ഹ�നീതി വ��് െസ��റി�െട അ���തയി�  േച�� േന�വഴി പ�തി
അവേലാകനേയാഗ തീ�മാന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആയതി� എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ?

േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ� �േഖന�� േ�മ �വ��ന��

2907. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ� �േഖന നട�ിലാ�ിവ�� േ�മ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വികലാംഗ��് േമാേ�ാ� ഘടി�ി� ���വാഹന�� ലഭ�മാ��തിന് ഏെത�ി�ം പ�തി സ��ാ�
�പെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

റി�യ� െച�വ�െട �ന� നിയമനം
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2908. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബാ��ക�, െസാൈസ�ിക�  എ�ിവ ഉ�െ�െട സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് കീഴി��
�ാപന�ളി�  നി�ം വിരമി� എ� േപ�  ഇേ�ാ�ം അവിട�ളി�  േസവനമ��ി��െ��്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) വിരമി� ജീവന�ാ�െട േസവനം ആ ത�ികകളി� ആവശ�മാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികക� വ��ിെല ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ� ത�ികകളാ�ി മാ�ാ�തി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപ�ഷ�  വാ��യാ��് വീ�ം േവതനം ന���ത് അധിക സാ��ിക
ബാധ�ത��ാ�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

2909. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��മായി �ലമി�ാെത മ�് െക�ിട�ളി�  �വ��ി��
എ� അംഗ�വാടിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആല��  മ�ല�ി�  സ��ം െക�ിട�ി�  �വ��ി�� എ� അംഗ�വാടിക�െ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��ം െക�ിടമി�ാ� അംഗ�വാടിക��് അടിയ�രമായി
അവ നി��ി� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െ�ാേബഷ� ഓഫ് ഒഫേ��് ആ�്

2910. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െ�ാേബഷ�  ഓഫ് ഒഫേ��് ആ�്,  േകരള േബാ���  ��  ആ�് എ�ിവ�െട നി��ഹണം
കാര��മമാ��തിനായി സാ�ഹ� നീതി വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ?

മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�

2911. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� ആെക എ� അംഗ�വാടിക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

ഇതി� സ��മായി െക�ിട�� അംഗ�വാടിക� എ�െയ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� സ��മായി �ല��ായി�ം െക�ിടമി�ാ� അംഗ�വാടിക�
എ�െയ��െ��ം അവ ഏെതാെ�െയ��ളളതിെ� പ�ായ�് തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി�വാ�  നിലവി�  ഏെത�ി�ം പ�തി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ഉെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ��് ൈച�ഡ് െ�ാ��� െസാൈസ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�
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2912. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ഐ.സി.പി.എസ്.  നട�ാ��തിന് എെ��ി�ം ക��പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഐ.സി.പി.എസ്.  പ�തി�് സം�ാന തല�ി�  നി�ം ജി�ാതല�ിേല�് �ക
ൈകമാ��ിനായി േ��് ൈച�ഡ് െ�ാ��� െസാൈസ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ിക�െട അവകാശ സംര�ണ�മായി ബ�െ��് വിവിധ വ��ക�  �േഖന നട�ാ��
���ിക�  ഏേകാപി�ി��തിനായി ബ�െ�� വ��് അ����ാ�െട േയാഗം വിളി�
േച���തിന് േ��് ൈച�ഡ് െ�ാ���  െസാൈസ�ി എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ിനായി ജി�ാകള��മാ�െട േയാഗം എ� തവണ വിളി�േച��ി��്;
(ഇ) ജി�ാതല�ി� ഐ.സി.പി.എസ്.പ�തി നി��ഹണം കാര��മമാ��തിനായി േ��് ൈച�ഡ്

െ�ാ��� െസാൈസ�ി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ?

േ��് െെച�ഡ് െ�ാ��� െസാെെസ�ി

2913. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െട അവകാശ സംര�ണ�മായി ബ�െ��് വിവിധ വ��ക�  �േഖന നട�ിലാ��
�വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തിനായി ബ�െ�� വ��് അ����മാ�െട േയാഗം വിളി�
േച���തിന് േ��് െെച�ഡ് െ�ാ���  െസാെെസ�ി എെ��ാം നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഐ.സി..പി.എസ് പ�തി�െട ജി�ാതല നി��ഹണ സംവിധാനമായ ജി�ാ െെച�ഡ് െ�ാ���
�ണി�ക� കാര��മമാ��തിനായി ബ�െ�� ജി�ാ കള��മാ� ഇ�ഴി� വ�ഷം എ� തവണ
േയാഗം വിളി� േച��ി�െ��് ജി�ാടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ;

(സി) ജി�ാതല�ി� ഐ.സി..പി.എസ് പ�തി നി��ഹണം കാര��മമാ��തിനായി േ��് െെച�ഡ്
െ�ാ���  െസാെെസ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട സ��ീസ് കാലയളവ്

2914. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട ശ�ളവ��നവ് നട�ാ�േ�ാ� സ��ീസ് കാലയളവ് �േത�കമായി
പരിഗണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

േ��് ഇനിേഷ��ീവ് ഒാ� ഡിെസബിലി�ീസ്

2915. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�� േ��് ഇനിേഷ��ീവ് ഒാ� ഡിെസബിലി�ീസ് (SID)-

െ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� ൈവകല��� ഉ� എ� േപ�െ��ം അവരി� എ�േപ��് ൈവകല�
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സ��ിഫി��ം തിരി�റിയ� കാ��ം ന�കിയി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ൈവകല� സ��ിഫി��ിന് അേപ�ി�ി�് അത് ലഭി�ാ� എ� േപ��്; ജി� തിരി��
കണ�ക�  ലഭ�മാ�േമാ;  ഇവ��് എ�േ��് തിരി�റിയ�  കാ��ം സ��ിഫി��ം
ന�കാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ��് വ��ി�ി� ശ�ളം

2916. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി ജീവന�ാ��് വ��ി�ി� ശ�ളം �ത�മായി ലഭി���് എ�് ഉറ�
വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം  (പ�ായ�്)  അംഗ�വാടി ജീവന�ാ��് ന�കാ��
ശ�ള വിഹിതം ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അംഗ�വാടി ജീവന�ാ��് വ��ി�ി� ശ�ളം സ��ാരിെ� �ാ� ഫ�ി� ഉ�െ���ി ന���
കാര�ം ആേലാചി�േമാ ?

��ിക�െട അവകാശ സംര�ണ പ�തി

2917. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െട അവകാശ സംര�ണ�ിനാ�� േക�ാവി�ത പ�തിയായ ഐ.സി.പി.എസ്. പ�തി
സം�ാന�് നട�ിലാ��തി�� ക�� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഐ.സി.പി.എസ്.  പ�തി നി��ഹണ�ിനായി സം�ാന തല�ി�  നി�് ജി�ാതല�ിേല�്
ഫ�് ൈകമാ�ം െച��തിന് ഐ.സി.പി.എസ്.  മാ�ഗനി�േ�ശക േരഖ നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയത് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഐ.സി.പി.എസ്. പ�തി േരഖ�െട അടി�ാന�ി� നി��ഷി�ി�� സമയപരിധി പാലി�െകാ�്
സം�ാന തല�ി�  നി�ം ജി�ാ തല�ിേല�് ഐ.സി.പി.എസ്.  പ�തി �ക ൈകമാ�ം
െച��തിനായി േ��് ൈച�ഡ് െ�ാ���  െസാൈസ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ആശ�ാസകിരണം പ�തി

2918. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആശ�ാസകിരണം പ�തി ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�ം ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ��  ഏ�
വിഭാഗ�ി�െ���വരാെണ�ം വ��മാ�േമാ;;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഇം�ിെമ�ിംഗ് ഏജ�സി ഏതാണ്;  പ�തി ആരംഭി�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം
പ�തി�് നീ�ിെവ� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം �ണേഭാ�ാ��െട എ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി ആരംഭി�േ�ാ�  ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് ന�കിയി�� സഹായ ധനം എ�യായി��
എ�ം ഇത് വ��ി�ി�ി�േ�ാ എ��ം സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) 2013-14�ത� ഓേരാ വ�ഷ�ം അേപ�ി�വ�െട എ�ം, ധനസഹായം ലഭി�വ�െട എ�ം, ഏ�
വ�ഷംവെര ധനസഹായം ന�ി,  �ടി�ിക എ�,  ഇത്എ� വിതരണം െച�ം എ�ീ വിവര��
ലഭ�മാ�േമാ?
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മി�വിവാഹം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

2919. �ീ.എം.എം. മണി
,, െജയിംസ് മാത�
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജാതി-മത ചി�ക�  വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�  മി�വിവാഹം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) മി� വിവാഹിതരായ ദ�തിമാ��് നിലവി� എെ�ാെ� സഹായമാണ് ന�ി വ��ത്;  ഇേ�ാ�
ഇവ��് ന�കി വ�� ധനസഹായം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം ധനസഹായം ലഭി��തി�� മാനദ���  വ��മാ�ാേമാ;  അേപ�
സമ��ിേ��െതവിെടെയ�ം അേപ�േയാെടാ�ം സമ��ിേ�� േരഖകെളെ��ാെമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അേപ� സമ��ി��തിന് നി�യി�ി�� വ�മാന പരിധി�ം മ� മാനദ���ം കാേലാചിതമായി
പരി�രി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജീറിയാ�ിക് നയം

2920. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല 14 ശതമാന�ിേലെറ വ�� വേയാജന���ായി ഒ� ജീറിയാ�ിക് നയം സ��ാ�
�പീകരി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി� േക�ീകരി�് ഇതിനായി �േത�ക സംവിധാനം �പീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  സാ�ഹ� നീതി വ�� �േഖന എെ��ാം േസവന�ളാണ് വേയാജന���ായി
ഒ��ിയി��ത്; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ന��േമാ?

വേയാജന��െട ആേരാഗ� പരിപാലനം

2921. �ീ.ആ�ണി േജാ�
,, എം. സ�രാജ്
,, െക.��ിരാമ�
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന��െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വേയാജന��െട ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ ആേരാഗ� പരിപാലന�ിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് നിലവി��ത്;

(സി) ഇതിനായി �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള െമ�െ���ി അവിെട വേയാജന �ിനി�ക�
ആരംഭി�േമാ;

(ഡി) വേയാജന�ൾ�് പക� സമയം െചവഴി��തി�� പക�വീ�ക�െട അടി�ാനസൗകര���
െമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ഇ) ഇ�രം പക� വീ�ക� എ�ാ നിേയാജകമ�ല�ളി�ം �ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

അംഗപരിമിതരായ ��ിക��് സാ�ഹ��ര�ാ മിഷ� വഴി െപ�ഷ�

2922. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിതരായ ��ിക��് സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�  വഴി െപ�ഷ�  ലഭി��തി��
മാനദ��� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െപ�ഷ�  എ�ാ ജി�കളി�ം �ത�മായി വിതരണം െച�ാ�� സംവിധാനം
നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വികലാംഗേ�മ േകാ��േറഷെ� പ�തിക�

2923. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വികലാംഗേ�മ േകാ��േറഷ� വഴി എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ��െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വികലാംഗ��ാ�ളള ���വാഹനവിതരണം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി ഏത് രീതിയിലാണ്
അേപ�ക� സമ��ിേ��ത്;

(സി) നിലവി� അേപ� ന�കിയ ��വ� �ണേഭാ�ാ���ം ���വാഹനം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��ം ഈ വിഷയം ഏത് തര�ി� പരിഹരി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

കട�ഴി�റം ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റ�

2924. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�ഴി�റം ക��ണി�ി െഹ��് െസ�ററി� സിവി� സ�ജെ�റ േസവനം ലഭ�മ� എ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കട�ഴി�റം ക��ണി�ി െഹ��് െസ�ററി�  നിലവി�  ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഒഴി�
കിട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഒഴി� കിട�� പാരാെമഡി��  �ാഫ് ത�ികക�  ഉ�െ�െട�� ഒഴി�ക�
നിക��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

���വാഹനം വിതരണം നട��തിന് നടപടി

2925. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��് വികലാംഗരായവ��് ��� വാഹന��  ന���തിനായി നടപടി
സ�ീകരിെ��ി�ം, വാഹന�� ഇനി�ം വിതരണം െച�ി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ���വാഹന വിതരണ�ിന് വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷ�  �മതലെ���ിയ േകരള
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ഓേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡ് ആയതിന് ത�ാറാകാ� സാഹചര��ി�  വികലാംഗ��്
���വാഹനം വിതരണം നട��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ മിഷന് ലഭി� �ീശ�ി േലാ�റി ലാഭവിഹിതം

2926. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീശാ�ീകരണ പ�തിക��ായി േലാ�റി വ��ി�നി�ം �ീ ശ�ി േലാ�റി�െട
ലാഭവിഹിതയിന�ി� എ� �ക സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷന് ലഭി�;

(ബി) �കെയാ�ം ലഭി�ി�ിെ��ി� അത് ലഭ�മാ��തിന് േകരള സാ�ഹ��ര�ാ മിഷ� എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

���െെവസറായി നിയമനം

2927. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹികേ�മ വ��ി� അംഗ�വാടി വ���മാരി� നി�ം ഐ.സി.ഡി.എസ്. ���െെവസറായി
േകരള പ�ളിക് സ�വീസ് ക�ീഷ� 06.04.16 � RIC(1)  20348/10/GW �കാരം അെെഡ�സ്
ന�കിയ ഉേദ�ാഗാ��ി�് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

അംഗപരിമിത��് െതാഴിലവസര��

2928. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിത��് അ�ഹമായ ആ��ല��ം അവസര��ം അവരി� എ�ിേ�രാ�താ�ം അവ
�മവി��മായി ത�ിെയ���താ��� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എസ്.എസ്.എ�.സി പാ�ായേശഷം  25  വ�ഷ�ിേലെറയായി െതാഴിലിനായി കാ�ിരി��
അംഗപരിമിതരി� ആെര�ി�ം സ��ാരിന് േജാലി�ായി അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി��വ��് െതാഴി�  ന���തിനായി എെ��ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�മായി  1284/SJ/N/M/(H1  FW4  SJ)2016  എ� ഫയ�  ന�രിെല അേപ��െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത അേപ�യിേ�� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

1958 െല േകരളാ െ�ാേബഷ� ഓഫ് ഒഫ�േഡ�് ആ�്

2929. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വ��വാളിക��ം,  േയാഗ�രായ മ�് ��വാളിക��ം ജയി�  ശി� ലഭി�ാെത പരിവ��നം
െച�െ���തി�� അവസരം ലഭ�മാ��തി��  1958  െല േകരളാ െ�ാേബഷ�  ഓഫ്
ഒഫ�േഡ�് ആ�് �കാരം  2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ളി� സം�ാന�് എ� ��വാളികെള
െ�ാേബഷ�  ആഫീസ�മാ�െട നിരീ�ണ�ി�  കീഴി�  ന� നട�ിന് വി�ി�െ�� വിവരം
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േപ�വിവരം സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 1960-െല േകരളാ െ�ാേബഷ� ഓഫ് ഒഫ�േഡ�് �� �കാരം �പീ�തമായി�� സം�ാനതല
അ ൈഡ�സറി ക�ി�ി കഴി�  5  വ�ഷ�ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�ം എ� തവണ
�ടിയി�െ��� വിവരം വാ�ഷികാടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ;

(സി) ജി�ാതല അൈഡ�സറി ക�ി�ിക�ം സം�ാനതല അൈഡ�സറി ക�ി�ിക�ം �ത�മായി �ടി
െ�ാേബഷ� നിയമ�ിെ� നി��ഹണം കാര��മമാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ.പി.എ� - ബി.പി.എ� കാ��ക�െട അപാകത പരിഹരി��

2930. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ.പി.എ�  -  ബി.പി.എ�  കാ��ക�െട അപാകത സമയബ�ിതമായി
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ നടപടി എ�് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) നിലവി� ബി.പി.എ� കാ�ഡ് ന���തി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ബി.പി.എ�  -  എ.പി.എ�  കാ��കളാണ് ഉ�ത്;  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

എ.പി.എ�./ബി.പി.എ�. േറഷ� കാ��കളിെല ന�നതക�

T 2931.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എ.പി.എ�./ബി.പി.എ�. േറഷ� കാ��കളിെല ന�നതക� പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.സി.എസ്.സി. െ� കമേലശ�ര�� റീെ�യി� ഔ�് െല�്

2932. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� െക.എസ്.സി.എസ്.സി.  െ� റീെ�യി�  ഔ�് െല�കളി�  നിരവധി തവണ
പരിേശാധന നട�ിയി�ം കമേലശ�ര�� ഒ� ഔ�് െല�ിെന മാ�ം മി��  പരിേശാധനയി�
നി�ം ���മാ�ം ഒഴിവാ�ിയതിെ� കാരണം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഔ�് െല�ിെന പരിേശാധനയി�  നി�ം ഒഴിവാ��തിന് പരിേശാധനാ ഉേദ�ാഗ���്
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  �മേ��ക�  സംബ�ി�് നിരവധി പരാതിക�� ഈ
�ാപനെ� മാ�ം ഒഴിവാ�ിയതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക�  ആ�െ�ാെ� എതിെര
സ�ീകരി�; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ� വിതരണ േമഖല

2933. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആവശ�ാ�സരണം മിതമായ നിര�ി� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട ലഭ�ത ഉറ�
വ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� െെകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) സെെ�േകാ  ,മാേവലിേ�ാ� എ�ിവ വഴി െപാ� വിതരണ േമഖല ശ�ിെ���േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇതിനകം െെകെ�ാ�ി�ളള�ം ഭാവിയി�  നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി���മായ നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േദശീയ ഭ�� �ര�ാ നിയമം സംബ�ി� ആശ�കൾ

2934. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� �ര�ാ നിയമം സം�ാന�് നട�ിലാ�േ�ാ�  സം�ാന�ിന് ലഭി��
അരിവിഹിത�ി� �റവ് വരാ� സാധ�ത�േ�ാ;

(ബി) ��ഗണന ലി�ി� നി�ം �റ� േപാ�� കാ��ടമക�െട എ�ം നിരവധിയാെണ�� ആശ�
സ�ഹ�ി�  ഉയ��് വ�ിരി�� സാഹചര��ി�, ഭ���ര�ാ നിയമം ഫല�ദമായി
നട�ാ�വാ�  �തി�ാബ�മായ സ��ാ�  ഇ�ര�ി�� എെ��ാം ���ളാണ്
കെ��ി��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ ?

വിപണി ഇടെപടലിനായി സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� നടപടിക�

2935. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) .സൈ�േ�ാ�് വിപണിയി�  ഇടെപ��തിനായി ഈ ഓണം-ബ�ീദ് കാല�് എ� �ക
അ�വദി�െവ�ം ഇതിെ� വി�വരവ് എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) .

(സി) .

േറഷ� കടക� വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം

2936. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടക�  വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് േമ�േനാ�ം വഹി�� ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമം

2937. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, സി.െക. ഹരീ��
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം േകരള�ി� നട�ിലാ�ാ� ൈവകിയതിെ� കാരണ�� അറിയി�ാേമാ; ഇ�
െപാ�വിതരണ സംവിധാനെ� ഏ� രീതിയി� ബാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േറഷ� സംവിധാനം ക����  വ��രി��തിനാവശ�മായ എെ��ി�ം തീ�മാന�� സ��ാ�
ൈകെകാ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) ��ത നിയമം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി െമാ� വി��ന സംവിധാന�ി�ം,  ചി�റ വി��ന
സംവിധാന�ി�ം വ��വാ� ഉേ�ശി�� മാ��� അറിയി�േമാ?

സൗജന� േറഷ� പ�തി

2938. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, അനി� അ�ര
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� സൗജന� േറഷ� പ�തി നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�� ആെരാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി വി�ലീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തിയി�  ആെരെയാെ�യാണ് ഉ�െ���ാ�  തീ�മാനി�ി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(ഇ) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ ബജ�ി� വകെകാ�ി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ?

ഭ�� �ര�ാ പ�തി�െട �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി

2939. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ പ�തി നട�ാ�ാ���ലം ഉളവായി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നിലവി�
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം സം�ാന�് ഭ�� ഭ�താ ക�ീഷ�ം ജി�ാ പരാതി പരിഹാര ഓഫീ�ക�ം
�പീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഭ�� ധാന���  സ�ിഡി നിര�ി�  ലഭി��തിന് �ണേഭാ�ാ��െട ��ഗണനാ��ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ� �േരാഗതി െവളിെ���േമാ?

െകാ�ം താ��് സൈ� ഓഫീസ് വിഭജനം

2940. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല മ�് താ��് സൈ� ഓഫീ�കെള അേപ�ി�് െകാ�ം താ��് സൈ� ഓഫീസി�
േറഷ� കടക�ം േറഷ� കാ��ക�ം ഇര�ിയിലധികമാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ��ല�ളള �യാസ��  ഒഴിവാ�ി കാര��മമായ ആഫീസ് സൗകര�െമാ��ി ജന���്
സമയബ�ിതമായ േസവനം ഉറ�ാ�ാ�  േവ�ി െകാ�ം താ��് സൈ� ആഫീസ്
വിഭജി��തിെന�റി�് വ��് ആേലാചി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ?e

േറഷ� സ�ദായം
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2941. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സ�ദായം �റമ� രീതിയി�  നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േറഷ�  വ�ാപാരിക��് ന��� നാമമാ�മായ ക�ീഷ�  ആണ് േറഷ�  വ�ാപാര രംഗെ�
അഴിമതി�് കാരണെമ�് ��ത പഠന റിേ�ാ��ി� �ചി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) േറഷ� വ�ാപരിക��് ക�ീഷ� ��ി ന�കി�ം, �തിമാസം ഒ� നി�ിത േവതനം ന�കി�ം ഇൗ
രംഗെ� അഴിമതി ഇ�ാതാ�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

േറഷ� സാധന��െട കരി��

2942. �ീ.എസ്.ശർ�
,, പി.െക. ശശി
,, െക. ആ�സല�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് േറഷ�  സാധന��െട ��ിെവ�ം കരി���ം വ�ാപകമായി
നട�ിയി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�  സാധന��െട കരി���ം ��ിെവ�ം മായം േച���ം തട��തിനായി എെ��ാം
��ക�ത�ം ഇടെപട�മാണ് നട�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) �ണേഭാ�ാക��് നി�ിത അളവി�ം വിലയി�ം �ണേമ�യി�ം �ത�മാ�ം േറഷ� വിതരണം ഉറ�
വ��വാ� െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

േറഷ� കാ��ക� �ാ��് കാ��കളാ�� പ�തി

2943. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ��ക�  �ാ��് കാ��കളാ�� പ�തി എേ�ാ�  നട�ിലാ�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  കടക�  ക����വ��രി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എേ�ാ�
���ിയാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണം

2944. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കാ��ക� ഡിസംബ� മാസ�ി� ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��
എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ.പി.എ�, ബി.പി.എ�  തരംതിരിവി�  േക�മാനദ��ിന് എെ��ി�ം മാ�ം വ�ി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ ?
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േറഷ� കട�ടമക��് ധനസഹായം

2945. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അ�� �കാശ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷ� കടക� നവീകരി��തി�ം മ� പലചര�ക� �ടി വി��� കടകളായി
അവെയ �പാ�രെ����തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േറഷൻ കട�ടമക��് ഇതി�േവ�ി ധനസഹായം ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� വിവരി�േമാ ?

െമാൈബ� മാേവലി �ണി�ക�

2946. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

േഗാ� ആദിവാസിക�  ��തലായി വസി�� നില��  മ�ല�ി�, െമാൈബ�  മാേവലി
�ണി�ക�ം ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��ി� കീഴി�� മ�് ��� മാ���ക�ം അ�വദി�േമാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് ജീവന�ാ�െട പണി�ട�്

2947. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  െസ��ംബ�  23-� തീയതി സിവി�  സൈ�സ് ജീവന�ാ�  പണി�ട�ിയേ�ാ�  �ിരം
ജീവന�ാ�െ�ാ�ം താ��ാലിക ജീവന�ാ�ം പണി�ട�ിയതിനാ�  താ��ാലിക ജീവന�ാെര
പിരി�വി�വാ� എെ��ി�ം നി�േ�ശം െകാ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�ായമായ ആവശ���  ഉ�യി�് പണി�ട�ി�  പെ���വെര പിരി�വി��ത് ഈ
ഗവ�െമ�ിെ� നയമാേണാ;  ഇെ��ി�  ഇേ�ാൾ െകാ��ി�� നി�േ�ശം പി�വലി��തിന്
സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� വഴി വിതരണം െച�� സാധന��െട �ണേമ�

2948. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

.സം�ാന�്സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� വഴി വിതരണം െച�� സാധന��െട �ണേമ�
ഉറ�ാ�ാ� സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷനി� സമര�ി� പെ���വ��് ഡയേ�ാ�

2949. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷനി� 2016 െസ�ംബ� 23-� തീയതി സമര�ി� പെ���വ��്
ഡയേ�ാ� ബാധകമാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവ് �റെ��വി��തിന്
നി�േ�ശം ന�കിയതാരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 23.09.2016-�  അഡീഷണ�  ജനറ�  മാേനജ�  (പി ആ�് എ)  ക�് �ഖാ�ിരം ഡയേ�ാ�
ബാധകമാ�ിെ�ാ�� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� �ഖ�ാപിത നയമ� ഡയേ�ാ�  എ�തിനാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�
ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സിവി� സൈ�സിെ� വി�നശാലകളി� വില �ിരത

2950. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സിെ� വി�നശാലകളി�  സാധന���് വില വ��ന വ��ാെത ന�കാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തരം സാധന�ളാണ് വില വ��ന ഇ�ാെത ന�കാ�േ�ശി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) വില വ��ന വ��ാെത സാധന�� എ�െനയാണ് ലഭ�മാ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി സിവി�  സൈ�സിന് എെ��ാം സഹായ��  ന�കാനാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

സൈ�േകാ ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ�ം െപ�ഷ�ം

2951. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16 വ�ഷം സൈ�േകാ�് എ� േകാടി �പ�െട ന�ം സംഭവി�ി�െ��ം എ� �പ േലാ�
എ��ി�െ��ം എവിെട നിെ�ാെ�യാണ് േലാ� എ��ി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സൈ�േകാ ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) സൈ�േകാ ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�  ന��വാ�  ��തായി എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

സെെ�േകാ ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

2952. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 10- � ശ�ള ക�ീഷെ� നി�േ�ശ�കാരം സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��്  2016 െഫ�വരി
�ത� നട�ിലാ�ിയ ���ിയ ശ�ളം, സെെ�േകായിെല �ിരം ജീവന�ാ��ം ലഭ�മാ��തിന്
ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സെെ�േകായി�  ഡപ�േ�ഷനി�  വ�� ജീവന�ാ��് ���ിയ ശ�ള�ം മ�ാ��ല���ം
ന���തിന് ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2015-16  വ�ഷ�ി�  നടപടി�മ��  ആരംഭി�ക�ം എ�ാ�  ഇ�വെര�ം �വ��നം
ആരംഭി�വാ� കഴിയാ��മായ സെെ�േകാ ഒൗ�് െല�ക�െട െ�ാേ�ാസ�ക� ഏെത�ാെമ�്
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വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� സ�രി�� മാേവലിേ�ാ�

2953. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� സ�രി�� മാേവലിേ�ാ� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല മലേയാര �േദശ�ളായ ���ഴ,  മാമല��ം,  വടാ�പാറ
�േദശ�ളിേല�് സ�രി�� മാേവലിേ�ാറിെ� േസവനം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വില�യ�ം തട��തിെ� ഭാഗമായി സ�രി�� മാേവലിേ�ാ�ക� ��തായി അ�വദി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െന�് സംഭരണം

T 2954.�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� കഴി� സീസണി� എ� ട� െന�ാണ് സംഭരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� െന�് സംഭരണ�ി�� �മീകരണ��  ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) െന�ിെ� താ�വില വ��ി�ി�് ക�ഷക� ഉ�പാദി�ി�� ��വ� െന�ം സംഭരി�ാ�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ചി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ബി.പി.എ� േറഷൻ കാ��ക�

2955. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��  നിേയാജകമ�ല�ി�നിലവി� ബി.പി.എ� േറഷൻ കാ��ക� ലഭ�മ�ാ� എ� ദരി�
��ംബ�� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ദരി� ��ംബ���ം ബി.പി.എ�  േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭ�മാ�ാ�  �േത�ക അദാല�്
സംഘടി�ി�േമാ  ;  എ�ി�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� േറഷ� കാ��ക� ആധാ�ബ�ിതമാ�േ�ാ� ആധാ� േരഖകളിെല അപാകതക� ഈ
സംവിധാനെ� െമാ�ം തകരാറിലാ��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇേത�റി�് വിശദമായ പഠനം നട��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ?

ചി�രിെല സൈ�േകാ േഗാഡൗ�ം മാേവലി േ�ാ�ക�ം

2956. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�� േക�ീകരി�് �വ��ി� വ�ി�� േകരള സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� േഗാഡൗ�
എ��തലാണ് �വ��നം അവസാനി�ി�ത്;  അതിന് �േത�കി�് എെ��ി�ം കാരണ�േ�ാ;

ഇത് സംബ�ി� േരഖക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ചി��  േക�ീകരി�് സൈ�േകാ േഗാഡൗ�  �വ��നം �നരാരംഭി�ാ�  എെ�ാെ�
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നടപടി�മ�ളാണ് സ�ീകരിേ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചി��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം പ�ായ�കളി�  മാേവലി േ�ാ�ക�  ഇ�ാെയ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��തായി മാേവലി േ�ാ�ക� ആരംഭി��തിന് എെ��ാം മാനദ��ളാണ് നിലവി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകരള�ിന് അ�ഹമായ ഭ��ധാന�ം

2957. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  െല െസ�സസ് �കാരം േകരള�ിന് അ�ഹമായ ഭ��ധാന�ം േക��ി�  നി�ം
േനടിെയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2011  െല െസ�സസ് �കാരം സം�ാന�ിന് എ� ല�ം ട�  ഭ��ധാന�മാണ് േവ�ി
വരികെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിന് ഇേ�ാ� ലഭി�െകാ�ിരി�� ഭ��ധാന��ിെ� അളവ് എ�െയ�ം ആവശ�കത�ം
ലഭ�ത�ം ത�ി�� അ�രം എ�െയ�ം െവളിെ���ാേമാ

(ഡി) സം�ാന�് േറഷ� കടക�െട എ�ം വ��ി�ി�ാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ഇ) േറഷ�  കടക�  വഴി വിതരണം െച�� അവശ� വ���െട എ�ം വ��ി�ി�ാ�  സ��ാ�
ആേലാചി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� സാധന�ളാണ് അധികമായി വിതരണം
െച�കെയ�് അറിയി�േമാ?

െന�ിെ�റ താ�വില

2958. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിെ�റ താ�വില വ��നവ് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വില വ��നവ് എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ��നവ് എ� �ത� ക�ഷക��് ന�കി �ട�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ� െന� ക�ഷകരി� നി�ം സംഭരി�� െന�ിന് കിേലാ�് എ� �പയാണ്
നിലവി� ന�കിവ��ത്;

(ഇ) �ഷി െചലവ് വ��ി� സാഹചര��ി�  െന�ിെ�റ താ�വില വ��ി�ി�� കാര��ി�
അടിയ�ര തീ�മാനം െെകെ�ാള�േമാ?

സൈ�േകായിെല െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം

2959. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം നട�േ�ാ� വ��് ജീവന�ാരി� നി�ം
ഓ�ഷ� േചാദി�തിന് േശഷം മാ�മാണ് നിയമനം നട��െത� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

സൈ�േകായി� െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം നട�േ�ാ� സിവി� സൈ�സ് വ��് ജീവന�ാരി�
നി�ം ഓ�ഷ� സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െഡപ�േ�ഷ�  ജീവന�ാെര നിയമി�േ�ാ�  സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷന് ഉ�ാ��
ലാഭന��� വ��മാ�േമാ;
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(സി) സൈ�േകാ ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ�ാ�ളള നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�േ��് ശ�ള പരി�രണം നട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സൈ�േകായി�  േകാമ�  സ��ീസ് ��  നട�ിലാ�ണെമ� ഐ.ആർ.സി.തീ�മാനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ?

ഭ��നിയമം നട�ാ�ാ���ല�� വിലവ��നവ്

2960. �ീ.െക.�രളീധര�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��നിയമം നട�ാ�ാ���ലം േക�ം അ�വദി�� േറഷ�  അരി�െട�ം
േഗാത�ിെ��ം വിലവ��ി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ാ��ാണ് ഇൗ വ��നവ് ബാധകമായി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഇൗ വിലവ��നവി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് നിയമസഭാ പാ�ാ�ിയ �േമയം േക� ഗവ�െമ�ിെ�

��യി�െ���ിയി�േ�ാ; േക� ഗവ�െമ�ിെ� �തികരണം എ�ായി��; വിശദമാ�േമാ?

ഭേ��ാപേദശക വിജില�സ് സമിതിക�െട �പീകരണം

2961. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, വി. േജായി
,, െക.ഡി. �േസന�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� സാധന�� െപാ�ജന���് �ത�മായി ലഭി��െ��് ഉറ� വ���തി�ം േറഷ�
വിതരണ�ിെല �മേ��ക�  കെ���തി�മായി സം�ാന�്ഭേ��ാപേദശക വിജില�സ്
സമിതിക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സമിതിക�െട �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറഷ� സാധന��െട വിതരണം സംബ�ി�് െപാ�ജന����ാ�� പരാതിക� യഥാസമയം
തീ��ാ��തി�ം �താര��ം കാര��മ�ം അഴിമതി രഹിത�മായ െപാ�വിതരണ സ�ദായം
നട�ാ��തി�ം ��ത സമിതിക�  �േഖന എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േഹാ��കളിെല അമിതനിര�്

2962. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��കളി�  ന��� ഭ�ണ�ിന് പല �ല�ളി�ം പല നിര�ക�
വാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഹാ��ക�െട നിലവാരമ�സരി�് അവിെട ന��� ഭ�ണ�ിന് നിര�് നി�യി�ാ�ം,  ആ
നിര�ക�  �ദ�ശി�ി�വാ�ം അ�തെ�യാണ് വാ��െത�് ഉറ�വ��ാ�ം എെ��ി�ം
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നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േഹാ��ക�  വാ�� അമിതനിര�് സംബ�ി� മാ��മവാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

അമിതനിര�് വാ�� േഹാ��ക�െ�തിെര നടപടി എ��ാ�ം സം�ാനെ�ാ�ാെക
േകാ��േറഷ�/�നിസി�ാലി�ി/�ാമ��/ പ�ണ��  എ�ിവ�െട അടി�ാന�ി�
േഹാ��ക��് േ�ഡ് നി�യി�െകാ�് ഭ�ണസാധന��െട വില നി�യി� ന���തി�ം
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ��� മ�ല�ിെല മാേവലി േ�ാ�

2963. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േകാ���  മ�ല�ിെല ഇ���രിൽ അ�വദി� മാേവലി േ�ാറിെ�റ
�വർ�നം ആരംഭി�വാൻ സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാേവലി േ�ാ� ഉട� �റ�് �വ��ി�ി�വാ� ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാ?

താ��ക� േക�ീകരി�് സംഭരണ ശാലക�

2964. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� താ��ക�  േക�ീകരി�് േറഷ�  സാധന��ം സൈ�േകാ�� സാധന��ം
സംഭരി��തിനായി സംഭരണശാലക� അ�വദി��തി�� നീ��േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� താ��കളി�  ഇ�രം സംഭരണ ശാലക��് �ലം കെ��ിയി��്;  ഈ
�ല�� ഡി�ാ��്െമ�് ഏെ���ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റാ�ി താ��ി�  ഇതിനായി �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിെട;  ഈ �ലം
വി�കി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�; ഇ� സംബ�ി� ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട
പ�ലാ��ത്;

(ഡി) ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി ഇേ�ാ�  താ��ക�  േക�ീകരി�് േറഷ�
സാധന��  വിതരണം െച�� �ാപന��  നി��ലാ�ാ�  സാധ�ത�േ�ാ;  അ�െന
വ�ാ�  താ��ക�  േക�ീകരി�് സംഭരണ ശാല�െട �വ��നം അടിയ�രമായി
ആരംഭി��തിനായി എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െവയ�ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷ�  വക ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� സംഭരണ ശാലക�  ഈ
ആവശ��ിനായി ഉപേയാഗി�ാ�, അനാവശ� സാ��ിക െചലവ് ഒഴിവാ�ാ�  കഴി�െമ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ ; ഇതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക��ി� നി�� അധിക ഭ��ധാന�ം

2965. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് േക��ി�  നി�ം അധിക ഭ��ധാന�ം േനടിെയ���തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) സം�ാന�ിന് 2016 �� മാസ�ി�േശഷം എ� അളവ് ഭ��ധാന�ം അധികമായി ലഭി�ി��്;
(സി) സം�ാന�ിന് അധിക ഭ��ധാന�ം ന���തിന് േക�ം എെ��ി�ം

നിയ�ണേമ�െ���ിയി��തായി അറിയാേമാ; എ�ി� എ�ാണ് കാരണം; ഇത് മറികട��തിന്
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എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

വിലവിവര��ിക �ദ�ശി�ി�ാ�ത്

2966. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� േഹാ�� ഉ�െ�െട�� ക�വട �ാപന� െള�ാം വി�ന നട��
ഉ�����െട �ത�മായ വിലവിവര��ിക �ദ�ശി�ി�ണെമ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ഇ�ാര��ി� പല �ാപന��ം വിലവിവര��ിക �ദ�ശി�ി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇ�രം നിയമ ലംഘന��െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്
വ��മാ�േമാ?

(സി) അമിത വില �ദ�ശി�ി�് അത് ഇൗടാ�� �ാപന��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�
നിയമ�േ�ാ?

അ�ഹരായവ��് ബി.പി.എ�. കാ�ഡ്

2967. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�ഹരായ നിരവധി ��ംബ�� ഇേ�ാ�ം ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് െെകവശംെവ�് ഉപേയാഗി��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അ�രം കാ��ടമകെള ബി.പി.എ�. കാ�ഡിെ� പരിധിയി�  നിെ�ാഴിവാ�ി
അ�ഹരായവ��് ബി.പി.എ�. േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ�കാ��ക� ബി.പി.എ� ആ�ി ന���തിന് നടപടി

2968. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

.കാ�സ�, ��,  കര�, �േ�ാഗ േരാഗബാധിതരായി��വ�  ��ംബാംഗ�ളായി��വ�െട
േറഷ�കാ��ക� ബി.പി.എ� ആ�ി ന���തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ഭ��ധാന���െട േക�വിഹിതം

2969. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.അ� റ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ധാന���െട കാര��ി�  േക� ഗവ�െമ�ി�  നി�ം ലഭിേ�� അ�ഹമായ വിഹിതം
ലഭി��െ��് ഉറ�ാ�ാ�  ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� േക� സ��ാ� എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഭ��ധാന� േശഖരണ സൗകര���െട അപര�ാ�ത ഭ��ധാന� വിതരണ�ി�  തട�ം
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��ി��േ�ാ; എ�ി� പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് 5 കിേലാ അരി ന��� പ�തി

2970. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഓണം �മാണി�് ��  വിദ�ാ��ിക��്  5  കിേലാ അരി ന��� പ�തി �കാര �� അരി
വിതരണം ഓണാവധി�് േശഷം �� �റ� ഈ അവസര�ിെല�ി�ം ���ിയാ�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േറഷ�കാ�ഡ് ന���തി�� മാനദ�ം

2971. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�കാ�ഡ് ന���തിന് �േ�ാടിയായി ��ഗണനാ വിഭാഗ�െള കെ���തി��
റാ�് പ�ിക ���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തിയ േറഷ�കാ�ഡ് ന���തിന് നിലവി��ായി�� മാനദ��ി�  ഈ സ��ാ�
എെ��ി�ം േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;  ���ിയ മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  ഇ�മായി
ബ�െ�� േസാ�് െവയ� പരി�രി�േവാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േഹാ�� ഭ�ണവില നിയ�ണ നിയമം

2972. �ീ.പാറ�� അ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.അ� റ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ�� ഭ�ണവില നിയ�ണ നിയമം േവണെമ� േകാടതി നി�േ�ശം സ��ാരിെ�റ ��യി�
വ�ി�േ�ാ;

(ബി) േഹാ��കെള തരംതിരി�് ഭ�ണവില എകീകരി��തി�ളള നിയമ നി��ാണ�ി�ളള നടപടിക�
ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േഹാ��  ഉടമക�െട ഹ�ജിയിലാണ് േകാടതി�െട നി�േ�ശ��ായിരി��ത് എ�� പരിഗണി�്
നിയമ നി��ാണ നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ?

അള�����െട െവ�ി�്

2973. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഉപേഭാ� വ��� നി��ി�� ക�നിക� അവ�െട ഉ�����െട അള�ം, ���ം നിര�രം
മാ�ം വ��ി വിപണനം നട��ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് വിപണനം െച�െ��� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട പാ��കളിെല
ഉ�����െട ���ം,  അള�ം,  വില�ം പരിേശാധി�് ആയത് �മീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അള�����െട െവ�ി�മായി ബ�െ��്  2016  ജ�വരി  1  �ത�  െസ�ംബ�  30  വെര
സം�ാന�് രജി�� െച� േക�ക�െട എ�ം എ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ?

െച�കിട ക�വട�ാപന��െട �വ��നം

2974. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട ക�വട�ാപന��െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിലവിവരപ�ിക �ദ�ശി�ി�ാ��ം അളവ് ���ളി�  നട�� ��ിമ��ം കെ��ാ�
സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ാ�െ�തിെര എ�് നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

സിനിമാശാലകേളാട് േച��് �വ��ി�� വി��ന േക���

T 2975.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിനിമാ തിേയ��ക�െട േകാ�ൗ�ി�  �വ��ി�് വ�� കഫേ�രിയ,  �ാ�്
േഷാ�ക�, െച�കിട വി��ന ശാലക� എ�ിവിട�ളി� വി��� സാധന���് പരമാവധി
ചി�റ വില(MRP)േയ�ാ� ��ത� വില ഇൗടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ��ത�  വില ഇൗടാ�ിയതിെ�റ േപരി�  എ� �ാപന��െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് േപ��െ�െട വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന���് സാധാരണ നിര�ി�  നി�് �ടിയ വില�് സാധന��
വി���തിന്എെ��ി�ം �േത�കാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;  എ�ി� ��ത
ഉ�രവിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
തി�വന��രം, െസ��റി,
09-10-2016

�േ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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